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Vlad III. łepeş Dracul 

 

 Vlad łepeş se narodil někdy v letech 1428-1429 jako druhý syn Vlada Dracula (jako 

místo narození se tradičně uvadí Sighişoara). V jeho žilách kolovala krev 2 vládnoucích 

dynastií (valašské Basarabovy dynastie a moldavské dynastie). Do r. 1436 žila Draculova 

rodina ve městě Sighişoara, po smrti Mircey Starého nastoupil Vlad Dracul na valašský trůn a 

přestěhoval se tedy do Târgovişte. 

 Roku 1442 byl Vlad Dracul i se svými syny Vladem a Radu uvězněn sultánem 

Muradem II. v Gallipoli. V jeho nepřítomnosti vládl ve Valašsku (nejspíše Turky dosazený) 

nejstarší syn Vlada Draculy Mircea. To se však nelíbilo Hunyadimu, vtrhl do Valašska 

s vojskem a na trůn dosadil Basaraba, syna Dana II. Draculovi bylo v r. 1443 dovoleno se 

vrátit a znovu obsadit valašský trůn, synové však zůstali rukojmími jako záruka otcovy 

loajality. Své sliby ale Vlad Dracul brzy porušil, když hned následující rok vyslal své vojáky 

na pomoc křižákům do Varny. Jeho synové se tedy ocitli ve velkém nebezpečí a sám otec ani 

nedoufal, že jsou ještě naživu. Nicméně naživu zůstali a Vlad Dracul obnovil smlouvu 

s Turky 1446-1447.  

 Vlad Dracul si nezískal důvěru Jana Hunyadiho, ten dal podnět k tažení na Valašsko. 

V listopadu 1447 porazil Dracula s jeho nejstarším synem Mirceou u Târgovişte, Mircea byl 

zajat a umučen, Dracul uprchl, ale byl úkladně zavražděn. Pánem Valašska se tedy stal 

Hunyadi. Na valašský trůn prosadil svého chráněnce a pretendenta trůnu Vladislava II., syna 

Dana II. z rivalské větve Basarabů. Boje mezi rodem Danovým a Draculovým se táhly od 

počátku 15. století, mezi lety 1418 – 1448 vládlo ve Valašsku 8 knížat, všichni byli potomky 

Dana I. a Mircey Starého. V rumunských knížectvích byl volebně-dědičný systém 

následnictví na trůn, docházelo tedy ke krutým bojům mezi potomky knížecí krve. 

Rovnoprávné právo vznést nárok na korunu měli i nelegitimní potomci.   

 Smrt Vlada Dracula změnila situaci zajatých synů, byli povoláni do Adrianopole a 

Vlad łepeş získal hodnost v turecké armádě. Sultán ho zároveň považoval za nástupce svého 

otce a čekal na vhodnou příležitost. Ta přišla hned v roce 1448, kdy Vladislav II. válčil spolu 

s Hunyadim na Kosově poli s Turky. Vlad łepeş toho využil, vtrhnul do Valašska a obsadil 



trůn v Târgovişti. Jeho první krátká vláda (pravděpodobně září-listopad) je téměř neznámá, 

nejspíš ji provázela legitimní pomsta otcovým zrádcům.  

 Vladislav II. se zbytky kontingentu tak spěchal na sever, že opomněl osvobodit 

Hunyadiho, který padl do srbského zajetí. Vladislav Vlada porazil, ten byl nucen prchnout a 

hledat azyl u Turků. Vladislav se tedy stal opět knížetem, avšak Hunyadi mu neodpustil, že ho 

neosvobodil.  

 Vlad łepeş po nějakém čase prchnul do Moldavska k Bogdanovi II., který byl přítel 

jeho otce. Po Bogdanově vraždě (1451) uprchl ke dvoru Jana Hunyadiho a snažil se 

dosáhnout valašského trůnu. Nebyl ale úspěšný hned.  

 Valašsko bylo v té době svázáno s osmanskou říší přísahou, po prohrané bitvě na 

Kosově poli se Vladislav II. pokusil usmířit si rozhněvaného sultána. Postavení Valašska je 

zřejmé ve smlouvě turecko-uherského příměří (20. 11. 1451) – mělo závazky vůči Turkům i 

Uhrám, byla jim ponechána volba vlastního knížete, bylo vázáno tributem a poskytováním 

vojenské pomoci apod. Za to jim byl slibován mír v zemi.  

 Po dobytí Konstantinopole v roce 1453 se Mehmed Dobyvatel snažil znovu 

shromáždit území císařství ve staré byzantské tradici. Vydával ultimáta všem státům, které 

byly součástí říše nebo závislé na Byzanci. Portické státy se postupně podřídily, uznaly 

nového pána a začly platit tribut (např. i Moldavsko v roce 1456). Uhry a Valašsko tedy 

zůstaly jedinými aktivními silami, které se postavily Osmanům na dolním Dunaji.  

 Hunyadi Vladislavovi odebral vévodství Amlaş (1453) a Fǎgǎraş (1455), tradiční 

kolébku Basarabů. Důvody odebrání těchto vévodství jsou nejasné, pravděpodobně šlo o 

snahu zabezpečit jižní hranice Sedmihradska. Možná se také Hunyadi bál sblížení Valašska 

s Turky, pak by konfiskace byla nástrojem politického tlaku a zárukou loajality Vladislava II. 

Vladislav II. nejspíš vpadl na Hunyadiho statky, ten ho někdy mezi dubnem a červencem 

1456 sesadil a na valašský trůn dosadil Vlada łepeşe. Vladislav zahynul mečem na předměstí 

v Ploieşti, možná jako odpykání krvavého skutku zde (v Târgşoru) v r. 1461 Vlad łepeş 

postavil knížecí kostel. Dosazení Vlada łepeşe podpořilo asi i více vyšších bojarů, měl tedy i 

vnitřní podporu. 

  Rok 1456 se nesl ve znamení příprav na násilnou konfrontaci mezi Turky a křesťany. 

Vlad łepeş přišel do Valašska ze Sedmihradska s podporou krále Ladislava i Hunyadiho, 

kteří se snažili o upevnění levého křídla křesťanské válečné fronty. 3. 7. Hunyadi píše, že 

pověřil Vlada łepeşe obranou jihu Sedmihradska. Sultán Mehmed II. v červenci obléhal 

Bělehrad, vstupní bránu do Uher. Město bránil Hunyadi a díky hrdinskému odporu se ho 

podařilo ubránit a Turci odtáhli. Hunyadi však v srpnu ve svém táboře podléhá moru.  



 Počátky druhé vlády Vlada łepeşe se nesou ve znamení upevňování autority. Hned 

v září 1456 obnovuje slib věrnosti uherskému králi. Snažil se vymanit z vlivu Turků, ale již 

v říjnu nebo v listopadu skládá slib poddanosti sultánovi. To vyvolalo nelibost budínského 

dvora, který se snažil podpořit proti Vladu łepeşovi Dana, syna Vladislava II. V roce 1457 

podpořil Vlad łepeş intervencí v Moldavsku dosazení Štěpána, syna Bogdana II., na 

moldavský trůn. Na počátku vlády byl Vlad łepeş značně podporován valašskou aristokracií. 

Po úspěchu v Moldavsku se orientoval na Sedmihradsko. V Amlaşi totiž našel útočiště další 

pretendent valašského trůnu, Vlad Mnich. Zdejší města nedbala łepeşova varování, ten pak o 

Velikonocích s vojskem vtrhl do jižního Sedmihradska a zpustošil a vydrancoval několik 

vesnic. Za poskytnutí útočiště pretendentovi pak byla potrestána města Sibiň a Brašov – 

v zimě 1456/7 Vlad łepeş omezil jejich obchodní aktivity (týkalo se to hlavně místních 

saských kupců).  

 Sedmihradsko se v této době rozdělilo na dvě frakce, Vlad łepeş se přidal na stranu 

Hunyadiovců (vedl švagr Hunyadiho Michal Szilágyi), Brašov a Sibiň byly na straně vojenské 

oligarchie kolem Ladislava Pohrobka, současně podporovaly valašské pretendenty Vlada 

Mnicha a Dana. S Brašovem Vlad łepeş podepsal na konci roku 1457 paralelní dohodu 

(podmínkou bylo vypovězení Dana a zachování příměří, za to obnovil volný obchod ve 

Valašsku), se Sibiní však vztahy byly stále napjaté.  

 Po smrti Ladislava Pohrobka nastalo interregnum, Szilágyi připravoval nástup svého 

synovce Matyáše Hunyadiho-Korvína, který nastoupil v lednu 1458. Brzy však svého strýce 

propustil ze všech funkcí a Szilágyi přestoupil na stranu jeho protivníků. Vlad łepeş se přidal 

na jeho stranu, došlo tedy k odcizení s Matyášem Korvínem. Na Korvínovu stranu tradičně 

patřila i Sibiň a Brašov, král jim potvrdil jejich stará privilegia. V zimě 1458/9 podniká Vlad 

łepeş proti těmto městům trestnou výpravu. V této době také Vlad łepeş odmítl uherskou 

suzerenitu a současně přestal platit tribut sultánovi.  

 Pretendent Dan čekal na hranici rok, na jaře 1460 vstoupil do Valašska a pokusil se 

svrhnout knížete. Byl Draculou poražen a sťat. Z této doby se také šíří zprávy o Draculově 

krutosti (nabodávání na kůl, přibíjení dětí k ženským ňadrům apod.). Brašovští dostali strach a 

vyslali k němu delegaci, byla však zajata a v květnu 1460 následoval pochod Vlada łepeşe do 

Sedmihradska. Vesnice byly vypalovány a vyloupeny, zajatci nabodáváni na kůl. Vypáleno 

bylo i předměstí Brašova, ale po hrdinském odporu vesnice Codlea byl uzavřen s Brašovem 

mír. V srpnu pak Vlad łepeş uskutečnil vojenský nájezd do Amlaşe a Fǎgǎraşe. Koncem léta 

1460 tak udeřil na všechny své sedmihradské oponenty, kteří v minulosti zpochybňovali jeho 

autoritu. Tímto činem tedy „pacifikoval“ celou oblast podél severních hranic Valašska.  



 Na konci roku 1460 Vlad łepeş vyjednával s brašovskými a sibiňskými emisary o 

podpoře, neboť oprávněně očekával konfrontaci s Turky. Za to slíbil vypuzení Turků, čímž 

vlastně převzal misi, kterou rozvíjel Hunyadi před tažením v roce 1456. Zároveň se obával 

moldavského útoku. Štěpán Veliký totiž v dubnu 1459 obnovil smlouvu s Polskem, v případě 

války s Turky se tedy dal čekat moldavský útok. Od konce 1460 tedy probíhaly přípravy na 

válku, Valašsko se s uherským královstvím na své straně tím pádem opět stalo baštou 

křesťanstva. 

 Vztah Vlada łepeşe a bojarů byl složitý. Sedmihradsko se nestalo je výchozí bází pro 

všechny pretendenty na valašský trůn (3 hlavními byli Vlad Mnich, Dan a Basarab Starší či 

Laiotǎ), ale také pro rozladěné bojary, kteří od Draculy prchali. Vlad se snažil nebezpečné 

bojary eliminovat a vůbec omezit od Mircey Starého vzrůstající bojarskou moc. Mezi léty 

1457 – 1460 probíhalo povstání bojara Albula Velikého, který se prohlásil knížetem. Vlad 

łepeş však toto povstání tvrdě potlačil a celou rodinu vyvraždil. Také se pomstil Târgovişti za 

zabití staršího bratra Mircey. Na jaře 1459 tedy byla vykořeněna ložiska vzpoury, nepřátelské 

bojarské rodiny byly buď vyvražděny, nebo prchly do Sedmihradska k Danovi. Tehdy si tedy 

Vlad łepeş zajistil domácí autoritu a mohl přestat platit tribut a přetrhat vazalské svazky 

s osmanskou říší. Rok 1459 je tak zvratem Vladovy vlády. 

 Vlad łepeş se obklopil skupinou spolehlivých šlechticů a jistým počtem tzv. 

„statečných“, kteří se vyznamenali v bitvách. Obranná opatření proti Sibini a Brašovu přinesla 

Vladovi sympatie a podporu valašských obchodníků. Za jeho vlády rostl význam obchodních 

středisek, nechal zvýšit počet opevněných dvorů a rozšířit rezidenci v Târgovişti.Velkou část 

knížecích příjmů tvořily celní poplatky, za pomoc valaškým kupcům dostával finanční 

příspěvek, stal se tedy díky spolupráci s měšťanstvem nezávislým na vysoké šlechtě. 

Ortodoxní klérus byl nakloněný obnovení boje s bezvěrci, Vlad łepeş stavěl kostely a 

zakládal kláštery, považoval se za dědice křižáků a po smrti Hunyadiho za hlavního 

křesťanského nepřítele Vysoké Porty.      

 Vlad łepeş obratně manévroval mezi oběma suzerénními státy. Sultánovi se 

vymlouval na nedostatek financí a že se nemůže dostavit s tributem k jeho dvoru (jak bylo 

určeno), protože by mu mezitím zem zabrali Uhři. Neplnění závazků vůči Portě vysvětloval 

nejen nebezpečím útoku ze Sedmihradska, ale i neposlušností bojarů. Sultán se však dozvěděl 

o alianci, kterou Vlad łepeş podepsal s Korvínem na podzim 1460 a ztratil tak k Vladovi 

důvěru. Začal nejspíš usilovat o přeměně Valašska v pašalik. 

 V té době probíhaly přípravy na křížovou výpravu (koncil v Mantově svolaný Piem II. 

v r. 1459), avšak velmi se protahovaly. Aliance Vlada łepeşe a Korvína byla první 



diplomatickou a vojenskou akcí, která stála za zmínku. Z křesťanské koalice vypadlo 

Moldavsko, které se po uzavření smlouvy s Polskem soustředilo na upevnění domácí autority. 

To rozzlobilo Korvína, poskytl tedy azyl moldavskému pretendentovi Petrovi Aronovi. 

V červnu 1461 vpadl Štěpán do Sedmihradska a zajal Arona. Neutralitu Vlada łepeşe si pak 

Štěpán chtěl zajistit útokem na pevnost Chilii, kterou chránila uhersko-valašská posádka 

(Chilii Moldavsko ztratilo 1448).  

 Uhersko-valašské svazky byly posíleny svatbou valašského knížete s dcerou 

uherského krále. V zimě 1461/2 dobyl Vlad łepeş na Turcích pevnost Giurgiu (dříve 

Nikopole), čímž neutralizoval nejdůležitější turecké předmostí. Zároveň přikázal zdevastovat 

celý pravý břeh Dunaje. Během nájezdu na jih Dunaje zabil téměř 24 000 lidí. Podle ruské 

verze vyprávění o knížeti Draculovi uprchla část bulharského obyvatelstva nejspíš do 

Valašska. Národy v této oblasti vkládaly do protitureckých akcí rumunských knížat velké 

naděje.  

 Vlad łepeş opět mohl očekávat odvetu Turků, žádal tedy o vojenskou pomoc Uhry. 

Neustále vysílal prosby do Budína, ale marně. Byl odhodlán s Turky bojovat až do “hořkého 

konce“. Sultán pověřil vezíra Mahmuda pašu Řeka, aby s 30 000 vojáky střežil „brody přes 

Dunaj“, tj. zabránil jakémukoliv nájezdu valašské armády dříve, než dorazí převážná část 

sultánovy armády. Paša však překročil rozkazy a na konci května 1462 vtrhl do Valašska, 

drancoval a bral otroky. Než se stačil vrátit na turecké území, napadli ho vojáci Vlada łepeşe. 

Asi jen 8000 Osmanů si zachránilo život. Rumuné tedy zvítězili, což vyvolalo strach Turků 

žijících v Konstantinopoli a docházelo k jejich živelnému přesunu do Malé Asie. Současně 

v květnu 1462 dochází k moldavskému útoku na Chilii, který byl však neúspěšný. Štěpán měl 

pravděpodobně v úmyslu vpadnout do Valašska, ale Vlad łepeş dobře střežil severovýchodní 

hranici knížectví.  

 Vlad łepeş očekával útok tureckého loďstva na Dunaji, připravoval se tedy na obranu, 

zvažoval i možnost ústupu do nitra knížectví. Žádná pomoc mu zatím nedorazila. Sultán 

shromáždil ohromnou armádu (asi 100 – 120 tisíc mužů, Vlad łepeş mohl mít k dispozici 

maximálně 30 000 mužů) a překročil Dunaj u Nikopole. Ještě než se však stihlo celé turecké 

vojsko shromáždit a vylodit, zaútočil náhle Vlad łepeş. Zvolil gerilovou taktiku války, po 

celou dobu tureckého vpádu (do Valašska Turci pronikli na začátku června) nedošlo k velké 

bitvě. Taktika „spálené země“ způsobovala Turkům trápení žízní a náhlé vpády a krutost 

Vlada łepeşe, která děsila i Turky, způsobovaly snižování jejich bojového ducha. Na konci 

června se Vlad łepeş vydal na druhou frontu k obléhané Chilii s částí vojska a odrazil již 

dříve zmíněný moldavský útok. Turci postupovali na Brăilu, 29.6. už s nimi zase válčil Vlad 



łepeş u Buzau, kde jim způsobil velké ztráty. Mehmed II. se v Brăile spojil se svým 

loďstvem, které také obléhalo Chilii a 11. července již byl se svou armádou zpět v 

Adrianopoli. Výsledek tohoto střetu je dodnes předmětem diskuzí. Turecké kroniky se držely 

klišé o sultánově vítězství, křesťanské prameny hovoří o jasném vítězství valašského knížete. 

Pravdou je, že obě strany ztratily asi 1/3 svých vojáků. Mehmed II. se asi obával posil z Uher. 

Vlad łepeş se stal hrdinou. Valašsko obstálo a nestalo se součástí osmanské říše jako mnoho 

jiných. 

 Dodnes nevyřešenou hádankou rumunské historie zůstává, proč byl v srpnu 1462 Vlad 

łepeş nahrazen bratrem Radu Krásným. Pravděpodobně byl svržen valašskými bojary, kteří 

nesouhlasili s jeho politikou a kteří neviděli smysl ve válce proti Turkům. Radu Krásný byl 

účasten tažení a sultán ho ponechal na valašských hranicích. Pomocí slibů ve jménu sultána 

měl získat trůn. Sultán za obnovu tributárního statutu (roční tribut 10 000 zlatých dukátů) 

Valašska sliboval obranu země proti nepříteli, uznání suverenity, nezasahování do vnitřní 

politiky a volbu knížete arcibiskupy, biskupy a bojary (avšak volbu měla potvrdit Porta). Mezi 

Vladem łepeşem a Radu Krásným došlo asi ke dvěma bitvám, Radu byl sice poražen, ale 

většina bojarů již byla na jeho straně.  

 Matyáš Korvín vytáhl pozdě, až koncem července, kvůli konfliktu s císařem 

Friedrichem III. Habsburským. Z neznámých důvodů vzal v listopadu 1462 Vlada łepeşe 

jako zajatce do Sedmihradska. V Brašově s ním původně jednal o společné strategii, pak ho 

nechal zajmout Janem Jiskrou z Brandýsa na hradě Piatra Craiului nedaleko Branu, na 

hranicích Sedmihradska a Valašska. Byl vězněn ve Višegrádu na Dunaji po 12 let. Evropě 

bylo potřeba nějak vysvětlit zajetí udatného knížete, byly proto použity údajné 3 „zrádné“ 

dopisy ze Sedmihradska sultánovi. Vlad łepeş byl propuštěn v roce 1474 pro svou vojenskou 

hodnotu a pevné protiturecké přesvědčení. Ke konci života se zřejmě přiklonil hlavně 

k Západu. Vrátil se do Sedmihradska pravděpodobně kvůli dosazení na valašský stolec a pro 

případ znovuobnovení protiturecké fronty na Dunaji.  

 V té době držel valašský trůn Basarab Laiotă, Korvín však za knížete považoval Vlada 

łepeşe. Nicméně restaurace Vlada łepeşe byla dlouho odkládána, v zimě 1475/6 bojoval 

znovu s Turky v Bosně, byl kapitánem uherského krále a opět se proslavil svou krutostí. Také 

pomáhal spolu se Štěpánem Báthorym v Moldavsku, které bylo napadeno Turky.  

 V říjnu 1476 vrátil Vlad łepeş obyvatelům Brašova všechna důležitá privilegia, 

v listopadu dobyl přes silný odpor Turků Bukurešť a ovládl celé knížectví, v prosinci se pak 

v Târgovişti stal potřetí valašským knížetem, což bylo umožněno společným sedmihradským 

(velel Báthory) a moldavským úsilím. Laiotă byl vyhnán ze země a uprchl k Turkům. Většina 



země i bojarů se vrátila opět na stranu Vlada łepeşe. Štěpán Veliký mu zanechal asi 200 

mužů své družiny. Poslední Draculova vláda však byla krátká. Otázka jeho smrti zůstává 

nejasná. Basarab s Turky se vrátil a Vlad łepeş byl zavražděn. Prameny se různí, buď byl 

zavražděn po bitvě nebo úkladnou zradou. Basarab Laiotă byl však brzy sesazen, po něm 

nastoupil Basarab Mladý zvaný łepeluş (vládl až do roku 1482). 

 V době smrti bylo Vladu łepeşovi asi 45 let. Místo jeho posledního odpočinku 

zůstává dodnes tajemstvím, říkalo se, že byl pohřben v kostele na ostrově Snagov (místo 

odpočinku některých členů valašské knížecí rodiny). 

 Zprávy o jeho krutosti byly podnětem k mnohým vyprávěním a příběhům, které z něj 

postupně vytvořily hrůznou a démonickou postavu. Celkem střízlivě popisují skutky 

valašského knížete byzantské a turecké prameny. Zatímco ve slovanské verzi z 15. století 

(Vyprávění o knížeti Drákulovi) je popisován ještě jako hrdina, západní (hlavně německé) 

verze ze stejného období se už začínají přiklánět k naprosto negativnímu pohledu na Vlada 

łepeşe. Legenda o Vladu łepeşovi – Draculovi znovu ožila v 19. století vznikem dvou 

naprosto odlišných osobností a jejich charakterů. V Rumusku v období národního obrození 

ožila představa knížete Vlada jako hrdiny boje za národní nezávislost a statečného panovníka, 

v západní Evropě irský romanopisec Abraham (Bram) Stoker vytvořil v roce 1897 hraběte 

Draculu, fiktivní postavu, která se stala prototypem dlouhé řady hororových příběhů 20. 

století.  

 Za zmínku ještě stojí přezdívka Dracul, která byla mnohokrát vysvětlována například 

spolčením s ďáblem apod., ačkoliv má zcela jiný základ. V roce 1408 založil Zikmund 

Lucemburský řád draka, který měl sloužit k ochraně západního katolicismu před heretiky a 

nevěřícími, především proti husitům. Vlad Dracul, otec Vlada łepeşe, přijal řád v roce 1431 

v Norimberku. Jelikož neustále nosil zlatý řetěz řádu se znamením draka ležícího u paty kříže, 

začalo se mu přezdívat Drăculea. Vlad łepeş tuto přezdívku „zdědil“ po otci, v žádném 

případě tedy není symbolem satana! 
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