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Tato kniha vznikla z myšlenky, která nás - věřte mi nebo ne - napadla 

oba asi ve stejnou dobu. Ne, nešlo jen o to, napsat něco společně, ale 

naším záměrem bylo napsat jakousi historickou mystery, tedy 
především čtenáře zainteresovat a pobavit. Další důvod, proč jsme se 

to toho pustili, byl ten, že jsme chtěli nějak podnítit váš zájem o tento 

úsek naší české, rudolfinské historie, případně i o Vojničův rukopis 
(VM) a záhady vůbec. Protože v tom mnoho let pracujeme, otevřela se 

nám možnost použít ty zkušenosti i pro jakousi historickou fikci, i 
když, na druhé straně, je tam i mnoho historických fakt. Chtěli jsme 

vám ukázat, jak je takové bádání zajímavé a intrikující a že i když 

některá záhada třeba nikdy nebude rozluštěna, pomáhá její studium i 
tak rozšířit naše znalosti. Knihu jsme psali jaksi "za pochodu", navíc s 

předstíranou realností, tj. že šlo o skutečnou událost. To, že šlo o fikci, 
jsme nechávali jako pozdější překvapení.  

 

To překvapení se nám - soudě podle vašich dopisů - celkem podařilo a 
mnozí si všimli narážek, které naznačovaly, že nejde o realitu. Stalo se 

ale něco, s čím jsme měli počítat už od začátku: někteří z vás naše 

narážky přehlédli. Pokud to bylo díky dobré fabulaci příběhu, tak 
bychom si měli gratulovat, ale zároveň jsme si uvědomili, že každá hra 

má své meze a právě proto jsme se uprosřed toho psaní rozhodli vše 
objasnit. To bylo přijato našimi čtenáři celkem pozitivně: na rozdíl od 

záhadného pana G.A., který v knize vystupuje, nám nikdo z čtenářů 

nevyhrožoval násilím anebo něčím ještě horším :-).  
 

Pro jistotu tedy zde v tomto úvodu vše předem uvádíme na správnou 

míru, i když si uvědomujeme, že hodně lidí úvody nečte. Ti z vás, které 
jsme tím vlastně připravili o jedno překvapení, ale nemusí litovat - už 

proto, že těch překvapení je v knize i tak dost. Stačí jen sledovat různé 
narážky - tak např. iniciálky prvních tří aktérů, tj. prof. Svobody, 

Mudr. Pažita a výše uvedeného fanatika vytvářejí název S.F.I.N.G.A. 

:-).  
 

Těm, kteří naši hru neprohlédli, jsme se tehdy také omluvili a těm, co 
nás „odhalili“, jsme pogratulovali k jejich výbornému postřehu. 
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Věříme ale, že ať už tehdy čtenáři naši kamufláž prohlédli nebo ne, 
bavili se při čtení stejně dobře jako my. Ani my jsme totiž nevěděli, 

kam to vše povede či jak to skončí, byli jsme na tom tedy vlastně stejně 

jako čtenáři. Až snad na to, že my jsme se navíc museli z toho bludiště 
jako autoři také nějak vymotat :-). Jak se nám to podařilo, posuďte 

sami.  
 

A ještě něco: jakkoli by se mohl náš příběh zdát příliš fantastický, 

realita nás brzo přetrumfla: asi týden po tom, co jsme dopsali 
poslední kapitolu, otvírali v Praze hrobku Tychona de Brahe: prý byl 

otráven na příkaz dánského krále . . .  
 
Jansan a Shinen  
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Nedávno se nám podařilo spojit s profesorem S.F. Smetanou, který získal podivuhodné 
písemnosti, nalezené šťastnou náhodou jakýmsi majitelem renezančního stolku v okolí 
Třeboně. Zde uvádíme zatím interview K. Šlajsny s prof. Smetanou. Protože doufáme, že 
se od pana profesora v budoucnu dovíme ještě něco víc a protože se jedná o unikátní 
nález, který patrně navazuje na známý Vojničův rukopis, otevřeli jsme zde proto novou 
rubriku Třeboňský nález. 
Exkluzivní přepis rozhovoru Karla Šlajsny (Shinena) s prof. S.F. Smetanou následuje.  
 

 
K.Š.: Pane profesore, zhruba asi před měsícem jste oznámil v soukromých kruzích tento 
zajímavý nález. Pokročil jste již nějak ve svém úsilí objasnit tuto záhadu? 
 
Prof.S.: Ano, od té doby co jsme spolu mluvili poprvé, jsem nezahálel. Podařilo se mi 
zjistit, že podle znalců historie, Klíčky Šalamounovy (kniha, kterou jsme spolu tehdy 
diskutovali) přeložil do angličtiny sám J. Dee a také se zasadil o jejich vydání i když ve 
velmi omezeném množství, protože se jednalo o knihu, která byla v celém tehdejším 
křesťanském světě církví zakázána. 
Dále jsem se věnoval už dříve zmíněným vpiskům. Jsou napsány v angličtině v té 
podobě, jaká byla v době panování královny Alžběty běžná. Dokazují, že J.Dee knihu 
často používal. Tak třeba je tam tato poznámka:  
 
- Toto zkoušeno bez náznaku úspěchu. Jest možno, že při přípravě použity byly 
ingredience malé účinnosti, či byla evokace konána za nehodné konstelace? - Velmi 
nadějný výsledek, astrálové ohlásily se silným klepáním. - Konečně nastalo jejich spojení 
s E.K ( míněn jistě Edvard Kelly)  
 
Nechal jsem vypracovat znalecké posudky z oboru grafologie a co je zajímavé, že 
zatímco vpisky s velkou pravděpodobností psal skutečně J. Dee, volně vložené listy však 
psal zcela jistě někdo jiný! 
 
K.Š.: Můžete nám říci, kdy bude možno si vše prohlédnout? 
 
Prof.S.: To je v tento moment velmi těžké odhadnout. Není totiž jisté, odkud písemnosti 
pochází. Tak například většina inventárních seznamů byla vyhotovena až po II. světové 
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válce a žádný takový stolek tam uveden není. Nelze tedy prokázat, kdy byl zakoupen, 
kolik měl předtím majitelů a už vůbec ne z kterého určitého místa. S nálezem proto zatím 
pochopitelně nechci vycházet na veřejnost.  
 
K.Š.: Co myslíte, kdo by o to mohl mít ještě zájem? 
 
Prof.S.:To je velmi spekulativní otázka, ale domnívám se, že důvodem je, že by tento 
nález vyvolal značný zájem v zahraničí. Studoval jsem zatím alespoň všechny dostupné 
prameny, které popisují cestu J. Dee a E. Kellyho do Čech a jejich působení zde. Čerpal 
jsem především z deníků J. Dee, které byly nalezeny na sklonku 19. století v Anglii v 
tajné přihrádce starožitné skříňky. I v tom je velká podobnost situace s nálezem, který se 
povedl nám. Já osobně jsem si jist, že máme dostatek indicií, abychom stolek včetně 
obsahu prohlásili s jistotou za původní majetek J. Dee. 
 
K.Š.: A co volně vložené pergamenové listy o kterých jste se zmínil? 
 
Prof.S.: Musím se bohužel přiznat, že vzhledem k tomu, že jsou nějakým způsobem 
zašifrovány, hodlal jsem se jim věnovat později a pořídil jsem si fotokopie. Nicméně z 
deníků víme, že J.Dee byl sběratel, který vlastnil celou řadu starých rukopisů i od 
slavného R. Bacona. Též se stále spekuluje o tom, že to byl právě on, kdo vlastnil slavný 
manuskript nazývaný dnes Vojnichův rukopis, který údajně prodal za 600 zlatých císaři 
Rudolfu II. 
 
Tato teze je stále přetřásána, přestože v jeho denících je řada nejasností. Tak například 
nevíme, komu co doopravdy za onu tehdy velkou sumu peněz prodal. Vojničův rulopis 
mu mohl prodat později přes prostředníka dr. Curze ( míněn dr. Kurze - císařův 
tajemník) o kterém se často zmiňuje. Dokonce nemuselo jít ani vůbec o nějaký prodej, on 
jen tvrdí, že dostal nějaké peníze, ale neříká za co - mohlo to být třeba za špionážní 
služby, které provozoval pro šéfa královniny policie, Lorda Walsinghama. 
 
Další podivnou událost, ještě za svého pobytu v Praze, J. Dee zaznamenává později. 
Dočítáme se, že během jedné seance mu prý anděl Uriel nařídil všechny rukopisy, které 
vlastní, spálit. Vzal je tedy, vynesl na zahradu a nechal shořet. Druhý den je však našel 
doma nepoškozené! Dee to vysvětluje jako zkoušku víry, ale mě osobně to vede k 
domněnce, že před sanacemi používal nějakou omamnou drogu, takže ono pálení 
proběhlo toliko v jeho představách. 
Napadá mě i možnost, že mu drogu vždy podstrčil šejdíř Kelly, aby Dee uvěřil, že se 
opravdu setkává s anděly. 
 
Ale to jsem hrubě odbočil, promiňte. Můžeme se důvodně domnívat, že to co jsme 
nalezli, je částí nějakého jiného manuskriptu nebo jen část z jeho slavné sbírky a též si 
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dovolím odhadnout, že nějakým způsobem koresponduje s obsahem Voiničova rukopisu. 
 
 
K.Š.: Děkuji Vám za rozhovor a držím palce, abyste brzo ty dokumenty rozluštil.  
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Uvedli jsme zde už interview K. Šlajsny s prof. S.F. Smetanou, který získal podivuhodné 
písemnosti, nalezené šťastnou náhodou jakýmsi majitelem renezančního stolku v okolí 
Třeboně (viz titulní článek této sekce) Protože se jedná o unikátní nález, který patrně 
navazuje na známý Vojničův rukopis, rozhodli jsme se připojit i tyto poznámky od 
Jansana.  
 

 
Přiznám se, že když jsem si přečetl doslovný zápis výše uvedeného interview, byl jsem 
doslova ohromen. Prof. S.F. Smetanu neznám, ovšem našel jsem na netu jeho jméno ve 
sborníku The History of Viable Facts, vydaném Mormon Universitou ve Wyomingu a 
jeho kritické hodnocení umělých legend. Kdybych nevěřil, že jde o seriózního vědce, 
patrně bych si řekl, že jde o nějakou kachnu nebo dokonce i vymyšlenou 
cimrmanovskou legendu.  
 
Už samotný nález: je možné. že se takové věci mohou najít ještě dnes? Pak jsem si ale 
uvědomil, že je to pošetilá otázka. Samozřejmě že ano, podivné nálezy se dějí v 
kteréholiv době! Nu musím se na to dívat s otevřenýma očima, řekl jsem si. Podívám se 
raději na některé detaily! 
 
Sám pracuji převážně na Vojničově rukopise a tak mě zarazilo především to, jak dalece 
se datování Třeboňského rukopisu shoduje s dobou, kdy se Vojničův rukopis (VM) 
objevil v Praze. Správně by se totiž VM měl jmenovat "pražský", protože je to vlastně 
úplně první místo, kde máme zaručeno, že se opravdu nacházel, zatímco Vojnič ho ani 
nenapsal, ani neobjevil - ten byl totiž objeven už před čtyřista lety a právě v Praze.  
 
Také spojitost rukopisu s Johnem Dee by nebyla náhodná. Měl totiž velkou sbírku 
starých rukopisů a sám také psal řadu knih. Někteří výzkumníci totiž tvrdí, že on sám 
VM padělal. Nezdá se ale, že by Rudolfovi II prodal padělek, vždyť mu jednou daroval 
jednu knihu, kterou sám napsal. Chtěl si tím naladit císaře a ten mu tehdy řekl, že ji četl, 
ale že on těm věcem moc nerozumí. Prodávat padělek by spíše mohl Kelly, zatímco Dee 
si mohl mechat originál. Tak či tak, už to, že Rudolf jednou rukopis VM vlastnil, je 
sporné. 
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To mě přivádí k dalšímu podezření: nález prof. S.F. Smetany může už sám osobně být 
padělek. Ne, že bych podezříval pana profesora, ale už v době Kelleyho se vyráběly 
padělky běžně. Nové knihy už dávno vycházely tiskem, takže staré byly čím dál 
vzácnější a jejich prodej byl čím dále lepší biznys. Však ani nevíme, kolik Dee sám za 
VM zaplatil! 
 
Zda Dee měl opravdu originální VM, to je ovšem také docela možné. Ba co víc: 
třeboňské písemnosti, pokud byly opravdu psány Johnem Dee, by nám mohly pomoci 
rozlušit i samotné VM! Prof. Smetana se vyjádřil - ovšem už mimo interview - že na 
některých stránkách jsou také jinotaje či šifry. Jak víme, VM je psán neznámým 
jazykem a písmem . Doposud jsme také tvrdili, že je psán i neznámým autorem - pokud 
ale třeboňský rukopis obsahuje tajemství VM, pak je možné, že Dee opravdu VM 
rozluštil a autora poznal!  
 
Nedávno získané datování pergamenů VM naznačuje, že rukopis byl napsán o 200 let 
dříve, než žil Dee (lépe řečeno pergameny jsou z té doby). Ze stejného důvodu byl jako 
autor vyloučen i Roger Bacon, který naopak žil 200 let před VM. Co tedy Dee mohl 
vyřešit? Mohl VM najít někde v Anglii a například zjistit, že rukopis VM je původem z 
Čech, a pak se do těch Čech také vypravit.  
 
Ano, v době Karla čtvrtého byl spojení Čech s Anglií až překvapivě silné. Nejprve za 
Jana Lucemburského byli Angličané a Češi nepřátelé - i když slepý Jan pomáhal u 
Kresčaku francouzskému králi proti Angličanům jen z přátelství. Když se ujal vlády 
jeho syn Karel IV (který vlastně vyrůstal ve Francii a v té bitvě byl i zraněn), situace s 
Anglií se značně zlepšila. Karel poslal do Anglie poselství, které dojednalo, že když se 
Edward III - ten, co je porazil u Kresčaku - nebude ucházet o místo římského císaře, na 
které měl zálusk Karel, nebude zase Karel pomáhat francouzkým touhám po anglickém 
trůnu. Dohodu pak dokonce podtvrdilo anglické poselství, které jejich král vypravil do 
Prahy. Karel dokonce vyvdal svou dceru Annu za manželku budoucímu anglickému 
králi Richardovi II. Anička si vedla v Anglii skvěle a Angličané ji měli rádi. Přivezla si 
s sebou nejen česky psané evangelium, ale i českého kazatele Faulfaše, který předtím 
přednášel na Karlově Univerzitě v Praze. Byla krásná i vzdělaná, ale bohužel umřela 
mladičká, na mor. 
 
A byl to asi právě doktor Faulfaš, který přivezl po její smrti do Čech Wicklefovy knihy, 
které předtím nadchly nejen jeho, ale i Annu, která se dokonce obžalovaného Wicklefa 
u manžela zastávala. Později ty knihy nadchly v Praze i Jana Husa. Je ale možné, že ty 
knihy přivezli do Čech už někteří čeští studenti v Anglii - například Jeroným Pražský, 
který byl upálen zanedlouho po Husovi, studoval v Oxfordu. A ti studenti zase možná 
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naopak přivezli do Anglie některé české rukopisy. Jeden z nich, třeba zrovna VM, tak 
třeba našel svou cestu do Anglie a přes Johna Dee se zase do Prahy vrátil. . . 
 
Bylo by až nevěřitelně fantastické, kdyby se v třeboňských zápiscích objevilo, že 
skutečně VM pochází z Čech. Možná, že by to i zvedlo zájem našich čtenářů o tento 
cenný rukopis . . .  
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Profesor S.F. Smetana měl bohužel před krátkým časem těžkou dopravní nehodu a v 

současnosti leží v nemocnici a jeho zdravotní stav není dobrý. Když jsem ho v nemocnici 
navštívil, slíbil, že mi písemně zodpoví otázky, které jsem mu přinesl napsané. Zároveň 

mě požádal, abych dočasně pokračoval v jeho práci, což mě dost překvapilo.  

Jako potvrzení, že svoji nabídku myslí vážně, jsem dostal brzy na to od něj dopis, ve 
kterém mi popisuje další detaily svého nálezu, ale zároveň potvrzuje, že z důvodu úrazu 

se nemůže v současné době už dál třeboňskému nálezu věnovat. Protože ale ví, že by bvlo 
škoda takovv nález jen tak založit, posílá mi oskenované důležité části rukopisu a jiných 

poznámek a žádá mě, abych se tomu věnoval. 

Zde tedy následuje odborná část jeho dopisu, kde mi odpovídá na řadu otázek, které jsem 
mu předtím přinesl. 

Shinen.  
 

 
Shinen: Pane profesore, mohl by jste nám povědět 
něco bližšího o objevu, který se vám nedávno 
podařil? 
 
Prof . Smetana: Před nějakým časem mne jeden můj 
známý z Jižních Čech požádal, zda bych mu pomohl 
ohodnotit barokní stolek, který zakoupil v místním 
starožitnictví. Protože na fotografiích stolek vypadal 
velmi zajímavě a zachovale, při první příležitosti jsem 
se k němu vypravil. Stolek jsem zevrubně prohlédl a 
už na první pohled mě zaujalo to, že vrchní desku 

tvořila zcela bohatá intarzie orámovaná stříbrným kováním. Ta tam byla zcela 
jednoznačně přidána později. To sice poněkud snižovalo cenu, ale hned mě napadlo, co 
tam asi bylo původně. 
 
Další zajímavostí byl nezvykle silný sokl pod touto vrchní deskou . To bylo velmi 
podezřelé a tak jsem věnoval pozornost stříbrným ozdobám na rozích. Brzy se mi 
podařilo objevit dovedně skrytý mechanismus, který otevíral skrytý prostor. V něm jsem 
nalezl knihu, která se při bližším ohledám ukázala být skvostným prvotiskem Claviculae 

Ukázka z rukopisu 
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Salamonis neboli Klíčků Šalamounových, což je, pro neznalé, jeden z nejznámějších 
grimoárů. který obsahuje řadu návodů na magickou praxi a zaklínadel, pomocí kterých je 
možná evokace sedmi planetárních démonů. Kniha byla označena ex-libris J. Dee. 
 
Shinen: To ale ještě nebyl konec, že? 
 
Prof . Smetana: Právě naopak. Sama kniha je sběratelsky vysoce ceněna, ale při jejím 
prolistování jsem v ní objevil řadu vpisků a ještě několik vložených pergamenových listů 
psaných ručně. Dal jsem rukopisu předběžný název Třeboňský rukopis, podle místa, kde 
se nacházel onen stolek. 
Vzhledem k závažnosti nálezu jsem se rozhodl zajít za starožitníkem, od kterého můj 
přítel stolek koupil. Dlouho mi odmítal sdělit adresu prodávajícího, až ho nakonec 
zlomila tučná odměna. 
 
Udaná adresa byla samota zhruba asi 50 km od města. V místě samotném jsem nikoho 
nenašel, ale v blízké obci, kde jsem se začal poptávat, jem se dozvěděl, že dotyčný byl 
samotářský podivín, který už je ovšem dávno po smrti. 
 
Byl jsem tak zklamán, že jsem v ten moment dál nepátral, ale nechal jsem na obecním 
úřadě adresu, aby se se mnou dědici spojili. Dotyčný měl dvě dcery, které ale obě žijí v 
zahraničí, kam v druhé polovině šedesátých let emigrovali. Do dnešního dne se nám 
neohlásily. 
 
Shinen: Při našem setkání v kuloárech záhadologů na veletrhu Esoterika v Praze jste 
vyslovil několik hypotéz. Mohl by jste nám je alespoň ve stručnosti zopakovat? 
 
Prof . Smetana: Ano. Do místa bydliště bývalého majitele - lépe bude neudávat jeho 
jméno - jsem se pak ještě jednou, o několik dní později, to když mě přešlo prvé 
zklamání, vrátil. Dozvěděl jsem se, že původní majitel byl za první republiky zaměstnán 
jako správce na třeboňském zámku, kde jak víme, anglický mág J. Dee nějaký čas žil. 
Myslím, že je docela opodstatněná má domněnka, že stolek pochází právě z jeho 
vlastnictví, ježto je známo, že před svým odjezdem do Anglie zde v Čechách zanechal 
podstatnou část svého majetku. Dokonce je možné i to, že ve stříbrném rámu bylo 
původně vloženo ono kouzelné zrcadlo o kterém J.Dee píše ve svých denících a pomocí 
kterého spolu s E. Kellym vyvolávali duchy. 
Dee v nich přiznává, že poté co ho Kelly požádal o výměnu manželek, následovala 
prudká hádka a cesty těch dvou se rozešly. Dee se pak sám pokoušel o vyvolávání duchů, 
bez média Kellyho, ovšem neúspěšně. V návalu vzteku prý zrcadlo rozbil. 
 
V budoucnosti doufám, že tuto mou teorii podpoří grafologické porovnání rukopisu 
vpisků v knize s rukopisem J. Dee. Stejná analýza porovnání bude provedena i s volně 
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vloženými listy. Pokud se má teorie potvrdí, byla by to skutečná senzace, protože dosud 
se mělo za to, že z pozůstalosti po J. Dee se u nás nic nezachovalo. 
 
Shinen: Doufám, že o dalších pokrocích v pátrání naše čtenáře budete informovat. 
 
Prof . Smetana: Bohužel můj zdravotní stav se po úrazu značně zhoršil a budu se muset 
intenzivně léčit, možná i v cizině. Proto bych vás prosil, zda byste nemohl na projektu 
zatím pracovat sám. Z toho důvodu vám také zasílám skeny nalezených rukopisných 
listů i s poznámkami. Tajemná zpráva, která je psána v enochiánském písmu, ovšem po 
přeložení nedává smysl. Sám jsem se kryptografii nikdy nevěnoval, ale kdybyste našel 
odborníka, možná, že by to stálo za námahu.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: ROZHOVOR S MUDr. PAŽITEM  
 
  

 
Mudr. I.N. Pažit (* 1954) se celoživotně zajímá o různé paranormální jevy a okultismus. 

V souvislosti s nálezem profesora Smetany jsem ho požádal o rozhovor, protože se kdysi 
mimo jiné snažil i zmapovat působení J. Dee a E. Kellyho zde v Čechách. 

Shinen.  
 

 
Shinen: Pane doktore, myslíte si, že profesorův nález stolu a věcí uložených v jeho tajné 
zásuvce je skutečně autentický a pochází z majetku J. Dee?| 
 
MUDr. Pažit: Dosud jsem ze známých příčin neměl možnost prohlédnout si to osobně, 
ale s profesorem Smetanou se známe dlouhá léta a nemám tedy důvod pochybovat o jeho 
pravdomluvnosti i závěrech. 
 
Shinen: V čem je tento nález tak zajímavý? 
 
MUDr. Pažit: Především tím, že jde patrně po dlouhé době o zase nějaké věci, které 
nepochybně patří tomuto anglickému mágovi, nalezené v Čechách.. Překvapivý je ale i 
nález knihy s vpisky samotného J. Dee. Až dosud se mělo za to, že ve svých denících 
píše většinou pravdu, ale tato kniha to silně zpochybňuje. 
 
Jak mi totiž prof. Smetana naznačil, je z ní jasné, že jednak pokusy s navázáním kontaktu 
prováděl J.Dee už dávno i bez Kellyho a také to, že Dee tušil, že to byl nejen anděl Uriel, 
jak píše ve svých denících, ale i temní démoni. Již dříve jsem při četbě narazil na to, že 
mnohdy Dee vědomě skutečnost zamlžoval. Zvláštějeho popisy seancí byly mnohdy 
velmi podezřelé a dalo se předpokládat, že probíhaly poněkud jinak. Stále to ale byly jen 
domněnky. Nyní máme v ruce skutečný důkaz. V jistém slova smyslu to také vysvětluje 
neradostný konec obou mužů. 
 
Shinen: Mohl by jste to nějak nezasvěceným čtenářům přiblížit? 
 
MUDr. Pažit: Jistě. Všichni hermetici se zcela jednoznačně shodují v tom, že pokud se 
člověk při evokaci obrátí na tyto síly s prosbou o pomoc, jde zpočátku vše velmi dobře, 
ale v tom nejméně vhodném okamžiku se to najednou obrátí. V jejich případě to nejspíš 
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byla zcela zpackaná audience u císaře Rudolfa II. Od té doby to s J. Dee šlo z kopce. 
Místo výsluní císařské pohostinnosti, musel vzít zavděk v podstatě vyhnanstvím nejprve 
na Krumlově a později v Třeboni. Nakonec Dee, pyšný rádce královny Alžběty, odjíždí 
zcela zdrcen zpět do Anglie, kde umírá zapomenut a zcela v chudobě. 
 
Kelly možná tento jeho pád postřehl a včas se od něj odpojil, ale i když se mu několik let 
dařilo, tak nakonec i jeho dostihl ponurý osud, když byl uvězněn a při prvním útěku si 
zlomil jednu nohu, která mu musela být amputováno. Při druhém se to opakovalo a Kelly 
přišel i o druhou. 
 
Shinen: Pane doktore otázku na tělo: vy sám věříte v možnost spojení s bytostmi s 
nějakého jiného světa - teda nemyslím tím jako odjinud z kosmu, však mi rozumíte, že 
ano? 
 
MUDr. Pažit: Ve své lékařské praxi jsem měl možnost se setkat s mnoha pacienty, kteří 
trpěli přeludy, ať již způsobenými nějakou duševní poruchou nebo si je navodili požitím 
omamných látek. Mimochodem, některé části deníku J. Dee také naznačují, že drogy 
používali při seancích s Keellym také. 
Ale abych se vrátil k tématu. Jsem v jádru velmi skeptický, přesto znám mnoho lidí, kteří 
se z všedních a bezvýznamných lidiček náhle změní v oslnivé osobnosti tak jako se 
hvězda náhle změní v novu. Ale stejně jako nova i oni září jen krátký čas a pak jakoby je 
tato vnitřní síla, která je naplňuje, pozřela. Tyto případy nelze zatím běžným způsobem 
vysvětlit. Z lékařského hlediska je takový náhlý nárůst inteligenčního koeficientu 
nemyslitelný. 
Také, když sledujeme osudy těchto jedinců, zdá se, jako jim bylo až do jistého okamžiku 
štěstí nakloněno a uspějí i tam, kde je mizivá šance. To je mimo jakékoliv 
pravděpodobnostní limity! Z těchto důvodů je třeba se touto možností dále zaobírat a 
není možné ji odmítnout. Ostatně v minulosti byly již mnohé odvážné teorie potlačovány 
a dokonce zesměšňovány, a trvalo mnoho let, než je nové poznatky potvrdily. Kdyby 
tomu tak nebylo, jsem přesvědčen, že věda a poznání světa by dnes bylo mnohem dále. 
Já osobně tedy takové teorie nezavrhuji a snažím se k nim přistupovat objektivně. 
 
Shinen: Děkuji vám za interview.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, 1.  
 
  

 
Když jsem se od Shinena dozvěděl, že v oxeroxovaných dokumentech prof. Smeatny je 

také něco psané enochiánskou abecedou, nemohl jsem to vydržet a musel jsem to vidět. 
Na jednom listu byla jen jedna věta, která mě zaujala, a ta stála za pokus. Shinen měl 

pravdu, šlo o enochiánské písmo, které vynalezl John Dee - údajně dohromady s 

Kelleym. Tím ovšem záhada nekončila. Doktor Dee - nebo kdo to psal - chtěl patrně 
obsah ještě navíc utajit před zvědavýma očima . . . 

Jansan.  
 

 
Zápis jsem si obkreslil a pracně převedl na latinku. Později jsem zjistil, že na Netu je 
dokonce i tiskací font Enochian, kterým se to dá napsat daleko čitelněji než to umím já - 
stačí ho naládovat a napsat to na obyčejné klávesnici latinkou, počítač nám to sám 
převede. Změníme pak font na Enochian a Word už to celé ukáže v Enochovi. Posuďte 
sami:  
 

 
Grafický přepis nápisu v třeboňském nálezu  
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A nejen to - když jsem už to měl v enochiánu, napadlo mě, co by se asi stalo, kdybych 
ve Wordu přeměnil font zpět na latinku, třeba Times New Roman. A hle, dostal jem to 
samé, co jsem předtím tak pracně převáděl. Nu ono to zbytečné nebylo, nemám totiž 
klávesnici v enochiánu a tak bych si to stejně musel neprve převést. I kdybych si totiž 
namaloval na klávesnici enochiánské znaky, trvalo by mi to pěkně dlouho najít ten či 
onen znak - normálně totiž v enochiánu nepíši a i v latince nejsem zrovna na obyčejné 
klávesnici jeden z nejrychlejších :-) . A co jsem teda dostal? Toto:  
 

 
Nu dobrá, tady je ten chyták! To, co jsem dostal v latince, totiž neodpovídá vůbec 
nějakému známému - a troufám si říci, i neznámému - jazyku. Text byl asi předtím ještě 
zakódován nebo zašifrován, případně obojí. Máme zde tedy podobnou situaci jako u 
VM, jen s tím rozdílem, že zde známe alespoň písmo. Nebo že bychom znali i šifru? Na 
kód si asi netroufneme, tam se používá kódovací kniha, kde všechna nebo alespoň 
některá slova (kódy) mají jiný, ale určitý význam. Kódovací kniha je vlastně seřazena 
jakožto jakýsi slovník, podle abecedy, to pro snadnější použití při odkódování. Kódy 
podle abecedy mají v tom "slovníku" vedle sebe skutečný význam kódu. Vlastně je 
potřeba mít knihy dvě, protože pro zakódování musíme mít zase abecedně seřazena ta 
pravá slova a vedle kódy. Protože ale nemáme ani jednu ani druhou knihu, asi bychom 
se tak stejně nikam nedostali :-). 
 
Takže šifra - ale která? První známá šifra, která se kdy používala, byla si ta Cézarova. 
Nic složitého, jen každé písmeno se posunulo o tři místa v abecedě dopředu, takže místo 
A se napsalo D, místo B zase E a podobně. Bylo to výborné, text byl pak zcela nečitelný 
a nikdo si nic nemusel pamatovat, jen to číslo 3. Pochopitelně místo čísla 3 je možno 
používat číslo jiné, ale pořád stejné. Nu ano, jenže takových možných kombinací je 
málo, vlastně jen tolik, kolik je písmen v abecedě. Stačí prozkoumat všech 26 možností 
a máte řešení. Tak například dáme-li místo A písmeno O, dostaneme z latinského 
přepisu toto: 

Přepis nápisu do latinky  
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Ovšem to by bylo, kdybychom chtěli text zašifrovat. Jenže my už ho ale zašifrovaný 
máme, takže pro odšifrování musíme naopak změnit A za O. Dostaneme tím ovšem 
úplně jiný výsledek než předtím, protože šifra není symetrická (viz slova v červeném 
rámečku nahoře a níže).  
 

 
Tak či onak, ani dešifrovaný text nám nepřipomíná žádný známý jazyk. On zřejmě už 
asi i autor věděl, jak snadné je samotnou Cézarovu šifru rozluštit, ale přesto jsem 
zkoušel všechny možné náhrady, ale žádný "čitelný" (vlastně "čtitelný", nebylo to ke 
čtení :-) text z toho nevyšel. A to je prosím ta nejjednodušší šifra. Jenže tak lehce se 
vzdát nehodláme . . .  
 
Jansan  

  
Vlevo náš text zeshora, vedle ten samý v Cézarově šifře.  

 
Cézarovo odšifrování, náhrada O za A  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: NAD DOPISY ČTENÁŘŮ  
 
  

 
Potom co na naších stránkách byl zveřejněn můj rozhovor s prof. Smetanou o nálezu 

věcí pocházejících (patrně) z majetku známého anglického mága J. Dee, dostal jsem 
řadu mailů od našich čtenářů s dotazy, které se nyní pokusím zodpovědět. 

Shinen. 

 

 
 
Nejvíce se jich týkalo samotného pana profesora a možnosti osobního setkání s ním. 
 
To bohužel nebude možné, protože měl před krátkým časem těžkou dopravní nehodu a 
v současnosti leží v nemocnici a jeho zdravotní stav není dobrý. Většinu času ho lékaři 
drží v umělém spánku, ale v jedné z těch chvil, kdy byl při vědomí a mohl jsem ho 
krátce navštívit, mě požádal, abych pokračoval v jeho práci, což jsem slíbil. I když se 
nedomnívám, že jsem ten správný a vhodný kandidát, neměl jsem sílu mu to za této 
situace odmítnout. 
Doufám, že se lékařům podaří zázrak a vše nakonec dopadne dobře. 
 
Další dotazy se týkaly možnosti prohlédnout si nalezené předměty. I v tomto případě 
vás musím zklamat, protože byly prozatím umístěny do depozita a v brzké době budou 
předány do restaurátorské dílny a teprve pak budou eventuálně vystaveny. 
 
Ostatně mě jako laika zaujaly především vložené šifrované listy, které budí zvědavost a 
pocit tajemna. Vlastním jejich skeny a budou postupně zde přetištěny. Já sám mám 
minimální znalosti z kryptografie a tak doufám, že někdo z vás se do této práce pustí a 
bude se jí věnovat. 
 
Často se také vy čtenáři ptáte, proč si p. Smetana vybral ke zveřejnění svého objevu 
právě náš web. Důvodem je to, že ví o našem dlouhodobém zájmu o VM a je jisty 
předpoklad, že mezi ním a zašifrovanými listy je nějaká spojitost. Dalším důvodem je 
to, že se obával narušení svého soukromí, které si jako velký introvert pečlivě chrání a 
nemá zájem o pozornost bulvárních médii, které by mohli celou věc překroutit a změnit 
jí v lacinou senzaci.  
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Zcela nakonec jsem si nechal vaší prosbu, abych zde i já vyjádřil svůj názor. Předem 
upozorňuji, že jde jen o můj osobní pohled na věc, který vychází z okamžité znalosti a 
bude ho jistě ve světle dalších poznatků nutno pozměnit. Sám nález myslím není nijak 
výjimečný. Vždyť my, co se zajímáme o VM víme, že pře několika lety se p. 
Zandbergenovi podařilo objevit Barešův dopis, který podstatnou měrou ovlivnil pohled 
na celou historii tohoto záhadného rukopisu. Nedávno byl ohlášen z Egypta nález další 
královské hrobky a do třetice - při archeologických pracech na Pražském hradě byly na 
hradební zdi z 10. stol. nalezeny podivné kresby . . . 
 
Dále vím, že J.Dee několik let skutečně v Třeboni žil a podle svých zápisků zde před 
odjezdem zpět do Anglie část svého majetku zanechal. I otázka jeho vlastnictví 
slavného grimoáru je myslím nezpochybnitelná. Samy vpisky však potvrzují, že jeho 
hrátky s magií nebyly jen hovory s anděly. J. Dee, v jiných částech zcela upřímný, tu 
možná použil slovo „anděl" pro případ, že by se jeho deníky dostaly do rukou obávané 
inkvizice. 
 
Šifrované listy mohu v této chvíli jen stěží komentovat. Jejich obsah může být různý, 
může obsahovat návod na nějaký magický rituál, může byt alchymistický nebo i 
politický. Jak totiž víme, J.Dee měl splnit y Čechách řadů úkolů. Jednak to jeho pokus 
(nereálný a navíc zpackaný) aby horlivý katolík Rudolf II. akceptoval anglikánskou 
Alžbětu II. Dále zde prováděl špionáž a je pikantní domněnka, že spojku mu dělal W. 
Shakespeare, který tak žil dvojí život. Není to tak úplně nesmyslné, jeho kouzelník 
Prospero je J. Dee nepochybně inspirován.  
 
Existuje zatím nepotvrzená domněnka, že J.Dee měl také za svého pobytu v Praze u 
Tadeáše Hájka možnost nahlédnout do jiného známého grimoáru a to do mythického 
Necromiconu, jehož překlad též vyhotovil. Originál byl prý později ve vlastnictví tajné 
Zelené lóže a předával se mezi velmistry tohoto řádu až do 20. stol. 
 
Doufám, že v budoucnu se podaří šifrované listy rozluštit i když nepochybuji, že to 
bude obtížné a bude k tomu zapotřebí velkého úsilí.....a uvidíme, co nám budoucnost 
ještě připraví za překvapení.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, 2.  
 
  

 
Minule jsme si ukázali text šifry a překonvertovali ho z enochiánského písma do naší 

latinky. Také jsme hned zjisitli, že text je normálně nečitelný a zkusili jsme ho odšifrovat 
za předpokladu, že autor použil Cézarovu šifru. Výsledek byl neuspokojivý - nenašli jsme 

nic, co by nám napovídalo, o jaký jazyk jde ani se nám neobjevil nějaký už čitelný text. 

Dnes tedy pokračujeme. 
Jansan.  

 
 

 
Po celkem očekávaném neúspěchu s Cézarem jsem se rozhodl, že podle historické 
zkušenosti měli tehdy k dispozici už mnoho jiných dnes známých i neznámých šifer a 
podle toho, který směr řešení zvolíme, bude vypadat i pravděpodobnost našeho úspěchu. 
Zůstáváme stále ještě u substituční šifry, která nahrazuje jednotilá písmena jinými, podle 
nějakého pravidla. Byla tehdy velmi populární, ale později byla ještě vylepšena, aby bylo 
řešení obtížnější.  
 
Protože se jedná o celou řadu různých šifer, snažím se to obejít a zkusit řešení nejprve 
pro šifru monoalfabetickou, tj. s jedinou abecedou, ale ne jen posunutou, jako byla ta 
Cézarova, ale ještě navíc "zpřeházenou", tj. převodní tabulka už nedodržuje pořadí, které 
má naše abeceda. Tím zvedne počet možností, ale jen pro autora šifry - pro řešitele je to 
ovšem o hodně horší :-).  
 
Musí se na to pak od lesa, jinak řečeno statisticky, výpočtem tzv. četnosti písmen 
(frekvenční statistikou). Dnes už na internetu najdete programy, které vám samy udělají 
statistiku daného dokumentu a tu pak můžete porovnávat - ručně nebo automaticky - s 
tabulkami četnosti písmen toho kterého jazyka. Experti tvrdí, že se tak dá uhodnout asi 
třetina písmen a zbytek se už musí dodělat ručně, t. doplňováním napůl vyřešeného textu 
odhadnutými písmeny.  
 
Tak například odhadnete, že šifra dosadila za původní "s" písmeno "a". Přepíšete teda v 
šifře všechna písmana "s" na "A" (velká písmena označují řešení) a snažíte se odhadnout, 
zda vám to neumožní cestu k dalšímu odhadu. Často zjistíte, že jste ve slepé uličce a 
musíte začít celý proces znova. Jak už jsme uvedli, počítač nám v této druhé části moc 
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nepomůže, maximálně přepíše všechna daná písmena - kombinací je příliš mnoho a i 
když může porovnávat výsledky s nějakým slovníkem, potíž je jinde: musí to dávat 
smysl. Také je třeba vyjít ze správné tabulky pro ten který jazyk nebo nářečí (či dokonce 
odborné lingo) a tím pádem je každá tabulka zatížena jistou nepřesností . . .  
 

 
Protože předem nevíme, v kterém jazyce byl původní, tzv. "otevřený" text, odhadl jsem, 
že jsou - podle historických okolností - tři možnosti: latina, angličtina a čeština. Rozhodl 
jsem se tedy pro výzkum, který jazyk má největší šanci. Protože jsem si už kdysi dělal 
frekvenční analýzu Vojničova rukopisu a právě oněch tří jazyků, použil jsem mnou už 
kdysi vypočítané tabulky (tzv. renezanční, tj. pro jazyk té doby!) pro tyto tři jazyky. 
Použil jsem vzorek středověké latiny sv. Augustina, pro angličtinu té doby spis Francise 
Bacona a pro češtinu našeho Komenského. Nejlépe je to vidět přímo na grafu, kde 
jednotlivá písmena jsou na vodorovné ose a jejich četnost na ose svislé. 
 

 
Zatímco písmeno e je ve všech čtyřech případech to nejčastější, zbytek se dost liší. 
Kupodivu se ale ještě v jiných bodech frekvence těch dvou jazyků podobá té pro češtinu, 
nemůžeme ji tedy předem vyřadit, ale ani ne preferovat. 
 
Jak už jsem naznačil, musíme na to jít tak, že si pro každý jazyk srovnáme písmena podle 
výšky jejich četnosti. Tabulka se pak změní - pro srovnání už zde neuvádím písmena, ale 
jen pořadí podle velikosti a četnost. Pokud by se některý jazyk průběhem křivky 
shodoval s frekvencí písmen v šifře, máme pak náznak, že šifra byla napsána v tom 
jazyce. Srovnané tabulka pak vypadá takto a graf je opět hned pod ní (použil jsem zde 
jiný typ, aby se průběhy nezakrývaly. 

Četnost písmen pro různé jazyky 
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Zde nám teda šlo to zjistit, zda se křivka průběhů četnosti pro šifru nějak nepodoba 
některému jazyku. To by nám ulehčilo práci, protože bychom se pak mohli soustředit jen 
na jeden jazyk. Výsledek je opět nemastný-neslaný, žádný jazyk není zašifrovanému tak 
blízko, abychom mu mohli dát přednost. Což se dalo čekat, protože vzorek je příliš 
krátký (pro uspokojivé hodnoty se doporučuje vzorek až o 500 písmenech). Může to být 
ovšem i něco jiného: byl použit jiný, zde neuvedený jazyk, tabulky byly nepřesné nebo 
se prostě nevztahovaly na dotyčnou dobu (ale to bych se divil, jazyky se tehdy během sto 
let moc neměnily) a konečně i to, že asi nebyla použita jen prostá jedno-abecení šifra. 
Ovšem křivky pro náboženský text se jistě liší od tabulek pro text esoterický, prostě 
faktorů je příliš mnoho.  
 
Zkusíme tedy ještě něco jiného: sepíšeme si prvních pět nejčastějších písmen pro různé 
jazyky a to do tabulky jako je např. tato:  
 
TABULKA PĚTI NEJČASTĚJŠÍCH PÍSMEN  
 

Četnost písmen seřazená podle velikosti 
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Jak vidíte, při krátké šifře vychází často stejný nebo téměř stejný počet pro různá 
písmena (zde pro třeboňskou šifru, viz tabulka četnosti), takže je velmi těžké určit 
správné pořadí (třeba zda a nebo w). Tento problém je např. i tam, kde čísla 7,94 a 7,87 
jsou tak blízko, že je klidně možné, že by se jejich pořadí u krátkého vzorku projevilo 
obráceně. Proto také vybereme jen pět nejčastějších písmen, kde je pravděpodobnost 
nejlepší, ale i tak nemáme jistotu, že najdeme dostatek míst, kde budeme moci odhadnout 
zbytek slova. Dosadili jsme zde pro šifru jen ta první písmena vlevo (napsané před 
"nebo") např. pro anglickou serii místo a písmeno T, místo w písmeno O, místo p 
písmeno A a místo k písmeno N. Písmeno e dosadíme jako E, je totiž u všech jazyků i u 
vzorku nejčastější.  
 
A vyšlo nám toto - velká písmena jsou náhrady, zbytek cifrtextu zůstává v malých 
písmenech:  
 

 
Marná sláva, zatím tam nevidím žádné náznaky pro nějaká neúplná slova v latině, 
angličtině či češtině. Pokud tam jsou, tak jsou celkem nepoužitelná - např. slovo "so" v 
anglické sekci (= tak) je vlastně jen šifra nějakého jiného slova, neboť je stále ještě v 

PRO LATINU: 
UEnAzjIhAy jE zEqhb IhATAb hAjUgUz qdUx qjAl s fqso 
TUsdv AjEs ETIvnTUl Io sElAj dyAjEzUd AiTuyIiunuTvy Is 
IEsAnl ToIf UT EyEfUnT so Ul EhIEzIj ITyAjnTvy Ul EhIEzjUl 

PRO ANGLIČTINU: 
NEnOzjThOy jE zEqhb ThOAOb hOjNgNz qdNx qjOI s fqso 
ANsdv DjEs EATvnANI To sEIOj dyOjEzNd DiAuy TiunuAvy 
Ts TEsOnl AoTf NA EyEfNnA so NI EhTEzTj TAyOjnAvy NI 
EhTEzjNI

PRO ČEŠTINU: 
SEnAzjlhAy jE zEqhb IhAOAb hAjSgSz qdSx qjAI s fqso OSsdv 
AjEs EOIvnOSI lo sEIAj dyAjEzSd AiOuyliunuOvy Is lEsAnl 
Oolf SO EyEfSnO so SI EhlEzlj lOyAjnOvy SI EhlEzjSI
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malých písmenech :-). Protože nám tu frekvenční analýza moc nepomohla (což se dalo 
čekat u tak krátkého vzorku), vrhneme se asi ještě na řešení "hrubou silou". Ne 
nemyslím. že bychom ji použili na autora, to už jaksi nejde, ale . . . ale o tom zase až 
příště.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: DALŠÍ VEPSANÁ POZNÁMKA  
 
  

 
 
Dostal jsem od Shinena druhou ukázku oxeroxovaných dokumentů prof. Smetany. Je také psaná 
enochiánskou abecedou a navíc mi přinesla příjemné překvapení - nebyla totiž zašifrována. Její 
text mi byl nějak povědomý a tak jsem hledal a hledal . . .  
 

 
Zápis byl v Enochiánu, viz obrázek níže, ale to už mi řekl Shinen předem, když mi ten vzorek 
dával. Xeroxová kopie nebyla ovšem té nejlepší kvality, ale číst se dala. To už jsem neváhal a 
použil můj oblíbený Word (i když pravda, kterýkoliv jiný editor, používající MS fonty to umí 
také :-). Přepis je hned vedle originálu.  
 

 
Ano, je to v angličtině, nebudu to přece tajit :-). Ten otazník v závorce tam sice chyběl, ale podle 
textu soudě, jednalo se opravdu o otázku, i když pravděpodobně jen řecnickou, protože nestála 
autorovi ani za ten otazník. Ostatně nevím, jestli Enochián vůbec otazník měl - ten ve Wordu ho 
rozhodně nemá. Teda má, ale je to jaksi - no prostě zase jen otazník :-). Apostrof ve slově "don't" 
chybí také. S tím už se asi autor vůbec nenamáhal, možná, že ho tehdy ani nepsali, vůbec tehdy 
psali v Anglii dost jinak než dnes . . .  
 

 
Zde trochu odbočíme k historii Enochiánského písma, jak si ji můžeme přečíst různě v knihách či 
na netu. Úplně prvně se objevuje v denících Johna Dee, ale používal ho zřejmě i Kelley, a to už 
předtím, než dorazili do Čech. Ovšem nebylo to jen samo písmo, byl to i enochiánský jazyk (tzv, 
andělský, Dee k němu sepsal celý slovník výrazů) a nebyl to ani jen samotný jazyk, byla kolem 
toho celá "andělská" magie. John přisuzoval totiž i těm znakům různé magické vlastnosti. Snažil 

Druhá ukázka, originál  Druhá ukázka, přepis  
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se například restaurovat i astrologické znaky, jak to jednou sám popsal císaří Maximiliánovi 
(kterému také napsal věnování ve své Knize Monád, tj. Monas Hieroglyphica ) a tvrdil, že bez 
správných znaků nemůže být ani ta správná magie. Písmo samo mu prý zjevili andělé a název 
"Enochian" jej vztahuje k Enochovi, pradědečkovi samotného "praotce" Noe, známeho stavitele 
archy Noemovy (která prý dosud leží někde na vrcholku hory Ararat, marně čekajíc na novou 
potopu :-).  
 

"Kniha Enochova" je známá kniha, asi z druhého století 
před Kristem či dříve a je často mylně přisouzená 
samotnému Enochovi, kyerý ovšem žil dávno předtím. 
Navíc není uznávána křesťany ani židy jakožto svaté 
písmo, není tedy částí bible. Přesto je ale částí starého i 
nového mysticizmu a o to víc se o ní mluví v různých 
esoterických kruzích. Skládá se z pěti částí, původně asi 
od různých autorů, složených později v jednu knihu. První 
díl popisuje pád andělů, tzv. "hlídačů" a to je vlastně 
jediné spojení, které jsem mezi Enochem a "andělským" 
písmem Johna Dee našel. 
 
Dlouho se myslelo, že se text knihy ztratil, až se na 
začátku 17. století objevil v Ethiopii a její "pravou" kopii 
prý koupil francouzský vědec Nicolas-Claude Fabri de 
Peiresc (mluvili jsme o něm kdysi na Sfinze v článku o 
Kircherovi, kterého se Nicolas ujal). Enochiální magie je 
pak ta, která je spojená s vyvoláváním duchů, tak jak to 
prováděli Dee and Kelly u Rožmberků, vlastně jen Kelly, 

Dee se o to marně snažil. Ale to už trochu odbočujeme příliš . . .  
 

 
Nuže k tomu přepisu. Zdálo se mi to nějak povědomé a nedal jsem si pokoj, až jsem konečně 
objevil podobnou větu - ano, uhodli jste - v jedné knize Johna Dee, jménem Monas Hieroglyphica. 
Je to ta samá kniha, kterou Dee daroval Rudolfovi II před svou audiencí u něj, aby si ho dobře 
naladil. Jenže dobrák Rudolf se přiznal, že tomu nerozumí a když mu Dee ještě začal tvrdit, že jeho 
andělé císaři vzkazují, aby se polepšil, že mu pak pomohou proti Turkům, Rudolf ho asi přestal 
poslouchat a netrpělivě podupával nožkou. Není divu, že pak na radu španělského velvyslance v 
Praze poslal oba alchymisty do exilu, už jenom proto, že je měl za špióny královny Alžběty. Jenže 
ti si brzo našli místo u Viléma Rožmberka a zbytek je, jak se říká, historie. 
 
Srovnejme teda oba texty. Zatímco první říká: "The magistery varies upon the Sun and the Moon. 
Greatest Hermes himself told us this that the Sun is its father and the Moon is its mother, Thus 
we know that also Red Earth is nourished by the rays of the Moon and the Sun.",  
 
Johnův text v Monádech (THEOREM XIV.) zní: "It is therefore clearly confirmed that the whole 
magistery depends upon the Sun and the Moon. Thrice Greatest Hermes has repeatedly told us 
this in affirming that the Sun is its father and the Moon is its mother: and we know truly that the 

Titulní stránka knihy o Monádách 
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red earth (terra lemnia) is nourished by the rays of the Moon and the Sun which exercise a 
singular influence upon it."  
 
No prosím, není to přesně totéž (jen silně vyznačená slova), ale obojí nám říká, že "magisterie", 
tedy alchymistický proces, závisí na Slunci a Měsíci, na jejich pozici a vlivu. Slunce je otec a 
měsíc matka, ale nehledejte v tom nic sexuelního, jen to, že naše země (doslova "rudá" země, ale 
zase to neberte politicky) je pod jejich silným vlivem. A ten Hermes, to není známý průvodce do 
podsvětí v řecké mythologii, ale Hermes Trismegistos, velký esoterik. A co že to jsou ty 
monády? V hermetice je to jakýsi soubor tajných vědomostí, v gnosticsmu je to základ k 
pochopení boha, v metafyzice pak je to esence vědomí vůbec, tož si vyberte.  
 

Dále je zajímavé, že poznámka byla sice napsána v enochiánské 
abecedě, ale v angličtině, zatímco Deeovy Monády jsou v latině 
(anglický překlad zde uvedený jsem naštěstí našel právě na Netu). 
Patrně si Dee myslel, že na Krumlově nikdo anglicky neumí a že 
mu to stačí k utajení - nebo si prostě dělal poznámky jen pro sebe a 
tak se jistě přitom nechtěl párat s latinou. Je ovšem možné, že to 
napsal někdo jiný, kdo četl Deeovy Monády, ale ty v té době ještě 
nebyly přeloženy do angličtiny. Odhadoval bych to teda jen na 85 
procent, že to napsal Dee, protože se ukázala ještě jedna zajímavá 
věc: i když je v obou ukázkách (v šifře a v tomhle vzorku) použito 
enochiánských znaků, řekl bych, že každý vzorek byl psán jinou 
rukou. Například pokud šifru napsal Dee, řekl bych, že tyto 
poznámky mohl napsat zase třeba Kelley.  
 
A ještě něco: jeden náš čtenář správně upozornil, že existovaly 
různé varianty enochiánského písma: varianty ne významové, ale 
grafické, tvarové. U překladu na Netu se uvádí několik starších 

verzí (viz obrázek vlevo) a Wikipedie má ještě další formy. Podle mého názoru jsou ale všechny 
dostatečně sobě blízké. Ovšem přiznám se, že jelikož původní poznámka je psaná právě fontem, 
který je blíže tomu vlevo na obrázku, musel jsem si je nejprve porovnat s fontem ve Wordu, abych 
to správně přepsal. Přitom jsem ale udělal dva omyly, které jsem hned podle významu textu lehce 
opravil, takže už mám celý soubor písmen v pořádku. Johnovi andělé by ze mě měli radost, 
doufám . . .:-)  
 

 

Enochiánská abeceda 
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU S MUDR. PAŽITEM  
 
  

 
MUDr. I.N. Pažit (* 1954) se celoživotně zajímá o různé paranormální jevy a 

okultismus. V souvislosti s nálezem profesora Smetany jsem ho požádal o rozhovor, 
protože se kdysi mimo jiné snažil i zmapovat působení J. Dee a E. Kellyho zde v 

Čechách. První část jsme uvedli v červnu, dnes tedy pokračování . . .  
Shinen.  
 

 
Shinen: V čem vidíte hlavní nebezpečí využití těchto tajemných sil?  
 
MUDr. Pažit: Víte, dnes vychází spousta knih s různými návody na čáry, na 
vyvolávání duchů, nebo i praktikování šamanských technik. Vydavatelé využívají toho, 
že na tato témata dříve nic nevycházelo a  podobné knihy doslova chrlí, aniž by si dělaly 
starost o morální dopad obsahu. Především to vede lidi k přesvědčení, že jsou cesty 
snažší než vlastní úsilí a lze takto vlastní osud jaksi lidově řečeno  „oblafnout“. Mám 
jisté podezření, že některé z drastických zločinů, které nedávno otřásly naší veřejností 
má původ právě v těchto nezodopovědných pokusech, kdy se pachatel raději přiznal k 
pedofilii, jen aby zakryl hrůznou černomagickou podstatu svého počínání . . .  
 
Shinen: Promiňte, že vás přerušuji, je to jistě zajímavé, ale já bych se rád vrátil k nálezu 
stolku J.Dee. Myslíte si, že jde skutečně o pozůstatek kouzelného zrcadla, o kterém se 
toho tolik psalo?  
 
MUDr. Pažit: Jak už jsem řekl, J. Dee ve svých denících byl v jistých ohledech velmi 
matoucí. Dnes panuje domněnka, že šlo spíše o velké křišťálové krystaly nebo dohladka 
vyleštěný obsidián, přivezený do Anglie Francisem Drakem z jeho pirátské cesty kolem 
světa. Původně snad to Dýmajícím zrcadlo boha Tezcatlipoka, které daroval aztéckému 
vládci Montezumovi. Tento vládce podle indiánské pověsti v něm viděl nejen, kde se  
co děje v jeho říši, ale i věci budoucí.  
Sám Dee píše někdy o krystalech, jindy o zrcadlu, křišťálové kouli nebo stolku. Je tedy 
možné, že vlastnil několik  předmětů, které používal porůznu, nebo naopak pro tentýž 
používal jiné názvy.  
 
Shinen: Mohl byste nám ještě říci jaká je vaše domněnka o obsahu vložených listů? 
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Nedávno se totiž objevil v novinách článek, který je dává do souvislosti se známým 
Vojničovým rukopisem.  
 
MUDr. Pažit: Vaše otázka ve mně vyvolává  úsměv, je vidět, že s danou tématikou 
nejste příliš obeznámen.  
Tak zaprvé, není jisté, zda mezi rukopisy, které Dee vlastnil, byl i ten nazývaný dnes 
nesprávně Vojničův. Za druhé, tento tajný rukopis je celý napsán naprosto neznámým 
písmem, kdežto ty nalezené ne. Za třetí, nejsou zde  žádné ilustrace ani žádné tolik 
oblíbené magické pečetě, kdežto ve Vojničově je obrázků velké množství. Krom toho 
nedávno konečně Beinecke Library umožnila dataci vzniku VM , které skončilo 
překvapením, když doba výroby pergamenu byla určen a rozmezí let je 1400-1430.  
Ale to jsem odbočil. Souhlasím s profesorem Smetanou v tom, že obsah patrně bude 
korespondovat s obsahem  grimoáru. Bude se tedy jednat o nějaké zvláště účinné 
zaklínadla.  
 
Shinen: Domníváte se, že se je podaří vyluštit?  
 
MUDr. Pažit: Nejsem odborník-kryptolog, ale  z mého laického pohledu jsem mírně 
optimistický. Vždyť nedávno se podařilo rozluštit i velmi složitou šifru  kterou používal 
kardinál Richelieu! Dokonce i již zmíněný Vojničův rukopis odolávající  již čtyři sta let, 
se podle výsledků frekvenční anlylýzy, která se objevila nedávno na jedněch 
nejmenovaných internetových stránkách, by mohl být konečně rozluštěn.  
Shodou okolností za několik dní odjíždím na kongres záhodologů do Paříže, které se 
bude některými záhadami starých, zejména alchymistických rukopisů, zabývat a bude 
zde přednášet i známý odborník zaobírající se alchymií již mnoho let, chemik a 
nukleární fyzik S. Fineglly. Určitě ho s Třeboňským nálezem seznámím a požádám ho o 
jeho názor na tento zajisté zajímavý objev.  
 
Shinen: Nedávno jsem dostal mail pana G.A., který se velmi skepticky vyjadřoval k 
možnosti existence paranormálních jevů. Mohl by jste se k tomu ještě vyjádřit?  
 
MUDr. Pažit: Mnoho lidí dnes žije pouze uprostřed civilizace a pohybuje se životem, 
dovolím si to říci, bezohledně, přímočaře, hrubě a bezohledně jako tank. Jak chtít od 
takových lidí, kteří vyznávají asertivitu, hlubší dušení soucítění? 
V dnešní době, kdy jsme obklopeni technikou a náš mozek je neustále zahlcován mnoha 
informacemi a pracuje na úrovni Alfa, nejsme také prostě schopni tyto jemné, spiriuální 
jevy, vůbec postřehnout.  
 
Teprve když se oprostíme od civilizace, naše mysl se uklidní a má možnost pracovat na 
 vlnách gama a delta,  jsme schopni tyto jevy zaznamenat. Zejména je to pak  u vody a 
to především tekoucí, která zcela pohlcuje  i v přírodě se vyskytující elektromagnetický 

Page 2 of 3



smog, působící negativně na naše myšlení.  
 
Jak vidíte věda už i v této oblasti významně pokročila a je schopna definovat podmínky 
za kterých k pozorování paranormálních jevů dochází. Prokázalo se také, že člověk jako 
subjekt významně celé dění ovlivňuje svým myšlením. Zjednodušeně lze říci, že je třeba 
být ve správný čas, na správném místě a správně duševně připraven.  
 
Shinen: Co by jste  tedy ještě na závěr panu G.A. vzkázal?  
 
MUDr. Pažit: Ze své osobní zkušenosti i s vyprávění lidí, kterým věřím, jsem se 
osobně přesvědčil, že paranormální jevy existují, a jejich odmítání je projevem 
zpátečnictví zatemnělé mysli. Myslím, že by pan  G.A. měl vstoupit ze své anonymity a  
místo zlovolného osočování a prostého odmítání se pustit do otevřené a nepředpojaté 
debaty.  
 
Shinen: Děkuji Vám za rozhovor a nashledanou.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: REAKCE ČTENÁŘE G.A.  
 
  

 
Na můj mail přišla velmi zajímavá reakce  vztahující se k Třeboňskému nálezu.  
Vzhledem k tomu, že se čtenář podepsal pouze iniciálami G. A. , můžeme si o jeho 
námitkách myslet ledascos. Ostatně udělejte si názor sami, zde je doslovný text dopisu:  
Shinen 
 

 
"Vážení, 
 
sleduji vaše webové stránky, protože se zajímám o VM o kterém jsem přesvědčen, že 
jde o tajný alchymistický spis přivezený do Prahy Johnem Dee. Zde ho přepsal Tedeáši 
Hájkovi z Hájku a originál zničil. Spis, který je kódován podle numerologického klíče 
se mi podařilo z větší části vyluštit.  
 
Nyní mě jako luštitele záhad zaujala Vaše nová sekce Třeboňský nález, ježto též souvisí 
s J. Dee.  
Sám osobně p. Smetanu neznám, ale z doslechu vím, že je to důmyslný mystifikátor, 
který svými žerty dokázal zmást i své nejbližší přátele.  Byl bych velmi rád, kdyby až se 
uzdraví, mohl předložit široké veřejnosti nezpochybnitelné důkazy. Myslím, že Vy, 
pane Šlajsno, jste až příliš důvěřivý a nechal jste se ve svém nadšenectví pro vše 
záhadné také zmást.  
 
Prvním důvodem mé nedůvěry je samotný stolek. Pokud je mi známo, nikde ani sám J. 
Dee nepíše, že by něco takového vlastnil. Častěji se dočítáme o tzv. kouzelném zrcadle, 
ale i to je omyl, protože ve skutečnosti používal několik různě vybroušených a 
zbarvených krystalů.  
Připouštím jistou možnost, že opravdu vlastnil grimoár Klíčků Šalamounových, protože 
podobné knihy, ač byly v té době na indexu, byly velmi rozšířené. Je možné i to, že 
podle uvedených návodů dělal nějaké okultní pokusy, ale spojovat je s neúspěchem v 
jeho osobním životě, to je opravdu odvážná spekulace, protože jakákoliv magická praxe 
je jen podvodem na důvěřivcích, stejně jako sliby alchymistů, léčitelů, astrologů a jim 
podobných šarlatánů ,že vyrobí kámen mudrců. Vše má za účel pouze vytáhnout z lidí 
peníze. Nechápu, jak se může MUDr. Pažit, muž vzdělaný, vůbec těmito bludy zaobírat 
a vážně tomu věřit- dnes v 21 stol.!!!  
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Další pochyb mám o nedávno zveřejněném textu v tzv. enochiánu.  
Angličtí odborníci na tuto problematiku S. Frank a I. Noel ve své knize uvádějí odlišnou 
grafickou podobu i odlišný převod do latinky. Není tedy divu, že p. Hurychovi vyšel 
nesmyslný text. Po pokusech, které jsem provedl já,  se důvodně domnívám, že jde o 
hoax - tedy nesmyslný text sestavený z náhodných umně promíchaných znaků, a to tak, 
aby vypadal tajemně.  
 
Vzhledem k tomu, že Vaše sekce VM je sice na špatné stopě, ale přesto velmi seriozní, 
doporučoval bych vám se od této věci zcela distancovat.  "  
 
Váš G.A.  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: OTEVŘENÝ DOPIS  PANU G. A.  
 
  

 
 Toto je odpověď panu G.A. na jeho dopis zde uveřejněný. Protože věřím, že se mě lidé 

budou ptát na můj názor, hned se tímto k tomu dopisu vyjadřuji.  
Shinen 

 
První věc, kterou jsem tedy po obdržení mailu udělal, bylo to, že jsem se vydal do 
nemocnice za p. Smetanou. Vždyť on je  ten pravý, který nejlépe může tvrzení p. G. A. 
vyvrátit!  
 
Tam mne ovšem čekalo překvapení, když jsem se dozvěděl, že profesor už tam není. 
Vzhledem k tomu, že s ním nejsem v příbuzenském vztahu, odmítl mi personál sdělit 
jakékoliv další podrobnosti. Nakonec ale jedna sestřička, která mě tam viděla na 
návštěvě, se smilovala a řekla, že si ho nějací příbuzní vzali  k sobě do domácího 
ošetření. Víc nevěděla.  
 
 Vím, že to posiluje podezření, která napsal p. G. A. - tedy že jde o žert nebo něco 
takového - ale situace je v tomto momentě taková, že ta podezření nemohu vyvrátit. 
Ponechejme tedy tuto základní otázku trochu stranou, nechme to nedořešené a uvidíme, 
co přinese budoucnost.  
 
Můžeme se ale zatím věnovat dalším části mailu a tou je především velmi sebevědomé 
tvrzení,  že pan G.A. vyluštil Voynichův rukopis. Jak jistě víte, v minulosti se již taková 
prohlášení několikrát vyskytla, ale později se ukázalo, že šlo o řešení nedostatečná nebo 
zcela mylná.  
 
Podle mého mínění je v současné době možnost vyřešení VM velmi nepravděpodobná, 
protože  nejspíš bylo užito   tzv. „lidové latinky“ a také proto, že VM není s čím 
srovnávat, je totiž zcela jedinečný.  
 
Navrhl bych tedy, aby pan G.A. svou práci  publikoval. Já osobně, jak už jsem 
mnohokrát psal, jsem v této oblasti umírněný, ale je tu možnost vstoupit na mezinárodní 
fórum a tam své výsledky prezentovat. Pokud je jeho řešení skutečně správné, jistě mu 
ho nikdo neupře.  
Ještě než pokročím dál, jen ještě jednu malou poznámku: G.A. se mýlí při označení 
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autora VM, neboť nedávno provedené testy určily stáří VM  o dvě stě let dříve do r. 
1400-1430!  
 
Od řešení šifry VM je jen malý kousek k dalšímu tématu, kterému bych se chtěl 
věnovat, a tou je kritika částečného řešení  enochiánského textu, který byl součástí 
Třeboňského nálezu.  
Je samozřejmě pravda, že existuje několik variant psaní tohoto písma, které vymyslel J. 
Dee ( což vzniklo patrně pozdějšími úpravami autora nebo jeho následovatelů, případně 
špatným přepisem), stejně jako existuje několik přepisů do latinky. Ale právě z tohoto 
důvodu se mi zdá být dost odvážné tvrdit, že ten, který použil Jansan ve svém článku je 
naprosto špatný!  
 
Navíc, jak v Jansan poctivě přiznává a stím souhlasím, text je poměrně krátký, řešení  je 
teprve v počátcích a jen budoucnost ukáže, zda G.A. dohady měly konkrétní podklad. V 
této souvislosti by tedy nebylo od věci, kdyby pán dosud se ukrývající pouze pod 
zkratkou G.A. vystoupil ze své anonymity a předložil svou variantu. Bude-li správná, 
jistě mu poblahopřejeme a obdivně zatleskáme, ale takto se mi to jeví jeho jednání jako 
nekorektní !  
 
V závěru svého dopisu se zatím tento anonymní pán velmi skepticky vyjadřuje k tomu, 
co dnes souhrnně nazýváme paranormální jevy. MUDr. Pažit je v tomto oboru opravdu 
mezinárodně uznávaný odborník a jeho odpověď si budete na našich stránkách moci 
také přečíst. I když je myslím více než obsáhlá a dostačující, přesto mi to nedá, abych k 
tomu nepřidal i svůj hlas. Ačkoliv jsem jen pouhý amatér, zaobírám se těmito jevy už 
mnoho let.  
 
Tvrdím,  že odmítat je a bagatelizovatb nebo přímo zesměšňovat, je opravdu projevem 
hrubého zpátečnictví. I já osobně jsem se několikrát přesvědčil, že jsou tyto jevy reálné. 
Ostatně dnes již na tato témata existuje mnoho literatury a statí od fundovaných 
odborníků. Objevy posledních let zejména v mikrofyzice ukazují, jak je náš svět 
různorodý. Děje , které se na této úrovni odehrávají jsou pro naše smysly 
nepostřehnutelné a tím v podstatě nepopsatelné běžnými prostředky. Vědci, zabývající 
se jimi si pak musí vypomáhat myšlenkovými konstrukcemi ne nepodobnými S-F a 
pojmy jako paralelní dimenze jsou  již dnes běžné, stejně jako teorie, že vesmír existuje 
jen když se na něj díváme. : -)  
 
Krásný den vám přeje, 
Shinen  
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: ŠIFRA TŘEBOŇSKÉHO AUTORA, 3. Rozluštění  
 
  

 
Předtím jsme si ukázali, jak se řeší substituční šifra s jednou abecedou, pomocí tzv. 

frekvence čili četnosti písmen. Došli jsme také k závěru, že text šifry je příliš krátký, aby 
nám tato metoda pomohla. Rozhodl jsem se tedy, že ještě použiju metodu "hrubé síly" . . 

. 

Jansan. 
 

 
Metoda "hrubé síly" se mimochodem hodí pro všechny mono-alfabetické šifry, protože 
je založena na tom, že určité písmeno je vždy nahrazeno jiným, ale - pro ono určité 
písmeno - pořád stejným písmenem. Vyplatí se nám teda sledovat krátká slova, která se 
opakují, jako třeba spojky, dále oslovení, jména, různé číslice a podobná data, jakož i 
skupiny dvou či tří písmen.  
 
Podívejme se tedy znovu na původní, zašifrovaný text: 
 

 
Z krátkých slov zde najdeme pouze "je", "s" , "ao", "as", "so" a "kl" dokonce dvakrát (a 

Přepis šifry v třeboňských listinách  
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také v posledním slově, i když je to jen část a to na konci. Začněme nejprve s písmenem 
"s" - v češtině to může být slovo "i", "k", "o", "u", "v" a "z", ale už ne "s", ledaže by 
bylo "s" nezašifrované :-). Je třeba tedy ještě dosadit další písmena a jejich kombinace.  
 
Nebudu vás zde zdržovat výsledky, nebyly také na nic. Prostě jako by to vše vypadalo 
na víceabecední šifru (kde pro stejné písmeno použijeme pokaždé písmeno jiné), 
případně na šifru transpoziční (kde písmena jsou sice stejná jako u otevřené zprávy, ale 
různě zpřeházená). Také mě napadlo, že mezery mezi slovy mohou být náhodně 
přemístěny, ale to by byl i konec pokusů, tam výše uvedené metody "hrubé síly" už 
vůbec neplatí.  
 

 
Uprostřed mého zoufalství přišla najednou spása. Jakýsi kryptolog amatér - tak se totiž 
sám nazval a podepsal se jen jako Honza z Libně, mi napsal: "Váš pokus rozluštit 
třeboňskou šifru je patetický: řešení jste už měl, jenže jste ho nepoznal :-).".  
 
Víc mi nenapsal, ale mohlo to znamenat jen jedno a sice to, že jedno z "cézarských" 
variant bylo naše řešení. Tentokrát jsem si udělal všechna možná řešení a vidíte je zde 
na obrázku (číslo udává posun abecedy).  
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Prohldněte si to dobře. Už jste na to přišli? Ještě ne? Dobrá, podívejte se na řádku 22. 
Stále nic? Nu já nejprve také ne, ale teď jsem byl pozornější. Stačilo číst všechen text 
obráceně, tj. pozadu a to mi také hned vysvětlilo, proč ani frekvenční řešení pomocí 
četnosti ani metoda hrubé síly na to nezabraly. Místo: 
 
OIRADNELAC NI DIULF ELATAF LANOKOD UHOB UNAP W JUWS TOWHZ 
ANIW ITEZRTOP ES WIPAN HCANIDOH AMTYCEMYRYTZC EW EIWARP 
TSEJ OT ICIJORT WS OP ILEIDEN ETCANRTZC OP ILEIDNOP  
 
totiž pozpátku dostaneme: 
 
PONDIELI PO CZTRNACTE NEDIELI PO SW. TROJICI, TO JEST PRAWIE 
WE CZTYRYMECYTMA HODINACH NAPIW SE POTRZETI WINA ZHWOT 
SWUJ W PANU BOHU DOKONAL (.) FATALE FLUID IN CALENDARIO 
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I s tou chybou ve slově "život" nebylo těžké brzo najít, kdo "v Pánu Bohu svůj život 
dokonal". Na ten den (31.srpna 1592) totiž zemřel pan Vilém z Rožmberka, všeobecně 
zvaný "pan vladař". Překvapení? Nu datum samotné jistě nepřekvapí, ale konec zápisu 
(po tečce, která se často nepsala), ten ano. Poslední věta je kupodivu psána zase v latině: 
"fatale fluid in calendario".  
 
Ona totiž vysvětluje, proč to bylo třeba zašifrovat: ta zpráva měla výbušný 
charakter.Fatale znamená něco s osudem, jako třeba slovo "osudná" a zkratka "fluid" 
pro fluidus, tj. "kapalný" (zde asi ve smyslu "kapalina"). To vše by mohlo naznačovat, 
že tou osudnou kapalinou byl jed a že to byla právě příčina Vilémovy smrti. Záhaný 
zůstává i závěr: in je ovšem "v" a calendario je kalendář, ale spíše se tím myslí 
"calendae, calendarum", což býval v Římě první den v měsíci, věnovaný oslavám.  
 
To mě zajímalo a ve Wikipedii jsem našel (volně přeloženo) toto: 
"Calendae (Kalendy) v římském kalendáři odpovídaly prvním dnům v měsíci. Ten den 

začínal na úplněk a to římští kněží (Curia Calabra) vždy ohlašovali dny odpočinku a 
oslav." Ne ale pro všechny: dlužníci na ten den museli zaplatit své dluhy :-), které 
bývaly zapsány právě v kalendáriích, tedy v jakýchsi účetních knihách.  
 
Nu dobrá, zde se autor spletl o den, kalenda byla tehdy až na druhý den, tj. po 31. srpnu 
bylo prvního září, ale mohla to být narážka, že Vilém svou smrtí musel splatit někomu 
nějaký dluh . . . Ne finanční, ale spíše se tím myslel zaloužilý trest za něco, co udělal. 
Ale proč právě požitím "osudné kapaliny" ?  
 
Jistě by to neudělal vědomky a sotva asi dobrovolně, byl silně věřící člověk, pro kterého 
je sebevražda hřích . . .  
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Autor : ©Karel Šlajsna  
Název : VELKÝ OBRAT V PŘÍPADU TŘEBOŇSKÉHO NÁLEZU  
 

 
Vzhledem k tomu, že jsem byl delší čas pracovně mimo Prahu, neúčastnil jsem se na 
dalších událostech osobně, ale vedl jsem průběžně s p. Smetanou emailovou 

korespondenci. Ten se již cítil natolik dobře, že se přesunul do Prahy do svého bytu v 

Dvorské ulici.  Toto je přepis korespondence s p. Smetanou, kterou jsem upravil v tom 
smyslu, že jsem vypustil osobní a s TN nesouvisející části.  
Shinen 
 

 
"Milý pane Shinene, 
 
tak to vidíte, vaše novina mě opravdu překvapila. Říkáte, že se jednomu šikovnému 
amatérovi na netu se podařil vpravdě husarský kousek a vyluštil jednu ze šifrovaných 
zpráv z knihy J. Dee.  
Nepřekvapil mne ani tak obsah (o tom dále), jako spíš to, že autorem se zdá být Jakub 
Krčín!  
 
Tak to vidíte, zatímco já jsem se prvně soustředil  jen na J. Dee a pak jsem se nadchl 
strhnout nadšením pro teorii o E.Kellym, zdá se že  pravda je někde jinde. Asi už 
opravdu stárnu a ztrácím schopnost zdravého úsudku.  
 
Teprve ve světle téhle nové informace jsem si uvědomil, že E. Kelly to nemohl být. 
Kdyby opravdu věci získal, tak by si je jistě odvezl do Prahy, kde v té době vlastnil 
několik domů. Mimo jiné též proslulý Faustův dům na dnešním Karlově náměstí a jiný 
U osla a kůzlátka na Malé Straně, kde prý dodnes straší.  
 
O Krčínovi jsme zpočátku také uvažovali, ale pak jsem ho pustil z hlavy a to byla 
chyba. On to byl workoholik, který chtěl být všude a u všeho a v Třeboni byl každou 
chvíli. Nejspíš tady očíhl, že se J. Dee  pakuje domů a pospíšil si, aby byl první na 
místě, a zjistil, zda by se po Johnovi nedalo něco získat. Jestli to od něho získal darem 
nebo jen tak za pět prstů to se nedozvíme. Já bych tipnul spíš to druhé, on byl zvyklý 
brát si to, co chtěl.  
 
Možná ve věcech našel i nějaké další alchymistické knihy a od té doby taky začal 
laborovat po nocích tak náruživě, že se tomu věnoval víc než manželce, která si to 
vynahrazovala s koňákem. Kupodivu, když se to provalilo, skončilo to jen tím, že - 
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obvykle drsný Krčín - ho jen poslal na vzdálený statek. Asi nechtěl mít ostudu, ale 
stejně se tahle historka zachovala i s mnoha pikantnostmi.  
 
Představa, že šifra nebyla žádná příšerná kletba ani zaříkávadlo provolávající 
hrozitánského démona, ale zpráva o podivné a náhlé smrti Viléma z Rožmberka, mě 
šokovala. Autor, který tak brilantně šifru rozluštil, k ní přidal i velmi zasvěcený 
komentář si zaslouží být v knize rekordů.  
 
A aby těch novinek nebylo málo, mám ještě jedno eso v rukávu!  
Představte si, že váš tajemný G. A. a můj muž v černém je jedna a tatáž osoba. Vyklubal 
se z něj jistý pan Antonio Giesleri. Už jsem se s ním v minulosti párkrát střetl osobně i 
na stránkách záhadologického časopisu, hlavně v diskuzích. Je to zajímavá persona: 
věří, že Fulcanelli vynalezl elixír nesmrtelnosti, že existovala Atlantida, že to na Zemi 
jen hemží mimozemšťany, no možná věří i na to že Země je dutá. Zkrátka unikát!  
 
Ale abych začal vyprávět:  
Byl u mne Jirka Horák. To jméno k němu sedí, je to dvoumetrové chlapisko s 
vypracovaným svalstvem a rukama jak lopaty. Jeho  koníčkem je speleologie  a povídal 
jsem si s ním  o jeho průzkumu podzemní továrny Richard u Litomeřic, když  někdo 
zvonil. Šel jsem otevřít a poznal  ho hned. Byl to Giesleri. Chtěl jsem zabouchnout, ale  
vklouzl dovnitř jako lasička. On se rád stylizuje do podoby Kellyho, který je jeho 
vzorem, ale v těch černých hadrech s dlouhými vlasy a vousy vypadal jak Rasputin ráno 
po celonočním hýření, a to včetně toho horečnatého pohledu.  
A hned spustil, že prý četl o tom řešení šifry na netu a že je to určitě špatně, a on jediný 
ví jak na to, jen mu musím půjčit originál.  
 
Taky nejsem žádný drobeček a tak jsem si od něj držel distanc a pokoušel se mu 
vysvětlit, že originály nemám, ty že jsou v depozitu muzea. Marně, mlel pořád tu svou a 
prý je to jistojistě onen  spis svatého Dunstana, co vlastnil Kelly a on že pak už vyrobí 
zlato jen tak levou rukou.  
 
Ale pak se jako rameno jeřábu nad něj shora snesla obrovitá  ruka Jirky Horáka a odňala 
mi ho. Giesleri se třepal jako lapený motýl a blekotal cosi o omezování osobní svobody 
a násilí.  
Jirka  transportoval zneuznaného génia na chodbu, stoupl si do dveří a mile se zeptal, 
zda si pán přeje vidět jak doopravdy vypadá násilí. Giesleri vytřeštil oči, popošel do 
bezpečné vzdálenosti a začal nadávat. Stačilo však, aby Jirka udělal krok vpřed a náš 
nezvaný host předvedl vzorný úprk po schodech plavmo.  
Já sice doufám, že už nadobro utekl do zapomnění, ale vím, že on je ten typ co se otřepe 
a dělá jakoby se nic nestalo.  
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No, myslím, že pro tentokrát bylo těch novinek dost, tak snad někdy příště….." 
 
Váš Smetana  
 

Page 3 of 3



 
Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA?, 1.  
 
  

 
Kdo jste si přečetli poslední díl Třeboňské šifry, tak už víte, jakou zprávu opbsahovala. 
Zde tedy ještě jednou díky neznámému Honzovi z Libně, který mě upozornil na správné 
řešení šifry. Máme-li tomu tedy dobře rozumět, je to zápis o tom, že Vilém z Rožmberka 
neskončil přirozenou smrtí, ale byl zavražděn, patrně otráven. Otázkou ovšem je, proč 
asi? 
Jansan  

 
Je pochopitelné, že takovou zprávu nemohl autor šifry dát jen tak na vědomost, určitě 
by si získal nepřátelství Vilémových vrahů. Zdá se, že měl patrně znalosti "z užších 
kruhů" a i když by se snažil své autorství utajit, byl by hned podezřelý a patrně i ten, 
kdo mu to prozradil. Pokud se nebáli zavraždit tak mocného pána, jako byl "pan vladař", 
jistě by se nezdržovali někým méně důležitým navíc by byl prakticky bezbranný, 
protože zřejmě ani on nevěděl odpověď na otázku, která je zároveň titulem této 
kapitoly :-). Pokud by navíc vrahové zase použili jed i na něm, pak by bylo - až by se 
jed začal projevovat - už bohužel pozdě na dohady, který protijed použít. 
 
Zkoumání, kdo zašifrovanou zprávu napsal a komu vlastně byla určena, musíme zatím 
odložit na jindy, nemáme stále ještě dost informace. Jisto je, že v době Vilémovy smrti 
byl Edward Kelley uvězněn (od května 1591 na Křivoklátě a propuštěn byl až 1594) a 
Dee byl ovšem už dávno zpátky v Anglii (od roku 1589). Nikdo z těch dvou ostatně 
neměl žádný důvod míchat se do české politiky a Vilém se k nim choval jako dobrý 
zaměstnavatel: několikrát jim pomohl z potíží, ať už s Rudolfem II či třeba i z těch 
finančních.  
 
Kdo by tedy vlastně vůbec přicházel v úvahu jako vrah? To se musíme neprve podívat 
na Vilémův životopis. Ač byl umírněný katolík, vzal si za ženu protestantku. Na druhé 
straně ale katolíkům přál a ani ti neměli důvod se ho zbavovat. Později se sice říkalo, že 
například císař Rudolf II byl otráven Jezuity - ale to byla zřejmě jen fáma, v 
historických análech o tom není záznam.  
Ví se jen, že když Rudolf zemřel, jeho kancléř, Polák Rucký, několik dní zatajoval, že je 
císař mrtvý, až si hrabě Thurn vyžádal vstup do Rudolfovy komnaty a našel už jen 
mrtvolu. Ruckého pak chytili u pokladnice, jak si kradl zlato a cpal ho do pytle. 
Mnohem víc pak našli ještě u něj doma - inu zloděj amatér. Popravě ušel - oběsil se totiž 
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ještě v žalářní kobce v Bílé věži, údajně prý na šňůře, na které nosil klíč od pokladnice . 
. .  
 
Vilém si ovšem také držel na Krumlově jezuity a hodně jim přál - proč by si tedy 
zabíjeli (pan Vilém promine :-) slepici, která jim snášela zlatá vejce? A Petr Vok, o 
kterém se předem vědělo, že bude jeho nástupce a vládce panství, ten byl byl ke vší 
smůle protestant, ten by jim jistě tolik nepřál. Samotný Petr Vok je také mimo 
podezření, vždyť Vilém Petra - stále postrádajícího peníze - často finančně založil a sám 
jsa bezdětek, jistě doufal, že alespoň Vok bude mít nějakého mužského potomka. A i 
když se Petr Vok neměl k tomu otcovskému činu, jistě by neměl důvod plánovat 
bratrovraždu ještě před narozením svého potomka. Navíc se nezdá, že by byl býval 
nějak moc vládychtivý. Pravda, bratři spolu několik let nemluvili, ale pak se smířili a 
Petr se stal na Vilémovo přání právoplatným dědicem - tak proč pospíchat? 
 
Vůbec je podivné, jak málo se o Vilémově smrti napsalo. Je pravda, že Vilémovi bylo - 
na tu dobu - už hodně let. Přesně řečeno 57 let, ale podle jeho portrétu bychom mu 
hádali daleko víc. Na druhé straně se zdá, že ač byl povahy smířlivé, mohl mít i hodně 
nepřátel. Mohla to být závist, možná i nějaké příkoří, které třeba neúmyslně někomu 
způsobil, ale rozhodně ne peníze. Vilémovy pokusy vyrobit zlato totiž naplnily kapsy 
jen alchymistům a podvodníkům, takže už v té době mnoho nezbylo.Však i Vok vlastně 
zdědil hlavně dluhy: brzy po tom, kdy se stal dědicem rožmberského panství, musel 
prodat Krumlov i Rožmberský palác v Praze (ten, kde naposledy večeřel Tycho de 
Brahe, devět let po Vilémovi).  
 
Svou politickou funkcí českého "vladaře" Vilém také nemohl ohrožovat Rudolfa v jeho 
pozici císaře, to spíš Rudolfova bratra Matyáše. Ani ve věci alchymistů Johna Dee a 
Kelleyho nakonec nedělal Vilém císařovi nějaké naschvály: o Johna Dee Rudolf II 
nestál a Kelleyho mu úspěšně odlákal na větší zisky a šlechtický titul do prahy. Přesto 
sama velká moc Viléma mohla vzbuzovat mnohou závist u jiných a i když byly 
jihočeské rody manželsky hodně promíšeny, byly zde i jiné rody, které na Rožmberky 
nevražily.  
 
Byl zde také i Petr V ( t.j. pátý) z Rožmberka, který se po smrti Vilémova otce Jošta III 
(to když byly Vilémovi pouhé čtyři roky) stal jeho poručníkem a snažil se všelijak ošidit 
nebohou vdovu a její děti. Spor prohrál, ale sám už ovšem v době Vilémovy smrti nežil. 
Když zemřel, ustanovil pro Joštovy děti (Viléma, Petra Voka a jejich dvě sesty) jako 
poručníky hraběte Albrechta z Gunštejna, hraběte Jeronýma Šlika a pana Oldřicha 
Holického ze Šternberka. To ovšem byli spíše na straně Habsburků. Navíc první dva po 
čase zemřeli a zbyl jen Holický.  
 
V roce 1550 (bylo mu 15) odchází mladý Vilém do Vidně ke dvoru, kde oslňuje svým 
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vzděláním a chováním. Už za rok dostává od Ferdinanda I povolení, aby se ujal funkce 
českého vladaře, kterou pak 40 let spolehlivě vykonával, za pomoci předsedy 
rožmberské kanceláře, rytíře Václava Albína z Helfenburka (ten až do roku 1577).  
 
Než se plně ujal vladaření, byl pozván doprovázet Maxmiliána, syna Ferdinanda I., do 
Španělska a to přes Itálii. Odmítnout nemohl a spolu s ním cestoval i bratr někdejšího 
Vilémova poručníka Václav Holický ze Šternberka a dalších padesát šlechticů. V čele 
výpravy byl Vratislav z Pernštejna, hlava druhého nejvýznamějšího rodu v Čechách - 
seznámili se tam a údajně prý zůstali přáteli až do konce života. Tam se také více poznal 
s představiteli jiných slavných rodů: Lobkoviců, Vartemberků a Smiřických. Jeho 
švagrem se později stal Jáchym z Hradce.  
 
V roce 1551 se výprava zastavila v Innsbruku, kde propukla tzv. travičská aféra, kdy 
Maxmilián těžce onemocněl a lidé se dohadovali, že byl otráven. On sám obvinil z 
travičství svého místního hostitele. Jak je vidět, dohady o otravách byly tehdy dost 
běžné a není divu: bylo jich tehdy dost a dost (míním otrav, nejen dohadů :-). Také 
sebevrahové často používali jed, jako třeba Kelley, když byl vězněn v mosteckém hradě. 
To ovšem u Viléma, důsledného katolíka, nepřicházelo v úvahu.  
 

 

Page 3 of 3



 
Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: JAK JSEM NAŠEL PROFESORA SMETANU  
 
  

 
 Profesor Smetana žije!  
Shinen  
 

 
 Potom, co jsem nenašel p. Smetanu v nemocnici, jsem se nehodlal vzdát a rozhodl se 
dále po něm pátrat. Vydal jsem se k němu do jeho bytu v Dvorské ulici na Malé Straně s 
mlhavou představou, že se od někoho ze spolubydlících snad dozvím, kde ti jeho 
příbuzní bydlí.  
 
Dalším důvodem bylo, že jsem tam chodíval rád. Širokým průjezdem jsem vešel do 
rozlehlého dvora, který nájemníci proměnili v miniaturní  botanickou zahradu a po 
žulových schodech, kudy chodily již mnohé generace, jsem se vydrápal až do podkroví. 
Moderní zvonek na starých dubových dveřích vypadal jako z jiného světa. Zazvonil 
jsem a čekal. Nic, nikdo neotevíral. Ještě chvíli jsem tam stál a vzpomínal, kolikrát jsem 
u profesora v jeho bytě, plném knih, sedával a vedli jsme dlouhé plamenné debaty na 
téma různých záhad.  
 
Ze zasnění mě probraly hlasy zdola. Sešel jsem a na dvorku stála dvojice žen, které 
nemohly být rozdílnější. Jedna starší v květovaných šatech, jak vystřižená z módního 
žurnálu a druhá v bermudách a vytahaném tričku. Sotva mě uviděly, založily si ruce na 
prsou a zaparkovaly na mě nenávistným pohledem.  
 
„Omlouvám se,“ začal jsem zahnán do defenzivy, „ale hledám tu profesora Smetanu!“  
„Není tu!“ odpověděly květované šaty a znělo to jako vyhlášení války.  
„Počkat,“ ozvala se mladší, „vás já znám, vy sem často chodíte.“  
„Jo, totiž ano.“  
 
Podívaly se na sebe, dohodly  se pohledem a mladá, zřejmě, řečnější spustila, zatímco 
starší mě stále ještě nedůvěřivě rentgenovala pohledem: „Nezlobte se, že jsme byly v 
první chvíli tak nepříjemné, ale on se tu  potloukal takovej divnej chlap a poptával se po 
něm.“  
 
„Měl takovej nebezpečnej výraz.“ přidala starší.  
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„Jo a úzký krutý ústa…“  
„ A tvrdý oči, ale nejpodivnější bylo, že i v tom vedru na sobě měl černý hadry jak 
funebrák a klobouk. Vypadal přesně jako záporák z toho filmu co tůhle dávali v telce, 
koukala jste na to, že jo?“  
„Jasně, jako tenhlec mafiánskej zabiják. Zavřela jsem se doma a zalígrovala na dva 
západy, aby se mě nepokusil znásilnit. On měl takový pružný svalnatý tělo….“ a dáma 
se nad tou myšlenkou tklivě zasnila.  
 
Za takový popis by od policie jistě dostaly zlatou medaili.  
 
  To už ale mladší pokračovala: „O nikom nevíme, starý pán toho moc nenamluvil, on 
byl spíš přes ty ufouny a nikdo za ním nejezdil. Ale počkejte, on má někde chatu a můj 
Franta mu nedávno pomáhal, tam něco odvézt. Jak ono se to tam jmenuje. Vrabčák? Ne, 
Kačák!“  
„ A nevíte to přesněji?“ zaprosil  sem.  
„No, mohla bych zavolat Frantovi.“  
„ To by jste mi moc pomohla.“  
 
Vytáhla mobil a vyťukala číslo.  Nejdřív zapředla dlouhý hovor, co je třeba nakoupit a 
až teprve, když viděla, že začínám být nervózní, přešla k tomu, co jsem chtěl vědět a 
tlumočila  jeho odpověď. Poděkoval jsem a odešel.  
 

 
 Víkend jsem měl volný a  tak jsem se podle popisu vydal hledat chatu p. Smetany. U 
malého motelu jsem zaparkoval a vydal se úzkou pěšinkou. Asi po stu krocích se přede 
mnou otevřelo údolí říčky  Loděnice. Chaty tam byly hned tři. Ta první byl Frantou 
popsaný prastarý trempský srub. Okna otevřená dokořán a zevnitř se ozývaly hlasy. 
Prošel jsem  zaplevelenou předzahrádkou. Zvonek tu nebyl a klepat na masivní dveře se 
mi zdálo nemyslné a tak jsem vešel.  
 
Zvenčí srub vypadal velmi divoce, ale uvnitř byl pěkně a pohodlně zařízen a na 
otomanu tam ležel p. Smetana! U stolu seděl vysoký štíhlý muž s úzkou bradkou, který 
by mohl  klidně hrát čerta a scéna vypadala jako obraz od Mánesa, kde Faust upisuje 
duši ďáblu.  
 
Mimoděk jsem se tomu musel zasmát, ale to už se po mě oba podívali a Smetana mi 
radostně v ústrety zahlaholil: „ Á vidím, že můj tajný úkryt je prozrazen a že jste mě 
jako správný stopař Sokolí oko vyčenichal. Tak pojďte dál mladej a přijměte místo v 
našem konspiračním spolku. Tohle je můj přítel Sebastián Fingoust.“  
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Představil i mě a když viděl, že váhám odkud začít, vysvětlil:  „Tady Lišák pracuje jako 
grafik, ale jeho koníčkem je rudolfínská doba a je do všeho zasvěcen. Tak ven s tím, co 
máte na srdci.“  
„Lišák?“  
„Stará trempská přezdívka.“  
„Když jsme začali psát o Třeboňském nálezu, dostali jsme takovouhle reakci,“ a předal 
jsem mu dopis G. A.  
 

 
Četl to a mručel při tom jako medvěd, pak dopis předal a spustil: „Ano je pravda, že 
jsem udělal pár žertíků na účet několika lidí, ale byli to takoví ti nafoukaní 
všeználkové,  na které jsem tím chtěl udělat dlouhý nos, ale s tím stolkem je to pravda 
pravoucí.“  
 
„No popravdě, když jste zmizel, začal jsem o tom, že všechno je jen legrace taky 
uvažovat.“ přiznal jsem trochu zahanbeně.  
 
„Víte, já nemocnici nemusím mít. Vstávat v pět kvůli teploměru, to je přeci holé 
šílenství. A ta strava. Kašičky, vycmrdlé knedlíky a trupelnaté maso. Umřel bych jim 
tam!  
Krom toho se tam prý po mě vyptávalo takové podezřelé iridium a taky jsem dostal 
další zmatený výhružný dopis, jakože se nemám starat o to, do čeho mi nic není a co je 
lepší nechat být. Mám jisté podezření, ale o tom až jindy.  
 Tak jsem se zkrátka přesunul sem. Je mi tu líp. S výhledem na tohle krásné údolí, s 
krušovickou desítkou a řízným gulášem z hospody budu za pár dnů jak rybička. Pár 
kamarádů mi tu dělá každý den společnost a zásobovací službu.“  
 
„On ten chlápek,“ poklepal na papír, „má v ledasčem pravdu. Právě tohle tady už 
několik dnů probíráme. Uznávám, že jsem se možná v některých odhadech až příliš 
unáhlil, ale takové věci se stávají. Šlo přeci jen o prvotní názor, který se pak dalším 
bádáním koriguje. Říká se tomu poznávání, vývoj. Sakra vždyť třebas naše názory na 
vesmír se mění při každém novém objevu. Kdo ještě před pár lety slyšel o temné 
hmotě? Reliktním záření?“  
 
„Napsal jsem mu odpověď.“ pochlubil jsem se a podal mu další papír.  
Četl a zase mručel, tentokrát ovšem velmi spokojeně. „Dobře napsané,“ pochválil mě a 
opět můj výtvor podal příteli.  
 
„Vy tedy myslíte, že jste se mýlil?“ zeptal jsem se.  
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„ To není přesné. Podívejte, to že jednotlivé části nálezu, tím myslím stolek, kniha i 
vložené listy jsou autentické, je podle mne nesporné. Máme i grafologické dobrozdání i 
když je jen od amatéra. Nedomyslel jsem to, že poté, co se Dee pakoval domů, mohl 
knihu vlastnit někdo jiný a tím v podstatě padá i spojení J. Dee - stolek. Totéž platí i o 
vložených pergamenech. Ty tam mohl vložit klidně až druhý, třetí nebo desátý majitel. 
Jenže já v prvotní euforii, jel jen po té jediné koleji.“  
 
 „Tím mi chcete říct, že vše co jste původně řekl, neplatí?“ ptal jsem se zděšeně.  
„Ne, to může pořád platit, ale nyní probíráme další možnosti.“  
 

 
Teď se slova ujal hubený muž u stolu s přezdívkou Lišák:  
„Nevím kolik toho o pobytu těch dvou tady u nás víte, ale Dee ve svém deníku píše, že 
část svého majetku po odjezdu nechal v Třeboni. Můžeme si ale pod tím představit to, 
že to prostě jen tak nechala ležet?  
Myslím, že mnohem spíše některé věci prodal, jiné rozdal přátelům. A asi první v řadě 
byl Kelly. I když v té době už byl v Praze, do Třeboně stále často zajížděl. Nejspíš krom 
vyvolávání andělů, jak oni tomu říkali, tak jezdil i předávat zprávy o tom co se děje na 
císařském dvoře. Dee poctivě přiznává, že bez Kellyho vyvolávat duchy nedokáže a tak 
když odjížděl  do Anglie sám,  nebylo mu už k ničemu stejně jako kouzelnická kniha. 
Krom toho, ty vpisky jsou v podstatě záznamy společných pokusů, takže komu jinému 
by to měl předat?“  
 
„A co ty šifry?“  
 
„ Nevíme zatím, co obsahují, ani kdo je napsal, možná opravdu jde o nějaké mimořádně 
silné evokace, ale stejně tak dobře mohou obsahovat nějaké politické věci - víme, že 
Dee v Praze špionoval pro anglickou královnu. Pokud to bylo něco, co se týkalo Čech, 
nemělo to pro Deea už pak cenu a tak je možné, že to přenechal Kellymu. Ale jak tady 
říkal Jindra, je to jen jedna z možností. Uvažujeme třeba i o Krčínovi. Tenhle workholik 
stavěl rybníky, zakládal pivovary, mlýny a  já honem nevím co ještě a na všechno  
osobně dohlížel. Při tom všem navíc i bádal a laboroval. Neměl u sebe žádného 
alchymistu, prý proto, že byl držgrešle, ale on i takovej, že na všechno chtěl přijít sám.“  
 
„Myslíte, že se někdy podaří ty šifry rozluštit a vůbec  dobrat se  pravdy?“  
 
 S tím šifrováním je to složité, jde o krátký text bez možnosti srovnávání, to bude tvrdý 
oříšek i pro zkušené kryptoanalyticky. A co se týče historie, to je také problém. Písemné 
zápisy, pokud vůbec existovaly, se dochovaly pouze zlomkovitě, spousta věcí si musíme 
domýšlet a odhadovat z našich znalostí o té době, povaze aktérů a tak. Prostě nepřímé 
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důkazy.“  
 

 
Den pokročil a já se musel rozloučit a vydat se na zpáteční cestu. Slíbil jsem p. 
Smetanovi, že prozatím zatajím, kde  je jeho letní sídlo, nicméně jsme se dohodli, že ho 
občas budu navštěvovat a alespoň na některé otazníky se pokusíme společně najít 
odpovědi.  
 
„Jen počkejte!“ hlaholil ještě na rozloučenou a ukázal na nohu, „ jen co se vykurýruju. 
Však my se tomu ještě podíváme na zoubek!“  
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Milý Shinene, 

jak se dalo očekávat, G.A. si už našel jako terč i mě. Nebudu jeho dopis citovat, nemá to 
cenu - je ostatně poněkud zmatený, raději ti napíšu, co si o tom vše myslím . . .  
Jansan  

 
Tak to vidíš, konečně víme, jak se jmenuje náš G.A. - tedy Giesleri Antonio! Trochu mi 
to jméno připomíná Antonia Salieriho, toho zloducha z filmu Amadeus. Patrně je náš 
Antonio (jistě chápeš, že mu nemohu říkat přítel :-) člověk vzdělaný a chodí i do kina, i 
když zřejmě jen na klasiku a pochopitelně bych mu nevěřil ani to jeho jméno. Jinak 
podle jeho dopisů soudě, je to buď pomatenec nebo, což je spíše možné, se nás snaží 
oklamat a to z jakéhosi dosud neznámého důvodu. 
 
Proč si to myslím? Srovnáním s jeho prvním dopisem, kde se stavěl coby nepřítel 
ezoteriky a bral si na mušku jak Smetanu tak i Pažita, v dopise, který napsal mně, je 

naopak chválí. Má k tomu dobrý důvod: patrně zapomněl, co psal tobě a domnívaje se, 
že oba pány dobře znám - což není pravda, já jen o nich vím, ale osobně je neznám - mě 
chce přesvědčit, jak je oba obdivuje. Není těžké uhodnout proč: píše mi, že ho Dr. Pažit 
požádal, aby se přidal (teda G.A.), k výzkumu třeboňského nálezu a protože originály 
jsou v sejfu, tak abych byl tak laskav a poslal mu (tedy jemu, ne Pažitovi :-), ty zeroxové 
kopie, co jsem dostal od tebe. Protože ale ví, že na nich pracuju, budou mu prý stačit 
"kopie kopií".  
 
Dojala mě ta jeho ohleduplnost, skoro až s slzám, teda od smíchu. Co on by ještě pro 
pana Pažita a pro mě neudělal, no ne? I začal jsem přemýšlet, který je jeho pravý důvod 
zájmu. Vždyť přece se nás oba v dopise tobě snažil přesvědčit, že Smetana si z nás jen 
udělal vtip, že rád žertuje a podobně. Nejprve jsem si myslel, že se právě proto teď 
neodvolával přímo na Smetanu, později mě ale napadlo, že se nás G.A. jen snažil od 
třeboňského nálezu odradit, to aby se mu mohl věnovat jen on sám. Pak jsem dostal 
zprávu od tebe, že u Smetany už byl a že tam dopadl "dost tvrdě" a to v pravém i levém 
smyslu toho slova :-). Jak je vidět, on už o nás opravdu hodně ví a proto buď opatrný, 
vždy se dívej, jestli tě náhodou zrovna nesleduje - on je patrně schopen i násilí, jak je 
vidno.  
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Pochopitelně mi hned došlo, že od Pažita žádnou nabídku nedostal, to jsem se ani 
nemusel ptát, ale odpověděl jsem mu vyhýbavě - a zároveň potměšile - že bych musel 
mít nejprve povolení od samotného prof. Smetany. Na to jsem ale odpověď od G.A. už 
nedostal a patrně nikdy nedostanu :-). Pro jistotu jsem mu ještě napsal, že jsem 
prozkoumal i ostatní vpisky, že ty už vůbec nejsou zašifrované, ale jsou v angličtině a 
navíc v enochiánském písmu. Že sice asi enochiána zná, ale ta angličtina je středověká, 
takže nevím, jak by to mohl bez hlubších znalostí lépe zkoumat než my.  
 
Obávám se ale, že tato moje jemná narážka (a ne už tak jemná urážka :-) mu asi nedojde, 
jeho complex velikášství to prostě nedovolí. Rozhodně jsem ho ale nechtěl přehrát 
zpátky na vás, spíš se ho snažil odradit od jeho neznámého účelu. Teď mi napadá: určitě 
byl už jeho první dopis tobě úmyslně klamný abychom náhodou neodhalili to, po čem 
pátrá a navíc dřív než on, ať už je to cokoliv.  
 
Co to ale je, nemám tušení - jen jsem někde slyšel, že G.A. je známá osobnost pražských 
kavárniček a že když má přes míru, tak o sobě tvrdí, že je převtělený alchymista Kelley. 
Pokud ano, má smůlu: někteří "převtělenci" jsou totiž přinuceni žít znovu život svého 
ezoterického předka a nevím, jestli by se mu vězení na Křivoklátě zrovna zamlouvalo :-). 
Jak vidíš, dělám si z toho legraci, ale pokud je ta jeho fikce důvodem k jeho podivnému 
chování, leccos by to vysvětlovalo.  
 
O našem odšifrování ve svém dopise mi tvrdil, že je to nesmysl, že nás prostě někdo 
doběhl a že to nemohl napsat Kelley. Napsal jsem mu, že jsem to o tom Kellym také 
nikde netvrdil, už proto, že je to zakódovaná staročeština a pokud vím, on se česky naučit 
asi nestačil :-). Jinak o šifru G.A. zájem neprojevil, jen o ty nezašifrované poznámky. A 
že by byl potěšen, kdyby už během týdne na nich mohl začít pracovat. Napsal jsem mu 
"proč ne, zajděte si za Smetanou a je to". 
 

 
Ku konci mého dopisu G.A. jsem probíral jeho tvrzení, že rozluštil Vojničův rukopis a 
ptal jsem se, proč že to ještě nepublikoval. Moji kolegové z konference by to jistě uvítali. 
Také jsem se ho zeptal, co říkal nedávné vídeňské TV dokumentárce o VM (zase moje 
jízlivost, ta je totiž jen v němčině a já sám mám jenom hrubý překlad.  
 
Ještě k těm vpiskům: pro jistotu jsem ho zcela po pravdě informoval, že to jsou většinou 
jen fráze z knihy Johna Dee (Monas Hieroglyphica), která je ostatně celá přeložena na 
Netu do angličtiny. Co už jsem mu ale neřekl, bylo to, že jsi mi ještě těch devět 
zbývajících vpisků neposlal. Žádné tajemství že jsem tma nenašel, ale že radši ještě pošlu 
Dr. Pažitovi moje překlady. Požádám ho také, ať se na to radši podívá sám, aby zbytečně 
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nezačínal nějaký dlouhodobý výzkum. To jsem pochopitelně předstíral, že té lži 
Giesleriho o tom, že ho ke mně poslal Pažit, docela věřím :-).  
 
Tady bych tě chtěl upozornit, abys byl opravdu opatrný a prof. Smetana ještě víc. V 
Praze si na ně asi už G.A. netroufne, ale kdyby objevil jeho výkendový srub, tam už by 
to měl lehčí. Pokud tam tedy ještě pojedeš, buď prosím "bdělý a ostražitý", aby tě G.A. 
nesledoval a tak na to místo nepřišel. Vím, že už teď jsi dost opatrný, ale co když má 
spojence, co tě třeba sleduje? 
 
Jansan 
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Během dalších dnů jsem měl spousty práce, ale i když jsme se k otazníkům spojeným s 

nálezem věcí J. Dee jsem se stále vracel, ale moc moudrý jsem z toho nebyl. Ačkoliv od 
nálezu uplynulo už dost času, pořád jsme o něm věděli tak málo a jak už to bývá, bylo tu 

více otázek než odpovědí.  
Shinen.  
 

 
Doufal jsem, že se časem na některé z nich podaří najít alespoň náznak k odpovědi a 
něco objasnit. A tak jsem se na další návštěvu p. Smetany v jeho trampském srubu 
opravdu těšil.  
 
Konečně přišlo páteční odpoledne a já došel po již známé pěšince k trampskému srubu u 
Kačáku.  
I tentokrát bylo okno dokořán a ozývala se z ní břeskná kytara a harmonika. Vstoupil 
jsem dovnitř.  Smetana si opět hověl na gauči a u stolu seděli dva šedovlasí vousáči, 
kteří  právě  místo nějaké české trampské klasiky váleli Down by The Riverside.  
 
„Nazdárek,“ jásal Smetana a začal nás představovat. „Tohle je Parry. Jsou to dvojčata a  
tak mají jen jedno jméno. Stejně bychom nikdy nevěděli, který je který.“  
Staříci se zasmáli, ale hned  jeden z nich řekl: „ Hele vy teď budete tutově zase honit ty 
své oblíbené Ufony jako v tom seriálu Akta X, co? To není nic pro nás. Jdeme.“ pobídl 
druhého.  
Obřadně zalomili palce a poroučeli se.  
 
Začal jsem: „Když jste minule říkal, že se o vás kdosi zajímal v nemocnici, tak jsem 
zapomněl říci, že jsem byl u vás doma a dvě ženy, které jsem tam potkal mi říkali, že i 
tam se po vás poptával podivný muž v černém. Vybavilo se mi to, když tu zaznělo to o 
Ufonech.  Myslíte, že to byl opravdu nějaký ten muž v černém? Hodně jsem o nich četl, 
prý jsou velmi záhadní, ale i hroziví.“  
 
„ Taky už jsem o nich hodně četl a dokonce několik kolegů-záhadologů tvrdilo, že se s 
nimi i setkalo, ale já se nebojím. Už mi sundali protézu a myslím, že za týden budu 
natolik v pořádku, že se vrátím do Prahy a pak se, to vám garantuji, tomu tajemnému 
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pánovi podíváme  pořádně na zoubek. Ostatně si myslím, že kdyby to byl skutečný MiB 
a byl tak všemocný jak se tvrdívá, už by si mě tu našel. Uvidíme, co se z něj vyklube.  
Vidím na vás ale že se spíše třesete na nějaké informace o věcech z majetku J. Dee o 
kterých jsme spolu už několikrát mluvili, že? 
 
„Myslil jsem na to každou volnou chvíli.“  
„Když jste tu byl posledně, tak Lišák, tedy vlastně Fingoust, přišel s nápadem, že Kelly 
mohl stolek a potažmo i knihu zdědit a tedy, že listiny, které jsme tam nalezli mají spíše 
souvislost s ním než s J. Dee.  
Víte většina historiků je toho názoru, že se poté, co byl Dee z Prahy vypovězen, cesty 
těch dvou rozešly, jenže právě z vpisků v grimoáru se dá odvodit, že Dee pokračoval ve 
svých evokacích i v Třeboni a kdo jiný by mu dělal médium než Kelly. Takže tam 
nejspíš jezdil i poté, co v Praze na císařském dvoře začala jeho hvězda stoupat prudce 
vzhůru. Vzhledem k tomu že tedy pokusy v Třeboni dělali společně. bylo by logické, 
kdyby Kelly na stolek a knihu vznesl vlastnický požadavek.  
 
On tenhle pán je opravdu zajímavá historická osobnost a je sporné, zda opravdu pomocí 
jakéhosi rudého prášku provedl před císařem transmutaci, o čemž pochybuji, nebo jestli 
měl v duté tyčince práškové zlato, které v nestřežené chvíli do roztoku vmíchal. Ať už to 
bylo tak nebo tak, stejně je zajímavé že se mu císaře, který měl už své zkušenosti s 
různými podvodníky, podařilo tak oslnit, že mu dal i šlechtický titul. Víme o tom, že 
někteří lidé mají velkou schopnost ovlivnit  druhé, říká se tomu kouzlo osobnosti,  o tom 
by jste si měl popovídat s Mudr. Pažitem, ten je na tohle odborník, ale to jsem odbočil.“  
 
„Dobrá, to sice ukazuje, že možná Keely skutečně věci zdědil, ale co dál?“  
 
"Zkusme si odpovědět, co víme jistě: Grimoár vlastnil J.Dee a psal si tam poznámky. Co 
je pravděpodobné? Že vlastnil i stolek a že právě on tam knihu vložil. Ale co listiny? Ty 
tam mohl dát kterýkoliv další majitel, proto je důležité se tím zabývat.“  
 
„Ano ty šifrované listiny, skrývají podle mne nějaké důležité tajemství, jinak by se s 
vymýšlením šifry nikdo nenamáhal. Ty mě zajímají nejvíc a myslím, že jsou 
nejdůležitější.“  
 
„Ještě než se mi stala ta nešťastná bouračka, stačil jsem je nechat překopírovat a alespoň 
první dát na net. “  
 

 
Tím byla naše debata nebyly uzavřena a dál jsme se jí věnovali, ale už jsme jen znova 
pobírali již řečené znova a znova. Mimoto jsme se věnovali neméně příjemným věcem - 
opékání domácích klobásek a krbu. Smetana je zapíjel pivínkem chlazeným přímo v 
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potoku a já, protože jsem měl u motelu auto, jsem se musel spokojit a minerálkou, ale 
nevadilo to, večer to byl vskutku bohatýrský.  
 
Dívali jsme se na noční oblohu plnou hvězd a profesor Smetana rajtoval svého 
oblíbeného koníčka a vyprávěl různé teorie o vzniku vesmíru, černých dírách, temné 
hmotě, nedávno objeveném obřím vysavači hvězd a dalších fascinujících tajemstvích 
vesmíru.  
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Rozluštění zašifrované poznámky - neboť až na několik chybiček je jasné, že jsme nalezli 
správné vyluštění - mě pobídlo k dalšímu hledání. Jelikož mám oxeroxovanou většinu 
poznámek, nebylo to hledání dlouhé. Mám jich jen třináct, zbytek mi ještě nestačil Shinen 
poslat. 
Jansan. 
 

 
Ukázalo se, že číslo třináct je opravdu nešťastné: žádný ze zbývajících vpisků - teda jen z 
té první dávky xeroxových kopií - nebyl zašifrován. Ano, všechny byly psány v 
enochiánu a v angličtině, ale jak jsem si zjistil, byly to většinou citáty z Monas 
Hieroglyphica, tj. knihy Johna Dee. Knihu samotnou publikoval už v roce 1564, když 
mu bylo 37 let, ale celý život ji prý považoval za svoje nejlepší dílo. To by také 
ukazovalo na nejstarší možné stáří poznámek - pokud nalezená kniha Klíčků 
Šalamounových patřila přímo Johnovi, pak záleží také na tom, kdy ji sehnal. Mohl totiž 
tehdy ony svoje citáty teprve vymýšlet, inspirován samotnou knihou - a to by 
vysvětlovalo, proč to nejprve psal v angličtině a teprve pak napsal svou knihu v latině. 
 
Pokud ale psal poznámky někdo jiný, poznámky budou asi mladší, protože svou knihu 
knihu monáv uvedl v Čechách poprvé až samotný Dee, při své audienci u Rudolfa II na 
pražském hradě. Bylo to v roce 1584 a dokonce mu ji - podle vlastního tvrzení - sám 
daroval, ale císař prohlásil, že tomu moc nerozumí. Vzhledem k tomu, že nikdo z 
krumlovských Čechů asi neuměl anglicky, pak hned druhým kandidátem pro autorství 
poznámek mohl být právě Kelley, ale vše ukazuje spíše na to, že to byly originální 
poznámky psané Johnem Dee, což by mohl potvrdit rozbor písma jiných enochiánských 
textů psaných Johnem. Nu to můžeme udělat později. Všechny ostatní, nezašifrované 
poznámky jsou na první pohled psány stejnou rukou - a některá enochiánská písmena, 
například J, M a S jsou ve všech poznámkách, co jsem prohlédl, zcela identická. 
 
Ano, ve všech poznámkách, tedy až na jednu a tou je útržek s třeboňskou šifrou - ta je 
naopak, pokud to mohu posoudit, psána jinou rukou. Je pravda, že rukopis se i u 
jednotlivce liší podle jeho stáří a zdravotního stavu, ale některá písmena jsou tam 
specificky jiná než u zbývajících poznámek, rpzhodně víc než kdyby šlo jen rukopis, 
hlavně tvarem. To by asi John, který vždycky tvrdil, že znaky musí být psány přesně, 
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neudělal a dokonce ani nenechal někoho jiného udělat. Tomu odpovídá i to že, jak už 
jsem psal, právě v době, kdy Vilém zemřel, byl Dee už dávno v Anglii, takže nemohl 
něco napsat tady na Třeboni. A Kelley byl, jak už jsme napsal, v tu dobu zrovna 
uvězněn.  
 
Nejstarší doba vzniku třeboňské šifry musí být rok Vilémova úmrtí, tedy 1592, ale patrně 
ještě později. Dá se předpokládat, že to bylo už v době pozdější, kdyse nový majitel 
stolku - a tím i grimoáru - k němu nějakým způsobem dostal. Mohl to být i Kelley, když 
byl později propuštěn (1593 či 94), tedy než ho opět zavřeli :-), ale nemáme záznam, že 
by se zrovna v tomto mezidobí vrátil na čas na krumlovsko. Jediná možnost je, že mu 
stolek i s knihou dal sám Dee, když odcházel zpět do Anglie, ale jejich vztah už tehdy 
nebyl nejlepší, i když se později John snažil tajně dostat Kelleyho z mosteckého vězení 
zpět do Anglie. Pochybuji ale, že by se za tu dobu Kelley naučil tak dobře česky a proč 
by to vůbec psal, jakmile Viléma opustil, víc se o něj nezajímal. Vlastně ano, když dostal 
zpávu, že bude zatčen, utíkal se schovat na jih k Vilémovi, ale byl na útěku dohnán a pod 
stráží přiveden zpět.  
 
Jak jsem zjistil (za pomoci neznámého čtenáře Honzy), ta šifra byla ve skutečnostti 
sestavena tak, že se nejdříve celá zpráva napsala pozpátku a pak se použila jedna z 
cézarských šifer. Velmi vtipné, pak se totiž nedá použít frekvenční rozdělení k hádání 
zbytku textu (nu vlastně dá, ale musíte číst vše pozpátku :-) .  
 
Díky tomu, že oba Angličané byli jednu dobu v podezření, že v Čechách dělali špióny 
pro královnu Alžbětu (obzvláště John, který si dopisoval s Walsinghamem, Alžbětiným 
ministrem policie), byli jistě oba v šifrách zběhlí. je tedy docela možné, že i když zprávu 
sami nenapsali, je to právě ona anglická šifra, už od dřívějška používali a někoho jiného 
s ní seznámili. Je ale naopak i možné, že to napsal Čech, který si vymyslel šifru sám 
anebo tu jejich šifru rozlouskl. 
 

 
Hlavní záhada je zřejmě ta použitá čeština. Zkusme se tedy obrátit jinam. Petr Vok znal 
několik jazyků a také hodně cestoval. V knize "Rosicrucian 
Enlightment" (Rosikruciánské osvícení) se dokonce naznačuje, že právě on s těmito 
dvěma anglickýni alchymisty sepsal známý "Rosicrucian manifest) (buď Fama 
Fraternitatis nebo Confessio Fraternitatis, možná i oba). Bylo to prý na popud z 
Heidelberku, sídla falckých kurfiřtů, tedy i Fridricha Falckého, v pořadí Pátého, ano, 
pozdějšího českého krále, který se ale narodil až v roce 1596 :-). Pravé datum výskytu 
Manifestu (1614-1615) tedy neodpovídá době kdy pobývali Dee a Kelley na Třeboni 
(1587 až 1589), ale mohli pochopitelně manifest sepisovat s Vokem už dříve (dodnes se 
ještě nezná autor). Tehdy už bylo Vokovi skoro 40 let (narodil se 1539), možné to tedy 
je.  
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Mohl Petr Vok mít tušení, že jeho bratr byl zavražděn? Proč by to ale na veřejnosti 
tutlal? Po smrti svého bratra se podle zákona stal vladařem on a jistě by dokázal najít a 
dát potrestat vrahy. Spíše se dá tušit, že to nevěděl a samotnou vraždu nepodezíral - 
ostatně Vilém byl už několik let před svou smrtí vážně nemocný. Jenže co když někdo 
jiný, hrozně nedočkavý - ale to předbíhám . . .  
 

 
Určité spojení stolku a utajených listin s Petrem Vokem je ovšem možné: po smrti svého 
bratra prodal Krumlov i pražský palác Rožmberků, aby mohl splatit dluhy, které Vilém 
nadělal a zachránit tak alespoň něco z rožmberského panství. Z Krumlova si také do 
Třeboně - kromě celé knihovny, tehdy pravděpodobně největší v Čechách a zachované 
částečně ještě dodnes - jistě odvezl i nějaký nábytek a memorabilia. Mezi nimi mohl být i 
onen stolek, ba co víc: víme, že se tento poslední Rožmberk zajímal o astronomii a 
esoteriku a stolek mu mohl dokonce dát John Dee na rozloučenou. 
 
John patrně zapomněl na tajnou skrýš ve stolku a pokud Vok zásuvku objevil, mohl si 
nechat poznámky přeložit z angličtiny a připsat jednu další, tu v češtině, ale napsanou v 
enochiánu, jakoby patřila k těm ostatním vpiskům. Pro jistotu ještě třeba použil svou 
vlastní, vylepšenou šifru.  
 
Dokonce se zdá, že protože oba alchymisté nežili v Krumlově, ale na třeboňském zámku, 
stolek se nemusel ani stěhovat, ale mohl být celou dobu tam, než ho Vok, když se tam 
natrvalo přestěhoval, náhodou objevil. Je otázkou, jestli už tam tehdy byla i ona 
šifrovaná zpráva a byla -li, zda ji Vok našel a četl. Ale kdo by mu to takhle podivně psal? 
Pokud to bylo hodně dlouho po Vilémově smrti, je jasné, že už by se těžko sháněly 
důkazy či dokonce svědci. A i když Vok zprávu četl, je možné, že té zprávě vůbec 
nevěřil . . . 
 
Ale to jsou vše jen dohady. Samotná vražda vladaře by jistě byla zápalnou šňůrou 
vedoucí k velké politické náloži a mohla se ovšem také nevyplatit. Proto bylo politicky 
bezpečnější zprávu ani nevytahovat na světlo. Navíc mohlo jít jen o další z legend, 
kterých se o Rožmbercích vykládalo hodně - už od husitských dob neměli o nepřátele 
nouzi. 
 
Jedna nesrovnalost mě vrtala hlavou už od začátku: rožmberský archivář Březan, jinak 
člověk přesný a věrohodný, píše o tom, že Vilém byl abstinent a vína se nikdy ani 
nenapil. Zdá se to neuvěřitelné, při všech těch veselých hostinách a "parties" Rožmberků, 
ale jsou na to i jiní svědci. A přece jasně šifra mluví o tom, že se "Vilém napil, (dokonce) 
potřetí, vína" a výsledek už známe: to byla ta fatální tekutina. Pokud tedy neměl Vilém 
cirhózu jater nejvyššího stupně (a to sotva, když předtím nikdy nepil :-), samotné víno ho 
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nemohlo zabít.  
 

 
Minulý týden jsem ale našel vysvětlení celé záhady: v knize Jaroslava Pánka (Poslední 
Rožmberkové, 1989 - je to mimochodem skvělá historická biografie), uvádí její autor, že 
během svých posledních dnů v Rožmberském paláci na pražském hradě se Vilém v 
zoufalství snažil najít léčbu i ve víně. Zdá se navíc docela reálné, že mu to doporučil jeho 
lékař a jak už to bývalo zvykem, medicínu většinou také podávali sami lékaři. Nebyl by 
býval problém mu tuto medicínu i něčím "osladit", obzvláště když byl jen "malý vína 
pitel" a rozdíl v chuti vína by určitě nepoznal. A který to mohl být jed? Patrně ten, který 
se lehce nepozná. Lékařský nález (byla-li to vůbec nějaká pitva, tu prováděl Jesenský 
veřejně až v roce 1600) zněl "vodnatelnost a souchotiny, totižto porušení a zvředovatilost 
plic". Ty souchotiny se nám celkem moc nezdají, spíše se asi jednalo o rakovinu plic, ale 
Vilém měl už zřejmě tolik nemocí, že nebylo těžké to na některou z nich svést . . .  
 

 
Opět se tu jen dohadujeme a normálně bychom všechny tyto spekulace zamítli, kdyby 
nebylo oné prožluklé šifry. Ona "fatální kapalina " a náznak, že si někdo s Vilémem 
"vyřizoval účet", to vše vypadá na zprávu člověka informovaného, patrně současníka. A 
takových osob bylo na rožmberském panství hned několik . . .  
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V první části jsme si probrali některé detaily z mládí Viléma Rožmberka i některé 
podezřelé, přímo z Krumlova a okolí. Teď ten okruh poněkud rozšíříme . . .  
Jansan  
 

 
K tomu, abychom lépe pochopili, kdo asi mohl stát za vraždou Viléma z Rožmberka, 
podíváme se detailněji na jeho život. K tomu nám nejlépe poslouží historie rodu 
Rožmberků od jejich dvorního historika Václava Březana a pak též výborná kniha 
Poslední Rožmberkové od Jaroslava Pánka, jakož i různé jiné informace v literatuře. 
 
Rožmberkové vlastně byli jednou z odnoží rodu Vítkovců, podobně jako páni z Hradce, 
Krumlova, Landštejna, Třeboně, Stráže a Sezimova Ústí. Všechny tyto rody mají erby s 
typickou pětilistou růží, ovšem různé barvy. Později se ještě navíc proženili a provdávali 
s jinými slavnými českými šlechtickými rody. Také jim patřily dva nejznámější hrady v 
jižních Čechách, Krumlov a Rožnberk, první z roku 1250, druhý z 1259. Roku 1259 také 
Rožmberci založili vyšebrodský klášter, který se stal i jejich rodovým pohřebištěm. V 
roce 1302 vymřeli páni z Krumlova a jejich hrad Krumlov připadl Rožmberkům. Ti si z 
něj pak udělali své hlavní sídlo, než ho Petr Vok roku 1601 prodal císaři Rudolfovi II , 
aby mohl splatit ohromné dluhy, které Vilém stačil nadělat. 
 
Z nejznámějších Rožmberků jmenujme Petra I., který si vzal vdovu po králi Václavu III; 
dále Jindřich III. který stál v čele panské jednoty, co uvěznila Václava IV na Krumlove a 
nakonec i Jindřichova syna Oldřicha II., který stál v čele katolické šlechty a podporoval 
krále Zikmunda v boji proti husitům. Také vláda Petra IV. z Rožmberka se vyznačovala 
hospodářským vzrůstem a významným politickým postavením v čele české šlechty. Ve 
zvelebování rodových držav i upevňování politické moci, obzvláště v pozici místokrále 
se proslavil i Vilém z Rožmberka, předmět našeho pátrání.  
 

 
Už jsme se tu zmínili o jeho strýci a regentovi Petrovi V., který se sice malého sirotka 
Viléma ujal, ale jinak se k jeho matce a sestrám zachoval ne zrovna jako dobrý příbuzný. 
Dá se tedy říci, že si Vilém svoje místo u císařského dvora vydobyl sám svou inteligencí 
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a politickou prozíravostí, po tom, co byl ve svých 16 letech císařem potvrzen ve své 
funkci českého vladaře.  
 
Už z této historie by se dalo čekat, že Rožmberkové měli mnoho nepřátel - už od doby 
husitů - a nebylo to jen ze závisti. Mnohé nepřátele si Vilém udělal sám, částečně i 
nevědomky, nejen na svém panství, ale i v celém království, a to během svého života. Na 
druhé straně měl plno známých u největších českých rodů, takže na druhé straně netrpěl 
ani nedostatkem přátel a spojenců, hlavně díky své rozvážné povaze a spravedlnosti., 
kterou všeobecně projevoval. Jeho heslem bylo "Festina lente", tj. pospíchej pomalu. 
 
Bylo to za Oldřicha II, kdy vznikla legenda, že Rožmberci byli spřízněni s italským 
rodem Orsini, i když ve skutečnosti měli jen podobný erb. Italům to ale připadalo jako 
výhodné spojení a proto ochotně nechali vydat potvrzení o římském původu Rožmberků, 
podepsané několika kardinály. Pravidelně pak vysílali svoje představitele na svatby a 
pohřby Rožmberků. Těm se to zase hodilo, aby prosadili právě za Oldřicha II padělané 
dekrety Karla IV o uzákonění nejstaršího člena rožmberského rodu jakožto hlavy celého 
rodu. Úspěšný Petr IV pak prosadil i uzákonění titulu vedoucího Rožmberka jakožto 
českého vladaře. Císařské patenty se Rožmberkům ale nakonec vymstily: postaraly se 
vlastně i o vymření rodu, protože oba poslední vladaři, Vilém a Petr Vok, byli bezdětní.  
 

 
Vilém hned od začátku udržoval dobré styky s králem a později císařem Ferdinandem I. 
Ten v roce 1551 vydal list, který nařizoval poručníkům, aby Vilémovi předali svoje plné 
moci. Šlik to učinil s ochotou, protože už stejně umíral, avšak Holický ze Šternberka se 
vymlouval a proto mu Vílém dal lhůtu tří týdnů. Podle záznamů prý to ale nezpůsobilo u 
Holického nějakou velkou nevoli, nu nevíme. Panství mělo asi 70 tisíc poddaných a mělo 
kolem 7 procent z počtu obyvatel Čech. Vilémův dvůr udržovali hofmistr a maršálek, 
zatím co panství se staral předseda rožmberské kanceláře Václav Albína z Helfenberka. 
Podle Josefa Svátka se tím Albín také hodně obohatil, i když asi jen poctivě.  
 
Vilém na svém panství vystupoval též jakožto nejvyšší soudce a některé jeho rozsudky 
mu jistě vynesly hodně nepřátel. Tak například stíhal pytláka Václava Přemila a když byl 
tento zabit loupežníky, přenesl vysokou pokutu na jeho vdovu. Ta zaplatit nemohla a tak 
ji nechal uvěznit, i když to bylo několik dní po porodu. Hrálo v tom roli asi i to, že 
Přemil byl "svobodník" a ty Vilém neměl rád, protože se v lecčems vymykali jeho 
pravomocem. Později ji propustil a je klidně možné, že rozkaz k uvěznění ani nedal on 
sám.  
 
V roce 1579 se mu podařilo změnit zákon a to byl i konec svobodníků. Že ho za to tito 
rádi neměli, je nasnadě. Urputně také odebíral městům některá jejich práva, jako třeba 
vařit pivo, i když mu jednalo spíše o to získat absolutní ekonomickou moc. Velké napětí 
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bylo například mezi| Vilémerm a Českými Budějovicemi, už proto, že preferoval ve 
všem Český Krumlov.  
 

 
V době, kdy se Ferdinand I snažil omezit moc českých stavů, se stal (1542) nejvyšším 
kancléřem českého království Jindřich IV z Plavna. Svým patolízalstvím k Ferdinandovi 
si utužoval pozici svého rodu a tak se stal prvním velkým soupeřem Viléma. Už když 
bylo Vilémovi ještě jako sirotkovi 14 let, prosadil Jindřich uzákonit Nové Zřízení Zemské 
(něco jako ústavu), která postavila česká knížata - tudíž i Jindřicha - nad Rožmberka. 
Vilém na to reagoval pohrůžkou, že když nedostane zpět své privilegium, odstěhuje se z 
Čech. Král se takticky držel v tom sporu stranou, ale kolem Viléna už se začala tvořit 
skupina českých šlechticů, kteří ho podporovali. Byli to páni z Hradce, Šternberkové a 
Švamberkové, zatímco Vilém se zatím sblížil s arciknížetem Ferdinandem, pozdějším 
místokrálem.  
 
Zatím válka s Branibory kancléře, Vilémova protivníka, finančně vyčerpávala, protože 
půjčoval králi peníze, které si zase sám půjčoval na úrok. Snažil se tedy proti Vilémovi 
bojovat jinak: štval nemocného Šternberka, dvorského sudího, proti Vilémovi, což se mu 
na čas podařilo. Pak se ale koalice Plavenských začala rozpadávat, to když nenadále 
zemřel sám Jindřich IV a boj převzali jeho synové Jindřich V a Jindřich VI. Ferdinand 
toho využil a odmítl platit půjčky jejich otce.  
 
Soud o titul vladaře ale stále běžel. Tam se proti Vilémovi postavila strana s 
Plavenskými, Popeli z Lobkovic, Žerotíny a Kolovraty. Soud byl odročen, ale hned po 
něm se konal český sněm a tam ase politické strany do sebe pustily znova. Ferdinand ale 
zatím jmenoval novou vládu: Jan Mladší Popel z Lobkovic se stal nejvyšším purkrabím, 
Jan Starší hofmistrem. Z Rožmberkovy strany se Šternberk stal nejvyšším komorním a 
Jáchym z Hradce kancléřem.  
 
To už bylo vítězství pro Viléma. Jáchym z Hradce si přivlastnil českou kancelář a 
dovolil Vilémovi předložit listy, dokazující, že Ferdinand mu uzmul jeho vrcholné 
postavení nelegálně. Došlo i ke smíření s Lobkovici: Jan Mladší z Lobkovic si vzal 
Vilémovu sestru Bohunku. Pozice Viléma se zpevňovala a nakonec král udělal 
rozhodnutí, které bylo částečným vítězstvím pro Viléma: dostal přednost u soudů a právo 
používat královskou pečeť, plavnovští pak přednost u sněmu a v královské radě. Ale i tu 
časem ztratili: nejprve přišli o majetek kvůli dluhům, které "dlužník-král" nezaplatil a jak 
už to bývá, se ztrátou peněz mizí pomalu ale jistě i moc politická.  
 
Tato doba se už vyznačovala náboženským posunem od katolicismu, přes vyznání 
podobojí (utrakvisté) k nové, luteránské konfesi z Německa. I Čeští bratři získávali vliv 
mezi českou šlechtou. Politika se tu míchala s náboženstvím a pomalu se chystala 
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pobělohorská tragedie, které se Vilém už nedožil. Někteří historici dokonce tvrdí, že by ji 
Rožmberk býval dokázal odvrátit - ale ruku na srdce: v 83 letech? 
 
Ačkoliv Vilém byl horlivý katolík, pro agresivní souvěrce byl pořád ještě "vlažný" a 
navíc měl bratra Petra Voka, který byl protestantem. Vilém si v zoufalé snaze konečně už 
zplodit potomka vzal za svou druhou ženu dvacetiletou dceru braniborského kurfiřta 
Žofii, která byla luteránka. Ferdinand se nezmohl na nic jiného než zakázat českým 
šlechticům, aby poskytli Vilémovi doprovod na jeho cestě pro nevěstu do Německa. Aby 
to zakryl, udělal alespoň Viléma císařským vyslancem - měl získat hlas jejího otce, 
kurfiřta, ve volbě Maximiliána II jakožto římského krále. 
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Pokračujeme v životopise Viléma a hledání Vilémových vrahů . . .  
Jansan  

 
V roce 1560 se stává Vilém členem české vlády, totiž nevyšším komorníkem. Přes své 
sestry Annu a Bohunku se též sblížil s jejich manžely - Jáchymem z Hradce a Janem 
Popelem z Lobkovic. Oba ovšem byli náruživí katolíci, přímo závislí na králi. Situace se 
později změnila, když se stal králem Maximilián II, který byl více smířlivý k 
nekatolíkům a s Vilémem se už dobře znal.  
 
V roce 1564 náhle zemřela Vilémova manželka Žofie a tak se svatba jeho poslední 
neprovdané sestry Evy - s chorvatským hrabětem Zrinským - konala celkem neveřejně. V 
roce 1565 ale vypukla válka s Tureckem, a chorvatský novomanžel musel vyrazit do 
pole. V Evropě se sbíraly síly na pomoc a v Čechách byl nejvyšším hejtmanem určen 
právě Vilém z Rožmberka. Zatím ale už Sulejman napadl pevnost Siget, kterou bránil 
právě jeho zeť, hrabě Zrinský. Bojoval statečně až do posledního dechu. Ironií osudu je, 
že tam za několik dní po svém vítězství zemřel i Sulejmán a jeho velký vezír nechal v 
pevnosti jen malou posádku a odtáhl s armádou zpět. Česká vojska, která se pořád ještě 
soustřeďovala u Znojma, se začala zase vracet domů . . . 
 
Česká šlechta si také vymohla, patrně pod Vilémovým vedením, že byla zbavena daní, 
kterou napříště měli platit jen majitelé selských usedlostí a městských domů. Město 
České Budějovice to připsalo na vrub Vilémovi a opět to byl důvod ke vzájemné 
nevraživosti. 
 
Ani politická scéna nezůstala beze změn: v roce 1565 zemřel Jáchym z Hradce a pár let 
po něm i nejvyšší purkrabí, tedy pozice ekvivalentní dnešnímu předsedovi vlády. A toto 
místo právě nabídli Vilémovi, který ho ochotně je přijal. Král sice předpokládal, že 
Vilém bude jen vyřizovat pokyny z Vídně, ale ten se jen tak lehce nepoddal. Když 
nemohl jinak, Praze, kde musel úřadovat, se prostě vyhýbal.  
 

 
Zemský sněm roku 1575 přinesl pro Maximiliána nové problémy, hlavně náboženské. 
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Hasištejnský z Lobkovic sice navrhoval sjednocení všech nekatolíků, do tzv. České 
konfese, ale starokališníci nemohli překonat svůj odpor k luteránům. Když se proti nim 
postavil i Rožmberk. protestantská unie se postupně rozpadla a tak měl král volnou ruku, 
aby nové uspořádání stavů odmítl. Vilém také podpořil volbu Rudolfa II za českého 
krále, která se konala ještě téhož roku. 
 
Ještě předtím se uprázdníl polský královský stolec (1572) a Poláci si vzpoměli i na 
Viléma, který už v té době byl znám po Evropě jako dobrý diplomat. Císař Maximilán ho 
vychytrale poslal do Polska, aby tam podpořil kandidaturu jeho syna Arnošta. Vilémova 
loyalita mu tedy ovšem, aby on samotný kandidoval. Ale od té doby už mu Maximilián 
nevěřil, protože o návrhu Poláků, aby Vilém kandidoval, dobře věděl. 
 
Arnošt jakožto Habsburk to ovšem u Poláků projel v prvním kole a císařovo podezření 
ještě zesílilo. Po pozdější abdikaci vítěze - byl to Francouz a dostal podobnou nabídku z 
domova - se trůn opět uvolnil a Habsburci šli znovu kandidovat, ale už bez Vilémova 
prostřednictví. Vilém měl s Poláky silné styky a tak se zdá, že tentokrát opravdu 
kandidovat chtěl - už proto, že prý jim část úplatků dokonce už předem poslal. Po 
korunovaci Rudolfa II za českého krále ale rezignoval, nicméně mu od té doby zůstal u 
Habsburků velký, velký škraloup. 
 

 
Když ani třetí manželství Vilémovi nepřineslo potomka, začal přenášet tuto odpovědnost 
na svého bratra. V roce 1580 se 41letý Vok oženil s 15letou Kateřinou z Ludanic. Ale 
kletba rodu pokračovala a ani tam se zázrak nekonal. Zdá se, že to byl navíc i její vliv, že 
nakonec Petr přestoupil na českobratrskou víru.  
 
Roku 1576 zemřel Maximilán II, který svou náboženskou vlažnost potvrdil tím, že na 
smrtelném loži odmítl poslední pomazání a dokonce se nechal pohřbít v chrámu sv. Víta 
v Praze, hned vedle Ferdinanda I. Byl to jeden z nejplodnějších Habsburků: měl 16 dětí. 
Jednu dobu se dokonce podezřívalo, že ho Rudolf nechal zavraždit. Byla to ale jen jedna 
z legend, která se dlouho neudržela - sama povaha Rudolfa tomu neodpovídala. 
 
Rudolfova vláda byla i obdobím nejvyššího vzrůstu Vilémovy kariéry, stal se 
nejdůležitějším mužem po králi. Ten ho udělal svým rádcem a pilně předstíral, jak ho má 
rád. Také potvrdil novou vládu v čele s Vilémem. I protestanti si začali slibovat, že jim 
Vilém pomůže zlepšit jejich postavení. Byl nejvyšším půrkrabím i členem tajné rady a 
vše nasvědčovalo skvělé budoucnosti. Ve skutečnosti to byl poslední vrchol jeho 
politické slávy i začátek jejího poklesu. 
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Také jeho zdraví se zhoršilo a tak se už kolem roku 1580 roznesla zpráva, že umírá. To 
posílilo jeho nepřátele, hlavně Jiřího staršího Popela z Lobkovic, který byl švagrem 
arciknížete Ferdinanda z Tyrol, bratra Maximiána II. A byl to právě Lobkovic, který 
rozšiřoval zprávy o špatném stavu Rožmberkově. V roce 1585 se stal Lobkovic 
nejvyšším hofmistrem a svou rodinou obsadil skoro všechna důležitá místa. Bratr 
Ladislav byl prezidentem české komory, Jiří Mladší byl hlavou apelačního soudu, 
Kryštof mistrem královské komory a Mikuláš hejtmanem Starého města pražského. 
Tento "popeleční klan" nabýval víc a víc politické převahy: pořád se motal kolem 
Rudolfa a byl Vilémovi vážným nepřítelem.  
 
Na druhé straně i Vilém prosazoval svoje přátele všude, kde mohl. Jeho synovec Adam z 

Hradce se stal kancléřem, bratr Petr Vok hejtmanem bechyňského kraje. Ten se ovšem 
zapletl do několika majetkových sporů, ve kterých mu Vilém musel pomoci. Bohužel 
vztahy mezi bratry se od roku 1582 stále zhoršovaly. Snad to bylo tím, že se ani Petrovi 
nepodařilo stvořit potomka, snad i rozhazovačné chování Petrovy manželky Kateřiny.  
 
Hlavním důvodem ale jistě bylo Vokovo protestantství. Po dvaceti letech, kdy byl 
přívržencem církve podobojí, se Vok víc a víc sbližoval s Českými bratry. Ti ovšem stáli 
mimo zákon a tak i když byl Vok jen sympatizérem, bylo to jeho bratrovi Vilémovi stále 
předhazováno. V roce 1584 nakonec rožmberští bratři přerušili vzájemný styk úplně. 
Vilémova třetí manželka byla přísná katolička a Vilém se víc a víc obklopoval jezuity. 
 

 
Protireformace v Evropě už byla v plném proudu. Zatímco Maximilián sliboval toleranci, 
zákon v roce 1584 zakázal "postranní sekty", čímž se mínily všechny religie kromě 
katolíků a utrakvistů (kališníků). V témže roce dostal Vilém od Španělů nejvyšší 
katolický řád Zlatého rouna. Mělo to potvrdit jeho vysoké postavení mezi českou 
šlechtou, ale Jiří z Lobkovic o něm klidně dál šířil pomluvy, hlavně v soukromých 
audiencích u Rudolfa II.  
 
Do toho všeho ještě v roce 1586 Lobkovic obvinil Johna Dee a Edwarda Kelleyho z 
čarodějnictví a postaral se, aby byli na rozkaz Rudolfa vypovězeni z Prahy. Rožmberk se 
jich ujal, pozval je k sobě a tím si získal cisařův hněv. Po dočasném usmíření ale přišel 
další rozpor: Popel si vybral jako záminku karlštejnského purkrabího, Vilémova 
stoupence Vchynského a jeho nerozvážné prohlášení, že čeští králové nemají právo 
rozhodovat o Karlštějně. Dalo se to kvalifikovat jako zrada, ale Rožmberk nakonec 
docílil, že purkrabí byl jen sesazen a nepotrestán krutěji. Vilém se navíc ocitl v dvojím 
ohni: na jedné straně stál Popel, na druhé zase protestanti, kteří konečně pochopili, že u 
Viléma zastání nenajdou.  
 
Roku 1578 se potřetí oženil, ale v roce 1583 opět ovdověl a roku 1587 se oženil 
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naposled. Nová paní vladařka, dvacetiletá Polyxena z Pernštejna, byla dcerou španělské 
šlechtičny a Vratislava z Pernštejna. Vok se na svatbu zúmyslně nedostavil. Místo toho 
se pohyboval ve střediscích Českých bratrů, tj. v Mladé Boleslavi a na Lipníku. To zase 
pochopitelně naštvalo Viléma a pohrozil mu, že mu jako vladař může odebrat jeho 
panství. Bratr Polyxeny si ale už také dělal zuby na nějaké to dědictví a tak Vilém ještě 
váhal. V roce 1589 se ale opět bratři smířili.  
 
V roce 1587 se opět jednalo o polský trůn a habsburským kandidátem byl tentokrát 
arcikníže Maximilián. Max vtrhl do Polska, byl poražen a zajat. Vilém se zasazoval o 
mírové řešení a tehdy ho naposledy ocenila i protestantská šlechta, protože válka by pro 
ni znamenala jen zvýšení daní :-).  
 

 
Z cesty do Polska se Vilém vrátil opět nemocen. Jeho další rozhodnutí byla vlastně už 
jen ustupování nátlakům: tak například rodině své ženy odpustil věno, které měl dostat a 
její rodina ho i jinak finančně ochuzovala. Peníze dostávali i Jezuité a různí šarlatáni, 
pochopitelně včetně alchymistů.  
 
Snad to a hlavně stáří přimělo Viléma, aby se opět smířil s bratrem. Brzy pak zaopatřil i 
svou manželku. V roce 1592 odjel do Prahy, kde onemocněl a ulehl v Rožmberském 
paláci. 31ho srpna tam i skonal. Jak a hlavně proč, to se ještě pokusíme zjistit . . . 
 

 

Page 4 of 4



 
Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: SHINENŮV   VÝLET DO TŘEBONĚ  (a co z toho vzniklo)  
 
  

 
Za deset dní jsem se vracel do Prahy a samozřejmě že v první volné chvíli jsem se 

ohlásil u profesora Smetany a byl pozván na návštěvu.  
Shinen.  
 

 
Strašně jsem se těšil, že si poslechnu podrobné vyprávění o návštěvě Giesleriho, ale tak 
jak už to v životě bývá, všechno nakonec dopadlo jinak. Sotva jsem zazvonil u známých 
dveří, ty se pootevřely, nejdřív vykouklo nedůvěřivé oko, pak zarachotil řetízek a dveře 
se otevřely naplno.  
Profesor mne pozval dál s omluvným: „ Promiňte, ale od jisté doby jsem si tu zařídil pár 
bezpečnostních opatření proti neodbytným alchymistům, pojďte dál.“ Sršel dobrou 
náladou a já poznal, že pro mě má opět nějaké novinky.  
 
 Když jsme se posadili k vonící kávě, tak už to nevydržel a spustil: „ O návštěvě 
bláznivého Giesleriho už jsem psal že? Tak si představte, že to bylo přesně tak, jak jsem 
si myslel: Jen co odtud zmizel, otřepal se a sepsal dopis muzeu, ve kterém zpochybnil 
úplně vše. Grafologický rozbor a také šmahem i mou teorii o J. Dee.  
 
A světe div se, muzeum, které předtím o ty věci tuze stálo, náhle obrátilo o stoosmdesát 
stupňů a páni úředníci se nechali slyšet a že prý by věci za těchto okolností nebyly pro 
muzeum přínosem a rozhodli se je vrátit původnímu majiteli.“  
 
„Ale proč to udělal?  To je pěkná sprosťárna!“  
„Hlavně je to chytrý kalkul. Dokud ty věci byly v depozitáři, neměl šanci se k nim 
dostat, ale v momentě, kdy je bude mít v ruce soukromá osoba…“  
„ V tom případě bychom měli toho vašeho přítele varovat.“  
„Už se stalo, a  nejen to. Jakmile je bude mít v ruce, dá nám vědět.“  
„Bylo by dobré mít sebou toho vašeho Jirku  Horáka.“  
„ To bohužel nebude možné. Byl pozván na průzkum podzemí pod horou Monztségur, 
však možná jste slyšel, je prý tam ukryt svatý grál a bůhví co ještě.“  
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Úředníci sebou tentokrát opravdu hodili a tak ještě nezačalo padat listí a já dostal 
zprávu, že „věci jsou na místě“.  
Já vlastním jen malinkatého Peugota, do kterého bych možná tělnatého profesora 
nacpal, ale ven by ho nejspíš museli vyřezat autogenem a tak jsme jeli jeho větší a 
pohodlnější  Škodovkou. Cesta nám rychle ubíhala, protože jsme to znova spolu 
všechno probírali.  
 
Za Třeboní jsme odbočili na úzkou silničku plnou zákrut. Malou, jen štěrkem 
vysypanou cestu jsme málem minuli. Vedla prudce vzhůru a končila u malého statku.  
 
Majitel nás přivítal s velkou radostí. Byl to vysoký štíhlý, už postarší blondýn. Ačkoliv 
dům zvenčí vypadal zanedbaně, uvnitř vše zářilo novotou. Vešli jsme vedle do 
obývacího pokoje. Stolek tam stál v koutě, degradován na podstavec pro televizi.  
 
„Říkali mi, že prý nemá žádnou cenu,“ reagoval s pokrčeným ramen  na naše udivené 
pohledy. Přistoupil k němu, klepl  na jednu stranu mezinožní příčky, prkénko se 
sklopilo a otevřel se tajný prostor. Náš hostitel vyndal knihu a podal nám ji. Kniha to 
byla skutečně nádherná a měl jsem pocit, že z ní na mne dýchá tajemno. Byla vázána v 
černé kůži a rohy byly ozdobeny stříbrem.  
 
Protože zde byly zatažené závěsy, přešli jsme zpět do kuchyně, kde bylo více světla. S 
tlukoucím srdcem jsem si prohlížel starobylými písmeny vytištěný text, doplněný občas 
v mezerách droboulinkým písmem. Stejně nábožně jsme brali do rukou i zažloutlé 
pergameny. Byli jsme tím tak zaujati, že jsme si vůbec nevšimli, že někdo vstoupil. 
Bylo to Giesleri. Vytrhl mi knihu z ruky a jedním skokem byl u dveří. Bylo to tak 
překvapivé, že jsme na okamžik všichni zkameněli. Jako první se vzpamatoval náš 
hostitel a vrhnul se za zlodějem. Než my jsme se dostali ze dveří, on už ho dohonil 
téměř u vrat. Chytil ho za loket a obrátil proti sobě a hmátl po knize.  
 
Teď jsem poprvé Giesleriho uviděl i já. Jeho dlouhé vlasy byly na spáncích silně šedivé, 
ale nemohlo mu být víc jak třicet let. Ve světle modrých očích mu plálo šílenství.  
 
„Jak se sem ten zmetek dostal!“ zahřměl Smetana a myslím, že to bylo slyšet až do 
Třeboně. Supěl k těm dvěma, kteří se přetahovali o vzácnou památku. Giesler ve snaze 
se knihu ubránit, s ní trhnul a ona mu vylétla obloukem z ruky.  Přelétla přes jeho 
rameno a žbluňkla do studny za ním.  
 
Vydal výkřik, který byl směsicí zoufalství, zklamání a vzteku a rozběhl se pryč. 
Smetana, který ho chtěl zasáhnout direktem, máchl  už jen do prázdna.  
Musím se zahanbeně přiznat, že já jsem do šarvátky nezasáhl a stále jsem stál u vchodu 
jako Lotova žena.  
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Nadávky, které ti dva poslali za prchajícím, tu nebudu opakovat. Na pronásledování  
nikdo z nás neměl chuť. Došourali jsme se zdrceně k okraji studny a nakoukli dolů. 
Byla hodně hluboká, ale přesto se nám zdálo, že jsme ve tmě zahlédli cosi bělavého.  
 
Je to v p…“ konstatoval nešťastně blonďák, „ je tu hloubka přes sedm metrů. Bez 
zvláštního vybavení ji nevylovíme. Ale vy máte alespoň  kopie šifer ne?“  
„To ano, ale kniha a originály byly jediný důkaz, který spojoval stolek s J.Dee. A teď? 
Stolků s intarzií jsou tisíce, ale tomu grázlovi to nedaruju!“  
 
Nikdo z nás už neměl náladu na další povídání a tak jsme návštěvu rychle ukončili. 
Domů jsme jeli mlčky. Smetana byl viditelně naštvaný a v duchu již jistě kul plány na 
pomstu.  
 
 Já měl pocit, že je to celé tak trochu má vina…kdybychom zůstali v pokoji a já nešel do 
kuchyně….. kdybych býval byl víc pozorný…. 
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: KDO NAPSAL TŘEBOŇSKOU ŠIFRU?,2.  
 

 
Šifra tedy naznačuje, že Vilém z Rožmberka neskončil přirozenou smrtí, ale že byl 
zavražděn, patrně otráven. Otázkou ovšem je, proč to asi vůbec někdo zapsal a 
zašifroval?  
Jansan. 
 

 
Poznámky, které se našly v Třeboňském nálezu©, jsou psány v Enochiánu, ale jinak 
jsou dvojího druhu: jedny jsou v otevřeném textu, tj. v angličtině a ty druhé jsou v 
češtině a ještě navíc zašifrovány.  
 
Jak jsem si zjistil, poznámky prvního druhu jsou většinou citáty z Monas 
Hieroglyphica, tj. knihy Johna Dee. Všechny jsem ještě s tou knihou nesrovnával, 
protože jedna z poznámek byla druhého druhu, tj. zašifrována a zdrželo mě její řešení, 
ale dnes už vím, že ty ostatní, co jsem dostal, jsou všechny v "otevřené" řeči, tj. 
nezašifrované. Jak už jsem také napsal, největší pravděpodobnost má theorie, že si 
knihu Klíčků Šalamounových patrně přivezl Dee s sebou z Anglie, poznámky jsou 
starého data a psal ještě předtím, než z nich sestavil svou knihu monád. To by 
vysvětlovalo, proč to nejprve psal v angličtině, ale knihu už psal načisto, tj. v latině. 
 
Zbytek možných autorů těchto poznámek se zúží, když víme, že autor pochopitelně 
musel umět anglicky. To by byl v první řadě John Dee. Kelley je ovšem další podezřelý, 
ale zrovna tak to mohl být někdo z rodin obou alchymistů, které je doprovázely do 
Čech, snad s výjinkou Deeova syna Theodora, který se narodil 1588 v Třeboni a Dee 
mu dal druhé jméno Trebonianus (Theodor Třeboňský), prý k poctě Třeboně, kde oba 
alchymisté s rodinami žili. 
 
Tento jeho syn zemřel později na mor v Manchesteru (roku 1604), tedy ve svých 
pouhých 16 letech. Je také zajímavé, že podobné jméno - Trebonius - měl římský 
generál, tedy skutečná osoba, který se také vyskytuje v Shakespearově Tragedii Julia 
Cézara (prvně hrané 21. září 1599, tedy v době, když už byl John deset let zpět v 
Anglii ). Tam je Trebonius spojen se spiklenci a dokonce prý zdržoval Marka Antonia v 
senátu, aby mohl být zatím Cézar nerušeně ubodán :-). Podle starého (Juliánského - teda 
ještě Cézarova kalendáře) se tehdy datum 21 září psalo jako 11 září a zajímavé je, že to 
byl právě Dee, který tehdy propagoval nový kalendář. Sám skutečný Trebonius byl 
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později zavražděn, opět díky nějaké, ale jiné zradě :-). Nezdá se ale, že by John Dee o 
této podobnosti jmen věděl, když svému synovi dával jméno Trebonianus.  
 

 
Tak či onak, ony anglické poznámky nejsou tedy pro nás nic nového, o to více ale je 
zajímavá ona zašifrovaná zpráva, která v nás vzbuzuje podezření o Vilémově vraždě - a 
patrně to nebyla ojedinělá šifra. Myslím jiné zašifrované zprávy o této události, i když 
jsem nenalezl v literatuře žádný jiný dokument, který by se o Vilémově vraždě 
zmiňoval. Bohužel, pokud ale bylo více zašifrovaných zpráv v Třeboňském nálezu, leží 
teď pod několikametrovou vrstvou vody a patrně jsou už asi stejně nečitelné. O to 
obtížnější je hádat, kdo je psal a proč. . . .  
 
Ač by se zdálo, že nemáme kde začít, přesto zde určité body jsou. Samotné zašifrování 
naznačuje, že se patrně jednalo o utajenou zprávu, jistě ne jen tak pro archiv jejího 
autora, ale od majitele stolku, určenou někomu jinéhu (případně naopak od někoho 
jiného určenou majiteli stolku). Navíc je původní text v češtině, tedy jazyku, který 
neznal ani Dee, ani Kelley. Jsou zde tedy dvě možné varianty: byla to komunikace mezi 
několika ojedinělými spiklenci nebo to byla součást zpráv nějakého většího a patrně 
tajného hnutí? 
 
Bylo vůbec tehdy takové hnutí? Nu asi jich bylo víc, ale existovalo jedno, které bylo 
nepřímo - a dokonce i přímo - spojeno s Rožmberským dvorem. A bylo i často mimo 
zákon, jeho členové byli pronásledováni a tak bylo jistě v jejich zájmu dorozumívat se 
mezi sebou utajeně . . . 
 

 
Ano, mám na mysli České bratry. Ač nám byli ve škole i jinde líčeni jakožto 
mírumilovná, pokorná sekta, v té době už to nebylo to původní učení Petra Chelčického, 
který byl proti násilí, proti válce a proti bohatství. Už bratr Řehoř prosadil, že existuje 
tzv. správné a nesprávné násilí a co se týká války, mnozí čeští bratři bojovali později v 
saském i švédském vojsku, to znamená, že i zabíjeli nepřítelské vojáky. Už historik 
Arnošt Denis zcela jasně upozornil na ten rozdíl v učení českých bratří. Později začali 
přijímat do svého středu i šlechtu a tím se dostala Jednota českých bratří (všeobecně 
považovaná tehdy jen za sektu, někdy i omylem za Pikarty) do středu politického děje 
šestnáctého a sedmnáctého století. 
 
Pravda, účelem jejich politiky bylo hlavně zabránit jejich pronásledování a odstranit 
zákony, které toto pronásledování umožňovaly. Máme zde na mysli hlavně povstání 
českých stavů v rocích 1547, 1608 a hlavně roku 1618 a následující porážku na Bílé 
hoře. Jejich politické ambice rostly a také získávali stále více přívrženců, hlavně díky 
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tomu, že potomci Husitů - tehdy už legálně uznaní utrakvisté, čili podobojí - se víc a víc 
podřizovali katolické církvi, aby si udrželi alespoň část politické moci. Byli tedy 
nepřátely Českých bratří, o čemž svědčí i to, že se sami utrakvisté přidali k 
pronásledovatelům a popravovali České bratry už za krále Ferdinanda I.  
 
V té době už také ale vyrostli bratřím i jiní soupeři: luteráni a později i kalvinisté. Byli 
daleko bojovnější než utrakvisté a tak získávali více přívrženců, většinou právě na úkor. 
Českých bratří. Také katolická antireformace zvyšovala svůj nátlak a dá se říci, že Čeští 
bratři byli tehdy pronásledováni nejvíc ze všech religií a byli také většinu času zakázáni. 
Byli sice zlegalizováni v roce 1618, ale pak zase definitivně zrušeni po Bílé hoře.  
 
Denis jim dokonce dává vinu na urychlení politické krize v roce 1618 a sám Komenský 
to vlastně přiznává ve svém výroku: 
 
"Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, 
vláda věcí tvých k Tobě se navrátí, ó lide český". 
 
Je zajímavé, že část, která je zde silně vytištěná, se už od doby českého obrození v 
českých učebnicích historie soustavně vynechává a tím se zakrývá i hlavní myšlenka 
Komenského, který dobře věděl, o jakou vinu šlo. Není to první ani poslední případ, kdy 
si čeští vlastenci "upravovali" historii, jak se jim líbilo . . .  
 

 
Tím ovšem netvrdím, že šlo o nějaké vyloženě česko-bratrské spiknutí a už vůbec ne to, 
že by snad usilovali o Vilémův život. Mluvím zde jen o jejich tajných komunikacích v 
dobách pronásledování, kdy tresty byly neobyčejně kruté, například upálení zaživa, 
lámání kolem a podobně. Habsburci je totiž už dávno podezřívali z protistátního 
spiknutí, zaměřeném ke svržení krále. Zda to podezření bylo oprávněné či ne, to už se 
asi nedovíme: sami bratři se nepřiznali ani na mučidlech a to už je co říci..  
 
A když se neštastně zapletli i do stavovského povstání 1547, císař a jeho úředníci proti 
nim zasáhli nemilosrdně. Obvinili je přímo z takového spiknutí a Českobratrský biskup 
Jan Augusta byl, ještě s bratrem Jakubem, vězněn na Křivoklátě. Jak napsal jiný známý 
Český bratr, Jan Blahoslav, byl natahován na kladce, až mu obě ruce vykloubili a 
přivolaný lékař je musel zpět zasazovat. Také na žebříku je natahovali a železem pálili. 
Přitom se jich stále ptali na spiknutí proti králi. Když mučení nepomohlo, zasáhli 
Jezuité. Pozvali si vězně na "seminář" do Klementina, kde je měli obrátit alespoň k 
utrakvizmu, ale o to jim pochopitelně nešlo: místo toho se je různými podrazy a triky 
snažili svést k prohlášením, za které by je mohli dát popravit. I to jim ale nakonec 
selhalo . . .  
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V roce 1608 stál dokonce jeden Český bratr, Václav Budovec z Budova, v čele 
stavovského odporu proti císaři. Později se stal i jedním z vůdců povstání v roce 1618 a 
také šel, ještě později, jako druhý v pořadí na popraviště na Staroměstském náměstí. 
 
Sám Petr Vok byl Českým bratrem a podporoval je - jeho manželka, Kateřina z 
Ludanic, byla v českobratrské církvi a patrně jej přesvěkonvertorovala na její víru. A 
nebylo by divu, kdyby se někteří jeho přátelé z církve dorozumívali právě onou tajnou 
abecedou a šifrou. Používali i jiné triky k utajení: tak například víme z výslechů, že na 
svá tajná shormáždění chodili ve sněhu v zástupu a poslední zametal stopy tak, aby 
nebylo patrno, že tam šlo víc lidí. 
 

 
Je dnes téměř jisté, že Vilém zemřel nejspíše přirozenou smrtí a celá ta historka byla jen 
vymyšlena, třeba i za zády Petra Voka, ale nevíme vlastně proč. Vždyť jiný český bratr, 
vojenský adjutant Fridricha Falckého a pozdější emigrant a lékař v Haagu, Ondřej 
Habervešl z Habernfeldupatrně vymyslel o padesát let později fiktivní spiknutí Jezuitů 
proti anglickému králi, jen aby získal jeho pomoc pro "českou věc". Je ale stejně dobře 
možné, že takové spiknutí Jezuitů proti anglickému králi skutečně existovalo, měli toho 
ostatně i tak na svědomí dost a dost . . .  
 
Pobělohorská doba zdánlivě učinila konec českobratrské církvi v Čechách, ne ale ve 
světě. Bratří jako Jan Amos Komenský se dál zasazovali, obzvláště v době vestfálského 
míru, o možnost návratu do vlasti a o svobodné vyznávání jejich religie. Díky jim a 
mnohým dalším se Jednota bratrská – Unitas Fratrum, někde zvaná Moravská církev 
(Moravian Church), rozběhla do světa. Má čtyři regiony: africký, evropský, karibský a 
severoamerický. Jejich sdružení a misie jsou v Kanadě, ve Spojených Státech, ano i v 
Labradoru a jinde. Jsou známi po celém světě jako pracovití lidé a na rozdíl od jiných 
sekt se ani nebojí používat moderní technologii a počítače. Jsou to dobří hospodáři a 
hlavně dobří lidé. V Čechách byla Jednota obnovena až roku 1861. 
 
A Habsburci? Ti pak už jen dokázali progresivně zblbnout, vyvolat prvou světovou 
válku a pak zmizet na smetišti dějin. Tatam je jejich říše, ze které zbylo jen jedno 
malilinkaté Rakousko a v nenávratnu je jejich kdysi tak hrozivá moc. Stejně jako oni, i 
historie umí být také zatraceně nemilosrdná . . . 
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: KDO ZABIL VILÉMA Z ROŽMBERKA?, 4.  

 
  Podívejme se tedy teď na to z hlediska kriminologického. Především ony tři "p": 
prostředky, příležitost a příčina (tedy důvod) k vraždě. 
Jansan. 
 

 
Pokud se jednalo o otravu jedem jakožto prostředkem k zabití, dá se předpokládat, že 
možnost ho sehnat měl tehdy celkem každý, kdo měl dost perněz na to, aby si ho mohl 
koupit. Na samotnou výrobu se zaměřovali ovšem hlavně apotekáři, alchymisté a i lékaři. 
Ano, lékaři, protože už tehdy se používaly některé rozředěné jedy k léčení. Ovšem rodina 
Medici neměla s medicinou nic společného - to je prostě "nomen omen" aneb "jméno 
klame". Zato s otravováním měli společného moc: Kateřina Medicejská byla dokonce 
Francouzy nazývána Madame Cobra :-), protože zavedla do jejich země různé novinky 
jako třeba prsteny s tajnou skrýší pro jed a podobně.  
 
Jak už jsme si zde několikrát připomněli, odstranění osoby otravou získalo právě v době 
Vilémově velkou popularitu. Mělo to svoje důvody|: některé jedy pracují velice rychle - 
to když se s tím musí spěchat, jiné zase naopak velmi pomalu - to když to měl být 
dlouhodobý, nenápadný proces. Otrava byla tehdy velmi často lékařsky nezjistitelná, to 
až v devatenáctém století se objevily spolehlivé chemické testy. Navíc se muselo 
dokázat, že podezřelý opravdu jed své oběti podal. Protože vyšetřovaní ale přitom velmi 
neradi prokurátorům pomáhali :-), dávali je hned bez velkých cavyků na mučení. 
 
Tím se dostáváme k příležitosti: tu měli jen někteří služebníci či členové rodiny dané 
oběti. Navíc si šlechta často platila tzv. "ochutnávače", takže bylo potřeba i jisté 
rafinovanosti a opatrnosti. Tak například zjistit oblíbenou potravu nebo častěji nápoj, kde 
by chuť jedu byla nezjistitelná a i v případě podezření by nebylo možno podat okamžitě 
nutný protijed.  
 
Jako "důkaz" tehdy stačilo dát podezřelého "na mučení", které bylo většinou tak kruté, že 
vězeň sám radši volil přiznání a tedy rychlou smrt popravou. Ale i ta nakonec nebyla tak 
rychlá: většinou šlo o upálení nebo čtvrcení za živa. Podezření se nejlépe zabránilo 
nějakou jinou, očividnou příčinou smrti - právě o to se nejlépe uměli postarat doktoři, 
kteří navíc psali posmrtný lékařský posudek a v té době už i dělali jakous-takous pitvu. V 
našem případě je krajně podezřelé, že se Vilém teprve až v posledních dnech najednou 
dal na pití vína, ač byl celý život abstinent (jak obojí potvrzuje Březan). Na čí radu to asi 
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bylo? 
 
Ovšem naše vyšetřování, kdo jed vyrobil a kdo ho Vilémovi podal zde vlastně i končí. 
Jediné, co víme s jistotou je to, že nedávný náhled do hrobky Rožmberků ve 
vyšebrodském klášteře, viz http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?
c=A091203_082640_vedatech_jw potvrzuje, že ani Vilém ani jeho příbuzní v 
rožmberské hrobce nesedí u stolu, jak tvrdila legenda (kterou prý rozšířil Balbín), ale že 
si klidně odpočívají v rakvích. Vilém tam dokonce ani neleží, je totiž pochován v kostele 
sv. Víta v Českém Krumlově. Z nádherného náhrobku, který dal udělat jeho bratr Vok, 
zbyly jen dva kameny - vandalové byli tentokrát sami Jezuité, pro které Vilém tolik 
udělal :-). Později byla otevřena i jeho rakev a řád zlatého rouna, který mu ležel na prsou, 
je teď majetkem Národního muzea.  
 

 
Tohle vše nám ovšem nepomůže najít skutečného vraha. Lépe řečeno toho, kdo si 
Vilémovu vraždu objednal. K tomu nás může zavést jen třetí "p", totiž příčina. Předem 
si můžeme asi odmyslet vraždu jakožto pouhou osobní mstu nebo čin šílenství: ne, že by 
to nebylo možné, ale i když by taková osoba měla prostředky a příležitost, asi by to 
nevysvětlovalo, proč se to muselo tajit a dokonce i ta zpráva o tom musela být navíc 
zašifrována. Spíše by se jednalo o vraždu promyšlenou, pečlivě připravovanou, řekli 
bychom "strategickou", jinak řečeno politickou. To byl ostatně nejběžnější důvod u 
obětí, které měly vysoké ostavení, velký majetek anebo velké nepřátele :-). 
 
Kdo by teda měl zájem na politické vraždě Viléma z Rožmberka? Rudolf v té době asi 
ne, ani ne kvůli Vilémově kandidatuře na polského krále, vždyť už bylo dávno po tom. 
Jezuité také ne - byl jejich velkým spojencem a čím déle by žil, tím lépe pro ně. S Petrem 
Vokem se Vilém smířil, svým dědicem ho určil a navíc se zdálo, že Petr po penězích 
(zde tedy spíše po dluzích :-) ani po politické kariéře netoužil. Ani v cizině neměl Vilém 
žádné úhlavní nepřátele: byl dobrý diplomat, který se proslavil hlavně urovnáváním 
sporů a Španělé mu dokonce dali proto onen řád Zlatého rouna. Ale ani protestanti jistě 
netoužili po jeho smrti: kdyby chtěli někoho zabít, měli by jistě v prvé řadě někoho jim 
daleko nebezpečnějšího.  
 
Zdá se tedy že to mohla být politická vražda od některých českých rodů, pro které mohl 
být Vilém ještě dost nepříjemný svými politickými pozicemi a funkcemi. Náboženské 
rozdělení rodů nebylo tehdy nijak vyhraněné: katolíci i protestanti se často vyskytovali v 
jedné rodině a krvavé vyvrcholení třicetileté války na sebe ještě čtvrt století nechalo 
čekat. Zato politický boj byl už v plném proudu, i když se jevil víceméně jako 
příslušenství k té které církvi. . .  
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Zkusme to vzít popořádku a proberme si trochu české šlechtické rody té doby. 
Rožmberkové byli spřízněni s mnoha rody: se Švamberky, s pány z Hradce, 
Guttenšteiny, Schaunberky, Vartenberky, pány z Kravar, z Lipé, Liechtensteiny, Bavory 
ze Strakonic, Roggendorfy ci pány z Hlohova. Pro usmíření vyvdal Vilém svoji sestru 
Bohunku Janu Mladšímu z Lobkovic,ale smír s Lobkovici netrval dlouho. Mocné 
Pernštejny si zavázal tím, že si vzal za ženu jejich Polyxenu. Pro zajímavost zde tedy 
přikládám i historii z doby po Bílé Hoře, kdy mnohé rody byly vypovězeny či změnily 
své náboženské vyznání. Je to historie politických bojů i podrazů, korupce a často i 
zrady, jinak řečeno, nic nového pod sluncem . . . 
 
Šlikové: Přišli z okolí Chebu a když se tam našlo stříbro, založili Jáchymov. Roku 1528 
jim ale Ferdinand odejmul právo ražby mincí. To je vedlo k odboji proti králi (1547). 
Byli potrestáni, ale přesto si udrželi nějaké funkce. V roce 1618 se připojili k odboji, 
Kryštof Šlik byl jeden z direktorů a tím byl i  
Jáchym Ondřej Šlik ( 1569- 1621) . Za krále Fridricha Falckého byl nejvyšší zemský 
sudí a direktor. Po porážce utekl do Saska, tam jej ale vydali císaři a jako první kráčel na 
popraviště na Staroměstském náměstí. Jindřich Šlik zase vedl pluk moravských stavů 
během bitvy na Bílé hoře, byl zajat, přešel na císařovu stranu a pracoval pro Valdštejna. 
Patrně měl i zásluhu o Valdštejnovu vraždu, protože po něm dostal část jeho majetku a 
titul hrabě od Ferdinanda II.  
 
Šterberkové: Starý český rod, jeho čtyři hlavní větve postupně vymíraly, poslední v 
roce 1544 a to Jindřichem ze Šternberka - zbylá holičská a konopištská větev už neměla 
další politický vliv. Byli spřízněni s Rožmberky  
 
Páni z Plavna:Slavný rod, už ve 13.století získali hrad Neuburg a jeden z nich, Jindřich 
z Plavna, bojoval u Grunvaldu (1410). Roku 1547 potrestal král Šliky a dal jejich hrad 
Kynšperk právě Plavnům. Ještě roku 1549 patří město Hranice pod Jindčicha IV, ale jak 
už jsem psal, v době Viléma z Rožmberka dosáhli Plavnové nejvyššího vrchou, ale i 
prudké pádu a od 17. století počínaje jsem nenašel o nich žádné zajímavé zmínky. Jejich 
úlohu hlavních soků Viléma Rožmberka pak převzali Lobkovicové.  
 
Švamberkové: byli úzce spřízněni s Rožmberky a získali klášter kladrubský, 
nepomucký a milevský, hrady Zvíkov, Becov nad Teplou, Kašperk, Orlík, Přimdu. 1611 
až 1612 zdědili po Rožmbercích Třeboň, Borovany, Nové Hrady a Rožmberk. Těžce 
postiženi konfiskacemi po Bílé hoře, 1664 postoupili svá práva na Třeboň 
Schwarzenberkům. Vymřeli v 17. století.  
 
Páni z Hradce: patřili jako Rožmberkové k potomkům Vítkovců a byli také spřízněni s 
Rožmberky skrze manželství.  
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Adam z Hradce od roku 1519 vykonával funkce nejvyššího purkrabího a nejvyššího 
kancléře. Adam II (1546 - 1596) byl též kancléř (1585-1593) a s Vilémem byli spolu i 
silní političtí spojenci. Roku 1604 zemřel jeho syn Jáchym Oldřich, poslední mužský 
potomek rodu. Díky sňatku Lucie Otilie z Hradce s Vilémem Slavatou z Chlumce (1602) 
pak celý majetek přešel na rod Slavatů.  
 
Smiřičtí: patřili k nejvýznamnčjším představitelum mocného českého šlechtického rodu, 
dlouhou dobu např. vlastnili náchodský zámek.  
Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic ( 1594 -1618) studoval na kalvínské univerzitě v 
Heidelbergu. Patřil k iniciátorům a vůdcum českého stavovského povstání, které se 
projednávalo v jeho domě na Malé Straně. Bohužel zemřel hned na začátku povstání, ale 
tvrdilo se o něm, že by je býval mohl dovést k vítěznému konci, možná i jako budoucí 
král. Byl protestant a tak jeho majetek přešel do vlastnictví jeho sestry Markéty, 
katoličky.  
Kateřina Smiřická, jeho druhá sestra, byla pro poklesek s příslušníkem selského rodu 
vězněna rodinou na Kumburku (viz lidová "Znám já jeden krásný zámek nedaleko 

Jičína"). Z vězení ji vysvobodil Ota Jindřich z Vartenberka a vzal si ji za ženu. Když na 
ni Markéta poslala královy konfiskační úředníky na Jičínský zámek, ze vzteku seběhla 
do sklepení, kde údajně ona sama zapálila sudy se střelným prachem. Půl hradu se naráz 
změnilo v trosky, ve kterých zahymula nejen ona, ale i její švagr Jindřich Slavata, 
manžel Markéty, kterou tam zastupoval. Ota, ač se účastnil stavovského povstání, byl 
nakonec omilostněn a získal v r.1621 statek Markvartice náhradou za půjčku císaři (!) a 
dokonce přestoupil v roce 1623 ke katolické církvi. Pracoval jako královský reformační a 
konfiskační komisař a nahrabal si obrovský majetek. V roce 1625, při selském povstání v 
Markvarticích, byl ale zabit: nařídil jim totiž, aby během šesti neděl přestoupili ke 
katolíkům. Markéta zemřela v roce 1654 a s ní vymřel i rod Smiřických.  
Po roce 1630 získal majetek Smiřických Albrecht z Valdštejna. Podle Vikipedie je jedna 
Kateřina z Vartenkerku pohřbena v právě v Třeboni - jedná se snad o tu Smiřickou, co si 
vzala Vartenberka nebo o tu z Kunštátu, z 15 století? Asi to ale nebude manželka Čenka 
z Vartenberka, Kateřina z Landštejna, která se zamilovala do Jindřicha z Dubé, majitele 
nedalekého hradu Orlíka. Když se Čenek o nevěře své ženy dozvěděl, dal Jindřicha 
zavraždit a do výklenku v hradní kapli vsadil nejprve mrtvého Jindricha a pak i nebohou 
Kateřinu a vlastní rukou ji tam zaživa zazdil.  
 
Berkové z Dubé: 
Zbyněk Berka z Dubé (1551-1606), byl katolík a pražský arcibiskup (1593). Také 
Zdislav Berkazískal za podporu Ferdinanda I pri jeho volbě českým králem odměnou 
řadu hodností: byl pak nejvyšší sudí, královský rada a nejvyšší hofmistr. Naopak 
proestanti Václav s Bohuchvalem museli po Bílé hoře uprchnout a jejich majetek po 
konfiskaci koupil Adam z Valdštejna, který zpočátku finančně podporoval příbuzného a 
nechvalně proslulého Albrechta. Ten na tom všem asi vydělal nejvíc - až do té doby, kdy 
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ho začalo "píchat na prsou". Byla to ovšem halapartna, kterou držel v ruce jeho vlastní 
důstojník, kapitán Devereux. Císař se tak štědře odměnil Albrechtovi za jeho služby :-).  
 
Schwarzenberkové: Schwarzenberkové jsou původem francký šlechtický rod, poprvé 
doložený už v roce 1172. Teprve v roce 1654 dostali v Čechcách inkolát - tj. stali se 
pravou českou šlechtou. Dá se tedy říci, že se za Vilémovy doby do české politiky ještě 
neangažovali.  
Adolf Schwarzenberk (1551- 1600), válčil v Uhrách a jeho nejslavnejším činem bylo 
dobytí pevnosti Rábu. Rudolf II. za to Adolfa vyznamenal a povýšil jej v roce 1599 do 
stavu říšských hrabat. Jeho syn Adam ze Schwarzenberku (1538 - 1641) více než 20 let 
sloužil braniborsdkéhu kurfiřtovi Jiřímu Vilému (1595 - 1640) jako jeho poradce. Po 
smrti Petra Voka patřila Treboň nejprve Švamberkům, pak Eggenberkům (1622) a 
nakonec v roce 1660 Schwarzenbergům (ti tam byli až do druhé světové války) . Tehdy 
se stali novými pány na Třeboni, kde se snažili zacelit válečné rány z třicetileté války a 
tak pokračovali v tradici Rožmberků. 
 
Švamberkové: byli úzce spřízněni s Rožmberky a získali klášter kladrubský, 
nepomucký a milevský, hrady Zvíkov, Becov nad Teplou, Kašperk, Orlík, Přimdu. 1611 
až 1612 zdědili po Rožmbercích Třeboň, Borovany, Nové Hrady a Rožmberk. Težce 
postiženi konfiskacemi po Bílé hoře, postoupili v roce 1664 svá práva na Třeboň 
Schwarzenberkům. Vymřeli v 17. století.  
 
Budovcové z Budova: Václav Budovec z Budova (1551-1621), vášnivý Český bratr a 
politik. Jeho manželkou byla Anna z Vartenberka. Studoval v Praze i v cizině, s 
královským poselstvím se dostal až do Cařihradu, což popsal ve své knize. V roce 1608 
byl povýšen do šlechtického stavu. Hájil zájmy Jednoty českobratrské. Jeho politický 
vliv se ukázal právě v době prohlášení Rudolfova majestátu a při povstání českých stavů 
roku 1618, kdy byl zvolen direktorem. Navzdory svému stáří byl popraven na 
Staroměstkém náměstí - přestože mohl včas utéci, neodešel. Adam z Budova, syn 
Václava, roku 1620 emigroval a o něco později už jím Budovcové vymírají. 
 
 
Slavatové: V sedmnáctém stolůetí usilovali o získání dědictví jiných rodů: výše zmíněný 
Jindřich Slavata po Smiřických ze Smiřic - tam to skončilo oním výbuchem a Vilém zase 
po pánech z Hradce, kde to skončilo naopak svatbou.  
Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1572-1652) - měl otce, co se hlásil k Jednotě 
bratrské, ke které původně patřil i on (do 1597). Později konvertoval ke katolicizmu, 
podporoval katolickou církev a Ferdinanda II, a to mu vyneslo titul královského 
místodržícího v Čechách. Roku 1602 se oženil se s dcerou Adama II. z Hradce, Lucií 
Otilií, což mu pak přineslo majetek toho rodu. V roce 1618 byl spolu s Jaroslavem 
Bořitou z Martinic vyhozen z okna pražského hradu a tím začala třicetiletá válka. Oba 
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byli ale jen lehce zraněni a schovávali se u Polyxeny z Pernštejna, od roku 1603 
manželky Lobkovice, jinak teda dřívější manželky Viléma z Rožmberka . . .  
Byla napůl Španělka a známou sošku Jezulátka, kterou si její matka přivezla do Čech, 
pak věnovala pražským Karmelitánům. Polyxeně se po defenestraci podařilo přesvědčit 
hrabětě z Thurmu, aby 'shozené' hned nedal do vězení, což byla ovšem velká chyba 
povstalců, kteří je jinak mohli mít jako rukojmí. Ti 'shozenci' ovšem potom honem 
spěchali do Vídně, aby tam poštvali císaře na novou českou vládu (Direktorium). Vilém 
Slavata dosáhl po Bílé hoře těch nejvyšších poct. Vedle pronásledování povstalců se 
věnoval i sepisování 14ti dílné české historie, silně zaujaté, pochopitelně. Slavatův vztah 
k Rožmberkovi byl zřejmě ještě nevyhraněný: bylo mu 20, když tento zemřel.  
Za stavovského povstání byli někteří Slavatové postiženi konfiskacemi: Michal nejprve 
emigroval, ale vrátil se zpět a přestoupil na katolickou víru, Jáchym to udělal již před r. 
1620, později se stal válečným radou a generálním komisařem císařského vojska. V roce 
1683 poslední Slavata, Karel Felix byl při honu vážně zraněn a jako díkuvzdání za svou 
záchranu vstoupil do karmelitánského rádu, čímž se vzdal dědictví. Majetek Slavatů byl 
tehdy rozdělen mezi jeho pět sester.  
 
Lobkovicové: 
Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic ( 1568 - 1628) byl nejvyšší kancléř českého 
království za Rudolfa II. V té pozici byl i za dalších panovníků, Matyáše a Ferdinanda 
II., kterému také pomohl rozbít českou opozici proti jeho zvolení. Oženil se s vdovou po 
Vilémovi z Rožmberka, Polyxenou (v roce 1603), také urputnou katoličkou. Na svatbu s 
Poly ale čekal ještě devět let. Odmítl podepsat Rudolfův Majestát, který schvaloval 
svobodu vyznání podle České konfese. V roce 1618 unikl vyhození z okna hradu při 
známé defenestraci jen proto, že byl zrovna ve Vídni :-). V roce 1623 se stal knížetem a 
o rok nato vladařem domu Lobkoviců. V roce, kdy Vilém zemřel, mu ale bylo jen 24 let.  
Vilém starší z Lobkovic (+ 1626) byl puvodně katolíkem, ale později pšestoupil k víře 
podobojí a roku 1618 se osobně podílel na pražské defenestraci, pomáhal-ručně - shodit 
Martinice z okna. Za vlády Fridricha Falckého zastával úřad nejvyššího hofmistra, ale po 
bitvě na Bílé hoře mu byl veškerý majetek zkonfiskován a on odsouzen k smrti. Díky 
přímluvě ostatních příbuzných (hlavně asi jeho synovce, zemského komisaře 
Lichtenštejna a už zmíněného, všemocného Zdeňka) mu byl trest smrti změněn na 
doživotní žalář, pohodlné domácí vězení na Zbiroze.  
 
Nakonec jsem si ale nechal toho nejvíc podezřelého. Byl to  
Jiří Popel z Lobkovic (1551-1607) , příslušník severočeského mocenského protejšku 
jihočeských Rožmberků. Záhy se dostal k císařskému dvoru a postupně se stal nejvyšším 
sudím, nejvyšší komorníkem a nejvyšším hofmistrem. Už jsme tu psali o jeho 
nepřátelství k Vilémovi, které ještě vzrostlo, když v roce 1584 nedostal místo kancléře 
on, ale Adam z Hradce, příbuzný Rožmberka. Aby se císaři pomstil, na sněmu 1587 se 
postavil proti jeho žádosti o peníze na válku s Polskem. Jeho další ambice šla ještě výš: 
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při návštěvě papežského nuncia v Lobkovickém paláci sám kardinál Aldobrandini mu 
připíjel na zdraví jako budoucímu českému králi. To se pochopitelně doslechl i Rudolf II 
a tak ho po smrti Viléma z Rožmberka (1592) nejmenoval na jeho místo nejvyššího 
purkrabího, i když byl Popel všeobecně očekávaným kandidátem. 
Uražený ovšem neřekl "ani popel" a hned začal svou válku proti císaři. Na českém 
zemském sněmu (1593) dal jako nejvyšší hofmistr, tj. předseda sněmu, na pořad jednání 
"stížný spis" nějakého rytíře proti císaři. Stavové ale požadovali, aby se nejprve prošetřil 
zdroj toho dopisu, než dají císaři souhlas v k vyšším daním - a s tím ovšem náš Jiřík "ve 
svém vidění" nepočítal. Vyšetřování navíc prokázalo, že původcem spisu a 
organizátorem opozice byl vlastně jeho bratr Ladislav. Ten rychle uprchl ze země a byl v 
nepřítomnosti odsouzen ke ztrátě života a majetku. V únoru 1594 pak císař dokonce 
obeslal Jiřího před soud "pro zradu majestátu". Dostal trest smrti, který byl změněn na 
doživotní vězení. Zemřel v roce 1607 (jiní říkají až roku 1613) na hradě Lokti, přičemž 
se vyprávělo, že byl na císařův rozkaz tajně popraven.  
 

 
A tady to máme: těžko najdeme jiného kandidáta, který by měl větší zájem na Vilémově 
smrti než Jiřího Popela z Lobkovic. Rožmberk vykonával tehdy nejvyšší funkci ve státě 
a jen jeho fyzické odstranění mohlo uvolnit tuto pozici, po které Popel tolik toužil. I 
sama česká Vikipedie píše: "Navíc mu v té době přišla vhod i jiná událost, a to nečekaná 

smrt jeho letitého rivala Viléma z Rožmberka, který zemřel 31.8.1592. Jiří Popel z 

Lobkovic se samozřejmě ihned ucházel o uvolněný úřad nejvyššího purkrabího a vůbec 
nepochyboval o tom, že ho také získá". 
 
Nu pro Jiřího asi ta Vilémova smrt nebyla tak "nečekaná" a o to větší musel být jeho 
otřes, když mu vůbec nepomohla - vrtkavý Rudolf mu pak to volné místo stejně nedal. 
Patrně z toho Jiřímu i přeskočilo, protože se nakonec snažil svrhnout i samotného 
Habsburka. To se sice později podařilo, ale zase jen Habsburkovi, totiž Rudolfovu bratru 
Matyáši. Z Popelova pasiánsu, kde mu zřejmě padal král docela dobře, se nakonec stal 
jen domeček z karet. A tak nakonec i Jiří poznal, zač je toho Loket :-). 
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Autor : ©Jansan Shinen  
Název : TŘEBOŇSKÝ NÁLEZ  
Kapitola: POSLEDNÍ VÝLET DO TŘEBONĚ.  
 
  

 
 Dva týdny se prof. Smetana neozýval a já si říkal, že má možná na mne vztek, ale pak mi 

zavolal a pozval mne na návštěvu.  
Shinen.  
 

 
Usadili jsme se v pokoji plném knih a profesor Smetana začal vyprávět:  
 
„Já jsem se musel nejdřív z toho, jak to vše tragicky dopadlo, vzpamatovat. Také jsem 

přemýšlel, jak se tam mohl ten lotr objevit. Nejdřív jsem si říkal, jestli nás nesledoval, ale 

- a to mi nebudete věřit - on šel do muzea, něco jim tam nakecal a oni mu dali adresu. To 
je co?!  

Ano, to jak se tam objevil zrovinka, když jsme tam přijeli my, nebyla nejspíš náhoda. 
Slídil určitě v okolí a čekal na vhodnou příležitost a když nás viděl, myslel, že si věci 

odvezeme a tak to prostě musel risknout.“  
 
Chtěl jsem něco říci, ale on jen mávl rukou: 
 
„ Vím, co chcete říct, ale byli jsme tam všichni a už je to pryč. Upozornil jsem na jeho 
činnost policii. Dozvěděl jsem se, že z místa bydliště na něj už byla řada stížností, 

protože z jeho bytu byl často cítit podivný puch a ozvalo se i několik malých explozí.  
Jeho spolubydlící na něj podali žalobu, ale když přišli policisté, aby ho vyslechli, 

zabarikádoval se a vyhrožoval, že celý dům vyhodí do povětří.  Myslím, že ta ztráta knihy 

a dalších listin ho zdrtila natolik, že ztratil poslední zbytek soudnosti.  
Nakonec tam vlítlo komando, zpacifikovali ho a poslali na pozorování do Bohnic, takže 

na světě je zase o jednoho nebezpečného blázna míň.  
 

Knihu jsme sice ztratili, ale můj přítel má svůj stolek pod televizi a je spokojený.  A  já 

mám stále alespoň nějaké opisy listin - nejsou to sice originály, ale to pro naše výpravy 
za tajemnem snad není až tak důležité ne?“ 
 
Tolik teda prof. Smetana.  
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 Poprosil jsem také Mudr. Pažita o další rozhovor, ale dostal od něj odpověď, že byl Dr. 
Hooperem, specialistou na únosy lidí do UFO, pozván na Yalskou univerzitu, aby s ním 
konzultoval nejnovější případy a je opět mimo republiku. Poslal mi alespoň mail plný 
zajímavých myšlenek. Zde je:  
 
Musím se přiznat, že mě případ Třeboňského nálezu opravdu zaujal a tak jsem ho 

sledoval s velkou zvědavostí.  

Z psychologického hlediska je případ pana Giesleriho velmi zajímavý, ale ne neobvyklý. 
Velmi málo lidí si uvědomuje jak tenká je hranice mezi genialitou, podivínstvím a 

šílenstvím. Mnoho géniů vědy i umění bylo ve svém osobním životě velkými podivíny a 

někteří skutečně i skončili svůj život jako duševně choří.  
 

Co se týče pana Giesleriho, on se do studie alchymie a života E. Kellyho zahloubal 
natolik,  že se s ním v podstatě ztotožnil. Přestal rozeznávat, co jsou relevantní informace 

a co smyšlenky, Navenek se ještě choval racionálně, ale uvnitř už dřímalo  šílenství. 

Spouštěcím mechanismem patrně byla touha zmocnit se listin o kterých on byl 
skálopevně přesvědčen, že obsahují návod na výrobu kamene mudrců.  

 

Jejich ztráta pak už jen dílo zkázy dovršila. Obávám se, že nevratně.  
 

Váš s pozdravem, 
Mudr. Pažit  
 

 
A nakonec ještě dopis od Jansana: 
 
Milý Shinene, 

 

když jsem si teď znovu pročítal tohle vše, co jsme tu spolu vymysleli a napsali, postupně 
jsem zapomínal, že toto naše spisování začalo jen jako obyčejná fantazie, něco jako 

historická fikce, podbarvená naší znalostí historie kolem Vojničova rukopisu a 

rudolfinských Čech vůbec. Asi to bylo proto, že skutečná historie může být daleko 
fantastičtější než jakákoliv fikce.  

 
Pravda, lidé byli tehdy asi stejní jako jsou dnes, ale nijak jsem netušil, že každá legenda 

je alespoň částečně založená na pravdě a to jen časem ji dají vyprávěči rozkvést jako 

třešňový strom na jaře. A ty třešínky pak ochutnávají historici a podle nich tvrdí, že 
tenhle král býl dobrý, tenhle vévoda byl zlý a tuhle bitvu měl vlastně vyhrát tamten a ne 

tenhle generál. Přitom ale pecku z té třešinky zahodí, neboť zapomínají, že jádro věci je 
právě v ní.  
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Vůbec jsem na začátku netušil, že existoval jeden šlechtic, kterému by se Vilémova smrt 

náramně hodila a že teda opravdu přišla podezřele včas, jako na objednávku. Zrovna tak 

mě nenapadlo, že i ta sebevíc beránčí církev se musí nakonec zabývat politikou, i když 
jde jen o zachování existence v prostředí, kde se staré síly brání zuby nehty novým 

myšlenkám.  
 

Byly tu i jiné náhody, které jsem nečekal: tak například mě hned na začátku napadlo, že 

bychom měli nechat Giesleriho slídit kolem Třeboně a vydávat se za převtěleného 
Kelleyho. A hele, jak jsem se důvěrně dozvěděl, měli prý tam na zámku jednou na 

návštěvě jednoho českého spisovatele, který si opravdu myslel, že je onen převtělený 

anglický alchymista. To snad ani nemůže být náhoda, ne?  
 

A jakoby ani to nestačilo, asi týden po tom, co jsme dopsali poslední kapitolu, otvírali v 
Praze hrobku Tychona de Brahe: prý byl otráven svým příbuzným a to na příkaz 

dánského krále . . .  

 
Jansan 

(konec) 
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