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1. Úvod

Předkládaná bakalářská práce „Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království.“
pojednává o osobnosti falckého vévody a kurfiřta Fridricha Falckého v kontextu událostí
stavovského povstání v letech 1618–1620, jimiž de facto započal třicetiletý válečný konflikt
tehdejších mocností v Evropě. Při zpracovávání práce byl kladen důraz především na
charakterové vlastnosti „zimního krále“ a projevy jeho chování, které byly značně formovány
názory a postoji Fridrichova nejbližšího okolí. Bakalářská práce má ambici přiblížit celkový
význam jeho osoby při obhajování stavovského projektu sjednocených zemí. Na základě
pramenného materiálu je dále snahou analyzovat celkový postoj Fridricha Falckého k otázce
stavovského povstání. V souvislosti s tím bylo nezbytné zahrnout alespoň obecnou analýzu
politického a náboženského stavu v českých zemích jak před vznikem Konfederace stavů
zemí Koruny české, tak i v období následujícím. Hlavní pozornost je ale zaměřena na období
„zimní“ vlády, tj. od srpna 1619 do listopadu 1620. Důležité jsou pro tuto práci také interakce
falckého dvora s pražským (městským) obyvatelstvem a nastalá konfrontace odlišných
poměrů obou prostředí, při nichž se prosazují mimo jiné kalvinistické tendence na úkor
tradičního českého prostředí.
Co se týče členění obsahu práce, text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do
tematicky příslušných podkapitol. První kapitola „Fridrich Falcký jako téma historiografie“ se
věnuje přehledu historických interpretací, jež vznikaly ze strany historiků či přímých
účastníků dějinných událostí v průběhu staletí, a to bezprostředně od událostí v roce 1620 až
do současnosti. První podkapitola představuje osobnost kalvinistického kurfiřta se snahou
přiblížit také prostředí, ve kterém se formoval charakter a zbožnost falckého vévody.
Navazující podkapitoly 2.2 (vč. 2.2.1 – 2.2.3) – 2.3 zaměřují pozornost na situaci před
„zimním královstvím“, přičemž je analyzován vývoj politicko-náboženských událostí
a následné vyhlášení Konfederace stavů zemí Koruny české. V souvislosti s tím jsou
zkoumána práva, ale také povinnosti a možnosti instituce krále nově voleného stavy. V třetí
kapitole se přesouvá Fridrichovo působení do Čech. Zájem je v první řadě soustředěn na
všeobecně známý příjezd „zimního krále“ do hlavního města království. Související
podkapitoly (3.1 – 3.4) rozebírají některé ceremoniální události falckého dvora (například
korunovaci královského manželského páru, křtiny novorozeného prince Ruprechta či
korunovaci následovníka trůnu prince Fridricha Jindřicha). Dále je analyzován vztah falckého
dvora a stavovského vedení a mimoto také vzniklé konfliktní momenty Fridrichovy vlády
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v českých zemích, při nichž byly konfrontovány důsledky nově zavedených pořádků
s tradičním (provinciálním) českým prostředím. Prostor je dále věnován některým konkrétním
událostem Fridrichovy vlády. Předposlední kapitola „Zmaření nadějí alias začátek konce
protestantismu v Čechách“ se dotýká mimo jiné motivů „krále na útěku“, jimiž byl v reakci na
uprchnutí z Prahy Fridrich často hodnocen. Zde je zmíněn také následný pohled českých
exulantů na záležitosti „zimního krále“. Hlavním tématem v pořadí páté a zároveň poslední
kapitoly je druhý život Fridricha Falckého v české historické paměti. Jejím obsahem je
především skromná výběrová sonda zkoumání obrazu „zimního krále“ z pohledu různých
uměleckých interpretací, a to bez ohledu na žánr či typ média.
V rámci metodologie byla uplatněna zejména přímá metoda práce s prameny a tzv. metoda
sondy 1, při níž bylo cílem získat reprezentativní soubor určitých motivů uměleckých
interpretací dané historické paměti. Při práci s historickými prameny byly zkoumány jak
prameny povahy písemné, tak i nepísemné (speciálně v poslední kapitole). Po získání
konkrétních informací z dobových pramenů došlo k jejich interpretaci v kontextu dobových
událostí. V omezené míře byla užita také metoda individuální bibliografie, která vede ke
zjištěním sociálně – kulturního a společenského ukotvení zkoumaného jedince. 2
Předkládaná práce vznikla na základě studia pramenů, odborné literatury, ale i časopiseckých
studií či vysokoškolských závěrečných prací. Zkoumané prameny pochází z období první
poloviny 17. století, jejichž text je většinou v českém, ale také v německém dobovém jazyce.
Jedná se konkrétně o subjektivní historické spisování, osobní korespondenci či letákovou
publicistiku. Co se týče výběru sekundární literatury, ta byla studována v určitých
návaznostech a nejedná se o vyčerpávající seznam titulů pojednávajících o daném tématu.
Bakalářská práce je doplněna nepovinnou obrazovou přílohou. Na jednotlivé přílohy je
odkazováno přímo v textu, převážně však plní účel doprovodných ilustrací.

1

Miroslav HROCH. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
304 s. Učebnice pro vysoké školy.
2
Tamtéž.
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2.

Fridrich Falcký jako téma historiografie

Dosavadní stav bádání o osobnosti „zimního“ krále Fridricha Falckého vznikal
na základě určitého historiografického vývoje zejména v minulém a tomto století. Avšak již
záhy po habsburském vypořádání se se vzpurnými stavy, tedy od počátků období
pobělohorské rekatolizace v českých zemích, se objevovala řada interpretací reflektujících
Fridrichův pokus o obhajobu konfederačního státu. Je typické, že autoři sympatizují s jednou
ze stran, buď katolickou, nebo protestanskou a jejím reprezentantem v haagském exilu. Mezi
prvními, kdo se věnovali neblahému osudu falckého vévody, byl jeho současník Pavel Skála
ze Zhoře, právnicky vzdělaný měšťan působící v době „zimního království“ 3 v České
kanceláři. Jeho obsáhlé dílo Historie církevní (čtyři poslední díly) bylo a stále je pro mnohé
historiky základním zdrojem informací týkajících se českého stavovského povstání.
Významným pramenem je také i pro tuto práci. Pavel Skála vychází při svém historickém
spisování z četných úředních materiálů, zásadní je pro něj ovšem vlastní zkušenost. Jako
účastník událostí a jednání, které později popisuje, přináší svědectví evangelické strany sporu
z bezprostřední blízkosti nejvyšších politických míst stavovského povstání a vládních kruhů
konfederace, potažmo královského dvora. Dalším evangelicky smýšlejícím autorem je Pavel
Stránský ze Zap. 4 Ten je v díle Respublica Bohemiae sice faktograficky přesný, informace
ovšem zprostředkovává poněkud tendenčně. 5 Z katolického prostředí komentoval v 17.
století Fridrichovo působení mezi jinými členy jezuitského řádu Jacobus Balde, který
latinskou básní Epistola Friderici electoris palatinio ad conniugem. Post amissam bohemiae
conoram in angliam redeuntem vysvětluje příčiny králova neúspěchu. 6

3

4

5

6

Pro účely práce užívám pojem „zimní království“. V souvislosti s vládou kalvinistického krále
Fridricha tím míním časové a místní omezení jeho působení v kontextu společensko-sociálněkulturní struktury českých zemí a jejich obyvatel. Snažím se pomocí paralely mezi původně
hanlivým označením „zimní král“ a souslovím „zimní království“ upozornit na vzájemnou analogii
těchto označení. Zároveň mám snahu předestřít tím vztah Fridricha Falckého k českému prostředí.
Avšak pojem jako takový byl poprvé použit v publikaci: Bedřich MENDL – Eleonora
MENDLOVÁ-MRÁČKOVÁ (ed.). Ze zimního království. Dopisy Fridricha Falckého královně
Alžbětě z let 1619 – 1620. Praha, 162 s.
Dalšími interprety událostí z protestantského tábora byli učenec Daniel Pareus, Johann Friedrich
Reiger, David Fassmann a z katolíků například Nicolaus Helvicus.
Fridricha popisuje jako: „Vládce dokonalého nadání a soudnosti, velmi oddaný zbožnosti, šťastnější
v míru nežli ve válce, vyrovnaně umírněný stejně za úsměvu jako za burácení osudu, otec mnoha
dítek.“ viz Bohumil RYBA (ed.), Pavel Stránský ze Zap, Český stát – Okřik, Praha, 1953, s . 240.
Jana HUBKOVÁ. Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji
a vnímání české otázky v letech 1619–1632, 2010, s. 19.
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V 19. století se počátkům 30leté války v českém prostředí věnoval na základě výzkumu
pramenů Antonín Gindely, jenž svůj hlavní zájem v díle Dějiny českého povstání soustředil
zejména na činnost stavovské obce a na průběh povstání. Osobnost Fridricha Falckého vnímal
spíše okrajově, ale i přesto jsou Gindelyho výzkumy pro tuto práci významným zdrojem
informací. Ačkoli se později A. Gindely věnoval osudu Fridricha Falckého v další monografii
„Friedrich der V. von der

Pfaltz,

der

ehemalige

Winterkönig

von Böhmen seit

dem Regensburger Deputationstag vom Jahre 1622 bis zu seinem Tod“, kde do popředí zájmu
staví především diplomatická jednání, není tento titul součástí seznamu literatury předkládané
práce. 7
20. století přispělo k revizi historického pohledu na osobnost Fridricha Falckého pouze
částečně a mnohdy se opakuje tradičně černobílé hodnocení jeho postavy. Zejména třísté
výročí událostí Bílé hory přimělo mnohé k zamyšlení, jež vedlo například Bedřicha Mendla
k vydání článku Fridrich Falcký a české naděje pobělohorské 8, (zamýšlenou monografii
o Fridrichových osudech ovšem nezpracoval). Dále se podílel se na vydání dochované
korespondence Fridricha adresované jeho choti Alžbětě Stuartovně v období let 1619–1620,
které bylo pro tuto práci také zásadním zdrojem. Poté se tématu věnuje Elmer A. Beller, který
v roce 1928 v díle „Caricatures of the Winterking of Bohemia“ analyzuje Fridricha Falckého
v rámci vývoje politické karikatury. Okrajově se osobnosti „zimního krále“ dotkla řada
dalších historiků zabývajících se tematicky příbuznou problematikou, z českého prostředí
jmenujme například Josefa Janáčka, Kamila Kroftu, Mirjam Bohatcovou, Františka Kavku.
Důsledky bitvy na Bílé hoře v zahraničí a třicetileté války se zabýval na základě širšího
výzkumu také historik Josef Polišenský.
V současné době se věnují dotčené problematice období prvních dekád 17. století především
historici Marie Šedivá Koldinská, Jaroslava Hausenblasová a Michal Šroněk. 9 Podrobnější
zpracování osobnosti Fridricha V. najdeme u Jaroslava Millera, jehož Falcký mýtus se věnuje

7

8

9

Tento titul jsem ke studiu nevyužila ze dvou důvodů: (1) ohraničená doba, od roku 1622 do 1632,
překračuje období, kterému se v rámci práce věnuji, (2) titul se nevěnuje specifickému zaměření
předkládané práce.
Bedřich MENDL. Fridrich Falcký a české naděje pobělohorské. Český časopis historický, 24 1918,
s. 77–119.
Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ. Gloria et Miseria 1618–1648: Praha v době
třicetileté války. Praha: Gallery, 1998, 279 s.
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obrazu českého povstání z pohledu letákové tvorby v raně stuartovské Anglii, a Jany Hubkové
v monografii o letákové publicistice. 10
Impulsem k dalšímu bádání osudu falckého vévody byla příprava bavorské zemské výstavy
Der Winterkönig, která se konala v Ambergu v roce 2003. V návaznosti na ni se objevuje také
komplexnější zpracování období Fridrichova dětství, sňatku, kurfiřství, postu krále a činnosti
v exilu, a to díky americkému historikovi Brennanu C. Pursellovi 11 a německému historikovi
Petru Bilhöferovi. 12
2.1. Osobnost kalvinistického kurfiřta (26. srpna 1596 – 29. listopadu 1632)
Vlastní původ, příbuzenské vztahy, manželský sňatek, spojenecké vazby – právě tyto životní
charakteristiky Fridricha Falckého přiměly představitele stavovského povstání k nabídce
spolupráce při řešení „české otázky“ v protihabsburském povstání, v období na samém
počátku

třicetiletého

konfliktu

mezi

mocnostmi

tehdejšího

světa.

Zejména

pro

středoevropskou oblast je vévoda Fridrich V., známý pod označením „zimní král“, kvůli
období vlády omezené prakticky od listopadu 1619 (korunovace 4. listopadu) do začátku
listopadu 1620 (bitva na Bílé hoře 8. listopadu), tzn. v průběhu jednoho zimního období, jak
původně hanlivý pseudonym napovídá. To navíc podpořila satirická propaganda letákové
publicistiky, reagující na události rychlého konce Fridrichovy vlády.
Bez základní znalosti charakterových rysů a kontextu vztahů, ve kterých se tento mladý
šlechtic na počátku 17. století pohyboval, není analýza o fungování a součinnosti se stavy
zcela kompetentní. Pro účely této práce se omezím pouze na primární aspekty tématu,
jež utvářely podhoubí pro politickou spolupráci v českém prostředí.
Informace o osudu Fridricha Falckého (některé prameny hovoří o jeho osobě také jako
o Bedřichu Falckém či Fridrichu V. 13) se dozvídáme mimo jiné z hojné letákové publicistiky,
jak již bylo naznačeno. 14 Ta se právě v období první poloviny 17. století počíná konstituovat
10

11

12

13
14

Dále například Jaroslav ČECHURA. Zimní král, aneb, České dobrodružství Fridricha Falckého.
Vyd. 1. Praha: Rybka, 2004. 380 s
Brennan C. Pursell. The Winterking. Frederick V. of the Palatine and the Comining Of the Thirty
Year´s War. Aldeshot, 2003.
Peter BILHÖFER. Nicht gegen Ehre ung Gewissen. Friedrich V., Kurfürt von den Pfalz – der
Winterkönig von Böhmen. Heidelberg, 2004.
Dále označován již jen jako Fridrich Falcký, Fridrich, vévoda falcký či český král/král.
Jednotlivým etapám jeho života z pohledu evropské letákové publicistiky se podrobně věnuje Jana
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jako forma svébytného média. 15 Dále lze získat zprávy prostřednictvím kronik (historické
spisování o vybraných událostech) či dochované osobní korespondence. Prameny tohoto typu
je však nutné vnímat prizmatem politicko-náboženské orientace pisatele – adresáta či
vydavatele – (zprostředkovatele) – příjemce. Jejich hodnocení by mělo vyplynout na základě
kritického přístupu, vč. znalosti kontextu prostředí vzniku apod.
Při komparaci jednotlivých pramenů vychází právě letáková publicista jako zdroj informací
s výrazně

tendenčně

zaměřeným

obsahem.

Prostřednictvím

grafického

vyobrazení

a doprovodného textu (někdy v kombinaci či pouze s krátkým titulkem) totiž poskytuje
vydavatel (tiskař, nakladatel, knihkupec) cílové skupině (gramotné/negramotné) informaci,
která určitým způsobem publikum ovlivňuje a motivuje. 16 Jde tedy o záměrné utváření
mínění určitého společenského sektoru. 17 Důležitým zdrojem byly tyto letáky také pro Pavla
Skálu ze Zhoře, jenž jejich textové záznamy vypisuje přímo v textu svého spisování.
Tyto prameny lze použít pouze pro studium pozdějšího věku mladého falckého vévody,
k dětství a výchově se nedochovaly tak bohaté prameny. S jistotou lze tvrdit, že byl Fridrich
synem Fridricha IV. Falckého a Luisy Juliany Oranžské, díky jejíž přímé rodové linii byl
příbuzným také Viléma I. Oranžského (otec Fridrichovy matky). Nasnadě byl tedy úzký
kontakt s pokrokovými a revolučními nizozemskými provinciemi. Rodové ukotvení
a výchova jej směrovaly ke kalvinistické víře, kterou o to více podpořila výchova v Senadu
a Heidelbergu. V porovnání se stavem u podobně urozených šlechtických mládenců lze
konstatovat, že mezi jeho každodenními povinnostmi nechybělo studium katechismu, učení
cizích jazyků a lekce diplomatiky.
Fridrich V., potomek falcké linie rodu Wittelsbachů, vstoupil do povědomí širší mezinárodní
veřejnosti

především

vlivem

sňatkové

politiky,

při

níž

vyvinuli

falčtí

radové

a diplomati značnou snahu (během jednání) v protestantské Anglii od počátku roku 1612.

15

16

17

HUBKOVÁ v monografii Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky (konkrétně se zde zabývá
například obdobím českého panovnictví, situací po návratu do říše, pobytem v Nizozemí či
obdobím po Lipském konventu).
To platí zejména pro období třicetileté války, kdy způsobilo zprostředkovávání informací
o válečném dění četnost a rozsah publicistického zpravodajství.
V situaci rychlých politických zvratů a událostí se užívaly pouze titulky či krátké texty, a to
z důvodu časové úspory při přenosu informací. Podrobněji viz Jana HUBKOVÁ. Fridrich Falcký
v zrcadle letákové publicistiky. Praha, s. 56.
Pravoslav KNEIDL. Česká lidová grafika: v ilustracích novin, letáků a písniček. Vyd. 1. Praha:
Odeon, 1983, 336 s.
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Jakub I. ve jménu politiky mírotvůrce navíc při této příležitosti posílil spojenecké vztahy
s Protestanskou unií smlouvou z 28. března 1612. 18 Ke sňatku s Alžbětou Stuartovnou došlo
následně v únoru dalšího roku. Tím se stal Fridrich nejen členem královské rodiny,
ale i uživatelem titulu Prince Palatine. Další Fridrichovo působení stejně jako jeho manželky
Alžběty se v roce 1613 přesouvá na území říše, a to na zámek v Heidelbergu, kde následovalo
několik klidných a společně strávených let. 19 V tomto období zmiňují historici jako zásadní
událost v životě Fridricha nešťastný pád do bažiny, který se odehrál během cesty na jednání
Protestantské unie v září 1614. Ten zapříčinil jeho další zdravotní potíže a melancholické
nálady, které podle Petera Bilhöfera negativně ovlivňovalo celé jeho okolí i způsob jeho
chování.

20

Proto byl také často hodnocen jako mladý a nezkušený, s výkyvy depresivních

nálad.
Se začleněním se do anglické královské rodiny vzrostla také kurfiřtova osobní prestiž,
a to nejen na území říše, ale i z pohledu dalších evropských mocností. Byl díky tomu pověřen
rolí mediátora/zprostředkovatele při kontaktu mezi říšskými kurfiřtstvími a anglickým
dvorem. 21 Zejména pak pro čelní představitele povstání v Praze se tato skutečnost jevila jako
zásadní výhoda kandidáta na český trůn. Avšak poněkud přehnané představy českých
evangelíků o těchto výhodách se při jednáních se zahraničím později fatálně nevyplnily.
V důsledku neposkytnutí podpory a ochabnutí zájmu ze strany anglického krále v záležitosti
krále České konfederace se vytratil také výrazný benefit nově zvoleného krále.
Co se týče spojeneckých vazeb, které mohla osobnost Fridricha Falckého zprostředkovat,
k nejvýznamnějším patřily zejména rodové državy říšské Falce. Pověstně bohatá území Horní
a Dolní Falce přidávaly v očích protestantských stavů kandidátovi Fridrichovi na ceně.
Realita byla ovšem jiná, o čemž svědčí i následně překvapená reakce čelních stavovských
představitelů v Praze. 22 Díky rodovému území však zastával Fridrich funkci říšského kurfiřta,
tedy člena kolegia volícího post císaře Svaté říše římské národa německého. S kurfiřtskou
18
19

20

21
12

Viz J. HUBKOVÁ. Praha, 2010, s. 75.
Nadine AKKERMAN (ed.). The correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia. Oxford:
Oxford University Press, 2015, volume I., s. 17.
Peter BILHÖFER. Außer Zweifel ein hoch verst_ndiger Herr und tapferer Kavalier. Friedrich V.
von der Pfalz – eine biografische Skizze. In: Der Winterkönig - Fridrich V., der letzte Kurfürst aus
der oberen Pfalz: Amberg – Heidelberg – Prag - Den Haag. Katalog zur Bayerischen
Landesausstellung, 2003, Haus der Bayerischen Geschichte, 2003, s. 23.
Viz tamtéž.
Viz M. ŠRONĚK – J. HAUSENBLASOVÁ. Gloria et Miseria 1618–1648. Praha. 1998, s. 60.
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funkcí souviselo také privilegium předsedat v direktoriu Protestantské unie, jejíž vznik
inicioval v roce 1608 právě rod falckých Wittelsbachů, konkrétně Fridrichův otec – Fridrich
IV. Falcký s cílem podpory všech protestantů v říši proti expanzivní politice Maxmiliána I.
Bavorského. Tím stanul v čele protestantského křídla v Evropě také mladý vévoda Fridrich.
Na základě tohoto politického angažmá se jistě v rámci hierarchie aristokratické
společnosti prvních dekád 17. století řadil mezi vážené osobnosti s četnými kontakty
z mezinárodního prostředí. Tuto skutečnost potvrzuje také zmíněný sňatek s dcerou
anglického krále.
Významným partnerem na poli mocensko-politického soupeření v Evropě byly Spojené
provincie nizozemské, o jejichž angažmá se ve Fridrichově politice dozvídáme například
prostřednictvím dochované korespondence. Ta, ač místy v šifrované podobě, přináší svědectví
o zoufalé situaci „zimního krále“ především v souvislosti s financováním válečné politiky. 23
Mezi dalšími partnery, s jejichž podporou Fridrich při boji s Habsburky počítal, byl dánský
král a z říšských kurfiřtů hlavně kurfiřt braniborský.

24

Avšak ti zájem o řešení českých

záležitostí v praxi příliš neprojevili. Dochovaly se pouze doporučující zprávy Kristiána IV.
adresované direktorské kanceláři či později Fridrichovi. Kromě toho nedošlo z jejich strany
k poskytnutí výrazné finanční či vojenské pomoci. 25 Z určitých zpráv vyplývá, že by nakonec
byl zřejmě dánský král vojenskou pomoc poskytl, avšak pouze v případě podpory Anglie
a Nizozemí a za podmínky, že Fridrich Falcký rezignuje na český trůn. 26
Co se týče náboženského vyznání, byl Fridrich Falcký od počátku pobytu u dvora v Sedanu
i Heidelbergu veden a vzděláván k přísnému kalvinismu. Podle studie Petera Bilhöfera byl
navíc Fridrichův světonázor ovlivněn hlavně náboženským pojetím francouzských hugenotů,

23

24

25

26

Klíč k šifrování německy psané korespondence mezi králem Fridrichem a Spojenými provinciemi
nizozemskými či Mořicem Oranžským lze nalézt díky zachovalým přepisům ve státním archivu v
Haagu. Více viz Anna VAVROUŠKOVÁ. Šifrované dopisy Fridricha Falckého. Příspěvek k
diplomatice pramenů českého povstání. In: Sborník prací věnovaných Janu Bedřichu Novákovi k
šedesátým narozeninám, Praha, 1932, s. 486–494.
Viz Josef JANÁČEK (ed.). Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře. Vyd.
1. Praha: Svoboda, 1984, s. 196.
Navíc podle M. Hrocha, který při studiu vycházel z dochované korespondence, dánský král na
prosby stavů opakovaně nereagoval. Dokonce v dopisech pro druhou stanu potvrzuje Ferdinanda II.
jako českého krále. Viz Miroslav HROCH. Česká otázka v dánské politice 1619–1625. In: Studie
Muzea Kroměřížská, 1990, s. 68.
Tamtéž, s. 72.
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kteří inklinovali k hodnotám ženevské konfese Jana Kalvína.

27

Později byl jeho ortodoxní

kalvinismus do jisté míry určován dvorním kazatelem Abrahamem Scultetem, který je znám
českému prostředí zejména v souvislosti s očistou Chrámu sv. Víta (viz kapitola 3.3 –
Konfliktní momenty „zimní vlády“). Váhavý Friedrich se v náboženských otázkách často řídil
extrémním výkladem svého rádce. V porovnání s odlišným anglikánským vyznáním své choti
Alžběty, přičemž se někdy mylně uvádí její silné dogmatické ukotvení, se ukazuje
Fridrichovo náboženské cítění mnohem vyhraněnější a s důrazem na ortodoxii. Například
v rámci korespondence se často setkáváme s Fridrichovou silnou důvěrou v Boží
prozřetelnost 28, na niž částečně přenáší odpovědnost za své jednání. I v souvislosti
s neblahým vývojem událostí se tak prokazuje Fridrichova velká důvěru ve správnost Božích
záměrů. Nejen dopisy se projevuje Fridrichovo hluboké náboženské ukotvení osobnosti.
Vzhledem k tomu, že mladému Fridrichovi bylo v době zvolení teprve 23 let a také
v souvislosti s jeho omezenými politickými zkušenostmi je žádoucí věnovat se také osobám
z jeho nejbližšího okolí. Skupina blízkých osob (zejména co se rádců týče) totiž do velké míry
utvářela a ovlivňovala jeho názory a proces rozhodování. Důležitou roli měl například
hofmistr Hans Meinrad von Schönberg, který zastával funkci předního dvorského úředníka
s kompetencí v otázkách dvorského rozpočtu, jenž nečekaně zemřel v roce 1616. Další byl
kníže Kristián z Anhaltu, diplomat u dvora Fridrichova a přední vévodův rádce. Právě ten byl
jedním z hlavních aktérů prosazujících Fridrichovu kandidaturu na český trůn. V neposlední
řadě hrála u vévody důležitou roli osobnost Ludwiga Cameraria, poradce v otázkách
zahraniční politiky. 29

27

28
29

Peter BILHÖFER. Außer Zweifel ein hoch verständiger Herr und tapferer Kavalier. Friedrich V.
von der Pfalz – eine biografische Skizze. In: Der Winterkönig - Fridrich V., der letzte Kurfürst aus
der oberen Pfalz: Amberg – Heidelberg – Prag – Den Haag. Katalog zur Bayerischen
Landesausstellung 2003, Haus der Bayerische Geschichte, 2003, S. 19.
Bedřich MENDL – Eleonora MENDLOVÁ-MRÁČKOVÁ (ed.). Praha, 1919, s. 19, 30 či 31.
Vincenc KRAMÁŘ – Michal ŠRONĚK (ed). Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619. 1.
vydání, Praha: Artefactum, 1998, s. 37.
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2.2.

„Pre-rex“ období

2.2.1.

Situace v Praze

(atmosféra druhé dekády sedmnáctého století, náboženské tendence a místní zvyklosti)
Náboženská orientace obyvatel hlavního města českých zemí byla v prvních dekádách
17. století diferencována mezi směry různého náboženství: katolictví, utrakvismus
(staroutrakvisté, novoutrakvisté – od 16. stol.), Jednota bratrská a od dob německé reformace
se zde upevňuje také luteránství a kalvinismus. Soužití prvních dvou náboženských směrů
bylo v českém prostředí právně zajištěno od konce 15. století, přesto se poté objevovaly
katolické tendence jisté expanzivní politiky. 30 Z důvodu změny vyznání německého
obyvatelstva, které přijímá konfese reformačního hnutí, se vytváří určité napětí při střetávání
konfesijních rozdílů, a to jak mezi představiteli náboženských směrů, tak i ve vztahu
k habsburskému panovníkovi. K tomu docházelo také v důsledku konfliktů s podtextem
hospodářského soupeření mezi konfesemi navzájem. 31
Odkaz České konfese z roku 1575 ožíval v druhé dekádě 17. století opakovaně. Snaha
českých nekatolíků o potvrzení určitých privilegií a náboženských svobod se objevovala
v důsledku mocensko-politických událostí, při nichž připadaly v úvahu určité ústupky ze
strany panovníka výměnou za podporu vládnoucí politiky. Stupňování požadavků počíná
během vlády Rudolfa II., kdy podle Pavla Stránského dochází k nárůstu počtu jezuitských
pozic na nejvyšších místech. Tito katoličtí představitelé prosazovali poté svůj vliv na úkor
evangelického vyznání. 32 Pro relativně konsolidované prostředí vícera konfesí byl zásadní
přelom století, kdy nastoupila pro-katolicky orientovaná generace vychovávána a vzdělávána
jezuity, s hlavním reprezentantem v úřadu nejvyššího kancléře Zdeňkem Vojtěchem Popelem
z Lobkovic. Jeho striktně katolický a prohabsburský přístup ztěžoval mnohdy život
evangelickým stavům. 33

30

31
32

33

Viz Josef VÁLKA. Konfederace z roku 1619 ve vývoji teritoriální a náboženské struktury České
koruny. In: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619),
sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. – 8. prosince 2000 v Praze,
Historický ústav Akademie věd České republiky, 2001 s. 198.
Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ. Gloria Et Miseria. Praha: Gallery, 1998, s. 26.
Pavel STRÁNSKÝ. O státě českém. (Z latiny přeložil Bohumil RYBA), Praha: Evropský lit. klub,
1940, s. 137.
Česká kancelář se díky němu orientovala na otázky rekatolizační politiky, v důsledku toho se mezi
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Atmosféra tehdejší Prahy byla silně ovlivněná přemístěním panovnického sídla i jeho dvora
v 80. letech 16. století, císař Rudolf II. namísto tradiční Vídně upřednostnil rezidenci na
Pražském hradě. S tím souvisel značný rozvoj řemeslné výroby, uměleckých činností
i různých vědeckých disciplín. V důsledku přesídlení se v Praze spolu s císařským dvorem
koncentruje politicky i jinak vlivná skupina osob, která určitým necíleným způsobem
diferencuje a přetváří charakter městského obyvatelstva i atmosféru tohoto prostoru. Z Prahy
se stala evropská metropole, nacházející se v centru dění. To ovšem s érou nástupce Matyáše
končí a císařský dvůr se vrací zpět do Vídně. Téměř třicet let společného soužití
s panovníkem, během nichž se v Praze koncentroval politický vliv tehdejších elit, způsobilo
mimo jiné všeobecnou expanzi německého jazyka. Vypovídá o tom i snaha prosadit opatření
zachovávající převahu českého jazyka v roce 1615. Obecně platí, že v druhé dekádě 17. století
se v hlavním městě prolíná určitá deziluze ve vztahu k rudolfínskému období, s bojechtivou
náladou poněkud sebevědomé evangelické šlechty. Touha po tom, mít Prahu opět v roli
sídelního města panovníka a zároveň hlavního města „stavovského spolku“, se odrazila při
organizaci konfederace i v rámci textu přeshraničních smluv.

stavy formovalo určité napětí. Viz Josef BOROVIČKA. Pád Želinského: obsazení nejvyšších
zemských úřadů v Čechách v letech 1597–1599. In: Český časopis historický, Praha: Historický
klub 28, č. 3–4 (1922), s. 277-304 a dále Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ.
Praha, 1998, s. 29.
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2.2.2. Nastínění působení stavovské opozice
Otázku vývoje vzájemného vztahu a kooperace nově zvoleného krále, působícího nejen pro
české městské obyvatelstvo jako „cizinec“ 34, nelze přiblížit bez hlubší znalosti historického
rámce prvních dekád 17. století českého stavovského prostředí.
Zásadní se zdá být zejména historický kontext stavovské politiky během vyjednávání
s Rudolfem II. při krizových událostech let 1609–1611. V tomto období si nekatolická
reprezentace vydobyla především pozici důležitého partnera při řešení domácích záležitostí,
již v posledních měsících problematické vlády Rudolfa II. ocenil také uherský král Matyáš,
který díky stavům získal český trůn. Ještě předtím, v červenci roku 1609, došlo
k významnému potvrzení a uznání České konfese de iure císařským Majestátem Rudolfa II.,
a to hlavně v důsledku nátlakové politiky nekatolických stavů, v první řadě zásluhou čelní
osobnosti Václava Budova Budovce, významné postavy také následujícího protihabsburského
povstání. 35
V kontextu dodržování vyjednané náboženské tolerance a dalších privilegií dle ustanovení
Majestátu a Porovnání se od vlády Rudolfa II. začíná nový boj za prosazení práv
evangelického vyznání v praxi. 36 Vzhledem k neúspěchu stavovských představitelů na sněmu
v roce 1615 a opětovně v roce 1617, při totálním selhání stavovské politiky během jednání
o volbě Ferdinanda II. postupně eskaluje protihabsburská nálada stavovské opozice a je
otázkou času, kdy a jak situace dozraje.37 V širší perspektivě dochází později na základě
jednání stavovských rebelantů v březnu – květnu 1618 k počátku třicetiletého válečného
konfliktu v Evropě.
Přemístění královské rezidence zpět do Vídně částečně přispělo k vyhrocení poměrů. Zejména
v důsledku působení členů místodržitelského sboru, kteří jednali v zastoupení panovníka stále
34

35

36

37

Pojem „cizinec“ používám nejen na základě reálné zkušenosti městského a poddanského
obyvatelstva pro osobu falckého kurfiřta, ale i ve smyslu zprostředkovaného obrazu, který
představitelé povstalecké šlechty bezprostředně vytvářeli na domácí půdě.
Podrobněji popisuje zapojení Václava Budovce Noemi REJCHRTOVÁ. Václav Budovec z Budova.
Melantrich, Praha, 1984, s. 84 a 87.
Jaroslav PÁNEK. K povaze vlády Rudolfa II. v Českém království. In: Folia Historica Bohemica 18,
Praha, 1997, s. 71.
„Protože katoličtí radikálové začali vzápětí vyostřovat situaci cílenými provokacemi, mohla vést
další cesta české nekatolické většiny buď k rezignaci, nebo k otevřenému odboji s riskantním
výsledkem“ In: Marie KOLDINSKÁ – Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfínského dvořana. Adam
mladší z Valdštejna. 1602–1633. 1993. s. 376.
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proaktivněji, reagovali čelní představitelé stavovských pánů radikálním způsobem.
Několikaletý konflikt ještě prohlubovaly vzájemně osobní antipatie (např. známý spor o úřad
karlštejnského purkrabího mezi Matyášem Thurnem a místodržícími Slavatou a Martinicem
atd.). V praxi šlo zejména o prosazení mocenských pozic na úkor ostatních, a částečně tedy
o spory osobní povahy. Nad tím vším se vznáší otázka náboženské tolerance, jak ji definuje
text Majestátu, v kontextu praxe katolických představitelů v městských radách královských
měst. Známé jsou v této souvislosti události v Broumově a Hrobech, které vyvolaly spor
ohledně budování církevních evangelických staveb z podnětu poddaných.
Naději v řešení napjaté situace vzbudil stavovský sjezd svolaný na začátek března 1618.
Výsledkem jednání stavovských zástupců bylo sepsání žádosti císaři, který měl zjednat
v náboženských věcech bez odkladu nápravu, přičemž další jednání sjezdu se dojednalo
na měsíc květen. Opakovaně negativní stanovisko panovníka k otázkám náboženským
i ve věci konání sjezdu bylo pro stavy překvapením a skupinu kolem Matyáše Thurna
v konečné fázi přesvědčilo o potřebě nekompromisního řešení. To nakonec urychlila
nečekaná smrt císaře Matyáše během březnového sněmu i cíleně destruktivní politika
vládních katolických kruhů. K rozhodnutí o radikálním vystoupení proti místodržícím došlo
na poradě užšího vedení stavovského radikálního křídla v předvečer událostí pražské
defenestrace. Podle zpráv Pavla Skály ze Zhoře panovala tou dobou v Praze mezi jejími
obyvateli značná nervozita, davy se měly srocovat na Staroměstském náměstí i v přilehlých
ulicích a předpokládal se zásah proti jezuitům.

38

Ve středu 23. května mezi patnáctou

a šestnáctou hodinou odpolední vzali stavovští reprezentanti ve složení hrabě Thurn, Linhart
Colona z Felsu, Jáchym Ondřej Šlik, Vilém starší z Lobkovic, Vilém Václav z Roupova,
Oldřich Vchynský (a nejspíš také Václav Budovec z Budova) spravedlnost do svých rukou
a vykonali

nad

Slavatou,

Martinicem

a

písařem

Fabriciem

rozsudek

trestu,

a to vyhozením z oken místodržitelské kanceláře Pražského hradu (avšak ti pád i dodatečnou
střelbu přežili). V této souvislosti je ovšem důležité zdůraznit mnohdy opomíjenou
skutečnost. Ač zvolili rebelující stavové takto extrémní způsob řešení vyhrocené situace,
38

Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla
Skály ze Zhoře. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, 1964, s. 116: „Předtím pak a
v tom čase, co ten rozbroj trval, židé i jiní mnozí kupci a zvláště papeženci z krámův svých se
sklízeli a je zavírali, lidu také obecného všudy po tarmarce, před kolejí, v ulicech a na rynku
Staroměstském velicí houfové stáli, že člověk skrze ně projít nemohl, očekávajíce na nějakou snad
šarvárku aneb poručení, aby jezuity v jich koleji, jiné pak mnichy po klášteřích, jako i židy v městě
jejich přívětivě navštěvovati mohli, jakož pak vpravdě hrubě se k tomu schylovati počalo, kdyby byl
bůh sám mysle jich neskrocoval.“
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nemířili tuto činnost primárně proti zákonnému vládci habsburské monarchie, potažmo
českých zemí. 39 Později se snažili přesvědčit nejen vídeňský dvůr, ale i zahraniční mocnosti
a sousední země o legitimitě zvoleného postupu a své věrnosti císaři Matyáši.
To dokládá i text apologií, jímž členové dočasného direktoria oslovili široké spektrum
adresátů, včetně císaře Matyáše. 40 Tomu zaslali 26. května první apologii spolu s omluvnými
dopisy.41 Následně probíhala distribuce informací o defenestračních událostech v českém
prostředí skrze krajské a městské správy, v konečném důsledku cílená pro obyvatele měst
a větších obcí. 42 I zde se opakovaně objevuje stanovisko s potvrzením věrnosti panovníkovi.
Snaha rebelantů o recepci povstaleckého stavu veřejným míněním je v této souvislosti zřejmá,
stejně tak navození pocitu určité sounáležitosti. Zahraniční reflexi stavovské obhajoby
nechávám pro účely této práce stranou, avšak není pochyb o tom, že i při velké sympatii ve
věci obrany náboženských pořádků v Čechách nepůsobil násilný postup zcela legálně. 43
Cílem stavovské opozice v tuto chvíli ještě nebyla snaha o výměnu panovníka Českého
království za jiného, nekatolickým záležitostem více nakloněného. Tato tendence se objevuje
bezprostředně po smrti Matyáše, kdy nastolení vlády Ferdinanda II. nepřicházelo pro stavy
v úvahu, zejména z důvodu jeho prokatolické a centralistické politiky.
Na právních základech ustanovení Konfederace zemí Koruny české se na konci července
1619 konstituuje ústavní/smluvní volba panovníka, který v nové federativní monarchii vládne
především z pozice ochránce privilegií a svobod s omezenými pravomocemi královské
moci. 44 Současně byly podle čl. 30 této smlouvy stavy zbaveny povinností vůči
korunovanému Ferdinandovi II., jehož formální sesazení z českého trůnu následovalo
z rozhodnutí odděleného českého jednání generálního sněmu 19. srpna 1619. 45
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Tento názor zastává řada historiků, mimo jiné i Antonín MARKUS. Stavovské apologie z roku
1618. In: Český časopis historický, Praha: Historický klub 17, 1911, s. 205.
Dočasnost či prozatímnost své vlády si tehdy uvědomovali i direktoři. Viz Karel MALÝ. Změny
státního zřízení v českém stavovském povstání. In: Folia Historica Bohemica 8, Praha, 1985, s. 66.
Antonín MARKUS. Stavovské apologie z roku 1618. In: ČČH, Praha: 17, 1911, s. 203.
Karel TIEFTRUNK (ed.). Historie česká Pavla Skály ze Zhoře, od r. 1602 do r. 1623. II. díl – od
1617 a 1618), Praha, 1866, s. 161.
Antonín GINDELY. Dějiny českého povstání léta 1618 II., Praha, 1868, s. 183–184.
O záležitostech týkajících se konfederačního zřízení pojednávám v podkapitole č. 3.1.
Ivana ČORNEJOVÁ – Jiří KAŠE – Jiří MIKULEC – Vít VLNAS. Velké dějiny zemí Koruny české.
Sv. VIII., 1618–1683, Praha: Paseka, 2008, s. 42.
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Co se týče vztahu mezi stavovskými obcemi, v průběhu povstání se rýsovaly určité aspekty
rivality mezi zástupci šlechty a měst. Město mělo snahu začít fungovat rovnocenně jako
plnohodnotný třetí stav. Často se také neshodli při sněmovních jednáních zejména v otázkách
týkajících se hospodářské a daňové politiky. 46 Částečně si zpočátku určité postavení městský
stav vydobyl, avšak v průběhu celého povstání jej šlechta stavěla do pozice nerovnocenného
partnera. Aspekt určitého elitářství se často uvádí jako příčina nestability konfederačního
zřízení.
2.2.3. Hledání výhodného kandidáta
Mezi osobnostmi, u nichž zvažovaly české stavy nabídku kandidatury v souvislosti
s plánovanou volbou panovníka, se objevili vlivní evropští reprezentanti evangelického
náboženského křídla, ale i spojenec císařsko-habsburské strany. Historik B. C. Pursell uvádí
v této souvislosti ještě kandidaturu sedmihradského knížete Gabriela Bethlena. 47 Zmínku
o jiných

eventualitách

najdeme

v

dochované

korespondenci

rozptýlené

převážně

v zahraničních archivech, v letákové publicistice, ale i u kronikářů Pavla Skály či Pavla
Stránského. 48 V těchto případech se setkáváme zejména se třemi jmény, a to vévodou
a kurfiřtem Bedřichem Falckým, saským kurfiřtem Janem Jiřím a Karlem Emanuelem,
vévodou savojským. 49 Diplomatická jednání ohledně královské volby probíhala již nějaký
čas v předchozím období, za vlády prozatímního direktoria. 50 Následná volba byla výhradně
stavovskou záležitostí, při níž se prosadilo vlivem Václava Budovce a Viléma z Roupova
kalvínské směřování evangelické konfederace. Ačkoliv velkou snahu o prosazení falckého
kandidáta vynaložil říšský kníže a diplomat Kristián z Anhaltu, direktoři byli v kontaktu i se
saským kurfiřtem. Nakonec ovšem v srpnu zvítězil napříč stavy vévoda Fridrich Falcký.
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Josef JANÁČEK (ed.). Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře. Vyd. 1.,
Praha: Svoboda, 1984, s. 240.
Brennan C. PURSELL. The winter king: Frederick V of the Palatinate and the coming of the Thirty
Years' War. Aldershot: Ashgate, 2003, p. 73.
Vilém Slavata ve svých pamětech jména kandidátů českého panovníka nezmiňuje.
Ve spisování Pavla Stránského lze nalézt v této souvislosti ještě zmínku o Viktoru Savojském, synu
Karla Emanuela. Viz Bohumil RYBA (ed.). Pavel Stránský ze Zapské Stránky, Český stát. Praha,
1953, s. 185.
Jehož korespondence i ostatní vládní dokumentace se zachovala pouze ve velmi skromné míře \
v důsledku pobělohorského počínání jejich nástupců i díky vlastní snaze, nenechat po sobě stopy
činnosti. Viz Karel MALÝ. Změny státního zřízení v českém stavovském povstání. FBH 8, Praha,
1985, s. 65.
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Pavel Skála hovoří v kontextu volby také o žádoucích vlastnostech kandidáta: „Více sluší
šetřiti, aby takový pán volen byl…, tak aby se španielským způsobem bez vědomí našeho
o nás nesmlouvali, aniž na záhubu naši a ztenčení svobod a privilegií zemských
co před sebe brali.“ 51 Do jisté míry se tím formuluje určitá protekcionistická politika
odbojných stavů, které se obávaly rostoucího vlivu (španělských) Habsburků mezi
potenciálními zahraničními partnery. Obava byla namístě, v polovině roku 1620 rozhodlo
dobytí Falce španělsko-katolickou stranou o rychlém pádu české rebelie. Při obhajobě
falckého kandidáta poukazovaly stavy právě na jeho významné postavení v protestantském
světě. Zmíněny byly také Fridrichovy vlastnosti státníka a jiné dovednosti, přičemž je zřejmé,
že ve snaze o prosazení se jeho stoupenci často realitě vzdalovali. 52
Ohledně povstání se Fridrichův postoj měnil, od konce roku 1618 s ním však sympatizoval.
Kladně se ke stavovskému stavu vyjadřuje například v dopise svému tchánovi Jakubu I. na
počátku roku 1619. 53 Zde jasně deklaroval, že za konfliktem stojí jezuitská strana v pozadí
s Habsburky, kteří se snaží o širší omezení protestantismu v Evropě. 54
Užší kontakt navázaly stavy s falckým kurfiřtem v červenci 1618, kdy jednaly
o zprostředkovateli mezi nimi a císařem Matyášem při řešení situace po pražské defenestraci.
Jakákoli možnost dohody s habsburským dvorem se jevila později jako nemožná, a to
z několika důvodů. Za prvé české stavy kladly císaři v rámci urovnání vztahů určité
podmínky 55, za druhé v souvislosti s platným přijetím Ferdinanda II. za budoucího
následovníka trůnu stavovským sněmem (v červnu 1617) se komplikovaly možnosti
vyjednání dalších požadavků, pročež se Fridrich v rámci jednání téměř neuplatnil.
Diplomatická jednání k otázce možné kandidatury falckého kurfiřta probíhala mezi falckým
dvorem a českými direktory (Václavem Vilémem z Roupova) od podzimu roku 1618, kdy je
51
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Josef JANÁČEK (ed.). Praha, 1984, s. 196.
V souvislosti s výše zmíněným připojuji poněkud negativní předpověď vévody Bouillonského,
u něhož byl Fridrich v útlém mládí vychováván, a který ho osobně znal: „Vše, co můžete učiniti s
tím Fridrichem, buď aby se řídil dobrými radami, neboť nikdy nedosáhne toho, aby volil něco sám
a podnikl něco znamenitého“. Citováno z: Vincenc KRAMÁŘ. Zpustošení Chrámu svatého Víta v
roce 1619. Praha, 1998, s. 35.
Samuel Rawson GARDINER. Letters and other Documents illustrating the Relations between
England and Germany at the commencement of the Thirty Years’ War. Bd. 1, Westminster 1865
(Camden Society 90), s. 34.
Viz tamtéž.
A. Gindely odkazuje na zásadní stavovský požadavek zrušení potvrzení a korunovace nástupníka
trůnu ještě za života předchozího. Viz Dějiny českého povstání léta 1618. V Praze: Nákladem
knihkupce Bedřicha Tempského, 1870–1880, sv. 2., s. 21.
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doložena návštěva falckého diplomata Acháce z Donína. 56 Později český sněm, který přijal
konfederaci, rozhodl převážnou většinou hlasů o zvolení právě falckého kandidáta. 57
O svém zvolení psal Fridrich své ženě Alžbětě 29. srpna z Ambergu, kde koncem srpna
vyčkával s Kristiánem z Anhaltu na rozhodnutí českého sněmu. K volbě se vyjádřil takto:
„Belive me, I am struggling to resolve what to do, for doubtless their ambassadors will arrive
here shortly“. 58 Z textu je zřejmá jeho pochybnost, již později překonal na základě jistého
naléhání svých rádců. I přes varování svého tchána Jakuba I. vystupuje později v této věci
jasně. 59
Fridrich V. se rozhodl český královský titul přijmout koncem září 1619 (24. – 28. září),
a to zejména z náboženských důvodů, jak uvádí. V této souvislosti je zřejmé Fridrichovo
vyčkávání na stanovisko jeho tchána, anglického krále, který nebyl Fridrichovou
kandidaturou v předchozím období příliš nadšen, ba naopak ve spolupráci se španělskou
diplomacií trval na zachování českého trůnu při habsburské dynastii. Nicméně ve skutečnosti
byl Fridrich motivován hlavně přímluvami blízkých osob, jejichž názorů si vážil a jejichž
radami se často řídil. Velmi dal zejména na názory svého ambergského poradce, knížete
Kristiána z Anhaltu, který vystupoval proaktivně v českých záležitostech již od roku 1609.
Určitou roli při rozhodování hrála zřejmě také Fridrichova osobní ctižádost. 60 K ujištění
o správnosti tohoto rozhodnutí nakonec přispělo neutrální stanovisko Unie.
Po zvolení měl Fridrich snahu o to, aby nebyl v diplomatických kruzích napříč Evropou
označován za uchvatitele moci kvůli osobnímu prospěchu a prestiži, které takový titul
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František KAVKA. Bílá hora a české dějiny. Prameny k moderní české historiografii. Svazek 2,
garamond – edice Historica, 2003, s. 163.
Pro volbu saského Jana Jiřího byli z panského stavu pouze Linhart Colona z Felsu, Jan Albín
Šlik a Ondřej Kinský (z rytířů poté Fridrich z Bílé). Ostatní z řad direktoria byli pro falckou volbu,
jmenovitě například z pánů Bohuchval Berka, Václav Vilém z Roupova, z rytířstva Prokop
Dvořecký, Bohuslav z Michalovic, Jindřich Ota z Losu, Albrecht Fefrkorn, Vilím Ostrovec, Václav
Štastný Pětipeský, Petr Milner a další stavové, o nichž hovoří Pavel Skála (Josef JANÁČEK (ed.).
Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Praha, 1984, s. 201.
Nadine AKKERMAN (ed..). The correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia. Oxford:
Oxford University Press, 2015, volume I., p. 202.
Viz Jaroslav MILLER. Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii.
Praha, 2004, s. 123.
Již v tomto případě zmiňují historici Antonín Gindely (Dějiny českého povstání léta 1618. V Praze:
Nákladem kněhkupce Bedřicha Tempského, 1870–1880, sv. 2, s. 175), Jaroslav Pánek (Vyhrocení
konfliktu a české stavovské povstání 1618–1620. In: Beatrix BASTL et al. Habsburkové země
Koruny české ve středoevropské monarchii: 1526–1740. Praha, 2017, s. 172) či Brennan C. Pursell
(The Winter King. Aldershot: Ashgate, 2003, p. 85).

20

přinášel. Proto oslovil s vysvětlením mimo jiné Benátky, Savojsko, saského kurfiřta Jana
Jiřího, polského krále a další panovníky. 61 Konkrétně své rozhodnutí přijmout korunu
zdůvodnil primárně obhajobou evangelických stavů a potřebou míru, který zde prezentuje
jako pro něj prioritní. 62 Historik B. Pursell konkrétně uvádí, že v dopisu Fridrich
opodstatňuje svou volbu porušováním Rudolfova majestátu a z něho vyplývajících privilegií
a náboženských svobod, k tomu připojuje také vévodovu citaci ohledně údajných širších
záměrů jezuitského řádu: „gantz und gar widerumb unter das Bäpstliche Joch und einem
absolutum dominatum“. 63 Přijetím nabízeného závazku se Fridrich do určité míry ztotožnil
s vizí, kterou v praxi zamýšlel osvobodit nábožensky spřízněné prostředí a již přijal jako své
životní poslání (viz příloha č. 1). Zároveň se ovšem nezamýšlel vymezovat vůči císaři, jemuž
vlastně částečně i z toho důvodu daroval svůj hlas během císařské volby. Trvalou součástí
politiky, kterou se snažil Fridrich – i v době svého působení mezi říšskými protestantskými
stavy – řídit, bylo totiž záměrné a mnohdy kontraproduktivní vyhýbání se případnému sporu
s císařem. 64
Potom, co se rozhodl nabízenou kandidaturu přijmout, měla v této záležitosti stále určité
obavy jeho choť Alžběta Stuartovna. Svědčí o nich dochovaná korespondence, v rámci níž
žádá o radu například markýze z Buckinghamu Georga Villierse. 65 Navzdory tomu začala
krátce na to Alžběta svůj nový titul užívat ještě před korunovací, některé dopisy totiž
podepisuje s novou titulaturou už v říjnu 1619. 66
Po přijetí výsledku volby vyrazil Fridrich s početným doprovodem (celkem 568 osob)
a 153 vozy 7. října 1619 směrem ke své nové zemi, jejímž se stal králem a gestorem.
S několika zastávkami před i za hranicemi Čech dorazila královská družina na bělohorskou
pláň před hradby hlavního města na konci října. Právě zde, poblíž osudného místa české
historie, se paradoxně počíná reálná vláda „zimního krále“.
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Co se týče dění v českých zemích, do nichž Fridrich zavítal svým příjezdem do Prahy, situace
vypadala následovně. Ustavení Confoederatio Bohemica se zdálo být poměrně stabilní
záležitostí, která zaručovala určité podmínky nového zřízení (o konfederační smlouvě
pojednávám v podkapitole 3.1). Hlavní agendu dosluhujícího direktoria tvořily především
vojenské otázky, a to speciálně financování žoldnéřské stavovské armády, čímž se zabývaly
také zemské sněmy (v podstatě záhy od defenestrace až do bitvy na Bílé hoře). V důsledku
zmatečné vojenské strategie panovala navíc uvnitř vojska neudržitelná situace. Vyvstávaly
problémy například v souvislosti se zimními kvartýry, morovými epidemiemi či postupným
rozkladem vojska. 67 Po zimním a jarním období 1619 panoval ovšem na bojištích poměrně
klidný režim, avšak před habsburskou stranou počalo stavovské vojsko významně strádat. 68
Mimoto se na zasedáních zemského sněmu postupně objevovaly zmíněné rozpory mezi
panským a městským stavem, a to hlavně ve smyslu finančního pokrytí válečných výdajů. 69
Co se týče změny ve složení obyvatelstva z náboženského hlediska, určitá část katolické
reprezentace zvolila raději exil nežli nové stavovské pořádky, pročež byly jejich majetky
konfiskovány. Nadto byli vyhoštěni jezuité ze všech sjednocených zemí a jejich statky byly
rovněž zkonfiskovány (dekret z 9. června 1618).
2.3. Moderní stavovská ústava
Tato práce si neklade za cíl věnovat se dokumentu konfederace v kontextu právního vývoje,
avšak má ambici zabývat se záležitostmi této smlouvy, příbuznými svou podstatou osobnosti
Fridricha či takovými, které se pojí s určitými aspekty jeho následné vlády v českých zemích.
Dovolím si uvést alespoň několik obecných informací o České konfederaci, jejíž obsah
navozuje nově v českém prostředí tendence nadřazenosti stavovských svobod a privilegií nad
úřad panovníka, doposud nejvyššího zástupce výkonné moci. Ve středoevropském prostoru
vzniká jejím prostřednictvím smluvní konglomerát států se společným panovníkem,
obranným mechanismem a evangelickým náboženstvím. (K němuž se později připojily navíc
stavy dolnorakouské a hornorakouské.) Přičemž principy federace vychází z historického
kontextu stavovských požadavků posledního půlstoletí, kdy se střetávalo úsilí dominujících
evangelíků s katolickým vedením. Dokument konfederační smlouvy celkem o sto článcích
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ustaluje zákonodárnou funkci generálního sněmu všech zemí, jež může být činný i mimo
panovnickou volbu. Dále text definuje působnost institutu defenzorů, který zavádí již
předchozí Majestát, ti nyní nabývají právo svolávat stavovské sjezdy mimo jiné z důvodu
potřeby výběru daní a může také nově disponovat stavovským vojskem. Zastoupení
jednotlivých osob v úřadě defenzorů formálně potvrzoval panovník. V praxi poté získávají
defenzoři další pravomoci, hlavně funkce kontrolní a poradní namísto královského dvora,
který již nemá žádné oficiální uplatnění ve vládní politice. 70 Při složení Fridrichova dvora,
který neměl potřebné povědomí a přehled o místních – českých poměrech a navíc byl omezen
určitou jazykovou bariérou, se zdá být poradní funkce v rukou defenzorů do určité míry
racionálním krokem.
V souvislosti s kompetencemi zimního krále je jistě podstatná skutečnost týkající se podílu
odpovědnosti na vládě, jíž totiž v konfederaci přebírají de facto v plné míře evangelické stavy,
a to zejména prostřednictvím ustaveného úřadu defenzorů a zvolených nejvyšších zemských
úředníků. 71 Omezené pravomoci panovníka určují články 23–24 a 29–33, ze kterých vychází
jako stavy zvolený reprezentant na venek, jehož působnost na domácí půdě určuje především
generální sněm. Kromě toho hovoří článek 24 o nepřenositelnosti získaného titulu na rodové
dědice, ti v konfederaci zemí českých ztrácejí automatický nárok na vládu, který byl doposud
v českém prostředí užíván s historickou tradicí. Pouze v případě společného zájmu všech
sjednocených zemí bylo možné udělat výjimku. Zároveň se téměř zcela redukují vojenské
pravomoci panovníka. Nadto mohou stavy dokonce královská rozhodnutí zneplatnit, a to
v případě, že jimi porušuje práva, svobody či stanovený řád jednotlivých sjednocených zemí.
Je tedy otázkou, nakolik pražské počínání Fridricha Falckého celkově ovlivnilo rychlý konec
stavovského experimentu s ohledem na jeho možnosti udělené právem.
Již tradičně docházelo při vstupu nových panovníků do úřadu k potvrzování získaných
stavovských privilegií. Tento rituál konfederace zachovává a výsady v textu taxativně
vyjmenovává, ty má zvolený kandidát předem potvrdit: „Artikul o budoucího Jeho Milosti
krále českého, kterým se panovníkovi ukládá za povinnost potvrdit a ochraňovat privilegia
a svobody obecné i osobní, Majestát a Porovnání, Česku konfederaci, konfederace
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s rakouskými stavy a speciální artykule českého sněmu“. 72 Poslední zmíněné „artykule
zvláštní“ tvořily speciální soubor privilegií, jež konkretizovaly různé politické požadavky
v praxi.
Hlavní sjednocující funkci nového federalizovaného státu mělo náboženství. Autoři
konfederace (právně vzdělaní členové direktoria) povyšují nově evangelickou víru a stejně tak
svobodu víry na úroveň státního zájmu. Prostřednictvím několika prvních článků nové ústavy
se dokonce stanovuje vojenské řešení v případě porušení tohoto ustanovení některou
integrovanou zemí. Přitom katolicizmus se v zemi toleruje za podmínky uznání oficiálního
stavovského programu i Majestátu. Zato zakládání nových církevních řádů bylo v soustátí
pátým článkem zakázáno. Co se týče Fridrichova postoje, jeho ultraprotestantská orientace
zaručovala v této věci porozumění. Nadto dovedl svou náboženskou politiku během svého
krátkého působení v Praze ještě o něco dál (viz kapitola 3.3 – Konfliktní momenty „zimní
vlády“).
Způsob volby, při níž hlasovaly jednotlivé země Koruny české se stejným počtem hlasů
(vyjma Čech, které disponovaly 2 hlasy – druhý hlas tzv. votum conclusivum), nastal poprvé
a naposledy právě při volbě Fridricha Falckého. Následný průběh budoucích tří století
vycházející z Obnoveného zřízení zemského již nepřál dalším takovým možnostem.
Integrace států jako taková ovšem v praxi tolik změn nepřinesla, podle práva si byly nyní
všechny členské státy rovny a každý fungoval víceméně autonomně. Za dobu své existence
bylo vzniklé soustátí činné prakticky minimálně. Profesor Roberta J. Evans uvádí v této
souvislosti pouze událost křtu Ruprechta, mladšího syna krále Fridricha, narozeného v Praze,
k němuž došlo při slavnostní ceremonii ve Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. 73
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Dále naváži analýzou stavu, který nastal především po korunovaci královského páru na
„konfederační“ trůn, při němž se střetávaly tendence západoevropského kalvinistického
způsobu vládnutí s politickými (protihabsburskými) představami revoltujících stavů, jejichž
politika vzešla z postupného prosazování náboženských požadavků během několika dekád
před přelomem i po přelomu století, jak již bylo ostatně řečeno.
3. „Vivat Fridericus, rex Bohemiae“
26. srpna 1619 zvolil tedy generální sněm českých zemí Fridricha V. králem nově
sjednocených zemí, o den později se přidaly také ostatní tradiční země Koruny české
(Morava, Slezsko a pod určitým tlakem také Horní a Dolní Lužice). 74 Zásadní událostí se
poté pro české stavy i nového krále stává volba říšsko-německého císaře, kterým byl o pár dní
později (28. srpna) ve Frankfurtu jednomyslně zvolen Ferdinand II. Habsburský. Paradoxně
může vyznít fakt, že Fridrichův hlas tuto volbu ve skutečnosti podpořil, nikoli však z pozice
nového českého krále, ale na základě své kurfiřtské hodnosti. Ačkoli Ferdinand II.
při jednáních o císařské volbě kurfiřtský sbor o své právoplatné pozici korunovaného českého
krále přesvědčil (i když jím podle stavů již několik dní nebyl), evidentně neprojevil Fridrich
v této věci konkrétní nesouhlas. Ani v případě požadavku s účastí českých zástupců nenastal
z jeho strany aktivní krok. Při jednáních vystupují obě strany separátně, intence společné
politiky nejsou zřejmé. Přitom právě volba císařského postu přispěla později k fatálnímu
konci českého povstání, potažmo ukončení Fridrichovy reálné vlády.
Na základě sněmovního usnesení plánovaly stavy vypravení uvítacího poselstva, jež později
vyjelo falckému dvoru naproti v symbolickém složení, a to ze všech zástupců spojených zemí.
Avšak cestou k českému trůnu se uskutečnila řada zastávek a navštívení jak během průjezdu
říší, tak v Čechách. Z toho důvodu přijíždí Fridrich k branám svého cíle více než tři týdny
poté, co s karavanou vozů cestu zahájil (viz příloha č. 2). I přesto proběhlo v hlavním městě
famózní přivítání, které vzbudilo ve čtvrtek 31. října 1619 velký zájem ze strany pražské
veřejnosti. Obecně známý průvod vedený představiteli direktorské vlády a panstva od obory
letohrádku Hvězda ke královské rezidenci na Hradčanech, kde osobně přivítali krále, královnu
i její fraucimor, přilákal podle Pavla Skály pozornost až 4000 obyvatel hlavního města. 75
Ti se koncentrovali zejména v oblasti Pohořelce a Hradčan, projevujíce novému králi svou
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náklonnost. To, že se slavnostního průvodu zúčastnila všechna tři města pražská, dodalo celé
akci důstojný charakter. S přijíždějícím dvorem dorazilo také vojenské jezdectvo a rytířstvo,
což podpořilo Fridrichův obraz vojensky silného lídra. Dalšími zúčastněnými v průvodu byli
čeští, moravští a slezští vyšší i nižší šlechtici, následováni českými direktory, královými
poradci a mladším královým bratrem. Samotný král Fridrichem je následoval obklopen osobní
stráží, v těsném závěsu s vozem královny a nejstaršího potomka. Dlouhý průvod uzavíral
početný královský dvůr (kolem 550 osob) a dvě stovky nizozemských vojáků. 76 Fridrichovo
vystupování během cesty po Praze je hodnoceno vlídně až vřele, na projevy holdu často
reagoval smekáním klobouku. Ovšem kuriózně působila na Fridricha skupina různých osob
z tzv. čtvrtého stavu, která jej vítala vybavená staročeskými zbraněmi z dob husitství. 77 Už
v tento moment bylo zřejmé, že o porozumění české historické tradici nový král příliš zájmu
nejevil. Konfrontace různých poměrů však měla teprve nastat. Zpětně hodnotí Fridrich
i Alžběta slavnostní přijetí pozitivně. Z korespondence vyplývá, že Alžběta byla s projevy
místního obyvatelstva spokojená, hodnotí jej přímo slovy „a great show of love of all sortes
of people“. 78
3.1. „Rex in iure“ – korunovace a jiné události (viz příloha č. 5, č. 6 a č. 8)
V hlavním městě vzbudilo pompézní uvítání velkou pozornost. Po usídlení se na Pražském
hradě se chystala další slavnostní událost, a to královská korunovace (viz příloha č. 3).
Z pramenů se o mezidobí od příjezdu do korunovace nedozvídáme podrobnější informace,
tedy ani o osídlování rezidence novým dvorem.
Při korunovačním aktu se odehrálo několik zvyklostí, které tradičně navazovaly na zavedené
postupy korunovace předchozích, ale i budoucích panovníků. Z velké části se celkový průběh
podobal královské korunovaci z roku 1617. Akt pojímal určité specifika českého prostředí,
jimiž se nový král nepsaně zavazoval k pokračování v místní koncepci vlády a dodržování
zvyklostí, vč. zachování víry. Hlavní rozdíl tkvěl v náboženském meritu obřadu, sporadicky
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se totiž v českém prostředí setkáváme s korunovací vládce, nevyznávajícího katolictví. Oproti
jiným událostem falckého dvora se vedla část kázání v jazyce českém. 79
Podle dochované zprávy Michala Steigra z 8. listopadu 1619 jsme informováni o tom,
jak proběhla hlavní část korunovace ve Svatováclavské kapli Chrámu svatého Víta na
Pražském hradě a kdo se jí účastnil. Návaznost na tradiční postup potvrzuje také konání
korunovace zvlášť pro krále (4. listopadu) a poté pro královnu (7. listopadu). Slavnost se
obecně nesla v podobném duchu jako jejich příjezd k sídelní residenci, a to prezentací
okázalosti, s důrazem na významnost události. Zajímavostí, o níž se v souvislosti
s korunovací zmiňuje Pavel Skála, bylo přijetí audience pražských Židů, kteří krále
a královnu v nové funkci uvítali bohatými dary. 80
Mezi příležitostmi, které vedly k přímé interakci krále s místními obyvateli, lze dále uvést
slavnostní ceremoniál křtu mladšího syna Fridricha a Alžběty, který se narodil po příjezdu
v Praze. V souvislosti s vládou nového panovníka a lokalitou jeho sídelní rezidence se jednalo
o mimořádnou událost, narození královského syna v Praze proběhlo totiž po dlouhé době. 81
K poctě prince se konala bohatá hostina za účasti mnoha hostí, také českého elitního, ale také
městského stavu. Podle informací Pavla Skály se na slavnost dostavil také Emerich Tuří hrabě
z Betlenfalvy, posel sedmihradského a uherského knížete Gabriela Betléna, který se při této
příležitosti stal kmotrem malého Ruprechta. Návštěvou poctili Pražský hrad také vyslanci
obojích Lužic, dále reprezentanti slezských zemí a Markrabství moravského, pět říšských
knížat, hrabě z Hollachu a markrabě braniborský Jan Jiří. Kmotrem se malému Ruprechtovi
také symbolicky stali zástupci ze všech tří českých stavů (6 nejvyšších úředníků a zemských
soudců, dále 6 rytířů a 6 měšťanů). 82 Z rodinných příslušníků falckého rodu se účastnil pouze
králův bratr, falckrabě Ludvík Filip. 83 Celý obřad se pravděpodobně podobal obřadům křtu,
které byly českému prostředí známé (při nichž se s různými obměnami zachovávala
náboženská symbolika znovuzrození). 84
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Ceremoniál probíhal jako většina akcí Fridrichova dvora v německém jazyce. Vzhledem
k jazykové vybavenosti nejvyšší šlechty to pro ni nemusel být velký problém, pro ostatní
zúčastněné z českého okruhu hostí se tím počíná vytvářet určitá kulturní bariéra. Kázání se
ujal dvorní kazatel Abrahám Scultet. Dalším gestem královského páru byl zřejmě zvolený
doprovod pro novorozeného syna, v náručí ho totiž cestou do chrámu nesla Magdalena
Slavatová, žena nejvyššího purkrabího Českých zemí Bohuchvala Berky (v doprovodu dam
dvorního fraucimóru). 85 Co se týče přítomnosti královny Alžběty během obřadu, o ní se
dochované zprávy nezmiňují. Její účast je zmiňována až při oslavách a hostině. O neformální
části oslav v zahradách Pražského hradu se poté dozvídáme, zhruba v jakém duchu až do
ranních hodin probíhaly. Podobné společenské vyžití dvorské společnosti se později staly
typickou součástí pražského pobytu nové královny Alžběty Stuartovny.
Nesporně další významnou událostí byla korunovace nejstaršího královského syna Jindřicha
Fridricha českým králem. Ta se uskutečnila v kapitulním chrámu 29. dubna 1620. Rozhodnutí
stavů prosadit tuto volba svědčí z jejich pohledu o pozitivním vnímání Fridrichovy vlády. Dle
konfederačních článků byla totiž volba potomka krále možná pouze v případě, že jej stavy
všech sjednocených zemí společně zvolí. Ovšem vzhledem k argumentům vděčnosti, kterou
byly stavy Fridrichu Falckému zavázány, že „nás se ujíti a to všechno břemeno na sebe přijíti
řáčil“ 86, usnesly se stavy během generálního sněmu konanému na konci března až do začátku
května 1620 na správnosti záměru, tzn. zachovat vládu i nadále ve falcké rodové linii. Podle
svědectví Pavla Skály přijal král Fridrich tuto nabídku s velkou radostí, vzhledem k ambici
povýšení svého rodu jistě korunování svého nejstaršího syna více než uvítal. 87 Mimoto se
zdá, že stavové vnímali záštitu falckého rodu jako hlavní záruku existence sjednocené
konfederace.
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3.2.

Vztah královského dvora s českým prostředím

Příchod krále „cizince“ a jeho krátké soužití s poněkud provinčním obyvatelstvem Prahy
přineslo řadu oboustranných reakcí. Interakce odlišných světů probíhala poněkud specificky,
a to v návaznosti na dané sféry vlivu a s různými odchylkami. V průběhu „zimní vlády“ se
totiž interferuje vícero kulturně a nábožensky odlišných prostředí, přičemž jejich určité
konvence nepřispěly k soužití bez komplikací. 88
Zahájení činnosti Fridrichovy vlády znamenalo zásadní mezník pro události vnitropolitického
vývoje. Od ustavení konfederace totiž nemá konglomerát spojených zemí stabilní jednotné
vedení.
Co se týče vztahu nového krále se zemskými úředníky, obklopil se Fridrich po jmenování,
resp. potvrzení zemské vlády 6. listopadu čelními představiteli povstání. Do nejvyšších úřadů
zvolil zejména zástupce Jednoty bratrské, s nimiž byl již falcký dvůr částečně v kontaktu při
jednáních o nabídce české koruny. Mezi zemskými úředníky, kteří měli ke královskému
dvoru nejblíže, se objevuje ve funkci nejvyššího purkrabího Bohuchval Berka z Dubé
a z Lipého, v roli nejvyššího hofmistra poté král potvrdil Viléma staršího z Lobkovic.
Nejvyšším kancléřem se stal Václav Vilém z Roupova. Funkce prezidenta apelačního soudu
byla svěřena jedné z dalších vůdčích osobností protihabsburského odboje, a to Václavu
Budovcovi z Budova. Lze se domnívat, že vzhledem k podpoře falckého kandidáta všemi
výše zmíněnými byl později jejich vzájemný vztah s králem relativně pozitivní či neutrální,
i když je nutné podotknout, že vlivem krátkého období vládní spolupráce nelze hodnotit
vztahy tohoto typu komplexně. Vzhledem k časté nepřítomnosti Fridricha v pražské rezidenci
z důvodu výjezdních cest či účasti na vojenských tažení pravděpodobně nedocházelo k příliš
četným příležitostem osobního kontaktu.
Při komunikaci s královnou Alžbětou nastala odlišná situace. Svou roli při tom sehrála
jazyková bariéra, a to zejména při kontaktu královského dvora s pražskými obyvateli,
potažmo měšťany. Jazykové překážky se staly pro Alžbětu nepřekonatelnými i ve vztahu
k přijetí místní kultury. Navíc vlivem dalších okolností, které vzájemnou odlišnost časem o to
více potrhovaly, se staví královský dvůr do izolace. Královna částečně komunikovala
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s některými nejvyššími úředníky, pro které nebyla problémem francouzština. Zde zmiňme
především Václava Budovce Budova, jehož jazykové dovednosti takový kontakt umožnily.
I přesto způsobovala uzavřená královna i její fraucimor pozdvižení mezi obyvateli Prahy.
Zejména pražské měšťanky šokovala svou garderobou s výstřihy hluboce odhalujícími partie
dekoltu. 89 Ve spojení s Alžbětinou zálibou ve světských radovánkách, hlavně holdování
bujarým oslavám 90, nepůsobila postava královny dostatečně seriózně. To se odrazilo i na její
pověsti mezi Pražany. Královna Alžběta se cítila v nepřítomnosti svého manžela v Praze
opuštěná. Často si v dopisech králi stěžuje na trudnomyslnost, která ji často trápí.91
Také vystupování Fridricha Falckého během výkonu panovnického úřadu přivádělo často
obyvatele hlavního města do rozpaků. Do té doby byl mimo určité společenské kruhy velice
neobvyklý jakýkoliv projev spontánnosti, k tomu ovšem neměl Fridrich leckdy daleko.
Rozpravy s měšťany nebo koupání v řece Vltavě udivovalo zdejší měšťany natolik, že vlastně
nevěděli, co si o tom mají myslet. 92 Mimoto udivil i svou poněkud pošetilou snahou řešit
tragickou finanční situaci země tím způsobem 93, že nechal na Pražský hrad svolat jednotlivé
„konšely a nejpřednější osoby z Pražanů všech tří měst“ a požádal je o peněžní pomoc
při řešení krizové situace. 94
Situace, při nichž se choval dle měšťanského stavu neadekvátně, zavdávaly prostor ke vzniku
mínění o jeho zvláštní povaze. Patrný je evidentní odstup obyvatel napříč stavy, a to jak od
záležitostí týkajících se konfederace, tak od dalších okolností politického rázu.
Avšak během „zimní vlády“ se vyskytla v malé míře také snaha pokračovat v zavedených
zvyklostech, které můžeme mimořádně spatřovat například při slavnostních událostech,
při nichž se vhazovaly mince mezi shromážděné obyvatele nebo se obdarovávali
i ti nejchudších pozorovatelé. 95
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Co se týče celkového hodnocení „zimního krále“ tehdejšími obyvateli Prahy, lze je označit za
rozporuplné. Přesto velkým pozitivem, jak již bylo naznačeno, bylo navrácení královského
sídla zpět do Prahy a dále narození královského syna v hlavním městě. 96
3.3. Konfliktní momenty „zimní vlády“ (nové pořádky a jejich přijetí)
Konfrontace reálných poměrů se dostavila záhy po nastolení Fridrichovy vlády. Poté, co se
nový král seznámil s dosavadní vládní agendou a zjistil tristní finanční stav královské
pokladnice, nastala do určité míry paradoxní snaha o nastolení seriózní vládní atmosféry. Lze
tak soudit vzhledem k vládní koncepci, která určovala králův program jasně prostřednictvím
tradičních ceremonií a konfederačních principů. I přesto se v průběhu „zimní vlády“ vyskytlo
několik zlomových momentů, jejichž vlivem se objevovala už tehdy přímá kritika zavedených
nových pořádků.
„Qui templum S. Viti destruit, facile sibi viam ad infernum struit“ 97
Nejvýraznější konfliktní moment, při němž se reálně konfrontovalo odlišné sociálně-kulturní
založení heidelberského dvora a Fridrichových poradců s českým prostředím, nastal při
procesu tzv. očisty Chrámu sv. Víta. 98 I přestože původně zaručovaná náboženská svoboda,
již Fridrich potvrzoval během svých holdovacích cest, zpočátku nepřispívala k radikálnímu
střetávání různých náboženských tendencí, docházelo později zejména v hlavním městě
království k násilnému prosazení kalvinistických principů víry. Pod určitým nátlakem králova
okolí totiž Fridrich svolil k očistnému procesu interiéru kapitulního chrámu, ten měl ovšem za
důsledek hlasité projevy nelibosti pražského obyvatelstva, a to nejen ze strany katolických
zástupců vystěhované kapituly.
Konfliktní potenciál této události je zřejmý nejen z pohledu prosazení zásad kalvinismu vůči
zachování stavu tradičního nábožensky orientovaného umění, ale také v souvislosti s genezí
králova rozhodnutí o nařízení. Fridrich zastával patrně liberálnější postoj k otázce očisty
chrámu na rozdíl od svých náboženských rádců a zemských elitních představitelů, především
nábožensky radikalizované skupiny 99, přičemž Pavel Skála a Jakub Hübel shodně uvádějí
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Bohuchvala Berku z Dubé a Václava Viléma z Roupova ve vedení při procesu reformace
chrámu. Některé prameny uvádí dále účast Václava Budovce z Budova, Petra Milnera
z Milhausu a další osoby povstání. 100 Ačkoli se Abraham Scultet následující den při
bohoslužbě vyjádřil s odůvodněním vzniklých opatření z králova záměru, ve skutečnosti byl
zřejmě Fridrich v této věci ovlivněn názory svého okolí. 101
Vlastní králova iniciativa k nařízení zmíněného procesu je prezentována hlavně uvedenými
Scultetovými zprávami nebo také prostřednictvím několika letáků, konkrétně například
německy psaným letákem: „Kurtzer, aber warhafftiger Bericht Von der Grausamen
Verfolgung, welche bey währender Regierung König Friederichs Pfaltzgraven Churfürsten
in Böheimb über die Bäptler, Lutherischen und Vrüder soll ergangen seyn. Proverb. 13. 5.
Der Gerechte ist der Lügen feind: aber der Gottlose schmähet und schändet sich selbst, 1627,
přičemž zde vystupuje autor na královu obranu oproti zprávám z katolického prostředí. 102
Králův straník Pavel Skála hovoří v této věci jinak, k reformaci dle jeho výkladu došlo
„…. s volí a věděním krále Fridricha, jako z horlivosti některých předních pánů českých
z jednoty bratské, jenž přední úřady zemské v tu dobu na sobě zdržovali.“ 103
Vykonáním panovníkova požadavku byli ovšem pověřeni zemští hodnostáři, otázkou tedy
může být, do jaké míry se zde realizovala individuální motivace českých pánů. Jak je známo,
převážná část osob ve vrcholných úřadech zemské vlády byla svým vyznáním kalvinisticky
vstřícná, buď šlo o evangelíky, nebo představitele Jednoty bratské. Reformační záměr, při
němž měly být z Chrámu sv. Víta odstraněny nejrušivější dekorativní předměty, se zvrhl
v hromadnou devastaci umělecky hodnotného inventáře, přestože král požadoval umístění
spolehlivě, se s velkou pravděpodobností ani Fridrich této události neúčastnil. Viz Zpustošení
Chrámu svatého Víta v roce 1619. 1998, s. 46.
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umělecky hodnotných objektů v kapli sv. Zikmunda. Podle závěrů Vincenta Kramáře, který
při výzkumu vycházel mimo jiné ze spisů katolického autora Tomáše Pešiny z Čechorodu,
Fridrich po několika dnech zasáhl a nechal zbylé předměty znepřístupnit tím, že je přenesl do
kaple sv. Vojtěcha. Žádosti původní kapituly byly nakonec částečně vyslyšeny a malé
množství uměleckých děl se podařilo zachránit.
Pokud budeme na reformační proces nahlížet prismatem kalvínské konfese 17. století, pro niž
byly očistné tendence součástí náboženské praxe, zjistíme, že přijetím Fridricha Falckého
za krále bylo jen otázkou času, kdy vznese podobný požadavek, 104 a to obzvláště za stavu,
kdy byl Chrám sv. Víta zvolen královskou bazilikou. Vzhledem k přístupu, který král k celé
věci zvolil (stejně jako v mnoha jiných případech), podrobil se extrémnímu řešení vlivných
hodnostářů, kterými se obklopoval. Ti svou apelační politikou přesvědčili krále o správnosti
reformace. A jelikož byl Fridrich mnohdy fanatickým kalvinistou a sám sebe vnímal jako
posla Božího, nemohl jednat jinak než řídit se doporučeními svých rádců (Abrahama Sculteta
a Ludwiga Cameraria) v náboženských otázkách.
Pokud přijmeme teorii o iniciativě českých pánů, jaká byla ve skutečnosti jejich motivace?
Jedním z možných aspektů, působícím tendencí odchýlení od zavedených pořádků, lze
označit vymezení se vůči předchozímu náboženství, které bylo doposud spjato
s habsburskými panovníky. To by podpořila také skutečnost s agresivním provedením
reformace chrámu. V povědomí novoutrakvistů a dalších zůstává jistě i po nějakém čase živá
křivda událostí v Hrobech a Broumově. 105 S tím souvisí možný nacionální efekt stavovského
prostředí, které se vyhranilo vůči Habsburkům a jejich umělecké výzdobě v duchu
katolického náboženství, paradoxně podpořené „falckým cizincem“. V souvislosti s formulací
nové konfederační politiky se stala reformace jedním z aspektů utváření kultury
protestantských konfesí prostředí českého povstání.
Důsledkem provedení reformace chrámu byl hlasitý projev nelibosti a nesouhlasu pražského
obyvatelstva. Ačkoli na tuto možnou reakci veřejnosti krále upozorňovali někteří
z umírněnějších pánů (Vilém Popel z Lobkovic, Jáchym Ondřej Šlik)
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nepěstoval. Problém viděli obyvatelé města zejména v neúctě k tradici, chrám byl totiž
tradičním místem posledního odpočinku českých králů a uložištěm relikvií svatých.
Veřejnosti

A.

Scultet

prostřednictvím

kázání

vzkázal:

„Leuthe

ärgern

sich

an der Abschaffung der Bilder. Antwort: Sie ärgerten sich auch an dest Herrn Christi
Predigten. Sollte darumb Christus nit gepredigt haben? Wer den willen Gottes thut, der hat
sich siszfals keines ärgernusses, das von ihm herrühre, zubefahren. Wer sich aber an der
vollnziehung desz Willen Gottes ärgert, der versündigst sic han Gott unnd an seinem
Nechsten,“ 107
Právě jako odplata českých světců za činy způsobené v katedrále byla později vykládána
prohra stavovských v bitvě na Bílé hoře. 108
K dispozici máme také informace o dalším konfliktu krále Fridricha s Pražany. V souvislosti
s „očistou“ sv. Víta se obyvatelstvo obávalo, že se bude v reformačním úsilí nadále
pokračovat. Zanedlouho poté král požádal o odstranění uměleckého díla z důvodu náboženské
nepřijatelnosti, konkrétně se to týkalo krucifixu na Karlově mostě. V reakci na to jej Staré
Město konfrontovalo s odmítnutím takové žádosti vyhovět. 109 Poprvé se setkáváme
s úředním odporem proti nařízení krále, přičemž se zároveň projevuje rozštěpení
evangelických stavů na skupinu radikálních a umírněných. Prokazatelně při této příležitosti
narážíme na projevy nesourodé stavovské politiky.
Svévolná reformace přivedla Fridricha i panovnický dvůr v očích pražských obyvatel do
krize, od té doby se počínají ozývat výraznější projevy negativního hodnocení nového
krále. 110 Podle všeho získal už v lednu 1620 hanlivý přídomek „zimní král“. 111 Mimoto se
nálada obyvatel odvíjela od stavu na bojišti. 112
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Další moment s potenciálem konfliktu či krize Fridrichovy vlády vyvstal v souvislosti
s krachem jednání se zahraničními spojenci ohledně finanční či vojenské podpory. Společné
financování válečné politiky za stavu prázdné stavovské pokladnice a malých finančních
možností falckého panovníka se postupně blížilo k bankrotní situaci celého stavovského
experimentu. V kontrastu k tomu působí honosné ceremoniály a slavnosti královského dvora
poněkud nerozumně, nicméně byly tehdy nutným prvkem sebeprezentace dvorské společnosti
mimo skutečnost 113, že šlo z pohledu královského páru o velkou zálibu.
V souvislosti s válečnými výdaji byly jediným řešením zahraniční investice, které mohl svým
vlivem zprostředkovat právě Fridrich. Krizová situace se prohloubila v době, kdy nebyla
poskytnuta výraznější podpora ze strany Anglie a Nizozemí a současně došlo k uzavření
Ulmské dohody, jíž byl Fridrich izolován od možné pomoci spřízněných říšských
oblastí. V nejkritičtějších chvílích byly s nejistým výnosem na stavy uvalovány daňové
odvody. 114 Ani jeden z finančních pokusů o záchranu vojska ovšem nepřispěl potřebnou
měrou k pravidelnému vyplácení vojska. Neplacení žoldnéři proto rabovali a loupili majetek
českého venkovského obyvatelstva a nakonec utekli z bitevního pole.
To nezůstalo u poddaných bez odezvy, proti žoldnéřské soldatesce se bouřili už od konce
roku 1619. Další vlna selských povstání pokračovala v několika krajích od jara roku 1620
(květen – červen) 115, v návaznosti na to povstávají také jednotlivé vojenské oddíly
(červenec – srpen 1620). 116 Odpor poddaných jasně naznačoval, že se situací nebyli
spokojeni, omezovala mimo jiné jejich každodenní činnost. Projevy nespokojenosti ovšem
král nereflektoval žádným prokazatelným způsobem.
3.4. Fridrichova politika ve smyslu obhájení konfederační idey
Zprávy z dochovaných pramenů působí dojmem, že se Fridrich ve své nové roli příliš
neangažoval. Titul přijal ve skutečnosti bez vyjednávání jakýchkoli požadavků. Zdá se,
že skutečně žádné změny stavovských podmínek nepožadoval. Na základě jakých příčin,
to lze pouze dedukovat. Mohl být učiněnou nabídkou natolik poctěn, což bylo již v rámci této
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práce uvedeno, že určité nároky ponechal (dočasně) stranou, nebo zcela souhlasil se
stavovským programem i konfederační smlouvou. Do jaké míry rozuměl právnímu základu
této smlouvy a mechanizmům, které nastavovala, o tom můžeme jen spekulovat. I přesto lze
konstatovat, že během počátků období „zimní vlády“ postupoval Fridrich do jisté míry
pragmaticky, dle stanovených pokynů. Jmenoval (předem vybrané) nové vedení nejvyšších
zemských úřadů, formálně potvrdil kompetence působnosti nominovaných osob v instituci
defenzorů. Jasně formuloval své další kroky. Ty měly směřovat k ostatním zemím Koruny
české, jimž plánoval potvrdit zemská privilegia prostřednictvím holdovacích cest. Po
korunovaci tak zahajuje cestu po českých zemích.117 Ovšem ještě předtím se nakrátko vrací
do říše, kde se v Norimberku od 19. listopadu 1619 koná sjezd členů Unie.
Situaci ovšem komplikoval nepříznivý válečný vývoj. Přestože stavovská vojska bojovala na
českém území ještě před Fridrichovým příjezdem, válečným otázkám zpočátku nevěnoval
nový král příliš pozornost. Vzhledem k novému velení v podobě Kristiána z Anhaltu neměl
pravděpodobně potřebu se v těchto otázkách angažovat, natolik svému dlouholetému rádci
důvěřoval, nadto neměl de iure v této oblasti žádné kompetence. Situace se ovšem časem
změnila a Fridrich se dokonce několik týdnů v období před Bílou horou vojenského tažení
osobně účastnil. Avšak morálka neplaceného vojska strmě klesala, někteří dokonce
vyjednávali o podmínkách přechodu na protivníkovu stranu. 118
27. ledna 1620 vyrazila královská delegace směrem do Brna, kde svolali moravští stavové
u příležitosti návštěvy Fridricha tzv. holdovací sněm. Cestou navštívili za hlasitých ovací
město Třebíč a poté Moravský Krumlov v čele s direktorem Petroldem Bohobudem z Lipé,
jehož honosný palác si Fridrich obzvlášť pochvaloval (stavěl jej na úroveň zámku
v Heidelbergu) 119. Nakonec dorazili 4. února na brněnský sněm. 120 Z moravského prostředí
byl Fridrich jistě nadšen, zejména zdejší krajina se mu zabílila, v porovnání s Čechy si ji
pochvaloval. I přes tyto sympatie je ovšem z korespondence evidentní aspekt určitého
odcizení.
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František KAMENÍČEK. Zemské sněmy a sjezdy moravské: (1526–1628). Díl 1. Brno, 1900,
s. 521.
118
Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála
k popravišti. Praha: Paseka, 2004, s. 389.
119
Bedřich MENDL – Eleonora MENDLOVÁ-MRÁČKOVÁ (ed.). Praha, 1919, s. 17.
120
František KAMENÍČEK.. Díl 1. Brno, 1900, s. 526.
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V rámci své náboženské politiky dokonce při příležitosti cesty Moravou formálně uznal
existenci Helvétské konfese.
4. Zmaření nadějí alias začátek konce protestantismu v Čechách
Večer po bitvě se válečná rada rozhodla o postoupení hlavního města nepříteli a také
o přemístění odbojného centra do Vratislavi. Avšak celkový kolaps povstaleckého
experimentu byl již více než zřejmý. Postupně se podrobily i ostatní sjednocené země.
Fridrich v doprovodu věrné družiny a dvora (vč. Pavla Skály ze Zhoře) se ještě téhož roku
v prosinci přesouvá do Haagu, kde stráví další léta v exilu.
„Král na útěku“
Dobové interpretace, vznikající ještě za Fridrichova života, často poněkud satiricky
interpretují králův odjezd z hlavního města, s motivy „Krále na útěku“.
Bezprostředně po porážce stavovských vojsk vyšlo mnoho německých reakcí s posměšným
textem namířeným právě proti Fridrichovi Falckému. Do češtiny jich bylo přeloženo
omezeně, například satirický leták z roku 1621 s refrénem písně: „Oznamte, kam se obrátil.
Palatýn, který se ztratil.“ Zde metaforicky lovec pronásleduje lovenou laň. 121
Dále zachytil útěk „zimního krále“ řezbář Kašpar Bechteler, jehož reliéf zdobí od obnovy
prostoru Chrám sv. Víta. Ztvárnění „odjezdu Fridricha Falckého z Pražského hradu“
zachycuje karavanu vozů během přejezdu Karlova mostu a dále celkovou scenérii Malé
Strany a Starého Města. Symbolicky si vybral autor tradiční místo Prahy, s jehož historií se
pojí také česká historická tradice. V souvislosti s tím působí kontrastně odjezd krále spojený
s koncem jeho vlády v českých zemích. 122
Poněkud jiným motivem „prchajícího krále“ je intepretace Fridrichovy účasti či spíše neúčasti
při bitevním dění u letohrádku Hvězda, kdy král Fridrich k bitvě nakonec vyrazil, ale za
hradbami města situaci přehodnotil a následně volil raději útěk z Prahy. Tento námět mnohem
118

Leták s názvem „Postilion extra ordinarius, pošta vnově nařízení do Říše nyní vyslaná, hledati
krále nového, vlůni v Čechách straceného“ In: Pravoslav KNEIDL. Česká lidová grafika: v
ilustracích novin, letáků a písniček. Vyd. 1., Praha, 1983, s. 151, obr. 101. Podrobněji politickou
satiru analyzoval např. Jaroslav KOLÁR. K českým politickým satirám z třicetileté války: Nová
piketní hra. In: Strahovská knihovna: Sborník Památníku národního písemnictví Praha: Památník
národního písemnictví Roč. 7, (1972), s. 91-105.
122
Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ. Praha. 1998, s. 74–75.
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později ztvárnil například Karel Javůrek v roce 1872 („Zimní král Bedřich Falcký za bitvy
Bělohorské 8. listopadu r. 1620“). 123
Pro Fridricha Falckého končí vláda v Českém království prakticky jeho odjezdem z Prahy.
Po několika dnech od prohrané bitvy na Bílé hoře se totiž delegace českých pánů s omluvou
vrátila k původně korunovanému králi Ferdinandovi II. Fridrich i jeho čeští následovníci
(žijící v exilu) spojují ovšem titul českého krále s reprezentací v Haagu až do roku 1632, kdy
několik dní po smrti švédského krále Gustava Adolfa umírá v exilu také Fridrich. 124 I přes
neúspěch „české války“ se však naskytly určité momenty, při nichž nebyla idea návratu
„zimního krále“ či jeho potomků (viz příloha č. 4) na český trůn z pohledu českých
evangelíků zcela nemožná. Například v souvislosti s vítězným tažením švédského krále na
území říše se objevily reakce českých exulantů s nadějí navrácení protestantské politiky
v českých zemích. Ti spatřovali náznaky zvratu událostí ve prospěch Fridricha ve smyslu jeho
návratu na český trůn při různých anomáliích. 125 K tomu se objevují také interpretace se
„lvími motivy“, a to zejména při navazování spolupráce Fridricha Falckého a Gustava
Adolfa. 126
V souvislosti s důsledky Fridrichova osudu se můžeme setkat s motivem Fortuny (příloha č. 7
– Des gwesten Pfaltzgrafen Glück und Unglück). Dobový leták s verši popisuje příčiny
Fridrichova neblahého osudu, ty vidí především v jeho rádcích, kteří zde symbolicky otáčí
kolem. Záchranou jsou zde pro Fridricha nizozemští rybáři, kteří jej zachraňují stejně jako ve
skutečnosti. 127
Důsledky události bitvy na Bílé hoře citelně zasáhly do převážně evangelického prostředí
českých zemí. Avšak porážka stavovského vojska na Bílé hoře v roce 1620 prozatím pouze
předznamenala stav po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského (1627/1628), až po něm se
totiž zásadně mění české náboženské prostředí a možnosti evangelických stavů.
123

Autor zde ztvárnil krále přicházejícího k bitevnímu poli jako civilně oděného pozorovatele bitevní
události, jež se zdráhá cokoli podniknout. Viz Friedrich von der Pfalz waehrend der Schlacht am
Weissen Berge von Karel Jarůvek. Krasoumná jednota, 1872, č. k. 22 a dále Valentina
YAGODKA. Karel Javůrek (1815–1909). Brno, 2017, s. 44 a 85. Magisterská diplomová práce.
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Ferdinand MENČÍK (ed.). Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic: od roku 1624 do roku
1648. V Praze ákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,
1897. 213 stran. Historický archiv; číslo 10, s. 72.
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Tamtéž, s. 19, 37 atd. a dále Kotterovo proroctví a jiné. In: Jana HUBKOVÁ. 2010, s. 401–410.
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5. Druhý život Fridricha Falckého v české historické paměti
Druhý život Fridricha Falckého zásadně ovlivňuje současný pohled nejen laické, ale
i odborné veřejnosti v otázce vnímání celkového obrazu epizodní vlády „zimního krále“.
V průběhu několika staletí se obraz falckého krále částečně transformoval, a to vlivem
historického kontextu doby, z níž při interpretaci dobových materiálů vycházíme. Současně
s návratem tématu bitvy na Bílé hoře, k němuž při dramatických událostech české historie
často docházelo, se oživovala také Fridrichova role a její podíl na konečné porážce českého
stavovského povstání. 128 V kontextu dané politické reality se prosazovaly tendence jak
dehonestující Fridrichovo působení, tak i naopak se v omezeném počtu objevují oslavné
reakce. Interpretace se mnohdy odvíjela od záměru popularizovat, či degradovat výsledky
událostí roku 1620. Vzhledem k historii, která se v průběhu dalších století ubírala v českém
prostoru katolicko-habsburským směrem, je třeba podotknout, že umělecká tvorba podléhala
vlivu cenzury, jíž byly určité náměty omezeny. 129 Současné výzkumy prokazují, že motivy
týkající se bělohorského tématu, jež často zahrnují také Fridrichovo hodnocení, se odrazily
v různých sférách kulturní či umělecké činnosti, přičemž zejména beletrie 130, výtvarná díla,
písňová tvorba či později filmové zpracování měly zřejmě největší dopad na ovlivnění
veřejného mínění větší části společnosti. 131 Informačním zdrojem autorů uměleckých děl
ovšem nebyla dobová historiografie, ale převážně hlavně beletrie či poezie. 132 Obecně lze
tvrdit, že z toho důvodu byly často ztvárňované motivy od historické skutečnosti podstatně
vzdálené.
Nutno dodat, že vzhledem k velmi rozsáhlému materiálu, který se přímo, či nepřímo dotýká
obrazu Fridricha Falckého v kontextu české historické paměti, se omezím pro účely této práce
pouze na názorové skupiny, které jsou charakteristické opakujícími se motivy prezentace
Fridrichovy vlády. Jedná se tedy o skromnou výběrovou sondu na poli mnoha možností
širšího výzkumu, a to bez hlubší specifikace žánru či typu média.
128

Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ. Bitva na Bílé hoře a bělohorské motivy mezi mýtem, stereotypem
a tradicí k ikonografickým aspektům historické paměti. In: Ikonografie: témata, motivy
a interpretace. K poctě Jana Royta. Univerzita Karlova, Karolinum 2016, s. 192–193.
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Vít VLNAS. „Médea to česká s dítek vraždou“. Mýtus Bílé hory. In: Dějiny a současnost. Kulturně
historická revue, č. 11, 2007, s. 14.
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Tereza BRUKNEROVÁ. Reflexe bělohorské doby v české historické próze 19. století. V Praze,
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Fridrich Falcký jako „slabý král“ a „král cizinec“
Jedním z velmi opakovaných motivů je ztvárnění Fridricha Falckého jako slabého krále
či „krále cizince“. Tento motiv vychází z historiografie převážně katolického prostředí, skrze
niž je Fridrich často hodnocen jako nerozhodný, váhavý a slabý politik, jehož ambicí byla
spíše zbožnost a starost o rodinu, nežli rozhodnost a umění vést a panovat. Často se s touto
interpretací setkáváme také ve spojení s konceptem „ambiciózní manželky“, při němž se
důsledky Fridrichova jednání objasňují cílevědomou povahou Alžběty Stuartovny, která jej
motivovala jednat podle svého mínění.
Motiv slabého krále, který preferuje bezpečí své rodiny před ochranou Českého království,
umělecky ztvárnil například malíř Otto von Fabera du Faur, který vyobrazil Fridricha při
snaze ochránit svou rodinu v krizovém okamžiku bitevní šarvátky. 133 Králův starostlivý
přístup k rodinnému krbu je evidentní nejen z korespondence, avšak divák českého prostředí
reflektuje úlohu sebevědomého krále poněkud jiným prizmatem. Nadto tento motiv podtrhuje
tragičnost Fridrichova osudu.
Co se týče využití námětu „ambiciózní manželky“, můžeme se s ním například setkat
prostřednictvím spisku „Země dobrá, to jest země česká“ pojednávajícím mimo jiné
o pohromě „očisty“ Chrámu sv. Víta. Na kramářském listu z poloviny 18. stol. se dochoval
text neznámého autora, který interpretuje osobnost Fridricha jako krále jednajícího na pokyn
Alžběty, již staví text do role „zatvrzelé kalvinistky“. 134
„Lehkomyslný král“ bez zájmu o české záležitosti
Velice oblíbeným motivem se ve výtvarném umění v polovině 19. století stal námět „Poslední
kvas Fridricha Falckého“
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, a to v důsledku trendu historické malby, která se svým

prostřednictvím podílela na vytváření historického vědomí. 136
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Zobrazením historické reflexe motivu Fridricha Falckého jako lehkovážného krále, který se
v podstatě nezajímá o dění ve svém království a raději pořádá slavnostní hostinu pro anglické
vyslance 137, vzniká další varianta uměleckých intepretací událostí na Bílé hoře. V kritickém
okamžiku bitvy, kdy se střetnou obě strany vojska nedaleko pražských hradeb, působí
hodující král poněkud kuriózně. S ohledem na následující události lze motiv „poslední
hostiny“ interpretovat buď jako výstřední pokus o vtip, nebo zničující tragédií. 138 Většina
výtvarných děl zobrazujících hodujícího krále vznikla v druhé polovině 19. století, tedy
v období postupného prosazování občanské společnosti, kdy se téma Bílé hory znovu otevírá
v souvislosti s hledáním národní historie. 139
Zmíněným motivem se inspirovala skupina umělců výtvarného umění, jmenovitě František
Čermák („Poslední kvas Fridricha Falckého“ – 1852)

140

, Karel Svoboda („Poslední kvas

Bedřicha Falckého na hradě Pražském, přerušený zprávou o prohrané bitvě na Bílé
hoře“ – 1868, viz příloha č. 10) 141 a Agathon Klemt (Poslední kvas Zimního krále – 1882, viz
příloha č. 9). 142
Tito autoři pracují ve svých dílech s určitými odlišnostmi při interpretaci dané události. Avšak
ve všech případech se rozvíjí motiv poslední královské hostiny v kontrastu s tím, že král
ponechal vojsko napospas nepříteli a od událostí se zjevně distancoval.

143

Nadto jednotlivá

ztvárnění evokují atmosféru napětí, jež vzniká působením kontrastu bujaré hostiny versus
ohlášení katastrofické zprávy o ztracené bitvě. 144
Novodobá filmová produkce se také pokusila o interpretaci stavovského povstání,
vč. vyobrazení postavy „zimního krále“. Vesměs jde o pokračování historicky tradičního
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výkladu událostí tzv. české války, kde je Fridrich Falcký zobrazován motivem krále,
nejevícího zájem o české dění.
Filmové zpracování tohoto historického tématu nabízí životopisný seriál Lékař umírajícího
času, natočený Československou televizí v roce 1983 podle scénáře Vladimíra Körnera.

145

Obraz obědvajícího Fridricha Falckého je součástí posledního dílu „Via Doloris“, ten je nejen
v této části filmového zpracování prezentován opět jako lehkovážný vladař, který klade své
osobní zájmy před dění v českých zemích. Ztracenou bitvu klade za vinu stavovské finanční
politice. V bitvě se angažuje teprve po výzvě, a to až v samotném závěru bitvy, kdy se jeho
účast už jeví jako zbytečná.
V podobném duchu se nese také zobrazení role Fridricha Falckého v historickém filmu
s názvem Bůh s námi. Toto filmové zpracování je na poli současné kinematografie novinkou,
vzniklo v koprodukci České televize u příležitosti jubilejního výročí, a to čtyři sta let od
událostí pražské defenestrace v roce 1618. Přestože přináší film divákům tradiční historické
téma se zažitými motivy některých postav či událostí, vyvolal v soudobé společnosti svým
scénářem rozporuplné reakce. U postavy Fridricha zde obzvlášť vynikají vlastnosti
„lehkovážného krále“ jako například váhavost, liknavost či neochota k přijetí zodpovědnosti.
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Podrobněji viz Jana KRÁLOVÁ. Existenciální hrdinové vybraných próz Vladimíra Körnera
2010, s. 45. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta
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6.

Závěr

Cílem předkládané bakalářské práce „Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království.“
bylo formulovat význam osoby „zimního“ krále v průběhu obhajoby stavovského projektu
Konfederace stavů zemí Koruny české. Mimoto bylo snahou analyzovat celkový postoj
Fridricha Falckého k otázce českého stavovského povstání. V průběhu zpracování práce
vyvstaly také další otázky, a to jak se Fridrich ztotožnil s vizí zmíněného projektu a jakým
způsobem probíhalo společné soužití tak rozdílných prostředí (myšleno falcký kalvinisticky
orientovaný dvůr a české, převážně evangelické konzervativní prostředí) v Praze. Nadto
vznikl podnět týkající se pozdější interpretace „zimního krále“, jež přejímala s různými
motivy česká historická paměť v průběhu několika staletí.
Při zpracování tématu byly studovány písemné i nepísemné prameny povahy literární,
publicistické i umělecké. V průběhu jejich analyzování byla aplikována především metoda
přímé interpretace událostí z dobových pramenů a tzv. metoda sondy.
Význam osoby Fridricha Falckého během obhajoby českých stavovských priorit zosobněných
v projektu sjednocených zemí se projevuje především v jeho potenciálu vlivného protestanta
a zahraničního partnera, kterým Fridrich českým stavům byl, na základě toho jej vlastně stavy
zvolily. Avšak výhody, jež čelní zástupce Protestanské unie zpočátku představoval, se téměř
při žádné příležitosti zásadně neprojevily. Naopak Fridrichovy charakterové vlastnosti a často
váhavé jednání, ovlivněné navíc nejbližšími poradci (Abraham Scultet a Ludwig Camerarius)
vedlo ke zhoršení celkově komplikované situace. V praxi proto nezprostředkoval touženou
podporu mezi ostatními protestanskými panovníky, k tomu navíc neposkytl dostatečné
finanční krytí ani z vlastního majetku, ani vyjednáním zahraničních investic.
Postoj Fridricha Falckého ke stavovskému povstání se zpočátku měnil. V souvislosti
s navázáním kontaktů se zástupci českých stavů však proklamuje od konce roku 1618
podporující stanovisko. Při pobytu v českých zemích se jeho postoj od stavovské reprezentace
v zásadě neodchýlil, pouze v okamžiku císařské volby vyznívá jeho hlas pro volbu poněkud
kontroverzně. Z pramenů a korespondence vyplývá, že vizi stavovského experimentu přijal za
svou náboženskou povinnost, avšak vlastní liknavost a sporadický přístup k systematickému
řešení vojenské či ekonomické krize v království jej dovedly za asistence stavovského vedení
země až k událostem Bílé hory.
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Při analýze vzájemného fungování falckého dvora s českým víceméně konzervativním
a většinově evangelickým prostředím lze zkoumat pouze působení v hlavním městě
konfederace států. Zde se totiž dvůr po celou dobu své existence v Čechách vyskytoval, tedy
až na Fridricha, který uskutečnil několik cest z důvodu holdování či účasti na vojenském
tažení. Studium při zpracovávání práce potvrdilo, že různost mentalit determinovaná
odlišným

sociálně-kulturním

prostředím

původu (Heidelberg X Praha) nepřispěla

k vzájemnému soužití. I když se celkový dvůr jevil vzhledem k anglickému původu Alžběty
Stuartovny jako vcelku komplexní společenství, královna Alžběta i její fraucimor vlivem
svých jazykových možností nenavázaly v Praze téměř žádné kontakty, naopak ve vztahu
k okolí se výrazně izolovaly. Navíc nevyvinula královská strana snahu o navázání na místní
tradice či kulturu, pouze s výjimkou jednotlivostí během doprovodných slavnostních akcí při
ceremoniálech. V této souvislosti naopak Fridrich svým rozhodnutím určitým způsobem
narušil tradiční kulturu, a to prostřednictvím reformace Chrámu sv. Víta. Projevený nesouhlas
Pražanů s „očistou“ chrámu nereflektovat však žádným způsobem. Ani při některých dalších
konfliktních situacích nekonfrontoval místní obyvatele s konkrétním stanoviskem. Nadto jsou
ve zkoumaném období zřejmé určité germanizační tendence, které se realizují v hlavním
městě království v důsledku cizorodosti krále Fridricha a jeho okolí. Ty se konkrétně uplatňují
vlivem běžného kontaktu v německém jazyce, v němž se odehrává i veškerá související
komunikace, vč. pražského tisku letákové publicistiky. S vládou Fridricha Falckého souvisí
také vyšší koncentrace zahraničních osob, s nimiž se v Praze rozšiřuje prvek německé kultury.
Obsah práce upozornil na určité možnosti dalšího výzkumu. Z důvodu převýšení rámce
pojednávané problematiky ovšem nebyla těmto otázkám v textu věnována pozornost. Jednou
ze zmíněných možností je například analýza jednání „zimního krále“ z pohledu právního
výkladu konfederační smlouvy, tedy zda Fridrich Falcký působil v jejím souladu a v jakém
rozsahu uplatnil své možnosti při podpoře stavovského projektu sjednocených zemí
v historicko-právním kontextu doby.
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Agathona
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17,
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2,
1868,
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