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I. 

Císařovo srdce
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1

Dlouhá a  široká chodba s mohutnými klenbami, ve-
doucí k císařovým komnatám, je lemována vysokými okny, 
z nichž je vidět na hradní nádvoří, hlídané pěší a  jízdní 
stráží. I hradní chodba je bedlivě střežena, před těžkými 
dubovými dveřmi stojí dva vojíni v pestrém obleku císař-
ských drabantů, v  rukou halapartny se stříbrnými hroty 
a zlatými střapci na žerdích. Nehybní a mlčenliví, dohlížejí 
na vchod do předsíně císařských komnat, naplněné hrad-
ními sluhy, kteří mají za úkol otvírat návštěvníkům dveře 
do prostorné čekárny.

V době, kdy nejsou přijímány návštěvy, se na druhém 
konci dlouhé chodby několik panošů bavívá hrou s mí-
čem. Přes přísný dvorní řád se nikdo neodváží je napome-
nout, nebo jim ve hře dokonce bránit, jinoši si pro svou 
kratochvíli vybrali místo před kuchyní, odkud je závistivě 
sledují mistři kuchaři a jejich pomocníci.

Ti hraví mládenci se mají! Času mají habaděj, obsluhují 
pouze u jídelní tabule, přinášejí do hodovní síně pokrmy 
a pití, podávají stolovníkům misky s vodou na umytí ru-
kou a jemné ručníky na jejich osušení. 

Jeho Veličenstvo na ně nenechá dopustit, někdy dokon-
ce vyjde ze své pracovny, jen tak podomácku, v hnědé ka-
zajce se žlutými rukávy, a s úsměvem panoše sleduje. Stává 
se, že si od některého z nich vypůjčí i pálku a hraje s nimi.

Takové dětinství! Císař svaté říše římské a král uherský 
a český, vladař slavné České země, v ulicích jejíhož hlavní-
ho města je slyšet jazyky všech národů, kde sídlí vyslanci 
cizích států a zástupci mnoha zemí, města učenců a kouzel-
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níků, vojáků a studentů, kupců z dálných krajů, ale i dobro-
druhů a nevěstek, města přepychu a radovánek.

Země Koruny české měly v roce 1576 na čtyři milio-
ny duší a představovaly nejhustěji obydlenou, nejbohatší 
a nejrozvinutější oblast střední Evropy. Nikdo nemůže vě-
dět, že vznešený král této proslulé a všemi vážené země hle-
dá v míčových hrách svých panošů vlastní chlapectví a ji-
nošství, pro něž na španělském dvoře, kde byl vychováván, 
nebyla příznivá půda. Bezstarostné skotačení mu nebylo 
dopřáno, byl budoucí císař a musel se na svůj odpovědný 
úřad svědomitě připravovat už od útlého dětství.

Jeho matka Marie Habsburská, fanatická katolička, byla 
přesvědčena, že výchova královských synů bude v kacíř-
ských Čechách, zemi husitů, spojenců ďábla, nebezpečně 
ohrožena a trvala na tom, aby byli postupně posíláni k je-
jímu bratrovi, španělskému králi Filipovi II. Jedině v přís-
ně katolickém Španělsku se jim dostane správného vycho-
vání, tam nenačichnou kališnictvím jako jejich otec císař 
Maxmilián II., který bez odporu snáší na svém dvoře pro-
testanty.

Sama se ze všech sil snažila, aby syny před podobným 
nebezpečím ubránila.

„Nezapomeňte, že jste z rodu, který odpovídá Bohu 
za celý křesťanský svět,“ kladla jim na srdce. „Tento vzne-
šený cíl ospravedlňuje vše, cokoli vykonáte k  jeho do-
sažení.“

Ve Španělsku se Rudolfovi a jeho mladšímu bratru Ar-
noštovi, který tam byl na výchovu poslán s ním, dostalo 
nejvyššího možného vzdělání. Mluvili německy, španělsky, 
francouzsky, italsky a latinsky. Kromě pečlivého školení ve 
vědách a cizích jazycích se jim dostalo i výcviku ve zbrani, 
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a aby synovci nebyli o nic ochuzeni, najal pro ně strýc Fi-
lip také vynikajícího učitele tance.

Po návratu ze Španěl obstaral císař Maxmilián II. pro 
nejstaršího syna Rudolfa učitele češtiny Šebestiána Pechov-
ského z Palatina. Budoucí český král musí ovládat jazyk 
země, jíž bude vládnout.

*  *  *
Po korunovaci se Rudolf přestěhoval z Vídně do Prahy 

a prohlásil hlavní město Českého království za své sídel-
ní město. Většinu dvorských institucí nechal dál ve Vídni 
a byl s nimi ve spojení na dálku.

Pro nového českého krále a římského císaře byla Praha 
příjemným závětřím, kde se mohl v klidu věnovat svým 
zálibám, a zároveň mu poskytovala bezpečný úkryt před 
ustavičně intrikujícím příbuzenstvem, které nepokrytě usi-
lovalo o panovnický trůn.

Za Rudolfovy vlády se Praha stala „zlatým městem“. 
Patřila k nejživějším a nejlidnatějším městům habsburské-
ho mocnářství, v naději na blahobytnější živobytí se do ní 
stěhovali úředníci a  zřízenci s  rodinami, úspěšní i méně 
úspěšní umělci, kupci a  řemeslníci. S nimi však přichá-
zely také nežádoucí živly jako darmošlapové, podvodníci 
a zločinci.

Hlavní město Českého království mělo už tehdy šede-
sát tisíc obyvatel. Ve všech pražských městech bylo přes tři 
tisíce domů a víc než stovka šlechtických paláců. Většina 
ulic měla po obou stranách strouhy, do nichž volně vyté-
kaly splašky z domácností i močůvka z chlévů. V mnoha 
domech nebyly latríny a „neřády“ se lily přímo na ulici.

Skládky dříví, hnoje a odpadků byly na ulicích stejně 
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běžné jako pobíhající prasata nebo vandrovníci, zahrabaní 
po nocích v kupkách sena.

Hlučná, páchnoucí nebo jinak obtěžující řemesla mu-
sela být umístěna na okraji, do ulice Platnéřské nebo V jir-
chářích, naproti tomu na Královské cestě v ulici Caletné 
sídlili caletníci pečící voňavé calty.

Pracovní ruch trval až do setmění, za soumraku měs-
to ztichlo. Přespolní prodejci je opustili branami, které za 
nimi stráže zase zavřely na několik západů. Neosvětlené 
město se pohroužilo do tmy. Do ulic nastoupili ponocní 
a strážní.

V oknech paláců a bohatých domů byly rozžaty louče 
a svíce, v chudších příbytcích se žádné světlo neobjevilo, 
avšak z jasně osvětlených krčem a pivnic dlouho do noci 
hlaholil hlučný zpěv a veselý smích. Příležitost k popíjení 
se našla téměř na každém rohu, návštěvu krčem si moh-
li dovolit i chudobní, pro něž bylo pití dostupným po-
žitkem.

Přibývalo také rvaček, přepadení a horšího násilí. Zločin-
nost byla vysoká a nepáchala ji pouze spodina, ale i vlašská 
menšina, která se do Prahy přistěhovala na stavby. Domů 
hromadně přibývalo, město se rozrůstalo. Jakmile některý 
z přistěhovalců nedostal rychle práci na stavbě, dal se na 
zlodějnu, aby neumřel hlady.

*  *  *
České království vzkvétalo, Praha se skvěla jako zářivý 

démant v drahocenném zlatém prstenu, císař Rudolf II. 
mohl být spokojen.

Nebyl. Obklopoval ho zástup protivníků, dusil se v je-
jich těsném sevření. Nebyli to jen samí cizí lidé, nejzavilejší 
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nepřátele měl ve vlastní rodině. Jeho o pět let mladší bratr 
arcikníže Matyáš hoří nedočkavostí po jeho panovnickém 
trůnu. Jako třetí v pořadí nemá ovšem na císařskou korunu 
nejmenší naději, neboť po Rudolfovi je tu ještě Arnošt.

Celé habsburské příbuzenstvo strojí proti Rudolfovi 
úklady, chce ho zbavit trůnu, usiluje o jeho bezživotí. Cí-
sař se před nimi musí mít na pozoru. A nejen před vlast-
ní rodinou, i před všemi úředníky, komorníky, dvořany… 
Kam oko pohlédne, všude číhají zrádci.

V panovníkově utýrané duši roste podezíravost, strach 
přede všemi a přede vším. Na každém kroku číhá nebezpe-
čí, všude může dojít k neštěstí, i ve vlastním domě. 

Císař zanechal míčových her, už si ani nechodí zahrát 
s panoši, i na koni přestal jezdit, jen si občas nechává před-
vádět oblíbené španělské a vlašské hřebce a zálibně je po-
zoruje z okna své komnaty.

*  *  *
Pouze k několika málo lidem u dvora si císař Rudolf 

zachoval důvěru. K těm patřil i Jan Vchynský z Vchynic 
a Tetova. Pocházel ze starobylého českého rodu, jehož pří-
slušníci přijali později jméno Kinský. Počátky vladyckého 
rodu Vchynských sahají do třináctého století. Jejich sídlem 
byl hrad Vchynice nebo také Chynice na Litoměřicku.

Za zásluhy v boji proti Turkům udělil císař Janu Vchyn-
skému titul císařského rady a roku 1576 ho jmenoval pur-
krabím na Karlštejně. 

Jan Vchynský byl čestný a odvážný muž, nebál se říci 
svůj názor do očí ani Rudolfovi II. Na podzim roku 1586 
však vzbudil jeho pohoršení vlastním výkladem purkrab-
ského práva. Vyjádřil se, že právo na obsazování hodnos-
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ti karlštejnského děkana by měli mít čeští stavové, nikoli 
císař. Odmítl dokonce vpustit do hradu nově jmenované-
ho karlštejnského děkana, přestože ho doprovázeli poslo-
vé pražského arcibiskupa s  jeho doporučujícím dopisem.

Papežská nunciatura nazvala Jana Vchynského nejzary-
tějším luteránem. Kněžím pražské kapituly byl protestant 
Jan Vchynský ve výnosné funkci karlštejnského purkrabí-
ho už celých deset let trnem v oku a obžalovali ho, že se ne-
šetrně dotkl císařského majestátu výrokem, že karlštejnské-
ho děkana by neměl jmenovat císař, ale čeští stavové.

Obžaloby se na jejich popud ujal pražský arcibiskup 
Martin Medek, muž rozumný a snášenlivý, avšak vinou dů-
myslných politických pletich se případ karlštejnského pur-
krabího rozrostl v nebezpečnou aféru. Zapojili se do něj 
katoličtí dvorní úředníci, vydatně podporovaní papežskou 
nunciaturou. Nejhorlivěji ze všech si počínal nejvyšší hof-
mistr Jiří Popel z Lobkovic, který usiloval o funkci nejvyš-
šího purkrabího u císařského dvora, zastávanou dosud pa-
nem Vilémem z Rožmberka.

Jan Vchynský se bláhově domníval, že právě s pomocí 
Viléma z Rožmberka vyvázne z obžaloby bez citelné újmy, 
neboť Vilém z Rožmberka byl císařovým vlivným porad-
cem. Patřil k představitelům umírněného křídla, ochotné-
ho k pokojnému soužití s nekatolíky, byl však prozíravý 
politik a dovedl správně odhadnout situaci.

Jan Vchynský bohužel včas nepostřehl, že svou při ztra-
til dříve, než se vůbec začala vyšetřovat. Agresivní katolí-
ci svou žalobu bedlivě střežili, nechtěli si nechat ujít jistou 
příležitost k likvidaci zatvrzelého protestanta. Janu Vchyn-
skému hrozila ztráta hrdla, přestože se žádný soudní pro-
ces nekonal.
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Krajně rozhněvaný panovník, který stále více podléhal 
stihomamu, karlštejnskému purkrabímu vzkázal, že si ne-
přeje, aby se ještě objevil u dvora. Nakonec ho však na pří-
mluvu Viléma z Rožmberka obeslal do Prahy, aby se před 
ním pokořil a poprosil o milost.

„Nikdy!“ umíněně prohlásil Jan Vchynský a znovu se 
obrátil na Viléma z Rožmberka.

„Tady jde nejen o majetek, ale hlavně o život,“ poučil 
ho Rožmberk.

„Ale takovou potupu a takové ponížení přece nemohu 
přenést přes srdce,“ naříkal Jan Vchynský. „Do smrti bych 
se musel sám před sebou hanbit.“ Upřel na rožmberské-
ho vladaře úpěnlivý pohled. „Co mi poradíte, můj vzácný 
ochránce?“

Vilém z Rožmberka neodpověděl hned. Soucítil s  Ja-
nem Vchynským, chápal, že pro něho není snadné smířit 
se v tak krátké době s nečekaným životním pádem, proto 
promyšleně vážil slova.

„Nemáte na vybranou, milý příteli,“ promluvil po chví-
li tiše, avšak naléhavě. „Myslete na svoji početnou rodinu. 
Máte deset dětí, odpovídáte za celou jejich budoucnost.“

Po Rožmberkově moudré domluvě Janovi Vchynskému 
nezbývalo, než aby pochopil, že skutečně nemá na vybra-
nou, a vladařovu radu poslechl. Pokořil se před císařem, 
dvakrát k nohám Jeho padnuv na kolena a tudy crimen laesae 
maiestatis, to domnění, jako by ve lebnost Jeho Milosti Císař-
ské urazil, ze sebe odvedl.

Pokořením si zachránil život a uchoval statky, ke dvoru se 
však už nevrátil. Císař ho zásluhou neúnavného našeptávání 
fanatického intrikána Jiřího Popela z Lobkovic pokládal za 
nebezpečného zrádce, usilujícího o panovnickou korunu.
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Jan Vchynský byl vyřízen, nemohl pro sebe čekat žád-
ný úřad. Zmocnilo se ho zoufalství, viděl svou budoucnost 
jako beznadějnou, daleko horší, než ve skutečnosti byla.

„Jsem žebrák,“ naříkal, když po svém pokoření navštívil 
Viléma z Rožmberka.„Všechny moje děti jsou odsouzeny 
k smrti hladem.“

„Ztratil jste sice úřad, který vám poskytoval vysoký zisk, 
milý příteli, ale žebrák v žádném případě nejste,“ snažil se 
ho utěšit Rožmberk. „Vaše statky vám díky Bohu zůstaly, 
a pokud vím, jsou všechny dobře vedeny a slušně vyná šejí.“

Potají, aby Jan Vchynský nevěděl, odkud dar pochází, 
mu nechal poslat z vlastní pokladny značnou peněžní část-
ku. Nedovedl přenést přes srdce, že příslušník starého čes-
kého rodu, otec deseti dětí, se pro záchranu holého života 
musel před panovníkem tak bolestivě pokořit.
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2

Na počátku své vlády projevoval Rudolf II. činorodý zá-
jem o státnické povinnosti. Pilně pracoval, udílel audience, 
pečlivě vyřizoval běžnou úřední agendu, účastnil se spole-
čenských radovánek a slavností, přihlížel rytířským turna-
jům na Staroměstském náměstí. Vladařské úkoly plnil jako 
samozřejmou povinnost.

Praha žila velkoměstsky, prodělávala konjunkturu. Mo-
hutná přistěhovalecká vlna přidělávala městu další starosti, 
stejně jako růst kriminality, problémy se zásobováním, špína 
a nepořádek na ulicích. To všechno přispívalo k panovníko-
vým obavám, že rychle se rozrůstající město se mu vymkne 
z rukou. Snažil se však obavám střízlivě čelit a nepropadat 
panice, která nebezpečně útočila na jeho citlivé nervy.

Teprve když ze Španělska dorazila zpráva o úmrtí jeho 
nejstarší sestry Anny, jeho rozkolísané duševní zdraví se 
zhoršilo. Začal trpět nespavostí, nechutenstvím, častou 
únav ností, až nakonec propadl depresi. 

Dvorní lékař doktor Crato si s jeho chorobnými projevy 
nevěděl rady a svolal lékařské konzilium. Avšak ani součas-
né kapacity se nedokázaly shodnout na diagnóze a prohlá-
sily císařovu málo probádanou chorobu za melancholii.

Císařův zdravotní stav se sice po roce intenzivního léče-
ní zdánlivě zlepšil, Rudolf však už nikdy nebyl zcela nor-
mální. Uzavřel se před světem i před panovnickými po-
vinnostmi, projevoval odpor k vystupování na veřejnosti, 
k udílení audiencí.

Po předčasném úmrtí mladšího bratra Arnošta, kterého 
měl na rozdíl od Matyáše opravdu rád, se jeho zdravotní 
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stav znovu zhoršil. Na nohou se mu tvořily hnisavé boláky, 
vzdorující veškerému léčení, avšak osobní lékaři s vyslove-
ním diagnózy stále váhali. Neodvažovali se zveřejnit odbor-
ný nález, že jde o poslední stadium syfi lidy.

*  *  *
Nemoc propukla s plnou silou. Císař Rudolf II. se pře-

stal ovládat, dopouštěl se činů hraničících s šílenstvím, po-
kusil se dokonce o sebevraždu. Na jeho jednání měla nepo-
chybně vliv astrologie a pověrčivý strach z nového století, 
který v  jeho nemocné duši živily fantastické předpovědi 
hvězdopravců o konci světa. Rudolfova posedlost po je-
jich výkladu vzbuzovala v církevních kruzích obavy o cí-
sařovu víru.

Papežská kurie se proto pokusila zjednat nápravu a po-
slala do Prahy lékaře, doktora Pistoria, zkušeného psycholo-
ga, aby se jako osvědčený odborník ujal panovníkova léčení.

Doktor Pistorius odmítl názor, že císař je šílený a po-
sedlý zlým duchem, nebo že trpí nevyléčitelnou tělesnou 
chorobou. K léčení přistoupil jako psycholog, obrátil Ru-
dolfovu pozornost k jeho uměleckým sbírkám, oživil jeho 
zájem o nové přírůstky, a dokonce se zasadil o zpřísnění 
dozoru nad novými nákupy, aby se do vybraných vzácných 
sbírek nedostal bezcenný brak.

Po Rudolfově dalším pokusu o sebevraždu se s císařem 
zavřel v  jeho „kunstkomoře“ a podrobil ho zvýšenému 
psychologickému nátlaku. V psychologické léčbě se vy-
znal, na svém předešlém působišti se vyznamenal nejed-
ním úspěchem.

„Veličenstvo, císař je po Bohu první v zemi,“ domlouval 
Rudolfovi mírně, aby ho svým zásahem nepopudil. „Zba-
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vit císaře života je smrtelný hřích, a ten si Vaše Veličenstvo 
jistě neráčí vzít na svědomí.“

Rudolf hrozivě zakoulel očima.
„Jsme nemocni,“ zachroptěl. „Jsme nevyléčitelně ne-

mocni. Otékají Nám nohy, jsou jako konve, a tvoří se na 
nich smrduté boláky.“

„To se dá vyléčit, Veličenstvo,“ pokoušel se ho uklidnit 
doktor Pistorius.

„Nedá!“ okřikl ho císař. „Vyzkoušeli jsme spoustu zá-
zračných mastí, Naši alchymisté na nich pracovali celé mě-
síce, ale žádná z nich nezabrala. Všechny jsme je museli 
vyhodit.“

„Dal jsem z Vídně dovézt léčivé masti, které vyrobi-
li učení doktoři, nikoli nevzdělaní alchymisté. Vídeňské 
masti mají doopravdy zázračný účinek, vyhojily celou řadu 
pacientů, jejichž kožní choroba byla prohlašována za ne-
vyléčitelnou.“

Císař Rudolf upřel na doktora Pistoria úpěnlivý pohled 
krví podlitých očí.

„Máme záchvaty slabosti, upadáme do mdlob. Ani na 
chvíli nemáme jistotu, že v příštím okamžiku neomdlíme. 
To je strašlivý pocit.“

„Vaše Veličenstvo musí přijímat více potravy, po vydat-
ném jídle záchvaty slabosti zmizí.“

*  *  *
Metoda doktora Pistoria se začínala osvědčovat. Císař 

se zklidnil, jeho stihomam ustoupil, avšak nedůvěra k oko-
lí a podezíravost ho neopustila.

Doktor Pistorius spatřoval příčinu v duševní osamě-
losti.
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„Vaše Veličenstvo potřebuje někoho blízkého,“ osmělil 
se prohlásit.

Rudolf zesmutněl.
„Zemřel…,“ vydechl sotva slyšitelně. „Bratr Arnošt před-

časně zemřel… Jemu, jedině jemu jsem mohl věřit…“ Do 
očí mu vstoupily slzy. „Byl takový tichý a skromný, všech-
no, co řekl, myslel poctivě, nedovedl lhát, nedovedl se pře-
tvařovat… Vyrůstali jsme spolu ve Španělsku… milovaný 
bratr Arnošt, navždycky ztracený…“ Císaře přemohl use-
davý pláč.

Doktor Pistorius počkal, až si uplakaný panovník otře 
slzy.

„Veličenstvo jistě najde mezi svými četnými sourozenci 
blízkou duši, jíž by si mohlo kdykoliv postesknout,“ pro-
hlásil potom konejšivě.

Panovník před sebe prudce napřáhl obě paže, jako by 
se chtěl bránit.

„Ne ne! Bratr Matyáš je proradný a zákeřný. Nemys-
lí na nic jiného, než jak by mě zbavil císařské koruny, ne-
styda!“

„Jeho Milost arcikníže Matyáš možná není tak zlý, jak se 
Vašemu Veličenstvu ráčí zdát,“ dovolil si namítnout dok-
tor Pistorius. „Jistě má obavy o zdraví Vašeho Veličenstva, 
je to přece bratr, vlastní krev, narozený ze stejného otce 
a ze stejné matky.“ Dlouho ještě hovořil o příbuzenských 
vztazích, dovolával se Božího přikázání. „Cti otce svého 
i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na 
zemi,“ kázal neúnavně. „Miluj bližního svého jako sebe 
 samého.“

Doktor Pistorius byl dobrý psycholog. O jeho všeobec-
ně lékařských diagnózách se sice dalo vážně pochybovat, 
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na rozdíl od dvorních doktorů rázně popřel, že by císař 
trpěl nějakým nevyléčitelným tělesným neduhem, avšak 
jeho léčebná metoda, založená na psychologickém nátla-
ku na pacienta, beze všech pochybností nesla příznivé vý-
sledky.

Císař Rudolf II. učinil pod jeho vlivem jedno ze svých 
překotných rozhodnutí – pozval arciknížete Matyáše do 
Prahy.

*  *  *
Matyášovi přišlo Rudolfovo pozvání jako na zavolanou. 

Měl s bratrem vlastní plány, které hodlal za každou cenu 
uskutečnit. Získal jedinečného rádce ve vídeňském bisku-
povi Melchioru Khleslovi. 

Khlesl, synek protestantského pekaře, opustil pod vli-
vem jezuitů víru svých otců, přestoupil ke katolicismu, vy-
studoval teologii a začal si v římskokatolické církvi budovat 
kariéru. Jako sedmadvacetiletý se stal proboštem ve Vídni, 
nedlouho potom kancléřem vídeňské univerzity a dvorním 
kazatelem. 

Roku 1598 dosáhl hodnosti biskupa, a když se mu ne-
podařilo dostat se k pražskému dvoru císaře Rudolfa, vlou-
dil se do přízně jeho bratra, arciknížete Matyáše. Matyáš si 
Melchiora Khlesla oblíbil, jmenoval ho kancléřem a  Khlesl 
se na dvě desetiletí stal jeho šedou eminencí. Dokázal zda-
řile domýšlet Matyášovy nápady a posléze je i  takticky 
uskutečňovat.

Před návštěvou Prahy arciknížeti poradil, aby si k Ru-
dolfovu dvoru dosadil svého člověka, císařovy úředníky, 
kteří ho ochotně zásobovali tajnými zprávami, nepovažo-
val za důvěryhodné.
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„Jsou to všechno cizí lidé,“ prohlašoval. „Hledají pře-
devším vlastní prospěch, jde jim hlavně o peníze a o ka-
riéru. Není nad to mít na takových odpovědných místech 
své lidi.“

To musel arcikníže Matyáš uznat. Věděl, že Melchior 
Khlesl je nenahraditelný pomocník, na jeho rady se vypla-
tí dát, o tom se měl příležitost už nesčetněkrát sám pře-
svědčit.

*  *  *
Rudolf uvítal bratra s otevřenou náručí. Protentokrát 

odložil všechnu nedůvěru a opatrnost, náhlé změny ná-
lady pro něho byly typické, a začal se Matyášovi svěřovat 
s vládními těžkostmi.

„Na nátlak papežské kurie jsme zvláštním mandátem za-
kázali činnost českobratrských sborů, ale to vyvolalo bouři 
nevole. Zvedla se stavovská opozice, náboženské konfl ikty 
se vyostřují.“

„Nesmíte ustoupit, můj císařský bratře, nebo vám protes-
tanti přerostou přes hlavu,“ nesnášenlivě poznamenal Ma-
tyáš. Sám sis to zavinil, dodal v duchu uštěpačně, evangelíci 
ti nikdy nevadili ani u dvora, jejich zastáncům jsi dokonce dá-
val vysoké úřady, jako třeba Vilémovi z Rožmberka. Až do své 
smrti se těšil tvé přízni, to ví každý. Zaměstnával jsi dokonce 
i protestanty samotné, a co jich bylo, kacířů… Co sis nadrobil, 
to máš, tak teď neskuhrej. Inu, jak si kdo ustele, tak si lehne. 

„Situace je svízelná, v českých zemích je pouze desetina 
katolíků,“ nepřestával si stěžovat Rudolf. „Jeden katolík na 
devět evangelíků.“

Matyáš vycítil, že právě nadešla jeho chvíle. Nasadil sta-
rostlivý výraz.
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„Spolehlivých lidí je třeba, oddaných římskokatolické 
církvi.“

„Máme jich u dvora celou řadu, ale jsou buď příliš staří 
a z toho důvodu už málo radikální, nebo zase příliš agre-
sivní, nepočínají si takticky a tím jen vyvolávají mezi pro-
testanty ještě větší odpor proti katolické církvi,“ povzdychl 
Rudolf. „Husitská tradice je doposud silná.“

„Strategie,“ vztyčil ukazováček Matyáš, „správná stra-
tegie chybí.“

Rudolf přikývl na souhlas.
„O tom se nedá pochybovat. Strategie je ze všeho nej-

důležitější.“
„Pomohla by nová krev, mladý člověk, nezatížený ro-

dinnými předsudky.“
Císař bezradně rozhodil rukama.
„Jenomže kde ho vzít?“
„Mám ve svých službách jednoho takového, jsem ocho-

ten vám ho v  zájmu dobré věci přenechat, můj císařský 
bratře,“ ochotně mu nabídl Matyáš. 

Rudolf nevěřil svým uším. Chce mu proradný Matyáš 
skutečně nezištně přenechat spolehlivého služebníka? Že 
by měl doktor Pistorius pravdu, dělá si o něho bratr sta-
rost? Ozval se v něm hlas krve?

„Kdo to je?“ otázal se nedůvěřivě.
Arcikníže chvíli otálel s odpovědí, usoudil, že tím brat-

rův zájem ještě povzbudí.
„Můj komorník Václav Vchynský z Vchynic a Tetova,“ 

sdělil Rudolfovi s předstíranou pýchou.
Císař neskrýval překvapení.
„Syn Jana Vchynského, bývalého karlštejnského pur-

krabího?“
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Matyáš přisvědčil.
„Ten je přece protestant,“ nevrle namítl Rudolf. „Pro-

testant jako poleno.“
„Nikoliv,“ zavrtěl hlavou arcikníže Matyáš. „Václav 

Vchynský přestoupil ke katolické víře a stal se zbožným 
a poslušným synem církve svaté.“

Václav Vchynský z Vchynic a Tetova patřil k oportu-
nistům, kteří doufali, že jim aktivita na katolické straně 
pomůže k  výnosným funkcím ve stavovské společnosti. 
A skutečně, přestoupení ke katolicismu vyneslo ctižádosti-
vému mladíkovi místo komorníka u arciknížete Matyáše. 
Václav Vchynský tuto funkci uvítal jako první stupeň ke 
své budoucí politické kariéře.

Arcikníže Matyáš nepřestával soustavně podrývat auto-
ritu svého císařského bratra a usilovat o panovnickou ko-
runu. Václav Vchynský nepochyboval, že se jeho neúnavné 
úsilí setká s úspěchem a Matyáš dříve či později usedne na 
královský trůn. A být komorníkem samotného panovní-
ka, to už něco znamená. Kvůli změně svého náboženské-
ho vyznání si Václav Vchynský nepřipouštěl žádné výčitky. 
Vždyť je to přece neobyčejně prosté – čí chleba jíš, toho 
píseň zpívej.

„Jeho otce Jana Vchynského jsme byli nuceni zbavit úřa-
du, protože křivě postupoval proti římskokatolické církvi 
a jejím služebníkům,“ znovu se nechal slyšet císař Rudolf. 

„Syn ovšem za hříchy svého otce nemůže,“ zastal se své-
ho komorníka arcikníže Matyáš. Byl s případem bývalého 
karlštejnského purkrabího dopodrobna obeznámen, brat-
rovy námitky ho nezaskočily. „Není arci vyloučeno, že Jan 
Vchynský mohl být nespravedlivě nařčen,“ odvážil se po-
dotknout.
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Císař svraštil čelo. Už se chystal k novým námitkám, 
v posledním okamžiku se však zarazil. Notorický intrikán, 
nejvyšší hofmistr Jiří Popel z Lobkovic, který měl hlavní 
zásluhu na odstranění Jana Vchynského, byl mezitím od-
halen jako nebezpečný zrádce. Zosnoval proti panovníko-
vi stavovské spiknutí, aby ho s pomocí stavů zbavil trůnu 
a nechal korunovat sám sebe. 

V Rudolfově svědomí bolestivě zahryzalo podezření, že 
proti Janovi Vchynskému postupoval příliš tvrdě. Dodateč-
ně si uvědomil, že karlštejnský purkrabí byl potrestán bez 
vyšetřování a následného soudního řízení. Za své dlouho-
leté poctivé služby si zasloužil šetrné ohledy, každý člověk 
se může někdy dopustit chyby. Dnes už se nedá nic dělat, 
Jan Vchynský zemřel. Synovi by se možná v císařských služ-
bách dala křivda spáchaná na jeho otci poněkud odčinit.

„Můžete se za vašeho komorníka Václava Vchynského 
zaručit, bratře?“

„Za Václava Vchynského se mohu s čistým svědomím 
zaručit,“ bez rozmýšlení prohlásil Matyáš. Mít u císařského 
dvora vlastního agenta se bezesporu vyplatí. „Václav Vchyn-
ský je pracovitý a spolehlivý, má právnické vzdělání.“

Císař chvíli uvažoval.
„Zkusíme to s ním, když to doporučujete, bratře,“ pro-

hlásil potom, předem rozhodnut, že Václava Vchynského 
dosadí na právě uvolněné místo vrchního lovčího. Přece 
jenom v bratrovy nezištné úmysly tak docela neuvěřil, jak-
koliv by je s radostí uvítal. Jako vrchní lovčí nebude Václav 
Vchynský důvěrně zasvěcen do úředních záležitostí císař-
ského dvora a bude na něj dobře vidět.

*  *  *
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Arcikníže Matyáš si radostně mnul ruce. Dosáhl všeho, 
oč usiloval. Podařilo se mu umístit u císařského dvora své-
ho agenta. Že ho Rudolf dosadil do funkce vrchního lov-
čího, to mu vůbec nevadilo. Vchynský si dovede poradit 
v každé situaci, a Matyáš byl přesvědčen, že od něho bude 
spolehlivě informován o  všem, co se u  císařského dvora 
děje.

Obratný Václav Vchynský se v hodnosti vrchního lov-
čího znamenitě osvědčil a zakrátko získal pověst schopné-
ho organizátora dvorních lovů. Do Prahy se sjížděli lov-
ci z dalekých krajin a  všichni si napínavé dobrodružství 
nemohli dost vynachválit. Arcikníže Matyáš byl naprosto 
spokojen.

Ne tak jeho kancléř. Podle Melchiora Khlesla si nastrče-
ný agent počínal přespříliš opatrně. 

„To není jeho chyba, naopak,“ bránil ho arcikníže Ma-
tyáš. „Vchynský dobře ví, jak se má chovat. Správně si uvě-
domuje, že ani na chvíli nesmí být nápadný. Bratr je cho-
robně podezíravý, kdyby Vchynský příliš vyčuhoval nad 
ostatní, udělá s ním krátký proces. A k tomu nesmíme ne-
chat dojít.“

Melchior Khlesl nesouhlasil. Nevyřešený nástupnický 
problém mu stejně jako Matyášovi nedával spát a neúnav-
ně arciknížete nabádal, aby na něm pracoval. Po Arnoštově 
předčasném úmrtí byl Matyáš podle rodové posloupnosti 
na řadě.

„Přesto se domnívám, že by Vchynský měl projevovat 
větší iniciativu, nečekat na pokyny, ale sám přicházet s no-
vými podněty.“

„To jistě po čase bude,“ nepřestával se Václava Vchyn-
ského zastávat arcikníže Matyáš. „Jen co si vybuduje pev-
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nější půdu pod nohama. Má věru pádný důvod, aby se 
Rudolfovi pomstil, bratr ponížil a zničil jeho otce Jana 
Vchynského. A neprávem, jak se později prokázalo. Po-
čínání karlštejnského purkrabího zdaleka nebylo tak od-
souzeníhodné, za jaké bylo vydáváno. Jan Vchynský se stal 
obětí politických intrik.“ Arcikníže Matyáš se na chvíli od-
mlčel. „Jan Vchynský svoji potupu nepřežil,“ pokračoval 
potom s dojetím ve tváři. „Jeho deset malých dětí zůstalo 
bez otce.“
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3

Oldřich Krajíř z Krajku, císařský a královský rada a zem-
ský sudí, byl dobrý vypravěč. Pocházel z bystřické větve 
slavného staročeského rodu, jehož zakladatelé se do České-
ho království přistěhovali z Kraňska. Jeho soudcovské po-
volání mu poskytovalo mnoho příležitostí k zevrubnému 
nahlédnutí do lidských osudů, převážně tragických, jinak 
by se nedostaly před zemský soud.

Nevyléčitelná choroba jeho ženy, která ji natrvalo upou-
tala na lůžko, ho zaváděla na časté návštěvy příbuzných z bo-
leslavské větve, sídlících rovněž v Praze. Bratranec Filip Kra-
jíř z Krajku ho často zval na šálek čaje s chutným zákuskem. 

Rodinní příslušníci si zemského sudího oblíbili pro jeho 
poutavé vyprávění. Zajímala je hlavně tragická smrt Marty 
z Veselice, vdovy po blízkém příbuzném Adamu Krajířovi 
z Krajku. Případ se před lety stal veřejnou senzací, hojně 
přetřásanou ve společenských salonech, v domácnostech, 
v městských putykách i na tržištích.

Záhadnou vraždu Marty z  Veselice projednával zem-
ský soud za předsednictví Oldřicha Krajíře. Jeho vyprávě-
ní o řešení nevysvětlitelného zločinu příbuzné neomrzelo 
ani po několikerém opakování, při každé návštěvě Oldři-
cha Krajíře se ho dožadovali znovu, teta Marta byla přece 
jejich příbuzná.

„Případ zůstal tenkrát neobjasněn,“ vyprávěl zemský sudí 
do napjatého ticha, záhadná smrt tety Marty byla obestře-
na vzrušujícím tajemstvím. „Soud dospěl k přesvědčení, že 
šlo o zákeřnou, do všech podrobností pečlivě promyšlenou 
vraždu z vypočítavosti.“
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„Ale byl tady přece hlavní podezřelý,“ neodpustil si po-
znamenat Filip z Krajku. 

„Jiří Popel z Lobkovic tetu Martu přemluvil, aby se na-
stěhovala do jeho paláce na Hradčanském rynku,“ připo-
mněla vypravěči hostitelova dcera Eliška, která byla ob-
zvláště pozornou posluchačkou.

Oldřichu Krajířovi její nelíčený zájem příjemně lichotil.
„Ano, tak tomu skutečně bylo,“ přisvědčil. „Jiří Popel 

z Lobkovic byl od samého začátku hlavním podezřelým. 
Marta z Veselice se totiž k němu nenastěhovala s prázd-
nýma rukama, dovezla si železnou truhlici plnou zlaťáků. 
Lobkovic nařídil podomkům, aby tu truhlici uložili do jeho 
sklepa, nikoliv do Martiny komnaty.“

„Bez vědomí tety Marty? Ale to je přece protiprávní jed-
nání.“

„Jiří Popel z Lobkovic tehdy zastával u císařského dvo-
ra úřad nejvyššího hofmistra Království českého a z titulu 
své hodnosti si osoboval mnohá práva, která mu nepří-
slušela.“

„To bylo tehdy přece veřejné tajemství,“ uštěpačně po-
znamenal Filip Krajíř, který byl zasvěcen do odstranění ka-
rlštejnského purkrabího. „Na případ Jana Vchynského se 
ještě nezapomnělo.“

„Nevyrušujte, pane otče,“ mrzutě ho napomenula Eliška.
Hostitel se chtěl znovu vmísit do vyprávění, Eliška ho 

však předešla.
„Teta Marta byla zavražděna krátce nato, co jí dovezli 

tu železnou truhlu plnou zlaťáků, není-liž pravda?“ obrá-
tila se na hosta s přímou otázkou, aby ho přiměla k další-
mu vyprávění.

Zemský sudí přisvědčil.

Fantom_stare_pevnosti.indd   27Fantom_stare_pevnosti.indd   27 11. 12. 2015   7:18:0811. 12. 2015   7:18:08



28

„A to bylo krajně podezřelé. Podomci dopravili želez-
nou truhlici s vynaložením všech sil do Lobkovicova skle-
pa právě ve chvíli, kdy se Marta z Veselice už nahoře ve své 
komnatě svíjela ve smrtelných křečích.“

„Ale to přece Jiřího Popela z Lobkovic neomylně usvěd-
čuje,“ znovu narušil bratrancovo vyprávění Filip z Krajku.

Zemský sudí zavrtěl hlavou.
„Tady právě bylo nejslabší místo obžaloby…“
„To vážně nechápu,“ neudržel se Filip Krajíř z Krajku.
„Situace totiž vypadala tak, že zatímco se všichni shluk-

li kolem svíjející se Marty z Veselice, Jiří Popel z Lobkovic 
přijímal dole její truhlu se zlaťáky. Všichni podomci, co 
byli s ním, mu to dosvědčili. Byl společně s nimi před do-
mem, nemohl tedy být přítomen v komnatě Marty z Ve-
selice.“

„Lobkovic je mazaný, měl to šikovně promyšleno,“ ne-
chtěl si nechat vyvrátit vlastní podezření pán domu.

Eliška otci nedovolila pokračovat.
„Teta Marta prý zemřela po zásahu otráveným vlašským 

šípem,“ zasvěceně připomněla už několikrát vyslechnutou 
informaci.

„Ano,“ souhlasil zemský sudí. „Tomu vlašskému šípu 
se říkalo venduška. Zasáhla Martu z Veselice přímo do 
srdce.“

„Musel to být vynikající střelec,“ uznale usoudil hos-
titel. 

Návštěvník mlčky přisvědčil.
„Odkud ten útočník vlastně střílel?“ chtěl vědět Filip 

Krajíř.
Zemský sudí nepatrně pokrčil rameny.
„Okna komnaty Marty z Veselice vedla na Hradčan-
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ský rynk. Musela stát u okna, když ji ta otrávená střela 
zasáhla.“

„A kdo byl ten střelec?“ nepřestávali vyzvídat poslu-
chači.

„Pachatele se nikdy nepodařilo vypátrat. Měl ostatně 
dost času, aby zmizel. Všichni se zabývali umírající Martou 
z Veselice, nikoho nenapadlo vyhlédnout z okna.“

„To byla právě největší chyba,“ litovali posluchači. „Kdy-
by někdo z přítomných vykoukl z okna, určitě musel střel-
ce zahlédnout. Není přece obvyklé, aby lidi běhali po uli-
ci s kuší.“

Zemský sudí si povzdychl. Otázky, kladené mu při kaž-
dém opakování případu, ho už začínaly unavovat. Přesto 
zvědavcům ani tentokrát neodepřel odpověď.

„Takové útoky bývají v Praze časté.“
„A jak si to vysvětlujete?“
„Vlašských přistěhovalců ustavičně přibývá, a ne všich-

ni jsou bezúhonní.“
„A co ten otrávený šíp, ani ten pachatele neusvědčil?“ 

nepřestávali vyzvídat stále pochybující posluchači.
„Nebyl nikdy nalezen,“ jako pokaždé odpovídal zemský 

sudí. „Ztratil se.“
„Někdo ho odnesl!“ shodně vykřikli posluchači.
„Pravděpodobně,“ přisvědčil zemský sudí Oldřich Krajíř.
Mezi přítomnými se rozpoutala obvyklá debata, která 

byla návštěvu od návštěvy živější.
„To znamená, že pachatel nebyl sám. Musel mít spo-

lečníka.“
„Anebo společníky, jen dva lidé by na takový kompli-

kovaný zločin nestačili.“
„Někdo z domácích přinutil Martu z Veselice, aby při-
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stoupila k oknu. Samotnou by ji to po namáhavé cestě jis-
tě nenapadlo.“

„A taky někdo z domácích z její hrudi vytáhl otrávený 
šíp a včas ho ukryl.“

„Nejspíš někdo ze služebnictva.“
„Nikdo jiný to nemohl udělat než osoba právě přítom-

ná v komnatě.“
„Kdoví kolik lidí mělo na té vraždě podíl.“
„Jenomže někdo ji musel zorganizovat, a to nemohl být 

jen tak někdo…“
„A že vůbec nikoho z nich nechytili… Jak je to možné?“
Přítomní se tázavě zahleděli na hosta. I poněkolikáté 

opakované vysvětlení přijímali s neklesajícím napětím.
„Jeden z Lobkovicových podomků vypověděl, že těsně 

před vraždou uslyšel na Hradčanském rynku hrát dva po-
tulné pištce. Všechny pištce tehdy v Praze přítomné sice 
stráže po putykách pochytaly, ale žádný z nich se k přítom-
nosti na Hradčanském rynku nepřiznal.“

„A to jim jen tak věřili? Potulným pištcům, vesměs po-
chybným existencím…“

„Nenašel se nikdo, kdo by je usvědčil.“
„Přece ten Lobkovicův podomek.“
„Ten je pouze slyšel, ale neviděl je.“
Posluchači žasli stále víc a zemský sudí si neodpustil, 

aby jim nesdělil co nejvíc podrobností. Jejich neutucha-
jící zájem zaháněl jeho každodenní starosti a dával mu na 
chvíli zapomenout na manželčinu zdlouhavou a nevyléči-
telnou chorobu.

„Vyšetřování vraždy Marty z Veselice bylo neobyčejně 
složité, podezření, jak už jsem se zmínil, padlo v první řadě 
na nejvyššího hofmistra Jiřího Popela z Lobkovic.“
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„Jenomže ten ve chvíli vraždy zrovna přijímal na dvo-
ře truhlici se zlaťáky, měl na to svědky,“ připomínali po-
sluchači.

„Jiří Popel z Lobkovic měl jako jediný ze smrti Marty 
z Veselice hmotný prospěch,“ vysvětlil jim zemský sudí. 
„Koupil od ní totiž před lety za nezvykle výhodnou cenu 
statky v Mladé Boleslavi, které zdědila po zemřelém man-
želovi. I další dvě dědičky, sestry Adama z Krajku Markéta 
a Barbora, Lobkovicovi mladoboleslavské statky lacino pro-
daly. Nejvyšší hofmistr se v kupní smlouvě zavázal k jejich 
splácení, ale po smrti Marty z Veselice tvrdil, že jí už všech-
no uhradil a nic jí nedluží. Právě z toho důvodu prý se, jak 
ve své soudní výpovědi uváděl, Marta z Veselice stěhovala 
do jeho domu, že po právní stránce přestala být majitelkou 
mladoboleslavských statků.“

„O tom by musela být nějaká zmínka v kupní smlou-
vě,“ namítali přítomní.

Ani na to jim zemský sudí neodepřel zasvěcenou od-
pověď.

„Kupní smlouva a všechny potřebné dokumenty, týkají-
cí se prodaného mladoboleslavského majetku, zmizely, ne-
byly prostě k nalezení.“

Úžas posluchačů s každým opakováním napínavého pří-
běhu narůstal.

„A co ta železná truhlice plná zlaťáků, ta se taky ztra-
tila?“

„O té Jiří z Lobkovic tvrdil, že mu nebožka Marta z Ve-
selice dluží vysokou peněžní částku za stravu, bydlení a ob-
sluhu.“

„Vždyť se do jeho domu teprve nastěhovala, ještě se ani 
nestačila posadit…“
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„Jiří z Lobkovic při soudním líčení dokazoval, že Mar-
tě z Veselice už před rokem propůjčil do Mladé Boleslavi 
vlastní služebnictvo a že vlastně celý rok žila na jeho účet.“

„A svědky na to měl?“
„Ovšem, jako na všechno.“
„Rafi novaný pachatel…“
„Stejně je divné, že jako hlavní podezřelý, a důvodně 

podezřelý, nebyl nakonec přece jenom odsouzen,“ nepře-
stalo přítomným vrtat hlavou.

„Nemohl být odsouzen, protože nebyl z vraždy Marty 
z Veselice usvědčen, jak už jste slyšeli. Chyběly prostě dů-
kazy.“

„Tak tedy dokonalá vražda.“
Zemský sudí se zatvářil přísně.
„Dokonalá vražda neexistuje,“ poučil posluchače. „Kaž-

dá, i ta nejzáhadnější vražda, bývá nakonec odhalena, tře-
ba po deseti, po dvaceti letech, i později, ale žádná vražda 
nezůstane utajena.“ Zemský sudí si změřil pohledem jed-
noho přítomného po druhém, a aby uspokojil jejich tou-
hu po spravedlnosti, dodal: „Později se ale Jiří Popel z Lob-
kovic zapletl do spiknutí proti císaři, a teď sedí ve vězení 
v Kladsku.“

„Boží mlýny,“ se zadostiučiněním konstatovali přítomní.
„A posedí si tam pěkně dlouho.“
„Nejspíš až do smrti.“

*  *  *
Eliška z Krajku se nemohla chlubit dívčím půvabem. 

Odmalička vypadala spíš jako chlapec, hranatá, kostnatá 
a svalnatá, s velkýma neženskýma rukama a silnýma noha-
ma. I její hračky byly chlapecké. Místo aby parádila loutky 
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a strojila je do nadýchaných šatiček s volánky, šikovala cíno-
vé fi gurky vojáčků, které doma zůstaly po předčasně zemře-
lém bratříčkovi Adámkovi. Jak vyrůstala z dětských střevíč-
ků, sahala raději po kuši než po pestrobarevných pentličkách 
a lesklých ozdůbkách, které tak lákají malé slečny.

„Měla být chlapec,“ zarmouceně vzdychala  nešťastná 
matka, když ji s námahou soukala do módních šatiček 
s množstvím všelijakých nevyzpytatelných sámečků a zby-
tečných volánků, které Eliška pokaždé přijímala s neskrý-
vaným odporem.

„K čemu takováhle paráda?“ mrzutě ohrnovala rty, „zby-
tečně mi budou na koni překážet.“

Na koňský hřbet se obratně vyšplhala už v deseti letech, 
a jezdila na něm po mužském způsobu, nikoliv po ženském, 
jak bylo zvykem ve vyšší společnosti, k velkému zděšení své 
zbožné matky. Ta jen spínala ruce a potají uronila nejednu 
hořkou slzičku. Co z takového nepovedeného děvčete bude, 
dobrotivý Bože, když už teď se chová jako ostřílený chlap!

I otci Filipu Krajířovi z Krajku působil dceřin málo žen-
ský vzhled a její vyloženě chlapecké záliby nemalé staros-
ti. Z nevzhledné hranaté holčičky vyrostla statná svalnatá 
žena bez nejmenší stopy líbeznosti. Nápadníci se nehrnuli, 
po pravdě řečeno domu Filipa Krajíře se zdaleka vyhýba-
li, nepřilákalo je ani bohaté věno jedináčka a výnosné ro-
dinné statky. 

Zklamaná matka už nešťastné dceři, postrádající žen-
ský půvab a přitažlivost, po straně chystala neutěšený úděl 
nevěsty Kristovy. Někdo se přece o ni musí postarat, až tu 
rodiče už nebudou.

*  *  *
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Avšak přes málo ženský vzhled a čistě chlapecké záliby 
tlouklo v hrudi Elišky z Krajku bláhové dívčí srdce, čeka-
jící na hrdinu svých snů. Na krásného mladého prince na 
bílém koni, který si pro ni přijede přes hory a doly, aby si 
ji ve své něžné náruči odvezl do pohádkového paláce.

A protože žádný nepřicházel, upjaly se její nenaplně-
né touhy k vzdálenému strýci Oldřichu Krajířovi z Krajku, 
který měl její bláhové sny změnit ve skutečnost, sice mlha-
vou a nejistou, zato čím dál lákavější. Při jeho návštěvách 
doslova visela na jeho mužné tváři, ozdobené prošedivělý-
mi skráněmi a lemované hustým, téměř bílým plnovousem.

Zemský sudí Oldřich Krajíř z Krajku však byl ženatý. 
Jeho manželku Matyldu sice těžká nevyléčitelná choroba 
upoutala na lůžko, ale dosud žila. Eliška se neodvažova-
la přiznat ani sama sobě, že toužebně čeká na její smrt, 
ve své bohabojnosti a zbožnosti by s  tak obtíženým svě-
domím nedokázala žít, avšak vroucně se modlila, aby mi-
lostivý Bůh zbavil strýcovu smrtelně nemocnou ženu ne-
snesitelného utrpení a nenechal ji trpět až do vyčerpání 
posledních sil.

Nebesa její vroucí modlitby vyslyšela. Matylda zemřela 
na Bílou sobotu, právě když se znovu rozhlaholily zvony, 
vrátivší se z Říma.

*  *  *
Ovdovělý Oldřich z Krajku byl ohromen, když mu vzdá-

lená neteř s bušícím srdcem sdělila, že v něm našla zalíbení 
a nemá nic proti tomu, aby se o ni po uplynutí smuteční 
doby ucházel. Učinila mu nabídku k sňatku sama, nečeka-
la na vyjednávání rodičů, přestože to bylo v příkrém roz-
poru se společenskými mravy. Věděla už, že ani přes bohaté 
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věno nesplňuje podmínky pro žádoucí nevěstu, odhodla-
la se proto převzít povinnosti rodičů, kteří by s její volbou 
nejspíš nesouhlasili.

O  tom však zemský sudí neměl ani potuchy, Elišku 
z Krajku si uvědomoval pouze jako vzdálenou neteř, která 
se ze všech posluchačů nejvíc zajímá o jeho vyprávění a při 
každé jeho návštěvě dbá, aby ho nikdo z přítomných ne-
obtěžoval nevhodnými poznámkami.

Její nezvyklé jednání ho zaskočilo, něco podobného ne-
čekal, zvláště ne od ní. Nevěděl, jak na takovou pošetilou 
nabídku má odpovědět, proti ženské bláhovosti byl bez-
branný.

„Jsme příbuzní,“ namítl nesměle, nic vhodnějšího ho 
nenapadlo. Jeho, císařského a královského radu a zemské-
ho sudího, který pronáší obžaloby a rozhoduje o trestech 
před váženým soudním tribunálem.

Eliška však byla na jeho námitky předem prozíravě při-
pravena.

„Příbuzní,“ opakovala, „ale tak vzdálení, že se už o ně-
jakém příbuzenství vůbec nedá mluvit.“

V tom jí sice zemský sudí musel dát zapravdu, avšak 
přesto nepřestával usilovně uvažovat, jak neteři její otřesný 
nápad vymluvit.

Elišku jeho dlouhé odmlčení donutilo k další argumen-
taci, domnívala se totiž, že zemský sudí mlčí proto, že s je-
jími důvody o fakticky neexistujícím příbuzenství nesou-
hlasí.

„Vy pocházíte z bystřické větve,“ vysvětlovala umíněně, 
„kdežto já po otci z větve boleslavské. A ty dvě se už dáv-
no v minulosti od sebe tak vzdálily, vložilo se mezi ně tolik 
generací, že se původní příbuzenství nadobro vytratilo. To 
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není jenom můj výmysl,“ dodala přesvědčivě, „to uvádějí 
matriky. A matriky jsou přísně úřední písemnosti, jak sám 
nejlépe víte, vážený pane zemský sudí.“

Oldřich z Krajku se nepřestával bránit. Musí přece tu 
bláznivou ženskou přivést k rozumu, v tom má ze svého 
soudního povolání bohaté zkušenosti.

„Mohla byste klidně být moje dcera…“
Nejspíš se mu nepodařilo správně odhadnout situaci, 

právě tady tvrdě narazil. 
Eliška bezstarostně mávla rukou, jako by odháněla do-

těrnou mouchu.
„Ten věkový rozdíl mi vůbec nevadí,“ ujistila Oldřicha 

z Krajku. „Právě naopak, pro mne je zárukou trvanlivosti 
našeho svazku.“

*  *  *
Eliščini rodiče byli krajně pohoršeni. Dcera se proti 

všem společenským zvyklostem sama nabídla za manžel-
ku muži z příbuzenstva, ještě k tomu o více než dvacet let 
staršímu. Něco neslýchaného v jejich kruzích! Jak teď bu-
dou vypadat?

„Nejspíš pochopila, že jí nezbývá nic jiného než kláš-
ter,“ snažila se Eliščino nevhodné jednání nějak omluvit 
matka. „Je jí už přece sedmadvacet let, nešťastnici.“

Otec překvapením oněměl. Už sedmadvacet! zhrozil se 
v duchu, a já jsem ji ještě nedokázal udat, přestože ji čeká 
královské věno. Jediná dědička bohatých rodinných statků…

Pokládal to za vlastní vinu. Byl povahy družné, ba po-
živačné, na dceřin osud ve víru radovánek pozapomněl, 
a ona zatím v tichosti domácího blahobytu zestárla. Stala 
se z ní stará panna.
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„Budu se muset co nejdříve poohlédnout po nějakém 
ženichovi,“ prohlásil zkroušeně. „Ovšem aby nebyl tak sta-
rý jako Oldřich z Krajku.“

Jeho žena Kateřina na to mlčela. Nevěděla, co k manže-
lovu prohlášení poznamenat. Filip z Krajku však vycítil, že 
má něco důležitého na srdci. Vyčkávavě se na ni zahleděl.

Kateřina z Krajku mužův naléhavý pohled dlouho ne-
vydržela.

„Najít pro dceru ženicha při jejím zevnějšku,“ promlu-
vila pochybovačně, „se nepodařilo ani dřív, když ještě ne-
byla…“ Slova „stará panna“ se jí zadrhla v hrdle.

„Je přece bohatá,“ namítl otec.
„To ovšem není všecko,“ namítla matka Kateřina. Ne-

zapomněla, že do jejich bohatého domu se ženiši nikdy 
 nehrnuli, právě naopak.

Ticho, které se v pokoji rozhostilo, by se doslova dalo 
krájet. Pod okny se rozpustile smála služebná Dora, to jis-
tě přivezli závozníci do sklepa nedaleké krčmy nové pivo, 
bylo slyšet hlasité odfrkování koní a cinkot postrojů.

Filip Krajíř z Krajku jako by se probudil. Krátce zívl, 
promnul si oči a tlumeně si odkašlal.

„Ovšem i letitý vdovec je pro stárnoucí pannu ženich,“ 
promluvil potom. „A císařský a královský rada a zemský 
sudí je ženich dokonce vítaný.“

Pevně se rozhodl napravit zanedbané a pozval bratrance 
na pohár rýnského.

*  *  *
Jednání bylo zdlouhavé a trapné. Oldřich Krajíř z Kraj-

ku byl na rozdíl od svých dřívějších návštěv nezvykle za-
mlklý, bylo na něm vidět, že ho úmrtí milované manželky 
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hluboce zasáhlo a Eliščino chování ho netěší. Nikterak se 
tím netajil.

„Ženina smrt mě bolestně ranila,“ přiznal se. „Měl jsem 
ji upřímně rád, za dlouhá léta manželství jsme si na sebe 
zvykli. Matylda byla mé druhé já, byli jsme jedno tělo, jed-
na duše.“

Domníval se, že se mu bratranec chce omluvit za ne-
vhodné chování své dcery, nabídka nového sňatku se nese-
tkala s  jeho porozuměním. Naprosto neměl v úmyslu se 
vůbec někdy znovu oženit, nepředstavoval si zbytek svého 
života jinak než jako vděčné vzpomínání na vroucně mi-
lovanou Matyldu.

Filip z Krajku však pochopil, že ovdovělý Oldřich je 
pro zestárlou nevěstu poslední a jediná příležitost a nasadil 
všechnu svou výmluvnost, aby zemského sudího přemlu-
vil. Neúnavně odrážel vytrvalé námitky, jimiž se bratranec 
nepřestával bránit. Tu poslední, týkající se příliš vysokého 
věkového rozdílu, se mu dokonce, jak se domníval, poda-
řilo obrátit ve vítězný triumf.

„Matylda vám za celé manželství nepovila žádné dítě, 
bratranče.“

„Nebyla to její vina,“ zastal se nebožky osamělý vdovec.
„Ovšem, to uznávám,“ ochotně připustil Filip z Krajku. 

„Ale tím vás nechtěně odsoudila k tomu, že nebudete žít 
dál ve svém potomstvu. A to je životní tragédie,“ pateticky 
prohlásil Filip z Krajku. „Mladá zdravá žena vám vynahra-
dí všechno, oč jste přišel, ubohý bratranče.“

Zemský sudí rezignovaně svěsil hlavu. Filip z Krajku byl 
přesvědčen, že díky své prozíravé taktice dosáhl vítězství, 
avšak vdovec se ve skutečnosti cítil k smrti unaven a kraj-
ně zhnusen bratrancovým nechutným naléháním. Aby se 
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ho konečně zbavil, slíbil, že o nabídce nového sňatku bude 
uvažovat.

„Se svatbou samozřejmě počkáme, až se ze své bolestivé 
ztráty docela vzpamatujete,“ ujistil bratrance Filip z Krajku.

*  *  *
Čekali dlouho, Oldřich z Krajku nepřestával na milo-

vanou nebožku vzpomínat se slzami v očích a s krvácejí-
cím srdcem.

Eliščina láska k truchlícímu vdovci trpělivým čekáním 
rostla, jeho smutek ji hluboce dojímal. Za svou vytrvalou 
oddanost nebyla bohužel odměněna. Zemský sudí Oldřich 
z Krajku pod tíhou trvalého zármutku zemřel. Nevěstě bylo 
téměř třicet. Naděje na vdavky navždy pohasla.
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4

V březnu roku 1602 povolal Rudolf II. k císařskému 
dvoru vynikajícího italského architekta Giovanniho Ma-
ria Filippiho. Na cestu mu nechal do Říma poslat čtyři sta 
zlatých rýnských. 

Po příjezdu do Prahy mu přidělil jeden z domků ve Zla-
té uličce na Hradě a vykázal mu tři sta šedesát zlatých rýn-
ských ročního služebného. Když se osvědčil, jmenoval ho 
císař Rudolf II. dvorním stavitelem a hradčanský domek 
mu daroval do dědičného držení.

Za svého pobytu v Praze dojížděl Filippi s panovníko-
vým souhlasem do Říma a do Mnichova, kde po sobě za-
nechal dva paláce s nádhernými portály, které budily za-
slouženou pozornost zahraničních návštěvníků. Pro své 
bohaté zkušenosti byl úředně jmenován zeměpanským ko-
misařem a  rozhodoval při sporech o  stavbách pražských 
domů nebo při jejich poškození.

V Českém království se italský stavitel Giovanni Maria 
Filippi stal všeobecně váženým a hojně žádaným i mimo cí-
sařský dvůr. Pod jeho vedením byla za průjezdem na Prašný 
most dokončena stavba nových koníren a velkého sálu nad 
nimi. Konírny byly pojmenovány Španělské a sál nad nimi 
nesl název Nový sál. Budově se prozatímně říkalo Nové sta-
vení a jejím vybudováním měla přestavba Pražského hradu 
vyvrcholit.

Nadaný Filippi se nezabýval pouze světskou architek-
turou, projektoval i církevní stavby jako chrám Nejsvětější 
Trojice na Malé Straně, kostelík svatého Rocha na Straho-
vě nebo kostel Panny Marie ve Staré Boleslavi.
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*  *  *
Smír mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem, arci-

knížetem Matyášem, dlouho nevydržel, záhy došlo k roz-
kolu, který se změnil v hlubokou státní a dynastickou krizi. 
Spor mezi sourozenci odneslo první ze všeho stavitelství.

Architektura nikdy nestála v popředí panovníkova zá-
jmu a práce na Hradě byly přerušeny právě v době, kdy je 
řídil mimořádně schopný stavitel. Patrové arkády do hrad-
ního nádvoří zůstaly rozestavěny, císař jejich stavbu před-
časně zastavil pro nedostatek peněz. Rozmáhající se roze-
pře s bratrem Matyášem ho nutila k šetrnosti a rozsáhlé 
stavební podnikání mu připadalo jako zbytečné plýtvání 
penězi.

Filippi přerušení stavby severozápadního paláce nesl 
těžce, avšak hodnosti dvorního stavitele se nevzdal. Jako 
architekt si udělal dobré jméno a zvykl si žít na úrovni. 
Ochotně přijímal zakázky i mimo dvůr a bylo mu naprosto 
lhostejno, zda pocházejí od katolíků nebo od luteránů.

Císař Rudolf II. mu zachoval přízeň i po zastavení sta-
vebních prací na Hradě, vážil si jeho uměleckých schop-
ností a proti jeho mimodvorní činnosti neměl žádné ná-
mitky.

Čím byl Filippi jako stavitel proslulejší, tím nenápad-
něji se choval. Věděl, že mezi lidmi panuje velká závisti-
vost, nejen mezi kolegy z povolání, nýbrž především mezi 
vysokým úřednictvem u dvora, že žárlivě sledují jeho úspě-
chy a nejraději by ho utopili na pověstné lžíci vody. 

Nepořádal proto nákladné hostiny, jak tomu bylo mezi 
bohatými zvykem, ani hlučné pitky s  přáteli, staral se 
pouze o to, aby dobře zabezpečil rodinu. Pilně pracoval 
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a žil klidně a spokojeně v rozrůstající se Praze, v níž kva-
pem přibývalo měšťanských domů, šlechtických paláců 
a  kostelů.

*  *  *
Ustavičné stupňování zdravotních potíží císaře Rudol-

fa II. přispělo k tomu, že se nástupnická otázka stala pro 
Habsburky naléhavou politickou záležitostí. Rudolf velmi 
dobře věděl, že všichni příbuzní ve svém neúnavném zápa-
se o dědictví dychtivě čekají na vhodný okamžik, aby ho 
zbavili trůnu. 

Za nejnebezpečnějšího považoval arciknížete Matyá-
še, který mu osobně předložil požadavek, aby ho ustanovil 
svým nástupcem v Čechách a v Uhrách a aby rovněž pro-
sadil jeho zvolení v říši.

Rudolf nevěřil, že tento komplot zorganizoval  Matyáš 
sám. Plným právem podezíral jeho kancléře Melchiora 
Khlesla, kterého s agresivním Matyášem spojovala přede-
vším chorobná ctižádostivost a naprostá bezohlednost.

Matyášův požadavek císaře zaskočil. Panovník si uvě-
domil, že tentokrát jde opravdu do tuhého, a aby se  bratra 
zbavil, nabídl mu částečné ústupky. Znovu ho ustanovil 
místodržícím v Rakousku a svěřil mu velení nad armádou 
v Uhrách, avšak k jeho jmenování svým nástupcem svole-
ní nedal. 

Matyášovi to bylo málo. Na nic nečekal a rychle se vrá-
til do Vídně. Po poradě s kancléřem Khleslem svolal své 
bratry do městečka Schottwienu nedaleko štýrských hra-
nic, aby se poradili, jak postupovat dál.

*  *  *
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Habsburkové se nevzdávali svých nároků na císařský 
trůn, byl to jejich životní program. Nápadníků bylo mno-
ho, avšak v úvahu padali především císařovi bratři. Schůzky 
se zúčastnil i vzdálený bratranec z vedlejší habsburské větve 
Ferdinand Štýrský, který do Schottwienu neměl daleko. 

Neúspěch Matyášova jednání s císařem Habsburky zne-
klidnil.

„Co soudíte, bratře, jak to s Rudolfovou chorobou ve 
skutečnosti vypadá?“ otázal se Matyáše Maxmilián. „Je vů-
bec ještě při smyslech?“

„Mluvil jsem tajně s jeho lékařem, doktorem Pistoriem,“ 
zasvěceně odpověděl Matyáš. „Naděje na vyléčení není žád-
ná. Čeká ho šílenství.“

Maxmilián se podrážděně zavrtěl na židli.
„Pokud vím, právě doktor Pistorius od samého začát-

ku soustavně popírá, že je Rudolf duševně nemocen a že 
trpí nějakou závažnou tělesnou chorobou,“ prohlásil po-
chybovačně.

Matyáš zrozpačitěl. Poznal, že musí s pravdou ven, nic 
jiného mu nezbývá.

„Mám u pražského dvora svého agenta, ten mě záso-
buje čerstvými zprávami,“ přiznal se neochotně. „Podle 
jeho informací to u bratra skutečně vypadá na duševní 
chorobu. Všichni jsou přesvědčeni, že už není schopen 
dál vládnout.“

„Je zatížený po matce, po dědovi Karlu Pátém a po pra-
bábě Johaně Šílené,“ neodpustil si Ferdinand Štýrský. Poz-
dě si uvědomil, že se ukvapil. Všichni přítomní bratranci 
mají přece stejné předky. Aby to zamluvil, dodal rychle: 
„Rudolf už tedy není schopen vládnout samostatně. Ne-
měl by nejraději odejít do ústraní?“
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Nikdo se neodvážil vyslovit svůj názor. Správné řešení 
ostatně nebylo nikterak snadné.

„Co tedy radíte?“ obrátil se arcikníže Maxmilián na 
ostatní.

Odpovědělo mu hluboké mlčení, do něhož za oknem 
zacvrlikal opožděný pták. Teprve po drahné chvíli promlu-
vil bratranec Ferdinand Štýrský, který cítil, že má ještě co 
napravovat.

„Podle mého názoru nezbývá nic jiného než inter-
novat nemocného Rudolfa v nějakém tichém církevním 
ústavě.“

Ferdinandův návrh vyvolal hlasitý odpor Rudolfových 
bratrů.

„K tomu on nikdy nedá svolení.“
„Tak tedy bez jeho svolení,“ trval na svém Ferdinand 

Štýrský.
„To by musel být napřed zbaven svéprávnosti,“ upozor-

nil ho arcikníže Matyáš.
Ozvaly se zděšené výkřiky.
„Dovedete si, bratranče, představit ten poprask?“ na-

mítl arcikníže Maxmilián.
„Z toho by byl celoevropský skandál,“ připojil se k bra-

trovi arcikníže Matyáš. „Něco takového si Habsburkové 
nemohou dovolit.“

Znovu se rozhostilo mlčení.
„Potom zbývá jediná možnost,“ rozšafně je porušil Max-

milián. „Ponechat Rudolfovi všechny jeho tituly a hodnos-
ti, a vládu svěřit do rukou bratru Matyášovi. On je podle 
rodové posloupnosti na řadě.“

*  *  *
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