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Smrt Václava III.
…Potom se král, sebrav převeliké množství bojovníků, rychle vydal na pochod, aby pospíšil
do Krakova, ale na tom tažení natropilo vojsko mnoho škod chudým a statkům církevním.
Když pak král Václav přitáhl do města Olomouce a bydlel v domě děkana hlavního
chrámu, zabránil mu politováníhodný osud a žalostná sudba pokračovati, bohužel,
v započatém pochodě. Neboť tento Václav, dosud mladičký, český král a dědic zákonitý a
poslední …proklán smrtelnými ranami zahynul a zhasl.
Když totiž byl v letní době pro ochlazení pouze sám v paláci, oděn jen v košili a plášť, kdo
si… přistoupil k mladíkovi, který nikterak netušil úklady, a maje vhodnou příležitost, zranil ho
třemi smrtelnými ranami a utekl.
Divíme se však všichni, že se dosud až dodnes neví, kdo byl najisto pachatelem tak
nezměrné hanebnosti. Byl však spatřen jakýsi rytíř, řečený Konrád z Botenštejna, rodem
Durynk, jak vyskočil z paláce, drže v ruce zkrvavený nůž, a utíkal; a ti, kteří byli venku, ho
chytili a jako vraha králova zabili, dříve než mohl promluvit nějaká slova. (Zbraslavská
kronika, kap. LXXXIV)
JANOVSKÝ, Julius. Dějiny Čech a Moravy I část. Praha : S&M, 1991. 63 s. ISBN 80-900096-3-8.

1. Král Václav táhla do:

5. Král Václav zemřel:

a) Krakova

a) v boji

b) Brna

b) v děkanském paláci

c) Olomouce

c) při jednání

2. Cestou se ubytoval v děkanském
chrámu:

6. Král byl:
a) zastřelen dvěma ranami

a) v Olomouci

b) otráven jedem

b) v Botenštejně

c) proklán třemi ranami

c) v Krakově
3. V započatém pochodě
nepokračoval, protože:

7. Pachatelem nezměrné hanebnosti
byl pravděpodobně:
a) neznámý rytíř

a) onemocněl

b) rytíř Konrád, Durynk

b) vrátil se

c) měšťan olomoucký

c) byl zavražděn
4. Král Václav byl král:

8. Vrah držel v ruce:
a) střelnou zbraň

a) nezákonný

b) dlouhý meč

b) poslední

c)

c) volený

zkrvavený nůž
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