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Miroslav Jurásek

BŘETISLAV I. A JEHO DOBA

Můj referát si klade za cíl seznámit Vás s knihou Barbary Krzemienské, Břetislav I., vydané Melantrichem v Praze roku 1986. Autorka velmi zasvěceným a fundovaným způsobem vypráví o životě významého českého knížete z první poloviny 11. století. Avšak nejde o klasickou monografii v pravém slova smyslu. Na Břetislava přijde řeč teprve až po přečtení první čtvrtiny knihy. Kniha nezačíná jeho narozením a nekončí jeho smrtí. Nejdříve je podle mého soudu velmi zevrubně popsána mocensko – politická situace, jež předcházela nástupu Břetislava I. na knížecí trůn v Čechách, tj. kritický vývoj v zemi odvíjející se z přelomu tisicíletí. Na závěr knihy jsou zmíněny dopady politického kursu započatého a odstartovaného Břetislavem. Svůj referát jsem rozdělil do tří částí: nejdříve se ve stručnosti zmíním o osobě autorky (podotýkám, že kniha nevyšla v překladu, jak by se mohlo jevit z polské podoby jejího jména), dále se dotknu charakteristiky knihy v obecné rovině. Nakonec přejdu asi k nejdůležitější části. Ve zkrácené podobě prostřednictvím výtahu se vás pokusím nejen seznámit s obsahem knihy, ale především navodit atmosféru, jež panovala v 11. století a především v její první polovině.

Barbara Krzemienská se narodila ve Varšavě, studovala v letech 1948-1952 na filosofické fakultě lodžské univerzity (Polsko) obor historie se zvláštním zaměřením na dějiny středověku. Byla odborným asistentem na katedře obecných dějin středověku, pak na katedře pomocných věd historických a polských středověkých dějin. V Československu pracovala v letech 1960-1965 v Archeologickém ústavu ČSAV, v letech 1965 až 1969 byla aspirantkou na filosofické fakultě Karlovy university na oboru starších československých dějin. Od roku 1969 pracuje v Ústavu československých a světových dějin ČSAV jako vědecká pracovnice. Publikovala řadu prací z politických a vojenských dějin raného středověku, zabývala se sociálně - ekonomickými dějinami tohoto období a také dějinami raně středověké techniky. 

Barbara Krzemienska si na mnoha místech knihy klade otázky dotýkající se podivuhodného, na první pohled nevysvětlitelného chování hlavních protagonistů tohoto dramatu z 11. století. Doslova detektivními metodami stojících na logické úvaze rozhání mlhu nejasností, pochybností a tajemství, které se váží k této dějinné epoše. Pravdu jí pomáhají odkrýt prameny, bez nichž by byla její práce nemyslitelná. Bohužel ty jsou však často kusé, neúplné a tendenčně laděné, což jsou vesměs skutečnosti spíše vzdalující, než přibližující badatele od poznání historické skutečnosti. B. Krzemienska se nespokojuje s holým konstatováním, ale snaží se jít až ke kořenům jednotlivých událostí. Hledá odpovědi, jež často postrádají předlohu (potvrzení) v pramenech. Není to však její svévole či libovůle, nýbrž skutečnost vynucená okolnostmi. V té době pochopitelně nefungoval tisk, jenž by zaznamenával dokonce kolikrát i bezvýznamnou událost. Na ty “důležité” se dostalo bráno  z  dnešního pohledu relativně málo místa z per kronikářů. 

Dále se autorka snaží osvětlit logicky přijatelným způsobem pohnutky a motivy jednajících osob. Proč si vedli tak, jak si vedli? Proč se neštítili zrady, špinavostí, nemravností a všeho, co se nám dnes tolik příčí, ale tehdy to považovali za zcela normální a běžné. Polská historička čtenáře svým výkladem zavede do časů 11. století, plasticky mu vykreslí dobu, aby se uměl vcítit do mentality lidí, od nichž nás dělí neproniknutelná časová hráz. Lidé oné doby uvažovali v jistých ohledech obdobným způsobem jako my teď. Ze své vlastní pozice se rozhodovali, kdo jim přinese větší prospěch, s kým uzavřít spojenectví, aby měli větší šance na přežití v nelítostném a krutém politickém boji, který tehdy ještě neměl přesně vymezená pravidla mezinárodním právem, jako je tomu dnes.   

Kniha popisuje politicko - mocenské struktury raně středověkých států středoevropského prostoru (tj. Čechy, Německá říše, Polsko a Uhry), vztahy a vazby mezi jednotlivými státy. Je dotčena i otázka související např. s volbou panovníka, knížete a jeho nastolení na trůn. V knize nenajdeme hospodářské a kulturní dějiny či život prostých, bezejmenných lidí. Taky se zde můžeme dozvědět, že z politického dění pomalu ustupovala stará rodová šlechta a utvářela se nová úřednická šlechta spravující knížecí dominia. Autorka monografie o Břetislavovi I. seznamuje čtenáře se způsobem běžně praktikovaným ve věcech politických a vojenských raného středověku. Kromě toho v několika případech rozebírá doslova detektivní cestou přesné datum určité události (např. datum narození Břetislava či dobytí Moravy), což představuje praxi celkem typickou pro bádání o politických dějinách raného středověku. 

B. Krzemienská se opírá v první řadě opírá o tyto prameny: Kroniku Sasa Dětmara (přímý účastník popisovaných událostí, zemřel roku 1018), polská kronika Galla Anonyma (současník Kosmův, popsal polskou výpravu Břetislava), Altašské anály a Kosmovu kroniku. Do jisté míry lze říci, že se Kosmas zabýval tak horlivě českými dějinami v minulosti, že chtěl právě v tomto dávno minulém dění najít řadu závažných a stále platných argumentů pro svůj dnešek. S Kosmovou kronikou souvisí celá řada problémů. Je velmi snadné pochybovat o Kosmově datování. V tomto ohledu je malá spolehlivost údajů obsažených v první knize, která se týká dobytí Moravy. Kosmas psal svou kroniku podle letopisného schématu, proto se ani nemohl vyhnout chybám a omylům. Do čela jednotlivých oddílů postavil datum a pak popsal události, které se toho roku staly. Tam, kde se nemohl o události něco dozvědět, musel mít nějaké starší letopisy. Autorka uvádí mnohé Kosmovy omyly na pravou míru, tlumí Kosmův literárně - stylistický smysl pro dramatičnost, klade ho do střízlivé roviny historické vědy (např. o Kosmovi je známo, že byl horlivým opěvovatelem přemyslovské dynastie a především Břetislava I., což je sám o sobě jistý druh matoucího zkreslení událostí). Kosmas používá ve své kronice oblíbené formy “řeči”, ty jednak zpestřují vyprávění (podobně jako dialog zpestřuje román), jednak byly výborným prostředkem k vyjádření vlastních postojů kronikáře k těm otázkám, které pokládali za důležité. “Řeči” ovšem byly fingované. To ale neznamená, že by byly zcela vymyšleny, že vůbec postrádaly věcné jádro.     

Již na začátku 90. let se český stát dostal do krize. V roce 994 opustil definitivně pražské biskupství Slavníkovec Vojtěch. Rok nato byli na příkaz Boleslava II. vyvražděni na Libici Vojtěchovi příbuzní. Vojtěch si v roce 997 vysloužil mučednickou korunu, čímž si nepřímo řekl o vstupenku do “pantheonu” svatých. Ve Východním Prusku se snažil obrátit pohany k pravé, jediné a samospasitelné křesťanské víře, což ho stálo život. Jeho ostatky nechal Boleslav Chrabrý Boleslav Chrabrý byl synem Měška I. (960-992), prvního historicky doloženého Piastovce, a Doubravky z rodu Přemyslovců (byla dcerou Boleslava I.), která se stala jeho manželkou v roce 965. S ní vešla do Polska vlna politicky motivované christianizace.  (992-1025) přenést do Hnězdna. Krize propukla naplno po smrti Boleslava II. Pobožného. V roce 999 se stal českým knížetem jeho syn Boleslav III. zvaný Ryšavý. Brzy po svém nástupu se obrátil proti vlastnímu rodu. Pokusil se zákeřným způsobem zbavit svých bratrů, které právem považoval za nebezpečné konkurenty. Jaromíra dal vykastrovat, čímž mu vzal naději na dědice a tím i na trůn. Oldřicha nechal dát zavraždit avšak bez úspěchu. Oba bratři byli nuceni před Boleslavovou zlobou prchnout ze země. 

Boleslav III. byl slabým, neschopným panovníkem se špatným charakterem. Avšak v osobě knížete nelze spatřovat jedinou příčinu úpadku českého státu. V 11. století se zastavila dříve běžná expanze Je nutné připomenout, že pro všechny raně středověké státy byla expanze přímo nutností, neměl – li stát stagnovat a rozpadnout se. Válka živila družiníky, a tím velmi výhodně posilovala panovníkovo postavení. Nová území skýtala nové úřady, nové hospodářské zisky, nové možnosti navenek.  navenek, která živila družiníky a bojovníky v okolí knížete. Tato neproduktivní složka ztratila s nástupem nového století kořistnický zdroj obživy z výbojů do sousedních zemí. Poddanské obyvatelstvo je nestačilo uživit. Proti knížeti se stupňovala opozice nespokojených družiníků. Boleslav III. byl nucen hledat spojence v zahraničí. Tak ale omezoval svou nezávislost, svrchovanost a suverenitu. Nakonec se Boleslavovi III. nepodařilo udržet svoji pozici. Roku 1002 byl vyhnán z Čech. Zmatek a nevyjasněné mocenské poměry využil Boleslav Chrabrý k rozšíření vlastního území. Na sklonku roku 1002 dobyl Moravu. Jako samostatný mocenský činitel či alespoň partner přestaly Čechy téměř po celé desetiletí hrát vlastní roli. Proto nelze osudy českého státu v tomto údobí líčit jinak než v přímé závislosti na dění v Polsku a v říši.

Po vypuzení silně neoblíbeného Boleslava III. usedl na knížecí stolec exponent moci polského panovníka Boleslava Chrabrého Vladivoj. Ten ale změnil velice rychle svého pána. V Řezně se podřídil německému králi Jindřichovi II. (1002-1024). Slíbil mu věrnost a odměnou obdržel Čechy v léno. Lenní vztah sankcioval závislost Čech na říši, dával této závislosti formálně právní podobu, a co více, vytvářel určitou tradici podřízenosti, zakotvené právě v lenním právu. V dějinách krize státu má tedy Vladivojův lenní hold klíčové místo: je svědectvím, že úpadek Čech postoupil již natolik, že se vytvořila stálá a právně (podle tehdejších měřítek) zakotvená možnost cizího zásahu do vnitřních záležitostí. Vladivoj si neužil strasti a slasti knížecí moci příliš dlouho. Brzy se upil k smrti. 

Českým panovníkem se stal znovu Boleslav III. 9.února 1003 sezval na hostinu Vršovce (vlivná a rozvětvená rodová šlechta) a tam je nechal povraždit. Po tomto ohavném činu ztratil Boleslav III. poslední zbytky sympatií. Všichni doma i v zahraničí se od něj odvrátili. Boleslav Chrabrý, který mu pomohl k návratu na knížecí stolec a tak si ho zavázal, ho dal nejdříve oslepit a potom internovat do jednoho polského vězení, kde po mnoha letech skončila jeho nepříliš zdařilá životní pouť. Poté byl českým knížetem zvolen Boleslav Chrabrý. Pro něj představovala tato alternativa východisko z nouze, neboť by raději řídil český stát prostřednictvím jím dosazeného knížete.

Jindřich II. krátce poté, co se stal v roce 1002 německým králem, urovnal poměry na domácí scéně a potom obrátil svoji pozornost k Čechám, kde hodlal provést sobě vítanou politickou změnu. Uspořádal pod svým vlastním velením vojenskou výpravu s cílem vypudit Boleslava Chrabrého z knížecího stolce a dosadit na něj vlastního kandidáta Jaromíra. Roku 1004 se datuje vyhnání Poláků z Čech. B. Krzeminská nabízí čtenáři ve své knize podrobný popis o tom, kterak probíhalo vojenské tažení Jindřicha II, jak dobyl Prahu a dosadil na knížecí trůn Jaromíra Kosmas přičítal osvobození Čech z moci Poláků zásahu svatého Václava. Když jsem narazil na jméno jednoho z českých patronů, dovolím si malou odbočku, která svědčí o paradoxu historického vývoje vzhledem k současnosti. Kníže Václav se stal svatým především proto, že byl zavražděn svým bratrem Boleslav na Staré Boleslavi v roce 935. Jedním z důvodů vraždy byla prý Václavova přílišná až nemístná ochota platit “daň za mír”, tzv. tributum pacis Jindřichovi Ptáčníkovi. To znamenalo uznání cizí nadřazenosti, omezení vlastní nezávislosti a svrchovanosti, zkrátka vzdání se určitých možností. Dnes slavíme 28. září, v den zavraždění Václava, státní svátek, označovaný jako Den státotvornosti. Mně osobně připadá mnohem státotvornější Boleslavovo počínání vzepnout se cizorodému zasahování do vlastních záležitostí, i když i sám Boleslav byl nakonec nucen sklopit hlavu před silnějším protivníkem a tu daň platit. .  Ten pak přijal od Jindřicha II. Čechy v léno Bylo to poprvé a naposledy, co přijal český panovník svou zem v léno doma, nikoli na území říše. Vazal je zavázán svému lennímu pánovi především vojenskou pomocí. Jaromír pomáhal Jindřichovi II. vést řadu vleklých, nákladných a vyčerpávajících bojů proti Boleslavovi Chrabrému. Jaromír byl snad nejvěrnějším z králových vazalů, spolehlivý vojevůdce, na žádné výpravě nechyběl. Vždy se dostavil s početným vojskem. V tomto ohledu byl nebezpečný, ba přímo škodlivý pro zájmy českého státu. Jindřich mu však nejenom nepomohl ve sporu s Oldřichem z roku 1012 (a to ke své vlastní škodě, poněvadž se Oldřich ukázal mnohem samostatnějším, nezávislejším a vzpurnějším panovníkem), nýbrž dal Jaromíra v zápětí vsadit do vězení, kde pak strávil dlouhá léta. Do Čech se vrátil až roku 1034 jako Oldřichův spoluvládce. Slepý, starý a neškodný Jaromír byl zavražděn zvláště nízkým způsobem 4.11.1035.   .  V roce 1012 došlo v Čechách k novému převratu. Oldřich svrhl svého bratra a sám se stal knížetem O Oldřichovi nemáme do roku 1012 žádné hodnověrné zprávy. Na jeho dosažení knížecího titulu se podílel Boleslav Chrabrý, poněvadž Oldřich dlouze pobýval na jeho dvoře. Kosmas líčí Oldřicha velmi nelichotivě. Navíc na stranách své kroniky věnuje době jeho vlády velmi málo místa. . Oldřichův převrat znamenal odražení ode dna krize, v němž se český stát nacházel. Oldřich se stal prvním nositelem jevů, které vedly k obnově českého státu. Nejdříve se musel vypořádat s opozicí, aby posílil svou pozici doma. V roce 1014 se střetl se skupinou českých předáků. Nechal povraždit několik příslušníků z rodu Vršovců K vraždění Vršovců došlo celkem třikrát, v roce 1003, dále v roce 1014 a naposledy v roce 1108. .

Břetislav byl synem nemanželským. Narodil se z nerovného a odsuzovaného svazku někdy kolem roku 1002, spíše dříve než později. Jeho otcem byl Oldřich, nejmladší syn Boleslava II. Oldřich si vzal za ženu krásnou selku Boženu. Božena nebyla prostá dívka svedená knížecím synem, nýbrž žena již jednou předtím vdaná za sedláka Křesinu. K setkání Oldřicha a Boženy došlo u Postoloprt, jak to popisuje Kosma ve své kronice. Břetislav se nikdy nestyděl za selský původ své matky. Vždy se k ní hlásil se synovskou úctou a láskou. Božena zemřela roku 1052.   Spolu měli jen jediného syna Břetislava, Oldřichovi bratři byli bezdětní. Nebýt Břetislava Přemyslovci by vymřeli po meči již v 11. století. Břetislav zajišťoval kontinuitu přemyslovského rodu. Proto musel být časem uznán za legitimního syna svého otce i po formální stránce. O Břetislavově dětství, mládí se nic neví. Jeho životní podmínky se zlepšily poté, co se jeho otec stal knížetem Čechů.    

Roku 1018 obrátil Chrabrý svoji pozornost směrem na východ, podnikl velikou výpravu na Kyjevskou Rus, aby podpořil zájmy svého příbuzného Svatopolka. Byl tak odveden od dění na Moravě. Oldřich využil této příležitosti. Dobyl zpět na Polácích Moravu. Datum, kdy se tak stalo, je starým předmětem sporu v českém dějepisectví. Oldřich ovládl Moravu s největší pravděpodobností v roce 1019. Byla to rozhodně nejdůležitější událost českých dějin raného středověku, protože přechod Moravy pod české panství se ukázal jako trvalý, trvale poznamenal celé české dějiny. Prakticky hned po dobytí Moravy se jejím správcem stal Břetislav. Vládl jí až do té doby, než se sám stal českým knížetem. Vtiskl jí markantní stopy svého panování. Vybudoval tu celou síť nových hradů. Především Břetislavovi musíme připsat založení tří hlavních moravských hradů – Brna, Znojma a Olomouce. Byly to právě tyto hrady, které se staly po jeho smrti sídli jeho synů, mezi něž Moravu rozdělil.  

V roce 1021 se již mladý Břetislav poohlížel po nevěstě. Opatřil si ji vskutku originálním způsobem. Svou budoucí manželku Jitku Jitka byla dcerou markraběte bavorské marky Jindřicha Schweinfurtského. Svým původem patřila k předním rodům v říši. Její rod vládl v těsném sousedství jak českého státu, tak i Moravy. Hlavní důvod, proč Břetislavova volba padla zrovna na Jitku, spočíval v její urozenosti a původu. Břetislav se však nemohl ucházet o Jitčinu ruku řádným způsobem, neboť k tomu chybělo vlastní zázemí a původ. Jitka zemřela roku 1058. unesl z rodinného kláštera Schweinfurtů v Bavorsku. Není třeba pochybovat, že šlo o podnik velmi smělý a riskantní Podobný skutek byl velmi riskantní. Odsuzovala ho jak církev, tak i aristokratické rody, které se cítily poskvrněny. Byl považován za hřích. Členové rodiny často pronásledovali únosce, kterým hrozil přísný trest. Ten čekal i na unesenou dívku. Jitčin únos zdánlivě vyhlíží jako “projev mladistvé nerozvážnosti”, ale to odporuje Břetislavovu charakteru z pozdějších let. Ukázal se totiž být panovníkem vynikajících kvalit, oplývající vojenskými a vojevůdcovskými schopnostmi, politickým a státnickým rozhledem a rozvahou. Celou akci zosnoval a připravil Oldřich, k čemuž ho vedla otázka Moravy. V tomto světle se jeví únos Jitky jako promyšlený tah řízený politickou úvahou. . Jitka zajistila více než dostatečnou měrou kontinuitu přemyslovské dynastie. Dala Břetislavovi pět synů, kteří všichni sehráli významnou politickou roli Prvorozený Spytihněv (narozený roku 1031) byl nástupcem svého otce. Po něm se pak na českém trůnu vystřídali další bratři: Vratislav II (1061-1092). a Konrád I. (vládl jen několik měsíců, zemřel v roce 1092). Čtvrtý syn – Jaromír -  se stal pražským biskupem. Nejmladší Ota byl pak údělným knížetem olomouckým a znojemským.  Český stát dosáhl za vlády Břetislavových potomků velkého rozkvětu. Vratislav II. se dokonce mohl ozdobit dokonce i královskou korunou, pravdaže nikoli dědičnou (roku 1086). Rozhodnutí Břetislava I. (tzv. stařešinský zákon o nástupnictví) bylo respektováno právě jen do smrti Břetislava II. (1092-1100), když obešel práva syna Konráda I. Brněnského, Oldřicha, který byl tehdy v přemyslovském rodě nejstarší. . Pět vládyschopných synů více než postačujícím způsobem zajišťovalo trvání přemyslovského rodu, současně s sebou přinášelo řadu velmi vážných státnických problémů. Každý ze synů si totiž mohl dělat právem nárok na podíl moci nad Čechy a jejich soupeřivosti musely být předem položeny meze. Výsledkem byl známý Břetislavův stařešinský zákon o nástupnictví Břetislav zřejmě doufal, že vznikem údělných knížectví na Moravě, spravovanými mladšími členy rodu, zabrání bojům o moc ve státě, protože všechny možné zájemce o tuto moc uspokojí údělnou mocí na vyděleném území. Domníval se také, že si tím český panovník udrží neztenčenou moc ve státě, což bylo nezbytné vzhledem k jeho politické nezávislosti. Nic z těchto nadějí se vlastně nesplnilo.  na trůnu v Čechách.

Roku 1024 zemřel Jindřich II. Za dosti pohnutých okolností se novým německým panovníkem stal Konrád II. (1024-1039). S ním začala říši vládnout nová dynastie, zvaná sálská. B. Krzemienská potom popisuje ve své knize nástup Konráda II. na říšský trůn, jeho italskou korunovaci císařem a jeho střety se synem Boleslava Chrabrého (zemřel r. 1025) Měškem II. Konrád se dlouze o Čechy nezajímal, což bylo pro Oldřicha a Břetislava příznivou okolností. Více než desetiletý klid zbraní musel mít pro stát, který byl předtím dvě desetiletí ve víru válečných událostí, blahodárné účinky. Jak Oldřich, tak i Břetislav upevnili svou vládu v Čechách, resp. na Moravě. R. 1030 zorganizoval císař válečné tažení proti Uhrám, kde tehdy vládl Štěpán (997-1038) z dynastie Arpádovců. Výprava skončila fiaskem. Uhrům padla do rukou i Vídeň. Kosmas předpokládal, že se tohoto tažení zúčastnil po boku císaře i Břetislav. Ve skutečnosti Břetislav vytáhl proti Uhrám, které zle poplenil, nezávisle na císaři roku 1031. Další výpravy proti Uhrám podnikl ještě později (roku 1042 a 1055). 

Roku 1031 se vztahy mezi Oldřichem a Konrádem II. prudce zhoršily. Císařova ješitnost utrpěla újmu, poněvadž Břetislav uspěl tam (v Uhrách), kde on sám hanebně propadl. A to nesmělo v očích císaře zůstat nepotrestáno. Roku 1033 byl Oldřich ve Vrbně odsouzen do vězení. Během Oldřichovy nepřítomnosti vládl Čechám Břetislav. V roce 1034 byl Oldřich  omilostněn. Vrátil se z vyhnanství a převzal polovinu knížectví, zatímco druhou dostal pod svou správu Jaromír. Oldřich však nesnesl vedle sebe spoluvládce, a proto dal svého bratra oslepit, čímž mu prakticky vzal možnost vládnout Čechám. Kromě toho vyhnal ze země i svého syna. Oldřich zemřel krátce po svém návratu do Čech (roku 1034). 

Vše nasvědčuje tomu, že v okamžiku Oldřichovy smrti se českým knížetem stal opět Jaromír. Přesné datum Břetislavova Břetislav v době nástupu byl v nejlepších fyzických letech, zkušený vojevůdce, zkušený státník, politik, měl politické a rodinné konexe, měl již svého nástupce Spytihněva, byl jediným vládyschopným členem přemyslovského rodu. Roku 1035 táhl po boku Konráda II. do války proti Luticům, což mu vyneslo slávu a jméno nebojácného válečníka. Jak lze vidět, měl všechny trumfy pro úspěšnou vládu ve svých rukou.   nastolení nelze určit, ale nejspíš k němu došlo v roce 1035. Břetislavovi uvolnil dobrovolně knížecí trůn jeho strýc Jaromír (v té době starý, slepý a vykastrovaný). V Kosmově pojetí českých dějin zaujímá Břetislavův nástup k moci zcela zvláštní místo. S tímto knížetem začíná pro český stát doba velkého a úspěšného růstu, uzavřeného pak panováním jeho stejnojmenného vnuka Břetislava II. Smrt Břetislava II. (1100) znamená pro Kosmu počátek úpadku Čech.

V roce 1039 zorganizoval Břetislav tažení do Polska. Vedla jej k tomu nejen touha pomstít se na Polácích za staré křivdy z přelomu tisíciletí, naděje získat kořist (právě proto byla vedena většina raně středověkých válek), ale především záležitost související s ostatky sv. Vojtěcha Břetislav sledoval určitý politický záměr. Břetislavovi šlo bezesporu o to, aby trvalou přítomností Vojtěchových ostatků v Praze vznikla stejná situace, jaká již jednou v této souvislosti existovala. Břetislav chtěl, aby nad Vojtěchovým hrobem došlo ke zřízení nového arcibiskupství, tudíž samostatné církevní provincie v Čechách. To, co se stalo r. 1000 v Hnězdě, se mělo opakovat i v Praze (do té doby bylo pražské biskupství podřízeno mohučskému arcibiskupství).     tj. zřízení pražského arcibiskupství stejným způsobem, jakým tomu bylo v Polsku roku 1000).       
Břetislav využil rozervaných a nestabilizovaných poměrů v Polsku, kde tehdy byl panovníkem Kazimír (zemřel r.1058). V zemi vládl zmatek. Poláci nebyli schopni postavit se Břetislavovi na nějakou účinnější obranu V zemi scházel jednak panovník. Navíc Polsko trpělo silnými vnitřními bouřemi: lidové povstání, namířené proti feudální vrchnosti, proti světským pánům a proti církevní moci. Nakonec obranu zhoršovalo i vytvoření separátního státu na Mazovsku pod vládou Mieclawa (Kazimír obnovil polsko jednotu až roku 1047, kdy s ruskou pomocí porazil Mieclawa).. Po celou dobu trvání výpravy nedošlo k žádným bojům. Válečná výprava se tak proměnila v pravou pouť za svatými ostatky. Pražský biskup Šerbíř Dříve byl pouhým knížecím kaplanem. K nejvyššímu církevnímu úřadu v Čechách mu pomohla jen Oldřichova přízeň. Na pražského biskupu byl vysvěcen v roce 1031. Zemřel roku 1067. řídil v hnězdenském kostele obřad vyzdvižení Vojtěchových ostatků z hrobu Dříve než mohly být ostatky sv. Vojtěcha vyzdviženy z hrobu, musel být “usmířen” tím, že se Češi odřeknou všeho, kvůli čemu Vojtěch opustil Čechy a odešel do Polska k Boleslavu Chrabrému. Důvody, které vedly  k biskupově odchodu z jeho diecéze, jsou: a) mnohoženství, b) manželství kleriků c) prodávání křesťanských otroků židům a pohanům a d) nedbalé svěcení svátků (hlavně šlo o nedodržování církví nařizovaných postů). . V hnězdenském kostele byly slavnostně vyhlášeny tzv. hnězdenské dekrety Z dnes již neexistujících hnězdenských statuí vycházel při svém subjektivním líčení událostí i Kosma, o němž je známé, že byl velkým obdivovatelem Břetislava. B. Krzeminská ve své knize uvádí na pravou míru některá mylná tvrzení, která se vyskytla v Kosmově kronice. Kromě toho se v její knize dočteme, jak probíhala přípravná fáze polské výpravy, šikování a organizování celého vojska. Nabízí rovněž obrázek středověkého válečnictví, jak byly války vedeny, jejich strategický průběh atd. Hnězdenské dekrety nám poskytují jinak dosti vzácnou možnost nahlédnout alespoň do některých stránek tehdejšího všedního života. , zabývající se vesměs “hříchy” prostého lidu jako akt usmíření sv. Vojtěcha s Čechy. Smysl polské výpravy spočívá k připojení Slezska k českému státu, v plné nezávislosti na říši a v úsilí o arcibiskupské pallium pro pražského biskupu Šerbíře.

Konrád II., který akceptoval Břetislava jako samostatného panovníka, zemřel roku 1039. Situace se radikálně změnila s jeho nástupcem Jindřichem III. (1039-1056) Jindřich III. byl na císaře korunován papežem Klimentem II. v roce 1047.. Ten považoval Břetislavovu výpravu do Polska za nepřijatelnou pro své vlastní zájmy a začal mu vyhrožovat válkou. Ta byla nakonec odvolána, poněvadž se král a Břetislav spolu dohodli na kompromisu, třebaže bylo všem jasné, že se jedná jen o dočasné řešení. Ještě roku 1039 vypravil Břetislav do Říma poselství, jež mělo za úkol projednat s papežem otázky související se zřízením pražského arcibuskupství. Protože se již do Říma stačily donést zvěsti o “hříšném konání Břetislava” v Polsku, muselo poselstvo čelit obviňujícím útokům. I když papež neodsoudil přenesení ostatků zásadně, uložil za trest Břetislavovi, aby jako pokání za polské tažení zřídil klášter (či kapitulu) a patřičně ho nadal. Břetislav zřídil kapitulu ve Staré Boleslavi, kterou Šerbíř vysvětil roku 1046. Následující události už Břetislavovi nedovolovaly ani jen uvažovat o zřízení pražského arcibiskupství. Tato myšlenka musela zůstat definitivně v jeho plánech opuštěna. Dočkala se svého naplnění až o celá tři staletí později za vlády Lucemburka Karla IV.

Situace mezi Břetislavem a Jindřichem III. se vyhrotila natolik, že byla řešitelná pouze válkou. I když Břetislav usiloval o mírové řešení, nebyl ochoten přistoupit na tvrdé požadavky německého panovníka. Tomu podle Kosmy šlo především o získání bohaté kořisti, kterou si Břetislav přivezl z Polska. R. 1040 shromáždil Jindřich mohutné vojsko, jehož jádrem byli Bavoři. Pomáhal mu taky polský panovník Kazimír, mezitím už opět usazeném na polském trůně díky pomoci Jindřicha. Břetislav získal za spojence uherského panovníka Petra Benátčana. Němci táhli na Čechy ve dvou proudech, čemuž Břetislav přizpůsobil svoji strategii Přípravu války, v říši vesměs zdlouhavé, nebylo prakticky možné utajit - středověcí východní panovníci měli zpravidla dobrou výzvědnou službu, navíc byla vždy možnost určitého náhodného i záměrného vyzrazení. . Na tzv. domažlické cestě u Brůdku nastražil Jindřichovi léčku, do níž německé vojsko spadlo. Ve velmi krvavé bitvě padlo mnoho (tj. desítky a desítky) mužů, výkvět německé aristokracie. Tato bitva prakticky rozhodla o zhroucení celého Jindřichova válečného plánu Mnohem úspěšněji, i když bez praktického významu pro konečný výsledek tažení, si vedl severní proud německého vojska, složený převážně ze Sasů, v jeho čele stál Ekkehard. Ten podplatil vůdce Čechů Prkoše, jenž byl Břetislavem pověřen obranou severního území země. Za tuto zradu pak pykal. Břetislav ho potrestal velmi potupnou smrtí.  . Jindřich válku prohrál Byť vítězem byl to právě Břetislav, kdo usiloval o dohodu s králem. Nabízel mu platbu tributu za mír a přijmout Čechy v léno z jeho rukou (první udělení Čech v léno se váže na Vladivoje. Další případy (Jaromír, Oldřich) ukazují, že pokaždou šlo o takovou situaci, kdy český panovník musel prostě lenní vztah přijmout, chtěl - li se na trůně udržet). . Břetislav si na něm během jednáních vymohl uznání výsledků polské výpravy. Jindřich byl ochoten uznat české územní zisky v Polsku (tj. především vratislavské Slezsko).
 
 I přes své vítězství Břetislavova pozice zůstávala i nadále velmi složitá Musel čelit vnitřní opozici velké a vlivné skupiny. Navíc Čechy přišly o spojence z minulého roku, Petra Benátčana. V Uhrách došlo k převratu, místo Petra Benátčana se na trůn dostal uherský velmož Aba Samuel, z čehož pro Břetislava plynuly neblahé důsledky: jednak přišel o uherskou vojenskou pomoc, zároveň taky ztratil naději na klid na moravských hranicích (a tudíž přišel o možnost v bojích - tak jako v minulém roce - použít moravské vojsko). . Jindřichova uražená ješitnost si žádala pomstu. Jen tučná kořist z polského tažení mohla Jindřicha uchlácholit, aby od ní upustil. Poněvadž Břetislav odmítl podřídit se královým požadavkům, r. 1041 nová válka zaplála ještě silnějším plamenem než prve. Jindřich shromáždil mohutnou a po vojenské stránce velmi kvalitní armádu, jež se na Čechy valila ze tří stran. Jindřich, poučen z minulého tažení, obešel obranné postavení Břetislava a bez boje vtrhl do země. Postupoval směrem na Prahu, kam se mezitím stáhl i Břetislav, protože neměl žádnou jinou možnost na organizování obrany. Německá armáda prakticky nebojovala, nýbrž ničila a pustošila Jak píše Kosmas ve své kronice, kvůli řádění Němců vypukl v následujícím roce (1042) na území Čech velký hladomor, jemuž padla za oběť prý třetina obyvatelstva.. Pak oblehla pražský hrad. Břetislav se stal objektem rozsáhlé zrady. Nejdříve utekl ke králi do nepřátelského tábora biskup Šebíř a toho následovali i další předáci, čímž byl prakticky zpečetěn osud války. Břetislavovi nezbývalo nic jiného, než přijmout králův strohý diktát Břetislav se měl s celou zemí poddat králi, měl se přísahou zavázat, že se bezvýhradně podrobí všem jeho rozkazům. Musel mu zaplatit obrovskou sumu peněz jako válečnou náhradu. Na důkaz, že to vše splní, musel poskytnou - svého syna. . Hned po jednání německá vojska odtáhla zpět. domů. A Břetislav se vydal nejkratší možnou cestou do Řezna, kam se zavázal dostavit před krále.

Jindřich uspořádal v Řezně velké shromáždění církevních a světských knížat říše. Břetislav musel bos a v kajícnickém rouše kráčet středem shromážděných, předstoupit před krále, padnout mu k nohám a pokorně prosit o odpuštění. Jindřich III. dosazoval a sesazoval papeže a předsedal koncilům. Sám sebe považoval za zástupce božího na zemi, a tudíž jakoukoli osobní urážku nebo vzpouru proti sobě pokládal za urážku boha - tj. za hřích. Proto to z dnešního pohledu trapné divadlo související s prosbou o odpuštění.  Jelikož se Břetislav vyvýšil nad svého pána, musel se nyní ponížit a podstoupit příslušný trest, tj. vzdát se vlády. Jindřich přijal Břetislavovo pokání a vrátil mu zpět Čechy v léno Lenní hold sloužil nejen k uzavření lenního vztahu, ale byl také v té době používán i v mezinárodních vztazích jako účinný prostředek, zaručující splnění závazku vůči druhé straně. V lenním vztahu byl obsažen závazek věrnosti. . Šlo pochopitelně o symbolický akt. Lenním holdem se Břetislav v podstatě zavázal, že bude v dalším sledovat Jindřichovu východní politiku. Hlavní význam řezenských událostí spočívá v tom, že se zde zrodilo, i když za dosti překvapujících okolností, partnerství českého panovníka s německým vládcem V době, kdy probíhala řezenská jednání, si musel být Jindřich dobře vědom toho, že bez Břetislava nebude prostě schopen uplatňovat východní politiku, na které mu opravdu velmi záleželo. .

Roku 1043 Jindřich zahájil tažení proti Uhrám, kde si velmi přál odstranit samozvaného krále Abu Samuela.. Břetislav mu při tom pomáhal s českou vojenskou hotovostí. Roku 1044 svedl Jindřich za účasti Břetislavova vojska s uherským panovníkem bitvu u vsi Menfo Abovo početné vojsko podlehlo a obrátilo se na útěk. Důsledkem této prohry byl brzy poté Aba uvězněn a odsouzen k smrti. Ve Stoličném Bělehradě (tehdejším sídelním hradě) byl Petr Benátčan za přítomnosti krále Jindřicha opět nastolen na uherský trůn. Jindřich slavil politické vítězství, neboť posílil v Uhrách německé vlivy. Petr se stal jeho leníkem. Ročně mu odváděl tribut. Petr si “královského hávu” neužil  příliš dlouze. V roce 1047 propuklo v Uhrách lidové povstání, které ho smetlo z trůnu a připravilo mu smrt. Králem se stal Ondřej I. (1047-1060) z dynastie Arpádovců. . Roku 1050 se polský panovník Kazimír odhodlal k válečnému zásahu ve Slezsku, které bylo přičleněno k Břetislavovým Čechám po polském tažení z roku 1039. Kazimír se zmocnil vratislavského Slezska, aniž by na to Břetislav stačil nějak reagovat. I když později Kazimír pod hrozbou válečného konfliktu slíbil císaři Jindřichovi III., že vrátí slezské území nazpět Čechům, nic se nestalo. Břetislav postoupil vratislavské Slezsko polskému panovníkovi Kazimírovi s definitivní platností roku 1054. Jako náhradu za odstoupené území dostával jak Břetislav, tak i jeho nástupci od Poláků značný peněžní obnos.

Břetislav zemřel na hradě Chrudimi roku 1055, zrovna když se chystal vojensky udeřit proti Uhrám. S Břetislavem I. skončila jedna kapitola českých dějin a další vývoj byl již v mnohém odlišný. 

