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Mezi skutečností 
a legendou

Počátek sedmnáctého století nesliboval obyvate-

lům zemí Koruny české nic dobrého. Dlouhodobé ochlazení středoevrop-

ského klimatu jakoby symbolicky uzavřelo dobu hospodářské prosperity

v prvním století novověku.1 Tatam byla bezstarostnost, s níž Češi přijí-

mali zprávy o tureckém bojišti jen jako ohlas vzdálených příběhů. Neda-

leko východních hranic Moravy už několik let trvala dlouhá válka mezi

Osmanskou říší a Habsburky, válka z velké části živená daněmi českých

poplatníků a občas do svého víru strhující také šlechtice, měšGany

a poddané z Čech a Moravy. Ještě mnohem hrozivěji vyhlíželo vyhroco-

vání nepřátelství mezi katolíky, luterány a kalvinisty na západ od české-

ho pomezí. Svatá říše římská národa německého, Nizozemí, Francie,

Španělsko i bohatá italská knížectví v čele s papežskou kurií a dokonce

také Polsko-litevská unie, mohutný soused České koruny na severu, se

diplomaticky, ale i vojensky připravovaly na příští mezinárodní konflikt.

Ani České království nebylo těchto otřesů ušetřeno – v posledním roce

šestnáctého století nastoupila do čela zemské vlády skupina rozhod-

ných katolíků, kteří se rozloučili se smyslem svých předchůdců pro

kompromis a začali se chystat na konečné zúčtování s evangelíky. Evro-

pa i český stát se otřásaly vnitřními rozpory, jež na sklonku druhého de-

setiletí sedmnáctého věku vyústily do třicetileté války.2

Největší konflikt dosavadních evropských dějin nepřinesl jen potoky

nadarmo prolité krve, zástupy vyhnanců, zpustošené země, hlad a bídu.

K jeho koloritu nepatřila jen popravní lešení a neslýchané zábory majet-

ku, ponížení starobylých zemských práv a popření náboženských i sta-

vovských svobod. Bezmezné násilí a utrpení nekončící války od základu

změnily pohled na svět. S konečnou platností se vytratil někdejší rene-

sanční optimismus a humanistická víra ve schopnosti člověka. Lidský
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jedinec se cítil bezmocně zmítán osudem a jako poutník bloudící v ne-

přehledném labyrintu buM propadal bezduchému cynismu, nebo spojo-

val své naděje s milostí Boží.

Dramatická proměna nepostihla jen prožívání přítomnosti a výhledy

do budoucna, ale také vnímání minulosti. Poryv třicetileté války přerušil

souvislé chápání dějů, jež na sebe dříve přirozeně navazovaly, avšak

nyní, po prožitcích tolika hrůz, se skutečnosti staré jen několik desetiletí

začaly jevit jako cosi neskutečně vzdáleného. Zvláště tam, kde přítomné

a minulé události stály ve zjevném kontrastu, vznikaly neobyčejně pří-

znivé podmínky pro idealizaci minulosti. Dávná skutečnost se měnila

v pohádku a kdysi živé postavy vyrůstaly v bájné hrdiny.

Právě tak tomu bylo v jihočeské Třeboni, poslední rezidenci legendár-

ního Petra Voka z Rožmberka. Město, jehož obyvatelé se po třicetileté

válce postarali o zvěčnění památky svého někdejšího vladaře, na sklon-

ku 17. století vynikalo nanejvýše svým půvabem. Roku 1699 jej vystihl

vedutista Maxmilián Stránský; soustředil se na dvě třeboňské dominan-

ty – rozlehlý zámecký areál, vcelku zachovaný v podobě, kterou mu

vtiskl poslední Rožmberk, a mohutné opevnění, objímající město prsten-

cem hradeb. Zato při zachycení vnitřní zástavby nezakrýval její mnohem

skrovnější ráz. Ani pečlivě vykreslené fasády měšGanských domů nemoh-

ly zastřít poválečný pokles Třeboně mezi nezámožné venkovské obce.3

A přece se za hradbami maloměsta na břehu rybníka Svět odehráva-

la dramata, jež souzněla s pochmurnou historií Čech a střední Evropy

v posledních letech před třicetiletou válkou i v jejím průběhu. Měla své

hluboké kořeny v minulých staletích, vlastně už v roce 1366, kdy město

středověkého založení získali Rožmberkové. Od té doby až do konce

16. století se Třeboň stala vedle Českého Krumlova druhým hlavním

sídlem nejvýznamnějšího velmožského rodu v Čechách. Měla výjimečný

hospodářský význam jako středisko kvetoucího panství s výnosným ryb-

níkářstvím a zároveň požívala věhlasu nedobytnosti. Ještě uprostřed

válečného běsnění napsal o ní Pavel Stránský ve spisu Český stát, že

Třeboň je „neobyčejně silná pevnost, ležící na rovině mezi bažinami“ a že

„nepřátelské útoky u této pevnosti vždy umdlely“.4 Za vladařství Petra

Voka povýšila Třeboň na centrum zmenšeného, ale dosud úctyhodného

rožmberského dominia a stala se i za hranicemi Čech uznávaným dějiš-

těm společenského, politického a kulturního života. Když roku 1611 zdě-

dili Třeboň Švamberkové, navázali sice na politickou orientaci Petra

Voka a v protihabsburském duchu ji ještě prohloubili, ale jinak postrá-

dali velkorysost svých předchůdců. Ostatně k rozvinutí vlastního vel-
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možského programu se jim ani nedostávalo času. Petr ze Švamberka se

bezvýhradně připojil k opozici nekatolických stavů a patřil k nemnoha

českým pánům, kteří byli ochotni vložit do zápasu s Habsburky i vlastní

majetek. Břemeno odboje proti panovnické dynastii s ním ovšem museli

nést i jeho poddaní.5

Třeboň vstoupila do českého stavovského povstání v letech 1618 až

1620 zatížena vlastními existenčními problémy. Měsíc před pražskou

defenestrací, na Velký pátek 13. dubna 1618, zachvátil město požár

a zničil většinu z necelé stovky jeho domů. Živelní pohroma ukončila

šGastný vývoj města na samém prahu třicetileté války. Mnozí obyvatelé

se museli uchýlit do sklepů, trosek vypálených domů a do narychlo zho-

tovených příbytků. Zato mohutné opevnění zůstalo nedotčeno a Petr ze

Švamberka se hned v květnu 1618 postaral o jeho další zdokonalení.

Význam třeboňských hradeb byl zřejmý od prvých dnů české války,

kdy začaly bojové operace stavovského a císařského vojska. Jižní Čechy

ležely na spojnici mezi povstaleckou Prahou a habsburskou Vídní, a obě

nepřátelské armády se od počátku soustředily k ovládnutí strategicky

důležitého jihočeského území. Císařští drželi jako klíč k jižní části země

České Budějovice, zatímco pro stavovské rebely měla podobný význam

třeboňská pevnost. Díky Petrovi ze Švamberka, který se stal jedním

z členů českého direktoria a poté i zemské vlády po boku zvoleného krá-

le Fridricha Falckého, se mohli povstalci na třeboňské hradby plně spo-

lehnout. Nedůvěřovali však vojenským schopnostem měšGanů a vcelku

právem si nedělali iluze o jejich vytrvalosti při budoucím obléhání. Proto

přes odpor Třeboňských udržovali od letních měsíců 1618 ve městě sil-

nou posádku, která měla hlavní opěrný bod na rakouských hranicích

udržet za každou cenu.6

Rozhodnutí direktorů mělo dvojí ostří. Uchránili sice Třeboň před

dobytím a vypleněním, jaké postihlo mnoho měst a městeček v okolí, zá-

roveň však vložili na bedra měšGanů krajně obtížný úkol. Posádku bylo

třeba ubytovat, živit a společně s ní snášet všechny útrapy kasárenské-

ho života. Počet vojáků se zvyšoval do jara 1620 až zhruba na tisíc mužů,

což bylo asi víc než všech civilních obyvatel města i s uprchlíky z venko-

va dohromady. S přibývajícími měsíci české války se situace zhoršovala.

Vojáci dostávali sjednaný žold jen velmi nepravidelně, a proto si zásobo-

vání nezřídka vynucovali od měšGanů na dluh nebo docela zdarma,

někdy také bezostyšně loupili v okolních vesnicích.

Hospodářské zázemí třeboňských měšGanů se v důsledku válečných

událostí rychle zužovalo. Mezi Třeboní a Českými Budějovicemi, vzdále-
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nými sotva 25 kilometrů, probíhala nepřátelská linie a vzájemné výpady

vojsk i časté drancování při honbě za potravou a spíží měnily vesnice na

třeboňském panství v pustinu. Městští řemeslníci ztráceli surovinové

zdroje, zvláště pro potravinářskou a kožedělnou výrobu, ale i odbytové

zázemí. Pohyby vojsk trvale ohrožovaly obchodní spojení, finanční mož-

nosti měšGanů se oproti mírové době povážlivě ztenčovaly, ale nároky vo-

jenské posádky rostly. Těžkou ránu pro hospodaření města znamenalo

na počátku roku 1620 úplné zničení třeboňského předměstí, jež při ne-

nadálém nočním útoku vypálilo císařské vojsko.7

Vojáci i neozbrojení poddaní lidé umírali tehdy pod třeboňskými

hradbami po stovkách, jak o tom se strohou věcností vypráví ve svých

pamětech český rytíř a císařský důstojník Jindřich Hýzrle z Chodů: „Při-

byli jsme k městu (s 1500 mušketýry) před úsvitem a nepřítel o nás ještě

nic nevěděl. Na předměstí měl 300 mušketýrů, ale ani jedinou vartu, tak-

že všichni pěkně leželi a spali. Když jsme přitáhli až k nim, vpadli na ně

s pěchotou ze dvou stran a s rejtary z třetí strany a předměstí i stodoly jim

zapálili, vůbec nevěděli, jak se to stalo. Co ve stodolách zůstalo, to shřelo,

co ven vyběhlo, to moji rejtaři a knechti rozsekali a pobili, co snad ještě

v košili uteklo nebo se někde skrylo, to pomrzlo, poněvadž ta noc byla tak

strašně mrazivá, že i nám 200 soldátů dobře oblečených od mrazu zhy-

nulo. Z lidu nepřátelského tam celé dva praporce zůstaly.“8

O osudu českého povstání rozhodla krátká bitva na Bílé hoře u Pra-

hy 8. listopadu 1620. Sociální základna odboje nebyla dostatečně široká

ani na počátku povstání a během dvou let se ještě zúžila na radikální

evangelickou šlechtu. Pod náporem vojenské přesily se rozložila nejen

stavovská armáda, ale i řady povstalců, takže od bělohorské bitvy patři-

la naprostá většina Českého království opět Habsburkům. Avšak něko-

lik opevněných míst v zemi kladlo odpor ještě dlouhé měsíce. Mezi nejvy-

trvalejší patřila Třeboň, kterou císařské vojsko pod velením Baltazara

Marradase obléhalo od 21. září 1620. Do boje o jihočeské město se pro-

mítl konflikt mezi dvěma mocensko-politickými tábory soudobé Evropy.

Obléhatele vedl španělský šlechtic don Marradas, jenž v tomto dílčím

střetu reprezentoval habsbursko-katolický blok,9 obráncům Třeboně –

dvěma skotským, jednomu německému a jednomu českému praporci –

velel anglický podplukovník John Seton z Carchunothu, sloužící králi

Fridrichovi Falckému a jeho prostřednictvím i volnému seskupení proti-

habsbursko-evangelických sil.10 Na průběhu a výsledku boje sice závi-

sela holá existence třeboňských měšGanů, ale oni sami tu vystupovali

jen jako bezmocné figurky na velké válečné šachovnici.
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Z právního hlediska bylo ovšem postavení Třeboně složitější. Ještě

před pádem povstání, 24. září 1620, náhle zemřel asi čtyřicetiletý Petr ze

Švamberka, a třebaže po něm zůstali dědici, Třeboň se načas ocitla bez

vrchnosti. Měsíc po bělohorské bitvě, kdy již bylo město obklíčeno ne-

přáteli, „ujal se“ Třeboně uprchnuvší král Fridrich a přenesl na měst-

skou radu správu celého přilehlého panství. Takové rozhodnutí mohlo

mít za mírových okolností dalekosáhlý význam, ale nyní zůstalo jen

prázdným gestem poraženého panovníka. Skutečnou moc nad panstvím

drželi císařští důstojníci, zatímco ve městě vládl pevnou rukou podplu-

kovník Seton. Třebaže krále výmluvně přesvědčoval o své oddanosti až

za hrob, sám byl především žoldnéřem, pro něhož válečné umění zname-

nalo zdroj obživy a cestu k bohatství.

V čele žoldnéřských oddílů a českých vojáků, vyslaných do třeboňské

pevnosti k ochraně zemské hranice ze Slánského kraje, dovedl Seton

zorganizovat obranu města tak, že na ní ztroskotaly všechny nájezdy
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dobyvatelů. Avšak jeho cíl nespočíval v trvalém udržení Třeboně pro Fri-

dricha Falckého, což beztak vyhlíželo v úplném obklíčení naprosto bez-

nadějně, nýbrž v úspěšném dovršení vlastního válečného podniku v Če-

chách. Nejenže si Seton od Třeboňských vynucoval zajištění obživy pro

své vojáky, ale ukládal jim také neúnosné finanční povinnosti, jejichž

výtěžek přirozeně plynul do jeho kapes. Vymáhal žold pro vojáky, na nu-

cených „půjčkách“ vybral přes 10 000 zlatých a v únoru 1621 za jediný

den vyždímal ze zubožených měšGanů 4000 zlatých pod pohrůžkou, že

dá město zapálit a tamní domy vyplenit.11

Kdyby záleželo na Třeboňských, dávno by se vzdali beznadějné obra-

ny. Jim šlo jen o takovou kapitulační dohodu, která by zabránila císař-

skému vojsku v bezuzdném plenění a vraždění ve městě. Po půldruhém

roce obležení pozbyl další boj jakýkoli smysl i pro Setona. Město bylo vy-

hladovělé, finančně i materiálově vyčerpané a navíc posádka zůstala bez

střeliva. Obléhaní, které zastupovali důstojníci stavovské posádky a tře-

boňská městská rada, dosáhli 23. února 1622 dohody s hrabětem Mar-

radasem o vydání města pod podmínkou, že jim budou zachovány živo-

ty, majetek, stará privilegia a náboženské vyznání. Třeboňská posádka

byla rozpuštěna a většina vojáků, kteří dosud sloužili vyhnanému králi

Fridrichovi, dobrovolně vstoupila do služeb císaře Ferdinanda II. Zatím-

co podplukovník Seton odjížděl z Třeboně vcelku uspokojen finančním

výnosem dvouletého českého dobrodružství, vlády nad městem se ují-

mali císařští žoldnéři.12

Před očima třeboňských měšGanů se otvírala krajně nejistá budouc-

nost. V průběhu obléhání ztratili zbytky iluzí o povstání, s jehož pádem

se zhroutila i stará stavovská společnost. Nyní je čekalo soužití s radi-

kálně změněným režimem, založeným na neomezené moci habsburské-

ho panovníka a na náboženském monopolu katolické církve. Avšak vá-

lečné běsnění, v němž nejpádnějším argumentem zůstávalo bezohledné

vojenské násilí, mělo trvat ještě nekonečných šestadvacet let.

V době, kdy se Třeboň vzdávala habsburským vítězům a odříkala se

spoluviny na poraženém stavovském povstání, těžiště válečných udá-

lostí již leželo mimo české země. Pokud se později bojovalo i v Čechách,

okolí města netrpělo tolik jako na počátku třicetileté války. Přesto na

Třeboň i nadále doléhaly hospodářské důsledky bojů, průtahy císař-

ských vojsk a lavinovitě se šířící epidemie. Stav třeboňského panství byl

beztak už ve dvacátých letech 17. století katastrofální. Pole, louky a lesy

zůstaly zpustošeny. Mnohé rybníky, jimiž se ještě nedávno pyšnilo ro-

žmberské dominium, mlýny a dvory podlehly zkáze. V blízkém okolí Tře-
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boně zůstalo 34 pustých vesnic, počet obyvatel na panství se v důsledku

surového vraždění a hromadného útěku poddaných snížil asi na deseti-

nu. Podle očitého svědka, kněze Adama Putschära – slovy Třeboňských

pamětí Adama Pucara, „pána dobrého a správného“13 – roku 1625 žádné

jiné panství v Čechách nebylo tak zpustošené, vypálené a liduprázdné

jako Třeboňsko.14

Samotné město dík pevným hradbám sice tolik neutrpělo, ale i v něm

byla situace velmi zlá. Muselo se rozloučit s předbělohorskou prosperi-

tou a blahobytem, který vyplýval z ekonomického zájmu a osobní přízně

vrchnosti. Poničením panství bylo nadlouho oslabeno přirozené zázemí

Třeboně. Její předměstí bylo vypáleno tak, že na něm roku 1625 nezůs-

tal jediný usedlý obyvatel, a počet měšGanů uvnitř hradeb dosahoval

sotva poloviny mírového stavu. Nepříznivé důsledky vylidnění přetrvá-

valy ještě dlouho po skončení bojů. Podle soupisu z roku 1661 zůstávala

neobydlena devítina městských a dvě třetiny předměstských usedlostí.

V důsledku války se hospodářský a populační vývoj města zastavil a byl

vržen daleko nazpět. Trvalo celé století, než se podařilo ztráty vyrovnat.

Ještě v jednom ohledu se Třeboň nuceně vrátila zpátky do minulosti.

Násilím i náboženskou agitací bylo obyvatelstvo Třeboňska převedeno ke

katolictví, jediné víře, přípustné v nastávajícím konfesijním absolutismu.

Situace se zde lišila od krajů s výraznou reformační tradicí hned z něko-

lika důvodů. Předně v době reformace vládli „dvojímu lidu“ ve městě a oko-

lí umírnění katoličtí Rožmberkové a teprve na sklonku 16. století, kdy již

reformační vlna slábla, nastoupily protestantské vrchnosti, Petr Vok a po

něm Švamberkové. Dále je třeba vzít v úvahu, že Třeboň ležela na rozme-

zí oblastí s evangelickými a s katolickými věřícími, přičemž za předbělo-

horských vrchností nevyvolávalo soužití většinových utrakvistů s men-

šinovými katolíky žádné vážnější obtíže. Díky tomu se konfesijní otázka

v Třeboni nestala vážným politickým problémem, který by měšGany stme-

loval do znepřátelených skupin a po Bílé hoře udržoval v protestantech

ducha odporu. A konečně u obyvatelstva početně zdecimovaného válkou

ani nepřekvapí, že se nevzchopilo k výraznějším projevům rezistence.

Únava z dlouhotrvajícího obležení a špatné zkušenosti s bezohledný-

mi souvěrci ze stavovské posádky posílily sklon třeboňských měšGanů

k trpnému přijetí nových náboženských poměrů. Povrchní rekatolizace

proběhla velmi rychle a nová vrchnost ji dokázala ocenit. Císařův syn,

dosud nevládnoucí český král Ferdinand III., odpustil 20. prosince 1629

Třeboňským účast na povstání a potvrdil jejich staré výsady právě pro-

to, že se tak ochotně vrátili do lůna katolické církve.
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O posílení katolictví na svém novém panství se Ferdinand III. posta-

ral také restitucí dávno zašlých církevních ústavů. Rozhodl se totiž ob-

novit v Třeboni a v blízkých Borovanech dva kláštery, či přesněji řečeno

augustiniánské kanonie, které v šedesátých letech 16. století zrušil starší

bratr Petra Voka Vilém z Rožmberka. Podle Ferdinandova nařízení

z roku 1631 se měly kanonie zapojit do protireformačního díla, ale záro-

veň se měl do jejich držení vrátit kdysi zabraný majetek. Právě v tom

tkvěl zárodek sporů, které pak vzrušovaly Třeboň po několik desetiletí.

Jednak nikdo přesně nevěděl, nač mají řeholníci v bílých talárech ná-

rok, jednak se restituce církevního majetku příčila jeho novým držite-

lům, mezi nimiž největší podíl měla sama třeboňská vrchnost. Opakova-

ná šetření komisí, pátrání po písemných pramenech a výslechy svědků,

z nichž se beztak sotva kdo pamatoval na působení augustiniánských

kanonií, spory o pozemky a desátky, o výrobní a tržní privilegia, opako-

vané stížnosti na všechny strany a zásahy vídeňského dvora, to vše od

třicátých let rozviřovalo poklidnou hladinu veřejného mínění v živořícím

městě a vytvářelo napětí mezi řeholníky, správci panství a městskou ra-

dou.15

Vleklé spory se prohloubily v šedesátých letech 17. století, kdy se do

čela třeboňské kanonie dostal P. Norbert Heermann. Mladý, podnikavý

a přitom neobyčejně ctižádostivý Němec z Magdeburku udělal na Tře-

boňsku rychlou kariéru. Ani ne třicetiletý se stal roku 1658 administrá-

torem v Borovanech, po dvou letech přešel ve stejné hodnosti do Třebo-

ně a za další dva roky (1662) povýšil na třeboňského probošta, prvního

po obnovení tamního řeholního domu. Důslednou rekatolizaci města

a okolní krajiny pokládal za své životní poslání a v zemi, jejímuž jazyku

se nikdy nenaučil, se snažil vyplenit pozůstatky „kacířství“. Stál u zrodu

třeboňského bratrstva Bolestí Panny Marie, jež získalo roku 1666 papež-

ské potvrzení a odpustky, a vzestup svého kláštera chtěl povýšit na pre-

stižní záležitost celé katolické církve. Sdílel politické ambice vysokého

duchovenstva, které se v pobělohorských Čechách stalo nejpřednějším

zemským stavem, a v čele své kanonie se chtěl uplatnit jako samostatný,

na patronátním třeboňském panství nezávislý prelát. Neoprávněným

postupem vyvolal Heermann ostré zákroky vrchnostenských správců,

ale do otevřeného konfliktu vehnal i měšGany, jimž upíral jejich hospo-

dářské výsady a nároky na charitativní činnost kláštera. Rozsah a síla

střetu byly sice umocněny arogantním vystupováním třeboňského pro-

bošta, ve své podstatě však vyvěraly z majetkových a mocenských rozpo-

rů mezi posílenou církví, světskými vrchnostmi a měšGanstvem.
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Napětí mezi kanovníky a měšGany přerůstalo v otevřené nepřátelství,

jež dosáhlo vrcholu v prosinci 1670. Řeholníci ztratili poslední zábrany

a využili kazatelny i chrámového zpěvu k neslýchanému útoku. Slovy

Starého zákona zlořečili městu a vyřkli kletbu nad jeho obyvateli. Ver-

šem 108. žalmu Davidova – „s Bohem statečně si povedeme, on rozšlape

naše protivníky“ – dali najevo naprostou nesmiřitelnost vůči Třeboň-

ským. Leč taková slova nezastrašila, nýbrž pobouřila. MěšGané za pod-

pory zámeckého hejtmana a panských myslivců oblehli klášter a nepři-

pustili jeho zásobování potravinami. Tři augustiniáni byli zadrženi

a uvězněni na zámku. Teprve zásah pražského arcibiskupa zprostředko-

val příměří, ale i později vyvěrala na povrch skrytá nenávist. Řeholníci,

jejichž počet dosahoval pětadvaceti, se v Třeboni cítili jako v nepřátel-

ském městě. Vycházeli do ulic ozbrojeni šavlemi a holemi, aby se mohli

bránit útokům, a jednou také došlo k neúspěšnému atentátu na samot-

ného probošta.16 Snahy o úplné vymanění augustiniánské kanonie

z područí světské vrchnosti a o podrobení města klášteru skončily
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v 17. století neúspěchem. Zanechaly však v tamním veřejném mínění pa-

trnou stopu, která se podílela na utváření místní historické tradice.

Tak svérázné prožití třicetileté války a následné vyhrocení vztahů

mezi měšGany, vrchností a představiteli církve, k jakému došlo v Třebo-

ni během 17. století, nutilo ke zvláště úpornému srovnávání přítomnos-

ti s minulostí a usměrňovalo výběr historických námětů. Ve vědomí lidí,

kteří prožili první polovinu 17. století, se základním mezníkem nutně

stala třicetiletá válka. Pro většinu třeboňských měšGanů splývala minu-

lost s rožmberskou vládou, s mírem a blahobytem. Zato po smrti posled-

ního Rožmberka se valila jedna pohroma za druhou. Zatímco Švamber-

kové si ještě zakládali na tom, že jsou přímými dědici Rožmberků, pak

skonem Petra ze Švamberka a důsledky Bílé hory staré časy nenávratně

skončily. Během třiceti let se osmkrát změnila vrchnost nebo skutečný

vládce města. Pomyslného ochránce, krále Fridricha, vystřídala tvrdá

vojenská správa, aG už ji představovala stavovská posádka nebo císař-

ské vojsko, potom následovalo několik příslušníků habsburské dynastie

a přechodně i členové polské královské rodiny. Až do nástupu Schwar-

zenberků ve druhé polovině 17. století šla Třeboň z ruky do ruky. Na roz-

díl od Rožmberků, kteří tu vládli nepřetržitě 245 let, žádná nová vrch-

nost nezakotvila nadlouho, nezískala pevnější vztah k panství a městu,

ani neprojevila zájem o rozmnožení městských privilegií. MěšGané byli

stejně nebo ještě větší měrou než dřív zatěžováni povinnostmi, ale po-

strádali vrchnostenskou ochranu, základní jistotu, z níž v klidnějších

dobách vyrůstala poddanská mentalita.

Zatímco pobělohorské vrchnosti přicházely a odcházely, aniž by pod-

daným jakkoli ulehčily břemeno války, poslední dny Petra Voka byly ve

vzpomínkách ozářeny jeho obětavým úsilím o zachování míru. O diplo-

matických jednáních, která vedl rožmberský vladař zjara 1611, aby uch-

ránil jižní Čechy před pleněním cizími žoldnéři, se mohli poddaní dozvě-

dět jen velmi málo. Zato jim neuniklo, že na odvrácení válečné hrozby

obětoval svůj stříbrný poklad. Tento ojedinělý čin se vryl do paměti pros-

tých lidí a v dobách úpadku a nejistoty podnítil obdiv k někdejší vrch-

nosti. Představa o dobrotivém vladaři přerůstala hranice mezi skuteč-

ností a legendou. Ve „vypravování starců“, jak je půlstoletí po smrti

Petra Voka zaznamenal učený jezuita Bohuslav Balbín, již splynula se

starší pověstí o rožmberské Bílé paní.17

Lidovým vypravěčům nešlo tolik o historickou výstižnost jako spíše

o zapůsobení na city posluchačů. Pověst se nemohla spokojit s nostal-

gickou vzpomínkou na minulost, ale vyjádřila i skrytý odpor proti sou-
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dobým vrchnostem, jejich cizáckému původu a kořistnickému vztahu

k měšGanům. Ne nadarmo sáhli vypravěči k drsným slovům opovržení,

jaká známe z Balbínova záznamu. Vložili je do úst Bílé paní, která podle

pověsti navštěvovala Petra Voka už jako nemluvňátko a chovala ho v ná-

ručí. Jednoho dne jí komorná nechtěla dítě svěřit a tázala se, jakým

právem se tajemná příchozí malého Rožmberka dotýká. Bílá paní se na

dvořanku za její povýšenecké chování rozhněvala: „Ty, vece, ženo nečis-

tá a děvko prodajná, opovažuješ se mne na to ptáti, ty, kterás nedávno

sem takřka s bosýma nohama přilezla?“ Když pak Bílá paní z třeboňské-

ho zámku odcházela, projevila svou přízeň budoucímu vladaři vzácným

darem, stříbrným pokladem ukrytým ve zdi, který byl nalezen teprve za

Vokova stáří a posloužil k vykoupení míru.18 Místní Pověst o Bílé paní na

Třeboni a pokladu pana Petra Voka vznikla patrně jako bezprostřední

odezva na utrpení za třicetileté války. Přenášela se z pokolení na pokole-

ní a podávala svědectví o tom, že Petr Vok z Rožmberka žije v třeboň-

ském prostředí jako symbol šGastnější minulosti.

Vestfálským mírem roku 1648 třicetiletá válka skončila, ale její ná-

sledky trvaly ještě v příštích desetiletích. Odcizení mezi poddanými měš-

Gany a vrchností se nepodařilo překonat, naopak na Třeboňsko doléhaly

snahy šlechtického velkostatku o utužení právní vázanosti nejen vesni-

čanů, ale i poddaných ve vrchnostenských městech a městečkách. Pan-

ští úředníci zasahovali do hospodaření třeboňské obce a porušovali její

privilegia, týrali měšGany a omezovali pravomoc městské rady. Právě

tehdy stál v čele města Vavřinec Benedikt Mecer, který byl po celých dva-

cet let (1662–1682) třeboňským primasem. Byl to vzdělaný muž, který

nasbíral mnoho zkušeností jako písař panského pivovaru v blízké Lom-

nici a pak i za archivářské služby na třeboňském zámku. Poněvadž ne-

postrádal literární zájmy ani schopnost jadrného vyjadřování, chopil se

místní historické tradice a zachytil ji ve spisku, jemuž se později dostalo

názvu Třeboňské paměti.19

Dílko vzniklo kolem roku 1673, kdy se značně vyhrotil vztah mezi

městskou radou a zámkem. Vrchnostenský hejtman Eliáš Mayerhofer

podle Mecerových slov „by byl rád všecky privilegia měský zrušil, souse-

dy z Třeboně vyhnal a sedlákův nasázel“. O takovém bezpráví, jaké za-

vedl tyrolský přistěhovalec Mayerhofer, „co Třeboň stojí, nikdy slýcháno

nebylo“.20 Jakkoli Mecerovy úsudky nepostrádají osobní zaujetí, výstiž-

ně zachycují autorův kritický vztah k tehdejší správě třeboňského pan-

ství. V letech, kdy Mecer spisoval Třeboňské paměti, nebylo zlepšení na

obzoru. Tím víc lákaly nostalgické vzpomínky na dobu posledního
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Rožmberka, opředeného již dříve obdivnou legendou. Mecer sice mnoho

z rožmberských časů nepamatoval, neboG v roce Vokova úmrtí mu bylo

teprve osm let, ale hodně slyšel mezi měšGany a panskou čeledí a utajeny

mu nezůstaly ani písemnosti v zámeckém a městském archivu. Naštěstí

se nepokládal za historika a nepokoušel se uvést místní tradici „na pra-

vou míru“ podle jiných pramenů. Vcelku věrně zaznamenal to, co si vy-

právěli jeho sousedé a co bylo blízké i jeho přesvědčení.

Mecerovy Třeboňské paměti nejsou uceleným epickým dílem, nýbrž

souborem asi šedesáti rozprávek, drobných příběhů, jejichž podstatná

část se váže k veřejné činnosti a soukromému životu Petra Voka

z Rožmberka. Poslední rožmberský vladař je tu vylíčen jako ideální vrch-

nost, o jaké mohli poddaní ve druhé polovině 17. století jenom snít. Podle

představ Mecera i starších tvůrců legendy to byl štědrý a dobrosrdečný

člověk, jenž spravedlivě řídil své panství. Neutiskoval poddané a žil

v přátelské družnosti se svými dvořany i třeboňskými měšGany. Na

sklonku života, v nebezpečných dobách pasovského vpádu, dokázal

vlastní obětí zajistit mír jakožto pravý „křes<anský milostivý pán“.21

Mecer tak navázal na pověst, známou z Balbínova podání, upřesnil ji

a dále rozvedl. Názorně doložil, že se právě myšlenka odpovědnosti moc-

ných za udržení míru stala ústředním článkem legendy o Petru Vokovi.

Vnější bezpečí a domácí blahobyt vytvářely základ Vokova vysněného

vladařství, neboG tehdy „byl ráj v Třeboni, všeho dobrého dosti“.22

Veselý život na třeboňském dvoře se ovšem neobešel bez dámské spo-

lečnosti. Vyprávění pikantních historek s erotickými náměty skýtalo

odedávna příjemnou zábavu a ani Mecer se nesnažil spoutat svou buj-

nou fantazii. U něho se poprvé setkáváme s tvrzením, že Petr Vok „choval

na třeboňském zámku 16 dam rozličného národu: z Indie, ze Španěl,

z Frankreichu, ze Vlach, z Turek, z Židův, z Němec, z Polska, mezi nimiž

přední plac obdržela Češka Zuzanka, jednoho mlynáře dcera“.23 V docho-

vané, žel jenom neúplné, podobě zůstávají Mecerovy záznamy o „milen-

kách a služebnicích“ Petra Voka i „velmi krásné“ Zuzance vcelku zdržen-

livé, otvírají však prostor k volné fabulaci.24 Pro Mecerovy současníky

i pro jejich potomky v následujících staletích bylo podstatné, že třeboň-

ská tradice tak zřetelně zdůraznila národnostní a sociální notu. VždyG

Petr Vok se sice obklopil řadou cizinek, ale nejčestnější místo mezi nimi

zajistil české dívce prostého původu!

Třeboňská tradice dokázala využít hry kontrastu, pracovala se světly

i stíny. Připustila tedy i dílčí poklesky svého hrdiny, ale snad jen proto,

aby je vzápětí ospravedlnila. Povahovou slabinu Petra Voka, jež se údaj-
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ně projevila po manželčině smrti, shledávala v jeho neobyčejné prchli-

vosti. Poslední Rožmberk prý nad sebou ztrácel kontrolu a v záchvatu

zlosti dal popravit několik služebníků. Dodatečně svého neuváženého

činu hořce litoval, a proto nařídil přestěhovat kata z Třeboně do Sobě-

slavi, aby měl napříště dost času k vystřízlivění z hněvu. Není tak důle-

žité, že historka nemá nic společného se skutečností, v Třeboni totiž ten-

krát mistr ostrého meče vůbec nesídlil. Závažnější je, že v této rozprávce

jsou zakódovány otřesné zkušenosti lidí, kteří přežili třicetiletou válku

a zvláště obléhání Třeboně. Nesmyslné zabíjení bylo takřka na denním

pořádku a drobným lidem, postrádajícím náboženský fanatismus i tou-

hu po vládě, se jevilo jako výsledek neuváženého rozhodování mocných

tohoto světa. Východisko z utrpení neznali, a tak si pomohli alespoň po-

hádkovým řešením – jejich ideální vrchnost dokáže svou chybu rozpoz-

nat a naučí se předcházet vlastním přehmatům.

Podobně se tradice vyrovnala i s náboženstvím Petra Voka. Zakrývat

jeho příslušnost k evangelíkům, ani bezvýhradně oslavovat „kacíře“

v době prudké protireformace nebylo dost dobře možné. Proto vznikla

pověst o „dobrém oumyslu“ pana Voka na smrtelném loži přestoupit na-

zpět ke katolické víře.25 Poslední Rožmberk se prý chtěl vrátit ke staro-

bylému vyznání svého rodu, ale jeho nehodní služebníci tomu zabránili

tím, že k němu nepustili katolického kněze. Ani špetka zaujetí pro kato-

lictví, ani změna osobního přesvědčení, nýbrž jen a jen rozumová úvaha

měla vést Petra Voka ke konverzi. Takové řešení bylo jistě blízké třeboň-

ským konvertitům, kteří domnělým záměrem svého hrdiny ospravedlňo-

vali vlastní ústupnost a nacházeli tu náplast na své špatné svědomí.

Idealizovaný obraz Petra Voka vznikal ve střetu svých tvůrců s vážný-

mi dobovými problémy. Lidovým vypravěčům dovolil, aby se alespoň

vnitřně vypořádali se světskými vrchnostmi. Avšak Třeboňské paměti se

po svém vyrovnaly také s církví, neboG právě za Mecerova primátorského

úřadu vyvrcholil konflikt měšGanů s augustiniány. Proto se vedle Petra

Voka objevila v třeboňském podání ještě jedna výrazná postava. Nebyl to

nikdo z osob zasloužilých o město, nýbrž zvrhlý augustiniánský řeholník

Matěj Kozka z Rynárce. Kněz z poloviny 16. století, který svými osudy

ztělesňoval rozvrat katolické církve za reformace, byl už zaživa kárán

pro nestálost ve víře, neukázněnost, lehkomyslnost, rozhazovačnost

a skandální jednání.26 Přinejmenším ve dvojím smyslu připomínal nená-

viděného Norberta Heermanna: byl augustiniánským proboštem v boro-

vanské kanonii, kde Heermann začínal svou dráhu jako administrátor,

a ani s jeho katolictvím nebylo všechno v pořádku. Jestliže Heermanna
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Třeboňští obviňovali, že jeho příbuzní patří k luteránům a v kostele se

posmívají katolickým věřícím, pak Matěj Kozka byl skutečný výlupek věro-

učné lhostejnosti, jenž bez jakýchkoli skrupulí několikrát přestoupil od

katolíků k podobojím a naopak. V Třeboňských pamětech vystupuje

Kozka jako směšná postava, jako nestydatý vtipálek a dareba, který

„tomu srozuměl, že mu šaškování jeho vícej k platnosti slouží nežli umění

a pobožnost“.27 Augustiniánský probošt v úloze rožmberského šaška,

bezectného a všemi vysmívaného nemravy, to už nebylo jen srovnání, ale

i záměrně komponovaný protějšek pyšného probošta Heermanna, byla

to dobře mířená rána jeho ctižádosti. Ačkoli Kozka zemřel dávno před

nástupem Petra Voka na vladařský stolec, třeboňská tradice zaokrouhli-

la tento cyklus rozprávek závěrem, že poslední Rožmberk odmítal hrubé

Kozkovy žerty a učinil „jeho šprýmům konec“.28 V literárním soupeření

s idealizovaným vladařem církevní prelát dokonale propadl. Třeboňští

měšGané dali průhledným jinotajem zřetelně najevo, co si myslí o vyhlíd-

kách obnovené augustiniánské kanonie.

Rozprávky o dobrotivém Petru Vokovi a nezdárném Matěji Kozkovi

žily v ústním podání a šířily se v opisech po zbytek 17. a po celé 18. sto-

letí. Jejich působení se však omezovalo pouze na Třeboň a blízké okolí,

kde mohly lokálně zakotvené příběhy své posluchače a čtenáře nejen po-

bavit, ale také je podnítit k zaujetí aktuálního politického stanoviska. Se

zánikem poddanství a s nástupem občanské společnosti vybledla jejich

aktuálnost a politický podtext pozbyl významu. Zato vystoupila na

povrch jiná stránka, dobře zapadající do procesu národního obrození.

Zdařile ji vystihl Antonín Jaroslav Beck, dnes již zapomenutý literát, ale

v polovině 19. století významný činitel veřejného života, roku 1848 do-

konce zvolený do ústavodárného říšského sněmu.29 Beck dost možná

poznal Třeboňské paměti už dřív jako vychovatel v rodině Schwarzen-

berků. Avšak podle vlastního prohlášení se s jejich písemnou podobou

setkal teprve náhodou, když objevil v jakémsi vídeňském antikvariátu

rukopis se záznamem třeboňských historek. Neměl potuchy o jejich au-

torovi, ale zaujaly ho obsah a forma vyprávění. Proto roku 1844 otiskl

dvanáct vybraných rozprávek v pražských Květech, jednom z nejvý-

znamnějších časopisů obrozenské doby.30 Připojil k nim komentář,

v němž označil tyto historky za „jasné perle“ a „pravdivé anekdoty“,

skvěle vystihující zajímavé postavy i celý národ. Odtud byl již jen krok

k nástinu Beckova programu pro českou literaturu: „… to, co jen jako

náhodou do spisů přísných předkův našich se vloudilo, pilně vyberme,
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aby tím spisovatelé nynější jako solí neb kořením práce své posypali a zá-

živnějšími učiniti mohli“.31

Beckovým přičiněním přerostly Třeboňské paměti místní rámec

a vstoupily do povědomí české kulturní veřejnosti. Následovala další

vydání v pražských i venkovských časopisech, a řada českých literátů

přijala Beckovu výzvu za svou. A nebyli to jen beletristé. I jindy kritičtí

historikové jako August Sedláček nebo Zikmund Winter bez váhání opi-

sovali „pravdivé anekdoty“ do svých vědeckých děl, aby je obohatili o ty

stránky života, o nichž jiné dobové prameny zpravidla mlčí. Až do roku

1896, kdy vyšel v Českém časopisu historickém zasvěcený rozbor z pera

vynikajícího znalce rožmberských archiválií Františka Mareše a tuto

problematiku přesvědčivě objasnil, zůstávaly Třeboňské paměti nejroz-

šířenějším zdrojem poznatků o posledním Rožmberkovi a jeho prostředí.

Marešovou zásluhou se od sebe s konečnou platností oddělilo vědecké

a beletristické nazírání na Petra Voka, avšak stará legenda tím ani zda-

leka neztratila přitažlivost.32

Od svého zrodu v 17. věku, po proměnách v následujících staletích,

přežilo legendární podání o Petru Vokovi z Rožmberka až do naší doby.

Vyhranilo se v představu o vzorovém renesančním šlechtici, svými lid-

skými vlastnostmi přerůstajícím svou epochu a blízkém i člověku mo-

derní doby. Vyprávění pozbylo někdejší společensko-politické naléha-

vosti – proto se také zcela na okraji zájmu ocitl cyklus věnovaný Matěji

Kozkovi – a naopak posílilo své nadčasové rysy. Byly to vlastenecká a de-

mokratická nota, jež vynikly zvláště v literárních dílech Františka Kub-

ky a Jana Bora za nacistické okupace,33 a posléze lidovost, touha po na-

plnění života hlubokými citovými prožitky a oslava lásky, jimiž je

prodchnuto operní ztvárnění Jiřího Pauera.34 Rožmberská legenda se

vryla do českého historického povědomí mnohem silněji než vědecké

poznatky všech historiků, kteří se zabývali rožmberskou tematikou,

dohromady. Přesto však nemohla zastřít otázku, jakže to bylo s Petrem

Vokem „doopravdy“…

21



Urozený
sirotek

Rožmberkové, kteří vymřeli Petrem Vokem v roce

1611, patřili mezi nejstarobylejší rody středověkých a raně novověkých

Čech. Jejich první historicky doložený předek patřil ve druhé polovině

12. století mezi čelné příslušníky přemyslovské družiny. Vstoupil do dě-

jin českého státu pod jménem Vítek I. z Prčice, jenž za své služby v zem-

ské správě a diplomatických poselstvích získal od českých panovníků

rozsáhlý pozemkový majetek na jihu Čech. Když v roce 1194 umíral, za-

nechával po sobě čtyři syny, kteří měli pevné mocenské zázemí na čes-

komoravsko-rakouském pomezí. Všichni se hlásili k velmožskému kme-

ni Vítkovců a každý z nich založil jeden z významných aristokratických

rodů. Vedle pozdějších pánů z Hradce, z Krumlova a z Landštejna to byli

právě páni z Rožmberka, kteří pokládali za svého přímého předchůdce

Vítka III., dosvědčeného prameny v letech 1194–1236. Někdy před rokem

1250 si vybudovali na horním toku Vltavy hrad a v duchu tehdejší rytíř-

ské módy ho pojmenovali německy Rosenberg a v počeštěném znění

Rožmberk, Růžová Hora. Od té doby se nazývali pány z Rožmberka nebo

také z Růže neboli latinsky de Rosis. Když se Rožmberkové počátkem

14. století stali dědici vymřelé větve pánů z Krumlova, přenesli vlastní sí-

dlo na Český Krumlov, pozvolna vyrůstající v jihočeskou knížecí reziden-

ci. Svědectvím vysokých rodových ambicí již ve třetí generaci, za Voka I.

z Rožmberka roku 1259, se stalo založení velkolepého cisterciáckého

kláštera Vyššího Brodu, který začal plnit úlohu církevně správního stře-

diska a současně i rožmberské rodinné hrobky.1

Téměř v každé generaci zastával některý z Rožmberků přední místo

u královského dvora, nejčastěji jako zemský hejtman, pražský purkrabí

nebo nejvyšší komorník. Sebevědomí těchto velmožů však nevyvěralo

z vrtkavé přízně panovníků, nýbrž z ohromné pozemkové základny
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a z uznávaného postavení v zemské šlechtické obci. Na čtyři staletí se

stali Rožmberkové silou, která spolurozhodovala o osudech českého

státu, a to nejen na straně panovníka, ale někdy i v odboji proti němu.

Pokud ještě ve 13. a 14. století stáli páni z Rožmberka mezi předními čes-

kými velmoži, pak v době převahy stavů nad panovníkem v 15. století již

dosáhli jednoznačného prvenství. Zasloužil se o to především Oldřich II.

z Rožmberka (1403–1462), mimořádně schopný, avšak v prostředcích

naprosto nevybíravý politik, za husitské revoluce a po ní hlava českých

katolíků. V jejich očích se stal „sloupem království a údem nejmocněj-

ším“,2 neboG vskutku napomohl k záchraně otřesených pozic katolické

šlechty v Čechách. Přičinil se rovněž o zachování poměrně klidného pro-

středí na jihočeských panstvích, kde pokračovala kulturní tradice české

gotiky a kde vznikaly předpoklady k časnému přijetí některých projevů

italského renesančního humanismu.

Cílevědomá Oldřichova politika upevnila katolickou orientaci rodu

i jeho mocenské postavení. Za svého vladařství v letech 1418–1451 polo-

žil tento velmož základy pro utvoření územně sevřeného a administrativ-

ně sjednoceného dominia, které bylo daleko příznivějším východiskem

pozdějšího hospodářského rozmachu než kdysi roztříštěná a územně

nesouvislá panství. Scelené rožmberské dominium, jež se v hlavních ry-

sech ustálilo v pohusitské době, bylo přibližně vymezeno zemskou hra-

nicí na jihu a městem Sedlčany na severu, rozpínalo se od hradu Helfen-

burku na západě k Třeboni na východě. V tomto rozsahu předčilo državy

ostatních panských rodů v Čechách, ale mohlo se směle měřit i s knížec-

tvími ve Slezsku a s menšími státečky v rozdrobené Svaté říši římské.

Nicméně Rožmberkové zůstávali pouze „pány“, neboG podle zvykového

práva i zemského zřízení bylo české panstvo nejvyšším stavem, zatímco

cizozemské tituly knížat a hrabat neměly větší váhu než soukromá ozdo-

ba svých nositelů.3

Neznamenalo to však, že by se Rožmberkové stali hlasateli rovnostář-

ství uvnitř panského stavu. Za naprostou samozřejmost pokládali své

místo mezi „starožitnými“ panskými rody, jež si činily nárok na obsazo-

vání nejvyšších zemských úřadů a odsouvaly do pozadí historicky mlad-

ší rody „novožitné“. Jejich dynastická ctižádost však sahala ještě výš.

Když ze soupeření o český královský trůn roku 1458 vyšel vítězně kališník

Jiří z Poděbrad, uzavřela se tato cesta pro pány z Rožmberka, kteří se

však soustředili na potvrzení přednostního postavení v české stavovské

obci. Za pomoci padělaných listin, jež vyšly z Oldřichovy falzátorské díl-

ny, vznikla domněle starobylá privilegia, stvrzující výlučnost Rožmberků.
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Mimořádný význam mělo ustanovení o vladařství rožmberského domu,

podle něhož měl být vždy nejstarší člen rodu vladařem jednotného a ne-

dělitelného dominia, zatímco všichni ostatní členové mu měli zůstat

podřízeni. Toto účinné opatření proti rozpadu rožmberské državy se ne-

formálně uplatňovalo už dříve, neboG podivuhodnou shodou okolností

se vyskytl v každé generaci vždy jen jediný nositel rodu.4 Přesto až do de-

vadesátých let 15. století zůstávala nedělitelnost dominia vnitřní rodin-

nou záležitostí. Avšak vkladem Oldřichova falza do zemských desek ro-

ku 1493 nabyl podvrh platnosti zákona, uznávaného potom až do smrti

Petra Voka.5

Doba poklesu panovnické moci a vrcholící krystalizace stavovského

státu otevřela prostor k dovršení Oldřichových záměrů. Rožmberkové –

v duchu tehdy oblíbených genealogických legend – rozšířili fiktivní před-

stavu, že pocházejí z proslulé knížecí dynastie Ursinů či v italském znění

Orsiniů, kteří v Itálii užívali podobného znaku červené růže na stříbrném

poli jako čeští páni z Růže. Ještě důležitější byl úspěch šestého vladaře

Petra IV., který v letech 1497–1501 dosáhl všeobecného uznání a zákon-

ného zakotvení zásady, že vladařům rožmberského domu bude trvale pa-

třit hned po králi první místo v zemi. Rod katolických velmožů, držící nej-

větší dominium v Čechách, ozdobený staletou tradicí a leskem římského

knížecího původu, stál tak na počátku 16. století i podle zemského práva

v čele české šlechty a tím také na výsadním místě v celém českém státě.6

Nic z toho by nemohli Rožmberkové získat a udržet, kdyby nevládli

obrovským bohatstvím. Jeho pevný základ tvořilo hospodářsky prospe-

rující dominium, na němž se rozvíjelo výnosné rybníkářství, těžba

a zpracování drahých rud, v přibývajících městech a městečkách čile

pulzovala řemeslná výroba i obchod a tisíce poddaných pravidelně odvá-

děly poplatky své vrchnosti.7 Avšak v době všeobecného rozmachu zasáh-

la nahodilá okolnost, která dosavadní úspěchy zpochybnila. Stárnoucí

vladař Petr IV. z Rožmberka, který po smrti manželky a jediné dcery pro-

padal těžkým depresím, duševně onemocněl a zaujal nenávistné stano-

visko ke svým čtyřem synovcům, kteří se měli stát jeho pokračovateli.

Rozhodl se vydědit je a rožmberský majetek odkázat svým domnělým

přátelům v čele s nejvyšším purkrabím Zdeňkem Lvem z Rožmitálu. Zve-

řejnění utajované závěti po skonu Petra IV. v říjnu 1523 znamenalo otřes

nejen pro mladé Rožmberky, ale i pro celou zemi, neboG rozdělení domi-

nia by nutně narušilo majetkovou a mocenskou rovnováhu české sta-

vovské společnosti ve prospěch Zdeňka Lva a jeho stoupenců. Vydědění

Rožmberkové, do jejichž čela se postavil nejmladší z bratří, zkušený vá-
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2
5

ROŽMBERŠTÍ  VLADAŘI V 15.–17. STOLETÍ  
(Tabulka zachycuje základní vztahy mezi dvanácti vladaři z VIII.–XII. generace rodu)

(VIII.) OLDŘICH II. (1., 1418–1451)

* 13. 1. 1403, † 29. 4. 1462

(IX.) JINDŘICH IV. (2., 1451–1457) JAN II. (3., 1457–1472)

† 25. 1. 1457 † 8. 11. 1472

(X.) JINDŘICH V. (4., 1472–1475) VOK II. (5., 1475–1493) PETR IV. (6., 1493–1523)

* 25. 6. 1456, † 21. 5. 1489 * 18. 7. 1459, † 1. 9. 1505 * 17. 1. 1462, † 9. 10. 1523

(XI.) JAN III. (8., 1526–1532) JOŠT III. (9., 1532–1539) PETR V. (10., 1539–1545) JINDŘICH VII. (7., 1523–1526)

*24. 11.1484, † 29. 2. 1532 * 30. 6. 1488, † 15. 10. 1539 * 17. 12. 1489, † 6. 11. 1545 * 15. 1. 1496, † 18. 8. 1526

(XII.) VILÉM (11., 1551–1592) PETR VOK (12., 1592–1611)

* 10. 3. 1535, † 31. 8. 1592 * 1. 10. 1539, † 6. 11.1611

* narození † úmrtí (VIII.) pořadové číslo generace (1.) pořadové číslo vladaře 1418–1451 rozpětí vladařské působnosti



lečník Jindřich VII., se rozhodli pro odpor. Nebyli sami, a tak Českému

království hrozila vnitřní válka.8

K vyhrocení vratkých vnitropolitických poměrů došlo uprostřed pře-

vratných událostí evropského dosahu. Dávný český problém – soužití

menšinových katolíků s většinovými kališníky – nabyl po roce 1517 nové

aktuálnosti vystoupením wittenberského profesora Martina Luthera

v sousedním Sasku a lavinovitým šířením jeho protikatolického učení,

jež se nepřímo přihlásilo k husitskému odkazu. Vzápětí za západním po-

mezím Čech vypukl velký sociální a politický konflikt, německá selská

válka, kdežto na jihovýchodě Evropy narůstala hrozba osmanské rozpí-

navosti, která se už dotýkala hranic česko-uherského soustátí. Mladý
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Dřevořez Mistra M. S. ze 16. století.



král Ludvík Jagellonský volal do zbraně proti tureckému nebezpečí,

a protože Rožmberkové nutně potřebovali získat krále na svou stranu,

Jindřich VII. vystrojil 600 pěších a 200 jízdních vojáků a vyslal je ke krá-

li.9 Leč ještě před osudnou porážkou křesGanských vojsk u Moháče třice-

tiletý rožmberský vladař 18. srpna 1526 zemřel. Předešel svého panovní-

ka o pouhých jedenáct dnů, a tak se v kritickém okamžiku českého

státu zároveň uvolnil královský trůn i rožmberský vladařský stolec.10

Zbylí Rožmberkové se okamžitě orientovali na rakouského kandidá-

ta, arciknížete Ferdinanda, a stáli v přední řadě českých velmožů, kteří

mu dopomohli k dosažení svatováclavské koruny. Rožmberkové sotva

tušili, jak silného protivníka získává ve Ferdinandovi I. česká šlechta.

Zato správně pochopili, že právě tento kandidát by měl i bez jejich pod-

pory největší naději na úspěch a že tedy touto volbou podstupují nej-

menší riziko. V těžké chvíli jim však záleželo především na příznivém ře-

šení vlastního existenčního problému. Nový král skutečně rožmberskou

pomoc ocenil a po dlouhých jednáních v červnu 1528 donutil rožmitál-

ské seskupení ke kompromisu. Na jeho základě pozbyla závěG choromy-

slného Petra IV. platnosti a dominium zůstalo zachováno jako celek,

ovšem Rožmberkové museli svým nepřátelům zaplatit odškodné. Bylo

mnohem nižší, než původně vymáhal Zdeněk Lev se svými stoupenci, ale

i tak částka 126 250 zlatých rýnských znamenala pro rožmberskou

pokladnu obrovské zatížení. Na její úhradu padl rodový poklad, mnoho

kostelních klenotů, výnos rudných dolů a zvýšeného zdanění podda-

ných. Při největší úspornosti se podařilo do roku 1531 pokrýt alespoň

Rožmitálovy pohledávky, ale důsledky finanční tísně a vyčerpání trvaly

ještě ve třicátých a čtyřicátých letech 16. věku. Způsobily útlum hospo-

dářských investic a ochromení politické aktivity rodu za vladařství Još-

ta III. (1532–1539) a Petra V. (1539–1545), otce a strýce Petra Voka

z Rožmberka. Přesto však to bylo vítězství, jež umožnilo roku 1529 obno-

vit starý rodový řád. Nedělitelnost dominia a podřízení všech členů rodu

vladaři měly natrvalo zaručit přednostní majetkové a politické postavení

Rožmberků v Českém království.11

Nastával ovšem nejvyšší čas řešit i otázku skutečného následnictví.

NeboG nikdo z Rožmberků jedenácté generace neměl dědice, ba dokonce

žádný ze tří žijících bratří si dosud nenašel manželku, s níž by mohl legi-

timního potomka zplodit. Nejstarší z bratří Jan III., který se v mládí oddal

církevní službě a působil v hodnosti nejvyššího převora českých joha-

nitů, musel dodržovat celibát. Nejmladší Petr V., řečený Kulhavý, snad

pro svůj tělesný nedostatek trvale žil v osamění. Jediným zachráncem
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rožmberské budoucnosti se tedy mohl stát Jošt III., ale i on zůstával až

do čtyřicítky svobodný. Konečně v roce 1529, kdy došlo k obnovení sta-

rého rodového řádu, se rozhodl oženit s Bohunkou, původním jménem

Vendelínou, která pocházela ze starobylého rodu Starhemberků. Byl to

svazek hodný Rožmberka, neboG Starhemberkové odvozovali svůj původ

od někdejších štýrských vévodů a patřili k předním aristokratům v alp-

ských zemích. Avšak první Joštovo manželství mělo krátké trvání. V led-

nu 1530 se z něho narodila dcera Anna, pozdější choG českého nejvyšší-

ho kancléře Jáchyma z Hradce, ale matka zaplatila porod vlastním

životem. Jošt i nadále postrádal mužského dědice.12

Nyní vstoupily do hry vyšší zájmy habsburské vládnoucí dynastie.

Nedávno nastolený král Ferdinand I. měl na přelomu dvacátých a třicá-

tých let 16. věku vážné starosti s udržením volného svazku česko-rakou-

sko-uherského soustátí proti vnějším nepřátelům, ale také proti opozič-

ním silám uvnitř svých zemí. Ve složitém střetání centralizačních

a odstředivých tendencí v monarchii musel počítat s každým činitelem,

který by mohl podpořit panovníkovy záměry. Nebylo mu proto lhostejné,

jaký osud potká nejpřednější velmožský rod, který se na stranu Ferdi-

nanda I. přiklonil už před jeho nástupem na český trůn. Jestliže za prv-

ním Joštovým sňatkem lze králův zájem jen tušit – zřejmě nikoli náho-

dou se stala Ferdinandova choG, královna Anna Jagellonská, kmotrou

Joštovy dcery – pak na cestě k druhému manželství je Habsburkova ini-

ciativa jasně patrná.13
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POSLEDNÍ GENERACE ROŽMBERKŮ 
(Rodina Jošta III., otce Petra Voka z Rožmberka)

Jošt III. z Rožmberka

* 30. 6. 1488, † 15. 10. 1539

∞ 2. (1530) Anna z Rogendorfu 

† 5. 9. 1562

Ferdinand

Vok

* 27. 4.1531,

† 9. 12. 1531

Alžběta (Eliška) 

* 30. 10. 1532,

† 5. 2. 1576

∞ (4. 2. 1554),

Jindřich ze

Švamberka,

† 19. 1. 1574

Oldřich IV.

* 11. 2. 1534,

† 21. 2. 1535

VILÉM

* 10. 3. 1535,

† 31.8. 1592;

sňatky:

∞ 11.. (28. 2. 1557),

Kateřina z

Brunšviku, * asi

4. 6. 1534,

†10. 5. 1559;

∞ 2. (14. 12. 1561,

Žofie z Braniboru, *

14. 12. 1541, 

27. 6. 1564;

∞ 3. (27. 1. 1578),

Anna Marie z

Bádenu, * 22. 5.

1562, † 25. 4. 1583;

∞ 4. (11. 1. 1587),

Polyxena z

Pernštejna, *1567,

† 24. 5. 1642

Bohunka

* 17. 3.

1536,

† 17. 11.

1557,

∞ (19. 1.

1556), Jan

ml. Popel 

z Lobkovic

a na Hor-

šovském

Týně, 

* 8. 11. 1510, 

† 12. 4. 1570

Eva

* 12. 4. 1537,

† srpen 1591,

∞ 1. (10. 9. 

1564) Mikuláš 

Zrinský ze 

Serynu, * asi 

1518; † 7. 9. 

1566;

∞ 2. (16. 9. 

1578) Pavel 

z Gassoldu

Jan Zrinský

ze Serynu

* 1565, 

† 24. 2. 1612,

∞ 7. 11. 1600

Marie Magdaléna

z Kolovrat

PETR VOK

* 1. 10. 1539,

† 6. 11. 1611,

∞ (14. 2. 1580)

Kateřina

z Ludanic,

* asi 1567

† 22. 6. 1601

Anna

* 16. 7. 1557

∞ (21. 9. 1579),

Oldřich Felix Popel 

z Lobkovic a na Kosti, 

† 1604

Lucie Otýlie z Hradce

* 1. 12. 1582, † 2. 1. 1633,

∞ (13. 1. 1602), Vilém Slavata

z Chlumu a Košumberka,

* 1. 12. 1572, † 19. 1. 1652

* narození manželky Jošta III. z Rožmberka

∞ sňatek děti Jošta III. z Rožmberka

† úmrtí děti a vnoučata Joštových dcer

∞ 1. (1529) Bohunka

ze Starhemberka, 

†27. 1. 1530

Anna

*26. 1. 1530,

†16. 12. 1580. 

∞ (2. 3. 1546), 

Jáchym z Hradce 

(* 14. 7. 1526,

†12. 12. 1565)

Adam II. z Hradce

* 1549, † 24. 11. 1596, 

∞ (21. 9. 1574).

Kateřina z Montfortu, 

* 1556, † 31.3. 1631

Jáchym Oldřich

z Hradce

* 24. 1. 1579,

† 23. 1. 1604,

∞ (25. 1. 1598), Marie

Maxmiliána

z Hohenzollernu,

† 11. 9. 1649



Sotvaže uplynul několikaměsíční smutek, jejž musel vdovec zachovat

se zřetelem na veřejné mínění, dříve tak váhavý Jošt se oženil podruhé.

Nová nevěsta patřila mezi družky královny Anny a pocházela rovněž

z rakousko-štýrského prostředí. Byla to Anna z rodu svobodných pánů

(později hrabat) Rogendorfů, kteří se účinně zapojili do budování velmo-

cenského postavení Habsburků v Evropě. Annin otec Volfgang sloužil

římskému císaři a španělskému králi Karlovi V. jako místodržící v nizo-

zemské provincii Frísku, strýc Vilém I. z Rogendorfu dosáhl závratné ka-

riéry jako habsburský vojevůdce, dvorský hofmistr a předseda vídeňské

tajné rady. Pod španělskými praporci porazil Maury a úspěšně bojoval

proti Francouzům, až nakonec v srpnu 1541 v hodnosti Ferdinandova

generála utrpěl u Budína rozhodnou porážku od Turků a zahynul na

útěku ze ztracených Uher. Avšak za příprav k sňatku stál Vilém, který se

těsně předtím přičinil o záchranu Vídně při prvním tureckém obléhání

roku 1529, a s ním i celý rod Rogendorfů, na výsluní habsburské příz-

ně.14 Přiměřeně tomu se Joštova svatba konala při zasedání říšského

sněmu v jihoněmeckém Augšpurku s nevšední okázalostí, podle zprávy

rožmberského letopisce Václava Březana jako „slavné veselí svatební

v přítomnosti nejvyšších z křes<anstva potentátů, císaře Karla, krále Fer-

dinanda, kurfiřtů, knížat a znamenitých legátů“.15

V době, kdy mezi habsburskými dědičnými zeměmi a nově získaným

Českým královstvím nebyla jiná pouta než panovník a několik ústřed-

ních úřadů, naznačovala honosná svatební slavnost celé Evropě, jak

všestranně sílí svazky mezi Čechami a Rakousy. Zájmové sepětí vlád-

noucí elity obou zemí nemělo zdaleka jen symbolický význam. Spříznění

a společenské i majetkové sblížení vytvářelo předpoklady k rychlému

uchycení rakouské šlechty v českých zemích, usnadňovalo jí cestu k na-

bytí statků a plnoprávného politického postavení v prostředí, do něhož

by jinak rakouští aristokraté pronikali s nemalými obtížemi. Zatímco se

vytváření státoprávních, hospodářských a kulturních pojítek mezi znač-

ně odlišnými zeměmi habsburského soustátí protáhlo na dlouhá deseti-

letí, sblížení předních velmožských rodů politickými sňatky znamenalo

cestu rychlou nebo přinejmenším velmi slibnou.16

Neznamenalo to však jednostranné zvýhodnění Rakušanů, kteří –

pokud se chtěli prosadit v českých zemích – si museli osvojit zdejší zvy-

klosti a právní zřízení, mnohdy i zvládnout český jazyk. Stejnou příleži-

tost získávali rovněž čeští aristokraté, kteří se sice jen výjimečně zají-

mali o přesídlení do chudších hornatých Rakous, zato však se jim nyní

otvíral přístup k habsburskému dvoru. Jošt III. z Rožmberka postrádal
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vyšší politické ambice, a spříznění s Rogendorfy k výraznému posílení

svého vlivu v okolí krále Ferdinanda nevyužil. Nicméně i bez Joštova při-

činění důsledky sňatku začlenily Rožmberky do habsburské politické

koncepce a mnohem výrazněji než dřív je spoutaly s rakouskou šlech-

tou. Svazky příbuzenství a švagrovství sehrávaly ve stavovské společ-

nosti nedocenitelnou úlohu. Rozvíjely se na úrovni partnerství vysoce

privilegované společenské elity a vytvářely rozvětvenou síG konexí, jež ot-

víraly dveře k panovníkovi i k vysokým úřadům a napomáhaly při sně-

movních, administrativních a soudních jednáních. Zvyšovaly prestiž

osob vstupujících do veřejného života a ve chvílích politických krizí se

mohly stát rozhodující oporou jednotlivce i rodu.17

Rogendorfové, vzájemnými sňatky a společnými zájmy těsně propo-

jení s neméně vlivnými hrabaty ze Salmu a svobodnými pány Hofmanny

z Grünpüchlu, drželi řadu klíčových pozic u královského dvora,
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v ústřední administrativě, vojenství a v církevní správě. Stejně jako dal-

ší rakouští aristokraté se už dávno sžili s Habsburky a mnohem inicia-

tivněji než čeští velmoži se chopili jedinečné příležitosti k politickému

vzestupu, kterou jim nabídlo budování středoevropské monarchie. Už

proto si po roce 1526 velmi hleděli dobrých vztahů s předními panskými

rody v Čechách, zejména s Rožmberky. Ve třicátých a čtyřicátých letech

se pak hlavním předmětem jejich zájmu stali dědicové rožmberského

dominia.18

Čekání na dědice poutalo veřejný zájem na české i na rakouské stra-

ně, ale především bylo náplní života Joštova a Annina. Za devět let, jež

osud vyměřil Joštovi III. po uzavření manželství s Annou z Rogendorfu,

dala mu tato žena sedm dětí. Tak vysoká frekvence porodů nebyla

v 16. století výjimkou ani u šlechtičen a některých českých královen. Její

rub spočíval v poměrně velké kojenecké úmrtnosti, která krutě stíhala

i Joštovu rodinu. Když se 27. dubna 1531 narodil Anně první syn, šGast-

ná matka to ihned listem oznámila královně Anně a požádala ji o zpro-

středkování kmotrovství.19 Ferdinand I. se skutečně stal, byG jen v za-

stoupení, kmotrem vytouženého dítěte, jež dostalo jméno Ferdinand

Vok. Radost však netrvala dlouho, neboG chlapec zemřel již 9. prosince,

v necelých osmi měsících. Příštího roku, 30. října 1532, přivedla Anna

na svět dceru Alžbětu a po ní 11. února 1534 dalšího chlapce – Oldřicha.

Znovu se opakoval honosný ceremoniál křtu, při němž královský pár

zastupoval pasovský biskup Arnošt z bavorské vévodské dynastie Wit-

telsbachů. Leč po roce zemřel i Oldřich IV. z Rožmberka. Matka se ani

nemohla pohroužit do zármutku, neboG tři týdny po Oldřichově smrti,

10. března 1535, se jí narodil další syn Vilém. V ročních intervalech ho

následovaly dcery Bohunka (17. března 1536) a Eva (12. dubna 1537).20

Konečně ve středu 1. října 1539 se řada Joštových a Anniných potom-

ků uzavřela. Toho dne, k šesté hodině ranní, v jedné z komnat česko-

krumlovského hradu přišel na svět benjamínek Petr Vok Volf. Narodil se

v den svatého Remigia, galského šlechtice a remešského biskupa, který

se kdysi na úsvitu středověku vydatně zasloužil o rozšíření evangelia ve

Franské říši.21 Prameny dosud nevypověděly nic o tom, zda se Petr Vok

někdy ke svému patronu hlásil, jisté sepětí tu však bylo. Přinejmenším

symbolicky předznamenávalo celoživotní pouG Petra Voka za niterným

pochopením evangelia a jeho hledání pravé církve, které jej vytrhlo z ro-

žmberské rodové tradice a dalo jeho životu hlubší duchovní rozměr.

Rodiče se ovšem snažili vložit do kolébky novorozence především těs-

né svazky s předešlými pokoleními. Zvolili k tomu nezvykle ztrojené jmé-
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no, připomínající příbuzné po meči i po přeslici – nejprve strýce Petra V.

z Rožmberka, potom děda Voka II. z Rožmberka a nakonec také matčina

otce Volfganga či Volfa z Rogendorfu. Zato volba kmotra vyjadřovala ten-

tokrát jednoznačnou orientaci do české šlechtické společnosti, k osvěd-

čenému rodinnému příteli Albrechtovi z Gutnštejna. Stárnoucí hrabě

rád a s opravdovostí sobě vlastní přijal tuto čestnou povinnost. Nespo-

kojil se s tím, že při křestním obřadu, který se konal na Českém Krumlo-

vě 22. října 1539, zastoupil otce a držel svého kmotřence v náručí, ale

také později mu věnoval velkou péči a nesmírně se zasloužil o zdárnou

výchovu Petra Voka i jeho sourozenců.22

Pomoci příbuzných a přátel bylo vskutku zapotřebí. Jošt III. z Rožm-

berka delší dobu churavěl v důsledku „nějakýho neš<astného a smrtedl-

ného ranění neb uřezání“ a pouhé dva týdny po narození Petra Voka,

15. října 1539, zemřel.23 Zanechal po sobě čtyři dcery a dva syny, z nichž

nejmladší Petr Vok byl už při křtu polovičním sirotkem. V Joštovi odešel

vladař sotva průměrných politických kvalit, ale vcelku dobrý hospodář,

který se vepsal do historie české literatury výsledkem svého odborného

zájmu o ovocnářství – Knížkou o štěpování, již o šest desetiletí později vy-

dal tiskem právě jeho nejmladší syn.24 Vládu nad rožmberským dominiem
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a poručnictví nad Joštovými dětmi převzal nyní Petr V., poslední dospě-

lý Rožmberk, jenž zůstal naživu. Vnějškově nebyla tato změna příliš pa-

trná, neboG Petr nevynikal schopnostmi nad staršího bratra a při svém

věku – bylo mu už padesát – nemohl chápat vlastní vladařství jinak než

jako přípravu k odevzdání rodového dědictví synovcům. Ve vnitřních po-

měrech rodiny nastal ovšem pronikavý zvrat.

Samotářský Petr se špatně snášel s ovdovělou Annou, a protože mu

navíc chyběla nezbytná míra velkorysosti, při šetrné správě statků došlo

zanedlouho k trapným tahanicím o majetek. Spory o Annin vdovský

podíl, o klenoty a drobné movitosti přerostly rámec rodiny a dokonce

i země, neboG Anny se z Rakous ujal její bratr Vilém II. z Rogendorfu a do-

máhal se zachování sestřiných práv. Ferdinand I. proto ustanovil králov-

skou komisi za vedení nejvyššího purkrabího Volfa Krajíře z Krajku, jež

měla za úkol rozpory urovnat. Na základě smírčího výroku z 11. května

1541 byl Petr V. povinen vyplatit Anně její věno a „z své dobré vuole“ je

zaokrouhlit na 9000 zlatých rýnských, vydat jí klenoty, jež měla v osob-

ním vlastnictví, dále šest koní s vozem, peřiny, polštáře a ostatní příslu-

šenství na šestero loží. Dohoda ovšem neúprosně stanovila, že Anna smí

zůstat v českokrumlovské rezidenci jen do konce září 1541, načež se vy-

stěhuje bez jakýchkoli dalších nároků vůči rožmberskému vladaři.25

Pro Annu Rožmberskou z Rogendorfu, která ještě nedávno požívala

na Krumlově pocty příslušné vladařově choti, znamenalo takové řešení

bezpochyby těžkou ránu, i když neodcházela s prázdnýma rukama

a měla možnost uchýlit se k příbuzným do Rakous. Rodinný spor a jeho

řešení se dotkly také Joštových dětí, které byly na několik let odděleny

od matky a staly se vlastně úplnými sirotky. Petr V. se o ně sám postarat

nedokázal, a proto jim našel příležitost k výchově mimo domov. Staršího

Viléma poslal do šlechtické školy nejprve do Mladé Boleslavi a potom do

Pasova,26 kdežto Petra Voka a jeho čtyři sestry svěřil do výchovy příbuz-

ným v Jindřichově Hradci. Na tamním hradě žila Anna Rožmberská

z Hradce, od roku 1526 vdova po rožmberském vladaři Jindřichovi VII.

Strýc Petr zaopatřil děti po hmotné stránce a jindřichohradecká teta

Anna se jim v letech 1542–1546 ze všech sil snažila nahradit zapuzenou

matku. Rožmberským sirotkům se na Hradci zřejmě nevedlo zle. Vyrůs-

tali ve svérázném společenství žen a dětí, neboG jediný dospělý předsta-

vitel rodu pánů z Hradce Adam I., nejvyšší kancléř Českého království

a důvěrný přítel Rožmberků, zemřel už v červnu 1531. Na Jindřichově

Hradci hospodařila vdova po něm Anna Hradecká z Rožmitálu se svou

švagrovou, již zmíněnou Annou Rožmberskou z Hradce. Kromě dospě-
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lých Adamových dcer se malí Rožmberkové stýkali také s jeho dorůstají-

cími syny Jáchymem, který se občas vracel domů z pážecí služby u krá-

lovského dvora, a Zachariášem z Hradce.27

Pozdější přátelské vztahy mezi Rožmberky a Hradeckými i skuteč-

nost, že si Jáchym zvolil za ženu nejstarší Joštovu dceru Annu

z Rožmberka, nasvědčují tomu, že jindřichohradecký útulek byl pro si-

rotky v době rozvratu vlastní rodiny dobrým útočištěm. Po nechutných

hádkách a tahanicích o majetek vrátil dětem klid a umožnil jim upevnit

staré příbuzenské vztahy s druhou nejdůležitější větví kmene Vítkov-

ců.28 O způsobu výchovy víme však jen málo. Jisto je, že Petr Vok strávil

celý předškolní věk ve „fraucimoru“, ve společnosti starších i mladších

žen a dívek, šlechtičen, jejich komornic a služebných. Členky fraucimo-

ru vyšívaly a provozovaly jiné ruční práce přiměřené urozeným dámám,

staraly se o zámeckou zahradu, „květnici“, a navzájem si sdělovaly taje

domácnosti a péče o rodinu. Starší ženy poučovaly děti a poskytovaly

jim základy vzdělání i společenského vystupování. Bylo to patrně vlídné,

ale veskrze feminizované prostředí, jež poskytovalo více nezbytných pod-

nětů Anně, Alžbětě, Bohunce a Evě z Rožmberka než malému Petru

Vokovi. Občasný styk se staršími bratranci, Jáchymem a Zachariášem

z Hradce, mu nemohl vyvážit naprostou převahu žen z jindřichohradec-

kého fraucimoru, převahu tím silnější, že Petr Vok ještě neměl ani svého

zvláštního učitele. Snad nejvýraznějším rysem výchovy posledního

Rožmberka v nadmíru vnímavém předškolním období se stal návyk na

společnost dívek a žen, kterou Petr Vok i v mužném věku vyhledával

s velkým zaujetím.

Zatímco se Joštova rodina rozešla do Čech nebo i za jejich hranice

a Český Krumlov osiřel, osamělý stařec Petr V. se svým způsobem pocti-

vě staral o zajištění budoucnosti mladých Rožmberků. Snažil se očistit

rodové dominium od dluhů, které způsobily tolik starostí jedenácté ro-

žmberské generaci, našetřil velké množství volných finančních pro-

středků a dokonce začal pro své synovce budovat výstavný palác na

Pražském hradě.29 Správně tušil, že se jejich dospělosti nedožije. Proto si

pouhé dva měsíce po nástupu vladařství, 19. prosince 1539, zajistil sou-

hlas krále Ferdinanda I., aby mohl pravoplatně ustanovit poručníky

svých dědiců. Když se jeho zdravotní stav povážlivě zhoršil, dal 8. čer-

vence 1544 sepsat poslední vůli.30

Byl to jeden z pozoruhodných činů desátého rožmberského vladaře,

muže ve veřejném životě jinak až příliš zdrženlivého. Petr V. vyjádřil

v závěti své politické smýšlení a postoj ke skupině šlechty, která tehdy
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vládla zemi. Ustanovil Joštovým dětem tři poručníky – hraběte Albrech-

ta z Gutnštejna, hraběte Jeronýma Šlika z Pasounu a příslušníka

významného panského rodu Oldřicha Holického ze Šternberka. Osob-

ním přátelstvím Petra V. ke Gutnštejnovi a Šlikovi, stejně jako výchovou

zesnulého Jošta III. z Rožmberka v rodině Holických ze Šternberka na

Líšně lze vysvětlit jen vnější stránku Petrovy volby. Rozhodly však o ní

hlubší svazky mezi Rožmberky a třemi zvolenými rody.

Tradičně velmi těsný byl vztah Rožmberků ke Gutnštejnům. Od roku

1482, kdy se Markéta z Gutnštejna, babička Petra Voka, provdala za

Voka II. z Rožmberka, byly oba rody pokrevně spojeny a Gutnštejnové

pak stáli věrně na straně Rožmberků v jejich sebezáchovném boji proti

Zdeňku Lvovi z Rožmitálu. Povahu vztahu mezi Rožmberky a Gutnštejny

obrazně vystihl barokní dějepisec Bohuslav Balbín, když roku 1665 v dě-

jinách gutnštejnského rodu napsal, že tu nešlo jen o spojení „krví, nýbrž

spíše láskou a náklonností“.31 Náklonnost vyrůstala ze společných zku-

šeností a zájmů i ze shodného postoje k tehdejší zemské vládě. Rožmber-

kové, ač formálně první velmožové v zemi, na ní ve druhé čtvrtině 16. sto-

letí neměli žádný skutečný podíl, kdežto Albrecht z Gutnštejna, který

v letech 1533–1542 zastával vlivný úřad nejvyššího mincmistra, byl pou-
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hé dva roky před sepsáním Petrovy závěti sesazen a zatlačen do opozice

vůči nejvyšším úředníkům.32 Ani Šlikové, kteří patřili mezi nejbohatší

aristokraty v zemi, se na vládních úřadech nepodíleli. Naopak měli vý-

hrady vůči soudobému režimu, za něhož se museli zříci ve prospěch krá-

le neobyčejně výnosných stříbrných dolů v Jáchymově.33

Ačkoli Petr V. z Rožmberka, Albrecht z Gutnštejna a Jeroným Šlik ne-

stáli společně v opozici proti panovníkovi, sbližoval je nepříznivý postoj

k nejvyšším zemským úředníkům v Čechách. Ten se skrýval v pozadí

Petrova rozhodnutí vyloučit z výběru všechny šlechtice osobně spjaté

s vládou, kteří by byli prestižně významné poručnictví nad rožmberský-

mi statky jistě rádi přijali. Poněvadž Rožmberkům nejbližší rod pánů

z Hradce tehdy představoval Jáchym, roku 1544 teprve osmnáctiletý,

Petrovi V. při tomto zaměření příliš velký výběr mezi nejpřednějšími pan-

skými rody v Čechách nezbýval. Nejspíš proto se soustředil na Šternber-

ky, rovněž s rožmberským rodem pokrevně spřízněné, a třetím poruč-

níkem jmenoval Oldřicha Holického. Trojice poručníků takto nabyla

z několika stránek pozoruhodného složení. Dva vzdálení strýcové Viléma

a Petra Voka, Gutnštejn a Šternberk, byli katolíci, Šlik patřil k luterá-

nům. Zatímco Gutnštejnové a Šlikové již své spojenectví s Rožmberky

osvědčili, na Šternberka bylo možné spíše spoléhat do budoucnosti, a to

tím spíše, že ještě nedosáhl ani čtyřicítky. Byla tedy oprávněná naděje,

že se ve zdraví dožije plnoletosti alespoň staršího z bratří – Viléma

z Rožmberka.

Šestnáct měsíců po sepsání závěti nebyl již Petr V. z Rožmberka mezi

živými. Zemřel 6. listopadu 1545, načež vstoupila v platnost ustanovení

o poručnické správě nad sirotky a rožmberským majetkem.34 Nyní se

ukázalo, že tvůrce testamentu měl neobyčejně šGastnou ruku. Všichni

tři poručníci byli zdatní organizátoři šlechtického podnikání a na rožm-

berském dominiu si počínali prozíravě i zodpovědně. Zajistili výkonnou

a přitom úspornou správu statků, která jim umožňovala přikupovat dal-

ší pozemky a navíc zvětšovat peněžní rezervy ve vrchnostenské poklad-

ně.35 Zvláště Albrecht z Gutnštejna vynikal jako zkušený administrátor

a navíc člověk s vrozeným společenským taktem. Dobře si rozuměl

i s Annou Rožmberskou z Rogendorfu, která stále ještě žila pod ochra-

nou svého švagra Jana Hofmanna v hornorakouském Steyru. Gutnštejn

se snažil co nejrychleji překonat nepříznivé důsledky někdejšího sporu

a zajistil, že se v únoru 1546 mohla Anna vrátit do Českého Krumlova.36

Po čtyřletém odloučení přijely za matkou z Jindřichova Hradce i její

děti. Kromě Anny, která roku 1546 dosáhla dospělosti a provdala se za
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Jáchyma z Hradce,37 a Viléma, jenž studoval na pasovské katedrální

škole,38 žila opět celá rodina společně. Roční penze 400 kop míšeňských

grošů a důchody z krumlovského špitálního statku poskytovaly matce

dostatečný hmotný základ k výchově dětí, na jejichž zaopatření uvolňo-

vali poručníci podle vlastního uvážení ještě další finanční prostředky.

Šestiletý Petr Vok a jeho tři starší sestry pobývali od té doby střídavě na

hradě a v matčině domě na českokrumlovském Latráně. V tomto pro-

středí lze vysledovat alespoň některé podněty, jež ovlivňovaly okruh

zájmů posledního Rožmberka v mladším školním věku.39

Hlavní rodová rezidence si ve čtyřicátých letech 16. století uchováva-

la vzezření středověkého hradu, který přes svou rozlehlost a vznešenou

polohu rychle vycházel z módy. Avšak jeho vnitřní vybavení nepostráda-

lo rysy pohodlí a přepychu. Malý Petr Vok se tu pohyboval v prostorných

klenutých komnatách, vyzdobených koberci na stěnách a hodovních

stolech, běhal po nádvořích zalidněných dvorským služebnictvem

a šlechtickými návštěvníky, jichž ovšem v době úsporného hospodaření

nebylo příliš mnoho. Při bohoslužbách navštěvoval gotickou hradní

kapli svatého Jiří, která hýřila drahocennými monstrancemi a jiným li-

turgickým náčiním ze zlata, stříbra, perel, křišGálu a drahokamů. Jeho

katoličtí předkové na vybavení kaple neskrblili a nashromáždili v ní po-

klady přitažlivé uměleckým zhotovením i posvátnou tajemností relikvií.

Leč doba bouřlivého náporu reformace již vášnivému sběratelství pozůs-

tatků svatých valně nepřála. Domnělé trny z Kristovy koruny, „zub sva-

té Kateřiny“ a jiné ostatky posloužily při názorné výuce základům nábo-

ženství, ale v příslušnících tehdy nastupující generace nedokázaly

vyvolat hlubší dojem. U Petra Voka snad právě styk s takovými relikvie-

mi, jako byl „zub některé svaté“, o jejichž původu neměli ponětí ani sta-

ří rožmberští dvořané, zaséval první zrnka pochybností.

Rané doteky s mytologií, historií a vzdálenými kraji zprostředková-

valy i předměty každodenní nebo sváteční potřeby – soupravy koflíků

a číší s vyobrazeními biblických námětů i s výjevy ze života světců. Mezi

nimi se zvláště často objevoval svatý Václav, patron české země. Nechy-

běla tu však ani znázornění Turků či tanečních zábav, která usměrňo-

vala dětskou představivost k světským strastem i zábavám. Na malého

chlapce jistě zvlášG silně zapůsobily také konírny a soubory zbraní.

Početná brnění připomínala středověké rytířské tradice a vyzařovala

romantiku slavnostních turnajů, ale k soudobému vojenství měly mno-

hem blíže bohaté zásoby palných zbraní. Zvláště děla v krumlovské

zbrojnici, „cajkhauzu“, připomínala, že ani rožmberští vladaři nejsou
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ušetřeni výprav na zahraniční bojiště, třebaže samotné České království

již po desetiletí netrpí hrůzami válečných vpádů.40

V takovém prostředí získával Petr Vok cenné životní zkušenosti, jež

se lišily od prvotních dojmů z jindřichohradeckého fraucimoru. Stejně

jako jeho starší bratr byl nyní vychováván způsobem, který odpovídal

aristokratickému původu a výsadnímu společenskému postavení. Po-

vinnou úctu mu prokazovalo veškeré služebnictvo, ale zásadám šlech-

tické etikety se musel podřídit i on. Stal se „panem Petříčkem“41 a se

svým bratrem, „panem Vilémkem“, si směl tykat jen do roku 1548. Jak-

mile se Vilém přiblížil plnoletosti a tím i nástupu vladařství, stal se také

pro mladšího bratra autoritou, která vyžadovala náležitý odstup. V du-

chu stavovské nadřazenosti nad okolím byl ovšem usměrňován i Petr

Vok, což zcela v duchu doby poznamenalo jeho postoj k lidem a zvláště

vztah k poddaným.42

Příznivou stránkou výchovy mladých šlechticů byl snadný přístup

k všeobecnému vzdělání. Poručníci si v tomto ohledu počínali nápaditě-

ji než nebožtík Petr V. a pokusili se pro Petra Voka vytvořit zvláštní

šlechtickou školu přímo na krumlovském hradě. Povolali do Českého

Krumlova bakaláře pražské univerzity a pozdějšího proslulého právníka

Gabriela Svěchina z Paumberka, který pak v letech 1547–1551 vyučoval

Petra Voka čtení a psaní v češtině a latině i základům náboženské věrou-

ky.43 „A aby studia jeho netesklivá, ale s lepším prospěchem byla“ – jak
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poznamenal Václav Březan – „obmyslili mu páni poručníci a paní mátě

spolutovaryše a žáčky v učení.“ Byli to Ferdinand a Jan Fridrich, synové

Jana Hofmanna a bratranci Petra Voka z matčiny strany. Později přibyli

ještě mladí příslušníci českých panských rodů Kavků z Říčan a Šlejniců

ze Šlejnic.44

Chlapci se brzy naučili latinsky natolik, aby mohli psát jednoduché

dopisy, ale zároveň se velmi pilně zabývali češtinou. Je to pozoruhodné

už proto, že poslední Rožmberk vyrůstal ve dvojjazyčném prostředí. Mat-

ka s dětmi mluvila a dopisovala si s nimi pouze německy a svému miláč-

kovi Petru Vokovi dala i neobvyklou německou přezdívku „Junge Welt“

(Mladý svět nebo také přeneseně Omladina).45 Naopak strýc a poručníci

vedli malé Rožmberky v jazykově českém duchu. Třebaže nepodceňovali

význam němčiny pro styk s panovníkem i s rakouskou a říšskou šlech-

tou, plně respektovali privilegovanost českého jazyka, který od roku

1495 požíval i podle zákona výlučného postavení na zemském soudu

a sněmu Českého království. Zejména Albrecht z Gutnštejna, sám člo-

věk učený a literárně činný, měl pro češtinu hluboký smysl a dbal o to,

aby se nikdo z mladých Rožmberků své vlasti jazykově neodcizil.46

Nejspíše Gutnštejnovou zásluhou položil Svěchin takový důraz na

výuku češtiny a plně do ní zapojil syny Jana Hofmanna, z nichž Ferdi-

nand se stal na vrcholu kariéry o třicet let později prezidentem dvorské

komory a jedním z nejvyšších státních úředníků císaře Rudolfa II. Studi-

um českého jazyka ovšem neodráželo pouze vlastenecké zaujetí starého

hraběte, ale vycházelo vstříc i objektivní potřebě po sbližování českých

a rakouských zemí. Přinejmenším část šlechty v obou částech monar-

chie se snažila navázat plnohodnotné partnerské vztahy a vyjadřovala to

také aktivním česko-německým bilingvismem. Mladí Rožmberkové si

museli vedle obou národních jazyků osvojit i latinu, která ještě v 16. sto-

letí zůstávala v celé Evropě obecně srozumitelným dorozumívacím pro-

středkem vzdělanců. V dochovaných listech Petra Voka, zasílaných Vilé-

movi do Pasova, se latina rovnocenně střídá s češtinou, zato němčina se

v nich nevyskytuje vůbec. V latině se bratři povinně cvičili, kdežto české

dopisy měly Vilémovi v cizině připomínat jazyk jeho předků. Němčina

byla sice oběma bratřím doslova mateřským jazykem, přesto však si

spolu německy nedopisovali. Cílevědomé působení poručníků jim už

v dětství vštípilo zemské vlastenectví a s ním související přednostní dů-

raz na češtinu.47

Dopisy, jež posílal Petr Vok Vilémovi, nezůstaly jen jazykovým cviče-

ním. Vedle prostých sdělení, jako bylo ono ze 17. května 1548 – „Já< pak
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oznamuji, že sem zdráv a pilně se učím a rád bych z srdce slyšel o tobě,

aby se(s) též dobře měl“48 – jsou tu i taková, která prozrazují kulturní

zájmy bystrého chlapce. V listech školáka, který vyrostl v největšího čes-

kého bibliofila renesanční doby, zvláště zaujmou zmínky o knihách. Tak

25. srpna 1549 napsal Petr Vok bratrovi: „Kdežto vám velice děkuji, že

ste mi velmi pěkný a užitečný knížky poslali. Sou mi velmi vděčný a já rád

chci v nich čítati, aby mi darmo nebyly poslaný.“49 Ale zatím zůstával Petr

Vok stále ještě dítětem, které neskrývá obdiv k staršímu sourozenci

a leckdy nedovede potlačit přání, aby ho bratr potěšil dárkem z cizích

zemí. Sotva jedenáctiletý se dověděl o Vilémově cestě ke královskému

dvoru do jižního Německa a 13. června 1550 mu žádostivě napsal: „A po-

něvadž rozumím, že do Augšpurku pojedete, prosím, abyšte na mne neza-

pomínali a mně něco poslali…“50

Pod vedením Gabriela Svěchina získal Petr Vok základy vzdělání, kte-

ré bylo zaměřeno poněkud jednostranně k aktivnímu zvládnutí jazyků,

ale zatím nesměřovalo k takové šíři znalostí, jakou poskytovala Vilémovi

elitní škola v Pasově. Nejspíše právě proto bratři Hofmannové roku 1550

Krumlov opustili a vydali se za starším Rožmberkem do ciziny. Když je

pak o rok později následoval i Svěchin, bylo třeba najít nového učitele.

Jáchym z Hradce, manžel Anny z Rožmberka a švagr Petra Voka, vřele

doporučil odchovance pražské univerzity Jana Makovského z Makové.

Mladý bakalář, který si kromě bližšího označení Soběslavský dával podle

obyčeje humanistů také latinské jméno Aquarius – Vodnář, pocházel ze

soběslavské měšGanské rodiny a patřil mezi rožmberské poddané. Právě

v tom byl kámen úrazu: „Dvorská cháska některá když Petříčka tím tej-

rali, že jeho poddaný jej učiti bude, proto teskliv býti a plakati počal, jako

by nějaká hanba mu tudy učiněna býti měla, že od svýho poddanýho

veden, řízen a trestán bude.“51 Jedinou větou naznačil Václav Březan

hloubku sociálních rozdílů mezi učitelem a žákem. Matka a přední ro-

žmberští úředníci chlapce sice konejšili, „že mu to k žádné lehkosti neb

nejmenší újmě nebude, než ku pochvale a poctivosti“, ale přesto nikdo

nemohl popřít pravdivost úsudku, že právě „ten (učitel) z Soběslavě os-

tejchati se bude pána vésti, a spíše uzdu mu pustí než přespolní“.52

Nakonec převážil názor Jáchyma z Hradce, nově jmenovaného karl-

štejnského purkrabího a člena zemské vlády, který poukazoval na

schopnosti učeného bakaláře. Až do roku 1556, kdy Petr Vok dovršil

sedmnáct let, zůstal Aquarius jeho učitelem. Sám se dále vzdělával –

v březnu 1552 byl promován na mistra pražské univerzity – a ze svých

vědomostí se snažil předat Petru Vokovi co nejvíc. Vyučoval ho kromě
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náboženství obvyklým humanitním předmětům, „liternímu umění“, což

rozšiřovalo žákův obzor, a zvláštní důraz kladl na etiku. Prohluboval Vo-

kovy znalosti latiny a mohl při tom navázat na slušné základy z doby

Svěchinova preceptorství. Petr Vok už jako desetiletý chlapec zvládl la-

tinský jazyk do té míry, že v něm mohl psát dopisy a v září 1549 pronést

i jednoduchou řeč k uvítání arciknížete Ferdinanda na Českém Krumlo-

vě.53 Nejmladší Rožmberk měl k dalšímu studiu mnohem příznivější

podmínky než Vilém, neboG se nemusel starat o dědictví a byl po hmotné

stránce dokonale zajištěn. Zřejmě nepostrádal ani potřebné nadání.

Chybělo mu však to nejdůležitější – zájem o hlubší vzdělání. Později své

ledabylosti hořce litoval, ale v polovině padesátých let 16. století „učení

panu Petrovi Vokovi dále nehrubě k mysli bylo, jměv chuti k dvořanství,

jezdectví, myslivosti, a aby po světě peregrinovati (cestovat) a něco zkusi-

ti mohl“.54 Touhu Petra Voka po společenském životě a poznání cizích

zemí bezděky podněcoval i jeho starší bratr, který krátce po návratu

z velké výpravy do Itálie vstoupil do vysoké politiky.55 Vilémova hvězda

vycházela a Petr Vok se musel vyrovnat s jejím leskem.
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Ve stínu 
slavného bratra

S Vilémem, starším bratrem Petra Voka, spojo-

vali všichni příznivci Rožmberků velká očekávání. Jeho strýc, pasovský

biskup Volfgang ze Salmu, který se vydatně podílel na Vilémově výchově,

jej výslovně označil za příští „ozdobu své vlasti“ a „rodu svýho okrášle-

ní“.1 Jak se brzy ukázalo, ve svých úsudcích o schopnostech a časné vy-

zrálosti Viléma z Rožmberka se nemýlil. Přátelé u královského dvora se

postarali se o to, aby Ferdinand I. udělil teprve šestnáctiletému mladíko-

vi plnoletost, což byla podmínka pro předání obrovského dominia do Vi-

lémových rukou. V květnu 1551 došlo ke slavnostnímu nastolení nového

rožmberského vladaře, který od té doby neomezeně spravoval jihočeské

državy s několika desítkami měst, městeček a hradů a se stovkami ves-

nic. Vilém se rázem stal pánem nad 70 000 poddaných, tedy nad zhruba

čtrnáctinou veškerého obyvatelstva tehdejších Čech.2

Cílevědomý, prakticky uvažující a zároveň diplomatickým taktem vy-

bavený Vilém zahájil svou čtyřicetiletou vládu rozhodnými administra-

tivními a ekonomickými opatřeními, která svědčila o tom, že dvanáctá

generace Rožmberků má vyšší ambice než předchozí pokolení. Nemínil

se však vázat pouze na své dominium a zároveň vstoupil do vysoké poli-

tiky a do mezinárodních vztahů. První příležitost mu nabídla velká vý-

prava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552. Na sedm měsíců se nový

vladař vzdálil ze své državy, aby odjel do Janova a zúčastnil se tam uví-

tání titulárního českého krále Maxmiliána a jeho manželky Marie při ná-

vratu ze Španělska. Avšak cestování do neznámých krajů mělo pro něho

samého mnohem větší význam.

V Lombardsku a Ligurii poznal Vilém z Rožmberka kulturu vrcholné

a pozdní renesance, intimně se s ní sblížil a přijal ji za svou jako ideální

nástroj aristokratické reprezentace. Zároveň důkladně nahlédl do
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složitých vztahů mezi státy západní a jižní Evropy. Poznal, že ani českou

politiku nebude nadále možné udržovat jen v omezeném rámci vlastní

země nebo habsburské monarchie a že ji lze rozvinout jen při soustav-

ném přihlížení k vývoji v ostatní Evropě. A konečně za mimořádných

okolností náročné a svým způsobem i nebezpečné výpravy poznal mezi

desítkami mladých pánů a rytířů z Čech a Moravy své příští partnery

a protivníky mnohem lépe, než by se mu to podařilo za léta poklidného

soužití v domácím prostředí.3

Čerstvě navázané přátelské svazky a pochopení společných zájmů

vedly Viléma z Rožmberka do nově se utvářejícího politického seskupe-

ní. V něm se sdružili představitelé starých panských rodů, nespokojení

se současným režimem, zvláště pak s přílišným posilováním královské

moci a s jednostranným prosazováním chráněnců Ferdinanda I. do nej-

vyšších zemských úřadů. Spolu s pány z Hradce, z Pernštejna, ze Štern-

berka a s řadou dalších, se Vilém postavil proti Lobkovicům, Krajířům

a jiným rodům, jejichž moc po roce 1526 nepřiměřeně vzrostla. Úhlavní-

ho nepřítele však viděl v Jindřichovi IV. z Plavna. Jindřich sídlil v západ-

ních Čechách, ale měl statky také na saské straně Krušných hor, díky

čemuž se stal jak knížetem Svaté říše římské, tak i nejvyšším kancléřem

Českého království. Byl to zdatný politik a válečník, který příliš nehleděl

ani na právo, ani na dobré obyčeje. V předchozích letech zneužil svého

úředního postavení, když se ke škodě osiřelých Rožmberků prodral na

přední místo v české stavovské obci a dokonce dosáhl i tomu odpovídají-

cí změny zemského zřízení.

Jakmile se stal Vilém vladařem a začal se domáhat obnovy svého vý-

sadního postavení, bylo zřejmé, že narůstá velký vnitropolitický kon-

flikt. Česká stavovská obec se rozdělila do dvou seskupení, rožmber-

ského a plavenského, jež hledala spojence doma i v zahraničí. Za takové

situace nebylo možno vyloučit ani ozbrojený střet. Ferdinand I. si uvědo-

moval nebezpečí takového zápasu pro stabilitu monarchie, a proto vložil

celou svou autoritu do urovnání nepřátelství zákonnými prostředky.

Velký soudní spor v letech 1554–1556 přinesl nakonec kompromis vý-

hodný pro Rožmberky. Vilém dosáhl obnovení výsad svého rodu a zároveň

se stal ústřední postavou české politiky. Otevřela se mu cesta do zemské

vlády, v níž roku 1560 zaujal vlivné místo nejvyššího komorníka a o de-

set let později postoupil do vrcholného úřadu nejvyššího purkrabího.4

Od svých pětatřiceti let až do smrti stál Vilém z Rožmberka v čele vlády

Českého království a prosazoval program, který v podstatě vykrystalizo-

val už v jeho mládí. Spočíval v obhajobě pevného stavovství, založeného
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na síle českých pánů, a v prosazování jejich výsad proti rozpínavé krá-

lovské moci. S tím souvisela také ochrana suverenity České koruny vůči

Římsko-německé říši a zachovávání svébytnosti stavovské obce proti vli-

vu cizinců. Spolu s Vilémem z Rožmberka se stali nositeli tohoto progra-

mu šlechtici umírněného katolického a kališnického čili utrakvistického

smýšlení. Společně trvali na dodržování starobylých ustanovení o exis-

tenci dvou zemských církví a dvou vyznání – katolického a husitského.

V době, kdy byl tento konzervativní program zformulován, v hlavních

rysech ještě odrážel většinové mínění šlechty, ale už tehdy se střetal

s nesouhlasem stoupenců důslednějších nekatolických proudů, zejmé-

na Jednoty bratrské. Konzervativní postoje mocného Viléma z Rožmber-

ka postupem času stále zřetelněji odporovaly společenské realitě a byly

napadány radikály z obou stran. Stávaly se rovněž předmětem nesou-

hlasu Petra Voka a příčinou názorového rozcházení obou bratří.5

Zrání Petra Voka se od Vilémovy úspěšné cesty za politickou mocí

a společenským vlivem značně lišilo. Od cílevědomého vladaře dělily nej-

mladšího Rožmberka mnohé povahové rysy i celkové pojetí výchovy.

Matka chtěla uchránit svého mazánka před „nynějším zlým světem“,

a to dokonce ještě v době, kdy se blížil dvacítce.6 Naproti tomu starší

bratr ho svou oslnivou kariérou bezděky zatlačoval do ústraní a odsuzo-

val k podřízenému postavení v rožmberském rodu. Bystrý, ale roztěkaný

mladík se s touto úlohou smiřoval jen zpočátku, dokud ho uspokojovaly

projížMky na koni, honitby, šermířská cvičení a jiné každodenní zábavy

na českokrumlovském dvoře. Daleká ještě byla doba, kdy si sám na sebe

„naříkal, že v literním umění nedal se lépe cvičiti“.7

Někdy po dosažení šestnáctého roku mu začalo být domácí prostředí

příliš těsné. Matčino vytrvalé nabádání k pobožnosti8 Petra Voka spíše

odrazovalo než získávalo, jednotvárná výuka ho nezajímala a rytířské

dovednosti si už osvojil natolik, že se s nimi mohl pochlubit i za hranice-

mi dominia. Nutkavou potřebu po alespoň částečném osamostatnění

prozrazuje list z 13. dubna 1556, jejž Petr Vok odeslal z Českého Kru-

mlova do Prahy rytíři Kryštofovi Buzickému z Buzic. Šestnáctiletý jinoch

se na rožmberském dvořanovi domáhal pečetidla, které by mu umožnilo

samostatně si dopisovat s přáteli a zbavilo jej tísnivé závislosti na Vilé-

mových úřednících: „…za to vás žádám, že mi dáte v Praze sekryt uděla-

ti, neb nemám ani čím listuov svých, kderé píši, zapečetiti, než toliko

moším každý do kanceláře, aby mi zapečetěn byl, posílati; a někdy v kan-

celáři žádnýho nebude, pak moším ledačíms zapečetiti. A a< mi jej pěkně

vyryje, aby v zlatě bylo; neškodilo by nic, abyšte mi i prsten dali udělati.“ 9
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Vladař svému mladšímu bratrovi v prvních náznacích osamostatnění

nijak nebránil. Poskytl mu prostředky, získal vzdělaného slezského rytí-

ře Víta Šmogera ze Schmograu do služeb jako hofmistra mladého pána

a v létě 1557 už měl Petr Vok nevelký dvůr s nejméně desítkou služební-

ků. Začal s ním podnikat cesty po českých, rakouských a německých ze-

mích, aby si osvojil potřebné zkušenosti. Švihák vysoké štíhlé postavy se

v aristokratické společnosti rychle prosazoval, ale dosahoval toho jiným

způsobem než Vilém, u něhož současníci obdivovali velkolepý mocenský

nástup. Na Petru Vokovi zaujalo elegantní vystupování, smysl pro hu-

mor a šíře zájmů, sahajících od rytířských zábav přes rozličné vědní

obory až k živě diskutovaným náboženským otázkám.

Právě na tuto strunu udeřil za pobytu v Čechách jeden z říšských

šlechticů, čerstvě spřízněných s Rožmberky. Jmenoval se Jiří Arnošt

z Henneberka a jeho manželka Alžběta byla sestrou Kateřiny Rožmber-

ské z Brunšviku, v letech 1557–1559 první choti Viléma z Rožmberka.10

Henneberský hrabě řídil na podzim roku 1557 slavnostní „přínos“ Vilé-

movy ženy, ostatně také vyznavačky Lutherova učení, do nového domo-

va a využil této příležitosti k nenápadné protestantské agitaci mezi čes-

kou šlechtou. Nejvděčnějšího posluchače našel ve vnímavém Petru

Vokovi, který už tehdy toužil projevit svou osobitost, vystoupit ze stínu
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staršího bratra a důrazným gestem prokázat rozhodnost a odvahu. Jiří

Arnošt vystihl i Vokovu zálibu v knihách a začal mu z Německa posílat

evangelickou literaturu, aby se vlastní četbou přesvědčil o přednostech

mladé luterské nauky před středověkými katolickými dogmaty. Už kon-

cem padesátých let 16. století ho získal pro novou víru natolik, že s del-

ším odstupem mohl Václav Březan, důvěrník stárnoucího Petra Voka

v duchovních záležitostech, poznamenat: „Hrabě z Henneberku učinil

pana Petra Voka luteriánem.“11

Poslední Rožmberk se nestal příliš horlivým luteránem a ani u tohoto

vyznání po celý život nesetrval. V mládí ho upoutala především základní

Lutherova myšlenka, že nikoli zjevnými skutky a okázalými církevními

obřady, nýbrž prostou vírou v Boha nabývá křesGan naději na po-

smrtnou spásu. Ale ani vlažný vztah k nové konfesi se na veřejnosti ne-

utajil. Petr Vok brzy pocítil na vlastní kůži, jaké následky má příklon

k náboženství, jež zůstává v českých zemích za hranicemi zákonnosti.

Od roku 1557 se totiž snažil uchytit na dvoře Ferdinanda I. a zane-

dlouho, v únoru 1558, už patřil k dvoutisícovému zástupu jezdců, kteří

se vydali s českým králem na císařskou korunovaci do Frankfurtu nad

Mohanem.12 Ke dvoru jistě nešel proto, aby si zajistil obživu. Dvořanská

služba byla odměňována spíše symbolicky a reprezentace naopak vyža-

dovala od ambiciózního šlechtice značné finanční oběti. Ostatně nároky

kladené na dvořana nebyly nijak přehnané. Omezovaly se na pobyt

v blízkosti panovníka, na formální součinnost při jeho veřejném vystu-

pování a na poskytování čestného doprovodu příslušníkům habsburské

dynastie. Pro aristokrata, který se chtěl v budoucnosti uplatnit na pat-

řičné společenské úrovni, to však byla v každém případě nedocenitelná

škola života.

K významným projevům panovníkovy přízně patřilo jmenování řado-

vého dvořana komorníkem. Ferdinand I. Petru Vokovi tento prestižní

titul ani po několika letech dvořanské služby neudělil zejména proto, že

„v religii podezřelý byl“.13 Nejmladší Rožmberk se ještě nějakou dobu

snažil ovlivnit nepříznivý názor panovníka, a to tím spíše, že na něho

naléhali úspěšnější příbuzní u dvora Jan Hofmann a Jáchym z Hradce.

V Augšpurku, kde byl s císařem na říšském sněmu, se dal přemluvit

a 26. března 1559 přijal oltářní svátost podle katolického obřadu, aby

dal veřejně najevo svou pravověrnost. Mnoho platné mu to nebylo, neboG

stárnoucí Ferdinand I., podnícen nesmiřitelnými závěry tridentského

koncilu, měl pro luterány ve svém okolí čím dál méně porozumění. Krát-

ce po zmíněném přijímání si Petr Vok s úžasem zaznamenal do deníku
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projev císařovy nesnášenlivosti: „Poněvadž se stydíte Svrchovanému

sloužiti, tedy mi také neslužte!“ – vmetl tehdy Ferdinand I. do tváře slez-

skému knížeti Fridrichovi III. Lehnickému za to, že se nezúčastnil kato-

lických bohoslužeb.14 Petr Vok časem pochopil, že v okolí Ferdinanda I.

dvorskou kariéru neudělá, a začal se orientovat na mladého, dosud ne-

vládnoucího českého krále Maxmiliána II.15

O dvanáct let starší Maxmilián měl pro Petra Voka nesrovnatelně

větší pochopení. Oba milovali turnaje, víno a krásné ženy, ale co bylo

důležitější, oba se také vzdálili od katolické tradice svých rodů.16 Vzděla-

ný král neskrýval vážné výhrady k ideově rozvrácenému katolicismu a ve

druhé polovině padesátých let se citelně přiblížil k umírněnému protes-

tantismu, jaký hlásal německý humanista Filip Melanchthon. Ale

Maxmilián chápal i Vokovu náboženskou nedůslednost, neboG také on

podřizoval vnější konfesijní projevy politickým záměrům. Jakmile se

přesvědčil, že by jako nekatolík ve střetu s císařem Ferdinandem I.

a španělským králem Filipem II. ztratil těžce vybojovanou naději na cí-

sařský trůn, ustoupil a nadále se hlásil ke křesGanství povznesenému

nad jednotlivé konfese. Kromě přijímání podobojí, na něž získal papež-

ské povolení, se vnějškově ničím nelišil od katolíků a v únoru 1562 mohl

slavnostně odpřísáhnout svým příbuzným, že zachová věrnost katolické

víře. Náboženský oportunismus zajistil Maxmilánovi II. následnictví

a otvíral mu cestu ke kompromisům na všech stranách. V panovníkovi

takového ražení našel Petr Vok, jak sám napsal, „na sebe milostivého

a laskavého pána, což že mu jest tak milo, že by toho za mnoho nedal“.17

Jmenování Petra Voka komorníkem krále Maxmiliána se počátkem še-

desátých let stalo samozřejmostí a zahájilo šGastnější část jeho dvořan-

ského působení.18

Rytmus života na dvorech Ferdinanda I. a Maxmiliána II. se podstat-

ně nelišil. Slavnosti, hostiny a nezřízené pitky k poctě politických i ro-

dinných událostí, k uvítání cizích poselstev a jiných vzácných hostů se

střídaly s doprovázením panovníka na cestách, s lovy, turnaji a šlechtic-

kými hrami. Bylo to prostředí, které Petru Vokovi dovolovalo vyniknout

nad šedivý průměr dvořanstva. Podle Březanova svědectví zvláště v „tur-

najích a rytířských kratochvílích, měv k nim pan Petr Vok velikú chu<, do-

bře a š<astně se pánu zvedlo,“ a mladý Rožmberk sklízel ovace i dary za

vítězství. Vilém byl nadšen úspěšnou reprezentací rodu, netrval na

úspornosti a posílal bratrovi dostatek peněz, aby mohl žít na úrovni

hodné prvního šlechtického rodu v Českém království.19
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Pokud se rožmberský vladař a jeho matka něčeho obávali, pak přede-

vším neuváženého sňatku nejmladšího člena rodu. Petr Vok byl vznětli-

vé povahy a ještě před odjezdem z Českého Krumlova se dal okouzlit

hned několika páry dívčích očí. Ale ve víru dvorského života rychle zapo-

mínal, takže ho už v lednu 1558 musel krumlovský purkrabí Jan Doud-

lebský z Doudleb zdvořile nabádat listem do Frankfurtu: „… (dívky), kte-

ré ste, pane, ráčili milovati, neračte na ně ještě až posavád zapomínati“.20

Leč na Petra Voka nevzpomínaly jen jeho ctitelky. Nad jeho nepřítom-

ností si posteskli také přátelé, jež si získal srdečným společenským vy-

stupováním. I nejvyšší purkrabí Jan mladší Popel z Lobkovic, vdovec po

Vokově sestře Bohunce, po třech nezodpovězených dopisech už počtvrté

žádal Petra Voka o odpověM, „než byšte pak ještě jednou na nás, přátely

svý v Čechách, pro pěkný panny a paní v Aušpurku zapomněti ráčili“.21

Nejmladší z Rožmberků vstupoval do třetího desetiletí svého života s op-

timistickou bezstarostností. Ačkoli se o jeho drobných dobrodružstvích

zachovalo několik soudobých svědectví, žádné z nich nedovoluje usuzo-

vat, že by se choval nepřiměřeně svému věku a společenskému postavení.

Nezarmoutil dokonce ani svou matku Annu Rožmberskou z Rogendorfu,

která se tolik strachovala, „aby se nedal milostí svázati dle nějakého

spříznění“,22 a zůstal neženat delší dobu, než si sama přála.

Pobyt u dvora habsburských panovníků nebyl jen souvislým proudem

nevázaných zábav. Stál také ve znamení dějinných událostí, na nichž se

přímo nebo zprostředkovaně podíleli nejmocnější panovníci střední Ev-

ropy, a skýtal jedinečnou příležitost k nahlížení do zákulisí vysoké poli-

tiky. U dvora se střídala poselstva římského papeže a osmanského sul-

tána, Benátské republiky a polského krále i dalších monarchů, sjížděli

se sem aristokraté a zpravodajové ze všech stran.23 Avšak víc než diplo-

matická jednání zaujaly Petra Voka společenské události a kulturní

podněty. Poznal tu vzdělance s hlubším zájmem o dění v Čechách, jako

byl Maxmiliánův osobní lékař Jan Crato z Krafftheimu, a mecenáše,

k nimž patřil augšpurský finančník Jan Jakub Fugger.24 Právě při setká-

ní s ním v březnu 1559 se Petr Vok přesvědčil, jaké uspokojení přináší

intelektuálně náročnému boháči sbírání krásných knih a genealogické

spisování, jimž sám věnoval později tolik zájmu. Ovšem nejzajímavější

postavou, s níž se v tomto prostředí seznámil, byl nizozemský velmož ně-

meckého původu, který vstoupil do dějin pod jménem Vilém Oranžský.

S odstupem několika desetiletí, během nichž Vilém Oranžský pře-

rostl v legendárního hrdinu protihabsburského boje, podal jeho ideali-

zovanou charakteristiku český historik Pavel Skála ze Zhoře. Podle jeho
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slov to byl „pán ku podivu rozšafný, prozřetedlný, stálý, velikomyslný,

hrdinský, spravedlnost milující, trpělivý a střídmý ve všech příčinách“.25

Skutečně, i při kritickém pohledu zůstává princ Oranžský impozantní

postavou 16. století, třebaže jeho vývoj nebyl tak přímočarý, jak by se

mohlo zdát ze Skálových slov. Vilém, nazývaný zprvu Mlčenlivý, se naro-

dil roku 1533 v luteránské rodině nassavsko-dillenburských hrabat.

Když v jedenácti letech zdědil po strýci obrovský pozemkový majetek

v Nizozemí a ve Francii, musel splnit podmínku císaře Karla V. a pře-

stoupit na katolickou víru, ale později, v roce 1567, se znovu vrátil k pro-

testantismu. Spletitá byla také cesta jeho politického zrání, která vedla

od vojenské, úřednické a diplomatické služby Habsburkům přes opozici

vůči nim až do čela ozbrojeného povstání.

Vilém Oranžský se sblížil s Petrem Vokem v době, kterou pozname-

nalo vzrůstající napětí mezi obyvatelstvem nizozemských provincií

a jejich svrchovaným vládcem – španělským králem Filipem II. Vysávání

bohatých provincií, jež se rozprostíraly na území dnešní Belgie a Nizoze-

mí, nadměrnými daněmi, potlačování stavovských práv absolutistickou

vládou a krutá perzekuce protestantů byly hlavními důvody nespokoje-

nosti. Ve výbušném nizozemském prostředí patřil princ Oranžský k nej-

vlivnějším osobnostem. Zasedal ve státní radě, nejdůležitějším vládním

orgánu v zemi, a zároveň byl místodržitelem tří severních provincií – Ho-

landu, Zélandu a Utrechtu. Jako rytíř prestižního řádu Zlatého rouna

patřil k elitě nizozemské šlechty, od níž španělští Habsburkové očeká-

vali jednoznačnou podporu. Ve skutečnosti se však Vilém Oranžský od

konce padesátých let 16. století stával hlasatelem nizozemského odporu

proti španělskému útisku.26

V napjaté, avšak nepřehledné situaci hledal princ Oranžský spojence

i v zahraničí, především mezi protestantskými knížaty v Římsko-němec-

ké říši, a naděje vkládal také do příštího císaře Maxmiliána II. Při dvou

diplomatických cestách do Říše se mu naskytla příležitost k navázání

styků s českou šlechtou. Zda jí využil v únoru a březnu 1558, kdy ve

Frankfurtu nad Mohanem zastupoval Karla V. na císařské korunovaci

Ferdinanda I., není známo. Zato je jisté, že se tak stalo v říjnu a listo-

padu 1562, kdy přijel do Frankfurtu jako jeden z přibližně devíti tisíc

účastníků velkého shromáždění středoevropské šlechty. Konalo se ve

dnech volby Maxmiliána II. Ferdinandovým nástupcem a u příležitosti

jeho korunovace na římského krále.27

Tenkrát se Vilém Oranžský setkal s Petrem Vokem asi poprvé, ale ne-

byli si zdaleka cizí. Spojovalo je čerstvé spříznění prostřednictvím první
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choti Viléma z Rožmberka, Kateřiny z rodu brunšvických vévodů. Vilém

Oranžský se totiž v srpnu 1561 oženil s Annou, dcerou zemřelého saské-

ho kurfiřta Mořice. A Mořicova sestra Sidonie byla manželkou Ericha II.

Brunšvického, bratra Kateřiny Rožmberské z Brunšviku. V důsledku

takto navázaného švagrovství a díky generačnímu posunu se Petr Vok,

ačkoli byl o šest let mladší, mohl směle pokládat za strýce Viléma Oranž-

ského.28

Za frankfurtského pobytu vznikly mezi Vilémem Oranžským a Petrem

Vokem vzájemné sympatie, které patrně měly jistý politický podtext.

Princ Oranžský se snažil proniknout do blízkosti Maxmiliána II. a mladý

Rožmberk jako králův oblíbenec mu mohl tuto cestu neoficiálně usnad-

nit. Vilém Oranžský se snad domníval, že by Petr Vok mohl i v budouc-

nosti působit jako prostředník mezi nizozemskou šlechtou, Maxmiliá-

nem a českými stavy, v jejichž čele stál druhý jeho strýc – Vilém

z Rožmberka. Někde v průsečíku těchto zájmů se zrodila myšlenka po-

zvat Petra Voka do Nizozemí. Když Petr Vok 8. prosince 1562 oznamoval

bratrovi, že se rozhodl se souhlasem Maxmiliána II. navštívit prince

Oranžského, předpokládal, že se do dvou měsíců vrátí domů.29 Ve sku-

tečnosti se cesta protáhla na více než dvojnásobek a umožnila Petru

Vokovi poznat nizozemské provincie tak důkladně jako málokterému

z českých cestovatelů.

Nizozemí se v 16. století rozvinulo v hospodářsky nejvyspělejší oblast

Evropy. V rozmachu manufakturní výroby, mezinárodního obchodu a fi-

nančnictví se poprvé v dějinách hlásil raný kapitalismus jako vysoce

efektivní systém ekonomických a sociálních vztahů, zatlačující středo-

věký poměr mezi vrchností a nesvobodným poddaným na vedlejší kolej.

Malé Nizozemí se dík hospodářské prosperitě zařadilo mezi nejbohatší

státy kontinentu a nevídanou hustotou městského osídlení dokonce

předstihlo Itálii. Avšak tato perla habsburského světového impéria se na

přelomu padesátých a šedesátých let 16. století stávala také zdrojem

nejtíživějších starostí španělských Habsburků. Nespokojenost s cizí

nadvládou se šířila do všech vrstev obyvatelstva a v letech 1565–1581

přerostla v úspěšný osvobozenecký zápas. Poslední léta před výbuchem

válečného konfliktu se vyznačovala radikalizací stavovské opozice. Zpo-

čátku si udržovali iniciativu nizozemští šlechtici, kteří se na jaře 1562

sdružili v lize proti nenáviděnému nástroji španělského absolutismu –
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kardinálu Granvellovi – a chystali se vystoupit s dalekosáhlým re-

formním programem. V čele opozičních aristokratů stál Vilém Oranžský,

který na samém prahu rozvíjejícího se dramatu pozval Petra Voka do

jeho dějiště.30

Petr Vok neodjížděl na cestu zcela nepřipraven. VždyG už v květnu

1556 uvažoval o výpravě do Nizozemí Vilém z Rožmberka31 a také pozdě-

ji docházely vladaři do Českého Krumlova podrobné zpravodajské relace

o dění v Bruselu, Antverpách a jiných nizozemských městech.32 Petr Vok

se jistě mnohé doslechl u královského dvora a ještě více informací získal

v průběhu samotné cesty, kdy byl pravidelným hostem nejen Viléma

Oranžského, ale i jiných nizozemských aristokratů. Nechyběli mezi nimi

další členové státní rady – proslulý vojevůdce hrabě Lamortal Egmont,

místodržitel Flander a vedle prince Oranžského druhý předák opoziční

šlechty, ani hrabě Charles de Berlaymont, oddaný stoupenec Filipa II.

a kardinála Granvelly. Poslednímu Rožmberkovi se tak otevřel průhled

jak do opozičního, tak i do prohabsburského tábora, což mohla být pro

muže zaujatého politikou naprosto neopakovatelná příležitost. Ale vše,

co o cestě prozrazují Vokův soukromý deník a neúplná účetní dokumen-

tace, nasvědčuje tomu, že mladého Rožmberka politické problémy příliš

nevzrušovaly.33 Návštěvu Nizozemí chápal jako kavalírskou cestu za vše-

stranným poznáním, v němž byl počínající mocenský zápas zatlačen do

pozadí zcela jinými zájmy.

Ve Frankfurtu nad Mohanem se Petr Vok rozloučil se dvorem krále

Maxmiliána a 8. prosince 1562 se vydal na nejpozoruhodnější pouG své-

ho života. Ochotně se k němu připojili další čeští šlechtici. Z pánů to byli

Václav Holický ze Šternberka, který roku 1551 doprovázel Viléma

z Rožmberka do Itálie, Václav Říčanský z Říčan a učený David Ungnad

ze Suneku, který později, v letech 1584–1599, jako prezident dvorské vá-

lečné rady, vyrostl ve vůdčí osobnost habsburského vojenství. Mezi rytí-

ři zaujal přední místo hofmistr Vít Šmoger, vedle něhož patřili ke stavu

nižší šlechty také Pavel Boubínský z Újezda, Petr Pražma z Bílkova a Jin-

dřich Vojíř z Protivce. Spolu s lokaji, čeledíny, kočím a kuchařem čítal

Vokův doprovod na dvacet osob, což byl počet hodný předního českého

aristokrata.

Cestování po převážně rovinatých krajích severozápadního Německa

a Nizozemí nebylo nijak obtížné. Poměrně krátké denní trasy vedly od

města k městu a při každé zastávce bylo co prohlížet. Petr Vok se zajímal

o památky minulosti, stejně jako o současné obyvatelstvo a jeho hospo-

dářskou činnost, o život šlechty, měšGanů i duchovenstva, o jazyk
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a místní zvyky. O tom všem si vedl pravidelně stručné nebo obšírnější

záznamy v kalendáři a po návratu domů je nadiktoval svému písaři,

čímž dal svému spisování ucelenější podobu. Tak vznikl nevelký, ale do-

kumentárně velmi cenný cestovní deník Die niderlendische raiss (Nizo-

zemská cesta), umožňující sledovat den za dnem putování a zážitky

třiadvacetiletého Rožmberka.34

Prosinec 1562 patřil ještě poznávání Německa. Petr Vok a jeho druzi

vyjeli z Frankfurtu na koních, ale už v nedaleké Mohuči nasedli na loM

a plavili se po Rýnu k severu. Cestování po vodě bylo pohodlnější a rych-

lejší, proto se jízda na koních, vozech a lodích v příštích měsících často

střídala. V Kolíně nad Rýnem strávili poutníci tři dny a obdivovali vý-

stavnost a lidnatost města. V sídle kolínského arcibiskupa, jež se pyš-

nilo po Římu největším počtem relikvií, si Petr Vok poznamenal, že v jed-

nom chrámu jsou prý pohřbeni bibličtí tři králové a v jiném dokonce

jedenáct tisíc panen, umučených pro křesGanskou víru. Jako jiní protes-

tanti hleděl i poslední Rožmberk na domnělé ostatky katolických světců

s pochybnostmi a rozhodně nepatřil k těm návštěvníkům kolínského

dómu, v nichž pohled na relikvie vyvolával hluboké vzrušení.35

Po řadě zastávek v porýnských městech dorazil Petr Vok 28. prosince

1562 do říšského města Cách. Prohlédl si termální lázně a radnici s roz-

lehlým sálem, v němž si pečlivě zapsal i jeho rozměry.36 Poslední den

v roce patřil prohlídce Lutychu, zejména katedrály a biskupského palá-

ce. Petra Voka zaujal velký počet církevních institucí a s údivem člověka

navyklého na zchudlou českou církev si poznamenal, že „při dómu

i v klášterech žije na dvacet tisíc popů a duchovenstva“.37

Až dosud se čeští cestovatelé pohybovali po tříšti drobných státečků,

na něž byla rozdělena Římsko-německá říše neboli Svatá říše římská ná-

roda německého, a byli téměř neustále pod formální pravomocí římské-

ho císaře a českého krále Ferdinanda I. Zato počátkem ledna 1563

vstoupil Petr Vok s družinou na delší čas do držav španělského krále Fi-

lipa II. Projížděl pak nizozemskými provinciemi křížem krážem a nevyne-

chal snad žádné důležitější město mezi Amsterodamem, Antverpami

a Bruselem. Vydatně mu při tom pomohla podpora prince Oranžského,

hraběte Egmonta a dalších aristokratů, kteří se o české hosty starali vy-

braným způsobem. Za několikerého delšího pobytu v Bruselu je hostili

ve svých palácích, na jiných místech jim přichystali slavnostní uvítání

s dary, mnohde zařídili bezplatné ubytování a stravu na účet městských

rad. Českým šlechticům také zjednali zkušené průvodce, aby je ušetřili

starostí a usnadnili jim cestu za poznáním.
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Na Petra Voka silně zapůsobil nizozemský „hospodářský zázrak“,

k jehož podstatě sice proniknout nemohl, ale který ho přímo oslňoval.

V lednu 1563 pln obdivu procházel světové obchodní středisko Antverpy

s přibližně stotisícem obyvatel, kam denně připlouvalo na 500 lodí nejen

s evropskými výrobky, ale i s koloniálním zbožím afrického, indického

a brazilského původu.38 O rozšiřování Vokova zeměpisného obzoru svěd-

čí poznámka, že toto „pěkné velké město v Brabantsku“ má pravidelné

spojení s Anglií, Španělskem, Portugalskem a jinými státy.39 Úžasný roz-

sah nizozemského obchodu si plně uvědomil v Amsterodamu, kde se

v polovině března vyptával na počet připlouvajících lodí, jejich náklad

a hlavně na finanční zisky podnikatelů. Když se doslechl, že „někteří

měš<ané nebo kupci tu dosahují ročního příjmu až osm set tisíc zlatých“,

asi se mu nad touto pohádkovou částkou zatočila hlava.40

S netušeným hospodářským rozvojem se setkával i v menších měs-

tech. V holandském Dordrechtu ho upoutal rozsah obchodu rýnským

vínem, v Delftu vaření a prodej piva. Zaujalo ho také vyspělé zeměděl-

ství, zvláště dobytkářství spojené s produkcí mléka a vynikajících sýrů,

které se už tehdy vyvážely do zahraničí. Poblíž Rotterdamu ho průvodce

zavedl do kláštera, v němž zblízka poznal pokročilou živočišnou výrobu:

„V uvedeném klášteře,“ poznamenal si s nelíčeným zalíbením, „jsou pan-

ny bíle oděné a velmi krásné. Chovají pěkné velké holandské krávy, kte-

ré udržují hezky čisté stejně jako chlévy, v nichž krávy stojí. Od každé

krávy nadojí denně kolem devíti či desíti potů neboli pint, to jest 35 žejdlí-

ků mléka.41 Komora, v níž se starají o mléko, je také udržována ve zname-

nité čistotě. A dotknou-li se něčeho, vždy znovu si umyjí ruce. Mají stále

čistě vyprané ubrousky, do nichž si ruce otírají.“42

Kláštery a vůbec duchovní instituce přitahovaly pozornost Petra

Voka ještě z jiného důvodu. Očima protestanta a stoupence „laciné“

církve s úžasem sledoval množství těchto ústavů a početnost jejich osa-

zenstva, byG někde uváděl podle údajů dotazovaných osob zřetelně nad-

sazená čísla. Dobře věděl, že v Čechách, z velké části sekularizovaných

už za husitské revoluce a potom dále v 16. století, se katolickým prelá-

tům o něčem podobném ani nesní. V univerzitním středisku Lovani se

doslechl, že ve Velkém dvoře bekyní žije na 1700 jeptišek. Množství kláš-

terů ho překvapilo také v Gentu, ale ještě víc ho zaujal blízký klášter
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Mapa 1 Cesty posledních Rožmberků (s vyznačením směru přibližné trasy).



Nonnenboske. Se zájmem vyslechl zprávu hostinského, že „jeptišky toho

kláštera vidí raději vcházet sedm mužů než jednu ženu“.43 Ostatně o káz-

ni řeholního duchovenstva si nedělal iluze ani při jiných příležitostech.

Někde si Petr Vok povšiml rovněž vnitřní výzdoby chrámů, ale v pa-

měti mu utkvěly spíš pouGové atrakce než velká díla nizozemského umě-

ní. Ve farním kostele brabantského Hertogenbosche bedlivě pozoroval

„pohyblivý stroj se znázorněním Posledního soudu. Andělé,“ poznamenal

si, „v něm troubí: Povstaňte, povstaňte! A jak ti napravo jsou vytahováni

do nebes, tak ti nalevo jsou vrháni do pekelné propasti.“44 Zájem o me-

chanická zařízení projevoval Petr Vok i tam, kde sloužila praktické čin-

nosti. Na zámku Beaumont u Bruselu se majitel pochlubil důmyslným

zařízením na čerpání vody a pravděpodobně dal českému hostu podnět

k úvahám o vybudování vodovodu na pozdějším sídle Bechyni.45 Petr

Vok při popisu čerpadla projevil smysl pro technické řešení problému,

stejně jako zanedlouho na zámku Bussy prokázal zaujetí přírodními

jevy, když si na památku popsal obyvatele tamní voliéry: „Na tomto zám-

ku je chováno mnoho zvláštních ptáků: bílé koroptve, bílé hrdličky, neoby-

čejné a podivuhodně velké i malé slípky, mnohé zcela holé, jiné mají peří

málo, ale je úplně kadeřavé, mnoho indiánských slepic bíle kropenatých,

ale i v jiných neobyčejných barvách. Jsou tu mořské husy hezké modré

barvy, potápky atd. Bylo tu i dvé ptáků velikosti jeřába, s vysokýma čer-

nýma nohama a černým zobákem uprostřed rozšířeným a delším skoro

než zobák labutě. Jeden z nich měl mezi bílým peřím pěkná péra tělové

barvy. A tito ptáci se nazývají plameňáci.“46

Žádný z podnětů, které obohacovaly mnohotvárné vnímání světa, ne-

zanechával Petra Voka chladným. Především v jižních provinciích na

něho silně zapůsobilo životní prostředí nizozemské aristokracie, která

navazovala na tradice pozdně středověkého Burgundska a svou úrovní

inspirovala k nápodobě i šlechtu v jiných evropských zemích. Petr Vok

získal příležitost prohlédnout si vše zblízka: „Ukázali mně celé zařízení

a pokoje v zámku a provedli mě každým z nich,“ zapsal do svého deníku

v Bussy. „Mezi komnatami bylo několik velmi pěkných s postelemi, záclo-

nami, matracemi, koberci, některé byly zdobeny malbami. Také na zdech

byla někdy vyřezávaná zvířata, jako živá, s jelením a jiným parožím na

zvířecích hlavách. V ostatních místnostech byly pověšeny vyřezávané
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Delft. Vyobrazení z knihy Georga Brauna a Franse Hogenberga 

Civitates Orbis Terrarum, III (Kolín nad Rýnem 1581).
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