Jak již jsme zdůraznili v programu dnešního Mazikongresu stane se má
přednáška součástí přednášky dr. Ducha a naopak. Obě budou mít tedy společné a
překvapivé vyústění. Proto Vás prosíme o zvýšenou pozornost, neboť výsledky
našeho společného výzkumu přinášejí nové pohledy, které mohou rozrazit
veřejnosti vrátka k mnoha tajeným skutečnostem.
Má přednáška je spíše osobnostní, kdežto kolegy průkopnicky
„kunsthistorická“. Nuže, pojďme na to …

Zpovědník I
Na obrázku vidíme zakladatele hradu
Točníku českého a římského krále Václava IV.
Král dojížděl rád do loveckého hvozdu
českých králů na Křivoklátsko. Bylo to nedaleko
Prahy, dalo se v něm rychle zmizet panovnickým
povinnostem a také se v případě nouze z hvozdu
vynořit a z odpočinutí rázně svízele ukončit.
Václav IV. rád pobýval na Jivně, Týřově i
Jenčově, ale nejraději na Křivoklátě a na novém
Točníku.
My, už z našeho úvodníku víme, že hrad
Křivoklát a Točník odděluje vzdálenost jednoho
„kraku“ (tedy vzdálenost od Křivoklátu ku
Krakovci).

Václav IV. poznal svou první manželku Johanu
Bavorskou ve věku čtyř let. Ona byla o pět let
starší jeho. Svatba se konala o něco později
v roce 1380
a oběma manželům to docela slušelo:

dr. Mazut

Zpovědníkem královny Johany se stává sekretář arcibiskupa Jana
z Jenštejna, veřejný notář a arcibiskupský právník Jan z Pomuku.
Byl to člověk, který dbal na řádný chod manželství své klientky. Možná to byl
on, kdo ji k naplnění mateřské role královny doporučil návštěvu králova lože na
sv. Silvestra roku 1386. Vše ale dopadlo jinak.
Dříve než se stačil podroušený panovník zorientovat, zardousil královnu
Johanu králův lovecký pes.
Po dlouhém hledání se nám v jedné nedaleké vesnici podařilo najít tento
zrůdný pomníček. Je na něm zachycen pes, který tehdy zabil královnu Johanu.
Ještě po staletích jde z něho strach…

Nedivme se proto, že si tohoto „manželského poradce“ o šest a půl
roku později (roku 1393) král Václav IV. i se svým katem vychutnal a přivodil
mu smrt.
Ale nepředbíhejme…
Václav IV. nehledal svou druhou manželku daleko a napil se opět z
„bavorského poháru“, neboť se jí stává neteř Johany Bavorské - Žofie. Král ji
poprvé spatřil jako třináctiletou a určitě v ní našel prudké zalíbení/1/, protože
ještě v tom samém roce (1389) s ní slaví svatbu (nejprve lazebnickou/2/ a
poté i královskou/3/).

/1/

/2/

/3/

Václav IV. nedůvěřoval panskému stavu, a tak
ke svému dvoru povyšoval převážně nižší šlechtu
stavu rytířského. Mezi jeho oblíbence a stavové
povýšence patřil místní šlechtic Jíra z Roztok.
Jeho dvorská kariéra začala roku 1380, kdy se
stává nejvyšším královským lovčím, purkrabím na
hradě Křivoklátu a vrchním představitelem dvorské
stavební hutě. Mladý Václav si ho oblíbil pro jeho
veselou povahu a jeho inklinace ke „královským
slabostem“, kterými byly: lovecká vášeň a záliba
v bujném hodování s častou dámskou účastí. Jíra se
stal královým důvěrníkem, členem královské rady a
později královským podkomořím a hofmistrem
královny Žofie.

Za svou oddanost králi si mohl postavit roku 1381 dvorskou stavební hutí ve
vzdálenosti jednoho kraku od Křivoklátu hrad Krakovec u Rakovníka, který se stává
prototypem pro stavbu hradu přechodového sídelního typu – Točníku.

hrad Krakovec ve své renesanční podobě

Václav IV. stále častěji unikal ze svých panovnických povinností. Přivykl své
„vladařské a životní smůle“ a tak se snažil předávat problémy k řešení někomu
jinému. A skutečně – nahlédnete-li do jeho samostatných činů, měl prostě „pech“,
ač se snažil sebevíc (např. křest, korunovace, Johanka Bavorská, Jan z Pomuku,
odpustkové bouře, Jan Hus, Jeroným Pražský, defenestrace).
K tomu se přidružila bezdětnost jako jeho královské prokletí, která
podporovala příslušníky lucemburské rodiny, českou a říšskou šlechtu k ambiciózním
zásahům do královy politiky. Uspokojení stále častěji nalézal ve virtuálním světě
svého dvorského „lazebnického řádu“, na lovu v lese i u lazebnic a v neposlední
řadě v alkoholu.

král a lazebnice

Král zanedbával své povinnosti do té míry, že si na něj stěžoval arcibiskup,
vyšší česká šlechta, lucemburská rodina i univerzita. Krále se to dotýkalo jen
okrajově.
Jak si představoval roli české královny a svou, můžeme spatřit zjednodušeně
na následujícím obrázku.

kolo královské ženy

České královně je poskytována stále větší samostatnost, a
tak se nedivme, že ji na dobových iluminacích můžeme
spatřit na trůně při plnění vladařských povinností.

Pokusme přistoupit nyní ke dvěma překvapivým závěrům, které jsem si
dovolil odvodit z předchozích sdělení:
1) Jan z Pomuku je důvěrníkem a zpovědníkem obou manželek krále Václav IV., tj.
Johany Bavorské do její násilné smrti roku 1386 a její neteře Žofie
Bavorské od jejího svatebního roku 1389 do svého umučení v roce 1393,
2) stává-li se Jíra z Roztok hofmistrem a důvěrníkem
královny Žofie, je
pravděpodobné, že vykonával obdobnou funkci i ve prospěch královny Johany.

Je-li nám známa králova neplodnost a alkoholismus s klaustrofobickými sklony, je
třeba naznačit i možnost důvěrníkova důvěrného vztahu k obou královnám.
Vzniká nám tak „hradní trojúhelník“ mileneckých cest na základě míry jednoho
kraku.

Po smrti Jana z Pomuku se
uprázdnilo
místo
královnina
zpovědníka. Pokusili jsme ho najít
v dobových
materiálech,
ale
nakonec nám pomohla iluminace
z Jenského kodexu.

Husovo kázání

Na tomto obrázku je Husovo
kázání v kapli Betlémské. Zaujali
nás návštěvníci sedící na čestném
místě v čelní lavici. Ó, jaké bylo
naše nadšení, když jsme v čelní
lavici našli Jíru z Roztok (fousatý
muž v kapuci) a v sedícím muži
s kloboukem jsme identifikovali
krále Václava IV.(zúčastnil se
několika
Husových
kázání
inkognito).
A za ním sedící prostovlasou
ženu jako královnu Žofii.
Poněvadž je nám znám
obdivný vztah královny Žofie
k Mistru Janovi z Husi, byla
spojitost nasnadě. Zpovědníkem
královny Žofie se po smrti Jana
z Pomuku stává Mistr Jan z Husi.
Jan Hus odjíždí do Kostnice
z hradu Krakovce, kde mu poskytl
azyl Jindřich z Lažan, jenž získá
Krakovec z odúmrtí po Jírovi
z Roztok.
Jak dopadl Mistr Jan Hus v Kostnici všichni víme… A víme i tu skutečnost, že
za jeho život orodovala do posledních jeho chvil i královna Žofie. Marně.

Mistr Jan hoří…

V roce 1413 umírá dlouholetá opora krále Václava IV. i jeho královen – Jíra
z Roztok. Na místo osobního komorníka královny Žofie nastupuje po něm „královský
vrátník“ Jan Žižka z Trocnova, který také navštěvoval kázání v Kapli Betlemské.
Ještě v tomto roce opouští symbolicky Václav IV. křivoklátský hvozd, své
hrady v něm a usazuje se blíže Praze na svém novém hradě Wenzelštejně
v Kunraticích.
Ten najdeme po husitském dobývání v roce 1420 v ruinách. Dnes se přes jeho
zdi běhá Velká kunratická.

V srpnu roku 1419 umírá po záchvatu mrtvice v Kunraticích Václav IV. a
začíná období husitského snažení. Tělo královo nechá po různých peripetiích
královna Žofie převézt na Zbraslavský klášter, kde je uloženo do hrobu. Ani tam
však nenajde Václav IV. klidu. V roce 1420 vyzvednou Pražané vedení knězem
Korandou při dobytí kláštera jeho tělo z hrobu a použijí (jak praví zápis ve
Zbraslavské kronice Petra Žitavského) královu hlavu ke srážení kuželek. Po jejich
plundru uloží a tím i zachrání královo tělo na své vinici rybář Moucha. Teprve 25.7.
1424 se uskutečnil královský pohřeb v katedrále Sv.Víta s důstojným uložením
ostatků Václava IV.
Tady by má přednáška mohla končit, avšak „krakovská metoda“ přinesla
ještě jeden jedinečný poznatek.
V roce 1420 si přijel pro královský poklad český na hrad Točník bratr Václava
IV. – Zikmund. Tehdejšímu královskému purkrabímu na Točníku panu Zdeňkovi
z Podmokel se podařilo část tohoto pokladu uschovat, což je příčina všech
pokladových zběsilostí kolem Točníku (viz. přednáška doc. Mazuta na Mazikongresu
č.2). Po tomto pokladu bylo marně po celá století pátráno.
Zaujalo nás, že Podmokly se nacházejí ve vzdálenosti jednoho kraku
od Křivoklátu a přibližně v polovině vzdálenosti mezi Točníkem a Krakovcem. A
právě do Podmokel nás přivedla poslední záhada, která se nazývá podmokelský
poklad.

Dne 11. června 1771 nalezl sedlák Jan Koch, řečený Janota, při sečení trávy
u potoka bronzový kotlík plný keltských mincí.

hudebník a zpěvák Oldřich Janota,
potomek nálezce podmokelského
pokladu Janoty

Zaujalo nás, že se počet
nalezených mincí v dobových
záznamech liší. Navíc část mincí
si
podmokelští
rozdělili
a
majitelka panství kněžna Marie
Anna z Fürstenberka je nechala
dodatečně
sbírat
po
podmokelských domácnostech.
To,co nalezla nechala roztavit.

Nesrovnalost v počtu nalezených mincí, pochybná tavba míncí Fürstenberky
(známými vášnivými sběrateli nejen keltských artefaktů) nás přivedl k této
domněnce:
Jan Koch, řečený Janota, nalezl 11.6. 1771 aniž by tušil dva poklady, jeden keltský
a druhý středověký-točnický poklad, který ukryl purkrabího Zdeněk z Podmokel
před Zikmundem

O tom, že je tato skutečnost známa i potomkovi
nálezce pokladu Oldřichovi Janotovi, svědčí i jeho text
písně s názvem „Poklad“:

Závěrem si dovoluji rekapitulovat své vývody
před navazující přednáškou dr. Ducha:
1) Jan
z Pomuku
byl
důvěrníkem
a
zpovědníkem obou manželek Václava IV.,
2) Jíra z Roztok byl nejvyšším hofmistrem a
osobním důvěrníkem obou královen,
3) Jíra z Roztok je potenciálním milencem
nejméně jedné z královen,
4) zpovědníkem královny Žofie po smrti Jana
z Pomuku se stává Mistr Jan Hus,
5) točnický poklad byl již dávno nalezen
v Podmoklech v roce 1771
Děkuji vám za pozornost a předávám žezlo kolegovi
Duchovi, aby mou přednášku doplnil o další překvapivá
zjištění a kapelu, prosím, o sólo.

