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VÃ•NOÄŒNÃ• CÃ•SAÅ˜
NedÄ›le, 03 leden 2016

V následujícím velmi poutavém povídání Tomá&scaron;e Hou&scaron;ky se tak trochu dostanete do stÅ™edovÄ›ku...
KonkrétnÄ› do první poloviny tÅ™ináctého století. Dozvíte se zajímavosti ze Å¾ivota muÅ¾e, který byl váleÄ•níkem i literátem,
zákonodárcem i pÅ™iznivcem filozofie a magie, kÅ™iÅ¾ákem i velkým obdivovatelem arabské kultury. Je&scaron;tÄ› za svého
Å¾ivota se stal záhadnou legendou - stupor mundi, divem svÄ›ta..

26. prosince 1194 se na pódiu uprostÅ™ed pÅ™eplnÄ›ného námÄ
italského Jesi za jásotu davu neodehrál koncert, divadlo, ani sportovní utkání, ale do&scaron;lo tu k zázraku: PÅ™ed
zraky nad&scaron;ených divákÅ¯ se narodil budoucí císaÅ™ Federico.
K tomuhle teatrálnímu zpÅ¯sobu pÅ™ivedení potomka na svÄ›t se královský pár rozhodl ze zcela pragmatických dÅ¯vodÅ
KrálovnÄ› a budoucí císaÅ™ovnÄ› Konstancii, dceÅ™i sicilského krále Rogera II. Sicilského, bylo v dobÄ› tÄ›hotenství pÅ™es
a královský pár za sebou mÄ›l dlouhá léta, kdy se zdálo, Å¾e císaÅ™ovna je neplodná a jejich sÅˆatek zÅ¯stane bez
legitimních potomkÅ¯.
Å½e mÅ¯Å¾e porodit zdravé (první) dítÄ› v tomto vÄ›ku se povaÅ¾ovalo za z lékaÅ™ského hlediska
vylouÄ•ené a narození syna muselo být zázrakem, jehoÅ¾ pravdivost je osvÄ›dÄ•ena mnohým svÄ›dectvím, protoÅ¾e jinak by
automaticky povaÅ¾ované za podvod. Aby zamezila fámám, chodila pak Federika veÅ™ejnÄ› i kojit.
A tak tímto
podivuhodným zpÅ¯sobem zaÄ•al stejnÄ› podivuhodný Å¾ivot císaÅ™e, plným jménem Fridricha Rogera
&Scaron;taufského, kterého jih Itálie dodnes miluje a jméno Federico tu najdete na znaÄ•ném procentu památek. V
na&scaron;ich uÄ•ebnicích dÄ›jepisu ho známe jako Fridricha II. &Scaron;taufského.
KdyÅ¾ chceme porozumÄ›t tomu,
byl Federico zaÄ•, musíme si udÄ›lat malý odskok k jeho pÅ™edkÅ¯m.
ExotiÄ•tÄ›j&scaron;í z tÄ›chto pÅ™íbÄ›hÅ¯ se odehrá
Tu na pÅ™elomu 10. a 11. století obsadili Arabové, kteÅ™í se chystali podniknout velkou výpravu pÅ™ímo proti Å˜ímu. Mladý
JindÅ™ich pÅ™itom mÄ›l plné ruce práce v Å˜í&scaron;i. Musel si vybojovat trÅ¯n proti mnoha místním nepÅ™átelÅ¯m a souÄ•
Ä•elil invazi NormanÅ¯ z Baltu.
A vymyslel geniální Å™e&scaron;ení: Nabídl normanským vévodÅ¯m, Å¾e jim jako Å™í&sca
léno vÄ›nuje ve&scaron;kerá panství, která na jihu Itálie získají na muslimech. Po této nabídce skoÄ•ili bratÅ™i Roger a
Robert, zvaný Å½elezná pÄ›st. A to zcela netypickým zpÅ¯sobem - sebrali asi 300 svých nejlep&scaron;ích muÅ¾Å¯, pÅ™evlé
se za mnichy a poutníky a v roce 1055 pÄ›&scaron;ky pro&scaron;li aÅ¾ do Neapole. Tam shodili pÅ™evleky a bleskovÄ› vybi
nÄ›kolikanásobÄ› silnÄ›j&scaron;í arabskou posádku.
Následovala léta, bÄ›hem nichÅ¾ na jihu Apeninského poloostrova
dali arabským vetÅ™elcÅ¯m jasnÄ› najevo, kdo je tu pánem. BÄ›hem Å¾ivota obou bratrÅ¯ vzniklo nÄ›kolik panství v jiÅ¾ní Itá
na Sicílii, ale RogerÅ¯v nejmlad&scaron;í syn Roger II., je sjednotil do jediného Sicilského království. Sicilské království
bylo velmi vzdálené soudobé realitÄ› stÅ™ední Evropy. Za prvé - jestli dnes vnímáme tyto kraje jako chudý italský jih, tak
tehdy to byly velmi úrodné a velmi bohaté oblasti. Byl to bohatý italský jih.
ZpÅ¯sob, jakým bylo království vybudováno,
urÄ•il jeho podobu - &scaron;lo o velmi centralistický stát, ve kterém se král nepotÅ™eboval domlouvat s py&scaron;nou
&scaron;lechtou. Stát byl Å™ízený úÅ™ednickým zpÅ¯sobem, víceménÄ› pÅ™evzatým z minulých dob Å˜ímské Å™í&scaron;e
má líc i rub, výhodou jejich státu bylo, Å¾e byl bohatý, velmi efektivnÄ› fungující, a absence mocné &scaron;lechty ruku v
ruce s pevnou královskou mocí byla vÄ›t&scaron;inou obyvatel vítána s nad&scaron;ením.
StejnÄ› jako vzdálený pÅ™íbuzn
HautevillÅ¯, vévoda VIlém v Anglii, tak i zde Normané zavedli své zákony, které byly v mnoha smÄ›rech tvrdé, ale
struÄ•né, jasné, srozumitelné a dobÅ™e konstruované.
Sicilské království se díky tomu v&scaron;emu stalo stabilní
monarchií, a to pÅ™esto, Å¾e obyvatelstvo bylo národnostnÄ› velmi pestré - kromÄ› ItalÅ¯ tu Å¾ilo mnoho Å˜ekÅ¯ (pÅ™ed ara
vpádem byl po celých nÄ›kolik staletí italský jih souÄ•ástí Byzantského impéria) a samozÅ™ejmÄ› také ArabÅ¯ a MoriskÅ¯, kteÅ
neode&scaron;li, ale pÅ™ijali kÅ™esÅ¥anství a slíbili poslu&scaron;nost novému králi.
VnuÄ•kou krále Rogera, a zároveÅˆ
jediným dÄ›dicem Sicilského království byla Konstancie, matka císaÅ™e Federica.
V samotném NÄ›mecku probíhala p
generace se vlekoucí vállka mezi rodem &Scaron;taufÅ¯, kteÅ™í ovládali Franky a &Scaron;vábsko, a rodem WelfÅ¯
ovládajících Bavorsko, Rakousko a nÄ›která hrabství v dolním Porýní. StejnÄ› jako na samotném západÄ› probíhalo vleklé
pÅ™etlaÄ•ování mezi rodinou KapetovcÅ¯, kteÅ™í byli králi Francie a rodinou PlantagenetÅ¯, kteÅ™í byli králi Anglie, ale
pÅ™edev&scaron;ím ovládali BretaÅˆ, Anjou, GaskoÅˆsko a mnohá dal&scaron;í území, díky nimÅ¾ jen na somotném
kontinentÄ› byli mocnÄ›j&scaron;ími panovníky neÅ¾ Kapetovci.
FedericÅ¯v otec, císaÅ™ JindÅ™ich VI., byl druhorozený
Fridricha Barbarossy, lídra rodu &Scaron;tafÅ¯. ZpoÄ•átku to vypadalo tak, Å¾e nástupcem Barbarossy se stane prvorozený
Fridrich, proto papeÅ¾ souhlasil s tím, Å¾e sÅˆatkem Konstancií pÅ™ipadne JindÅ™ichovi Sicilské království. I tam si JindÅ™i
musel své postavení vymoci silou, ale udÄ›lal to stejnÄ› ráznÄ› jako pÅ™edkové Konstancie z rodiny Hauteville.
JenÅ¾e
mezitím se rozbÄ›hl divoký sled událostí: nejdÅ™íve zemÅ™el FedericÅ¯v strýc Fridrich a z JindÅ™icha se stal nástupce císaÅ
tu chvíli zaÄ•al spor s papaÅ¾em, který se bál vzniku tak silného politického celku - papeÅ¾ská strana vyvolala v Itálili
velké povstání proti císaÅ™i a kdyÅ¾ byly Federicovi tÅ™i roky, císaÅ™ JindÅ™ich zemÅ™el na malárii bÄ›hem vojenského ta
PapeÅ¾ se radoval a císaÅ™skou korunu slíbil WelfÅ¯m, ov&scaron;em radoval se jen do chvíle, neÅ¾ Ota IV. vpadl do Itálie,
aby zabral Sicilské království, tedy udÄ›lal to, co papeÅ¾i vadilo na plánu &Scaron;taufÅ¯.. A tehdy císaÅ™ovna Konstancie
podnikla geniální krok - poÅ¾ádala papeÅ¾e, aby se postaral o bezpeÄ•í a výchovu prince Federica.
Federica tak vychova
kardinálové z bezprostÅ™edního okolí papeÅ¾e a církev se zaruÄ•ila za jeho dÄ›dictví. Federica tohle dÄ›tství poznamenalo
mnohým zpÅ¯sobem.
Lícem bylo obrovské vzdÄ›lání. Svým zpÅ¯sobem mÄ›l nedÄ›tské zájmy, byl seÄ•tÄ›lý, Ä•etl a psal nejen nÄ›mecky a norma
latinou, dnes bychom Å™ekli spí&scaron; starou francouz&scaron;tinou, ale také klasickou latinou, Å™eÄ•tinou,
arab&scaron;tinou a hebrej&scaron;inou. Mezi tÄ›mito jazyky prý dokonce pÅ™ekládal knihy.
Byl velice zvídavý a zamilo
se do exaktního poznání, dnes bychom Å™ekli pÅ™írodních vÄ›d. Jak dospíval a zaÄ•al svÄ›t vnímat vlastníma oÄ•ima, stal se
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ve stÅ™edovÄ›kém jazyce cynik, dnes bychom nejspí&scaron; Å™ekli ateista, který církev bral jako Ä•istÄ› mocenskou struktur
je moÅ¾né obratnÄ› vyuÅ¾ívat, ale ve&scaron;kerá víra mu byla ve skuteÄ•nosti cizí. Je paradoxem, Å¾e ho tam dovedla výc
mocnáÅ™Å¯ z papeÅ¾ova okruhu.
Nebo je to moÅ¾ná logické, jak chceme.
Rubem jeho podivného dÄ›tství byl obrovs
chlad, nezájem o lidi, spojený s obrovskou arognací císaÅ™e, povaÅ¾ujícího se za hlavu ve&scaron;kerého kÅ™esÅ¥anstva.
císaÅ™skou korunu se mezitím v NÄ›mecku bil FedericÅ¯v strýc Filip &Scaron;vábský, nejmlad&scaron;í z Barbarossových
synÅ¯, s Otou IV. Brun&scaron;vickým, který do sporu zatáhl i svého tchána, anglického krále Jana. TakÅ¾e tu vznikla
koalice WelfÅ¯ a PlantagenetÅ¯, teoreticky hegemon moci v západním kÅ™esÅ¥anském svÄ›tÄ›.
ÄŒeský král PÅ™emysl I
tomto boji dvakrát zmÄ›nil prapor a pokaÅ¾dé získal dal&scaron;í výsady a ústupky. Nakonec ale natrvalo zakotvil zpÄ›t v
táboÅ™e &Scaron;taufÅ¯. FIlipovÄ› diplomacii se povedlo do svého tábora získat francouzského krále Filipa II. Augusta,
Ä•ímÅ¾ boj zmÄ›nil na témÄ›Å™ celoevropskou koaliÄ•ní válku. DÅ™ív, neÅ¾ ji mohl rozhodnout, ho ov&scaron;em zabil vrah
Federico se ve svých osmnácti definitivnÄ› stal hlavou rodiny &Scaron;taufÅ¯...
A tentokrát i s papeÅ¾skou podporou v
zádech. V roce 1212 pÅ™itáhl do Basileje (s asi 60 rytíÅ™i), kde se k nÄ›mu pÅ™ipojilo &scaron;taufské vojsko z Porýní (asi 5
rytíÅ™Å¯ a pÅ™íslu&scaron;ná pÄ›chota) a PÅ™emysl I. s asi 900 rytíÅ™i a odpovídající pÄ›chotou. (PÅ™emysl si tu nechal z
v&scaron;echna privilegia, která získal sám, nebo která zdÄ›dil po otci Vladislavovi II. a sepsat do tzv. Zlaté bully
sicilské).
To byla uÅ¾ dobrá vojenská síla, se kterou zaÄ•al pacifikovat Welfy. Konec této války pÅ™i&scaron;el pro Otu IV.
neÄ•ekanÄ›, u mÄ›steÄ•ka Bouvines ve Flandrech, kdyÅ¾ s velkou pÅ™esilou zaútoÄ•il na Filipa II. Augusta a pÅ™esto utrÅ¾
stra&scaron;livou poráÅ¾ku od tÄ›Å¾ké francouzské jízdy. ProtoÅ¾e zaútoÄ•il v nedÄ›li (kdy bylo válÄ•ení zapovÄ›zené) a vyu
sluÅ¾eb nájemných banditÅ¯ útoÄ•ících církví zapovÄ›zenými zbranÄ›mi, dal církvi dobrou záminku k exkomunikaci.
Welfo
pÅ™i&scaron;lo skoro o v&scaron;e, zbylo jim jen malé panství v Brun&scaron;viku, Bavorsko dal Federico jako léno
WittlesbachÅ¯m a Rakousko BabenberkÅ¯m.
Federico ov&scaron;em v NÄ›mecku nezÅ¯stal. Po korunovaci a triumfu jmenoval PÅ™emysla I. generálním vikáÅ™em (ted
svým zplnomocnÄ›ným zástupcem) pro NÄ›mecko, a vrátil se domÅ¯, do jiÅ¾ní Itálie. Jeho neuvÄ›Å™itelná vláda pokraÄ•oval
tak teatrálnÄ›, jak zaÄ•ala.
Spí&scaron; neÅ¾ dvÅ¯r stÅ™edovÄ›kého panovníka pÅ™ipomínal dvÅ¯r FedericÅ¯v dvory orien
satrapÅ¯ Ä•i byzantských, respektive Å™ímských císaÅ™Å¯. Harém, jímÅ¾ se Federico nijak netajil, byl poslední kapkou, která
pÅ™ivádÄ›la církev i moralisty v&scaron;eho druhu k zuÅ™ivosti. Na FedericovÄ› dvoÅ™e se mluvilo nÄ›kolika jazyky, budova
velkolepou knihovnu, do které shánÄ›l v&scaron;emoÅ¾né spisy jak antických autorÅ¯, tak pÅ™eklady autorÅ¯ z východu.
Sám prý pÅ™eloÅ¾il Ä•ásti Aristotela, které se zachovaly pouze v arab&scaron;tinÄ›, protoÅ¾e originály byly pÅ™i arabské
expanzi v sedmém století zniÄ•eny; zaloÅ¾il v Neapoli univerzitu, kterou &scaron;tÄ›dÅ™e podporoval. V roce 1227 se dostal
do sporu s církví, protoÅ¾e na papeÅ¾ský stolec nastoupil mírnÄ› Å™eÄ•eno fanatický Å˜ehoÅ™ IX. Å˜ehoÅ™ Federica brzy
pro jeho nemravný Å¾ivot a odkládání kÅ™íÅ¾ové výpravy do Svaté zemÄ›.
Federico, aby tento spor nÄ›jak zaÅ¾ehnal, sice nakonec vyrazil na kÅ™íÅ¾ovou výpravu, ale místo, aby se tu proslavil ve
bitvami, stal se na nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯ hostem Saladinova nástupce sultána al-Malika al-Kamila, se kterým si vymÄ›nili
mnoho knih, sjednali velkolepou dohodu týkající se Svaté zemÄ› a v rámci této dohody se Federico nejenÅ¾e oÅ¾enil s
poslední dÄ›diÄ•kou Jeruzalémského království, ale nechal se v JeruzalémÄ› korunovat králem - a to za potlesku
v&scaron;ech místních, ovacemi poÄ•etného houfu templáÅ™Å¯ a gratulacemi sultána.
Byl uzavÅ™en mír, Jeruzalém zís
status otevÅ™eného mÄ›sta, tedy vÄ›Å™ící bez ohledu na pÅ™esvÄ›dÄ•ení v nÄ›m byli svobodní a rovnocenní a mÄ›sto dosta
místní samospráva. Celý tenhle mír byl moÅ¾ný proto, Å¾e al-Kámilovi byla víra stejnÄ› lhostejná jako Federicovi.
Ti dva
nÄ›jakým bÄ›hem svÄ›ta utekli své dobÄ› o mnoho staletí, a ve své osamocenosti se setkali. Federico se sultánem v sobÄ›
nalezli celoÅ¾ivotní pÅ™átele (zlé jazyky na obou stranách je obvinily z homosexuálního vztahu, ale ten byl skoro jistÄ›
opravdu jen pomluvou). AniÅ¾ by to zpochybnilo, Å¾e Federico i al-Kámil se na svém dvoÅ™e obklopovali jak
krásnými Å¾enami, tak mladými chlapci.
Za tento mír Federica papeÅ¾ vylouÄ•il z církve podruhé, ani se neobtÄ›Å¾ov
zru&scaron;it exkomunikaci pÅ™edchozí. Abychom papeÅ¾i nekÅ™ivdili, stejnÄ› zuÅ™ivá byla reakce ímámÅ¯ v okolí al-Kámi
od té doby Federico, stejnÄ› jako al-Kámil, nikdy nemÄ›li pÅ™íleÅ¾itost ke klidné vládÄ› a pocitu osobního bezpeÄ•í.
Feder
bezpeÄ•í po návratu z výpravy zaji&scaron;Å¥ovala opatÅ™ení stejnÄ› neuvÄ›Å™itelná jako celý jeho Å¾ivot. Ve své loÅ¾nic
Ä•erné kobry, které dostal od al-Kámila darem. Zbavovaly ho jak moÅ¾ného obtíÅ¾ného, Ä•i dokonce nebezpeÄ•ného
hmyzu, tak obav, Å¾e se do této loÅ¾nice v noci vkrade, kdo nemá.
Druhým, viditelnÄ›j&scaron;ím, opatÅ™ením byl oddíl
assasínÅ¯, které si ze Svaté zemÄ› pÅ™ivedl sebou. Assasíni jiÅ¾ byli vyvrÅ¾enci islámského svÄ›ta a sluÅ¾ba Federicovi by
docela dobrým východiskem. &Scaron;lo pÅ™itom o elitní, naprosto loyální bojovníky. Co se Federicovi líbilo nejvíce, bylo, Å¾e
kvÅ¯li náboÅ¾enské a jazykové bariéÅ™e byli zcela neúplatní, a jestli o nÄ›kom s naprostou jistotou vÄ›dÄ›l, Å¾e nenávidí
papeÅ¾e a církev, byla to jeho osobní assasínská garda. Nakonec jim pÅ™idÄ›lil rozsáhlé pozemky v okolí mÄ›sta Lucera, kde
jejich potomci Å¾ijí dodnes.
Jeho dvÅ¯r cestoval vÄ›t&scaron;inou mezi Neapolí a Palermem, ale na stará kolena si nech
Apulii postavit hrad Castel del Monte. Je to luxusní krásné sídlo s nÄ›kolika loÅ¾nicemi, nÄ›kolika koupelnami a témÄ›Å™
moderními záchody ústícími do podzemních septikÅ¯. Castel del Monte je ov&scaron;em na první pohled jednoznaÄ•nÄ›
identifikovatelný pro svÅ¯j osmiboký pÅ¯dorys, kde osm vÄ›t&scaron;ích místností v kaÅ¾dém patÅ™e bylo propojeno v
horizontále pavlaÄ•í a vertikálnÄ› ve schodi&scaron;tích umístÄ›ných ve spojovacích traktech zakonÄ•ených vysunutými
ba&scaron;tami. Neprojektoval ho Å¾ádný stavitel ani váleÄ•ník, ale slavný astrolog Michael Scottus.
Pokud jsem vám
pÅ™ipomnÄ›l jméno postavy z filmu CísaÅ™Å¯v pekaÅ™ - tak ano, máte pravdu. Ten filmový Michael Scotta se ale do
Rudolfínské Prahy dostal jen ve filmu a Å¾il o pár století dÅ™íve. Scottovým Å¾ákem byl mj. astrolog Turpin z Limoux, který
nÄ›jakou dobu pÅ¯sobil na dvoÅ™e Václava I.
V roce 1235 do&scaron;el konflikt s papeÅ¾em do dal&scaron;í fáze, kdy se
papeÅ¾i povedlo vyprovokovat v Å˜í&scaron;i rozsáhlé povstání, a co víc, do jeho Ä•ela se povedlo získat Federicova syna,
císaÅ™ského prince JindÅ™icha. K pÅ™ekvapení v&scaron;ech ov&scaron;em Federico s armádou pacifikoval odbojná mÄ›sta
na severu Itálie a FedericÅ¯v spojenec Václav I. rozprá&scaron;il povstalce v NÄ›mecku. UdÄ›lal to s gustem, protoÅ¾e
JindÅ™ich byl pÅ¯vodnÄ› zasnoubený s princeznou AneÅ¾kou (budoucí svatou) a toto zasnoubení zru&scaron;il a vzal si
Markétu z Babenberku.
Princ JindÅ™ich poté spáchal sebevraÅ¾du skokem do propasti. CísaÅ™ské vojsko pak obléhalo Å
a Federico slavil zdánlivý triumf. Ale jeho vláda uÅ¾ nikdy nebyla pohodová a klidná. Po období, kdy církev couvla a
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odvolala v&scaron;echny klatby, do&scaron;lo k dal&scaron;ím rozkolÅ¯m a církev vyprovokovala volbu vzdorocísaÅ™e
JindÅ™icha Raspe. AÄ• jinak nemilosrdnÄ› smetl v&scaron;echny, kdo se mu protivili, v pÅ™ípadÄ› JindÅ™icha ani nevytáhl d
NÄ›mecka s vojskem.
Federico mezitím sepsal knihu o sokolnictví a podílel se na pÅ™ekladech antických a perských spisÅ¯ o pÅ™írodních vÄ›dá
jeho knih pozdÄ›ji Ä•erpal Tomá&scaron; Akvinský i Roger Bacon. PÅ™iÄ•ítá se mu také výrok "ÄŒlovÄ›k by nemÄ›l vÄ›Å™it
nemÅ¯Å¾e dokázat pÅ™irozenými prostÅ™edky a rozumem." Pokud by byl pravdivý, potvrzoval by, Å¾e Federico ve svém
racionalismu utekl o nejménÄ› pÄ›t staletí kupÅ™edu.
Praktikoval mnoho exaktních pokusÅ¯, pÅ™i kterých ukázal ale i rub
osobnosti - nÄ›které fyzikální i medicínské pokusy nechal dÄ›lat na svých nevolnících, kteÅ™í pÅ™i nich umírali, aniÅ¾ Federi
brvou. Nevolníky nepovaÅ¾oval za víc neÅ¾ vÄ›ci.
Byl posledním císaÅ™em, který uplatÅˆoval my&scaron;lenku univerzali
císaÅ™ je formálnÄ› svÄ›tskou hlavou v&scaron;ech kÅ™esÅ¥anských panovníkÅ¯. Zasáhl do sporu mezi Francií a Anglií a na
urÄ•itou dobu ho pomohl utlumit, Ä•ímÅ¾ potvrdil svou autoritu.
ObecnÄ› byl ov&scaron;em povaÅ¾ovaný za velmi tvr
despotického panovníka. ZemÅ™el v roce 1250 a jedna z verzí je, Å¾e byl otráven vlastním synem Konrádem, který poté
pÅ™evzal jak císaÅ™skou, tak sicilskou a formálnÄ› i jeruzalémskou korunu.
Jak to bylo opravdu, uÅ¾ se nedozvíme.
Legendy o Federicovi zavr&scaron;uje ta, podle které nezemÅ™el a Å¾ije stále v nitru Etny. Zanechal po sobÄ› deset
potomkÅ¯ ze tÅ™ech manÅ¾elství, osm dal&scaron;ích nemanÅ¾elských potomkÅ¯, jimÅ¾ byla pÅ™iznána dÄ›dická legitimita
mnoho dal&scaron;ích levoboÄ•kÅ¯. Pro nás je perliÄ•kou, Å¾e tÅ™eba matka PÅ™emysla II. Kunhuta &Scaron;taufská byla
Federicovou sestÅ™enicí, PÅ™emysl II. byl tedy poloviÄ•ní &Scaron;tauf a teoreticky mohl uplatÅˆovat urÄ•itá dÄ›dická práva n
císaÅ™ský trÅ¯n z této pozice. TOMÁ&Scaron; HOU&Scaron;KA
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