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Kapitola 1

Zardoušená královna
(Johana Bavorská)



Českýkrála císařSvatéříšeřímskénárodaněmeckéhoKarelIV.z rodu
Lucemburků(1316–1378)bylvesvédoběnejenjednímz nejvýznamnějšíchstředověkýchvladařův Evropě,alei proslulýdiplomata válečník.
Jevšaktřebazdůraznit,ževálkámdávalpřednostjenvnevyhnutelných
případech,a pokudexistovalajinášancenařešenímocenskýchkonfliktů,
preferovaldiplomaciia politickékompromisyjakonejefektivnějšízpůsobeliminacesporůi válečnýchhrozeb.
Součástí jeho diplomatických aktivit však byla i sňatková politika,
díkykterésemudlouhálétadařiloposilovatsvoumoca vlivzejména
v rozdrobenéněmeckéříši,zmítanésporymezitamnímivévodya knížaty, což od Karla IV. vyžadovalo nejen státnický rozhled, ale i dobrý
přehledovratkémocenskérovnovázevtétočástiEvropy.Býtřímsko-německým panovníkem totiž neznamenalo zákonitě jeho nadvládu
v německéříši,spíšesejednaloo titulnejvyššíhoarbitra,kterýsvýmpolitickýmvlivempomáhaltentoroztříštěnýkonglomerátfeudálníchstátů
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a státečkůudržovatv jednotnémsvazku,v němžjakocísařpředstavoval
vrcholnoumocenskouautoritu.
NaKarloviIV.jepozoruhodné,žetutoautorituúspěšněprosazoval
a udržovaltéměřpoceloudobusvévlády,i kdyžsetoobčasneobešlobez
mocenskýchtřenic,kterýmpakčelilvšemiprostředky,ježmělk dispozici–vyjednáváním,uplácením,rozdávánímprebend,titulůa privilegií,
vojenskýmiintervencemi–,alei jižzmíněnýmuzavíránímsňatků,které
patřilydoarzenálujehopragmaticképolitiky.KarelIV.bylvelicevzdělanýmstátníkema nasvoudobunadprůměrněschopnýma realisticky
uvažujícímpolitikem.
Takézásnubya sňatekjehonejstaršíhosynaa dědicečeskéhotrůnu
Václava IV. (1361–1419) s Johanou Bavorskou (1356–1386), jenž se
v záříroku1370uskutečnilv Norimberku,bylvýsledkemjehopoliticky
motivovanýchkalkulací.V tédobětotižčelilopozicibavorskýchvladařů
ohledněčástiBranibor,nakterévznesloprávněnédědickénárokya hodlaljezačlenitk zemímKorunyčeské.Bavorskáknížatasetehdyzapojila
do tajného spolku s polským a uherských králem a jejich společným
cílemnebylonicmenšíhonežoslabitmocKarlaIV.v německéříšia zamezitpřipojeníčástibraniborskéhoúzemík Českémukrálovství.
Když Karel IV. zjistil, že proti němu stojí silná koalice, ke které se
navícpřipojili braniborskýmarkraběOtto,reagovalnavzniklénebezpečí,hrozícípřerůstveválečnýkonflikt,dvojímzpůsobem.Sámuzavřel
obranný spolek s pomořansko-štětínskými knížaty i českou šlechtou
a preventivněobsadilLužici.Jehodruhýkrok,jímžsesnažilvrazitklín
mezibavorskévladaře,bylpronějtypický:Jednomuz bavorskýchknížat
Albrechtovinabídlspojenectví,ježmělobýtstvrzenoi sňatkemmladičkéhocísařovasynaVáclavaIV.s JohanouBavorskou.
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Bavorský kníže Albrecht tuto velkorysou císařovu nabídku přijal,
a Karlovi IV. se tímto manévrem podařilo narušit dosavadní jednotu
bavorských vladařů, neboť kníže nyní přešel na jeho stranu. Karel IV.
sibylzároveňvědomtoho,žepřiurčitébudoucívývojovékonstelaciby
Václav IV. díky takto vzniklému příbuzenskému vztahu jednou mohl
vznášetnárokyi naBavorsko–neboalespoňnatučástnáležejícípod
Albrechtovuvládu.
VáclavIV.a JohanaBavorskásetakocitliv postavenídůležitýchfigur
v tétocísařovědiplomatickéhře,anižprotidohoděo chystanémsňatku
mohlicokolinamítat.Vždyťmítzamanželadědicečeskéhokrálovského
trůnuseJohaněi jejímuotcijevilovelicevýhodnéa KarluIV.sezase
uvolnily ruce k nadcházejícímu boji o braniborské dědictví, kdy mohl
počítat s nezanedbatelnou podporou knížete Albrechta, který se měl
nynístátnejenVáclavovýmtchánem,alei císařovýmspojencem.
Takužtov těchdobáchchodilo.Sňatkymezičlenyvládnoucíchrodů
bylyvětšinoudiktoványdiplomatickýmia politickýmimotivya nanějakécitymezibudoucímimanželi,kteřísečastoanineznali,nikdopříliš
nedbal.Mocenskéa dynastickézájmybylypřednější.
V tomtoohledunebylanisňatekteprvedevítiletéhoVáclavasečtrnáctiletouJohanouBavorskoužádnouvýjimkou.NavícužbylVáclavIV.titulárněčeskýmkrálem–KarelIV.neponechalnicnáhoděa jiždvouletého
kralevicenechalv roce1363korunovatčeskýmpanovníkem.Faktickyse
všakVáclavIV.mohlujmoutvládyv Českémkrálovstvíažv okamžiku,
kdymuotecbuďpostoupíčeskýtrůn,neboodejdenavěčnost.
Aby vše mělo patřičnou důstojnost, jak se na mladý královský pár
slušelo, byla i Johana Bavorská krátce po sňatku, 17. listopadu 1370,
v Prazekorunovánačeskoukrálovnou.Pronitomuseloznamenatněco
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naprostoúžasného,neboťsestalakrálovnoujednohoz nejmocnějších
rodův Evropě.Conatom,žejejímanželještěaninedorostldopuberty,
časemsetomělozměnit.
Jepochopitelné,žetotomanželstvínemohlobýtposvatběnaplněno,
a tradujese,žek prvnímuintimnímusblíženímeziJohanoua Václavem
došloažněkdykolemroku1376.ToužbyloVáclavoviIV.patnáctlet
a formálnědosáhlplnoletosti.
ToudobouužJohanažilašestýmrokemv Čechácha jistětentočas
neprožilanadarmo.Vzhledemk tomu,žesejejíporučnicía nejbližšírádkyní stala sama císařovna Alžběta Pomořanská (1347–1393), čtvrtá
manželka Karla IV., dá se předpokládat, že mladičkou snachu vedla
k přípravámjejíhobudoucíhoposláníkrálovskémanželkya učilajidvorskéetiketě.Johanabylajistězasvěcovánai dovedeníkrálovskédomácnostia učilasečeskémujazyku,kterýběhemněkolikaletúspěšněovládla.
A protožecísařKarelIV.bylvelicebohabojnýmuž,nepochybněseJohanědostaloi náležitéhocírkevníhovzdělání.
SvéprominentnípostavenícísařovnysiAlžbětaPomořanskáu pražskéhodvorapečlivěstřežilaa určitěhledělai nato,abyjío pouhýchdevět
letmladšíJohanaBavorskánepřerostlapřeshlavu.KdyžbylKarelIV.
nacestách,císařovnasvéhomanželavevšemzastupovalaa tehdyjíJohana
bylapodřízenaúplněvevšem.
Můžemesejendomýšlet,žeseJohanaBavorskázpočátkuv Prazecítila
jakotrpěnácizinka,odkázanánapomoca radysvétchyněminimálnědo
doby,nežbylasamaschopnásesvýmokolímkomunikovatčesky.Většina
služebnictvatotižbyliČeši,i kdyžvýšepostavenídvořanéjistěněmecky
uměli.Teprveseznalostíčeštinynanipražskýdvůrzačalpohlížetjako
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naskutečnoučeskoukrálovnu.Paksei JohanamohlavůčiAlžbětěPomořanskékonečněcítitjakojejírovnocennápartnerka.
Václavova manželka mezitím z dívky dospěla v ženu, která začala
plniti svéintimnímanželsképovinnosti.Jejídosavadnípodřízenépostaveníseu dvorazačaloměnita užsenemínilacísařovněvevšempodvolovat,cožs sebouzákonitěvnášelodojejichvzájemnýchvztahůi jisté
napětí.V listopaduroku1378KarelIV.,sužovanýjiždlouhérokydnou,
vesvýchdvaašedesátiletechzemřelnazápalplic.V posledníchtýdnech
předsmrtímuselnavíctakřkanehybněležets těžkouzlomeninoukrčku
a zřejměužaninemělvůližít.
Situace na pražském dvoře se rázem změnila. Z císařovnyAlžběty
Pomořanskésestalavdovaa sedmnáctiletýVáclavIV.sejakonovýčeský
panovník ujal vlády nad obrovským územím zahrnujícím vedle Čech
i Hornía DolníLužici,českálénav Saskua HorníFalci,slezskáknížectvía Markrabstvímoravské.Nadtohojehootecužv roce1376nechal
korunovati nakráleSvatéříšeřímskénárodaněmeckého.
ZbylídvaKarlovisynové,Zikmund(1368–1437)a Jan(1370–1396),
získalidosprávyjenmenšíúzemí.DesetiletýZikmundsestalmarkrabětemBraniborska,kteréKarelIV.nakonecroku1373opravdupřipojil
k Českémukrálovství,a teprveosmiletýJanzískalvévodskýtitulseZhořeleckem.ObateďbylipodřízeniVáclavoviIV.jakosvémulennímupánovi.
Postavení dvaadvacetileté Johany Bavorské u dvora bylo náhle jiné.
Nyní byla manželkou českého panovníka a římsko-německého krále,
pokud však si myslela, že konečně bude mít nad císařovnou AlžbětouPomořanskoupřevahu,mýlilase.NezkušenýVáclavIV.bylnasvé
nevlastnímatce(Václavsenarodilz třetíhoKarlovamanželstvís Annou
Svídnickou) závislý, neboť právě ona dobře rozuměla politické situaci
13
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nejenv Českémkrálovství,alei v německéříši,a mladičkýčeskýpanovník
senajejíradydostspoléhal.VáclavIV.AlžbětěPomořanskézpočátku
dokonce umožňoval, aby ho zastupovala ve státnických záležitostech
a ponechávaljíiniciativui v řízeníjímjmenovanékrálovskérady.Příliš
rádjisiceneměl,uznávalovšemjejístátnickéschopnosti.
ProkrálovnuJohanuBavorskoutobylovelkézklamání,kdyžzjistila,
žeprvnídámouv královstvíi nadálezůstávájejítchyně,kteréVáclavIV.
v rukouponechalznačnoumoc.BrzypopohřbuKarlaIV.setotižstalo
cosipodivného.JohanaBavorskáz Prahyodcestovalanakrálovskýhrad
Písek,kdežilatéměřcelýrokv ústraní.Pročsvéhomanželatehdyopustila,o tomsehistorikovédohadujídodnes,alezřejměk tomumuselamít
velmi vážné důvody, mezi kterými mohly být i neshody s Alžbětou
Pomořanskou.
VáclavIV.bylpřílišmladý,nežabysepolitickýmrozhledemmohlvyrovnatsvémuzesnulémuotci.Uvítalproto,žesecísařovna-vdovaAlžběta
ujalarozhodčírolev důležitýchpolitickýchzáležitostech.Navíctopro
něj bylo pohodlné. Sám se mohl mnohem víc oddávat lovu a pitkám
s přáteli,zatímcořešenípolitickýcha dalšíchstátníchzáležitostípřenechávaljiným.
Johanin odchod do Písku zřejmě nakonec uvítal, traduje se, že mu
manželka vyčítala jeho lehkomyslnost a sklony k nadměrnému pití.
To,cojipřiměloopustitpražskýdvůr,možnánemuselybýtnakonecjejí
rozepřes císařovnouAlžbětou,alehlavněneshodys manželem.Jejímanželstvís králemVáclavemIV.zůstávalodlouhálétabezdětné,cožmohlo
býtjednouz vážnýchpříčinrodinnýchkonfliktů.
Johaninýmpobytemnapíseckémkrálovskémhraděsevšaknicnevyřešiloa VáclavIV.senaopakdostávaldostáletěsnějšízávislostinasvých
14



001-192 Velke afery panovniku_145x205 mm QXP 7.x 11.10.16 5:50 Stránka 15

Zardoušená královna (Johana Bavorská)

rádcích,kteříbylizároveňjehokumpányz mokréčtvrti.A takseJohana
Bavorskáporocevrátilaz PískuzpětdoPrahy,abysepokusilakrálepřimětk většímířeodpovědnostiv řízenízemě,neboťproblémů,kteréměl
v Českémkrálovstvířešit,přibývalo.Zejménadomácíaristokracies nelibostí nesla skutečnost, že panovník dává přednost svým pochybným
oblíbencům a odměňuje je důležitými funkcemi i prebendami. České
panstvo(Rožmberkové,Markvarticiaj.)kritizovalokrálezato,žeseobklopujelidmineurozenéhopůvodu,místoabysvoumocopíralo bohatoušlechtu,jaktokdysidělalKarelIV.
VáclavIV.sečasemdostali dovážnýchmocenskýchsporůs pražským
arcibiskupemJanemz Jenštejna,s nímžhonapočátkupanováníspojovalo velké přátelství.Avšak po prodělané vážné chorobě se arcibiskup
změnila začalkrálenabádatk tomu,abypřestalhřešits cizímiženami
a skončils bujarýmipitkami.Vyčítalmupoživačnýa zhýralýzpůsobživota,cožVáclavaIV.nesmírněiritovalo.V roce1384jejichvzájemnéspory
nakonecvyvrcholilydotémíry,žepanovníkzbavilJenštejnafunkcekrálovskéhokancléřea přestalses nímstýkat.
Pražskýarcibiskupa královnaJohanaBavorskábylizřejmějediní,kdo
sekráledůsledněsnažilipřimětk tomu,abysvévladařsképosláníkonečnězačalbrátvážněa pokračovalv rozvážnépoliticesvéhootce.Ale
VáclavIV.chápalmoc,kterámubylasvěřena,naprostoodlišněa začínal
vystupovatjakoautokratickýpanovník,jehožvůlisemělivšichnipodřizovat.Dokoncesekvůlitomuvezlémrozešeli sesvoumacechou,císařovnouAlžbětouPomořanskou,jejížradyzačalostentativněpřehlížet.
U Jenštejnavšaktvrděnarazil.Pražskýarcibiskupsveřepěhájilnezávislost církve na panovnické moci a bránil králi zasahovat do církevních
záležitostí.
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O JohaněBavorskébyloznámo,žemělas Jenštejnempřátelskévztahy
a sporysvéhomanželas nímurčitěpovažovalazaněco,coČeskémukrálovstvíneprospívalo.Nenísiceznámo,zdasedotěchtojejichkonfliktů
snažila nějak zasahovat, ale podle všeho si po svém návratu z Písku
u pražskéhodvoravybudovalamnohemautoritativnějšípostavení.
Česképanstvo,ježkrálekritizovalozato,žeažpřílišpodléhásvým
oblíbencům,mělokrálovnuv úctěprávěkvůlitomu,žesesnažilaVáclavaIV.usměrňovatk tomu,abysivícehledělvladařskýchpovinností
a nenechávalseovlivňovatrádci,kteříhledělipředevšímnasvůjvlastní
prospěch.
Tytoosoby,tvořícíkrálovskoudružinua zároveň–jakzdůrazňoval
historikFrantišekPalacký–i jeho„kabinetnívládu“,sevyznačovalytím,
že se jednalo o bezohledné kořistníky a kariéristy, kteří králi ve všem
poslušněpřikyvovali.Většinoušloo příslušníkynižšíšlechtya měšťanstva,jimižseVáclavIV.nejradějiobklopoval.Mezinimilzepřipomenout
nejvyššíhokrálovskéholovčíhoa křivoklátskéhopurkrabíhoJíruz Roztok,královskéhomaršálkaJanaČúchazeZásady,vyšehradskéhopurkrabíhoChvalazeRzavého,zemanyHyncePluhaz Rabštejna,Kunáta
Kaplíře ze Sulevic, Bořivoje ze Svinař nebo bohatého měšťana a pozdějšíhokrálovskéhopodkomoříhoZikmundaHulera.Tivšichnitvořili
vlivnoudvorskoulobbya zároveňbylipodněcovatelia kumpánypanovníkovanezřízenéhozpůsobuživota.
Místotoho,abysiVáclavIV.vzaldobřemíněnéradysvéženyk srdci,
taknanizanevřel,a snadjidokoncepodezíralz politickéhospojenectví
s pražskýmarcibiskupem.Královnuzačalzanedbávat,mělmilostnépletky
s jinýmiženamia stálečastějipobývalnakrálovskýchhradech,Žebráku,
Křivoklátě a Karlštejně, kam při svých loveckých výpravách zajížděl.
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A právěKarlštejnsestalo silvestrovskénoci31.prosinceroku1386jeho
manželceosudným.
Cosetehdyskutečněodehrálo,zůstávádodnespředmětemnejrůznějšíchdohadůa spekulací,neboťcovímes určitostí,jepouzefakt,žeté
nocikrálovnuzardousiljedenz panovníkovýchloveckýchpsů.Naprosto
nečekaněnanizaútočilvechvíli,kdyvstalazesvéholože,a prokousljí
hrdlo.Nebožačkasebolestízhroutilanazema běhemněkolikaminut
vykrvácela.
Takovájedodneshistorikytradovanáverzekarlštejnskétragédie,nad
kterouvšakvyvstáváhnedněkoliknezodpovězenýchotazníků.
Předevšímnevíme,jaksekrálovnaJohananaKarlštejněocitlaa zda
přijelazaVáclavemIV.nanávštěvu,neboz Prahyodcestovalispolečně.
V prvnímpřípadějemožné,žes nímpotřebovalamluvito něčemdůležitém,v druhémsenabízídomněnka,žesinaKarlštejnjeliodpočinout,
případněžesejednaloo pokusnovéhomanželskéhosblížení–pokud
mezinimiopravduvládlynapjatévztahy,jakseněkteříhistorikovédomnívají.
Takčitak,ténociprýkrálovnaspalaveVáclavověložnici.Podlejedné
verzeseJohanav nociprobudilaa hledalav místnostipotměnočník,aby
siulevila.Václavovýmzvykembylo,žes nímv jehokomnatáchspávali
i někteříjeholovečtípsi–a ténocimělu sebev ložnicisvouoblíbenou
dogu.KdyžJohanavstalaz lože,pesvetmězřejmězpanikařil,a neboťbyl
vycvičenkekrálověochraně,v okamžiku,kdyseJohanakekrálipřiblížila, na ni skočil a prokousl jí hrdlo. Manželčin zděšený výkřik určitě
Václavaprobudil,aletoužJohanaleželanazemiv tratolištikrvea zakrátkopředvyděšenýmmanželemskonala.Dogajíprokouslakrčnítepnu
a nebožačkarychlevykrvácela.
17



