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Prolog


Tatoknihajehistorickouexkurzía sondážídopozoruhodnýchživotních osudů příslušníků někdejších společenských elit na významných
evropskýchpanovnickýchdvorech,ježstáleskrývajímnohánevyřešená
tajemství. V tomto smyslu jsou návraty k příběhům tohoto souboru
postavevropskýchdějinprohistorikyi publicistystálouvýzvouk hledánía nalézánídosudneznámýchdějinnýchsouvislostí,cožmůženěkdy
vésti k velicepřekvapivýmpoznatkůma závěrům.
Aférya skandálymocnýcha slavnýchlidívždybylya jsoupřitažlivými
tématyk diskusími spekulacím,jimžsenelzevyhnoutaniv případech
dnes již vzdálených historických událostí, natožpak událostí zcela nedávných.Obsahemtétoknihyprotonemůžebýtstroháhistorickáliteraturafaktu,jakbysez jejíhonázvumohlozdát,alesoučasnědonívstupuje
i tematikazáhadologická,cožsiceprofesionálníhistorikymůžeponěkud
znepokojovat,nadruhéstraněprávětatoskutečnostdodáváhistorické
literatuřefaktupodivuhodný,někdydokoncenonkonformnípopulárně-naučnýrozměr,jenžv přísněvědeckýchhistorickýchspisech,stavějících
napouhýchdějinnýchfaktech,většinouchybí.
Doufám,žemičtenářiodpustítentopřístup,kterýsedosvýchknih
vždysnažímvkládat,neboťsev ničemneprohřešujetomuzákladnímu–
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totižpravdivostizákladnídějinnéfaktografie.Čtrnáctpříběhů,o nichž
jev tétoknizeřeč,protonenížádnouhistorickoumystifikací,i kdyžse
v částiz nichjednáo nekonvenčnízobrazeníúdajnějižznámýchskutečnostínebojdeo nalézánízcelanovýchsouvislostíi závěrův závislostina
známýchfaktech.Proněkohotojistěmůžebýtdiskutabilnímetodologie
zpracování biografické tematiky, pro jiného naopak přijatelný způsob,
jakseblížea comožnánejsrozumitelnějiseznámits historickýmipostavami,kterébuďpřímopatřilymezipanovnickouelituEvropy,nebose
jednaloo velmiprosluléosobnosti,ježsepohybovalyv blízkostivýznamnýchvladařůa takčitakjeovlivňovalynebosezapsalydopovědomípanovnickýchdvorůsvýmiskandálnímiskutky.
Jednopojítkomezivýběremudálostía osobností,kteréjsemdotéto
knihy zařadil, však zůstává neměnné. Je to skutečnost, že moc a sláva
jdouvětšinourukuv ruce,neboťlidébažícípomocizpravidlatoužíi po
slávě.Slavnýmseovšemčlověkmůžestátnikolijenskrzemoc,kterou
získal, ale i prostřednictvím jiných skutků, jimiž se nezapomenutelně
zapsaldoběhučasu.Nevždytobývajípouzeskutkypozitivnínebosympatické,častov nichnacházímetragiku,čidokoncezločinnéúmysly.
Protojsemvybralprávětentosouborskandálůa afér.Životníosudy
hlavních protagonistů těchto příběhů byly na jedné straně v mnohém
podobné,jindynaopakzcelaodlišné,alev každémpřípadějsembylvedenjejichrozmanitostí,přičemžsvoupovahoukaždýz těchtopozoruhodnýchpříběhůzůstávájedinečný.Možnájetomuprávěproto,žejde
zároveňo příběhymocnýcha slavnýchhistorickýchosobností,v nichž
nenínouzeo dějovézvraty,jimižsenavždya nezapomenutelnězapsaly
dodějin,a stalysetakvlastněnesmrtelnými.

Kapitola 1

Zardoušená královna
(Johana Bavorská)



Českýkrála císařSvatéříšeřímskénárodaněmeckéhoKarelIV.z rodu
Lucemburků(1316–1378)bylvesvédoběnejenjednímz nejvýznamnějšíchstředověkýchvladařův Evropě,alei proslulýdiplomata válečník.
Jevšaktřebazdůraznit,ževálkámdávalpřednostjenvnevyhnutelných
případech,a pokudexistovalajinášancenařešenímocenskýchkonfliktů,
preferovaldiplomaciia politickékompromisyjakonejefektivnějšízpůsobeliminacesporůi válečnýchhrozeb.
Součástí jeho diplomatických aktivit však byla i sňatková politika,
díkykterésemudlouhálétadařiloposilovatsvoumoca vlivzejména
v rozdrobenéněmeckéříši,zmítanésporymezitamnímivévodya knížaty, což od Karla IV. vyžadovalo nejen státnický rozhled, ale i dobrý
přehledovratkémocenskérovnovázevtétočástiEvropy.Býtřímsko-německým panovníkem totiž neznamenalo zákonitě jeho nadvládu
v německéříši,spíšesejednaloo titulnejvyššíhoarbitra,kterýsvýmpolitickýmvlivempomáhaltentoroztříštěnýkonglomerátfeudálníchstátů
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a státečkůudržovatv jednotnémsvazku,v němžjakocísařpředstavoval
vrcholnoumocenskouautoritu.
NaKarloviIV.jepozoruhodné,žetutoautorituúspěšněprosazoval
a udržovaltéměřpoceloudobusvévlády,i kdyžsetoobčasneobešlobez
mocenskýchtřenic,kterýmpakčelilvšemiprostředky,ježmělk dispozici–vyjednáváním,uplácením,rozdávánímprebend,titulůa privilegií,
vojenskýmiintervencemi–,alei jižzmíněnýmuzavíránímsňatků,které
patřilydoarzenálujehopragmaticképolitiky.KarelIV.bylvelicevzdělanýmstátníkema nasvoudobunadprůměrněschopnýma realisticky
uvažujícímpolitikem.
Takézásnubya sňatekjehonejstaršíhosynaa dědicečeskéhotrůnu
Václava IV. (1361–1419) s Johanou Bavorskou (1356–1386), jenž se
v záříroku1370uskutečnilv Norimberku,bylvýsledkemjehopoliticky
motivovanýchkalkulací.V tédobětotižčelilopozicibavorskýchvladařů
ohledněčástiBranibor,nakterévznesloprávněnédědickénárokya hodlaljezačlenitk zemímKorunyčeské.Bavorskáknížatasetehdyzapojila
do tajného spolku s polským a uherských králem a jejich společným
cílemnebylonicmenšíhonežoslabitmocKarlaIV.v německéříšia zamezitpřipojeníčástibraniborskéhoúzemík Českémukrálovství.
Když Karel IV. zjistil, že proti němu stojí silná koalice, ke které se
navícpřipojili braniborskýmarkraběOtto,reagovalnavzniklénebezpečí,hrozícípřerůstveválečnýkonflikt,dvojímzpůsobem.Sámuzavřel
obranný spolek s pomořansko-štětínskými knížaty i českou šlechtou
a preventivněobsadilLužici.Jehodruhýkrok,jímžsesnažilvrazitklín
mezibavorskévladaře,bylpronějtypický:Jednomuz bavorskýchknížat
Albrechtovinabídlspojenectví,ježmělobýtstvrzenoi sňatkemmladičkéhocísařovasynaVáclavaIV.s JohanouBavorskou.
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Bavorský kníže Albrecht tuto velkorysou císařovu nabídku přijal,
a Karlovi IV. se tímto manévrem podařilo narušit dosavadní jednotu
bavorských vladařů, neboť kníže nyní přešel na jeho stranu. Karel IV.
sibylzároveňvědomtoho,žepřiurčitébudoucívývojovékonstelaciby
Václav IV. díky takto vzniklému příbuzenskému vztahu jednou mohl
vznášetnárokyi naBavorsko–neboalespoňnatučástnáležejícípod
Albrechtovuvládu.
VáclavIV.a JohanaBavorskásetakocitliv postavenídůležitýchfigur
v tétocísařovědiplomatickéhře,anižprotidohoděo chystanémsňatku
mohlicokolinamítat.Vždyťmítzamanželadědicečeskéhokrálovského
trůnuseJohaněi jejímuotcijevilovelicevýhodnéa KarluIV.sezase
uvolnily ruce k nadcházejícímu boji o braniborské dědictví, kdy mohl
počítat s nezanedbatelnou podporou knížete Albrechta, který se měl
nynístátnejenVáclavovýmtchánem,alei císařovýmspojencem.
Takužtov těchdobáchchodilo.Sňatkymezičlenyvládnoucíchrodů
bylyvětšinoudiktoványdiplomatickýmia politickýmimotivya nanějakécitymezibudoucímimanželi,kteřísečastoanineznali,nikdopříliš
nedbal.Mocenskéa dynastickézájmybylypřednější.
V tomtoohledunebylanisňatekteprvedevítiletéhoVáclavasečtrnáctiletouJohanouBavorskoužádnouvýjimkou.NavícužbylVáclavIV.titulárněčeskýmkrálem–KarelIV.neponechalnicnáhoděa jiždvouletého
kralevicenechalv roce1363korunovatčeskýmpanovníkem.Faktickyse
všakVáclavIV.mohlujmoutvládyv Českémkrálovstvíažv okamžiku,
kdymuotecbuďpostoupíčeskýtrůn,neboodejdenavěčnost.
Aby vše mělo patřičnou důstojnost, jak se na mladý královský pár
slušelo, byla i Johana Bavorská krátce po sňatku, 17. listopadu 1370,
v Prazekorunovánačeskoukrálovnou.Pronitomuseloznamenatněco
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naprostoúžasného,neboťsestalakrálovnoujednohoz nejmocnějších
rodův Evropě.Conatom,žejejímanželještěaninedorostldopuberty,
časemsetomělozměnit.
Jepochopitelné,žetotomanželstvínemohlobýtposvatběnaplněno,
a tradujese,žek prvnímuintimnímusblíženímeziJohanoua Václavem
došloažněkdykolemroku1376.ToužbyloVáclavoviIV.patnáctlet
a formálnědosáhlplnoletosti.
ToudobouužJohanažilašestýmrokemv Čechácha jistětentočas
neprožilanadarmo.Vzhledemk tomu,žesejejíporučnicía nejbližšírádkyní stala sama císařovna Alžběta Pomořanská (1347–1393), čtvrtá
manželka Karla IV., dá se předpokládat, že mladičkou snachu vedla
k přípravámjejíhobudoucíhoposláníkrálovskémanželkya učilajidvorskéetiketě.Johanabylajistězasvěcovánai dovedeníkrálovskédomácnostia učilasečeskémujazyku,kterýběhemněkolikaletúspěšněovládla.
A protožecísařKarelIV.bylvelicebohabojnýmuž,nepochybněseJohanědostaloi náležitéhocírkevníhovzdělání.
SvéprominentnípostavenícísařovnysiAlžbětaPomořanskáu pražskéhodvorapečlivěstřežilaa určitěhledělai nato,abyjío pouhýchdevět
letmladšíJohanaBavorskánepřerostlapřeshlavu.KdyžbylKarelIV.
nacestách,císařovnasvéhomanželavevšemzastupovalaa tehdyjíJohana
bylapodřízenaúplněvevšem.
Můžemesejendomýšlet,žeseJohanaBavorskázpočátkuv Prazecítila
jakotrpěnácizinka,odkázanánapomoca radysvétchyněminimálnědo
doby,nežbylasamaschopnásesvýmokolímkomunikovatčesky.Většina
služebnictvatotižbyliČeši,i kdyžvýšepostavenídvořanéjistěněmecky
uměli.Teprveseznalostíčeštinynanipražskýdvůrzačalpohlížetjako
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naskutečnoučeskoukrálovnu.Paksei JohanamohlavůčiAlžbětěPomořanskékonečněcítitjakojejírovnocennápartnerka.
Václavova manželka mezitím z dívky dospěla v ženu, která začala
plniti svéintimnímanželsképovinnosti.Jejídosavadnípodřízenépostaveníseu dvorazačaloměnita užsenemínilacísařovněvevšempodvolovat,cožs sebouzákonitěvnášelodojejichvzájemnýchvztahůi jisté
napětí.V listopaduroku1378KarelIV.,sužovanýjiždlouhérokydnou,
vesvýchdvaašedesátiletechzemřelnazápalplic.V posledníchtýdnech
předsmrtímuselnavíctakřkanehybněležets těžkouzlomeninoukrčku
a zřejměužaninemělvůližít.
Situace na pražském dvoře se rázem změnila. Z císařovnyAlžběty
Pomořanskésestalavdovaa sedmnáctiletýVáclavIV.sejakonovýčeský
panovník ujal vlády nad obrovským územím zahrnujícím vedle Čech
i Hornía DolníLužici,českálénav Saskua HorníFalci,slezskáknížectvía Markrabstvímoravské.Nadtohojehootecužv roce1376nechal
korunovati nakráleSvatéříšeřímskénárodaněmeckého.
ZbylídvaKarlovisynové,Zikmund(1368–1437)a Jan(1370–1396),
získalidosprávyjenmenšíúzemí.DesetiletýZikmundsestalmarkrabětemBraniborska,kteréKarelIV.nakonecroku1373opravdupřipojil
k Českémukrálovství,a teprveosmiletýJanzískalvévodskýtitulseZhořeleckem.ObateďbylipodřízeniVáclavoviIV.jakosvémulennímupánovi.
Postavení dvaadvacetileté Johany Bavorské u dvora bylo náhle jiné.
Nyní byla manželkou českého panovníka a římsko-německého krále,
pokud však si myslela, že konečně bude mít nad císařovnou AlžbětouPomořanskoupřevahu,mýlilase.NezkušenýVáclavIV.bylnasvé
nevlastnímatce(Václavsenarodilz třetíhoKarlovamanželstvís Annou
Svídnickou) závislý, neboť právě ona dobře rozuměla politické situaci
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nejenv Českémkrálovství,alei v německéříši,a mladičkýčeskýpanovník
senajejíradydostspoléhal.VáclavIV.AlžbětěPomořanskézpočátku
dokonce umožňoval, aby ho zastupovala ve státnických záležitostech
a ponechávaljíiniciativui v řízeníjímjmenovanékrálovskérady.Příliš
rádjisiceneměl,uznávalovšemjejístátnickéschopnosti.
ProkrálovnuJohanuBavorskoutobylovelkézklamání,kdyžzjistila,
žeprvnídámouv královstvíi nadálezůstávájejítchyně,kteréVáclavIV.
v rukouponechalznačnoumoc.BrzypopohřbuKarlaIV.setotižstalo
cosipodivného.JohanaBavorskáz Prahyodcestovalanakrálovskýhrad
Písek,kdežilatéměřcelýrokv ústraní.Pročsvéhomanželatehdyopustila,o tomsehistorikovédohadujídodnes,alezřejměk tomumuselamít
velmi vážné důvody, mezi kterými mohly být i neshody s Alžbětou
Pomořanskou.
VáclavIV.bylpřílišmladý,nežabysepolitickýmrozhledemmohlvyrovnatsvémuzesnulémuotci.Uvítalproto,žesecísařovna-vdovaAlžběta
ujalarozhodčírolev důležitýchpolitickýchzáležitostech.Navíctopro
něj bylo pohodlné. Sám se mohl mnohem víc oddávat lovu a pitkám
s přáteli,zatímcořešenípolitickýcha dalšíchstátníchzáležitostípřenechávaljiným.
Johanin odchod do Písku zřejmě nakonec uvítal, traduje se, že mu
manželka vyčítala jeho lehkomyslnost a sklony k nadměrnému pití.
To,cojipřiměloopustitpražskýdvůr,možnánemuselybýtnakonecjejí
rozepřes císařovnouAlžbětou,alehlavněneshodys manželem.Jejímanželstvís králemVáclavemIV.zůstávalodlouhálétabezdětné,cožmohlo
býtjednouz vážnýchpříčinrodinnýchkonfliktů.
Johaninýmpobytemnapíseckémkrálovskémhraděsevšaknicnevyřešiloa VáclavIV.senaopakdostávaldostáletěsnějšízávislostinasvých
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rádcích,kteříbylizároveňjehokumpányz mokréčtvrti.A takseJohana
Bavorskáporocevrátilaz PískuzpětdoPrahy,abysepokusilakrálepřimětk většímířeodpovědnostiv řízenízemě,neboťproblémů,kteréměl
v Českémkrálovstvířešit,přibývalo.Zejménadomácíaristokracies nelibostí nesla skutečnost, že panovník dává přednost svým pochybným
oblíbencům a odměňuje je důležitými funkcemi i prebendami. České
panstvo(Rožmberkové,Markvarticiaj.)kritizovalokrálezato,žeseobklopujelidmineurozenéhopůvodu,místoabysvoumocopíralo bohatoušlechtu,jaktokdysidělalKarelIV.
VáclavIV.sečasemdostali dovážnýchmocenskýchsporůs pražským
arcibiskupemJanemz Jenštejna,s nímžhonapočátkupanováníspojovalo velké přátelství.Avšak po prodělané vážné chorobě se arcibiskup
změnila začalkrálenabádatk tomu,abypřestalhřešits cizímiženami
a skončils bujarýmipitkami.Vyčítalmupoživačnýa zhýralýzpůsobživota,cožVáclavaIV.nesmírněiritovalo.V roce1384jejichvzájemnéspory
nakonecvyvrcholilydotémíry,žepanovníkzbavilJenštejnafunkcekrálovskéhokancléřea přestalses nímstýkat.
Pražskýarcibiskupa královnaJohanaBavorskábylizřejmějediní,kdo
sekráledůsledněsnažilipřimětk tomu,abysvévladařsképosláníkonečnězačalbrátvážněa pokračovalv rozvážnépoliticesvéhootce.Ale
VáclavIV.chápalmoc,kterámubylasvěřena,naprostoodlišněa začínal
vystupovatjakoautokratickýpanovník,jehožvůlisemělivšichnipodřizovat.Dokoncesekvůlitomuvezlémrozešeli sesvoumacechou,císařovnouAlžbětouPomořanskou,jejížradyzačalostentativněpřehlížet.
U Jenštejnavšaktvrděnarazil.Pražskýarcibiskupsveřepěhájilnezávislost církve na panovnické moci a bránil králi zasahovat do církevních
záležitostí.
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O JohaněBavorskébyloznámo,žemělas Jenštejnempřátelskévztahy
a sporysvéhomanželas nímurčitěpovažovalazaněco,coČeskémukrálovstvíneprospívalo.Nenísiceznámo,zdasedotěchtojejichkonfliktů
snažila nějak zasahovat, ale podle všeho si po svém návratu z Písku
u pražskéhodvoravybudovalamnohemautoritativnějšípostavení.
Česképanstvo,ježkrálekritizovalozato,žeažpřílišpodléhásvým
oblíbencům,mělokrálovnuv úctěprávěkvůlitomu,žesesnažilaVáclavaIV.usměrňovatk tomu,abysivícehledělvladařskýchpovinností
a nenechávalseovlivňovatrádci,kteříhledělipředevšímnasvůjvlastní
prospěch.
Tytoosoby,tvořícíkrálovskoudružinua zároveň–jakzdůrazňoval
historikFrantišekPalacký–i jeho„kabinetnívládu“,sevyznačovalytím,
že se jednalo o bezohledné kořistníky a kariéristy, kteří králi ve všem
poslušněpřikyvovali.Většinoušloo příslušníkynižšíšlechtya měšťanstva,jimižseVáclavIV.nejradějiobklopoval.Mezinimilzepřipomenout
nejvyššíhokrálovskéholovčíhoa křivoklátskéhopurkrabíhoJíruz Roztok,královskéhomaršálkaJanaČúchazeZásady,vyšehradskéhopurkrabíhoChvalazeRzavého,zemanyHyncePluhaz Rabštejna,Kunáta
Kaplíře ze Sulevic, Bořivoje ze Svinař nebo bohatého měšťana a pozdějšíhokrálovskéhopodkomoříhoZikmundaHulera.Tivšichnitvořili
vlivnoudvorskoulobbya zároveňbylipodněcovatelia kumpánypanovníkovanezřízenéhozpůsobuživota.
Místotoho,abysiVáclavIV.vzaldobřemíněnéradysvéženyk srdci,
taknanizanevřel,a snadjidokoncepodezíralz politickéhospojenectví
s pražskýmarcibiskupem.Královnuzačalzanedbávat,mělmilostnépletky
s jinýmiženamia stálečastějipobývalnakrálovskýchhradech,Žebráku,
Křivoklátě a Karlštejně, kam při svých loveckých výpravách zajížděl.
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A právěKarlštejnsestalo silvestrovskénoci31.prosinceroku1386jeho
manželceosudným.
Cosetehdyskutečněodehrálo,zůstávádodnespředmětemnejrůznějšíchdohadůa spekulací,neboťcovímes určitostí,jepouzefakt,žeté
nocikrálovnuzardousiljedenz panovníkovýchloveckýchpsů.Naprosto
nečekaněnanizaútočilvechvíli,kdyvstalazesvéholože,a prokousljí
hrdlo.Nebožačkasebolestízhroutilanazema běhemněkolikaminut
vykrvácela.
Takovájedodneshistorikytradovanáverzekarlštejnskétragédie,nad
kterouvšakvyvstáváhnedněkoliknezodpovězenýchotazníků.
Předevšímnevíme,jaksekrálovnaJohananaKarlštejněocitlaa zda
přijelazaVáclavemIV.nanávštěvu,neboz Prahyodcestovalispolečně.
V prvnímpřípadějemožné,žes nímpotřebovalamluvito něčemdůležitém,v druhémsenabízídomněnka,žesinaKarlštejnjeliodpočinout,
případněžesejednaloo pokusnovéhomanželskéhosblížení–pokud
mezinimiopravduvládlynapjatévztahy,jakseněkteříhistorikovédomnívají.
Takčitak,ténociprýkrálovnaspalaveVáclavověložnici.Podlejedné
verzeseJohanav nociprobudilaa hledalav místnostipotměnočník,aby
siulevila.Václavovýmzvykembylo,žes nímv jehokomnatáchspávali
i někteříjeholovečtípsi–a ténocimělu sebev ložnicisvouoblíbenou
dogu.KdyžJohanavstalaz lože,pesvetmězřejmězpanikařil,a neboťbyl
vycvičenkekrálověochraně,v okamžiku,kdyseJohanakekrálipřiblížila, na ni skočil a prokousl jí hrdlo. Manželčin zděšený výkřik určitě
Václavaprobudil,aletoužJohanaleželanazemiv tratolištikrvea zakrátkopředvyděšenýmmanželemskonala.Dogajíprokouslakrčnítepnu
a nebožačkarychlevykrvácela.

 17 

Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů

Vladimír Liška

Jináverzeo tétotragickéudálostiříká,žeseJohanězdálzlýsen,z něhožseprobudilaa nalůžkuseprudceposadila.Pes,kteréhozřejmětato
jejínečekanáreakcevylekala,naniokamžitězaútočila zardousiljidříve,
nežsicelározespalávůbecstihlauvědomit,coseděje.
Jedno je jisté. Proti útoku tak velkého zvířete, jakým králova doga
byla,nemělažádnoušanci.To,žepesútočilpřímonajejíhrdlo,svědčí
nepřímoi o tom,žesejednaloo cvičenéhozabijáka.
Vyvstáváovšemotázka,pročhokrálvesvéložnicinechával,kdyžtam
s nímbylai jehožena.Muselpřecevědět,žejipestakdobřeneznáa žeby
jimohlohrozit.Snadsitoneuvědomil,alecokdyžsevšeodehráloúplně
jinak?Přiténešťastnéudálostipřecenebyližádnísvědkovéa jediný,kdo
věděl,cosedoopravdystalo,bylpouzekrálsamotný.
Bohužel,v celémtomtopříběhunarážímenanedostatekjakýchkoli
bližších informací. Dejme tomu, že se královna opravdu probudila
a chtělanajítnočník.Zaútočilbynanipesokamžitěa bezjakéhokoli
varování?Vždyťpokudbysek útokuchystal,přinejmenšímbynejprve
zuřivěvrčel,cožbykrálovnuzastavilo,a určitěbysesnažilamanželaprobudit,abyzvířeuklidnil.
AleVáclavIV.mohlspátvelicetvrdě,možnátohohodněvypil,anebo
byljenunavenýa nacelousituacizareagovalpřílišpozdě.Přestov případě, že probuzená královna skutečně vstala z postele, měla mnohem
většíšanciseútokuzvířetebránit,nežkdybyjidoganapadlarozespaloua sedícínalůžku.Tobybylajejíschopnostklástodporminimální.
Královninprudkýpohybpřiprobuzenízezléhosnaa možnái výkřik
mohly psa skutečně vyděsit, a proto zareagoval zabijáckým útokem.
V tuchvílizvířekrálovnuvnímalojakovetřelce,kteréhojetřebazlikvidovat.
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Nabízí se ještě jedno možné vysvětlení.
Králanikrálovnaještěvůbecnespalia teprve
sechystaliulehnout.Možnáspoluo něčemhlasitědiskutovali,mohlojítdokoncei o hádku.
VáclavIV.bylpověstnýsvouprchlivostía nesnášel, když mu někdo odporoval. Pes manželskourozepřisledovalsevzrůstajícínervozitou a svého pána mohl v tu chvíli vnímat
jakoohroženouosobu,zatímcov královněvidělnepřítele,kterýchcekráliublížit.Možná
Johana udělala nějaký rychlejší pohyb, jenž
sestalspouštěčemtoho,žeprotinídogazaútočila. Možnost, že by Václav IV. při ostré
hádce dokonce psa sám proti své manželce
poštval, je sice úděsná, nicméně ani ta není
vyloučena. Prchlivost, jak známo, někdy zatemňujerozum.
TragickásmrtJohanyBavorskéjistěvzbudila mezi obyvatelstvem Českého království
pozornost,alenikdok nínebylschopenříci
nicurčitého.Dokoncei fakt,žeseVáclavIV.
nezúčastnil manželčina pohřbu v katedrále
sv. Víta, je dodnes vysvětlován dvojím způsobem.
PodlejednéverzebylVáclavIV.královninounečekanousmrtítakzdrcen,žesezhroutil a nebyl schopen na její pohřeb vůbec jít.
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Český panovník Václav IV. se stal
o silvestrovské noci roku 1386
svědkem nečekané tragédie,
kdy jeho první manželku Johanu
Bavorskou na Karlštejně
zardousil velký pes.
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Radějiodjelz Prahy,abyzaplašildeprese,kterésehozmocnily.Podle
druhéverzeodcestovalponeštěstínasvůjloveckýhradŽebrák,kdese
věnoval honitbě a radovánkám, neboť mu na královnině smrti vůbec
nezáleželo.Uždlouhosis nínerozuměla jejívěčnémentorovánímušlo
nanervy.
ZatímcoprvníverzeVáclavaIV.zobrazujecobymilujícíhomanžela,
kteréhoJohaninasmrtzdrtila,druháhoukazujev negativnímsvětlejako
lhostejnéhočlověka,kteréhosekarlštejnskátragédienijakcitelnějinedotkla.Kteráz těchtoverzíjevšakbližšípravdě,nelzes určitostírozhodnout.
Jemožné,žesekrálmanželčinapohřbunezúčastnilproto,žehotrápilosvědomí?Vyčítalsisnad,žejezajejísmrtodpovědný?Nebylobyse
čemu divit. Kdyby psího zabijáka nenechával přes noc ve své ložnici,
mohlajehomanželkaještěžít.Byltopřeceon,kdojivystaviltaknebezpečnémuriziku.A pouzeonvěděl,coseténociodehrálo.
TrpělVáclavIV.pocitemviny?Jistětonevíme,neboťtototajemstvísi
s sebou vzal do hrobu a zřejmě nikdy se už k této nešťastné události
nevracel.Vímevšak,ženedlouhoposmrtiJohanyBavorskézačalVáclavIV.vestálevětšímířeholdovatpitívína,ažsez nějpočasestalalkoholik.Utápělnezřízenýmpitímžal,anebovinu?Tatootázkaužzůstane
navždybezodpovědi.
ManželskýživotVáclavaIV.všaksmrtíJohanyBavorskéneskončil.
Uždvarokypotésečeskýkrálopětoženil(1389)–tentokráts Johaninou
sestřenicí,teprvedvanáctiletouŽofiíBavorskou(1376–1425).Karlštejnskoutragédiisicečeskýpanovníkpřekonal,alemožnásemuonaosudná
nocvevzpomínkáchvracelapocelýzbytekjehoživota.

Kapitola 2

Krvavé orgie královského maniaka
(Jindřich VIII.)



AnglickýkrálJindřichVIII.Tudor(1491–1547)máv dějináchpověst
krutéhovladaře,o němžkdysibritskýspisovatelCharlesDickensprohlásil,žebylnesnesitelnýmsurovcema ostudoulidskéhorodu.Bylvšak
tentopanovníkskutečnětakovýmtyranem,jakseo němtraduje,nebo
naopakmužemmnohatváří,vněmžselidskostmísilas nelidskostí,jak
bylou některýchstředověkýchvládcůcelkemběžné?
JednavěcJindřichaVIII.skutečněproslavila.Byltotižcelkemšestkrát
ženatýa dvěz jehomanželeknakonecskončilyv rukoukatanapopravišti,
atourčitěběžnénebylo,ačkolisezavládytohotopanovníkav Angliipopravovalojakonaběžícímpásu.
Šlo o nejdrsnější dobu, jakou kdy tato země poznala, přitom JindřichVIII.bylvzdělanýmuž,skvělýtanečník,výtečnýjezdecnakonii nepřemožitelnýrytíř,horlivýčtenářkniha milovníkhudby.Víse,žeuměl
hrátnařaduhudebníchnástrojů,dokoncesámkomponovala zanechal
posoběnatřicetinstrumentálníchskladeba písní.Svýmzpůsobembyl
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JindřichVIII.renesančníosobností,alev politiceneznalpřítele,příliš
muzachutnalamoca v Angliipomocíkrvavýchrepresínastolilpanovnickýabsolutismus.Skandálnípopravyjehodvoumanželekmupředevšímv zahraničívyneslypověstkrutéhoa nelítostnéhovladaře,kterýse
neštítíanitěchnejhoršíchzločinůk zachovánívlastníautokratickémoci.
Přitom na zahraniční vyslance většinou působil jako okouzlující muž,
jenž měl osobité charisma, pokud ovšem nepropadl záchvatům zloby
s nevyzpytatelnýmireakcemiplnýminečekanýchemocí.
Už v jedenácti letech byl Jindřich zasnouben se španělskou princeznouKateřinouAragonskou(1485–1536),kterábylavdovoupojeho
zemřelémbratroviArturovi.Vzaliseažposedmiletecha brzynatokrálovna otěhotněla, ale dítě se narodilo mrtvé. Po dalším těhotenství se
manželůmnarodilsynJindřich,i tenvšakzáhyzemřel.Bylotoneštěstí,
neboť i další po sobě následující těhotenství dopadala stejně. Teprve
v roce1516sekrálovněnarodiladceraMarie(1516–1558),kterábyla
jedinýmjejichdítětem,ježsedočkalodospělosti,a nakonecsestalaanglickoukrálovnou.
Tvrdíse,žetobylošťastnémanželství,realitavšakbylazřejmějiná.
JindřichaVIII.velicetrápilo,žestálenemámužskéhodědice,a začaldávat přednost milenkám. V roce 1519 mu jedna z nich – jistá Bessie
Blountová (1502–1539) – skutečně porodila syna Jindřicha, ale šlo
o levobočka, právoplatný dědic trůnu nepřicházel.A tak to šlo s jeho
manželstvímz kopce.
Ve svých čtyřiatřiceti letech se JindřichVIII. hluboce zamiloval do
jednéz dvorníchdamsvémanželky,AnnyBoleynové(1501/1507–1536),
a v roce1527serozhodl,žeses jižneplodnoukrálovnouKateřinouAragonskourozvedea oženíses mnohemmladšíAnnou,odnížočekával,
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žemu konečně dá dědice. Kateřina se však manželskérozlucebránila
a nehodlalamanželoviustoupit.TaképapežKlementVII.,nakteréhose
JindřichVIII.obrátils žádostío rozvod,nemínilv tétověcianglickému
králiustupovat,neboťpodlecírkevníhoprávabylototomanželstvířádně
naplněnoa králůvpoměrk jehomilencejakodůvodk rozvodunepostačoval.
AleJindřichVIII.ses tímtopapežovýmrozhodnutímnehodlalsmířit
a s pomocíprávníkůi některýchteologůseobrátilnaanglickýparlament
s žádostí,abyrozvodpotvrdil.Právnídobrozdáníbylosamozřejměúčelové.Tvrdilosev něm,žemanželstvís vdovoupojehobratrovibyloprávě
z tohotodůvoduodpočátkuneplatné.
Tentokrátbyloanglickýmparlamentemkrálivyhověnoa jehomanželstvís KateřinouAragonskou,kterábyladonucenaodjetnavenkov,
skončilo.V roce1533pakcanterburskýarcibiskupCranmerkráletajně
oddals AnnouBoleynovou,neboťbylajižnějakoudobutěhotná.V létě
téhožrokupakbylakorunovánanovouanglickoukrálovnou.
Papežnatoreagovaltím,žeJindřichaVIII.vyobcovalz církve,čímž
způsobilrozkols církvířímskou.Panovníktedyv Angliiprovedlnáboženskoureformu,vedoucík založenínovéstátníanglikánskécírkve,jejíž
představiteléautorituřímskýchpapežůneuznávali.V ústranížijícíkrálovnaKateřinaAragonskáv tédoběumíralanarakovinua parlament
poté králi přiznal funkci hlavy nové anglikánské církve, kterou papež
prohlásilzakacířskou.
Odroku1535takv Angliinastaloobdobípronásledovánívšech,kdo
dáluznávaliřímskéhopapežea hlásilisekekatolicismu.Mezioběťmi
těchtočistekseocitlii někteříkrálovidvořané–napříkladjehověrný
rádce, kancléř, učenec a sociální myslitelThomas More (1478–1535)
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Anglický král Jindřich VIII.
proslul tím, že byl šestkrát ženat
a dvě své manželky nechal
popravit.

Vladimír Liška

nebobiskupz RochestruJohnFischer,jejichž
uťatéhlavykrálrozkázalprovýstrahupověsitnalondýnskémmostě.Důvodbyljediný–
v souladus papežovýmnázoremzpochybňovaliplatnostjehonovéhosňatku.
Takékatolickéklášterybylykonfiskovány
a jejich majetky Jindřich VIII. rozdal svým
přívržencům. Mniši byli z klášterů vyhnáni,
mnohoz nichskončilonapopravištícha zachránilisejenti,kdovčasv převlecíchuprchli
do ciziny, nebo konvertovali k anglikánské
církvi. Tuto novou církev vedle katolíků neuznávalianiluteránia dalšíprotestanti,takže
vražednéčistkysenevyhnulyanijim.Někteří
z nichbylidokonceobviněniz kacířstvía skonalinahořícíchhranicích.
V tédoběvšaknikdonetušil,žesekrálsvé
druhémanželkyAnnyBoleynovéužnabažil.
Místo vytouženého dědice mu v roce 1533
porodila dceru Alžbětu (budoucí královnu
AlžbětuI.),a kdyžopětv roce1535otěhotněla,o dítěpřišla,a jakkrálzjistil,tentokrát
tomělbýtopravduchlapec.Stalosetov den
pohřbu Kateřiny Aragonské, která 7. ledna
roku1536zemřela.
Od této chvíle i dvorní astrologové, kteří
Jindřichovi VIII. předpovídali, že mu Anna
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Boleynová porodí dědice, začali o královně
rozhlašovat, že je stižena nějakou kletbou.
NepřímotaknaráželinazemřelouKateřinu
Aragonskou, jež své někdejší dvorní dámě
nikdyneodpustila,žejíodloudilamanžela.
Nelzeprotovyloučit,žekráltěmtoklevetámpodlehla rozhodlseAnnyBoleynovéstůj
co stůj zbavit.V té době se už vědělo, že se
JindřichVIII.zakoukaldokrálovninydvorní
dámy Jany Seymourové, s níž ho Anna dokoncepřistihlavechvíli,kdys nídůvěrnělaškoval.Králteďčekaljennavhodnouzáminku,
s jejížpomocíbymohlAnnuBoleynovouzavrhnout.Příležitostpřišlabrzy,neboťu dvora
se začínalo šuškat, že královna byla Jindřichovi nevěrná, což byl velmi vážný zločin.
Protoužv dubnuroku1536podepsalJindřich VIII. rozhodnutí k vytvoření vyšetřovací komise, která měla prověřit podezření
z královninýchprotistátníchrejdů,meziněž
sepočítalai nevěra.
O týdenpozdějibylzatčendvorníhudebník a tanečník Mark Smeaton kvůli podezření, že se s královnou dopustil cizoložství.
Bylpodrobenkrutémumučení,běhemněhož
sek tomutozločinunejendoznal,aledokonce
jmenovaldalšítřišlechtice,kteřírovněžměli
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Anna Boleynová byla druhou
ženou Jindřicha VIII. a její život
skončil na popravišti.
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míts královnoumilostnýpoměr.Šloo dvořanyFranciseWestona,HenryhoNorrisea WilliamaBreretona,kteřísicetatoobviněnípopírali,ale
všichninakonecstejnějakovelezrádciskončilinapopravišti.
NásledovaloobviněníAnnyBoleynovéz incestu,podlekteréhoměla
spáti s vlastnímbratremGeorgemBoleynem,vikomtemz Rochfordu.
TutonehoráznostudalaGeorgeovavlastnímanželkaa královninadalší
dvorní dáma lady Jane Rochfordová, jež na manžela chorobně žárlila
a tvrdila,žev sestřiněspolečnostitrávilhodněčasua obasiprýmezi
seboudovolovalinepatřičnédůvěrnosti.
BritskéveřejnostimělabýtAnnaBoleynovápředstavenajakocoura,
v žaloběseuvádělo,že„podléhajíc denně nemravnému tělesnému chtíči, přiměla zrádně a podle, necudnou konverzací, polibky, doteky, dary a dalšími
nestoudnými podněty, několik králových blízkých služebníků, aby s ní hřešili
a smilnili.“
Na základě těchto vykonstruovaných obvinění byla královna začátkem května roku 1536 zatčena a uvězněna v Toweru. Žaloba ji vinila
z cizoložství,incestua spiknutíprotikráli,zacožbyljedinýtrest–smrt
nahořícíhranici,případněpopravastětímhlavy.
Nynízáleželojennakráli,jakévariantědápřednost.Tennakonecrozhodl o popravě mečem, a nikoli sekerou, jak bývalo v Anglii zvykem.
Šloo jedinoumilost,kterouAnněposkytl.Popravamečembylarychlejší
a méně bolestivá, neboť katům se sekera při exekuci často smekávala
a bylotřebai několikaran,nežbylodsouzenecusmrcen.
AnnaBoleynovábylapředpopravouzbavenatitulukrálovnyamanželstvíprohlášenozaneplatné.Dne19.květnaroku1536bylanatowerskémpopravištisťataa jejíostatkyspočinulyv proutěnémkošiv kostele
sv.Petrav okovech,kdebylyzavládykrálovnyViktoriev 19.stoletíobje-
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veny a identifikovány. Dnes je místo jejího posledního odpočinku již
řádněoznačeno,vždyťzločinů,z nichžbylaobviněna,senikdynedopustila, což králi ve svých dopisech tvrdila až do svého tragického konce.
JindřichVIII.pakjejichmalourusovlasoudceruAlžbětuprohlásilza
levobočka,aletotorozhodnutítřirokypředsvousmrtízměnila v zákoně
o následnictvíAlžbětuopětprohlásilsvýmlegitimnímpotomkem,čímž
získalaprávoplatnýnároknabritskýtrůn,a pozdějiseopravdustalajednouz největšíchpanovnicEvropy–královnouAlžbětouI.
PouhýchjedenáctdnípopopravěAnnyBoleynovéseJindřichVIII.
oženils JanouSeymourovou(1508–1537),kterábylazačátkemčervna
roku1536prohlášenanovoukrálovnou,i kdyžk jejíoficiálníkorunovaci
proneustáléodkladynakonecnedošlo.Janapočátkemroku1537otěhotnělaa konečněporodilakrálivytouženéhodědice,jenždostaljméno
Eduard.JindřichVIII.prýštěstímplakala zdáse,žeJanaSeymourová
bylajedinouženou,kterouopravduupřímněmiloval.
Nicméněpakdošlok neštěstí.Královna,vyčerpanáporodem,seužpo
třechdnechzúčastnilaoslavprincovanarození,anižtušila,žev nídřímá
smrt.Zapárdnídostalavysokéhorečky,k nimžsenedostatečnouhygienoupřidalaotravakrvez nezhojenérányv pobřišnici.Nežzemřela,trápilaseještětýden.Králbylžalembezsebe.Vystrojiljípompéznípohřeb
a jejíostatkyspočinulyv kaplisv.JiříveWindsoru,kdebylo desetletpozdějipojejímbokupohřbeni onsám.
Smrtí Jany Seymourové manželský život krále Jindřicha VIII. neskončil,ačkolitrvalodalšítřiroky,nežseznovu(počtvrté)oženil.Tentokrátsejehovyvolenoustalav lednuroku1540dceraněmeckéhovévody
AnnaKlevská(1515–1557).Byltovšaksňatekz politickýchdůvodů,
anglickýkrálsiodněhoslibovalzlepšenísvýchkontaktůs protestant-
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skými zeměmi a svou novou ženu nemiloval, neboť se mu nelíbila její
tělnatostaninedostatečnáhygiena.AnnaKlevskáhoprostěodpuzovala
a odmítals nísdíletlože.Navícneumělaanglicky,novýjazyksemusela
nejprvenaučit.
Tonemohlopřinéstnicdobréhoa užo párměsícůpozdějisekrálzačaldvořitpřekrásnérusovlasédvornídáměa neteřimocnéhovévodyz NorfolkuKateřiněHowardové(asi1520–1542).Bylatokoketnímladádívka,
kterámělazaseboujižněkolikskandálníchmilostnýchdobrodružství,
a takjijejírodinadalak dispozicijakodvornídámuk Jindřichovudvoru.
Kdyžjikrálzačalzahrnovatsvoupříznía dary,rychlesvolilak tomu,
žesestanejehomilenkou.AleJindřichVIII.měljinýplán.Chtěl,abyse
Kateřinastalajehonovoumanželkou.
Nenaplněnýmanželskýsvazeks AnnouKlevskoubylrychlerozveden,
cožbylproněmeckoušlechtičnušok.Obávalasehlavnětoho,žejiJindřichVIII.pošlezpětdomů,neboťvznešenárodinaklevskéhovévodybyv ní
spatřovalaviníkazostuzeníceléhojejichrodu.JindřichVIII.seovšem
tentokrátprojeviljakokavalír.Postaralseo to,abyAnnaKlevskážilaaž
dosvésmrtiv Anglii.Annasvédvornídáměnijaknezazlívala,žejípřebralamanžela.PotécoseKateřinaHowardovástalav červenciroku1540
novouanglickoukrálovnou,s nídáludržovalapřátelskékontakty.
Tím,kdokrálovonezdařenémanželstvís AnnouKlevskouodnesl,byl
jehokancléřThomasCromwell(1485–1540).Právěonhototižprosadila 28.červenceroku1540zatotopochybenískončilkvůliobvinění
zezradynapopravišti.
KrálKateřinuHowardovouzahrnulbohatýmidary.Darovaljídiamantovýnáhrdelníki četnézámkya hrady,kterépředtímpatřilypopravenémuCromwellovia zesnuléJaněSeymourové.
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.

