


MOTTO

Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 1



Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 2



Stanislava
Jarol ímkováCO

V UâEBNICÍCH

NEB¯VÁ 2
aneb âe‰tí panovníci,

jak je (moÏná) neznáte

2. díl

(Od Ferdinanda I. Habsburského

ke Karlu I. Habsbursko-lotrinskému)

Praha 2012

Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 3



© Stanislava Jarolímková, 2006
Illustrations © Jifií Filípek, 2006
Cover photography © Vendula Volkmerová, 2006

ISBN 978-80-7246-630-6

Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 4



Tuto knihu vûnuji
Ondrovi a Martinû

Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 5



Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 6



ÚVOD

VáÏení ãtenáfii,
v ruce drÏíte druh˘ díl knihy o ãesk˘ch panovnících.
Také on má za cíl pfiedstavit „vlastníky“ na‰eho trÛnu ponûkud jinak,

neÏ tomu b˘vá v uãebnicích dûjepisu: pouze okrajovû si v‰ímá jejich bi-
tev, územních ziskÛ a ztrát ãi rÛzn˘ch pletich, a pfiedstavuje je spí‰e v „lid-
ské“ podobû s osobními radostmi a starostmi.

Jsou tu v‰ichni císafiové a králové, ktefií usedali na ãesk˘ trÛn od roku
1526 do roku 1918, kdy se (aã nerad) stáhl z fiízení vládních záleÏitostí
poslední z nich.

Doufám, Ïe i v tomto pfiípadû to bude ãtení zajímavé a zároveÀ trochu
pouãné.

Knihu mÛÏete pochopitelnû ãíst na pfieskáãku a v zásadû vás nemusí od-
radit ani to, Ïe nemáte první díl, zahrnující období od Sáma po Ludvíka
Jagellonského.

PfiestoÏe protagonisté kníÏky proÏili své Ïivoty v novovûku, ani oni
nemívali na rÛÏích ustláno a v duchu si (moÏná) fiíkali, Ïe je ãeská
koruna velmi tíÏí. Mohlo tomu tak b˘t jak obraznû, tak doslovnû, ne-
boÈ váÏila 2 kilogramy a 358 gramÛ a se Ïezlem a jablkem to dotáhla na
4 kilogramy a 151 gramÛ.

Stanislava Jarolímková
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CÍSA¤ A KRÁL

FERDINAND I. HABSBURSK¯

*10. 3. 1503 – †5. 7. 1564; od r. 1521 arcivévoda vládce rakousk˘ch
zemí, ãesk˘m králem zvolen 23. 10. 1526 a korunován 24. 2. 1527; dne
17. 12. 1526 byl zvolen uhersk˘m králem, korunován byl v listopadu
roku 1527; 5. 1. roku 1531 byl zvolen a 11. 1. téhoÏ roku korunován
fiímsk˘m králem; od r. 1556 fiímsk˘m císafiem; syn Filipa I. Sliãného
a Johany zv. ·ílená.

VZDùLAN¯ „SUCHAR“

Ferdinand Habsbursk˘ se narodil ve ·pa-
nûlsku na zámku Alcalá de Henares u Madri-
du a dûtství proÏil na dvofie svého ‰panûlského
dûdeãka z matãiny strany.

Rozhodnû nepatfiil mezi krasavce. Byl po-
bledl˘, nahrben˘, mûl hubenou, 165 cm vyso-
kou postavu, zfietelnû pfiedsunutou dolní ãe-
list, siln˘ dolní ret a údajnû témûfi stále
otevfiená ústa. Zajímavé na nûm byly snad jen
jasné a Ïivé oãi. Postrádal smysl pro humor
a Ïil velmi stfiídmû; údajnû jedl pouze jednou
dennû a jeho jedinou „nefiestí“ byl lov. Záro-
veÀ v‰ak pr˘ byl kultivovan˘, pomûrnû vzdû-
lan˘ a mluvil a psal ‰panûlsky, francouzsky, la-
tinsky a italsky; nûmãinû se nauãil dodateãnû,

Císafi a král

Ferdinand I. Habsbursk˘
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ale ãesky umûl jen nûkolik slov. Co se t˘ãe náboÏenství, byl oddan˘m
katolíkem. Dvakrát dennû se zúãastÀoval m‰e, kaÏd˘ pátek chodíval na
procesí a desetkrát za rok b˘val u zpovûdi a pfiijímání. Jako panovník byl
cílevûdom˘, neústupn˘, vyznaãoval se organizátorsk˘m talentem a z Habs-
burkÛ snad nejvût‰ím smyslem pro diplomacii.

NOVÁ VùTEV A VELBLOUDI

V letech 1520 aÏ 1522 sepsali Habsburci „rodinnou“ dohodu. Podle ní
dostal mlad˘ Ferdinand – s podmínkou, Ïe bude respektovat dynastické
zájmy – mal˘ kousek rozlehlé habsburské fií‰e, jíÏ vládl ze ‰panûlského trÛ-
nu jeho bratr Karel V.*

* Karel V. (1500–1558), díky tatínkovi Filipu I. Sliãnému Habsburk, zdûdil po
mamince Johanû I. ·ílené jak ‰panûlsk˘ trÛn, tak dûdiãné zatíÏení proje-
vující se depresemi a návaly kfieãovitého pláãe. Navíc mûl tak vysunutou
dolní ãelist, Ïe nemohl ani pfii nejlep‰í vÛli zavfiít ústa. Jeho fií‰e zahrnova-
la v podstatû ·panûlsko, Nizozemí, habsburské drÏavy ve stfiední Evropû
a nûkolik italsk˘ch kníÏectví. ·panûlská vûtev HabsburkÛ, k níÏ patfiil, byla
nesmlouvavû katolická a prudérní, coÏ se projevovalo mj. v Ïenské módû:
pfievládala v ní ãerná barva, ÏivÛtky mûly za úkol zplo‰Èovat poprsí a de-
kolty byly zcela nemyslitelné. Ferdinand nemûl bratra Karla rád a vycházel
s ním jen v zájmu rodu; snad proto Karel nikdy nepfiijel do Prahy a Ferdi-
nand jako dospûl˘ nenav‰tívil ·panûlsko.

Oním mal˘m kouskem byly dûdiãné rakouské zemû (Rakousy, Koruta-
ny, ·t˘rsko, KraÀsko, Tyrolsko a habsburská území ve ·vábsku), k nimÏ
hodlal pfiidat kromû Uher i zemû Koruny ãeské. Nedovedl si totiÏ pfiedsta-
vit, Ïe by bez jejich penûz a vojákÛ mohl porazit Turky ohroÏující Evropu.

I kdyÏ nástupnictví na ãesk˘ trÛn mûl Ferdinand zaji‰tûné smlouvou,
kterou jeho dûdeãek uzavfiel 20. 7. roku 1515 s Vladislavem II. Jagellon-
sk˘m, musel podstoupit volbu; toto právo si ãe‰tí zástupci stavÛ nedali vzít.
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Byla to ale jen hra ãi formalita. Jeho ‰ance jistila prestiÏ habsburského
rodu, nedÛvûra ãi nechuÈ pfiedstavitelÛ ãesk˘ch stavÛ k ostatním zájemcÛm
o ãesk˘ trÛn (mezi nimiÏ byl polsk˘ král ãi vnuci Jifiího z Podûbrad) a jeho
ochota rozdávat sliby a peníze. Napfiíklad nejvy‰‰ímu purkrabímu ZdeÀku
Lvu z RoÏmitálu se za volební hlas revan‰oval tím, Ïe za nûj zaplatil dluh
ve v˘‰i 50 000 zlat˘ch.

Budoucí ãesk˘ král ve svém nûmecky psaném volebním slibu hovofiil
o tom, Ïe bude zachovávat basilejská kompaktáta, Ïe nebude dosazovat do
vy‰‰ích zemsk˘ch úfiadÛ cizozemce, zachová dosavadní svobody i celistvost
zemí Koruny ãeské a Ïe bude pokud moÏno trvale sídlit v Praze. Slíbil také
zaplatit cel˘ panovnick˘ dluh (kter˘ v‰ak k jeho nemilému pfiekvapení ãi-
nil nikoliv 150 000 zlat˘ch, ale dvojnásobek) a ãeské ‰lechtû obzvlá‰tû im-
ponovalo jeho uji‰tûní, Ïe ji ochrání pfied poddan˘mi. To bylo v dobû Dó-
Ïova* povstání a nûmecké selské války** velk˘m lákadlem.

* György Dozsa neboli Jifií DóÏa (asi 1470-1514) byl maìarsk˘ ‰lechtic, kter˘
v roce 1514 vedl kfiíÏovou v˘pravu proti TurkÛm a kter˘ vyzval „své“ Ïoldáky
k boji proti ‰lechtû a církevním hodnostáfiÛm. Kromû jiného drÏel v Budínû,
tj. dn. Budape‰ti, v obleÏení i Vladislava II. Jagellonského. Povstání bylo
v témÏe roce potlaãeno a DóÏa byl upálen s rozÏhavenou korunou na hlavû.

** Nûmecká selská válka byla hnutím nûmeck˘ch sedlákÛ a vesnické chu-
diny, jehoÏ úãastníci zaãali v roce 1524 poÏadovat zru‰ení poddanství, sní-
Ïení daní, reformu církve a konec vlády kníÏat. Hnutí, které vytvofiilo tfii
centra (v jihozápadním Nûmecku, v Durynsku a v alpsk˘ch zemích) bylo
postupnû potlaãeno.

A tak byl tento Habsburk 23. fiíjna roku 1526 kolem 19. hodiny zvolen
za své nepfiítomnosti ãesk˘m králem jménem Ferdinand I. Ruce pro nûj
zvedlo v podzimnû chladné Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta ãtyfiia-
dvacet zástupcÛ ãesk˘ch stavÛ. On sám se o v˘sledku volby dozvûdûl jiÏ
o 36 hodin pozdûji, coÏ byla slu‰ná rychlost ‰ífiení informací (pamatujme,
Ïe na telefon ãi telegraf si lidstvo muselo poãkat aÏ do 19. století).
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Korunovaci svatováclavskou korunou podstoupil 24. února roku 1527;
jeho Ïena Anna Jagellonská byla korunována o den pozdûji.

KdyÏ kvÛli tomu pfiijel 5. února do Prahy za doprovodu ãtyfi velbloudÛ
a 3 392 jezdcÛ, PraÏané lemující ulice mu mávali, ãlenové cechÛ vztyãova-
li korouhve a kon‰elé vodili jeho konû praÏsk˘mi mûsty*.

* Praha byla tehdy soumûstím tvofien˘m ãtyfimi mûsty obehnan˘mi vlast-
ními mûstsk˘mi hradbami a fiízen˘mi vlastními radnicemi. PfiipomeÀme si,
Ïe nejstar‰í z nich, Staré Mûsto zaujímající 140 ha, bylo zaloÏeno v roce
1231 Václavem I., Malou Stranu zaloÏil na 20 ha v roce 1257 Pfiemysl II.
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Otakar a Nové Mûsto se rozhodl v roce 1348 vybudovat Karel IV. Ve 30. le-
tech 14. století se k tomuto „mûstskému spolku“ pfiipojily Hradãany; ty
v‰ak byly zpoãátku mûstem nikoliv královsk˘m (tedy zaloÏen˘m králem),
ale purkrabsk˘m (zaloÏil je purkrabí neboli správce PraÏského hradu),
a jako takové byly neplnoprávné. Pov˘‰eny ãi zrovnoprávnûny byly tepr-
ve za Rudolfa II. v roce 1598, za coÏ mu ov‰em musely zaplatit. Ke spoje-
ní ãtyfi praÏsk˘ch mûst v jeden celek s jedinou radnicí do‰lo v roce 1784.

Nepochybovali o tom, Ïe si jejich metropoli zvolí za sídelní mûsto: byla
pfiece tehdy nejvût‰ím mûstem habsburské fií‰e, py‰nila se vût‰í v˘stavnos-
tí neÏ VídeÀ, neohroÏovali ji Turci a PraÏskému hradu prospûly stavební
zásahy provedené Vladislavem Jagellonsk˘m.

Na oslavu Ferdinandovy korunovace teklo víno proudem a ve Vladi-
slavském sále PraÏského hradu se konaly rytífiské souboje.

SLIBY CHYBY

Ov‰em brzy se ukázalo, Ïe jeho sliby byly v mnohém plané a fungovaly
jen jako vûjiãka.

Kromû jiného zahájil velmi rychle centralizaci své vlády nad „trojdílnou“
fií‰í. Necelé tfii mûsíce po zvolení ãesk˘m králem, tj. 1. ledna 1527, vydal
tzv. dvorsk˘ fiád (Hofstaatsordnung), jímÏ odstartoval zfiizování centrál-
ních úfiadÛ sídlících ve Vídni. Ta byla podle jeho nafiízení je‰tû v témÏe
roce spojena s Prahou pravidelnou po‰tovní sluÏbou.

Pomyslnému bofiení hranic mezi jednotliv˘mi ãástmi jeho fií‰e
mûly slouÏit mj. sÀatky ‰lechticÛ a ‰lechtiãen s protûj‰ky pocházející-
mi z jejích rÛzn˘ch koutÛ. Do tûchto sÀatkov˘ch plánÛ zapojil Ferdi-
nand I. tzv. fraucimor (podle zkomoleného nûmeckého slova „das Frauen-
zimmer“, tj. „Ïenská“), tvofien˘ mlad˘mi svobodn˘mi ‰lechtiãnami, jeÏ
mûly dodávat lesk dvoru jeho manÏelky a dvorÛm dal‰ích pfiíslu‰nic dy-
nastie. Mladé dámy fungovaly jako volavky pro nápadníky, panovník jim
slíbil náleÏité zaopatfiení – ov‰em s tím, Ïe bude mít právo vybrat jim
„vhodného“ Ïenicha*.
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* âeská ‰lechta neuvyklá tomu, aby si její dcery braly cizince, zpoãátku
dívky ke dvoru pou‰tûla jen v˘jimeãnû; v 17. století to v‰ak jiÏ povaÏo-
vala za prestiÏní záleÏitost. MoÏná tomu napomohla tzv. pfiímluvná psa-
ní, která zavedli nástupci Ferdinanda I. (napfiíklad Rudolf II.). V nich do-
mlouvali rodiãÛm ãi poruãníkÛm, aby nebránili sÀatku dcery ãi svûfienky
s tím ãi oním ‰lechticem. Hlavním cílem tohoto snaÏení sice bylo upev-
Àování vazeb mezi ‰lechtick˘mi rody v rámci celé fií‰e, ale chválili to i lé-
kafii: klesl totiÏ poãet degenerativních sÀatkÛ uzavíran˘ch mezi ‰lech-
tick˘mi pfiíbuzn˘mi.

O tom, Ïe slovÛm Ferdinanda I. nelze vûfiit, pfiesvûdãil âechy mj. pfií-
pad zvan˘ zemské desky (o nichÏ jsme mluvili u Zikmunda). Pfied svou
korunovací si vymohl na ãesk˘ch zástupcích stavÛ, aby do tûchto knih
bylo zapsáno, Ïe mÛÏe je‰tû za svého Ïivota nechat korunovat ãesk˘m
králem svého syna. Ov‰em poté, co 2. ãervna roku 1541 zemské desky
ne‰Èastnou náhodou pfii poÏáru* PraÏského hradu shofiely, dal do nov˘ch
knih zanést, Ïe právo jeho rodu na ãesk˘ trÛn je dûdiãné, a tudíÏ nezá-
vislé na volbû.

* Tento poÏár byl pro areál PraÏského hradu skuteãnou katastrofou.
V chrámu sv. Víta se propadly nûkteré partie klenby, shofiela stfiecha Vla-
dislavského sálu, zniãeny byly nûkteré královské pokoje a v‰echny pokoje
královny Anny a vyhofiel kostel V‰ech svat˘ch i ãásteãnû kostel sv. Jifií
s pfiilehl˘m klá‰terem; ten pfii‰el o zvony – stejnû jako chrám sv. Víta. Po-
pelem lehly dvû tfietiny Malé Strany a poniãeny byly také Hradãany.

Poru‰ování sv˘ch slibÛ dohnal Ferdinand I. do krajnosti zejména tím,
Ïe v lednu roku 1547 svolal bez souhlasu zemského snûmu vojsko, které
mûlo pomoci mj. jeho bratrovi Karlu V. v boji proti nûmeck˘m protestan-
tÛm. ProtoÏe souhlas se svoláním vojska patfiil k právÛm pfiedstavitelÛ sta-
vÛ, rozzlobili se, Ïe byli obejiti, a vyvolali tzv. stavovské povstání, které
mûlo za cíl omezit královu moc. BohuÏel akce byla bez koncepce, chybûla
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jí jednotnost, a tak kdyÏ Habsburci spoleãn˘mi silami porazili nûmecké
protestanty, zaãal Ferdinand I. zametat pfied ãesk˘m prahem.*

* Tresty rozhodnû nebyly adekvátní provinûní. „Klesla tu sláva království
ãeského,“ smutnû konstatoval jist˘ souãasník. Do mûst, která byla posti-
Ïena nejvíce, byli dosazováni králov‰tí úfiedníci, konaly se konfiskace ma-
jetku, padaly pokuty, mnozí úãastníci byli uvûznûni a na Hradãanském ná-
mûstí byli dokonce 22. srpna popraveni primasové Starého a Nového
Mûsta praÏského a dva rytífii apod. VyuÏit byl i svérázn˘ a navíc citeln˘ po-
stih zvan˘ „otevfiené brány“: zakusil ho napfi. Îatec, kter˘ rozzlobil panov-
níka tím, Ïe ho v dobû odboje odmítl vpustit do sv˘ch bran a donutil ho,
aby pfiespal pfied hradbami. Za to muselo mûsto na cel˘ch osmnáct let
odstranit ze v‰ech sv˘ch mûstsk˘ch bran vrata, ãímÏ se stalo mûstem
tzv. otevfien˘m, a tudíÏ nechránûn˘m.

Dá se fiíci, Ïe ‰lo o nácvik pomsty, k níÏ Habsburci pfiikroãí po bitvû na
Bílé hofie. Ov‰em ãe‰tí stavové se v rámci moÏností celkem rychle vzpa-
matovali a chystali se dál prosazovat své poÏadavky.

PRAÎSK¯ PARADOX

Ferdinand I. si sice – jak slíbil – zvolil Prahu za své hlavní sídlo, ale pra-
covní povinnosti mu jen zfiídka dovolovaly zÛstávat zde trvale del‰í dobu.
Pfiesto se pokou‰el napravit to, Ïe PraÏsk˘ hrad byl pfies ve‰keré pfiedcho-
zí stavební zásahy málo pohodln˘ a málo „panovnick˘“. Podle historikÛ to
dûlal proto, Ïe hrad i v‰e, co k nûmu patfiilo, povaÏoval v jistém smyslu za
rodinn˘ majetek, a tak se o nûj jako dobr˘ hospodáfi staral – stejnû jako se
my staráme o své chaty a chalupy.

V letech 1528 aÏ 1529 postavit nové pokoje, resp. nové kfiídlo pro man-
Ïelku Annu. Velmi ho rozzlobilo, Ïe âe‰i tehdy nûkolikrát odmítli uvolnit
600 kop na lázeÀ pro ni*.
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* Ve‰keré náklady na praÏské stavební zásahy musel králi schvalovat ães-
k˘ snûm a peníze pak musela vyplatit âeská dvorská kanceláfi. Mnohdy se
ale stalo, Ïe i kdyÏ snûm vyslovil souhlas, kanceláfi s lítostí buì sdûlila, Ïe
„peníze pod rukama nejsou“, nebo rozpoãet se‰krtala.

Neopomenul zdÛraznit, Ïe VídeÀ – i kdyÏ tehdy byla ve srovnání s Pra-
hou poloviãní – projevovala vÛãi jeho poÏadavkÛm mnohonásobnû vût‰í
vstfiícnost.

Roku 1534 koupil pût vinic rozkládajících se severnû od Jeleního pfiíko-
pu na pozemku rozlohou srovnatelném s areálem PraÏského hradu, a za-
loÏil tu rozlehlou Královskou zahradu. O dva roky pozdûji, v roce 1536,
dal roz‰ífiit a obehnat zdí Královskou oboru (dn. Stromovku) zaloÏenou
zfiejmû ve 13. století, spojil ji s PraÏsk˘m hradem pfiímou cestou, nafiídil do
ní nasadit daÀky, srnky, jeleny, zubry, zajíce, tetfievy a li‰ky, a nechal ji osá-
zet zajímav˘mi dfievinami. ZaloÏil také tzv. Novou oboru (v níÏ pozdûji
vyrostl letohrádek Hvûzda), kterou dal v letech 1541 aÏ 1543 také obehnat
zdí s brankami, neboÈ mûla slouÏit v˘hradnû jemu a dvoru. (Zaruãenû ho
nenapadlo, Ïe v její jihozápadní ãásti se odehraje závûreãná fáze bitvy na
Bílé hofie, která prospûje habsburskému rodu).

V letech 1538 aÏ 1564 stavûl pro manÏelku letohrádek, pozdûji zv. leto-
hrádek královny Anny. Vyrostl na v˘chodním konci Královské zahrady,
pÛvodnû byl zfiejmû pfiízemní a nabízel pûkn˘ v˘hled na Vltavu, staro-
mûstsk˘ bfieh, vinice pod dn. Letnou a na Malou Stranu. Zadal i zhotove-
ní Zpívající fontány*, ka‰ny nazvané podle zvuku vody dopadající z její
horní na dolní ãást, která stojí pfied letohrádkem.

* Zhotovení ka‰ny zadal Ferdinand I. známému kovolijci Tomá‰i Jaro‰ovi.
Nejprve mu za práci slíbil 1 400 zlat˘ch, pak licitoval o sníÏení ceny, a na-
konec ho poslal odlévat dûla do Ko‰ic, kde mistr roku 1570 zemfiel. Díky
tomu král u‰etfiil.
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Specifickou Ferdinandovou praÏskou akcí se roku 1547 stalo obnovení
praÏského arcibiskupského ‰pitálu sv. Antonína a sv. AlÏbûty, zfiízeného
o dvû stû let dfiíve na Hradãanech pro nemocné duchovní. Mûsto tak zís-
kalo 30 nov˘ch lÛÏek pro nemocné, ale o to ‰lo Ferdinandovi aÏ v druhé
fiadû. Hlavním dÛvodem „oÏivení“ této nemocnice se stala spása jeho
du‰e a du‰í ãlenÛ jeho rodiny: proto byla prvofiadou povinností tamního
zdravotnického personálu úãast na pravideln˘ch zádu‰ních bohosluÏbách
konan˘ch za panovníka a jeho blízké.

Z dal‰ích aktivit tohoto Habsburka t˘kajících se Prahy si zaslouÏí zmín-
ku nejen Pra‰n˘ most, ale i nedaleko nûj roku 1563 zfiízen˘ Lví dvÛr. Byla
to budova ve tvaru písmene „L“, na jejíÏ severní stranû se nacházely vy-
tápûné kotce a k níÏ patfiil dvorek ohrazen˘ zdí. V podstatû ‰lo o malou
zoologickou zahradu, do které bylo moÏno nahlíÏet z vybudovaného
ochozu a která se postupnû roz‰ifiovala.

Málo je známo, Ïe právû Ferdinandu I. vdûãí Praha také – byÈ nepfiímo –
za letohrádek Hvûzda proslul˘ pÛdorysem ve tvaru ‰esticípé hvûzdy.
Stavbu navrhl* jeho syn Ferdinand zv. Tyrolsk˘, kterého sem v roce 1547,
kdy se po stavovském povstání odstûhoval do Vídnû, poslal na dvacet let
jako svého místodrÏícího.

* Mladík si pro letohrádek vybral pozemek, kter˘ jeho otec koupil po roce
1534 od bfievnovského klá‰tera. Na návrhu se mu obzvlá‰tû vydafiily ko-
soãtvereãné místnosti, v pfiízemí oddûlené chodbami pfiivádûjícími denní
svûtlo do kruhového sálu nacházejícího se uprostfied. PÛvodnû mûl leto-
hrádek stfiechu ve tvaru jehlanu, dlouho patfiil k PraÏskému hradu a hrad-
ní správa ho odprodala teprve koncem 50. let minulého století.

PraÏané mûli tohoto Habsburka rádi, a to nejen proto, Ïe byl „povahy
veselé, líbezné a ãilé, milovník honby, tance a v‰elijak˘ch radovánek“ a Ïe se
stal jedním z nejpilnûj‰ích a nejsystematiãtûj‰ích sbûratelÛ té doby. Pfiede-
v‰ím si je „koupil“ tím, Ïe si uhájil svoji tajnou a neurozenou lásku – dcer-
ku bohatého kupce a finanãníka Filipinu Welserovou, do níÏ se zamiloval
roku 1556. Hvûzdu dal postavit právû pro ni, protoÏe s ním nemohla byd-
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let na PraÏském hradû. Lidi dojímalo, Ïe se kvÛli ní vzdal pfiípadného ná-
slednictví a roku 1557 se s ní dokonce tajnû oÏenil*; vefiejnû se k ní mohl
pfiihlásit teprve roku 1576.

* Za své nevídanû harmonické manÏelství pr˘ ti dva vdûãili mj. ohromné-
mu apetytu, kter˘ je spojoval. KvÛli nûmu Filipina také proslula jako bylin-
káfika; bylinkám se zaãala vûnovat proto, aby pomocí nich napravovala své
a manÏelovy obtíÏe vyvolávané pfiejídáním. VÏdyÈ i ve v‰ední dny se u nich
podávalo 24 chodÛ! KdyÏ se Filipina odstûhovala z Hvûzdy, Ïila jist˘ ãas
s dûtmi na Kfiivoklátû a pak v Innsbrucku na honosném zámku Ambras, kde
zamûstnávala mj. muÏe-obra. I kdyÏ existují obrazy zachycující Filipinu
s tchánem Ferdinandem I., jsou pr˘ pouhou fikcí: císafi sice synovi nerovn˘
sÀatek odpustil, ale neurozenou snachu vefiejnû nikdy nepfiijal.
Po Filipininû smrti se Ferdinand Tyrolsk˘ oÏenil se svou netefií Annou Ka-
tefiinou Mantovskou; zemfiel r. 1595 ve vûku 66 let.

PraÏanÛm se líbilo i to, Ïe Ferdinand Tyrolsk˘ vytvofiil pfiedpoklady
k oÏivení spoleãenského a koneckoncÛ i hospodáfiského v˘znamu mûsta
a moÏná pfiimûl svého otce k leckteré zdej‰í stavební aktivitû.

V dobû, kdy v Praze pÛsobil jako místodrÏící jeho syn, pfiijíÏdûl Ferdi-
nand I. do Prahy jen obãas. Pfii jedné takovéto cestû vykonané roku 1559
se dal obmûkãit k dobrému skutku. Do vûÏe praÏské Novomûstské radni-
ce na dn. Karlovû námûstí totiÏ udefiil blesk a zpÛsobil poÏár, kter˘ zniãil
vûÏní hodiny a zvon, ale holubí rodinû, která ve vûÏi tehdy Ïila, se nic ne-
stalo. KdyÏ mu byli tito opefienci pfiedstaveni, snad z pohnutí nad zá-
chranou tvorÛ boÏích pfiispûl na opravu vûÏe nemalou ãástkou.

ZPOâÁTKU KLOPILI OâI

Ferdinand I. nejenÏe odvezl do Vídnû ãeské korunovaãní klenoty a za-
vedl jako úfiední jazyk nûmãinu, ale pokusil se o rekatolizaci, a to smírnou
cestou – tím, Ïe pozval do „zlobiv˘ch“ âech jezuity*.

18

Stanislava Jarolímková CO V UâEBNICÍCH NEB¯VÁ 2

Co v uãebnicích 2 - zlom  20.1.2012  13.18  Stránka 18



* Jezuitsk˘ fiád byl zaloÏen roku 1540 Ignácem z Loyoly (1491–1556), kter˘
se pro zranûní musel vzdát vojenské kariéry. ¤ád, jehoÏ se tento ‰panûlsk˘
‰lechtic stal generálem a kter˘ svou organizací a tuhou kázní pfiipomínal ar-
mádu, mûl fungovat jako „hráz“ proti údajnému kacífiství. Jezuité se pr˘
kromû jiného vyznaãovali tím, Ïe si v 16. století museli brát ãistou ko‰ili kaÏ-
d˘ mûsíc, v roce 1620 kaÏd˘ t˘den a koncem 17. století jiÏ dvakrát t˘dnû.
I kdyÏ jak známo nemûli dobrou povûst, z jejich fiad vy‰li i takoví obdivu-
hodní muÏi jako Bohuslav Balbín (1621–1688), autor díla „Obrana jazyka
slovanského, zvlá‰tû pak ãeského“, ãi Joseph Stepling (1716–1778), pÛ-
sobící mj. jako fieditel klementinské hvûzdárny.

Prvních dvanáct ãlenÛ fiádu dorazilo do Prahy 18. dubna roku 1556
a mûli dovoleno usadit se v tehdej‰ím dominikánském klá‰tefie u sv. Kli-
menta v blízkosti dn. Karlova mostu. Byli to samí cizinci – Holanìané,
Nûmci ãi Belgiãané – i kdyÏ tehdy jiÏ v ¤ímû studovali i âe‰i.

Tenkrát je‰tû jezuité vystupovali skromnû a evidentnû mûli strach
z obyvatel té podivné zemû a toho podivného mûsta; papeÏ (Pavel IV.)
jim totiÏ fiekl, Ïe je posílá jako beránky do spoleãnosti vlkÛ. Zatímco
star‰í z nich jeli z Vídnû do Prahy na voze, mlad‰í ‰li pû‰ky, jen s poutnic-
kou holí v ruce. Do mûsta vstoupili Pofiíãskou bránou nacházející se v pros-
toru dn. ulice Na Pofiíãí, odkud pokraãovali Celetnou pfies Staromûstské
námûstí k dn. Karlovu mostu. Lidé pfiijali tyto muÏe klopící oãi a odûné
do ãern˘ch sukní a nedlouh˘ch plá‰ÈÛ sice pokojnû, ale ne pfiíli‰ vlídnû.
Prahou se totiÏ rychle roz‰ífiilo, Ïe sem byli posláni proto, aby pfiivedli vy-
znavaãe pod obojí k „rozumu“, tj. k poslu‰nosti vÛãi papeÏi.

Jezuité se ov‰em brzy rozkoukali, zbavili se své poãáteãní nejistoty a zaãali
si budovat okázalá sídla, která mûla vzbuzovat respekt a demonstrovat jejich
moc. Byli proslulí tím, Ïe kam pfii‰li, tam jen zcela v˘jimeãnû vyuÏívali jiÏ exis-
tující budovy: radûji si budovali stavby zcela nové*, coÏ platilo i pro Prahu.

* Napfiíklad u dn. Karlova mostu vyrostlo Klementinum, po PraÏském hra-
du nejvût‰í praÏsk˘ stavební komplex, na novomûstském dn. Karlovû ná-
mûstí se py‰nû vztyãil kostel sv. Ignáce s pfiilehlou novomûstskou kolejí,
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na dn. Malostranském námûstí se staly jezuitsk˘m centrem chrám sv. Mi-
kulá‰e, jezuitská kolej a tzv. profesní dÛm urãen˘ pro nejv˘‰e postavené
(a fiádové sliby sloÏiv‰í) ãleny fiádu. U âertovky mûli jezuit‰tí pfiedáci „lust-
hauz“ (nûco jako „dÛm oddechu“, kter˘ mûl slouÏit pfiedev‰ím pro pfiípad
moru), a pod Letnou, v místû Strakovy akademie, dn. sídla vlády, byla po-
stavena rezidence zv. Letní dÛm.

Aby si naklonili âechy, zahájili v roce 1559 kázání (probíhající dosud
v latinû a nûmãinû) také v ãeském jazyce. Navíc svého ãasu podávali i z ka-
licha.

Zfiejmû je inspiroval sám Ferdinand I. Podle historikÛ totiÏ zaãal od
roku 1556 dávat najevo snahu o uzavfiení smíru s protestanty a o jistou
reformu katolické církve. Na dÛkaz toho mj. roku 1564 poÏádal papeÏe
(Pia IV.) o povolení pfiijímání pod obojí; souhlasná odpovûì byla vyhoto-
vena 16. dubna téhoÏ roku a novota byla slavnostnû vyhlá‰ena v chrámu
sv. Víta 23. ãervence. Tehdy podával podobojí sám arcibiskup!

V¯JIMEâNù ·ËASTNÉ MANÎELSTVÍ

ManÏelsk˘ svazek Ferdinanda I. zaãal
svatbou v zastoupení s tehdy dvanáctile-
tou Annou Jagellonskou (*23. 7. 1503–
†27. 1. 1547), tou holãiãkou, která pfii
korunovaci svého bratfiíãka Ludvíka ães-
k˘m králem roku 1509 vztahovala ruãky
po jeho bly‰tivé korunû.

Obfiad se konal v roce 1515 a mladiã-
ká nevûsta bûhem nûj stála vedle Ïeni-
chova dûdeãka Maxmiliána obleãeného
v hermelínovém plá‰ti ozdobeném ‰per-
ky. Nov˘ pfiíbuzn˘ jí na závûr nasadil na
hlavu korunku, objal ji a údajnû ji poÏá-
dal, aby se modlila za jeho zdraví. Annin
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otec Vladislav Jagellonsk˘ je‰tû dlouho dojetím slzel, ona marnû pfiem˘‰-
lela o tom, co v‰echno ji ãeká, a svatební hosté pilnû vybírali dobroty ze
zlat˘ch a stfiíbrn˘ch mis; mûli napilno, protoÏe se tehdy pr˘ servírovalo tfii
sta chodÛ.

Skuteãnou svatbu mûli v Linci 26. kvûtna roku 1521, kdy jim obûma
bylo osmnáct let.

Ferdinand I. svoji Ïenu po cel˘ Ïivot velmi miloval. Byla men‰í postavy,
hezká, s velk˘ma modr˘ma oãima a rudozlat˘mi vlasy*.

* Podle historikÛ b˘valy jiÏ od stfiedovûku Ïenám se svûtl˘mi, resp. zlata-
v˘mi vlasy pfiipisovány tak pfiíkladné vlastnosti, jako je poãestnost, cud-
nost a pasivita. Modrooké plavovlásky s bled‰í pletí byly idolem stfiedo-
evropsk˘ch muÏÛ i v 16. století, takÏe zfiejmû proto mívaly renesanãní
madony italsk˘ch malífiÛ tyto atributy. Naopak snûdé tmavovlásky pr˘
byly „podezfielé“ z nepatfiiãnosti zvané vá‰nivost.

Mûla mírnou povahu, vynikala zboÏností, ochotnû a hojnû rozdávala
almuÏny a byla vzdûlaná; dokonce sepsala latinsk˘ spis. ZároveÀ se vy-
pracovala na zku‰enou jezdkyni na koni a zúãastÀovala se lovÛ, pfii
nichÏ dosahovala nemalé úspûchy. ManÏel si jí váÏil a byl ochoten jí na-
slouchat i tehdy, mluvila-li o státních záleÏitostech. Nebylo ov‰em divu:
i kdyÏ byla peãlivou matkou a ovládala ruãní práce (napfiíklad vy‰ívání
zlatem a stfiíbrem), dokázala manÏela v jeho nepfiítomnosti zastat i v roli
regentky.

Ferdinand si pfiál, aby ho doprovázela na cestách, coÏ ona dûlala, i kdyÏ
byla tûhotná. Na v˘tky, Ïe takové rodinné cestování pfiedstavuje velké
a pfiitom zbyteãné v˘daje, odpovídal: je lep‰í, kdyÏ investuji peníze do
vlastní manÏelky, neÏ kdybych je vyhazoval za milostná dobrodruÏství.
Proto neudivuje, Ïe Ferdinand I. Habsbursk˘ patfiil mezi kritiky prostitu-
ce, která kromû jiného právû v 16. století napomáhala ‰ífiení infekãní ne-
moci známé jako syfilis*.
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* Syfilidu pfiivezli do Evropy Kolumbovi námofiníci z tzv. Nového svûta.
Projevovala se vysok˘mi horeãkami, zpoãátku byla témûfi ve v‰ech pfiípa-
dech smrtelná a trvalo nûkolik desetiletí, neÏ si na ni Evropané vytvofiili
alespoÀ ãásteãnou imunitu. Teprve pak nakaÏení lidé jiÏ tolik neumírali,
ov‰em zÛstávaly jim doÏivotní zdravotní následky; Ïeny napfiíklad uÏ ne-
mohly mít dûti. Syfilida zaãala b˘t léãitelná teprve poãátkem 20. století po-
mocí antibakteriálních lékÛ zv. sulfonamidy.

KdyÏ byli manÏelé 24. února roku 1527 v Praze korunováni, ãekala
Anna právû druhé dítû.

Z patnácti potomkÛ, které svému muÏi dala, byli ãtyfii synové.

AlÏbûta (*9. 6. 1526 – †15. 6. 1545)

Maxmilián (*31. 7. 1527 – †12. 10. 1576) budoucí císafi a král
Maxmilián II.

Anna (*7. 7. 1528 – †16. 10. 1590)

Ferdinand (*14. 6. 1529 – †24. 1. 1595) otcÛv mazlíãek, kter˘
v letech 1547–1567 
pÛsobil v Praze jako
místodrÏící; protoÏe
potom vládl v Tyrolsku,
fiíkalo se mu Ferdinand
Tyrolsk˘

Marie (*15. 5. 1531 – †11. 12. 1581)

Magdaléna (*14. 8. 1532 – †10. 9. 1590)

Katefiina (*15. 9. 1533 – †28. 2. 1572)

Eleonora (*2. 11. 1534 – †5. 8. 1594)

Markéta (*16. 2. 1536 – †12. 3. 1566/7)

Jan (*1538 – †1539)
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Barbora (*30. 4. 1539 – †19. 9. 1572)

Karel (*3. 6. 1540 – †10. 7. 1590) budoucí Karel ·t˘rsk˘,
otec Ferdinanda II.

Vor‰ila (*1541 – †1543)

Helena (*7. 1. 1543 – †5. 3. 1574)

Jana (*24. 1. 1547 – †10. 4. 1578)

Rodiãe se snaÏili chlapce nerozmazlovat (museli napfiíklad stát u stolu
tak dlouho, dokud jim otec nedovolil se posadit). Uãili se sebeovládání
a studovali cizí jazyky vãetnû latiny a základÛ ãe‰tiny.

Kromû toho byli dva star‰í – Maxmilián a Ferdinand – posláni do ‰panûl-
ské ãásti Nizozemí, aby se zde „otrkali“. Nikoho ov‰em nenapadlo, jak tam
oba díky tamnímu nevázanému Ïivotu zvlãí. Zatímco doma byli drÏeni
zkrátka, zde pr˘ brzy stfiídali dámské loÏnice ãastûji neÏ pfiísloveãné ponoÏky.

V roce 1548 ãekaly Maxmiliána, pfiedurãeného k pfievzetí ústfiední vlády,
ve ·panûlsku tfii „váÏné“ úkoly: za prvé se mûl „zauãit“ v panování, za dru-
hé mûl zapomenout na své sympatie k Lutherovi a za tfietí se mûl seznámit
se svou budoucí manÏelkou Marií, dvacetiletou dcerou str˘ce Karla V.

Otec ho nechal je‰tû za svého Ïivota korunovat ãesk˘m, uhersk˘m
a (aby se mohl stát i fiímsk˘m císafiem) také fiímsk˘m králem.

Anna Jagellonská zemfiela po pûtadvacetiletém manÏelství v Praze dne
27. ledna 1547 pfii porodu patnáctého dítûte – dcery Jany ( Johany). Bylo
jí tfiiaãtyfiicet let.

ManÏel ji doprovodil na její poslední cestû cel˘ v ãerném, údajnû si od
onoho dne nedal uÏ nikdy stfiíhat vousy a roku 1552 poslal do italské Lo-
rety její votivní so‰ku; byla zhotovena ze stfiíbra, váÏila asi 15 kilogramÛ
a na v˘‰ku mûfiila asi jeden metr.

Ferdinand I. zemfiel dne 25. ãervence roku 1564 po ãtyfiech letech zdra-
votních potíÏí; právû se chystal políbit manÏelãin portrét, kter˘ drÏel
v ruce. Do‰lo k tomu ve Vídni, ale k vûãnému odpoãinku byl uloÏen po
slavném pohfibu 21. srpna roku 1565 do chrámu sv. Víta*.
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*Málo je známo, Ïe podnût k vybudování finanãnû nákladné hrobky pro
habsburské panovníky v chrámu sv. Víta dal praÏsk˘ místodrÏící Ferdi-
nand Tyrolsk˘. Pro maminku a otce ji objednal Maxmilián II. roku 1566.
I kdyÏ podle pÛvodního modelu mûli b˘t oba mrtví znázornûni na náhrob-
ku opfieni o loket, nakonec byli vytesáni, jak leÏí na zádech – coÏ byla no-
vinka, protoÏe dosavadní trend nahrával zobrazování zemfiel˘ch v co „nej-
více Ïivoucí“ podobû. Práce trvaly tak dlouho, Ïe pfied jejich dokonãením
zemfiel i sám objednavatel, takÏe dokonãení mauzolea se ujal Maxmiliá-
nÛv syn Rudolf II. Ten také roku 1583 navrhl, aby na náhrobku byl zachy-
cen i jeho otec. Hotové dílo provedené v bílém mramoru bylo umístûno do
chrámu sv. Víta na podzim roku 1589.

Tento fakt b˘vá vysvûtlován jako projev habsburského uznání v˘znamu
zemí Koruny ãeské. V tomto pfiípadû byl ale dÛvod zfiejmû „lid‰tûj‰í“: Fer-
dinand I. si totiÏ v˘slovnû pfiál, aby i po smrti mohl b˘t se svou Annou,
kterou za Ïivota tolik miloval.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Roku 1528 pfiikázal Ferdinand I. získat z pramenÛ nacházejících se
u obce Ú‰ovice kuchyÀskou sÛl, jíÏ byl tehdy nedostatek. VytûÏená
„cennost“ v‰ak pfiinesla zklamání, protoÏe mûla projímavé úãinky, tak-
Ïe k bûÏnému kuchyÀskému pouÏití nebyla vhodná. Nicménû léãivost
zdej‰ích pramenÛ mûli jiÏ v té dobû vyzkou‰enou jak místní dfievorub-
ci, tak mni‰i – a to byl zaãátek existence a slávy Mariánsk˘ch Lázní.

■ Ferdinand I. udûlil v roce 1532 Starému Mûstu praÏskému celopraÏ-
sk˘ monopol na prodej ãerstv˘ch, tj. Ïiv˘ch ryb. Potfieboval tehdy
pÛjãit peníze, Staromûst‰tí byli ochotni mu vyjít vstfiíc – ov‰em za
protisluÏbu: tou mûl b˘t slib, Ïe „v jin˘ch mûstech praÏsk˘ch se ne-
smí ryby Ïivé prodávati, kupovati, ani rybích trhÛ zfiizovati“. Císafi
souhlasil, a tím staromûstské pokladnû zajistil nemalé zisky.

■ V letech 1533–1534 nechal Ferdinand I. v Augsburgu zhotovit 67 cm
dlouhé zlaté Ïezlo a 22 cm vysoké zlaté jablko. Udûlal to ov‰em
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nikoliv proto, Ïe by se ty pÛvodní vyrobené za Karla IV. ztratily (do-
dnes jsou uloÏené ve Vídni), ale proto, Ïe mu pfiipadaly tvarovû pfiíli‰
jednoduché a chuìouãké. Navíc Ïezlo bylo stfiíbrné a „pouze“ pozla-
cené. Tyto insignie vãetnû koruny váÏily dohromady 4 kg a 151 g; ko-
runa mûla 2, 358 kg, Ïezlo 1,013 kg a jablko 780 g.

■ Roku 1537 byl Ferdinand I. pozván na zámek v Brand˘se n. Labem
na lov v okolních lesích; hostitelem byl tehdy pan Arno‰t Krajífi,
pfiívrÏenec Jednoty bratrské. Králi se tam tak líbilo, Ïe projevil pfiání
brand˘ské panství koupit. Majitel mu nevyhovûl, a tak panovník
o deset let pozdûji vyuÏil jeho úãasti ve stavovském povstání a pan-
ství mu jednodu‰e zkonfiskoval. Vzniklo tu pfiepychové sídlo, kam
– jak uvidíme – rád jezdíval zejména Rudolf II., kter˘ tu vybudo-
val pfiedev‰ím chodbu spojující zámek se zahradou.

■ Za Ferdinanda I. obíhal na na‰em území rakousk˘ gro‰ posmû‰nû
naz˘van˘ „hubáãek“: mince totiÏ nesla na líci reliéf panovníkova pro-
filu, kter˘ vypadal, jako by mûl na‰pulenou pusu.

■ Ferdinandu I. pr˘ vûnoval svoji kroniku Václav Hájek z Liboãan.
Psal ji fiadu let, ãerpal z pomûrnû unikátních zdrojÛ, dílo proslulo ne-
pfiíli‰ velkou spolehlivostí a posuzovali je tfii katoliãtí ‰lechtici, neboÈ
pr˘ bylo mínûno jako propagace katolicismu. ZároveÀ v‰ak kronika
mûla údajnû za cíl podpofiit sebevûdomí ãeského národa. Dodnes má
své kritiky i obhájce, ktefií tvrdí, Ïe hlavní zásluhu na bagatelizaci této
kroniky mûl Fr. Palack˘, kter˘ ji povaÏoval za konkurenta sv˘ch
„Dûjin národu ãeského v âechách i v Moravû“. K. H. Mácha na-
opak Hájkovu kroniku nazval „nejpûknûj‰í román ãesk˘“.
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CÍSA¤ A KRÁL

MAXMILIÁN II. HABSBURSK¯

*31. 7. 1527 – †12. 10. 1576; za budoucího ãeského krále byl pfiijat
r. 1549, korunován byl roku 1562, vlády se ujal r. 1564; fiímsk˘m
králem byl zvolen a korunován 24. 11. 1562; fiímsk˘m císafiem se stal
r. 1564; uhersk˘m králem byl korunován 16. 7. 1563; syn Ferdinanda I.
a Anny Jagellonské

VLAÎN¯ VE VÍ¤E

Jako chlapec byl Maxmilián chytr˘, pfiá-
telsk˘ a dovedl se radovat ze Ïivota. Vyrostl
z nûj pohledn˘ muÏ stfiední, pûknû rostlé
postavy, ale ne právû Ïelezného zdraví; zlo-
bilo ho srdce, trápila ho rÛÏe a „vypûstoval“
si Ïluãníkové a ledvinové kameny. JiÏ od
mládí holdoval alkoholu a Ïenám.

¤íkalo se o nûm, Ïe je komunikativní,
vzdûlan˘, umûl b˘t velmi pfiíjemn˘, zajímalo
ho umûní, rád tancoval a – jak bylo mezi
Habsburky zvykem – miloval lov. ZaloÏil
v Kladrubech hfiebãinec, kter˘ se stal zákla-
dem chovu zdej‰ích „kladrubákÛ“.

Mûl v‰ak pr˘ jen prÛmûrné vladafiské
pfiedpoklady, nemiloval konflikty ani rozhodování a ke zdû‰ení rodiny
otevfienû sympatizoval s nekatolíky.

Císafi a král Maxmilián II.

Habsbursk˘
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V mládí mûl moÏnost poznat fií‰i str˘ce
Karla V.; v ní se na pfiání otce od roku 1548
seznamoval s panovnick˘mi praktikami, mûl
se upevÀovat v katolické vífie a setkat se s jiÏ
zmínûnou budoucí manÏelkou – o rok mlad-
‰í sestfienicí* Marií ·panûlskou (*1528 –
†26. 2. 1603), dcerou str˘ce Karla V. Jeho
sÀatek s ní mûl upevnit svazek mezi ‰panûl-
skou a rakouskou vûtví a vyslat signál o ne-
rozborné jednotû HabsburkÛ.

* Obû vûtve habsburského rodu – ‰panûl-
ská a rakouská – se snaÏily udrÏovat mezi
sebou dobré vztahy, a tak se jejich pfií-
slu‰nice a pfiíslu‰níci – jak i nadále uvidí-
me – navzájem pilnû vdávaly a Ïenili. To ov‰em vedlo k dosti ãastému
du‰evnímu postiÏení a k pfienosu napfiíklad epilepsie.

Tzv. nominálním ãi titulárním ãesk˘m králem byl Maxmilián jmenován
za své nepfiítomnosti jiÏ v dubnu roku 1549, ale korunován byl spoleãnû
s manÏelkou aÏ 20. záfií roku 1562, dva roky pfied otcovou smrtí. ProtoÏe
PraÏsk˘ hrad byl tehdy (zvlá‰tû ve srovnání s okolními ‰lechtick˘mi domy)
stavením skromn˘m, nepohodln˘m a nedostateãnû reprezentativním, do-
poruãoval mu nejvy‰‰í purkrabí, aby se po dobu korunovace ubytoval ra-
dûji v nûkterém ze ‰lechtick˘ch palácÛ, protoÏe mûly „velké, krásné a veselé
komnaty /.../ i dostatek kuchyní a sklepÛ“.

Oslavy Maxmiliánovy korunovace byly velkolepé. Do Prahy pfiijelo
mj. pût stovek uhersk˘ch jezdcÛ, ktefií s sebou mûli ‰est velbloudÛ a stanova-
li na polích mezi Letnou a PraÏsk˘m hradem. Pfii této pfiíleÏitosti se 20. záfií
konal na nádvofií PraÏského hradu turnaj a mnozí diváci si – aby lépe vi-
dûli – vylezli na bronzovou jezdeckou sochu sv. Jifií sedícího na koni
a zabíjejícího draka. PfiestoÏe toto dílo pfieãkalo v roce 1541 velk˘ poÏár,
zátûÏ v podobû mnoÏství zvûdavcÛ nevydrÏelo a spadlo do ka‰ny. Kovo-
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v˘ jezdec sice vyvázl bez po‰kození, ale figury konû a zfiejmû i draka
musely b˘t znovu odlity.

Samostatnû panovat zaãal Maxmilián teprve po otcovû smrti, roku
1564, kdyÏ mu bylo sedmatfiicet let. Do Prahy ale nijak nespûchal a nechal
tu klidnû je‰tû tfii roky vládnout svého bratra Ferdinanda Tyrolského, kte-
rého sem poslal otec jako místodrÏícího.

I kdyÏ Maxmilián povaÏoval PraÏsk˘ hrad spí‰e za symbolické sídlo
HabsburkÛ, inicioval zde stavební zásahy. Pfiedev‰ím navázal na nápad
mlad‰ího bratra zlep‰it panovnické bydlení tím, Ïe vykoupil nûkteré okol-
ní soukromé domy. Kdyby záleÏelo jen na nûm, ‰lo by v‰echno jako na
drátkách, ale jak víme, ruku na finanãních prostfiedcích drÏel ãesk˘ snûm
a navíc âeská dvorská kanceláfi* b˘vala ãasto bez penûz, platila nerada a se
zpoÏdûním a ãasto schválené ãástky krátila.

* Úfiedníci âeské dvorské kanceláfie aÏ do 19. století kontrolovali úãty na-
jat˘ch fiemeslníkÛ a víceménû samozfiejmû sniÏovali témûfi v‰echny poÏa-
dované ãástky obvykle o deset procent. Lze pr˘ ov‰em pfiedpokládat, Ïe
fiemeslníci na to reagovali tím, Ïe ceny o stejná procenta nadhodnocova-
li, takÏe nakonec b˘valy spokojeny obû strany: âeská dvorská kanceláfi si
byla jista, Ïe u‰etfiila, co se dalo, a fiemeslníci si pfiesto pfii‰li na své.

Maxmilián sídlil ve Vídni a do Prahy pfiijel bûhem své vlády pouze ãty-
fiikrát; pokaÏdé k tomu mûl váÏn˘ dÛvod.

V roce 1567 chtûl poÏádat ãesk˘ zemsk˘ snûm o schválení bernû (danû)
na financování boje proti TurkÛm. Doufal, Ïe svou alespoÀ nûkolikamû-
síãní pfiítomností uklidní âechy Ïádající, aby pfiesídlil z Vídnû do Prahy.

Na jafie roku 1570 pfiipravil PraÏanÛm na Staromûstském námûstí u pfií-
leÏitosti svatby ‰panûlského krále Filipa II. a své dcery Anny nevídanou
podívanou. âekaly je takové atrakce jako napodobenina italské sopky
Etny, z níÏ se valil oheÀ a d˘m, která chrlila kameny a na jejíchÏ svazích
se prohánûli kamzíci a snad i veverky. Ze sopky vystupovaly postavy antic-
ké mytologie (Médea s Iásónem, Perseus s uÈatou hlavou Medúsy apod.),
ale napfiíklad také Vlasta se spolubojovnicemi. Zlat˘m hfiebem byl alego-
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rick˘ prÛvod, v nûmÏ po praÏské dlaÏbû kráãel zfiejmû poprvé opravdick˘
slon, kter˘ poklekl pfied císafiem a jeho manÏelkou, a pfievedl se tu i Ïiv˘
lev – obyvatel hradního Lvího dvora – samozfiejmû drÏen˘ v kleci. Nechy-
bûl ani drak chrlící oheÀ ãi ãert fiídící spfieÏení koní vyzdoben˘ch draãími
‰upinami.

V únoru roku 1575 pfiedsedal Maxmilián ãeskému zemskému snûmu,
od nûjÏ chtûl tentokrát nejen souhlas s vypsáním dal‰ích, tentokráte mi-
mofiádn˘ch daní, ale i s volbou syna Rudolfa ãesk˘m králem. Netu‰il, Ïe
v kvûtnu téhoÏ roku mu âe‰i pfiedloÏí k uzákonûní ãernou mÛru nejedné
jeho noci – tzv. âeskou konfesi. ·lo o spoleãné prohlá‰ení protestantÛ
(kfiesÈanÛ nesouhlasících s fiímsk˘m katolictvím, k nimÏ patfiili luteráni,
kalvinisté, anglikáni apod.), Ïádajících rovnoprávnost náboÏenského vy-
znání, resp. legální existenci ãesk˘ch nekatolick˘ch smûrÛ (staro- a novo-
utrakvistÛ a Jednoty bratrské). Maxmilián II. text okomentoval ironickou
poznámkou, Ïe byli pilní a sepsali toho opravdu mnoho, a poÏádal o ãas
na pfieãtení. Reprezentanti stavÛ ho museli urgovat, ale nakonec jim v záfií
oznámil, Ïe s obsahem âeské konfese souhlasí; zároveÀ v‰ak prosil, aby to
od nûj nechtûli písemnû. Dal jim ãestné slovo, Ïe jim nebude klást v nábo-
Ïensk˘ch otázkách pfiekáÏky, a dokonce jim dovolil zvolit si na ochranu
náboÏensk˘ch svobod tzv. defenzory*.

* Defenzofii neboli do ãe‰tiny pfieloÏeno ochránci byli ustaveni 25. 8. 1575
a jejich úkolem bylo chránit práva nekatolíkÛ. Volily je rovn˘m dílem
v‰echny stavy, tj. pansk˘, rytífisk˘ a mûstsk˘, mûli pomûrnû velké pravo-
moci a jejich funkce byla obnovena roku 1609 pfii pfiijetí Rudolfova Ma-
jestátu.

Jeho smífiliv˘ tón mûl jeden velmi dobr˘ dÛvod: právû zástupci ãesk˘ch
stavÛ rozhodovali o ãesk˘ch daních, bez nichÏ by se neobe‰el.

MoÏná právû tento tón pfiimûl zástupce stavÛ, unavené dlouh˘m roko-
váním, jak k tomu, Ïe mu písemn˘ souhlas s âeskou konfesí odpustili, tak
ke splnûní obou jeho pfiání, kvÛli nimÏ pfiijel do Prahy: svolili k vypsání
nové bernû a zvolili jeho syna Rudolfa ãesk˘m králem. Ov‰em jen co Max-
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milián II. po synovû korunovaci (uskuteãnûné 22. záfií roku 1575) pfiekro-
ãil cestou do ¤ezna ãeské hranice, svÛj ústní souhlas s konfesí odvolal a za-
kázal její text vytisknout.

V tu chvíli bylo jasné, zaã stojí jeho královské sliby.

ANI MANÎELKA HO NEZMùNILA

Za to, Ïe Maxmilián II. nebyl pfiíli‰ horliv˘m katolíkem, mohl jeden
z jeho vychovatelÛ – Wolfgang Schiefer, obdivovatel zmínûného Martina
Luthera. A tak zatímco otec Ferdinand I. mûl strach z toho, Ïe mu syn na-
dûlá z poddan˘ch kacífie (a jednou na nûj pfii náboÏenské hádce plivl a na-
zval ho Antikristem), Maxmilián se zase po celou dobu svého vladafiení
bál, Ïe ho za jeho vlaÏnost ve vífie dá fiímsk˘ papeÏ zavraÏdit. Zmûnit se
ale odmítal. Pfiesto pfiijetí âeské konfese, o které ho âe‰i poÏádali právû
kvÛli jeho vût‰í tolerantnosti, bylo pro nûj pfiíli‰ silnou kávou.

Kovaného katolíka z nûj neudûlala ani sestfienka a zároveÀ manÏelka
Marie ·panûlská, proslulá svou bigotností.

ManÏelství tohoto páru zaãalo 13. záfií roku 1548. NovomanÏel pfied
svatbou zfiejmû tu‰il, jak˘ Ïivot ho v „chomoutu“ ãeká, a tak kdyÏ jel se
sv˘m dvorem k oddavkám, nechal si pr˘ pro své obveselení cestou po-
chytat nûkolik Ïen. Prozradily to na nûj záznamy o v˘platách jim i je-
jich lapaãÛm, které pr˘ svou v˘‰í dosvûdãovaly, Ïe panovník byl nadmí-
ru spokojen.

VídeÀ, kam se Marie za manÏelem pfiestûhovala, jí byla cizí: se zdej‰ím
volnomy‰lenkáfistvím a s tolerancí, nesrovnateln˘mi s pomûry ve ·panûl-
sku, se nikdy nedokázala zcela smífiit. SnaÏila se svému muÏi mluvit do
rozhodování, a pfiitom samozfiejmû papou‰kovala názory sv˘ch ‰panûl-
sk˘ch pfiíbuzn˘ch.

âeskou královnou byla spolu s ním korunována 21. záfií roku 1562, ale
v Praze pob˘vala jen zfiídka.

Vzhledem k tomu, Ïe byla nejen bigotní, ale i agresivní, a navíc jako Ïena
málo pfiitaÏlivá, bylo z Maxmiliánovy strany v˘konem, Ïe s ní mûl ‰estnáct
dûtí (jeden synek pfii‰el na svût mrtv˘). Pro ni ov‰em bylo matefiství hlav-
ním smyslem Ïivota a umoÏnilo jí zapomenout na stesk po rodné zemi.
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Anna (*2. 11. 1549 – †26. 10. 1580)

Ferdinand (*1551 – †1552)

Rudolf (*18. 7. 1552 – †20. 1. 1612) budoucí císafi a král
Rudolf II.

Arno‰t (*15. 6. 1553 – †20. 2. 1595)

AlÏbûta (*5. 6. 1554 – 22. 1. 1592) obzvlá‰tû oblíbená sestra
Rudolfa a Arno‰ta

Marie (*1555 – †1556)

Matyá‰ (*24. 2. 1557 – †20. 3. 1619) budoucí císafi a král
Matyá‰

Maxmilián (*12. 10. 1558 – †2. 11. 1618) dal se na církevní dráhu

Albrecht (*13. 11. 1559 – *15. 11. 1621)

Václav (*9. 3. 1561 – 22. 9. 1578) dal se na církevní dráhu

Friedrich (*1562 – †1563)

Marie (*†1564)

Karel (*1565 – †1566)

Markéta (*25. 1. 1567 – †5. 7. 1633) vstoupila do klá‰tera

Eleonora (*4. 11. 1568 – 12. 3. 1580)

Matka poslala dva nejstar‰í syny – jedenáctiletého Rudolfa a desetile-
tého Arno‰ta – na podzim roku 1563 do Madridu ke str˘ci – ‰panûl-
skému králi (Filipu II.). Mûli se tam utvrdit v katolické vífie, nauãit se
správnému dvorskému chování (které spoãívalo ve znalosti kaÏdého do-
podrobna pfiedepsaného pohybu a slova) a poznat základy panování.
Otec Maxmilián se o rok pozdûji, kdyÏ po svém otci usedl na trÛn
Sv. fií‰e fiímské i na trÛny habsburské stfiedoevropské fií‰e, snaÏil povolat
syny zpátky domÛ. Jednak musel jejich ‰panûlsk˘ „v˘let“ sám financovat,
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jednak tvrdil, Ïe vladafiské zku‰enosti mohou získat pouze tam, kde je
budou uplatÀovat. (V tomto jeho snaÏení ho podporovali zástupci ães-
k˘ch stavÛ, ktefií se obávali hlavnû toho, Ïe se následníci vrátí jako kova-
ní katolíci). Ale matka Marie si za podpory svého královského bratra
prosadila svou. Nevadilo jí, Ïe chlapce neuvidí fiadu let – mnohem dÛle-
Ïitûj‰í pro ni bylo to, aby se jí vrátili jako poslu‰ní a oddaní sluÏebníci ka-
tolické církve. Maxmilián to tedy nakonec vzdal a utû‰oval se tím, Ïe
‰panûlsk˘ pfiíbuzn˘ prosadí nûkterého z jeho potomkÛ na ‰panûlsk˘ trÛn,
protoÏe sám mûl jen jednoho, du‰evnû zaostalého syna.

·panûlsk˘ pobyt mlad˘ch HabsburkÛ splnil svÛj úãel jen ãásteãnû: od-
dan˘ katolík se stal pouze z Arno‰ta, vybraného za nizozemského místo-
drÏícího. Vedlej‰ím produktem bylo to, Ïe se utuÏil vzájemn˘ vztah obou
chlapcÛ, takÏe si spolu rozumûli mnohem lépe neÏ s ostatními sourozen-
ci. Ostatnû si byli v mnohém podobni: spojoval je zájem o umûní i ne-
ochota se oÏenit, a tak nebylo divu, Ïe kdyÏ Arno‰t ve dvaaãtyfiiceti letech
zemfiel na selhání ledvin, Rudolfa to velmi zdeptalo. Jeho smutek nezmír-
nila ani sbírka obrazÛ Pietra Breughela st., kterou po nûm zdûdil. Napro-
ti tomu s bratrem Matyá‰em se od dûtství nesná‰el – a Ïivot si kompliko-
vali i v dospûlosti.

DomÛ pustil ‰panûlsk˘ str˘c Rudolfa a Arno‰ta teprve v roce 1571,
poté, co k nûmu pfiijeli roku 1570 dal‰í tfii jejich sourozenci – Anna, Albert
a Václav.

Maxmilián II. zemfiel 12. fiíjna roku 1576 ve sv˘ch devûtaãtyfiiceti le-
tech. I kdyÏ ãasto stonal, jeho smrt byla neoãekávaná. Zatímco manÏel-
ka Marie se poté, co v létû musel ulehnout, soustfiedila hlavnû na vy‰tvá-
ní jeho osobního lékafie, neboÈ byl protestantem, on odmítl pfiítomnost
katolického knûze, zpovûì i poslední pomazání.

ProtoÏe jeho okolí mûlo strach z toho, Ïe v posledních chvílích svého
Ïivota pfiestoupí k protestantÛm, byl vídeÀsk˘ biskup poÏádán, aby
k nûmu pfiijel pro jistotu v pfiestrojení.

Pfiíãinou smrti tohoto ãeského krále bylo slabé srdce a (jako u syna
Arno‰ta) selhání ledvin; roli ov‰em mohla sehrát i syfilida.

Rudolf rozhodl, Ïe otec bude uloÏen k poslednímu odpoãinku do
královské hrobky chrámu sv. Víta. Ulice, jimiÏ mûl pohfiební prÛvod dne
22. bfiezna roku 1577 jít z kostela sv. Jakuba (stojícího nedaleko Staro-
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mûstského námûstí) na PraÏsk˘ hrad, byly tehdy vyãi‰tûny a vyloÏeny
prkny. Za rakví ‰el ãernû odûn˘ Rudolf s tváfií zakrytou ãernou látkou.

Najednou vypukla panika.*

* Tato událost vedla roku 1857 jistého nûmeckého badatele k vyslovení hy-
potézy, Ïe právû tehdy do‰lo k po‰kození Ïezla a jablka z doby Karla IV a Ïe
proto Rudolf dal zhotovit nové insignie. VyuÏil pr˘ pro nû Karlovy drahé
kameny. Nakonec se ale ukázalo, Ïe objednavatelem nového Ïezla a nové-
ho jablka byl – jak jsme si jiÏ fiekli – Ferdinand I.

Diváci i mnozí úãastníci prÛvodu se spûchali ukr˘t do okolních domÛ ãi
uliãek, protoÏe byli vût‰inou pfiesvûdãeni, Ïe zaãalo vraÏdûní náboÏensk˘ch
nepfiátel: katolíci se obávali, Ïe vraÏdí protestanté a naopak. Následníka,
kter˘ zÛstal rozpaãitû stát u otcovy rakve, ihned obklopili zbrojno‰i. Na-
konec se ale ukázalo, Ïe za v‰echno mohl muÏ, kter˘ dle starého zvyku roz-
hazoval mezi pfiihlíÏející drobné mince a kter˘ tím – aniÏ to zam˘‰lel – vy-
volal tak divokou pranici, Ïe pfiipomínala pfiepadení. Trvalo celé tfii
hodiny, neÏ se prÛvod opût zformoval a mohl pokraãovat v cestû.

Ovdovûlá matka Marie se k Rudolfovû nevoli usadila na PraÏském hra-
dû (i kdyÏ jejím vûnn˘m mûstem byl BydÏov, jehoÏ obyvatelé jí museli
mj. pravidelnû posílat raky nachytané v okolních potocích) a komplikovala
mu Ïivot. NejenÏe se snaÏila zasahovat do úprav královského sídla, ale pfie-
dev‰ím ho nutila do Ïenûní a snaÏila se ho utuÏit v katolictví. KdyÏ v‰ak vi-
dûla marnost svého poãínání, odjela po pûti letech, roku 1581, do ·panûl-
ska, kde Ïila je‰tû dal‰ích dvaadvacet let. Zemfiela roku 1603 ve vûku 75 let.

CO JE·Tù STOJÍ ZA ZMÍNKU

■ Zatímco Maxmilián II. mûl dvÛr s asi pûti sty dvofiany, jeho nástup-
ci mívali do poloviny 17. století maximálnû o sto dvofianÛ více.
Ov‰em za Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. se tento poãet zvy‰oval,
takÏe v druhé ãtvrtinû 18. století se u dvora hemÏily aÏ dva tisíce
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dvofianÛ. Ne v‰ichni tu ov‰em pob˘vali trvale, protoÏe mnohé funk-
ce byly spí‰e ãestné. Navíc ne v‰ichni mûli co na práci: vÏdyÈ napfií-
klad Leopold I. pr˘ v posledním období své vlády zamûstnával pfies
ãtyfii sta komorníkÛ. Co se dvofianÛ obsluhujících pfii stolování t˘ãe,
byly jejich poãty u jednotliv˘ch panovníkÛ rÛzné: napfiíklad ãí‰níkÛ
mûl Rudolf II. devatenáct a Ferdinand I. deset, jídlono‰Û mívali prv-
ní Habsburci do deseti muÏÛ, poãet stolníkÛ se pohyboval od dva-
nácti (Ferdinand I. a Matyá‰) po sedmasedmdesát (Rudolf II.) a po-
ãet krájeãÛ od dvou (Leopold I.) po tfiiadvacet (Rudolf II).

■ K zásluhám Maxmiliána II. patfiilo to, Ïe nechal prozkoumat léãivé
prameny v Karlovû Studánce, a tím odstartoval zaloÏení zdej‰ích
lázní vyznaãujících se údajnû nejãist‰ím vzduchem v celé dn. re-
publice. Proto se v nich léãí pfiedev‰ím nemoci d˘chacích cest.
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CÍSA¤ A KRÁL

RUDOLF II. HABSBURSK¯

*18. 7. 1552 – †20. 1. 1612; králem uhersk˘m byl v letech 1572–1611
a korunován byl 25. 9. 1572; za ãeského krále byl pfiijat 20. 9. 1575,
korunován byl 22. záfií téhoÏ roku; fiímsk˘m králem byl zvolen
27. 10. 1575 a korunován byl 1. 11. téhoÏ roku; fiímsk˘m císafiem
se stal r. 1576; vlády se ujal po otcovû smrti 12. 10. 1576;
syn Maxmiliána II. a Marie ·panûlské

JEN âÁSTEâNù UÎITEâNÉ ·KOLENÍ

Rudolf byl mal˘ vzrÛstem, ale po-
hledn˘, byÈ bled˘; jeho vystouplou
bradu kryl plnovous, mûl vysoké ãelo
a v mládí husté vlasy. Dbal o svÛj ze-
vnûj‰ek, v osobním styku b˘val pov˘-
‰en˘, aãkoli umûl b˘t mil˘ a mûl las-
kavé oãi. Od mládí b˘val zádumãiv˘
a údajnû se nikdy hlasitû nezasmál.

Kromû své matefi‰tiny, tj. nûm-
ãiny, hovofiil také ‰panûlsky, fran-
couzsky, italsky, latinsky, moÏná fiec-
ky a ãásteãnû i ãesky. Mûl velk˘
zájem o matematiku a pfiírodní vûdy,
z nichÏ ho lákala zejména astrono-
mie a astrologie.
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Nejprve vyrÛstal ve Vídni, ale matce se nelíbilo, Ïe otec mu vybíral vy-
chovatele a uãitele nikoliv podle náboÏenského sm˘‰lení, ale podle schop-
ností. A tak kdyÏ mu bylo jedenáct let, poslala ho spolu s mlad‰ím bratrem
Arno‰tem na sedm let do Madridu ke str˘ci – ‰panûlskému králi (Fili-
pu II.), aby se zejména utuÏili v katolické vífie a poznali, co obná‰í pano-
vání. Otci se to nelíbilo, protoÏe to vypadalo, Ïe nedokáÏe syny jaksepatfií
vychovat sám, a navíc musel jejich „v˘let“ financovat ze svého. Usmífiila ho
s tím jen vyhlídka na to, Ïe nûkter˘ ze synÛ by se díky tomu mohl v bu-
doucnu stát ‰panûlsk˘m vládcem, protoÏe Filip II. mûl jen jednoho, men-
tálnû postiÏeného syna.

Mladíci odjíÏdûli z domova na podzim roku 1563 a vrátili se roku 1571
po ‰estaãtyfiicet dní trvající cestû. Tehdy uÏ byl z Rudolfa devatenáctilet˘
mlad˘ muÏ, na nûmÏ se ‰panûlsk˘ pobyt v mnoha ohledech podepsal – coÏ
matku tû‰ilo, ale otce zãásti zklamalo.

Nebylo sporu o tom, Ïe se mu dostalo opravdu ‰piãkového vzdûlání
vãetnû velké jazykové vybavenosti a Ïe mûl za sebou setkání s mnoha vzdû-
lan˘mi lidmi, coÏ moÏná odstartovalo jeho pozdûj‰í zájem o umûní a vûdy.
Na druhé stranû aÏ do konce Ïivota vûfiil tomu, co mu bylo v Madridu má-
lem dennû opakováno – Ïe totiÏ panovník je nejvy‰‰ím a v‰em nadfiazen˘m
jedincem. Ov‰em tomu hlavnímu, kvÛli ãemu byl do ·panûlska poslán, se
k matãinu zoufalství nenauãil: nestal se oddan˘m pfiívrÏencem katolické
církve. Mohl za to fakt, Ïe musel spoleãnû s bratrem sledovat smutnû pro-
slulé ‰panûlské soudy s údajn˘mi kacífii a jejich následné upalování. Díky
tomu se potatil a cel˘ Ïivot zÛstal i on vlaÏn˘ ve vífie.

Nijak mu neprospûlo ani to, Ïe mohl u ‰panûlského dvora sv˘ch pfií-
buzn˘ch pasivnû sledovat tamní zpÛsob vládnutí. Jednak v tomto oboru
není nad praktické zku‰enosti, jednak v âechách ho ãekalo nûco, o ãem se
‰panûlskému panovníkovi nezdálo ani v nejhor‰ím snu: vûãnû nespokojení
a o moc neústupnû usilující zástupci ãesk˘ch stavÛ, a navíc dvojí náboÏen-
ství, katolické a protestantské.

Stinnou stránkou jeho sedmiletého pobytu mimo dÛm a rodinu bylo
jeho i Arno‰tovo odcizení vÛãi ostatním sourozencÛm. Nejkomplikova-
nûj‰í vztah mûl Rudolf s o pût let mlad‰ím bratrem Matyá‰em, coÏ jak
známo trvalo aÏ do konce jeho Ïivota.

„Vyuãenému“ následníkovi zaãal otec postupnû zaji‰Èovat nástupnictví
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v jednotliv˘ch zemích habsburské monarchie i ve Sv. fií‰i fiímské, neboÈ ho
ustanovil sv˘m jedin˘m dûdicem.

Za ãeského krále byl Rudolf pfiijat 20. záfií 1575 a korunován byl v praÏ-
ské katedrále sv. Víta 22. záfií téhoÏ roku. (Svého ãasu panoval názor, Ïe
právû on nechal zhotovit nové korunovaãní jablko a Ïezlo, ale nakonec se
ukázalo, Ïe je objednal Ferdinand I.) DivákÛ bylo tolik, Ïe pro nû musely
b˘t postaveny v chrámu dfievûné tribuny, jinak by ti vzadu nic nevidûli.
Slavnostní hostina se konala ve Vladislavském sále, kde bylo prostfieno
dvanáct obfiích tabulí.

Vlády se Rudolf ujal po otcovû smrti na podzim roku 1576, kdyÏ mu
bylo ãtyfiiadvacet let. V âechách ho v‰ak ãekalo zklamání, protoÏe jako
král tu nebyl ani náhodou povaÏován za nedotknutelnou autoritu, jak
tomu bylo ve str˘covû ·panûlsku.

KLID A ÎÁDNÍ P¤ÍBUZNÍ!

Prahu nav‰tívil Rudolf poprvé u pfiíleÏitosti korunovace svého otce, kdyÏ
mu bylo deset let. Tehdy je‰tû nikdo netu‰il, Ïe si toto mûsto – navzdory ta-
tíkovu pfiání – zvolí za své sídlo. Udûlal to pr˘ moÏná proto, Ïe mu ãeská
metropole pfiipomínala malebná ‰panûlská mûsta, která si pamatoval ze
svého pobytu u tamních pfiíbuzn˘ch, Ïe ji neohroÏovali Turci a Ïe tu mûl
vût‰í klid neÏ ve Vídni. Pfiipadalo mu totiÏ ideální, Ïe jde o ru‰né mûsto,
které bylo zároveÀ schopné nabídnout mu klid na PraÏském hradû obklo-
peném zahradami; navíc ho lákaly obory u letohrádku Hvûzda i v Bubenãi
(dn. Stromovka). Doufal zfiejmû, Ïe se tu kromû jiného zbaví matãina neu-
stálého mentorování (ale v tomto ohledu uspûl teprve roku 1581, kdy Ma-
rie pochopila marnost sv˘ch snah o synovu Ïenitbu a pfiedev‰ím o jeho
„pfiekování“ v oddaného katolíka a odstûhovala se do ·panûlska).

Pfiípravy na jeho stûhování do ãeské metropole zaãaly jiÏ v roce 1577,
deset let poté, co z ní ode‰el jeho str˘c – místodrÏící Ferdinand Tyrolsk˘.
Bylo nutno pfiistavovat i renovovat obytné a úfiední prostory PraÏského
hradu a pfiizpÛsobit je Rudolfovu poãetnému dvoru a úfiadÛm. Mûly zde
totiÏ sídlit nejen úfiady zaobírající se záleÏitostmi celé habsburské fií‰e, ale
i fiímské fií‰e, jejímÏ byl Rudolf II. císafiem.
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Mûsto se muselo pfiipravit také na to, Ïe v okolí PraÏského hradu budou
del‰í dobu pob˘vat poselstva a vzne‰ení hosté*, Ïe se rozh˘be obchod i fie-
mesla vãetnû toho, Ïe ceny potravin a fiemeslnick˘ch v˘robkÛ zaãnou str-
mû stoupat**, a Ïe s nárÛstem poãtu obyvatel*** dojde (stejnû jako za Kar-
la IV.) ke zv˘‰ení poãtu prostitutek****.

* Snaha vyuÏít pfiítomnosti dvora vedla fiadu mû‰ÈanÛ k v˘nosnému „pod-
nikání“: své domy stojící poblíÏ panovnického sídla pronajímali movit˘m
cizincÛm a sami se stûhovali do ménû atraktivních lokalit.

** Proti enormnímu nárÛstu cen byl 28. ãervence roku 1578 vydán
tzv. drahotní fiád. ProtoÏe v‰ak ceny „zkrotil“ jen ãásteãnû (zdraÏovalo
zejména víno a hovûzí maso), musel b˘t v prosinci roku 1604 vydán dal-
‰í; teprve ten je udrÏel na stejné úrovni aÏ do zaãátku tfiicetileté války,
tj. do r. 1618.

*** V roce 1583 mûla Praha asi 50 000 obyvatel a kolem roku 1600 to
bylo 60 000; pfiedstihla VídeÀ s 20 000 obyvateli, ale zaostávala za PafiíÏí,
Neapolí ãi Lond˘nem.

**** Prostitutky tu samozfiejmû pÛsobily jiÏ pfiedtím, ov‰em nyní pfiib˘-
valy jako houby po de‰ti. Údajnû i komorník císafie Rudolfa II. Jeron˘m
Karel Makovsk˘ provozoval „soukrom˘ harém“ na malostranském Pûti-
kostelním námûstí v domû U Tfií rÛÏí ãp. 163 a mnoho podnikÛ tohoto dru-
hu b˘valo Na Franti‰ku, na Újezdû ãi Pod Slovany. Kromû toho si zejména
v této dobû mnohé mû‰Èanské rodiny pfiivydûlávaly tím, Ïe ve sv˘ch do-
mech umoÏÀovaly pfiíleÏitostné schÛzky neprofesionálek se zájemci o „po-
bavení“. Mûst‰tí bifiici proto provádûli tzv. zkou‰ky poctivého spaní: bez
ohlá‰ení vstupovali do domÛ a kontrolovali, zda v nich pfiespávají pouze
ti, ktefií tu mají právo pfiespávat. KdyÏ nalezli hfií‰níky, odvedli je do vûze-
ní a mohli si odnést jejich svr‰ky i pefiiny.
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I kdyÏ nejvíce si pozitivní dopad vychutnávaly ãásti Prahy leÏící na le-
vém bfiehu, tedy v blízkosti PraÏského hradu, zkrátka nepfii‰lo ani Staré
a Nové Mûsto.

Pfiíliv cizincÛ do Prahy kromû jiného zlep‰il její tehdej‰í neuvûfiitelné
hygienické pomûry. Napfiíklad v roce 1588 byla vydána mûstská instruk-
ce, podle níÏ mûli hrobníci sbírat mrtvoly nalezené na vefiejn˘ch prostran-
stvích. Nejhor‰í situace b˘vala snad na vltavsk˘ch bfiezích, kde se kupily
haldy odpadkÛ a vznikala hnoji‰tû sk˘tající chudákÛm „Ïivoãi‰né“, byÈ sa-
mozfiejmû problematické teplo. Mnozí zde konãili svoji pozemskou pouÈ
a bohuÏel sem byli obãas odná‰eni i umírající ãeledíni a dûveãky, jichÏ se
tak chtûli jejich zamûstnavatelé z úsporn˘ch dÛvodÛ zbavit.

Panovníkovo stûhování bylo pochopitelnû finanãnû znaãnû nákladné,
ale ãesk˘ zemsk˘ snûm tentokráte ochotnû schválil novou daÀ, z níÏ
mûlo b˘t hrazeno. Do‰lo k tomu poté, co o ni král roku 1583 poÏádal.
Mít v Praze usazeného císafie a krále si pfiece pfiedstavitelé stavÛ pfiáli,
a proto teì, kdyÏ se jim to splnilo, nechtûli zbyteãnû ‰kudlit. (Z Vídnû
sem pfiesídlila i ¤í‰ská dvorská kanceláfi zab˘vající se záleÏitostmi
Sv. fií‰e fiímské.). Doufali, Ïe díky tomu bude panovník znát lépe domá-
cí pomûry, ochotnûji vyjde vstfiíc stavovsk˘m poÏadavkÛm a v krajním
pfiípadû ho bude moÏné snáze „vydírat“. Nic na tom nemûnil fakt, Ïe
Rudolf II. brzy zaãal utíkat od panovnick˘ch povinností k umûní a vû-
dám a vládu pfienechával sv˘m dÛvûrníkÛm, z nichÏ mnozí sledovali
pouze osobní prospûch.

Na PraÏském hradû sídlil Rudolf II. trvale cel˘ch 29 let – od 16. fiíjna
roku 1583 aÏ do své smrti 20. ledna roku 1612 aãkoliv trÛnu se vzdal uÏ
roku 1611.

Za tu dobu provedl fiadu chvályhodn˘ch akcí.
Napfiíklad roku 1593 roz‰ífiil Lví dvÛr, svoji zoologickou zahradu, která

byla jeho p˘chou. Mnozí panovníci mu jako „úplatky“ posílali nové zvífie-
cí exempláfie, mezi nimiÏ byli nejen leopardi a tygfii, ale i orangutan a dva
bílí sokoli. Îil tu i jeho lví mazlíãek jménem Mohamed, k nûmuÏ se je‰tû
vrátíme.

Za Rudolfovy vlády pr˘ b˘vala nejkrásnûj‰í Královská zahrada PraÏské-
ho hradu. Rostly v ní nejen napfiíklad divoké ka‰tany, ale poprvé v Evropû
i tulipány (které císafi získal od cafiihradského vyslance), palmy a cizokraj-
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né ovocné stromy. Byly tu vybudovány besídky, vodotrysky, vodní nádrÏky,
kamenné i bronzové sochy apod.

Pozornosti neu‰la ani Královská obora (dn. Stromovka). Císafie totiÏ
napadlo roz‰ífiit zdej‰í rybník a zásobovat ho vodou z Vltavy. KvÛli tomu
vznikla tzv. Rudolfova ‰tola – jedineãná, asi tisíc metrÛ dlouhá stavba vej-
ãitého tvaru o v˘‰ce 3,8 metru a ‰ífice od 80 cm do pÛldruhého metru. Za-
ãínala kousek od dn. ·tefánikova mostu, vedla pod cel˘m letensk˘m kop-
cem a havífii povolaní z Kutné Hory ji proráÏeli z pûti, resp. ãtyfii svisl˘ch
‰achet cel˘ch devût let, do roku 1593. Stihli to ale jen proto, Ïe kutali ve
dne i v noci. Císafi dal také pfiestavût zdej‰í letohrádek a pfii roz‰ifiování
této obory si roku 1584 koupil ml˘n stojící tu od 14. století.

*Nákup tohoto bubeneãského ml˘na doporuãoval jiÏ Maxmiliánovi jeho
bratr Ferdinand Tyrolsk˘, praÏsk˘ místodrÏící, ale âeská dvorská komora
to zamítla jako drahou a zbyteãnou investici. Rudolf II. se ov‰em nehodlal
zdrÏovat s nûjak˘mi Ïádostmi a údajnû zaplatil poÏadovanou ãástku ze
svého. Podle jiné verze mu ml˘n darovali ãe‰tí stavové. Císafi tu pr˘ míval
i nejedno milostné dostaveníãko; z vûÏiãky láznû zfiízené u ml˘na pr˘ sle-
doval koupající se dívky a z nich si vybíral své favoritky.

Ten byl dal‰ích ‰est let pfiestavován na areál, jehoÏ souãástí mûla b˘t
i stáj pro losa, kterého panovník hodlal chovat; postupnû tu pfiibyla brusír-
na drahokamÛ.

Kromû Prahy hledal Rudolf klid v nedalekém letohrádku v Lánech, kte-
r˘ si nechal v 80. letech 16. století pfiestavût z pÛvodní stfiedovûké tvrze,
stejnû jako v zámeãku v Brand˘se nad Labem, kter˘ tak ‰ikovnû „vy-
vlastnil“ Ferdinand I. Zde si zfiídil krásnou zahradu s palmami, cedry, oli-
vami a cizokrajn˘mi kvûtinami, z nichÏ nûkteré pr˘ byly dovezeny aÏ
z âíny. V této zahradû údajnû vlastnoruãnû zahradniãil.
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MILOVANÉ UMùNÍ A VùDY

Rudolf II. rád naslouchal jedné z tehdy nejv˘znamnûj‰ích a nejvût‰ích
dvorsk˘ch evropsk˘ch kapel, kterou si pfiivezl do Prahy. Byla velmi kvalit-
ní, mívala pfies sedmdesát ãlenÛ (pfiedev‰ím NizozemcÛ a NûmcÛ), mezi
nimiÏ nechybûli zpûváci ani trubaãi, a hrávala nejen v prostorách PraÏské-
ho hradu, ale i v chrámu sv. Víta.

Na svÛj dvÛr zval Rudolf II. jak známo mnohé podvodníky, ale zároveÀ
i vzdûlané lidi jako napfiíklad J. Keplera (1571–1630) ãi Tychona Brahe
(1546–1601)*. Rád s nimi debatoval, sliboval jim vysoké pfiíjmy – ale bo-
huÏel tyto své sliby jen málokdy plnil**.

* Koncem 16. století Rudolf II. koupil mûsto Benátky n. Jizerou, aby se na
zdej‰ím zámku mohl Tycho Brahe ubytovat a zfiídit si zde za císafiské pení-
ze observatofi. Ov‰em slovutnému dánskému astronomovi se tu nelíbilo,
protoÏe ho ru‰ily náv‰tûvy okolních zvûdav˘ch ‰lechticÛ, a navíc správce
panství pr˘ byl muÏ nejen surov˘, ale i hluãn˘. Proto se rozhodl, Ïe bude
radûji pracovat v Praze; zde ho ov‰em zase rozãilovaly nejen obãasné ná-
v‰tûvy císafie, ale i praÏské zvony, na které si mu ãasto stûÏoval.

** S Rudolfovou malou ochotou platit mívali ‰patné zku‰enosti i nûktefií
‰lechtici, ktefií vstoupili do jeho sluÏeb. K nim patfiil napfiíklad Kry‰tof Ha-
rant, kter˘ u nûj pracoval dvanáct let, ale platu se domáhal vût‰inou mar-
nû. Paradoxnû nejvíce si vydûlal tím, Ïe svého vzne‰eného zamûstnava-
tele bouchl do zad: do‰lo k tomu ve chvíli, kdy Rudolfovi zaskoãilo. Nikdo
jin˘ si netroufl u‰tûdfiit do vzne‰en˘ch zad herdu, i kdyÏ panovníkÛv obli-
ãej jiÏ zaãal nebezpeãnû mûnit barvu. Kry‰tof Harant se toho odváÏil –
a obdrÏel za tento záchrann˘ zásah ãtyfii tisíce tolarÛ!

Rudolfovou velkou láskou se staly jeho tématicky rÛznorodé sbírky.
V první fiadû zahrnovaly umûlecká díla – mj. asi tfii tisíce cenn˘ch

obrazÛ a vzácné knihy. Mezi nimi byla „Liber gigas“ (“Codex gigas“)
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neboli „ëáblova kniha“, zfiejmû nejvût‰í ruãnû psaná stfiedovûká kniha,
dokonãená poãátkem 13. století v podlaÏickém klá‰tefie u Chrudimi
(v roce 1648 odvezená ·védy). ·lo o jakousi encyklopedii stfiedovûké
moudrosti o v˘‰ce 920, ‰ífice 505 a tlou‰Èce 22 mm s 312 pergamenov˘-
mi listy, váÏící 75 kilogramÛ a obsahující mj. opis Kosmovy kroniky
a bible, kalendárium, zaklínadla apod. Údajnû ji musel jist˘ „zlobiv˘“
knûz napsat za jedinou noc, a tak si pozval na pomoc ìábla, kter˘ si vy-
mínil, Ïe v ní bude za odmûnu zobrazen; jeho portrét mûfií na v˘‰ku
témûfi pÛl metru. Raritou byl i RudolfÛv „Codex argenteus“, spis
o 187 stranách psan˘ stfiíbrem na purpurovém pergamenu gótsk˘m
písmem.

Jeho láskou se staly také pfiírodniny. Exponáty tvofiily jak opravdu cen-
né vzácné kameny (ãást získal díky tomu, Ïe roku 1588 vydal dekret o pro-
zkoumání ãesk˘ch hor z hlediska v˘skytu vzácn˘ch kamenÛ a nejlep‰í
kousky si ponechal pro sebe), tak napfiíklad jedenadvacet rohÛ údajn˘ch
jednoroÏcÛ, kostra pr˘ zaruãenû pravého draka, duch v lahvi, ploutev
vodní panny ãi zvonek na pfiivolávání duchÛ.

Rudolf II. mûl i slabost pro hodiny, které pro nûj zhotovovali na zakáz-
ku cizí hodináfii. ·lo o ãasomûrné pfiístroje urãené pro astronomická bádá-
ní, ãi astronomické hodiny s pohybliv˘mi planetami. Za jeho vlády byly
v Praze vyrobeny i dva zcela unikátní ãasomûfiiãe. Jeden pouÏíval jako re-
gulátor chodu rotující vûtrník a druh˘ byl zhotoven˘ z horského kfii‰Èálu,
coÏ zfiejmû ovlivnil sám císafi, holdující brou‰ení a rytí skla. Na tûchto ho-
dinách bylo unikátní to, Ïe mûly tfii ãíselníky, takÏe ukazovaly hodiny, mi-
nuty a zfiejmû jako první na svûtû i vtefiiny.

Vlastnil také technické exponáty, a to vskutku rÛznorodé: na jedné stra-
nû to byly mechanické hraãky a strojky vãetnû údajného perpetua mobile
(dodnes pr˘ není jasné, na jakém principu tento RudolfÛv strojek praco-
val), a na stranû druhé ‰lo o opravdu cenné astronomické pfiístroje. Kromû
toho tu byla v‰ehochuÈ zahrnující nÛÏ vyoperovan˘ ze Ïaludku jistého ãe-
ledína, indiánské odûvy, sluneãníky z rybí kÛÏe, mofiské rostliny, mu‰le,
krokod˘lí kÛÏe, Ïelví ‰títy, holenní kost údajného obra, figurky z barevné-
ho vosku apod.

Exponáty byly vût‰inou umístûné v tzv. Rudolfovû a v Novém (od kon-
ce 17. století ·panûlském) sále, postaven˘ch nad konírnami na druhém
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nádvofií PraÏského hradu (RudolfÛv sál je z let 1589–1596, ·panûlsk˘ z let
1603–1606). KdyÏ se prostory zaplnily, byly pfiedmûty rozmísÈovány do cí-
safisk˘ch komnat. PfiestoÏe na vlastní oãi mûlo moÏnost vidût tuto sbírku
jen málo souãasníkÛ*, zvûst o ní se ‰ífiila Evropou.

* Jedním z nich byl francouzsk˘ humanista Jacques Esprinchard, kter˘
mj. zanechal popis ohromné mramorové desky, na niÏ se ve‰lo pohodlnû
dvanáct lidí. Byla pr˘ vyloÏena po celé plo‰e drah˘mi kameny, ale zfiejmû
ji kdosi ukradl, protoÏe inventární zpráva vyhotovená v roce 1619 se o ní
ani slÛvkem nezmínila.

TûÏko fiíci, co je pravdy na tom, Ïe za desítky milionÛ, které císafi zapla-
til za své sbírky, mohli b˘t vyhnáni Turci z Evropy. Jisté je v‰ak to, Ïe prá-
vû tento koníãek se pro nûj stal na pfielomu století nejlep‰ím lékem na jeho
zhor‰enou schizofrenii, která ho vyfiadila z provozu na dva roky. Zpovûd-
ník a lékafi Jan Pistorius tím totiÏ kolem roku 1600 pfii recidivû nemoci od-
vracel jeho pozornost od nepfiíjemn˘ch problémÛ (hrozila mu Ïenitba, mûl
fie‰it otázku následníka) právû k vûcem, jeÏ mu byly pfiíjemné a „hladily“
ho po du‰i.

Za zmínku moÏná stojí, Ïe nedokonalá pfiehlednost sbírek (inventariza-
ci pr˘ moÏná zabránili komorníci, aby v nich mohli rejdit) vedla k tomu,
Ïe byly jiÏ za Rudolfova Ïivota rozkrádány. Jedním z obÏalovan˘ch se stal
komorník Filip Lang. Komise ho vysl˘chala od listopadu do prosince roku
1608, protoÏe byl podezfiel˘ z odcizení velkého mnoÏství klenotÛ, cenn˘ch
látek, stfiíbrného nádobí apod., které posílal na své statky v Nûmecku. Na-
konec ale vy‰lo najevo, Ïe jeho bohatství pocházelo nikoliv z krádeÏí, ale
z úplatkÛ, které pfiijímal zejména pfii nákupech nov˘ch (a v fiadû pfiípadÛ
bezcenn˘ch) exponátÛ. ObÏalován byl i LangÛv nástupce Ka‰par Ruck˘
z Ruc; v den, kdy císafi zemfiel, byl zatãen a v cele se obûsil na ‰ÀÛfie, na níÏ
nosil klíã od kunstkomory, coÏ bylo povaÏováno za pfiiznání viny. Odha-
duje se v‰ak, Ïe za Rudolfova Ïivota zmizelo ze sbírek jen nemnoho men-
‰ích pfiedmûtÛ, které bylo moÏné nepozorovanû vynést z PraÏského hradu;
hlavní rabování mûlo teprve pfiijít*.
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* První vlna mizení exponátÛ ve velkém nastala v období od Rudolfovy
smrti do roku 1619, kdy se sv˘mi nároky pfii‰li dûdicové. V dal‰ím období
jich ãást zabavili ãe‰tí stavové na vojenské úãely a na reprezentaci, po roce
1620 rozprodávali sbírky úfiedníci Ferdinanda II., koncem tfiicetileté války je
vyrabovali ·védové a za Josefa II. bylo pár zbyl˘ch exponátÛ odprodává-
no – jak uvidíme – za pár krejcarÛ.

O SVATBù NECHTùL ANI SLY·ET – A HUH≈AL

O Rudolfovi II. je známo, Ïe miloval zvífiata*, zejména konû a lvy, ale
i Ïeny, ov‰em manÏelství se cel˘ Ïivot úspû‰nû bránil; snad za to ãásteãnû
mohla matka, která jeho otci náleÏitû „pepfiila“ Ïivot.

* Mezi zvífiaty, která vstoupila do jeho Ïivota, byli i velbloudi, jejichÏ stádo
pr˘ dostal z Orientu. ProtoÏe si s nimi ale nevûdûl rady, poslal je na Dob-
fií‰, kterou pov˘‰il na mûsto. Tamní hejtman ov‰em v letech 1593 aÏ 1596
psal císafii zoufalé dopisy, v nichÏ si stûÏoval jak na zvífiata, „potvory, kte-
ré k niãemu nejsou“, tak na velbloudáfie; ti pr˘ jen popíjeli v krãmách
a o zvífiata se nestarali. Choval také vzácné ‰panûlské konû, (pfiedchÛdce
kladrubákÛ a vídeÀsk˘ch lipicánÛ), jimÏ postavil stáje; právû podle tûchto
u‰lechtil˘ch koní (a nikoliv podle poselstva ‰panûlského krále, jak se pÛ-
vodnû tradovalo) se tzv. Novému sálu, vybudovanému nad nimi v letech
1603 aÏ 1606 pro ãást Rudolfovy sbírky, zaãalo koncem 17. století fiíkat
·panûlsk˘ sál.

Od roku 1579 byl zasnouben se svou ‰panûlskou sestfienicí Isabelou
Clarou Eugenií, nejstar‰í dcerou ‰panûlského krále (Filipa II.). SÀatek s ní
stále oddaloval, aÏ nakonec v roce 1590 (podle jin˘ch pramenÛ v roce
1597) prohlásil, Ïe si pfiece nemÛÏe vzít Ïenu, kterou nikdy nevidûl – a tím
povaÏoval zasnoubení za oficiálnû ukonãené. KdyÏ si ale dotyãná sestfien-
ka vzala roku 1599 jeho bratra Albrechta, tehdej‰ího místodrÏitele ‰panûl-
ského Nizozemí, zhroutil se. Tato reakce je oznaãována za jeden z prvních
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projevÛ jeho du‰evní choroby. Jinou Rudolfovu potenciální manÏelku –
Annu Tyrolskou (dceru Ferdinanda Tyrolského, stavitele Hvûzdy, a jeho
druhé Ïeny), si vzal zase bratr Matyá‰.

Z dal‰ích adeptek na roli manÏelky tohoto císafie stojí nespornû za
zmínku zejména Marie Medicejská, která v‰ak Rudolfa nakonec od-
mítla sama, protoÏe jí vû‰tkynû pfiedpovûdûla korunu francouzské krá-
lovny – coÏ se jak známo vyplnilo. I tehdy pr˘ Rudolf vyvádûl, a dokonce
snad vyhroÏoval sebevraÏdou.

Pfiesto následník a pozdûji král a císafi Ïil voln˘ jako pták nevázan˘m Ïi-
votem a pfii volbû sv˘ch spoleãnic nebyl pfiíli‰ vybírav˘; nelze se divit, Ïe se
nakazil syfilidou*.

* Tato choroba pr˘ u nûj zpÛsobila destrukci maxily, tj. horní ãelisti, coÏ
mûlo za následek tûÏce srozumitelnou fieã a coÏ pozdûji ovlivnilo i Rudolfo-
vu ochotu st˘kat se s vefiejností. V dÛsledku toho pr˘ odmítal proná‰et trÛn-
ní fieãi a vést jakékoliv vefiejné konverzace, a dokonce moÏná právû proto
odmítal Ïenitbu. K takovéto destrukci maxily dochází ve tfietím stadiu syfili-
dy, kdy na rÛzn˘ch místech tûla vznikají tzv. gumata (tj. defekty zpÛsobené
rozpou‰tûním tkánû napadené pÛvodcem nemoci – treponemou). Pokud se
„usadí“ v ãelisti, dochází ãasto k perforacím vãetnû vytvofiení otvoru po
stranû nosu – a právû tento otvor mohl zpÛsobit císafiovo huhÀání.

Jeho jedinou stálicí se stala krásná vzdûlaná Italka Katefiina Stradová*,
kterou poznal díky svému sbûratelskému koníãku: její otec mu totiÏ dodal
vût‰inu umûleck˘ch pfiedmûtÛ zdobících jeho sbírky.

* JiÏansky pohledn˘ sbûratel Jacopo (Jakub) de Strada z Mantovy byl
vzdûlan˘ v fiadû oborÛ, napsal nûkolik numismatick˘ch dûl, mûl nadání
pro kreslení, k jeho pfiátelÛm patfiil Tizian (kter˘ namaloval jeho portrét)
a vlastnil jeden praÏsk˘ nevûstinec. Kromû jiného se zab˘val sestrojením
perpetua mobile. Spravoval sbírky Maxmiliána II., a kdyÏ pfii‰el do Prahy
za Rudolfem, dostal od nûj pro sebe a rodinu dÛm v Ungeltû nedaleko Sta-
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romûstského námûstí. Rudolf se k nûmu chodíval ãasto a rád dívat na sbír-
ky a pfii této pfiíleÏitosti se seznámil s jeho dcerou Katefiinou. Zalíbila se mu
a „pov˘‰il“ ji na svoji milenku. Po Jacopovi se stal císafiov˘m antikváfiem
roku 1588 jeho syn Jacopo Ottavio Strada. (Nûkdy se hovofií o tom, Ïe se
císafii zalíbila i Ottaviova dcera Marie Anna.)

Rudolf si na Katefiinû pr˘ snad nejvíce cenil toho, Ïe se nezajímala o po-
litiku a nepletla se mu do vládnutí. Na PraÏském hradû Ïila jiÏ v dobû Ru-
dolfova zasnoubení s Isabelou a byla podezírána z toho, Ïe ho s ohledem
na své osobní zájmy od sÀatku zrazovala; dokonce se hovofiilo o tom, Ïe ho
oãarovala. Císafi a král s ní mûl ‰est dûtí, tfii syny a tfii dcery; nejmlad‰í hol-
ãiãka Anna Dorothea se narodila den pfied císafiovou smrtí – 19. ledna
roku 1612. Rudolf v‰echny potomky uznal za legitimní levoboãky s prá-
vem nosit pfiídomek d’Austria a v‰em zajistil kvalitní v˘chovu. Mnoho in-
formací se o nich nedochovalo – snad jen to, Ïe dcery se provdaly nebo
vstoupily do klá‰tera. V˘jimkou se v mnoha ohledech stal prvorozen˘ Ju-
lius Caesar* (*okolo 1585 – †25. 6. 1609), kter˘ se nevydafiil, i kdyÏ do nûj
otec vkládal velké nadûje a snil o jeho skvûlé kariéfie.

* Julius Caesar d’Austria byl sadisticky zaloÏen˘ alkoholik náchyln˘ k du-
‰evní chorobû projevující se jiÏ od dûtství. Jeho v˘stfielky (pití, Ïeny, skan-
dály) dosáhly vrcholu, kdyÏ roku 1606 v návalu vzteku zabil jednoho ze
sv˘ch sluÏebníkÛ. Otec ho nechal internovat v jistém rakouském klá‰tefie,
ale po ãtvrt roce mu dovolil pfiesídlit na âesk˘ Krumlov, kde v roce 1608
bestiálnû zavraÏdil svou ‰estnáctiletou milenku Markétu Pichlerovou,
dceru lazebníka. (Nûkde se doãteme, Ïe ‰lo o prostitutku jménem Mu‰le.)
Byl internován a léãen pou‰tûním Ïilou a bylinkami, coÏ ale na schizofre-
nii, jíÏ podle souãasn˘ch lékafiÛ trpûl, samozfiejmû nestaãilo. Zemfiel
25. ãervna roku 1609 poté, co se u nûj objevily podivné otoky. Podle nû-
kter˘ch pramenÛ spáchal sebevraÏdu, podle jiné mu J. Jessenius na Ru-
dolfÛv rozkaz otevfiel v lázni Ïíly a podle tfietí zemfiel na aspiraãní pneu-
monii neboli perforaci loÏiska hnisu v pfiedním hrtanu. Bylo mu 24 let
a k vûãnému odpoãinku byl uloÏen tajnû a v noci.
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PODIVN¯ PODIVÍN

Zdravotní problémy císafie Rudolfa II. projevující se depresemi a zá-
dumãivostí, s nimiÏ si lékafii nevûdûli rady, zaãaly nûkdy v roce 1580. Pro-
gnózy byly nejisté, a tak zaãala jednání o jeho pfiípadném nástupci. Pak
sice nastalo zlep‰ení, ale zároveÀ vzrostla Rudolfova nechuÈ cestovat a st˘-
kat se s lidmi.

Po letech relativní stabilizace se potíÏe vrátily a hlavní slovo témûfi ve
v‰em získávali na PraÏském hradû císafiovi oblíbenci.

Za Rudolfovy zdravotní potíÏe mohlo zfiejmû dûdiãné zatíÏení* a syfili-
da, která kromû jiného negativnû ovlivnila i jeho du‰evní zdraví a byla pfií-
ãinou v˘buchÛ agresivity i stihomamu.

* Co se dûdiãného zatíÏení t˘ãe, mûl je Rudolf II. (i jeho bratr Matyá‰)
opravdu vydatné. Základ k nûmu poloÏila prababiãka Johana zv. ·ílená,
své „polínko“ pfiidal podivínsk˘, depresemi trpící a plaãtiv˘ dûdeãek Ka-
rel V. (matãin otec) a pfiisadili si i rodiãe Maxmilián II. a Marie ·panûlská
tím, Ïe byli bratranec a sestfienice, tedy blízcí pokrevní pfiíbuzní. Ov‰em
na obhajobu tûchto pfiíbuzensk˘ch sÀatkÛ nutno dodat, Ïe tehdy je‰tû vût-
‰inou lidé netu‰ili, Ïe mohou mít degenerativní dÛsledky. Naopak – ze-
jména pfiíslu‰níci vládnoucích rodÛ vûfiili, Ïe smí‰ení krve urozen˘ch rodÛ
je prospû‰né, protoÏe dvû vysoké kvality zaruãí kvalitu je‰tû vy‰‰í. Na dru-
hé stranû církev jiÏ od 10. století zakazovala manÏelství mezi pfiíbuzn˘mi
do sedmého stupnû a oznaãovala je za cizoloÏství; pfii‰lo-li se na takov˘
svazek, muÏi se museli vefiejnû kát a Ïeny odcházely do klá‰tera. Habs-
burci si v‰ak s oním církevním zákazem nelámali hlavu, a protoÏe ne‰et-
fiili finanãními pozornostmi, papeÏové jim – aÈ více, ãi ménû ochotnû – vy-
dávali dispens neboli povolení v˘jimky.

Hovofií se i o maniodepresivní psychóze, kvÛli níÏ se pr˘ Rudolf II. po-
kusil jako první Habsburk spáchat sebevraÏdu. V roce 1600 si k tomu zfiej-
mû vybral kord a v posledních letech svého Ïivota se pravdûpodobnû zku-
sil podfiíznout stfiepem z okenní tabule. Nûkdo hovofií o progresivní
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Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading
.

http://www.ereading.cz/

