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Kapitola 1

Augšpurk 1548

„Magdalo, nepřemlouvej mě, už jsem řekla, ni-
kam nepůjdu,“ promluvila konečně zaražená 
Filipina a po krásné tváři jí přeběhl bolestný 

úsměv. Jak přesvědčivá dokáže být její přítelkyně! Jenže 
tentokrát ji nic nedonutí, aby se vnucovala do společnosti, 
kde jí všichni dávají najevo, že mezi ně nepatří.

„A řekneš mi důvod?“ Tmavooká dívka se prudce zasta-
vila a otočila se k přítelkyni, aby jí viděla do obličeje. Bo-
haté sukně rozvířily jemný písek na sypaném chodníku, 
oddělujícím pečlivě upravenou květinovou zahradu od 
vzrostlých stromů a cizokrajných keřů.

„Jako bys nevěděla…“ Filipina sklonila hlavu.
„Jsou to všechno nesmysly, pouhá závist!“ zlobila se 

Magdala. „A víš proč?“ Založila si ruce do štíhlého pasu 
sevřeného širokou stuhou. „Závidí ti, jak jsi přitažlivá! 
Vždy, když se objevíš ve společnosti, začnou se mladíci 
točit jen kolem tebe a to ti žádná z šlechtických dcer ne-
může odpustit. Proto tě vedle sebe nechtějí. Kdybys byla 
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škaredá jako noc, rády by tě mezi sebe zvaly, protože tak 
by naopak vynikly jejich půvaby.“

„Jsi opravdová přítelkyně.“ Filipina se konečně roze-
smála zvonivým smíchem, při kterém se jí udělaly půvabné 
dolíčky na tvářích. „Jenže já už ty pohrdlivé pohledy ne-
míním snášet.“

„Pohledy? A kdy jsi na ně dala? Jen ať se každý podívá!“ 
Magdala se na chvíli odmlčela, pak se rozhlédla kolem 
a blýsklo jí v očích. Rozpřáhla ruce. „To všechno kolem, 
vaše překrásná zahrada, parky, pole, majetky… a hlavně 
– tam! Vidíš?“ Ukázala rukou na přepychové sídlo rodiny 
Welserů. „To je trnem v oku všem urozeným dámám. Ne-
jen tvá krása, která poblázní každého mladého muže, ale 
hlavně bohatství vaší rodiny, majetky tvého strýce. A to, 
moje drahá, především chudá šlechta neodpouští nikdy.“

„Tak mladá a tak moudrá?“ ozvalo se dívkám za zády 
a obě se hned otočily. Volným krokem se k nim blížil muž 
zavalitější postavy, vlasy sčesané dozadu z vysokého čela 
se vlnily na bílém límci a v širokém úsměvu na dobro-
myslné tváři vynikaly první hlubší vrásky.

„Strýčku Bartoloměji!“ zavýskla Filipina radostně 
a vrhla se do mužovy otevřené náruče.

„Moje malá Filipka… Dovol, abych si tě pořádně pro-
hlédl.“ Strýc uvolnil objetí, ale nepustil dívčiny ruce ze 
svých a pátravě hleděl do zrůžovělého obličeje. „Vyrost-
las do krásy, moje milovaná neteři,“ nešetřil obdivem, ale 
pak zvážněl. „Zaslechl jsem konec vašeho hovoru a mu-
sím říct, že tvá přítelkyně má naprostou pravdu. „Paní…“ 
vysekl nejprve Magdale obdivnou poklonu a pak zamyš-
leně pokračoval:

„Žádný člověk, třebaže šlechtic, nemůže mít rád někoho, 
od koho si musí půjčovat zlatky na svůj okázalý život. A věř 
mi, moje malá, že cestu ke mně už si prošlapalo mnoho za-
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dlužených šlechtických rodin. Potřebují náš bankovní dům, 
potřebují naši rodinu, protože rádi utrácejí. Proto nikoho 
z nás nemohou mít rádi a neurozený původ je tou nejlepší 
záminkou, aby se nemuseli ukazovat v naší společnosti.“ 
Bartoloměj Welser se usmál. „A pak přijdou. Každý čas od 
času potřebuje založit a to pak předstírají velké přátelství. 
Moje drahá, nevěř nikomu, kdo si kdykoliv v minulosti půj-
čoval peníze od naší banky. Jsou to pokrytci!“

„Tak to jste mi, pane, příliš nepomohl,“ ozvala se Magdala. 
„Celé dopoledne se snažím vaši neteř přesvědčit, aby se mnou 
šla zítra večer na slavnostní bál, jenže po vaší řeči už myslím 
nemohu doufat.“ Dívka rozpačitě pokrčila rameny.

„Dámy…“ Bartoloměj Welser nabídl slečnám rámě 
s lišáckým výrazem ve tváři a zvolna vykročili po chod-
níčku. Dlouho předstíral, že si prohlíží překrásně udržova-
nou zahradu zalitou májovým sluncem, že ho více zajímají 
fontány, sochy obklopené květinami a vzácné dřeviny 
i mohutné stromy, než se konečně vyjádřil.

„Proč myslíš, moje milovaná neteři, že jsem se po tak 
dlouhé době vrátil do rodinného sídla? Jistě, navštívit bra-
tra a svoji švagrovou, ale to není ten pravý důvod. Jak víš, 
tvá teta se necítí v posledních letech nejlépe a já potřebuji 
na zítřejší večerní slavnost doprovod. Jsem vážená osoba, 
a i když mě nemají zrovna v lásce, potřebují mě. Mohou 
nad naším neurozeným původem ohrnovat nos, ale naše 
zlaťáky jim nikdy vonět nepřestanou. Navíc myslím, že se 
před námi potřebují předvést ve společnosti císaře Karla 
a českého krále Ferdinanda.“

Bartoloměj se zastavil. „Moje drahá, na takové slavnosti 
ty chybět nebudeš!“

„Strýčku, vždyť o přízeň císaře a krále se bude uchá-
zet každý, kdo v zemi něco znamená, a já…,“ odporovala 
Filipina chabě. „Nechce se mi věřit, že bych mohla jen 
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tak potkat nebo uvidět císaře, českého krále, jejich rodiny 
a ty nejurozenější pány a šlechtičny… To snad ani není 
možné… netroufám si…“

„Tak seber odvahu, moje malá, protože já tě potřebuji 
jako doprovod. Já pozvaný jsem i přes neurozený původ, 
protože právě na takových honosných setkáních se uzaví-
rají důležité obchody. Urození pánové si nedají ujít příleži-
tost předvést se v tom nejlepším světle a třeba se i zadlužit, 
jen aby mohli hostit vladaře, kteří potřebují rozptýlit po 
celodenním sněmování.

Nebudu na večerní slavnosti poprvé, vím, jak to chodí, 
a tebe, drahá neteři, provedu i v kole.“

„Jenže, strýčku,“ zasnila se Filipina a pohled jí najednou 
bloudil někde v dálce. „Vždyť ani nebudu vědět, co na sebe.“

„Nechtěj mě rozhněvat,“ durdila se Magdala. „Ty, která 
máš šaty z nejskvostnějších a nejdražších látek, vlastno-
ručně šité a vyšívané zlatem, k tomu dokážeš vykouzlit 
účes podle poslední módy? Co by za tvou šikovnost a vkus 
dala kterákoliv šlechtická dívka!“

„A přesto nemohu mít všechno,“ semkla Filipina rty. 
Dívky se znova zavěsily do pana Bartoloměje, nejbohat-
šího bankéře v zemi, a už ho ke slovu nepustily. Jediným 
vhodným tématem po zbytek dne zůstaly krajky, látky, ná-
ušnice, střevíce…

Druhý den

„Strýčku, nejraději bych utekla,“ pronesla tiše Filipina, 
když skončilo představování příslušníků šlechty císařské 
rodině Karla Španělského a českého krále Ferdinanda 
Habsburského.



9

Z a k á Z a n á  l á s k a

„Jestli je ti líto, že tys nemohla předstoupit před tváře 
vladařů a sklonit před nimi hlavu, pak si pamatuj, že my 
se nemusíme před nikým hrbit. Náš majetek hovoří za 
všechno a získali jsme ho vlastním přičiněním, pílí a vý-
hodnými obchody. Dobrá, šlechta nás mezi sebe nikdy 
nepřijme, ale zato, až se zadluží, přijdou za mnou zase 
s prosíkem. Na to vždy pamatuj.“

„Jenže já se cítím tak poníženě… ty pohrdlivé po-
hledy urozených dam, nevím, zda je dokážu celý ve-
čer snášet,“ svěřila se neteř svému strýci se sklopenou 
hlavou.

„Nevšímej si jich,“ pronesl pan Bartoloměj sebejistě 
a pustil se do opulentní hostiny. „Doporučuji ti zaječí paš-
tiku a kachní prsíčka v medu,“ zahleděl se na svou milo-
vanou neteř a povzbudivě dodal: „Až se rozproudí zábava 
a mladíci po pár pohárech vína zapomenou na tituly, bu-
dou se prát o tvou přízeň, to mi věř.“

„Tvůj strýc má pravdu,“ naklonila se k přítelkyni Mag-
dala. „Vsadím se, že půjdeš do kola dříve než já. Mladíci 
na tobě můžou oči nechat,“ dodala s neskrývanou závistí, 
leč v dobrém.

„Pojď, moje milá, ukážeme všem, jak má vypadat tanec 
a že nás jejich přehlížení neodradí od zábavy.“ Pan Barto-
loměj se zvedl a nabídl své neteři rámě.

„Strýčku, já…“
„Hlavu vzhůru, děvče!“
Filipina tentokrát poslechla. Rozhodla se nevšímat si 

opovržlivých pohledů korpulentních dam, hrdě zvedla 
hlavu a soustředila se jen na tanec. A tím okamžikem, jako 
by se protrhla neviditelná hráz někde v jejím samotném 
nitru. Dívka se usmívala na všechny tanečníky v kole, oči 
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jí zářily štěstím a štíhlé ruce tančily zároveň s jejím tělem 
jako křídla bílého cizokrajného ptáka.

Alespoň tak ji náhle spatřil Ferdinand, druhorozený syn 
českého krále, a nemohl se na něžnou, překrásnou dívku 
vynadívat. Byla vysoká, modré hedvábné šaty s širokou 
stuhou v pase ještě zdůraznily její štíhlou postavu a více 
než koruna princezny zářily ve světle stovek svící její 
světle medové vlasy, vyčesané pod síťkou zdobenou per-
lami. Bohatá lokna jí spadala přes lehce odhalené rameno 
do hlubokého výstřihu zdobeného krajkou.

Hned jak svou neteř udýchaný pan Bartoloměj odvedl 
ke stolu, se Ferdinand zvedl a s očima upřenýma na dívku 
procházel sálem. Zapomněl na svět kolem, potřeboval to 
stvoření vzít za ruku, dotknout se jí a přivonět ke květině 
na bílé krajce.

„Je to růže, věděl jsem to,“ prohodil nesměle po prvních 
krocích, ale zatím neměl odvahu pohlédnout dívce do očí. 
Jako by předem tušil, že už nikdy nebude chtít spojit svůj 
pohled s pohledem žádné jiné ženy.

Filipina mlčela. Byla tak rozrušená, že ji požádal o ta-
nec neznámý galantní mladík, že sotva dýchala a už vůbec 
si nevšímala nejdříve napjatého ticha v sále a následně po-
horšeného šepotu. Ani Ferdinanda nezajímalo, co se ko-
lem děje. Byl výjimečnou dívkou okouzlený.

Dvojice ani po chvíli nepromluvila. Soustředili se jeden 
na druhého, na dotyk dlaní, prstů, nechali se unášet hud-
bou ve vzájemném souznění.

„Ještě si pro tebe, paní, přijdu, nechci dnes tančit s žád-
nou jinou,“ rozloučil se Ferdinand s Filipinou, když ji 
konečně dovedl ke stolu, a než se posadila, dlouze se jí za-
díval do očí. Dívka se zmohla pouze na vstřícný úsměv.

„Moje drahá, víš, s kým jsi protančila polovinu noci?“ 
ozvalo se varovně, jenže zářící Filipa okouzleně odpově-
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děla: „Bylo to jako chvilinka, strýčku, s tím mužem bych 
tančila pořád…“

„Filipko, ptám se, jestli víš, kdo to je,“ naléhal Bartolo-
měj.

„Nemám ponětí a je mi to jedno, myslím, strýčku, že 
jsem se dnes zamilovala.“

„Bože můj, dítě, copak sis nevšimla, kde ten mladík 
sedí? Copak jsi neposlouchala, že byl představen jako dru-
horozený syn českého krále Ferdinanda a místodržící čes-
kých zemí?“ pronášel Bartoloměj nešťastně a sledoval, jak 
jeho neteř ztuhla.

„Ten mladík vládne českým zemím? A je synem krále?“ 
Filipina nedokázala zabránit slzám, které jí v okamžiku 
zalily oči. „Pak je všechno ztraceno. Proč jen to udělal? 
Proč mi to udělal?“ Filipině náhle ztuhly rysy. „Strýčku, 
prosím, musíme hned odejít. On ještě žádal o další ta-
nec… a já nemohu, když vím, kým je, nedokážu s ním být 
ani chviličku, nesnesla bych to ponížení, kdyby se dozvě-
děl…“ Filipina se zvedla, zavěsila se do strýce a společně 
odcházeli z hodovní síně.

„Seď, ani se nepohni!“ zaznělo výhružně, když se Ferdi-
nand chystal vyskočit ze židle a spěchat za odcházející 
dvojicí.

„Zbláznil ses, bratře?“ vyjel Ferdinand na Maxmiliána, 
následníka trůnu. „Copak nevidíš, že má vyvolená dneš-
ního večera zrovna nečekaně odchází? Potřebuji zjistit, 
kdo to je, abych ji mohl vyhledat a dvořit se jí.“

„Na to zapomeň! A říkám, sedni si. Já vím dobře, kdo to 
je a hned ti vysvětlím, jak je tvé chování nevhodné.“

„Ty ji znáš?“ Ferdinand byl nadšený. „Tak to ji neztra-
tím z dohledu!“
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„Ztratíš a zapomeneš! Copak sis nevšiml, jaké pohoršení 
jsi svým nevhodným výběrem tanečnice způsobil mezi 
urozenými dámami? Ta dívka je pouhá neurozená měš-
ťačka a dnes byla v naší společnosti pouze jako doprovod 
svého strýce Bartoloměje Welsera.“

„Chceš tím naznačit, že ta dívka je neteří jednoho z nej-
bohatších mužů v říši?“ žasl Ferdinand.

„To není důležité,“ zlobil se Maxmilián. „Především je 
pro tebe nevhodná třeba i k tanci. Máš štěstí, že náš otec 
dávno odešel na lože, jinak by sis vyslechl kázání o nepří-
pustném chování!“

„Vždyť jsem s ní pouze tančil!“ odporoval Ferdinand 
chabě.

„Pouze tančil?“ ušklíbl se následník. „Drahý bratře! Tys 
na ni hleděl jako na zjevení, slepý a hluchý! A myslíš, že 
jsem si toho všimnul jen já? Sledovali tě všichni v sále 
a máš co napravovat. Teď musíš vyzvat k tanci co nejvíce 
šlechtických dam, které se nemohou dočkat tvé pozor-
nosti. To raději aby sis zachránil pověst sukničkáře, než 
abys podlehl kouzlu pouhé měšťačky, i když, musím při-
znat, je to velmi okouzlující dívka.“

„Ani nevím, jak se jmenuje,“ povzdechl Ferdinand 
a vzápětí vzpurně dodal: „Ta dívka, drahý bratře, je svou 
duchaplností, krásou a hrdým držením těla urozenější než 
všechny ostatní ženy v sále. Možná není šlechtického rodu, 
ale má šlechetnou duši, to jsem vycítil okamžitě, stačilo se 
jen zahledět do jejích očí…“

„A byl jsi ztracený,“ zaznělo posměšně. „Zapomeneš na 
ni!“ Přikázal tvrdě Maxmilián bratrovi.
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Kapitola 2

Augšpurk, květen 1551,  
o dva roky později

„Tetičko!“ Dívka se vrhla do náruče ženy pečlivě 
upraveného zevnějšku a hořce se rozplakala.

„Dítě drahé, něco se děje, že? Nevypadáš 
dobře, ale neboj se, všechno mi vypovíš později, vždyť 
jsem sotva vystoupila z kočáru a nechystám se hned tak 
odcestovat zpět do Čech.“ Paní Kateřině z Lokšan se po-
vedlo dívku rychle uklidnit. Musí se přece nejdříve obe-
jmout se svou sestrou, Filipininou matkou, políbit na tvář 
švagra a projevit radost nad setkáním s ostatními členy ro-
diny Welserů.

„Bartoloměji!“ vykřikla radostně, když spatřila ve dve-
řích honosného sídla svého oblíbeného příbuzného. Ti dva 
si rozuměli odjakživa. Oba dokázali zapomenout na svůj 
neurozený původ a každý svým způsobem našel cestu na 
společenské výsluní. Bartoloměj svým obchodním duchem 
řídil celý rodinný podnik a dosáhl nesmírného bohatství, 
ona kdysi v mládí okouzlila krásou a půvabem slezského 



14

J a r o s l a v a  Č e r n á

rytíře Jiřího z Lokšan a díky její podpoře a chytrosti dosáhl 
manžel vysokého postavení u dvora krále Ferdinanda.“

„Drahá Kateřino, tak tentokrát si nenecháš ujít slavnosti 
na počest pobytu císaře a krále v našem městě? V minu-
losti jsi nás zanedbávala,“ vítal paní z Lokšan Bartoloměj 
s mírnou výčitkou v hlase.

„Ach švagře, vždyť jsem vám psala, přihodilo se tolik 
věcí,“ zavěsila se do muže a společně vykročili ke vchodu 
do domu. „Vždyť víš, král Ferdinand nám před třemi lety 
svěřil ke správě Březnický zámek a my jsme se s Jiřím 
rozhodli ho přebudovat podle současné italské módy na 
renesanční sídlo. Je s tím spousta starostí a Jiří churaví, 
všechno je jen na mých bedrech.“

„Máš starosti…“ přerušil Kateřinu Bartoloměj. Nechtěl 
teď poslouchat nářky, ale napadlo ho, že právě Kateři-
niny starosti mohou být cestou k pomoci vyřešení trápení 
jiných.

„Spoustu!“ mávla žena rukou. „Proto jsem se vydala na 
cestu navštívit příbuzné, abych se alespoň na chvíli rozptý-
lila a zúčastnila se oslav na počest císaře, krále a setkání 
nejurozenější šlechty. Alespoň k něčemu je to jejich kaž-
doroční sněmování. Augšpurk už září barevnými praporci 
a ulice jsou plné netrpělivých poddaných, kteří touží spat-
řit své vladaře.“

Kateřina nebyla k zastavení. „Bude se na co dívat, bude 
dlouho o čem povídat.“

„To si můžeš být jistá. Také my dva si musíme důvěrně 
pohovořit, budu potřebovat tvoji radu a pomoc.“

„Jde o Filipinu, je to tak?“ vyjela na Bartoloměje Kateřina, 
hned když osaměli po bohaté večeři. „Co jen se to s naší 
krásnou neteří stalo? Byla to i tvoje oblíbenkyně, vždy jsi 



15

Z a k á Z a n á  l á s k a

jí dával přednost před ostatními a teď… je snad nemocná? 
Co ji trápí, že vypadá jak samo neštěstí?“

„Je nešťastně zamilovaná,“ prohlásil Bartoloměj a za-
mračil se. „Už dva roky se trápí pro mladého muže a nedo-
káže na jejich první setkání zapomenout.“

„Pak ji provdáme.“ Kateřina měla hned ve věci jasno.
„To není možné,“ zavrtěl muž razantně hlavou a než 

mohl cokoliv vysvětlit, paní z Lokšan málem začala plá-
novat námluvy a sňatek.

„Jejím vyvoleným je český místodržící vévoda Ferdi-
nand, královský syn,“ promluvil Bartoloměj rozvážně 
a hleděl na švagrovou. Jeho vysvětlení zarazilo všechny 
Kateřininy myšlenky a nadšené plány. V komnatě se roz-
hostilo napjaté ticho.

„To nemůže být pravda!“ Ohromená žena vyskočila 
z křesla, přešla ke dveřím a nechala si zavolat Filipinu.

„Dítě, mluv, zamilovala ses do našeho vévody?“ uhodila 
na ni bez obalu, protože potřebovala znát pravdu.

Filipina sklonila hlavu a rozplakala se.
„Tak přece!“ Kateřina sepjala ruce a obrátila oči k nebi. 

„Potom nevím, jak ti mohu pomoci.“ Hned si vzpomněla, 
co se v poslední době o královském synovi rozneslo. Prý 
pouze střídá dívky v loži na jednu noc, užívá si milost-
ných dobrodružství, jako by potřeboval zapomenout… 
Kateřina zvedla hlavu. „A co on?“ zeptala se nahlas, pro-
tože nic ze svých myšlenek nemohla prozradit, aby dívku 
neranila.

„On mě miluje, tetičko, ještě více než já jeho.“ Filipina 
si otřela slzy a vyndala ze záňadří několik listů.

„Vy si píšete?“ žasla Kateřina.
„Vévoda posílá listy na mou adresu,“ přiznal Bartoloměj 

provinile. „Už jsem se nemohl dál dívat, jak se naše malá 
Filipka trápí, tak jim pomáhám alespoň jako prostředník.
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Kateřina se začetla do jednoho z dopisů a žasla. 
Opravdu je mladý královský syn schopný tak hlubokého 
citu, že skládá pro svou tajnou lásku i verše? Tolik touhy, 
naděje a trápení… Kateřině se zamlžily oči a dále číst ne-
dokázala. V té chvíli ale pochopila, proč mladý pán tak 
vyvadí – pokouší se zapomenout. Také si vzpomněla na 
své mládí a lásku…, ale stejně si v této situaci nevěděla 
rady.

„Vévoda Ferdinand je zamilovaný, o tom není pochyb,“ 
složila bezradně ruce do klína. „Nedivím se, Filipko, že 
se trápíš.“ Chtěla ještě říct, že jejich láska je beznadějná, 
ale nedokázala to. Nemohla ani dodat, že král Ferdinand 
má pro svého syna stejného jména vyhlédnutou jinou ne-
věstu – možná budoucí anglickou královnu Alžbětu, také 
se mluví o Marii Stuartovně… Bože můj, jak může bláz-
nivá láska bojovat s královskými korunami a trůny?

„Co budeme dělat, tetičko?“ vyrušila Kateřinu tichá 
otázka, ale ona jen povzdechla:

„Dejte mi trochu času, nechejte mě přemýšlet.“
Zatímco energické paní z Lokšan naskočila mezi obočím 

hluboká vráska, Filipina se podívala na strýce a v očích jí 
zazářila malá jiskřička naděje.

„Já vím, tetičko, nemohu se s ním vidět, nemohu s ním 
tančit, poslechnu tě,“ slibovala rozrušená Filipina, protože 
otevřenými okny se do komnaty nesl ruch z ulice, z dálky 
zněly slavnostní trouby a provolávání slávy.

„Budou zde za chvíli,“ Kateřina společně s Filipinou pře-
šla k poslednímu volnému oknu. Všechna ostatní už byla 
obsazená rodinou a sloužícími. Dnes mohli všichni při-
hlížet příjezdu slavnostních průvodů panovníků do Augš-
purku, k několikadennímu každoročnímu sněmování.
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„To je císař Karel…,“ vydechl Bartoloměj a obrátil se na 
neteř. Jenže dívka nevnímala. S pohledem upřeným k části 
průvodu za českým králem vyhlížela svou lásku. A strýc 
na její tváři okamžitě poznal, že právě zahlédla toho, koho 
jediného toužila vidět mezi přijíždějící šlechtou a králov-
skými rodinami.

Mladý Ferdinand Habsburský seděl na mohutném 
hřebci. A v okamžiku, kdy královského syna zahlédla 
i paní z Lokšan, poznala, že oba zamilovaní jsou na tom 
stejně. Mladík věděl, kdo bydlí v honosném domě, kolem 
kterého projíždí, a s očima upřenýma k jejich oknu vnímal 
pouze Filipinu.

Dvojice si hleděla toužebně do očí a i na tu vzdálenost 
byla cítit síla touhy a lásky, která je spojovala. Ferdinand 
nedokázal od dívky odtrhnout zrak, ta se konečně vzpama-
tovala a kapesníček přitisknutý k ústům hodila mladíkovi, 
právě projíždějícím přímo pod oknem.

Ferdinand bílé poselství příslibu zručně zachytil, nejprve 
ho s očima spojenýma s Filipinou políbil, pak si ho přitiskl 
na srdce a držel na hrudi, i když už ztratil dívku ze zor-
ného pole.

„Pojď se posadit, dítě, vždyť se celá chvěješ.“ Kateřina 
chytila dívku za loket a vedla ji ke stolu. „Není pochyb, že 
vévoda tvou lásku opětuje,“ pronesla sebejistě. „Jen zatím 
nevím, jak vám pomoci.“

„Tetičko, nebylo mé gesto příliš vyzývavé?“ stracho-
vala se Filipina, ale paní Kateřina ji uklidnila. „Ten mladý 
muž na nic jiného nečekal, netoužil po ničem jiném než 
po tvém projevu náklonnosti. Snad si toho nikdo jiný 
nevšiml.“

„Nevšiml! Každý je zaslepený leskem honosného prů-
vodu natolik, že žhavé pohledy zamilovaných vůbec nepo-
střehnou,“ ujistil obě ženy Bartoloměj.
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Kateřina mlčela pouze do doby, než Filipina povzdechla: 
„Tak moc se s vévodou toužím setkat, potřebuji ujištění, že 
naše láska má naději, jinak…“

„Filipko, tentokrát půjdu na večerní slavnost s Bartolomě-
jem já. A ty čekej o půlnoci ve vaší zahradě u fontány.“

Filipina zatajila dech, protože v té chvíli pochopila, 
že její teta se rozhodla být prostředníkem jejího setkání 
s Ferdinandem.

Stejný den, 
půl hodiny před půlnocí

Jediné, co rozrušená dívka vnímala, bylo zurčení vody ve 
fontáně. Zvuk, kterému jindy dokázala dlouhé chvíle tiše 
naslouchat, ji tentokrát rušil. Bála se, že neuslyší kroky, 
které by se k ní přibližovaly, že ji příchod mladíka zaskočí, 
překvapí anebo vyleká.

„Ještě je čas, uklidňovala se a dlaní přitisknutou na hruď 
se pokoušela ztišit rozběhnuté srdce. Teplou májovou 
nocí se ozvalo zahoukání sovy, lehké mraky se roztrhaly 
a měsíc před úplňkem měkce ozářil zahradu. Filipina se 
náhlého stříbrného světla vylekala a spěchala do stínu ob-
rovského platanu.

„Paní!“ ozvalo se jí za zády, aniž by se stihla skrýt. Dívka 
se zastavila, otočila a zavřela oči.

„Podívej se na mě, paní,“ zašeptal muž a než se vzpama-
tovala, držel ji za ruce. „Anebo mě nechceš vidět?“

„Výsosti…“ vypravila ze sebe nesměle, jen jsem chtěla 
vědět, jestli nesním, jestli jsi to opravdu ty…“

„Filipino…“ šeptal mladý muž zaskočeně. „Jsi ještě 
krásnější než v mých vzpomínkách a snech. Od našeho 



19

Z a k á Z a n á  l á s k a

prvního setkání jsem na tebe ani na chvíli nedokázal zapo-
menout a potřebuji vědět, jestli i ty jsi na tom stejně. Pro-
tože jestli mě miluješ alespoň z poloviny tak, jak já miluji 
tebe, pak jsme si souzeni.“

„Co myslíš?“ zeptala se dívka tiše a hleděla mladíkovi 
do zářících očí.

„Miluješ mě, věděl jsem to!“ vypravil ze sebe po neko-
nečné chvíli Ferdinand, prudce dívku objal, přitiskl si její 
hlavu na rameno a vzdychl: „Kdybys věděla, jak moc jsem 
toužil po okamžiku, kdy tě budu držet v náruči, tolikrát 
jsem si naše setkání představoval… Chtěl bych s tebou zů-
stat navždy.“

„Výsosti, oba dobře víme, že to nelze,“ ozvala se dívka 
smutně. „Jistě jsi dávno zjistil, kdo jsou mí rodiče a že 
nikdy…“

„Moje drahá, já bez tebe nemohu žít, musíme něco vy-
myslet, než pro naši lásku nastane příznivější doba,“ pře-
svědčoval vévoda dívku, pak ji vzal kolem pasu a pomalým 
krokem se vydali na procházku noční zahradou.

„Za chvíli bude svítat!“ Paní Kateřina se rozzlobeně zved-
la z křesla a přistoupila k otevřenému oknu do zahrady. Jen 
na krátkou chvíli, když ucítila směsici vůní jarních květin 
naplňující omamnou noc romantickým nádechem, přeběhl 
jí po unavené tváři lehký úsměv plný pochopení. „Jestli 
dvojici v ranním šeru někdo zahlédne a tajná schůzka se 
donese ke králi, mohou se navždy rozloučit,“ pronesla sta-
rostlivě a obrátila se do pokoje. „Bartoloměji? Spíš?“

„Nespím, Kateřino, jak bych mohl! Sotva pomyslím na 
všechny důsledky, které by přineslo prozrazení tajné lásky, 
až mě mrazí. Nechápu, že královský syn si neuvědomuje, 
že si může zkazit celý život.“
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„Copak zamilovaní myslí na něco jiného než na svou 
lásku?“ pronesla odevzdaně paní z Lokšan a chystala se 
znova usednout do křesla, když se nečekaně otevřely dveře 
a v mihotavém světle svíce se objevila Filipina.

„Konečně!“ vydechla Kateřina a z výrazu neteře usou-
dila, že slova jsou zbytečná.

„Odpusť, tetičko, zapomněli jsme na čas, noc byla tak 
krátká.“ Dívka přešla k oknu a zasněně hleděla do probou-
zející se zahrady.

„Královský syn je snad připravený se pro tebe všeho 
vzdát?“ ozval se stroze Bartoloměj z křesla v rohu 
pokoje.

„Strýčku! I ty na mě čekáš? Až takové vám přidělávám 
starosti?“ Filipina se konečně probrala z milostného opo-
jení. „O ničem takovém jsme nemluvili.“ Ztichla a po 
chvíli rozechvělým hlasem dodala: „Ferdinand mě ujistil, 
že se naší lásky nikdy nevzdá, že beze mě nemůže žít.“

„A ty?“ Paní Kateřina dojetím neslyšně vzlykla. „Co ke 
královskému synovi cítíš ty?“

„Miluji ho více než svůj život, nedokážu na něho zapo-
menout, i kdyby…“ Filipina sklonila hlavu a vzápětí si se-
třela z tváří slzy. „…I kdyby proti nám stál celý svět.“

O týden později

„Bartoloměji, tak ráda jsem vás zase všechny viděla, jsem 
ti vděčná za pozvání a setkání s rodinou,“ promluvila paní 
z Lokšan slavnostně, a když na ni švagr vyzývavě mrkl, 
lehce kývla a bezděčně se rozhlédla honosnou hodovní 
místností, jako by potřebovala nabrat dech a hledala vhod-
ná slova.
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Dnešní večer se sešla u stolu téměř celá rodina, i rodiče 
a sourozenci Filipiny byli pozvaní k slavnostní tabuli, aby 
se rozloučili s paní z Lokšan před jejím návratem do Čes-
kých zemí.

„Františku,“ oslovila Kateřina Filipinina otce, „těší mě, 
že tvé nejstarší dceři Regině se daří dobře a že je s manže-
lem Albrechtem z Kolovrat šťastná.“

„Moje drahá švagrová,“ František Welser upřel na Kate-
řinu vděčný pohled. „Vím, co jsi pro naši nejstarší dceru 
udělala a že máš cit pro výběr správných nápadníků. Mít 
v rodině někoho jako jsi ty, kdo se umí ujmout role pro-
středníka a udělat druhého šťastným, je opravdový dar 
z nebes. Vždy tvé rady ohledně vdavek svých dcer rád vy-
slechnu, to mi věř.“

Paní z Lokšan spokojeně kývla. Přesně to potřebovala od 
Filipinina otce slyšet, aby si mohla být svou věcí jistá.

„A myslím, že je čas poohlédnout se po vhodném ženi-
chovi i pro Filipinu, co říkáš?“ spřádala hned plány, aby ti-
chého a neprůbojného švagra Františka připravila na běh 
příštích událostí.

„Filipina? To nás zatím nenapadlo, nevěděl jsem, že naše 
dcera touží po vdavkách.“

„Neobávej se, švagře,“ uklidňovala Kateřina Filipinina 
otce, „budeme jednat, až nastane správná doba.“

„Bartoloměji?“ obrátil se František na svého bratra, pro-
tože to on byl hlavou celé rodiny Welserů a žádné roz-
hodnutí se neobešlo bez jeho schválení. Díky němu a jeho 
obchodnímu nadání celá rodina pohádkově zbohatla. Řídil 
nejen rodinný podnik, ale i osudy svých příbuzných. Je-
diné, co sobě, ani nikomu z rodiny koupit nedokázal a ne-
mohl, byl šlechtický původ a společenské postavení.

„Naše paní Kateřina vždy věděla, co dělá, a já ji ve vý-
běru vhodných nápadníků pro dcery v naší rodině plně 
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důvěřuji,“ ujistil Bartoloměj mladšího bratra, pohled ale 
upíral na paní z Lokšan. Namísto spokojeného výrazu na-
jednou zaznamenal na Kateřinině tváři starostlivý mrak.

„Paní Kateřino? Co ti dělá starosti?“ ptal se udiveně 
a ještě více ho překvapila odpověď.

„Nevím,“ zavrtěla žena rozpačitě hlavou. „Po celou dobu 
mé návštěvy v Augšpurku musím neustále myslet na mého 
Jiřího. Zanechala jsem ho na Březnickém zámku v Če-
chách v té nejlepší péči, a přesto mám o něho starost. Do-
konce se nemohu ubránit pocitu…“

„Tetičko!“ chytila Filipina Kateřinu za ruku. „Děláš si 
starosti o štěstí jiných a přitom se sama tak trápíš?“

„Moje milá, Jiří bojuje s nemocí už pár měsíců a jeho 
stav se nelepší. Myslím, že hodně trpí a svěřil se mi, že by 
nejraději odešel na onen svět, aby se zbavil nesnesitelných 
bolestí.“ Kateřina zavrtěla mírně hlavou. „Neměla jsem ho 
opouštět.“

„Tak proto tak spěcháš domů, do Čech,“ vyslovil Barto-
loměj s pochopením, protože věděl, že Jiří z Lokšan si také 
svou lásku kdysi na rodině vynutil a celý život Kateřinu 
miluje. Jenže, zamyslel se Bartoloměj, Jiří byl rytíř z nižší 
šlechty a s postavením královského syna se nedá žádný 
šlechtický titul srovnávat. Tohle nemůže dobře dopadnout 
a naše Filipka bude po celý život nešťastná!

„Musíme věřit, že láska je v životě to nejdůležitější,“ 
promluvila téměř neslyšně Kateřina, jako by vytušila, co 
se švagrovi honí v hlavě.

Zpráva z březnického zámku v Čechách o skonu pana Ji-
řího z Lokšan, dorazila do rodinného sídla rodiny Welserů 
dvě hodiny po půlnoci.

* * *
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„Filipko…“ ozvalo se tiše za dveřmi, ale dívku probralo 
až jemné ťukání. Otevřela oči. Co se děje? Pohlédla do 
okna, kterým se do ložnice nezadržitelně prodíralo sví-
tání.

„Dítě…“ další tiché zaklepání naplnilo Filipinu oba-
vami.

Teď už si dívka byla jistá. Rychle odhodila přikrývku 
a spěchala otevřít. „Tetičko!“ vykřikla překvapeně a ustou-
pila ze dveří. Bála se zeptat, co paní Kateřinu přivedlo tak 
časně do jejího pokoje, a když se podívala na klidný obli-
čej, vůbec ji nenapadlo myslet na nejhorší.

„Filipko, až do této chvíle jsem se modlila za šlechetnou 
duši svého Jiřího. Bůh ho k sobě povolal, aby se nemusel 
více trápit. Pouze mi nedopřál být s ním v jeho poslední 
hodince.“ Kateřina se posadila na lože a chytla dívku, hle-
dající slova útěchy, za ruku. „Dítě, nemůžeme mít v životě 
všechno a vůle Boží je v našich životech nade vším lid-
ským počínáním. Ale přece jen můžeme jít svému osudu 
naproti.“ Kateřina se odmlčela. „Připrav se na cestu, Fi-
lipko. Rozhodla jsem se, že nic mi neudělá v mém zá-
rmutku větší radost než tvá milá společnost na Březnici. 
Potřebuji tvou fantazii a vkus, protože chci naše sídlo do-
končit s tvou pomocí, když mě Jiří opustil.“

Filipina hleděla na svou tetu v úžasu, neschopná jedi-
ného slova. Okamžitě pochopila. Na důvod jejího odjezdu 
do Českých zemí, nemůžou být ze strany rodičů a rodiny 
sebemenší námitky.

„Budu ti ve tvém zármutku dobrou a vděčnou společ-
nicí, drahá tetičko.“ Dívka se schoulila paní z Lokšan do 
náruče a obě ženy se rozplakaly.

„Všechno zlé je pro něco dobré,“ utěšovala sebe i Fili-
pinu Kateřina. „Ty budeš blíže své lásce a já dostanu zdat-
nou pomocnici a společnici.“
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Kapitola 3

Čechy

„J
ak krásné zemi vládne můj Ferdinand!“ Filipina se 
celou cestu na Březnici, jak jen jí to úzké okénko 
dovolovalo, rozhlížela z kočáru a okouzlená zvlně-

nou krajinou přemýšlela pouze o jednom. Jak jen a kdy se 
její milý dozví, že je mu tak nablízku!

„Jak daleko je, tetičko, z Březnice do Prahy?“ Otočila 
rozzářený pohled na Kateřinu, ale paní z Lokšan byla 
zřejmě duchem jinde.

„Moje milá,“ procitla konečně ze zamyšlení. „Ferdinand 
je druhorozený královský syn a pravým králem českých 
zemí je jeho otec Ferdinand Habsburský. I když ve sku-
tečnosti… Král svého syna ustanovil místodržícím, pro-
tože on sám Prahu před lety opustil. Je tedy na synovi, aby 
spravoval české země.“ Paní Kateřina se odmlčela.

„Je jistě dobrým panovníkem, když mu otec svěřil vládu 
a spoléhá na jeho schopnost.“ Filipina o svém Ferdinan-
dovi nepochybovala.

„Víš, Filipko, král Čechy opustil po smrti své man-
želky Anny. Naše dobrá královna zemřela před více než 
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čtyřmi lety, po porodu patnáctého královského potomka, 
a král Ferdinand velmi truchlil. Miloval svoji Jagellonskou 
princeznu, přestože jejich sňatek byl předem domluvený 
smlouvami mezi panovnickými rody.“ Kateřina se smutně 
usmála. „Jaká to byla láska! Říkalo se, že Anna dokázala 
mírnit Ferdinandovu přísnou a nesmlouvavou vládu, při-
mlouvala se za vězněné a odsouzené poddané, pomáhala 
chudým a po požáru Prahy dohlížela na přestavbu chrámu 
na samotném Hradě. Jenže ne dlouho.“

Filipina si všimla, jak se tetě při vyprávění zamlžily oči.
„Celá země oplakávala společně s panovníkem odchod 

milované královny, jenže bolest a smutek nad ztrátou drahé 
manželky musel nést pouze král sám. Jsem přesvědčená, 
že proto utekl ze země do Uher a přenechal vládu synovi. 
Jeho Anna Prahu i Čechy milovala, oblíbila si hrad Kři-
voklát, kde společně s Ferdinandem prožívali chvíle ná-
mluv a prvního zamilování. Jenže všechno zde mu jeho 
manželku připomínalo, vyvolávalo bolestné vzpomínky na 
krásné chvíle.“

„Tetičko, jestli král tak moc dokázal milovat, pak jistě 
pochopí i lásku svého syna a bude mu přát štěstí, třebaže 
jeho vyvolená není urozeného původu,“ zajásala nad-
šená Filipina, ale zarputilý výraz paní z Lokšan ji vzápětí 
zarazil.

„Víš, moje malá, děti narozené v královském loži se mo-
hou spojit pouze s dětmi stejného původu. Tak je dáno 
a v rodě Habsburků to platí dvojnásob. Nepustí mezi sebe 
nikoho, ani kdyby byl ze šlechtického stavu, a ty…“ Kate-
řinu zarazil zoufalý pohled překvapené dívky.

„Nepředbíhejme události!“ zamumlala rozpačitě. „Co 
my víme, co nám osud přichystal.“ Chytla dívku za ruku 
a pokusila se ji stiskem uklidnit, protože se rozpovídala 
více, než měla v úmyslu.
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„Ferdinand se mě nevzdá,“ zašeptala Filipina a sklo-
nila hlavu. „Odpřísáhl mi lásku do konce života a já mu 
věřím!“

Kateřina hladila dívku po ruce, ale zahnat neodbytné 
myšlenky nedokázala. Takových slibů lásky až za hrob už 
svět viděl! A láska královská? Ta může vychladnout ze dne 
na den, jen co se objeví urozená princezna, která přinese 
následníkovi věnem zemi a korunu. To pak vzpomínky 
v záři drahých šperků lehce vyblednou a z výšky králov-
ského trůnu je k měšťanské dívce daleko. Nahlas Kateřina 
ale neřekla už žádné další slovo pochybností. Rozhodla se 
svou neteř podpořit a chránit její lásku, dokud nevyprchá 
a dokud nepotká toho pravého muže.

„Nedovolím, aby ses trápila,“ pronesla rozhodně a po-
čkala si na vděčný úsměv své neteře.
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Kapitola 4

Pražský hrad

„Pane vévodo…“ Mladý muž stejného jména se 
sklonil před svým vladařem a vzápětí poklekl na 
jedno koleno.

„Ferdinande, nechal jsem si tě zavolat k soukromému 
slyšení, abych ti vyjádřil náš smutek nad úmrtím tvého 
otce a našeho dobrého přítele,“ promluvil zvolna vévoda 
Ferdinand, pak povstal, přistoupil k mladíkovi a jemným 
gestem mu dovolil, aby se společně posadili ke stolu k ma-
lému občerstvení.

„Tvůj otec, Jiří z Lokšan, byl otcova pravá ruka a i pro 
mě mnoho znamenal. Jsem připraven nabídnout stejné přá-
telství i tobě, pokud budeš pracovat v mých službách. Po-
znal jsem, že jsi oddaný své práci a stejně svědomitý, jako 
byl tvůj otec. Co říkáš? Během krátké doby můžeš být na-
ším společníkem a v budoucnu i rádcem.“ Ferdinand hle-
děl na mladíka, kterému už rašily na bradě vousy, a tiše se 
zeptal: „Jak se daří tvé matce, vážené paní Kateřině a jak 
se smířila s odchodem manžela na věčnost?“
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„Výsosti, má matka je velmi statečná. Uložila otce do 
nové rodinné hrobky na Březnickém zámku, a aby nepro-
padla smutku, odhodlaně se pustila do úprav našeho sídla, 
které začali přebudovávat společně s otcem.“ Mladík ne-
směle popisoval svému vladaři matčiny plány, vytvořit 
z Březnice velkolepé renesanční sídlo.

„Od smrti tvého otce uplynulo sotva pár měsíců,“ za-
myslel se arcivévoda a starostlivě se ptal: „Nebude paní 
z Lokšan postrádat tvou společnost? Obejde se bez svého 
syna, když se pustila do tak náročného díla?“

Mladý Ferdinand z Lokšan se konečně uvolnil. „Výsosti, 
má matka si nepřeje nic jiného, než abych si po tvém boku 
a ve službě u dvora zasloužil přízeň a uznání. Předpoklá-
dala tvou starost a mám ti vzkázat, že nemusíš mít obavy. 
Vzala si s sebou z Augšpurku na Březnici svou oblíbenou 
neteř z rodiny Welserů, která jí bude dělat společnost a zá-
roveň pomáhat se zařizováním a výzdobou zámku. Moje 
sestřenice je totiž velmi vzdělaná, má fantazii a dokáže 
navrhnout roucha pro sebe i své přítelkyně. Na zařízení 
a vybavení zámeckých komnat má přirozený cit a matka si 
nemohla vybrat lepší společnici.“

„Jak se jmenuje?“ vyjelo z vévody nečekaně prudce.
„Filipina, Výsosti,“ pronesl mladík udiveně, protože si 

hned nevšiml, jak vévoda během jeho podrobného vysvět-
lování začal neklidně poposedávat. A najednou, když vla-
dař po vyslovení dívčina jména nečekaně vyskočil, začal 
rázovat po komnatě a sotva se mu dařilo uklidnit dech, ne-
rozuměl mladík už vůbec ničemu. Čím jen jsem ho tak 
rozrušil? kladl si v duchu otázku, protože vévoda Ferdi-
nand ho přestal vnímat.

Jak jasný vzkaz od drahé paní z Lokšan! Tím jediným si 
byl zamilovaný Ferdinand jistý. Všechno ostatní byl zma-
tek. Zmatek v hlavě a hlavně v srdci.
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Je tak blízko! Kdybych sedl na koně a hnal ho i nocí, 
zítra navečer bych ji mohl držet v náruči! Bože můj, ale 
to právě teď nemohu! Povinnosti mi to nedovolí, nemohu 
vyrazit bez doprovodu a nemohu si dovolit tajná dostave-
níčka. Vévoda se konečně zastavil a vysíleně se posadil 
zpět ke stolu. „Děkuji ti za dobré zprávy,“ pronesl. „Jsem 
rád, že tvá matka je statečná a že starost o rodinné sídlo 
zažene její smutek nad ztrátou manžela,“ dodal rozpačitě, 
protože se nedokázal soustředit na kloudné slovo. „Můžeš 
jít,“ propustil mladíka nepřítomně. Toužil být sám, srovnat 
si v hlavě myšlenky a vymyslet vhodný důvod, jak co nej-
dříve navštívit Březnický zámek.

Zámek Březnice, 
Konec srpna 1551

Paní z Lokšan spokojeně procházela komnatami, vonícími 
dřevem a novotou. Zvuk podpatků jejích ručně šitých stře-
víců rozezníval dřevěné podlahy a dlouho dopředu upo-
zorňoval početné služebnictvo, že je potřeba zrychlit po-
slední úklidové práce. Ranní slunce vytvářelo na drahých 
kobercích zlatavé obdélníky a dávalo vyniknout odstínům 
vetkaných květů zářivých barev, sladěných s odstíny tapi-
serií na zdech.

„Filipko, dítě,“ zvolala, když u jednoho z otevřených 
oken velké hodovní síně zahlédla strnule stát svou neteř, 
a hned k ní zamířila. „Vždyť tu vystojíš důlek!“

„Tetičko!“ Dívka polkla, ale neodtrhla oči od příjezdové 
cesty k zámku.

„Ještě je čas, uklidni se!“ napomenula dívku Kateřina. 
„Jezdec ohlásil naší vzácnou návštěvu teprve před chvílí 
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a tak můžeme arcivévodu Ferdinanda očekávat nejdříve 
před západem slunce.“

„Přijede dříve, vím to.“ Filipina se konečně obrátila ke 
své tetě. „Jak vypadám?“

„Jsi okouzlující, moje drahá, ale jestli se budeš takhle trá-
pit, než návštěva dorazí, budeš vyčerpaná.“ Paní z Lokšan 
se zavěsila do své neteře a pomalým krokem obcházely vel-
kou tabuli, zářící naleštěným stříbrem. „Takže… předpo-
kládám, že až začnou přijíždět urození hosté, budeš trpělivě 
stát po mém boku a každého společně s úsměvem přivítáme. 
Nezapomeň, že chci, aby se naše sídlo stalo vyhledávaným 
místem nejen ke společenským a obchodním schůzkám, ale 
především místem zábavy a odpočinku pro ty šlechtické přá-
tele, kteří touží po klidu.“ Kateřina důrazně vysvětlovala své 
záměry, jenže Filipina ji téměř neposlouchala. Dnes se se-
tkám se svým princem! bylo jediné, na co dokázala myslet.

„Filipko, vzpamatuj se, vždyť jsi celá bledá a ruce se ti tře-
sou. Není ti snad dobře?“ Kateřina zvýšila hlas. „Pokud bu-
dou takto probíhat vévodovy návštěvy, pro příště si to raději 
rozmyslím. Nikdo na tobě nesmí nic poznat, rozumíš mi?“

„Jistě, tetičko, odpusť, jsem tak rozrušená!“
„Musíš se ovládat! Proč si myslíš, že pořádám setkání 

šlechticů z širokého okolí?“ ptala se naléhavě a hned si 
také odpověděla: „Abych za ně skryla tvé setkání s vé-
vodou Ferdinandem! Doufala jsem, že neskončíme jen 
u společenských akcí, ale plánuji také podzimní hony, vy-
jížďky… A to všechno je dobrá záminka, aby sídlo svého 
přítele a mého syna navštívil i vladař. Ale pokud budeš 
vždy tak okatě vyhlížet pouze svého…“

„Tetičko, prosím, odpusť, už rozumím.“ Filipina chytila 
Kateřinu za ruce a prudce je stiskla. „Budu se chovat, jak 
se sluší a patří, slibuji!“

* * *


