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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na sběratelskou činnost Karla IV. v souvislosti s 

hradem Karlštejn. Obsahuje seznam ostatků, které se do prostor Karlštejna během 

vlády Karla IV. ukládaly. K tomu je využíváno inventářů hradu a také darovacích 

listin, které dokládají donaci konkrétních ostatků. První část práce vysvětluje, jakým 

způsobem se ostatky získávaly a jak takové předávání probíhalo. Následující část je 

věnována místům, kam byly konkrétní relikvie na Karlštejně uloženy. V těchto 

prostorách hradu probíhala v této době významná výtvarná činnost. Dokládají to cykly 

nástěnných maleb a dále deskové obrazy svatých, které jsou dodnes k vidění v kapli 

sv. Kříže. Tyto kapitoly se snaží zjistit, zdali mají obrazy v sakrálních prostorách 

hradu nějakou spojitost s tím, které svátostiny zde byly uloženy.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

hrad Karlštejn, relikvie, císař Karel IV., světci, obrazy svatých, církev, zbožnost 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on collecting activities of Charles IV in connection with 

Karlštejn Castle. It contains the list of relics which were stored in Kalštejn Castle 

during the reign of Charles IV. The inventories of the castle are used for this purpose, 

as well as gift certificates, which prove the donation of specific remains. The first part 

of thesis explains how remains were obtained and how such a transfer took place. The 

following part is dedicated to places in the castle where specific relics were stored. 

Significant artistic activity took place in these areas of castle at this time. This is 

evidenced by cycles of murals and panel paintings of saints, which can still be seen in 

the chapel of Holy Cross. These chapters try to find out whether the paintings in the 

sacral spaces of the castle have any connection with relics that were stored in the same 

place.  

KEY WORDS 

Karlštejn castle, relics, Emperor Karel IV., saints, paintings of saints, Church, 

religiousness 
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1. Úvod 
 

             Uctívání ostatků svatých patřilo ve středověku v celém křesťanském světě 

k základním projevům zbožnosti. Víra v účinnost svatých relikvií byla v českých 

zemích již od počátku křesťanství, rozšířila se v době přemyslovské a vyvrcholila 

v období vlády Lucemburků. Lidé různě majetných i různě vzdělaných skupin věřili, 

že je ostatky spojují s nadpřirozeným světem a mrtví mohou orodovat za jejich spásu 

v království Božím. Z těchto důvodů se svaté ostatky pravidelně ukazovaly veřejnosti 

a směřovali k nim poutníci z celého křesťanského světa. Dále sbírky relikvií sloužily 

k pozvednutí prestiže královského úřadu a církve.  

V zemích Koruny české se získáváním svatých ostatků zabývali již panovníci 

z rodu Přemyslovců. Jako příklad můžeme uvést zbožného Václava II., jehož 

sběratelská činnost je detailně popsána ve Zbraslavské kronice Petra Žitavského. Mezi 

vymřením rodu Přemyslovců až do nástupu Lucemburků na český trůn se do Čech 

nedostalo mnoho ostatků. Ani za vlády Jana Lucemburského se sbírky relikvií 

nerozšířily.  

Situace se změnila díky nekonečnému úsilí císaře a českého krále Karla IV. 

V této době se v českých zemích nacházelo takové množství svatých relikvií, které se 

vyrovnalo důležitým evropským mocnostem. Hlavními místy uložení byla 

Svatovítská katedrála a později i nově zbudovaný hrad Karlštejn. Obzvláště Karlštejn 

se díky pokladům, uchovávaných v jeho kaplích zařadil mezi nejvýznamnější 

posvátné prostory Evropy, ke kterým patřil například klášter Saint-Denis, pařížská 

Sainte-Chapelle nebo říšský hrad Trifels. 

Tato bakalářská práce se věnuje konkrétně karlštejnským sbírkám svatých 

ostatků. Snaží se popsat Karlovu dlouholetou činnost ve spojitosti se sakrálními 

prostory hradu Karlštejn. V tomto ohledu se věnuje především třem důležitým 

aspektům: umístění konkrétních ostatků, jejich původu a symbolice. První kapitoly 

práce se budou věnovat sběratelské činnosti Karla IV., jež navazovala na dlouholetou 

tradici římských králů a císařů. Tato část bude především zaměřena na výjezdy císaře 

za svatými relikviemi. Bude popisovat, jak translace ostatků probíhaly a z jakých 

zdrojů Karel ostatky nejčastěji získával. K tomu bude využito především darovacích 

listin, které jsou neocenitelným pramenem dokazujícím pravost relikvií a místo jejich 
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uložení. Dále se tato práce věnuje uložením konkrétních ostatků do prostor hradu 

Karlštejn. K tomu bude použito řady pramenů a sekundární literatury věnující se 

posvátným prostorám a kaplím na hradě. V těchto místech došlo ještě během života 

Karla IV. k rozsáhlé umělecké činnosti úzce související s posláním hradu, proto je 

myslím velice důležité se zabývat také deskovými a nástěnnými obrazy v kapli Panny 

Marie a v kapli sv. Kateřiny k pochopení ideového obsahu těchto prostor. Snad 

nejdůležitější pro tuto práci jsou sbírky obrazů svatých ve Velké věži v Kapli sv. Kříže 

pocházející z dílny Mistra Theodorika a Tommasa da Modena. Stěžejním úkolem mé 

práce bude zejména komparace seznamů obrazů se seznamy relikvií uložených 

v těchto prostorách. Toto by mělo částečně odpovědět na otázku, jestli sbírky ostatků 

odpovídají obrazovým cyklům a jestli bychom v nich mohli vidět nějakou 

provázanost. Nejdůležitější pramen, který budu při práci hojně využívat, je inventář 

karlštejnských ostatků uložený v Archivu kapitulního děkanství na hradě Karlštejně, 

který poskytne ucelený přehled svatých relikvií, které se na hradě vyskytovaly. 

Dalšími cennými prameny jsou kroniky z doby Karla IV, především Kronika 

pražského kostela Beneše Krabice z Weitmile a dále pak vlastní životopis Karla IV. 

Tyto knihy poskytují neocenitelné informace o okolnostech získání svatých ostatků a 

o jejich významu pro české země a Svatou říši římskou. Česká literatura zabývající se 

Karlovými sbírkami ostatků je převážně zaměřená na budování Prahy jako cíl 

poutních cest a jako posvátný střed českých zemí s tím, že Karlštejn stojí až na druhém 

místě a tamními sbírkami se zabývá pouze omezené množství domácí literatury.   
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2. Rešerše základní literatury 
 

           Sbírky ostatků na hradě Karlštejn jsou opředeny spoustou otázek a nejasností. 

Hlavním důvodem je určitě fakt, že proces získávání a ukládání relikvií do jeho 

prostor probíhal ve stejnou dobu jako stavba samotného hradu. V letech 1353–1357, 

kdy Karel IV. podnikal snad nejvíce cest za svatými ostatky, které měly být určené 

jeho novému hradu, teprve probíhala výstavba Karlštejna. Mnoho relikvií získaných 

právě v této době tedy bylo nejprve uloženo na jiné místo, až posléze se dopravily do 

finálních prostor hradu Karlštejn. Místem prvotního ukládání byl především Pražský 

hrad a Vyšehrad. Z tohoto důvodu je dosavadní výzkum sbírek Karla IV. zaměřen 

hlavně na ostatky uložené ve Svatovítském chrámu. Existuje ale řada publikací a 

pramenů, které nám námi sledovanou problematiku mohou osvětlit. 

Jednou z nejpřínosnějších publikací je kniha Karlštejn-Vzájemné vztahy tří 

karlštejnských kaplí od Františka Fišera 1, která obsahuje kompletní inventář 

karlštejnských ostatků z roku 1598 a seznam maleb nacházejících se v prostorách 

hradu. Kniha vychází ze studia inventářů a darovacích listin konkrétních relikvií, 

proto poskytuje relevantní informace, a je tudíž velmi cenným pramenem pro 

zpracování této bakalářské práce. 

Z literatury, která se zabývá čistě hradem Karlštejnem, musím zmínit dílo od 

Dobroslavy Menclové: Hrad Karlštejn. 2 Tato publikace poskytuje přehledné 

informace o stavbě Karlštejna a o konkrétních prostorách hradu, jejich účelu a funkci. 

Kromě architektonického popisu se pokouší také o vysvětlení ideové koncepce hradu 

Karlštejn. Na tomto místě je také nutné připomenout jméno Vlasty Dvořákové 3, 

celoživotní badatelky historie hradu Karlštejn, která se ve svém díle zabývá především 

 
1  FIŠER, František. Karlštejn: vzájemné vztahy tří karlštejnských kaplí. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1996. 
2  MENCLOVÁ, Dobroslava: Hrad Karlštejn. Praha 1946. 
3  DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Mistr Theodorik. Praha 1967. DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Kaple sv. Kříže na 

Karlštejně, Praha 1978. DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Nástěnné malby hradu Karlštejna. Praha 1964. 

DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Mezinárodní význam karlštejnského dvorského atelieru malířského. In: 

Uměni XII, 1964. DVOŘÁKOVÁ/MENCLOVÁ: Karlštejn. Praha 1965. DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: 

Dvorská legenda doby Karla IV. z hlediska vzájemných vztahů literatury a malířství. Praha, 1974. 

DVOŘÁKOVÁ, Vlasta: Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV. In: Dějiny českého výtvarného 

uměni (1/1). 
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analýzou nástěnných a deskových maleb sakrálních prostor a také popisuje práci 

mistrů, kteří se na výzdobě podíleli. 

Sběratelskou činností Karla IV. se věnuje krátké dílo Jaroslava Polce: 

„Vášeň“ Karla IV. po ostatcích svatých 4, které je zveřejněno ve sborníku Otec vlasti. 

Tato práce nás seznamuje s výjezdy Karla IV. pro svaté relikvie, s nejčastějšími 

zdroji, od kterých relikvie získával, a zároveň nám poskytuje bližší pohled na 

důležitost svatých ostatků pro osobu Karla IV. a pro celý křesťanský svět. 

Mezi čistě teoretická díla, která jsou použita k sepsání této bakalářské práce, 

patří také dílo Karel IV.: jeho duchovní tvář od profesora Zdeňka Kalisty, 5 který 

zdůrazňuje, jak byla osobnost Karla ovlivněna pobytem ve Francii a Itálii. Zároveň ve 

svém díle poukazuje na to, jaké kontakty si Karel v těchto zemích vytvořil a jaké mu 

z toho plynuly výhody při získávání svatých relikvií. 

Velkým přínosem pro tuto práci je také dílo českého historika umění Karla 

Otavského, které pojednává o konkrétních ostatcích a jejich spojitosti s prostory 

hradu Karlštejn a s osobností Karla IV. Z jeho děl musíme připomenout hlavně 

K relikviím vlastněným císařem Karlem IV., 6 jež bylo uveřejněné ve sborníku 

Dvorské kaple (ed. Jiří Fajt). Z děl K. Otavského musím zmínit ještě Kult nástrojů 

Kristova umučení za Karla IV. a karlštejnská látka s anděly. 7 

Důležitým dílem, které je jakýmsi fundamentem pro velkou část této 

bakalářské práce je rozsáhlá publikace Jiřího Fajta Magister Theodoricus. 8 Tato 

publikace obsahuje množství odborných statí. Za zmínku stojí například Účel a 

poslání hradu Karlštejna ve svědectví písemných pramenů Františka Kavky 9, dále 

pak Umělecká výzdoba Velké věže hradu Karlštejna, na které se podíleli J. Fajt a J. 

Royt. 10 Kromě odborných statí je obsahem této publikace také katalog veškerých 

 
4  POLC, Jaroslav V.: „Vášeň“ Karla IV. po ostatcích svatých. In: Otec vlasti 1316-1378, Roma 

1980. 
5  KALISTA, Zdeněk. Karel IV.: jeho duchovní tvář. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2007. 
6  OTAVSKÝ, K relikviím vlastněným císařem Karlem IV.: K jejich uctívání a schránkám, In: 

Dvorské kaple, 2003. 
7  OTAVSKÝ, Karel: Kult nástrojů Kristova umučení za Karla IV. a karlštejnská látka s anděly. In: 

BENEŠOVSKÁ, KUBÍNOVÁ, 2008. 
8  FAJT, Jiří (ed.): Magister Theodoricus. Praha, 1998. 
9  KAVKA, František: Účel a poslání hradu Karlštejna ve svědectví písemných pramenů. In: Magister 

Theodoricus, 1998. 
10 ROYT, Jan: Umělecká výzdoba Velké věže hradu Karlštejna In: Magister Theodoricus. 1998. 
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maleb Kaple sv. Kříže od mistra Theodorika a Tommasa da Modena společně 

s analýzami restaurátorů. V neposlední řadě je kniha plná edic archivních pramenů. 

Ze všech těchto důvodů je jednou z nejdůležitějších zdrojů pro mou práci. 

Velikou část literatury používané ke zpracování tématu této bakalářské práce 

tvoří sborníky. Jako první musím zmínit sborník Schodištní cykly velké věže hradu 

Karlštejna, 11 který obsahuje odborné statě týkající se výzdoby Velké věže, Kaple sv. 

Kateřiny nebo Kaple sv. Kříže. Součástí tohoto sborníku jsou i restaurátorské analýzy 

a rozbory jednotlivých obrazů. Druhým sborníkem, ze kterého tato práce velmi čerpá 

je Středočeský sborník historický, který obsahuje například odbornou stať Marie 

Marešové Mistr Theodoricus a hrad Karlštejn, 12 dále mnoho příspěvků o 

konkrétních ostatcích na hradě Karlštejn. Jako příklad můžeme uvést Nález originálu 

listiny na ostatky sv. Palmácia od Libora Gottfrieda. 13 

Velice přínosné byly i některé zahraniční práce, které zasazují problematiku 

relikvií do evropského kontextu. Zároveň se snaží o komparaci hradu Karlštejn 

s posvátnými prostory Francie a Svaté říše římské. Jeden z nejobsáhlejších a 

nejpodrobnějších popisů hradu obsahuje například dílo Josefa Neuwirtha 

Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen. 14  

 

 

 

 

 

 

 
11  VŠETEČKOVÁ, Zuzana. Schodištní cykly na Karlštejně: Legenda sv. Ludmily. In: Schodištní 

cykly velké věže hradu Karlštejna. Praha: Národní památkový ústav, 2006. 
12  MAREŠOVÁ, Marie-Mistr Theodoricus a hrad Karlštejn. In: Středočeský sborník historický. 

Praha, 1970. 
13  GOTTFRIED, Libor, Nález originálu listiny na ostatky sv. Palmácia: In: Středočeský sborník 

historický Praha: Státní oblastní archiv v Praze, Praha, 1997.  
14  NEURWITH, Josef: Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen. 

Praha, 1896. 
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3. Kult svatých ostatků za vlády Karla IV. 
 

Než začnu mluvit o ostatcích svatých ve vztahu k osobnosti Karla IV. a ke křesťanům 

obecně, musím nejprve vysvětlit několik pojmů, které budu v následujících kapitolách 

používat. V rámci rešerše literatury jsem se setkala se třemi pojmy, které označují 

pozůstatky svatých-relikvie 15, ostatek a svátostina. 16 V některých starších 

monografiích jsem si všimla, že se tyto tři pojmy volně zaměňují. Já budu pro svou 

práci dále zaměňovat pouze pojmy ostatek a relikvie. Pojem svátostina budu striktně 

oddělovat.  

Již v úvodu práce jsem zmínila, jakou důležitost měly svaté relikvie pro celý 

středověký křesťanský svět. Důvody pro jejich uchovávání a uctívání jsou dvojí. První 

důvod je čistě soukromý, týká se hluboké zbožnosti člověka a také soukromé 

sběratelské vášně, kterou rozebírá množství literatury pojednávající o ostatcích. 

Pokud bychom mluvili konkrétně o sběratelské vášni Karla IV., najdeme mnoho 

publikací, které toto téma zpracovávají.17 Svatá relikvie byla z pohledu lidí vnímána 

jako magický předmět, který spojuje adorujícího s osobou, které daná relikvie za 

pozemského života patřila. Tato osoba se pak může přimluvit za spásu adorujícího. 18 

Druhým důvodem k uctívání a sbírání ostatků, který byl typický především pro krále 

a šlechtice, má spíše politickou povahu. Věřilo se, že ostatky „vítězných světců“, jako 

byl např.: sv. Vít, jsou zárukou politického úspěchu tomu, kdo takový ostatek vlastní. 

Vladařské úspěchy zaručovaly především relikvie prvomučedníků, apoštolů a také 

relikvie spojovány se životem a umučením Ježíše Krista-trnová koruna, Longinovo 

 
15  Relikvie jsou označovány jako ostatky těl svatých nebo v širším smyslu také předmětů, kterých 

používali.  Pojmy relikvie a ostatek se tudíž dá volně zaměňovat. 
16  Svátostiny jsou věci nebo úkony, které Církev používá, aby dosáhla duchovních účinků. 

Svátostiny nepůsobí z vlastní moci udělované jim Kristem, nýbrž na přímluvu Církve a zbožným 

úmyslem těch, kdo je užívají. Rozlišují se svátostiny věcné (např. olej, sůl, voda, svíčky, palmy, 

popel, kříže, růženec, medaile  apod.), žehnání a svěcení osob (např. opatské svěcení, nižší svěcení, 

žehnání nemocných, kněžské požehnání) a svěcení předmětů (např. kostela, oltáře, zvonů, 

kalicha, bohoslužebných nádob a rouch). 
17  Z české literatury se motivy císaře Karla IV. pro uctívaní ostatků zabývá např.: POLC: „Vášeň“ 

Karla IV. po ostatcích svatých.1980. ŠUSTA: Karel IV. Za císařskou korunou 1345-1355.1948. 

KALISTA: Karel IV.: jeho duchovní tvář.2007. KAVKA: Karel IV.: historie života velkého 

vladaře.2016. 
18  KAVKA, 2016, str.182. 

https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2066
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1420
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1344
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1749
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2950
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=552
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=999
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=3104
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1960
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=2466
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kopí, hřeby a zlomky kříže.19 Díky tomu možná trochu lépe pochopíme neústupné 

razie Karla IV. po svatých ostatcích.  

 

3.1 Duchovní zázemí Karla IV. 
 

Duchovní tváří císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského se v českém prostředí 

zabýval především historik Zdeněk Kalista ve stejnojmenném díle. Zachycuje duševní 

vývoj mladého kralevice Karla během svého pobytu ve Francii a v Itálii a vysvětluje 

královo pozdější nadšení do ostatků svatých. Proto se budu v této kapitole na Kalistu 

hojně odkazovat. 

Ve vztahu Karla IV. ke kultu svatých relikvií můžeme hledat jisté počátky u 

jeho matky Elišky Přemyslovny, o jejíž úctě k ostatkům se dozvídáme z Kroniky 

Františka Pražského 20. Kronikář o Elišce píše toto: „Toho roku (1326) královna 

Eliška nádherně ozdobila mnoho ostatků svatých drahými kameny ve zlatých a 

stříbrných deskách a monstrancích a na její zbožnou žádost jí francouzský král Karel 

věnoval jeden trn z koruny Páně v délce jednoho palce, aby vyslyšel její četné prosby, 

s nimiž se na něho obrátila.“ 21 Úcta ke svatým relikviím byla naprosto běžná již za 

vlády Přemyslovců. Z toho můžeme soudit, že Karel viděl ve svém počínání také 

jakési pokračování v tradici jeho předků. 

Nejdůležitější vliv měl na mladého Karla a jeho duchovní život sedmiletý 

pobyt v Paříži (1323-1330). Zde se vzdělával na univerzitě mezi ostatními studenty. 

Vychovatelem kralevice se stal kazatel Pierre Roger de Rosierse-budoucí papež 

Kliment VI. Byl to muž, který měl na Karla výchovný i intelektuální vliv a získal 

bezpochyby vládu nad jeho myslí. Seznámil ho s dílem Tomáše Akvinského a sv. 

Augustina, jež se stalo jakýmsi průvodcem duchovního života Karla IV. Dalším 

úkolem Rosierse bylo připravit mladého kralevice na panovnické záležitosti. Na tomto 

místě musím zmínit fakt, že ve Francii převažovalo v té době sakrální chápání 

hodnosti krále. Panovník dbá především o duchovní správu jeho země, udržuje dobré 

vztahy s papežskou kurií a církevními hodnostáři, usilovně buduje poutní místa a 

 
19  Tamtéž. 
20  BLÁHOVÁ (ed.), 1987, str. 103. 
21  BLÁHOVÁ (ed.), 1987, str. 102-103.  



14 
 

shromažďuje sakrální předměty. Francouzští panovníci navíc nesou od dob Ludvíka 

IX. Svatého titul „nejkřesťanštější králové“, navazující na kult Karla Velikého. Tyto 

hodnoty si měl Karel odnést právě z pobytu v Paříži. 22 Kromě přímého vlivu opata 

Pierra de Rosierse, na našeho budoucího „Otce vlasti“ zajisté působilo také prostředí, 

ve kterém se vyskytoval. Během svého pobytu navštívil mnoho kultovních míst, jež 

mu byly později inspirací při založení Nového Města v Praze. Místa jako klášter 

Saint-Denis nebo Sainte-Chapelle, jež v této době uchovávala nejvýznamnější 

relikvie-Kristovu trnovou korunu a dřevo z kříže (kořisti Ludvíka IX.), musela na 

mladého Karla udělat velký dojem. 23 Zvláště Sainte-Chapelle stála v centru 

zbožnosti. Hlavní funkcí této kaple, vysvěcené roku 1248, bylo uložení relikvií 

byzantských císařů ještě z doby císaře Konstantina. Další relikvie Sainte-Chapelle 

patřily do sbírek Ludvíka IX., který byl kanonizován roku 1297. 24 Jeho svatořečení 

zvedlo prestiž francouzských panovníků. Právě toto prostředí a hodnoty formovaly 

osobnost a duchovní cítění mladého Karla.  

V roce 1330 byl ukončen Karlův pobyt na francouzském dvoře. Byl povolán 

svým otcem Janem do Itálie, kde měl dostávat své první vojenské a politické úkoly. 

Před svým odjezdem do Itálie se ale ještě vypravil do Lucemburska se svou mladičkou 

chotí Blankou. Tuto cestu zmiňuji z důvodu, že se zde setkal se svým strýcem 

Balduinem-trevírským arcibiskupem, jenž se stává druhou důležitou osobností 

v životě Karla IV., jeho pomocnou rukou a spojencem. 25 Jeho dlouholeté zkušenosti 

a diplomatické schopnosti bezpochyby mnohokrát pomohly prosadit Karlovy 

vladařské zájmy. Nyní ale zpět k pobytu v Itálii. Stejně jako v předchozí části nebude 

mým zájmem vykreslit dopodrobna veškerá dobrodružství mladého kralevice, nýbrž 

budu sledovat pouze důležitá setkání a aktivity, které mohly ovlivnit duchovní život 

Karla IV. Dá se říci, že pro budoucího krále byla Itálie velmi důležitou kapitolou jeho 

osobního i vladařského života. Navázal zde významná spojenectví, která mu 

v budoucnu pomohla při římské cestě a získal výjimečné praktické i duchovní 

zkušenosti. Jednou z nejdůležitějších epizod Karlova italského dobrodružství byl 

pobyt a jeho družiny v Pavii. Mladý Karel zde navštívil klášter sv. Augustina, kde 

 
22  KALISTA, 2007, str. 37. 
23  KAVKA, 2016, str. 42. 
24  OTAVSKÝ, 2003, str. 392. 
25  KAVKA, 2016, str. 46. 
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bylo pochováno tělo tohoto světce. 26 Toto setkání s jeho duchovním vzorem, jak se 

popisuje v mnohých publikacích, na něj udělalo velký dojem. Zanedlouho poté, když 

došlo k otrávení Karlovy družiny, se budoucí král jako zázrakem zachránil. Samotný 

Karel tuto záchranu vnímal jako dílo ostatků sv. Augustina, které ho ochránily. 27 

Mladý kralevic k tomuto světci přilnul ještě pevněji a projevoval mu speciální úctu. 

Dalším příkladem takovéto víry v magickou sílu světců je bitva u San Felice. 28 Tato 

bitva se odehrála 25.11 na sv. Kateřinu. Pro prince Karla na začátku probíhala 

poměrně nešťastně, poté ale nastal obrat a jeho vojsko nakonec zvítězilo. Karel věřil, 

že se tak stalo za pomoci sv. Kateřiny, které poté až do konce životě věnoval zvláštní 

úctu. 29 Mladý Karel Itálii opustil následujícího roku a vydal se do Čech. Do Itálie se 

během své vlády ještě několikrát vrátil-poprvé roku 1337 a dále roku 1354. Několik 

let po korunovaci v Cáchách se totiž rozhodl následovat vzor svého dědečka Jindřicha 

VII. a vydat se na římskou jízdu s cílem přijmout korunu od papeže v Římě. Tato 

výprava ale pro české země nepředstavovala jen získání císařské koruny. Karel IV. si 

z této cesty přivezl množství dalších klenotů a relikvií svatých, které pak uložil do 

významných kaplí, kostelů a klášterů v Čechách 30 a které přinesly Koruně české 

nevídanou prestiž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26  KALISTA, 2007, str. 44. 
27  Tamtéž. 
28  Bitva mezi protilucemburskou ligou a vojskem Karla proběhla 25.11.1332. 
29  KAVKA, 2016, str. 56. 
30  Hlavními místy uložený těchto svátostin byla Svatovítská katedrála, Vyšehrad a nově zbudovaný 

hrad Karlštejn. 
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4. Cesty českého krále za relikviemi 
 

Pohled na výpravy krále Karla IV. za svatými ostatky se v literatuře velmi liší. Někteří 

autoři připouští, že jeho motivem byla kromě duchovních důvodů také touha po 

zvednutí prestiže Koruny české a dívají se na jeho cesty velmi pragmaticky. 31 Druhá 

skupina autorů omlouvá razie Karla IV., který byl často vůči svým dárcům neústupný, 

nepopiratelnou a hlubokou zbožností nebo také sběratelskou vášní moderního typu. 32 

Domnívám se, že obě skupiny autorů mají pravdu. Český král měl ke sbírání a uctívání 

ostatků zcela jistě dvojí motiv, tak, jak jsem zmiňovala v předchozí kapitole. 

Téma, o kterém budu mluvit v rámci této kapitoly je velice široké a komplexní. 

Myslím si ale, že je velice podstatné pro tuto práci představit hlavní zdroje, ze kterých 

Karel ostatky získával a v některých případech se také seznámit s průběhem takového 

předávání. Jsem si jista, že zde nemohu postihnout okolnosti předávání všech relikvií, 

proto se zaměřím jen na některé významné ostatky, u kterých se dochovaly buď 

darovací listiny nebo listiny o jejich uložení. Zároveň jsem sběratelské cesty Karla IV. 

rozdělila na tři celky. Nejdříve představím některé relikvie, které Karel získal před 

rokem 1354. Poté se zaměřím na období mezi lety 1354-1355, jež se pojí především 

s římskou jízdou a jež bylo také nejplodnějším obdobím k získávání svatých relikvií 

pro Karla IV. Ve třetí podkapitole ještě zmíním relikvie získané Karlem po roce 1355. 

 

4.1. Karlovy sbírky ostatků před rokem 1354 
 

O ostatcích, které získal Karel IV. v raném období jeho vlády, víme velmi málo. Je 

jisté, že část vlastněných relikvií bylo dědictvím po jeho přemyslovských předcích. 

Někteří autoři uvádí, že potvrzenými příjemci svatých relikvií před Karlem byli 

Přemysl Otakar II. a matka českého krále Eliška Přemyslovna. 33 Při stavbě nového 

paláce na Pražském hradě obnovil Karel roku 1339 kapitulu kostela Všech svatých, 

který ihned vybavil ostatky a jiným liturgickým náčiním, např.: část Kristovy trnové 

 
31  Takto jeho sběratelskou činnost popisuje např.: KAVKA, 2016 a KUBÍNOVÁ, 2006. 
32  Toto vnímání Karlových cest za ostatky najdeme u např.: POLC, 1980 nebo ŠUSTA, 1948. 
33  Uvedeno v: OTAVSKÝ, 2003, str. 393 nebo ŠUSTA, 1948, str.289. 
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koruny. 34 Kromě trnové koruny zde byly uloženy také starší částečky Kristových 

relikvií z Paříže, jako jejichž příjemci byli potvrzeni právě Přemysl Otakar a Eliška.35 

Těmto ostatkům z pokladu kostela Všech svatých není v literatuře věnována taková 

pozornost. Důvodem může být asi to, že Karel se po své volbě římských králem 

zabýval především říšskými relikviemi. Po volbě v Rhens roku 1346 mohl Karel IV. 

konečně uskutečnit své sny a získat moc nad důležitými sakrálními předměty a 

vybudovat v českých zemích posvátné kaple po vzoru francouzské Sainte-Chapelle. 

Mezi prvními doloženými ostatky, které Karel získal, byl kus ubrusu z Poslední 

večeře Páně, který mu roku 1349 přivezl Tobiáš z Kamenice z Uher jako dar od 

uherského krále Ludvíka. 36 Tento předmět byl v Praze přivítán s náležitými poctami 

a následně uložen v chrámovém pokladu u sv. Víta. Král si také pro tyto ostatky 

vymohl u papeže Klimenta VI. zvláštní odpustky. 37 V tomtéž roce se ale do Prahy 

dostal ještě nevídanější a drahocennější poklad-byly to říšské korunovační klenoty a 

s nimi spojené ostatky. Nebudu v této práci detailněji rozebírat, jaké diplomatické 

úsilí stálo Karla získat tento poklad, víme ale, že dárci byli synové Ludvíka Bavora. 

Ti ho 12.3.1350 v Mnichově předali olomouckému biskupovi Janu Volkovi a Vilému 

z Landštejna, již byli touto transakcí pověřeni. 38 Součásti říšského pokladu byla zlatá 

koruna, dvě zlatá jablka, stříbrné žezlo, dva meče sv. Mauricia a sv. Karla Velikého, 

dva prsteny, zlaté ostruhy, červený plášť Karla Velikého, dále zde byla schránka 

s ostatkovým křížem, jehož součástí byla část Longinova kopí, dřevo z kříže, hřeb 

z ukřižování Krista, zub Jana Křtitele a část ramene sv. Anny. 39 Tento poklad 

následně našel útočiště v právě budovaném hradu Karlštejn. 40 Říšský poklad byl 

dovezen do Prahy 21. března. O této událostí vypráví také Beneš Krabice Z Weitmile. 

41 Po získání říšských klenotů a ostatků se Karel IV. rozhodl, že nechce, aby byl 

 
34  RDB IV s. 858-859; SOKOL, 1969, str. 574-582. 
35  FAJT (ed.), 2003, str. 393. 
36  ŠUSTA, 1948, str. 240. 
37  List papeže Klimenta VI. z 3.2. 1350- MVB.I. n.1224.   
38  Darovací listina uložena v AKČ III, S. 39, Nr. 341. 
39  Tamtéž. 
40  AKČ I., 2020, 63. 
41  BLÁHOVÁ (ed.), 1987, str.227: „Téhož roku, na Květnou neděli, byly přivezeny z Bavorska do 

Prahy říšské ostatky a svátosti, totiž velká část dřeva Svatého kříže, dále kopí Páně, také jeden klíč, 

potom koruna svatého Karla, dále jeho meč, poslaný mu andělem proti pohanům, též paže svaté Anny 

a ostatní relikvie, které císaři obvykle mívají, a byly přijaty v procesí s velkou slávou na Vyšehradě a 

dovezeny do Pražského kostela. Proto řečený Karel roznícen zvláštní zbožností, dosáhl od apoštolské 
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takový poklad všem lidem skryt, ale že by naopak mohl sloužit k pozvednutí prestiže 

a lákat tak do Prahy poutníky z celé Říše. Požádal proto papeže o povolení 

k pravidelnému ukazování říšských ostatků a klenotů. Papež k tomu dal souhlas 17.8. 

1350 pod podmínkou, že vystavování bude jen jednou ročně. 42 Český král kromě 

tohoto pokladu ještě získal před rokem 1354 mnoho dalších svatých relikvií. Mezi ně 

patří např.: pozlacené poprsí sv. Ignáce, lebky sv. Antonie a sv. Sapiencie, částečky 

kostí sv. Matěje a sv. Matouše, ruka sv. Filipa, rameno sv. Eufemie, zkrvavená loktuše 

Panny Marie, ostatky sv. Lucie a sv. Kláry, dále pak prst sv. Štěpána a mnoho dalších. 

43 Ještě, než se přesuneme k výčtu ostatků, které Karel získal mezi léty 1354-1355 

během jeho pobytu v Německu a Itálii, je třeba ještě zmínit jednu relikvii, ke které se 

pojí zajímavý příběh popsaný v kronice Beneše z Weitmile. Autor zde popisuje 

návštěvu Karla IV. v klášteře u sv. Františka ve městě pražském. Karel si chtěl 

uříznout část prstu sv. Mikuláše, jenž najednou při řezání začal krvácet. Král z místa 

utekl a když pak s sebou přivedl pražského arcibiskupa, prst najednou srostl, jako by 

nikdy nebyl uříznut. 44 Prst sv. Mikuláše spolu s dalšími ostatky darovanými 

klášterem byl uložen ve sv. Vítu a následně přemístěn na hrad Karlštejn. 

 

4.2. Karlovy sbírky ostatků mezi lety 1354-1355 
 

Již od počátku své vlády se Karel připravoval na římskou jízdu. Roku 1350 psal do 

Florencie o tom, že se co nejdříve vypraví do Říma pro císařskou korunu a pro 

sjednání míru v Itálii. 45 Tato cesta po Říši a posléze po Itálii ale znamenala pro Karla 

hlavně naplnění ideálu správného křesťanského krále. Zároveň to pro něj byla ideální 

příležitost rozšířit sbírky ostatků a svátostin v Praze a v Čechách.  

Jeho cesty nejprve vedly do německé části říše-do Švábska, Alsaska a dále ke 

středního Rýnu. Na své první zastávce ve městě Augsburg získal část opasku Panny 

Marie, dále pak ostatky mučedníka Narcissa. V klášteře sv. Oldřicha obdržel část 

 
stolice, že byl určen v krajích českých a německých pro uctívání těchto ostatků zvláštní den, a 

slavnostně se zvláštním obřadem, jejž tento pan Karel a jinými teology složil, slaven každý rok po 

věčné časy v nejbližší pátek po průvodní neděli.“  
42  ŠUSTA, 1948, str. 242. 
43  PODLAHA, 1903, str. 20-21. 
44  BLÁHOVÁ (ed.), 1987, str. 228. 
45  ŠUSTA, 1948, str. 247 převzato z: Reg. Imp.,1248. 
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korouhve a ostatky tohoto světce, část lebky sv. Hilarie a sv. Dionysia, jenž byl 

augšpurský biskup a mučedník. 46 V klášteře Kampten poblíž Augšpurku získal část 

jeslí a plen Ježíšových, část jeho suknice a červeného pláště, dále mu byly věnovány 

ostatky sv. Epimacha a Gordiana. 47 Další Karlovou zastávkou byla Kostnice, kde 

získal rovněž mnoho cenných relikvií, z nichž musíme připomenout část hlavy sv. 

Řehoře a ostatky sv. Gebharda z Petershausenského kláštera, dále pak hlavu sv. Havla 

z kláštera Svatohavelského, kterou král věnoval kostelu sv. Havla na Starém Městě 

v Praze. 48 Králova výprava se poté přesunula do Alsaska. V klášteře benediktinek 

v Eresheimu byla Karlovi věnována velká část těla sv. Urbana papeže a částečky lebky 

papeže Sixta. Dále vedly kroky českého krále do arcibiskupského města Mohuče, kde 

získal rovněž velké množství relikvií. Z ostatků připomínající život Ježíše Krista 

musíme zmínit roušku, dále část stolu z poslední večeře Páně a části plen Ježíšových. 

Z ostatků svatých to byla část hlavy sv. Vincence, část těla sv. Albana (místního 

patrona), část hlavy sv. Justiny a část ramene prvního mohučského biskupa Aurea. 49 

Z darování mohučských relikvií máme dochovanou darovací listinu opata kláštera sv. 

Albana. 50 Celý poklad z Mohuče byl věnován Svatovítskému chrámu. 51 K žádosti 

Karla IV. poté propůjčil papež Inocenc VI. odpustky lidem, kteří vykonají svatou 

zpověď v den výročí přinesení tohoto pokladu do Svatovítského chrámu. 52 Ve 

stejném měsíci přišla do Mohuče zpráva, že trevírský arcibiskup Balduin, Karlův 

prastrýc, zemřel. Karlovy kroky tedy urychleně vedly do tohoto významného říšského 

města, aby zde oplakával ztrátu příbuzného, ale také dohlížel na volbu nového papeže. 

Kurie zvolila urychleně papeže Inocence VI., jehož podpořil i Karel, za což obdržel 

velikou peněžní odměnu. Český král se ale zajímal spíše o dary duchovní, proto si 

v arcibiskupském chrámu sám odřízl část dřeva ze sv. Kříže, dále obdržel spodní část 

hole sv. Petra, jež byla později vložena do hole sv. Vojtěcha, dále pak část obuvi sv. 

Ondřeje, část okovů sv. Petra a prsten Jindřicha VII., svého děda. 53 V dalších 

 
46  PODLAHA, 1903, str. 22. 
47  Tamtéž. 
48  Tamtéž. 
49  PODLAHA, 1903, str. 24. 
50  Tamtéž. 
51  PODLAHA, 1903, str. 25.    
52  Listina papeže Inocence ze dne 22.1. 1354 viz. PODLAHA, 1903, str. 27. 
53  PODLAHA, 1903, str. 30. 
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trevírských klášterech dále získal třetinu loktuše Panny Marie, článek prstu sv. Matěje 

a část těla sv. Filipa. Podle A. Podlahy byla trevírská kapitula a biskup velmi smutní 

z toho, že musí Karlovi vydat takové poklady. Z toho vyplývá, že darování těchto 

ostatků bylo z části nedobrovolné a utajované před trevírským lidem, který by se mohl 

začít bouřit. Sám Karel napsal 17.2. 1354 pražské kapitule list, aby příjezd ostatků 

utajovali před obyvatelstvem města, kdyby byl poklad poslům během cesty náhodou 

odejmut. 54 V květnu roku 1354 navštívil Karel cisterciácký klášter Pairis, ležící u 

města Kaiserberg v Alsasku. Zde obdržel velmi hodnotnou relikvii svatého kříže, jež 

byla přinesena z Cařihradu místním opatem Mikulášem. Opat Karlovi vystavil 

darovací listinu, která je uložena v kapitulním archivu katedrály sv. Víta. 55 Po 

ohromném přírůstku ostatků z Říše do pokladnice chrámu sv. Víta se ukázala nutnost 

vytvořit zvláštní rejstříky pro relikvie z roku 1354. První takový rejstřík sepsal 

Závišův kanovník z Újezda. 56  

V září roku 1354 se Karel IV., doprovázený např.: augsburgským biskupem 

Markvartem z Randecku, litomyšlským biskupem Janem ze Středy 57 a 

magdeburským purkrabím Burhardem, se konečně vydal do Itálie na římskou jízdu. 

58 Průjezd severoitalskými městy byl poměrně snadný, obyvatelé ho vítali a vzdávali 

mu hold. Karel čistě z politických záměrů zamířil do Milána, kam vstoupil 4.1. 1355 

a kde o pár dní později, tedy 6.1.1355 přijal v chrámu sv. Ambrože lombardskou 

korunu. Milánští signorové mu navíc jako příspěvek na římskou jízdu vyplatili 

200 000 zlatých. 59  

  Český král ale ve víru diplomatických jednání nezapomněl na duchovní 

význam této cesty. Jednu z prvních italských relikvií získal Karel ve městě Feltre. 

V klášteře San Vittore si vyprosil hlavu sv. Viktora a dále ruku sv. Korony. Svědectví 

 
54  PODLAHA, 1903, str. 31. 
55  Originál listiny uložen v kapitulní archivu sign. XI, 6; PODLAHA, 1903, str. 36. 
56  ŠUSTA, 1948, str. 351. 
57  Jan ze Středy byl od roku 1353 litomyšlským biskupem, dále působil mezi léty 1352-1374 jako      

kancléř Karla IV. 23.8.1364 se po Janu Očkovi z Vlašimi stal biskupem olomouckým. Jan ze Středy 

byl důležitou osobností pro dvůr a vládu Karla IV. Kromě toho, že se s ním účastnil římské jízdy v roce 

1354, tak se roku 1356 podílel na sepsání Zlaté buly a v roce 1368 s císařem cestoval do Německa a 

Itálie. 
58  ŠUSTA, 1903, str. 363. 
59  ŠUSTA, 1903, str. 367. 
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o tomto daru podal aquilejský patriarcha Mikuláš v darovací listině. 60 Další Karlovou 

zastávkou byla Padova, kde si v klášteře sv. Justiny vyprosil hlavu sv. Lukáše, která 

pro něj byla vyzdvižena přímo z hrobu. 61 Jednu z nejcennějších relikvií získal nově 

korunovaný italský král v Pavii, o níž se dozvěděl v Miláně již během své korunovace 

a ihned pro ni poslal poselstvo. Bylo to tělo sv. Víta, které uchovával klášter sv. 

Marina. Karlovi poslové si tento ostatek vyprosili a klášter, byť nerad, jejich přání 

vyhověl. Karel o tom posílá nadšený list pražské kapitule 22.1.1355. 62 Tento list 

posílal již z Pisy, kam přijel s obrovskou slávou 18. ledna. Zde český král obdržel 

kamennou desku v kostele sv. Petra, kterou tam prý položil sám sv. Petr. Karel do 

kamenné desky přiložil několik ostatků a poslal je papeži do Avignonu, aby je posvětil 

a vybavil odpustky. Papež tak učinil v květnu 1355. 63 Kamenná deska sv. Petra byla 

později věnována vyšehradské kapitule. 64 Další relikvie, které v této práci zmíním, 

získal Karel v Mantově v kostele sv. Ondřeje. Podle Pěšiny z Čechorodu se Karel 

vydal do kostela v noci a zde tajně přijal část ruky a ramene sv. Longina. 65 A. Podlaha 

uvádí, že tehdy Karel získal i hlavu tohoto světce. 66 Během římské cesty obdržel 

český král ještě mnoho relikvií, mezi nimiž můžeme zmínit např.: ostatky sv. Agáty, 

sv. Petra, prst sv. Anny, část hlavy sv. Štěpána prvomučedníka, řetěz sv. Klementa a 

hlavu sv. Romana mučedníka. 67 Pešina z Čechorodu uvádí, že Karel získal během 

římské jízdy další svaté ostatky, které však nedaroval katedrále sv. Víta, ale ponechal 

si je v osobním vlastnictví a posléze je umístil na nový hrad Karlštejn. Jednalo se 

například o část ramene svatého Vavřince, dále také o ostatky sv. Praxedy, pocházející 

z římské baziliky tohoto zasvěcení. Karel ale získal mnoho dalších ostatků, např.: 

Balbíny, Tiburtia, Felisissima, Larga, Valeriána, Cecílie, Agapia, Candida, Bonifáce, 

Alexia Římského Cyriaka, Smaradga, Zuzany, Julia, Timotea, Domicily, Barbory, 

Lucie, papeže Štěpána a mnoha dalších svatých. 68  

 
60  Originál listiny uložen v kapitulní archivu sign. XI/13; PODLAHA, 1903, str. 42. 
61  PĚŠINA, 1673, str. 454-456. 
62  Originál listiny uložen v kapitulní archivu sign. XI/16; PODLAHA, 1903, str. 44-45. 
63  MVB. II., n. 347.  
64  ŠUSTA, 1948, str. 347. 
65  PĚŠINA, 1673, str. 457-458. 
66  PODLAHA, 1903, str. 47. 
67  PODLAHA, 1903, str. 47. 
68  PĚŠINA, 1673, str. 505-515. 
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2.dubna 1355 na Zelený čtvrtek přijel konečně Karel s celým průvodem a se svou 

manželkou Annou Svídnickou, která se k jeho průvodu připojila 8.2. v Pise, k Monte 

Mario ležící v blízkosti Říma. Za hradby města vstoupil oslavně pouze legát Petr, 

který Karlovi přinesl zprávu od papeže, že smí do města vstoupit až v den korunovace. 

Král ale tolik toužil po tom vidět posvátná místa a poklonit se svatým relikviím, které 

se v nich ukrývají, že se do města vypravil tajně v přestrojení. Beneš z Weitmile o 

tajné návštěvě Říma píše toto: „Téhož roku ve středu před svátkem velikonoc, pan 

Karel, maje na mysli to, co se praví v evangeliu (…) vstoupil do města Říma jako 

poutník, pokorně a pěšky, a ačkoli mu Římané vyšli vstříc s velkou slavnostní 

nádherou, přece on, pohrdaje světskou slávou, vešel do svatého města tajně a po tři 

dny obcházel skrytě s velkou zbožností všechny prahy svatých, a jeho vlastní lidé ho 

nepoznali.“69 Bohužel nevíme přesně, jaké relikvie během těchto dní získal. Můžeme 

ale říct, že během svých cest po svatém městě zahlédl roušku sv. Veroniky, sloup, u 

nějž byl bičován Ježíš Kristus a také hlavu sv. Jana Křtitele. 70 5. dubna se pak vrátil 

do svého ležení a společně se svou výpravou slavnostně vytáhl do Věčného města. 

V bazilice sv. Petra přijal od kardinála Pierra de Colombiers císařskou korunu. 

Současně s ním byla korunována i jeho manželka Anna Svídnická a stala se tak první 

českou královnou, která byla zároveň římskou císařovnou. 71  

Nakonec je potřeba ještě zmínit fakt, že Karlova korunovace a celá římská 

jízda se, na rozdíl od korunovace jeho předků, nesla v klidném duchu a bez ničivých 

válečných střetnutí, které doprovázely římskou jízdu například Karlova děda 

Jindřicha VII. Až na konflikt, který stihl Karlovu výpravu v Pise při zpáteční cestě, 

byl císař obyvateli Apeninského poloostrova vítán a vnímám jako právoplatný vládce 

a nositel míru. 72 Do Prahy se císař vrátil 15. srpna 1355. Ve slavnostním průvodu jej 

vítalo obyvatelstvo města a duchovenstvo v čele s arcibiskupem. V centru pozornosti 

byly přinesené relikvie, především pak ostatky svatého Víta. 73  

 

 
69  BLÁHOVÁ (ed.), 1987, str. 229. 
70  ŠUSTA, 1948, str. 379. 
71  TOMÁŠ, 2016, str. 87-88. 
72  Tamtéž. 
73  Kronika Beneše z Weitmile, str. 524: „…et attulid secum illud idem corpus sancti Viti et aliorum 

sanctorum plura corpora atque reliquias ad ecclesiam Pragensem, que et quas decoravit auro et 

argento atque gemmis preciosis.“ 
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4.3. Karlovy sbírky ostatků po roce 1355 
 

Po roce 1355 podnikl císař Karel ještě mnoho cest po Evropě, ze kterých si přivážel 

cenné relikvie. Jeho sběratelské nadšení tedy ani ke konci jeho života neupadalo. Část 

získaných relikvií mířila do Svatovítské katedrály, avšak jejich počet již nebyl tak 

vysoký jako před rokem 1355, převážná většina ostatků byla převezena na nově 

budovaný hrad Karlštejn, kam se ukládaly do provizorních schránek. Tak jako 

v předchozích kapitolách, budu i zde popisovat pouze vybrané ostatky. 74 

Jedna z nejvýznamnějších cest Karla IV. roku 1356 vedla do Trevíru. Císař si 

při své návštěvě vyprosil tělo sv. Palmácia. Řečené ostatky daroval Karlu IV. trevírský 

arcibiskup Bohemund ze Saarbruckenu 9. září 1356, jak dokládá darovací listina. 75 

Důležitou část listiny tvoří legenda o sv. Palmáciovi: „nejsvětějšího mučedníka 

Palmácia, jenž byl kdysi konsulem a patriciem tohoto města Trevíru, a od Ricciovara, 

prefekta města Říma, na příkaz císaře Maximiána, se svatým Thyrsem, velitelem legie 

Thébské, a s jeho druhy byl pro víru katolickou a pro svaté jméno Kristovo u tohoto 

města Trevíru na poli Martově sťat a řečeném kostele sv. Pavlína s úctou pochován.“ 

76 Text pokračuje konkrétním jednáním o daru, v této části je především vyjádřená 

lítost nad ztrátou ostatků sv. Palmácia a naráží se zde na neústupné počínání Karla IV. 

při získávání svátostin. Další pasáž trevírské listiny popisuje konkrétní podobu daru. 

Otázkou je, proč byl právě tento světec pro Karla IV. tak důležitý. S možným 

vysvětlením přichází L. Gottfried ve své studii. „Sv. Palmácius byl jedním z patronů 

starého říšského města (pozn. Trevír), spojeného se sv. Helenou a jejím 

prostřednictvím i s císařskou ideou Konstantina Velikého, na nějž by Karel IV. rád 

navazoval, podobně jako na Karla Velikého.“77 To může být jedním z důvodů, proč 

si právě sv. Palmácia císař vybral za jakéhosi patrona hradu Karlštejn. Jeho ostatky 

 
74  Kompletní seznam ostatků zahrnující především dary Svatovítskému chrámu viz. PODLAHA, 

1903., PĚŠINA, 1673. Kompletní sbírky ostatků uložených na hradě Karlštejn možno vyčíst 

z PĚŠINA, 1673. nebo také v SOA Praha, Inventář karlštejnských ostatků z roku 1598., dále 

LUKAVSKÝ, Chrámové inventáře děkanství Karlštejnského, 1907(originály inventářů v SOA Praha, 

Kapitula Karlštejn, inv.č.452). 
75  SOA Praha, Kapitulní děkanství Karlštejn, Darovací listina ostatků sv. Palmácia Karlu IV., i.č. 21, 

z 9.9.1356 Trevír. 
76  Tamtéž. 
77  GOTTFRIED, L.: Nález originálu listiny na ostatky sv. Palmácia, s. 33. 
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uložil do své soukromé oratoře, a dokonce nechal vystavět kostel v Budňanech pod 

hradem Karlštejn zasvěcený tomuto světci. 78  

V prosinci roku 1356 císař zavítal na vánoční říšský sněm v Metách. Zde se 

sešel se svým synovcem, budoucím králem Karlem V., a obdržel dva trny z Ježíšovy 

koruny s příslušnou darovací listinou krále Jana II., jež byla sepsána v Paříži v květnu 

1356. 79 Tato donace je zachycená na Ostatkových scénách v kapli Panny Marie na 

Karlštejně.  

Několik dalších relikvií, které stojí za zmínku, získal Karel IV. roku 1359. 

Donátorem byl panovník označovaný v pramenech jako „rex grecie“, o němž se 

historikové domnívají, že jde o byzantského císaře Jana V. Palaiologose, se kterým 

Karel udržoval písemný styk od roku 1355. 80 Karel IV. od Jana získal: hlavy sv. 

Filipa, sv. Heleny, sv. Zachariáše, dále části sv. Kříže a houby, relikvie Jana 

Chrysostoma, sv. Matouše, sv. Lukáše, dále relikvie Kosmy, Eunosia, Akvagia, 

Damiána, Jiřího a Markéty. 81 

V 60. letech císař podniknul ještě další cesty, které byly poměrně bohaté na 

svaté ostatky. Jednou z nich byla například výprava do Francie v roce 1365, při které 

navštívil v Avignonu papeže. Při této příležitosti se rovněž nechal v Arles korunovat 

burgundským králem. Za nejdrahocennější relikvii, kterou si z Francie přivezl, je 

považována kost významného burgundského světce svatého Zikmunda. 82 Mezi lety 

1368-1369 se císař vypravil se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Pomořanskou na 

druhou italskou jízdu. Alžběta byla na svátek Všech svatých v Římě korunována 

císařovnou. 83 Při této návštěvě Svatého města se Karel setkal s papežem Urbanem 

V., od kterého obdržel zdobený relikviář v literatuře známý jako velký ostatkový dar. 

Součástí daru byl kus Ježíšovy bederní roušky, dále část tuniky a řetězu sv. Jana 

Evangelisty a v neposlední řadě kus Mariiny roušky. 84 Relikvie Mariiny roušky je 

 
78  SOA Praha, Kapitulní děkanství Karlštejn, Zakládací listina Karla IV. pro kapli sv. Palmacia pod 

Karlštejnem, i.č. 10, z 3.9.1358. 
79  AČK, s. 88, Nr. 564. 
80  OTAVSKÝ, 2003, str. 395. 
81  GRASS, Nicolaus: Reichskleinodien: Studien aus rechtshistorischer Sicht. Sitzungsberichte der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien, 1965, str. 77-78. 
82  ŠUSTA, 1948, str. 385. 
83  KUBÍNOVÁ, 2006, str. 142-143. 
84  MVB III., s. 681, Nr.1066. O ostatkovém daru Urbana V. se zmiňuje též KAVKA, 1993, str. 81. 

nebo OTAVSKÝ, 2003, str.396. 
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předmět, který je v monografiích v souvislosti s osobou Karla IV. často diskutován, 

proto pro úplnost uvádím, že císař vlastnil dohromady tři části roušky. 85 První část 

byla podle Podlahy a Šittlera uložená ve Svatém Vítu již před rokem 1354 a její původ 

je neznámý. 86 Druhý kus roušky získal Karel v Trevíru roku 1354 před jeho první 

výpravou do Itálie. Třetí kus obdržel císař až roku 1368 na jeho druhé římské jízdě. 

Během putování Itálií získal císař ještě mnoho dalších relikvií. V bazilice Santa Maria 

Maggiore ho poctili částí jeslí Kristových. V jiné významné svatyni, bazilice svatého 

Vavřince v Římě, získal císař kromě popela sv. Vavřince ještě část lebky svatého 

Hyppolita a také část čelisti svatého Tomáše z Canterbury. 87 Všechny výše zmíněné 

relikvie z druhé římské cesty byly přičteny ke karlštejnskému pokladu a uloženy do 

zdobených relikviářů a tumb. Je ještě důležité zmínit, že toto období nebylo na 

přírůstky svatých relikvií tak bohaté, jako Karlovy razie v 50. letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85  KUBÍNOVÁ, 2006, str. 244-248. 
86  PODLAHA, 1903, str. 21. 
87  KAVKA, 1993, str. 81. 
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5. Karlštejn 
 

Vedle Pražského hradu se stal další pokladnicí Karla IV. hrad Karlštejn. O jeho 

založení podává zprávu například tzv. Budyšínský rukopis: „Anno Domini 1348. 

Karolus Imp. Arcis Karolinae prima fundamenta posuit multorum illustrorum 

virorum in praesentia. Et dominus Ernestus Archiepiscopus Pragensis primum 

lapidem in fundamento posuit, feria 3 Pentecostes. Quam arcem subtiliter exstruit, 

ornavit ac ditavit.“ 88 Už z velkoleposti celého obřadu, která nebyla pro ostatní 

světské stavby typická, můžeme soudit, nakolik byl Karlštejn výjimečný. 89 

V literatuře se často uvádí, že Karel nechal hrad založit jako schránku říšských 

relikvií, které obdržel v roce 1350(viz předchozí kapitoly). Někteří autoři se ale 

domnívají, že tomuto účelu nechal Karel upravit některé prostory až po návratu 

z římské korunovace v roce 1355. 90 V předchozích kapitolách jsem se věnovala 

římské jízdě a jejímu významu pro rozšiřování císařových sbírek ostatků. Část těchto 

relikvií byly určeny právě pro nově budovaný hrad Karlštejn. 91  

Samotný císař Karlštejn poprvé navštívil až v roce 1355 po návratu z Itálie, v 

době, kdy se dokončovaly úpravy Císařského paláce, který měl sloužit jako obytný 

prostor. 92 Jednou z nejvýznamnějších událostí pro hrad Karlštejn bylo založení 

kapituly v roce 1357. Císař přijel na Karlštejn v doprovodu církevních a světských 

hodnostářů a 27.března zde založil karlštejnskou kapitulu, která měla sloužit jako 

správce ostatkových sbírek a klenotů. Založení kapituly bylo stvrzeno listinou, jejíž 

součástí byla i pasáž o založení dvou nových kaplí na Karlštejně: „Založili jsme ve 

jménu Krista Spasitele ke chvále a slávě Trojice věčné a zejména nejdobrotivějšího 

našeho Vykupitele (…) a ke cti veškerého vojska nebeského jsme zbudovali na svém 

hradu Karlštejně (..) dvě kaple, a to jednu ke cti a pod názvem Utrpení a oněch 

znamení a jinou menší, která s ní téměř souvisí, ke cti slavné a ustavičné Panny, 

 
88  Originální zápis v Budyšínském rukopise v AMK, F 12, fol. 111v (převzato z FAJT, 1997, str. 35). 

Český překlad: „Léta Páně 1348. Karel císař položil první základy zámku Karlštejna za přítomnosti 

mnohých vznešených mužů. A pan Arnošt, arcibiskup pražský, položil první kámen do základů, 

v úterý před Letnicemi. Kterýžto zámek (pozn. císař) výborně vystavěl, vyzdobil a nadal.“ 
89  FAJT (ed.), 1997, str. 16. 
90  FIŠER, 1996, str. 45. 
91  PĚŠINA z Čechorodu. 1673, str. 448 
92  DVOŘÁKOVÁ, MENCLOVÁ, 1965, str. 58. 
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Rodičky Boží Marie…“ 93 Po vysvěcení obou kaplí, které následovalo založení 

kapituly, požádal císař Karel papeže, aby udělil odpustky všem, kteří navštíví 

karlštejnské kaple v době, kdy budou pro veřejnost vystavěny následující relikvie: dva 

trny z Kristovy koruny, dřevo z kříže, kus houby a kus hřebu. 94 Můžeme tedy 

předpokládat, že byly na hrad zmíněné ostatky uloženy již v této době. Součástí 

listiny byl ještě přepis darovací listiny francouzského krále Jana II., který věnoval 

Karlovi dva trny Kristovy koruny ze Sainte-Chapelle v Paříži. S touto listinou 

přišel francouzský dauphin Karel, syn Jana II., do Met na vánoční říšský sněm 

v roce 1356, a odevzdal císaři ony dva trny Kristovy koruny a zřejmě i část dřeva 

sv. Kříže. 95 Pravděpodobně na podzim roku 1357 byly do provizorní kaple Utrpení 

Páně a jeho znamení, jakož i všeho vojska nebeského (Kaple sv. Kateřiny) uloženy 

říšské klenoty a zemský kříž. 96 Tento poklad byl záhy rozšířen o další relikvie, 

získané v Říši a v Itálii v letech 1354-1355. Kaple Utrpení byla pouze provizorní 

pokladnicí, neboť finálním místem uložení se stala až Kaple sv. Kříže. Kaple Utrpení 

měla nadále plnit funkci soukromé oratoře císaře Karla.  

5.1. Stavba Karlštejna a jeho ideový obsah 
 

Hrad Karlštejn je jedinečným objektem, jemuž byla věnovaná hluboká badatelská 

činnost. V rámci bádání se můžeme zajímat o dva aspekty historického poznání této 

památky. Jedním z nich je otázka architektury, jejího zařazení v rámci gotického 

stavitelství, dále funkční a provozní problematiky hradu. Toto hledisko většinou 

opomíjí ideový obsah hradu a nahlíží na Karlštejn především jako na středověkou 

 
93  SOA Praha, Kapitulní děkanství Karlštejn, Přepis zakládající listiny Karla IV. pro děkanství na 

Karlštejně, i.č.9, z 27.3.1357. 
94  Originální text žádosti z 18.5. 1357: „Supplicat Sti Vre devotus filius vester Karolus Romanorum 

imperator semper augustus et Boemie rex(…)in qua unum collegium in honorem passionis ac crucis, 

clavorum, corone spinee et spongie domini nostri Jesu Christi de novo fundavit, has reliquias 

honorifice collocavit, videlicet magnam de dicta cruce et de uno clavorum ac spongia predictis certas 

partes et duas spinas de corona predicta, dignemini ad honorem dei sueque sanctissime passionis et 

dictarum reliquiarum reverenciam omnibus visitantibus dictam capellam, semel dumtaxat in anno, 

dum dicte reliquie ostendentur ibidem(…)“  

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia Acta Innocentii VI. 1352-1362, Tom. II, s. 

245. 
95  SÚA, AČK, i.č.562, darovací listina francouzského krále Jana II., z května 1356 Paříž. 
96  FIŠER, 1996, str. 60. 
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pevnost, která musí splňovat mnohé požadavky nedobytnosti a bezpečí. 97 Druhý 

pohled na historické poznání Karlštejna je uměleckohistorický a duchovní, který 

upřednostňuje spíše ideologický účel hradu.98 V rámci této krátké kapitoly se budu 

snažit oba tyto aspekty spojit, abychom pochopili stavební plán hradu z hlediska 

architektury, ale i z hlediska jeho ideového obsahu, který je pro tuto práci velmi 

důležitý.  

Hrad Karlštejn byl vystavěn na ostrohu kopce zvaného Kněží hora. Od 

sousedního kopce byl oddělen příkopem, přes který vedla jediná přístupová cesta ze 

severu. 99 Celý hradní komplex se skládá ze čtyř základních celků: z předhradí se 

vstupní branou, z purkrabství a přilehlé Studniční věže, z vnitřní části hradu 

s Císařským palácem a přilehlou Mariánskou věží, a nakonec z hlavní dominanty 

hradu-Velké věže. 100 Z plánů a rozvržení jednotlivých staveb na hradě je patrné, že 

je hrad koncipován do gradující několikastupňové struktury. Terasovité uspořádání 

mohlo být dáno reliéfem kopce, na kterém byl hrad vystavěn, ale také stupňujícím se 

významem staveb. 101 Budovy s nejmenším významem sloužící především ke 

světským účelům byly architektonicky potlačeny. Týká se to především studniční 

věže, purkrabství a císařského paláce. Součástí paláce je Rytířský sál a kaple sv. 

Mikuláše, což jsou prostory sloužící především pro reprezentační účely, dále pak 

soukromé obytné místnosti císaře, kaple sv. Václava a hodovní síň. 102 Od paláce se 

poté stupňuje velikost a význam jednotlivých částí, které jsou postaveny do větší 

výšky, aby se tím architektonicky potrhl jejich význam. 103 Vedle Císařského paláce 

se tyčí Mariánská (Menší) věž, v jejímž druhém patře se nachází kostel Panny Marie 

 
97   Tímto se zabývá především: T. Durdík, K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. 

Archeologica historica 2, 1977, N. KUBŮ, Burg Karlstein. Praha: Státní památkový ústav středních 

Čech, 2003. J. FAJT, J. ROYT, Die Burg Karlstein. In Prag: Denkmalschutzamt für Mittelböhmen, 

1999. AUGE, Franz, JITSCHINSKY, Ferdinand: Beschreibung der kaiserlichen königlichen Burg 

Karlstein in Böhmen. Prag, 1847. DURDÍK, T., BOLINA, P.: Kaple vrcholně středověkých hradů-

Kapellen hochmittelalterlichen Burgen, 1991. D. Menclová, Hrad Karlštejn. Praha 1946.  
98   Ideovým obsahem, posláním a umělecké výzdobě hradu Karlštejn se zabývá: J. Homolka, 

Umělecká výzdoba paláce a menší věže hradu Karlštejna. In: Magister Theodoricus, Praha: Národní 

galerie, 1997. Jiří FAJT (ed.): Magister Theodoricus. Praha 1998. Jiří FAJT (ed.): Dvorské kaple. 

Praha, 2003. 
99   FAJT, 1999, str. 3. 
100   Tamtéž. 
101  FAJT, 1997, str. 55. 
102  DVOŘÁKOVÁ, MENCLOVÁ, 1965, str. 17. 
103  MENCLOVÁ, 1966, str. 8-9. 
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a kaple sv. Kateřiny. Dominantou hradu je pak Velká věž s kaplí sv. Kříže, která se 

nachází v jádru celého komplexu. 104 Proto se o ní v literatuře mluví jako o „pevnosti 

v pevnosti“. Tutéž gradaci důsledně sleduje i vnitřní vybavení jednotlivých staveb.  

Karlštejn patří díky svému exteriéru i interiéru mezi jedny 

z nejpozoruhodnějších středověkých hradů. Je místem reprezentujícím moc a prestiž 

českého království, ale především Svaté říše římské. Jeho podoba spolu s výzdobou a 

ikonografií byla rovněž „oslavou císařského majestátu, podřízeného ovšem podle 

středověké představy Králi nejvyššímu, Kristu.“105 V samotné výzdobě karlštejnských 

kaplí se setkáváme s kombinacemi českých kultů (sv. Václava a sv. Ludmily) a kultů 

říšských (sv. Karel Veliký, sv. císař Jindřich).106 Karlštejnské relikvie uchovávané 

v posvátných prostorách vytvářely trvalé duchovní spojení mezi hradem a místem 

svého původu, ať už to byla Francie, Itálie, Svatá říše římská či Uhry. Oproti 

pražskému Vyšehradu, který sloužil především české tradici, byl Karlštejn jakýmsi 

spojovníkem mezi Českou korunou a Říší. Někteří autoři uvádí v souvislosti 

s Karlštejnem i možnou inspiraci ve francouzských hradech. Tento vliv by neměl být 

s ohledem na mládí císaře Karla tak zarážející, avšak z hlediska architektury 

nacházíme ve francouzském stavitelství výrazné odlišnosti. 107 Německý historik F. 

Dangler se ve svém díle pokusil srovnat hrad Karlštejn s pařížským Vincennes 

postaveným Karlem V. v druhé polovině 14.století. 108 Ve svém díle opomíjí veškeré 

rozdíly v architektuře, zato srovnává obě stavby z hlediska duchovního poslání. Hrad 

Vincennes i Karlštejn chápe jako symboly moci, jejichž hlavní podobnosti nalézá 

v důrazu na sakrální prostory obou hradů, které slouží jako schránky svatých ostatků. 

K podobnému závěru došla i D. Menclová, která vidí mezi Karlštejnem a 

francouzskými hrady podobnost pouze v „ideové koncepci“, nikoli v architektuře. 109 

 
104  Tamtéž. 
105  MENCLOVÁ, 1957, str. 299. 
106  Tamtéž. 
107  Podrobnější popis exteriérů a interiérů francouzských hradů najdeme v: MESQUI, Jean: Châteaux 

et enceintes de la France médiévale. De la defense a la résidence. 1. Les organes de la defense. Paris, 

1991 a dále Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la defense a la résidence. 2. La 

résidence et les éléments d´architecture. Paris 1993. 
108  DANGLER, Frank: Karlstein und Vincennes – zwei spätmittelalterliche Burgen als Herrschafts-

symbole in Vergleich, in: Die Burg, ein kunstgeschichtliches Phänomen. Veröffentlichungen der 

deutschen Burgenvereinigung e. V. Reihe B:Schriften. Stuttgart, 1994. 
109  MENCLOVÁ, 1972, str. 63. 
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Kaple hradu Karlštejn byly ale bezpochyby inspirovány i říšskými kaplemi a hrady. 

Jako příklad můžeme uvést hrad Trifels, který je od počátku 12. století uváděn jako 

říšský hrad a zároveň zde byl za vlády štaufské dynastie přechováván říšský poklad. 

110 Můžeme tedy říct, že se tento hrad svým posláním blížil duchovní koncepci hradu 

Karlštejn a že byl hrad Karlštejn inspirován jak vlivy francouzskými, tak i z velké 

části vlivy Svaté říše římské.  

V následujících kapitolách této práce se zaměřím na konkrétní prostory hradu 

Karlštejn a budu se snažit popsat jejich výzdobu, ikonografii, účel a ostatky, které 

byly v těchto prostorách uchovávány. 

5.2. Splendor Regni-Menší věž 

 
Jedním z nesložitějších a badatelsky nejstudovanějších prostor hradu Karlštejn je 

Mariánská věž, v literatuře též označovaná jako Menší věž. Problematika této části 

hradu spočívá především ve změnách její funkce v průběhu 50. let 14.století. D. 

Menclová se shoduje s dalšími historiky na tom, že druhé patro věže původně zabírala 

veliká obytná místnost, do které se přicházelo přímo z Císařského paláce. 111 V čem 

se ale pohled autorů liší, je účel této obytné místnosti. Menclová soudí, že mělo jít o 

oficiální vladařskou síň nebo snad pokladnici se soukromou sbírkou relikvií císaře. 112 

F. Fišer formuloval zajímavou hypotézu o tom, že tento prostor byl původně zamýšlen 

jako soukromý pokoj císařovny. Své tvrzení dokládá tím, že Karel vložil později 

během konsekrace kaple Panny Marie do oltáře relikvii sv. císařovny Kunhuty. Tento 

akt měl být: „motivován patrně úvahou, že v bývalé komnatě pozemské královny a 

císařovny římské má nyní kromě Královny nebes přebývat i patronka římských 

královen a císařoven Kunhuta.“113 Tuto teorii ale ostatní historici zavrhují jako 

nepravděpodobnou.  

Druhou otázkou je, z jakého důvodu došlo k úpravám druhého patra Menší 

věže. Odpověď je ve většině publikací vcelku jednotná. Po návratu z korunovační 

cesty císaře Karla disponovala Svatovítská katedrála nejen českou korunou, ale i 

říšskými insigniemi a klenoty a dále pokladem, který získal Karel v roce 1350. České 

 
110  ZÁRUBA, 2015, str. 144. 
111  MENCLOVÁ, 1965, str. 293. 
112  Tamtéž. 
113  FIŠER, 1996, str. 44. 
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korunovační klenoty, jež měly být uloženy v právě budované sakristii Svatováclavské 

kaple, byly provizorně přechovávány v sakristii kaple sv. Michala. Naopak císařské 

klenoty spolu s říšskými relikviemi chtěl Karel co nejdříve uložit na hrad k tomuto 

cíli určený, aby tím podtrhl význam říšských insignií, a navíc zajistil jejich bezpečné 

uložení. Problémem ale bylo, že Velká věž a s ní i nová kaple Umučení, kde měly být 

klenoty přechovávány, nebyla zdaleka dokončena, tak se musela Menší věž upravit 

na provizorní schránu říšského pokladu. 114 K rozhodnutí přispěl i fakt, že do 

soukromé sbírky císaře přibylo v roce 1356 mnoho dalších relikvií z Říše, které bylo 

potřeba někam uložit. Takto se z původně obytného prostoru vytvořili dva propojené 

sakrální prostory: kaple Panny Marie a Utrpení (kaple sv. Kateřiny). 

5.2.1. Kaple Panny Marie 

 

Kaple Panny Marie, jak již víme z předchozí kapitoly, je součástí tzv. Menší věže 

hradu Karlštejn. Nachází se ve druhém patře spolu se sakristií, chodbou spojující 

Menší věž s Velkou věží, a malou kaplí Utrpení Páně. Tento prostor vznikal, jak 

předpokládáme, v roce 1356 až 1357. Slavnostní vysvěcení této kaple proběhlo 26. 

března 1357, nikoliv tedy v den založení kapituly. Konsekrační zápis oltáře Panny 

Marie zní takto: „Anno Domini millesimo treceno quiquagesimo septimo die vicesima 

sexta mensis marcii dedicata est hec capella et altare a reverendissimo in Christo 

patre ac domino Arnesto, sancte Pragensis ecclesie archiepiscopo primo, in castro 

Karlsteyn, presente invictissimo domino Karolo quarto(…) in honore gloriosissimo 

virginis Marie, et hec reliquie sunt recondite in hoc altari, videlicet de peplo beate 

Marie virginis, item sancte Kunegundis virginis, item Palmacii martyris(…)“ 115 

Podle textu se dozvídáme, že v kapli Panny Marie bylo také přechováváno několik 

relikvií, i když to nebyl prvotní účel tohoto prostoru. Byla to relikvie již zmíněné 

císařovny Kunhuty, dále část loktuše Panny Marie získaná v Trevíru roku 1354 a 

ostatky mučedníka Palmácia, trevírského patrona. Další den po obřadu konsekrace 

 
114  FIŠER, 1996, str. 46 nebo také FAJT (ed.), 1997, str. 110. 
115  Převzato z FIŠER, 1996, str.28. Český překlad: „Léta Páně 1357, 26.dne měsíce března, byla 

zasvěcena tato kaple a oltář na hradu Karlštejně od nejdůstojnějšího v Kristu otce a pána, pana 

Arnošta, prvního arcibiskupa svatého kostela pražského, za přítomnosti nejnepřemožitelnějšího pána 

Karla Čtvrtého (…) ke cti přeslavné Panny Marie, a byly do toho oltáře uloženy tyto ostatky: totiž 

(částečka) z loktuše blahoslavené Panny Marie, dále (ostatky) sv. Kunhuty panny, dále Palmáce, 

mučedníka.“ 
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vydal císař Karel listinu o založení kolegiátní kapituly 116, v níž se rovněž připomíná 

vysvěcení kaplí Panny Marie a Utrpení Páně. Založení karlštejnské kapituly bylo 

významným počinem, neboť se tím povýšil význam celého hradu v rámci českých 

zemích a Říše. Povinnosti kanovníků, které jsou rovněž obsahem listiny, sestávaly 

z péče o ostatkové sbírky a dále pořádání mší právě v prostorách kaple Panny 

Marie.117 

Ačkoliv nepředstavovala kaple Panny Marie významnou schránku svatých 

ostatků, najdeme v ní pozoruhodné nástěnné malby s náměty života Ježíše Krista a 

Panny Marie, náměty z Apokalypsy, které svým rozsahem převažují, a nejznámější 

obraz tzv. Ostatkových scén, který se nachází na jižní stěně kaple u vchodu do 

kapličky sv. Kateřiny. Časové zařazení a ikonografie triptychu Ostatkových scén 

vyvolává řadu otázek. První část obrazu je historikům až na výjimky víceméně jasná. 

Je zde vyobrazen dauphin Karel (budoucí král Karel V.), který předává Karlovi IV. 

dva trny z Ježíšovi trnové koruny. 118 My víme, že skutečným dárcem ostatků byl 

francouzský král Jan Dobrý. Toto tvrzení dokládá i darovací listina francouzského 

krále Jana II., podepsána v metách roku 1356. Francouzský dauphin Karel byl 

tedy pouze prostředníkem a skutečným dárcem byl král Jan. Tento fakt je důvodem 

některých interpretací, že na obraze je právě on. 119 Skutečně nejednotný je ale názor 

na druhou ostatkovou scénu, kde je vyobrazen Karel přijímající jakousi relikvii, o 

které se historici domnívají, že jde o část houby. Podle názoru V. Dvořákové je 

donátorem na obraze kyperský a jeruzalémský král Pierre de Lusignan. 120 Naopak A. 

Friedl se domnívá, že jde o uherského krále Ludvíka Velikého, významného donátora 

svatých ostatků. 121 A nakonec F. Fišer se shoduje se Z. Bouše a J. Myslivcem, že 

mužem na druhé ostatkové scéně je mantovský vévoda Ludvík Gonzaga. 122 Na třetí 

ostatkové scéně je zobrazen Karel IV. sám. Výjev jej zachycuje ve chvíli, kdy se 

sklání nad oltářní mensu drže v ruce malý křížek, který získal pravděpodobně na první 

 
116  SOA Praha, Kapitulní děkanství Karlštejn, Přepis zakládající listiny Karla IV. pro děkanství na 

Karlštejně, i.č.9, z 27.3.1357. 
117  SOA Praha, Kapitulní děkanství Karlštejn, Přepis zakládající listiny Karla IV. pro děkanství na 

Karlštejně, i.č.9, z 27.3.1357. 
118  FAJT (ed.), 2003, str. 354. 
119  Tamtéž. 
120  DVOŘÁKOVÁ a MENCLOVÁ, 1965. 
121  FRIEDL, 1956, str. 112 
122  FIŠER, 1996, str.140-149 a BOUŠE – MYSLIVEC, 1971, str. 284. 



33 
 

ostatkové scéně. Drahocennou relikvii vkládá do zlatého relikviářového kříže. Zlatý 

zemský kříž, do něhož byly posvátné předměty vztahující se ke Kristovu životu a smrti 

uloženy, se stává jeden z nejdůležitějších motivů výzdoby všech posvátných prostor 

hradu. O zlatém ostatkovém kříži máme informace z listiny Karla IV. z 21.prosince 

1357, kde oznamuje, že dal zhotovit relikviářový kříž, a kde žádá papeže o odpustky 

k tomuto klenotu a k relikviím v něm uloženým. 123 Tento předmět ale nebyl umístěn 

do kaple Panny Marie, nýbrž do provizorní kaple Umučení a následně do kaple 

Umučení Páně ve Velké věži (sv. Kříže). 124 Mimo triptych ještě musím zmínit čtvrtou 

Ostatkovou scénu, která se nachází nad vstupem do chodbičky vedoucí do provizorní 

kaple Umučení. Hlavním námětem výjevu je pravděpodobně vyhlášení odpustkové 

slavnosti. Hlavy vyobrazených postav Karla IV. a papeže Inocence VI. se ale 

nedochovaly. Pozadí tomuto obrazu tvoří výjev Devíti kůrů andělských, jejíž 

pozůstatky jsou v kapli vidět dodnes. Tato čtvrtá Ostatková scéna spojovala tři první 

Ostatkové scény s poslední pátou scénou Ukazování zemského kříže, která už je ale 

součástí císařovy oratoře a nachází se nad jejím vstupním portálem. 125 Ostatkové 

scény jsou jedním z nejstarších obrazů na Karlštejně a za jejich autora je považován 

Mikuláš Wurmser. Jsou také dalším hmatatelným dokladem toho, že byly vyobrazené 

ostatky na hradě skutečně uloženy. 126  

Nad Ostatkovými scénami jsou dále zbytky vyobrazení Nejsvětější Trojice, 

kterou adoroval Karel IV. spolu s jeho první manželkou Blankou z Valois. Na západní 

stěně kaple můžeme zase vidět pozůstatky obrazu apoštolů a světců, které byly 

adorovány druhou a třetí císařovou manželkou. Doba vzniku těchto maleb je 

odhadována mezi léty 1357-1363, neboť zde chybí vyobrazení čtvrté manželky 

Alžběty Pomořanské, se kterou se císař oženil roku 1363. Z toho můžeme vyvodit, že 

obrazy v kapli Panny Marie jsou staršího data. 127  

 
123  Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Acta Innocentii VI. 1352–1362, č.703, 

str.273: „Oznamuje Vaší Svatosti váš oddaný syn Karel (…), že dal zcela nově udělat a zhotovit 

nádherný kříž z čistého zlata a nejvzácnějších drahokamů a dal do něho vložit částku ze dřeva 

životodárného kříže a z Kristovy trnové koruny a houby jakož i z svatého Jana Křtitele a četných 

jiných svatých ostatků, aby byl povždy chován na jeho hradě Karlštejně v pražské diecézi jako 

nejvzácnější klenot králů a království českého, kteří kdy budou.“ 
124  FAJT (ed.), 2003, str. 354. 
125  FIŠER, 1996, str. 150-155. 
126  FRIEDL, 1956, str. 32. 
127  FAJT (ed.), 2003, str. 355. 
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Jedním z výrazných výtvarných témat kaple je pás maleb s námětem Apokalypsy 

pokrývající všechny stěny kaple. Z celého cyklu je v dnešní době dochovaná pouze 

polovina, proto je nesnadné vysvětlit jeho kompletní symboliku. Podle literární 

předlohy Apokalypsy Zjevení sv. Jana je hlavním obsahem maleb „boj Krista a jeho 

proroků s Antikristem“128, tedy konečný boj dobra se zlem. Jedním z posledních 

obrazů cyklu na západní stěně kaple je Nanebevzetí Madonny s hvězdnou korunou a 

děťátkem v náručí, tzv. Žena sluncem oděná. Cyklus pravděpodobně dále pokračoval 

až na severní stěnu, kde vrcholil obrazy s tématy Posledního soudu a Nebeského 

Jeruzaléma. 129 Tyto výjevy ale nejsou dochované. 130 Literatura se shoduje, že 

zařazení Apokalypsy do výzdoby kaple Panny Marie bylo víceméně ovlivněno 

ideovým záměrem císaře. Pojetí výzdoby kaple je podřízeno tomu, aby bylo dosaženo 

„glorifikace císaře jako nositele a splnitele dávné císařské tradice, toužícího po 

obnově světovládné říše.“131 S touto ideovou koncepcí se samozřejmě setkáváme i 

v ostatních sakrálních prostorách Karlštejna.  

5.2.2. Kaple sv. Kateřiny 

 

Kaple svaté Kateřiny se nachází v druhém patře Mariánské věže v síle zdiva kostelní 

věže hned u kaple Panny Marie, odkud se do kapličky vchází úzkou chodbou. Kaple 

plnila v letech 1357-1365 účel bezpečného trezoru, který přechovával říšský 

korunovační poklad a zemský ostatkový kříž spolu s četnými relikviemi. Kaplička 

sloužila také jako Karlova soukromá oratoř. Právě do této malé svatyně se chodil císař 

modlit. Do oratoře byl omezen přístup a v době Karlova rozjímání nesměl vstoupit 

nikdo, neboť panovník si přál nebýt rušen. Kanovníci, kteří měli v kostele Panny 

Marie konat mše, byli v těchto případech odkázáni na kapli svatého Mikuláše v 

Císařském paláci. 132 Než se pustím do popisu výzdoby, pokládám za důležité 

vysvětlit problém s pojmenováním této kaple. V předchozí kapitole jsem totiž tento 

prostor označila za kapli Utrpení Páně, jak zní její název z konsekrace roku 1357. 

V některé literatuře je možné najít název Umučení Páně, který se shodoval s názvem 

 
128  DVOŘÁKOVÁ, 1965, str. 93. 
129  FRIEDL, 1950, str. 10-17. 
130  DVOŘAKOVÁ, 1965, str. 96. 
131  Tamtéž. 
132  DVOŘÁKOVÁ a MENCLOVÁ, 1965, str. 80-85. 
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nynější kaple sv. Kříže ve Velké věži. Při konsekraci definitivní kaple Umučení ve 

Velké věži v únoru roku 1365 byl na tuto kapli převeden název, veškerá práva, výsady 

a klauzule, které se do této doby vztahovaly k provizorní kapli Umučení v Mariánské 

věži, tedy dnešní kapli sv. Kateřiny. 133 Dnešní název kaple sv. Kateřiny je novějšího 

data. 134 Úvaha, že patronkou kapličky byla v době vysvěcení sv. Kateřina, je podle 

mnoha historiků chybná. 135 Mučednice Kateřina je sice v kapli vyobrazena na levé 

straně oltáře u malby Ukřižování, jde však zřejmě jen o pozůstatek pásma postav 

světců z Apokalyptické litanie svatých. Obraz sv. Kateřiny je také jeden z mála 

dochovaných nástěnných maleb z důvodu, že oblast u oltáře nebyl na rozdíl od zbytku 

kaple překryt polodrahokamovou inkrustací. 136 Dalším názvem pro soukromou oratoř 

císaře Karla, který najdeme převážně v pramenech 15.–16.století., je kaple sv. 

Palmáce. 137 Pravděpodobně již od konsekrace byly v kapli přechovávány ostatky 

tohoto světce v drahocenné tumbě.  Po přenesení ostatních relikvií a insignií do 

definitivní kaple Umučení byla tato tumba se sv. Palmáciem v původní kapli 

ponechána spolu s několika dalšími ostatky. Soupis karlštejnských relikvií z roku 

1515 uvádí, že se v kapličce v Mariánské věži nacházely ještě ostatky sv. mučednice 

Eufemie a dále sv. Justiny. 138 Seznam z roku 1598 uvádí ostatky sv. Palmáce a sv. 

Eufemie rovněž společně. 139 V pramenech ze 17.století se kromě těchto dvou svatých 

uvádí ještě sv. Markéta a sv. Burchard. 140 Nemůžeme ale jistě říct, že byly tyto ostatky 

do kaple v menší věži uloženy ještě za života Karla IV. S jistotou můžeme tvrdit 

jenom to, že po přenesení říšských insignií a zemských i říšských ostatků do velké 

kaple Umučení, zůstaly v menší kapličce ostatky sv. Palmáce, sv. Eufemie a sv. 

Justiny. 

 
133  FIŠER, 1996, str. 17. 
134  Tento název používal B. Balbín 1681, který ho převzal pravděpodobně od V. Hájka z Libočan. 
135  MENCLOVÁ, 1996, str.27., DVOŘÁKOVÁ, 1965, str. 97-98 a FIŠER, 1996, str.17. 
136  FIŠER, 1996, str. 17-18. 
137  ZÁRUBA, 2015, str. 49. 
138  PĚŠINA, 1673, str. 413. 
139  SOA Praha, Archiv kapitulního děkanství na hradě Karlštejně, č.448: „V truhlici, v kaple malé 

dolejší na oltáři, tělo svatého Palmácí, mučedlníka. V jiné truhlici dřevěné, v též kaple neb modlitebnici 

císaře Karla na témž oltáři, tělo svaté Eufemie, panny a mučedlnice.“ Inventář mluví jasně o kapli 

dolejší (tedy ne o kapli ve Velké věži). Nemohlo jít ani o filiální kostel sv. Palmáce, pro který se 

nejčastěji používá výraz „ecclesia“ nebo „templum“ a také se u něj vždy zdůrazňuje, že jde o kostel 

pod hradem. Zároveň inventář zmiňuje modlitebnici Karla IV., což odpovídá dnešní kapli sv. Kateřiny. 
140  BALBÍN, 1681, str. 102. 
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Oltář oratoře je umístěn na východní stěně. Nad deskou stolu se nachází votivní obraz 

trůnící Madony s Ježíškem. Po stranách Mariina trůnu klečí manželský pár-Karel IV. 

a Anna Svídnická. Na tomto obrazu vidíme motiv dotýkání rukou-Karla drží za ruku 

Boží syn a Anna se dotýká Madony. Tento motiv může značit „převzetí císařské 

důstojnosti přímo z rukou Božích“ a dávat tak do spojení panovnické postavení 

s vládou nebeskou. 141 Dalším motivem výzdoby kateřinské kaple je upomínka na 

ostatkový kříž, který byl v tomto prostoru přechováván. Nejvýraznější vyobrazení 

tohoto kříže vidíme ve dvojportrétu Karla IV. a pravděpodobně Anny Svídnické 

naproti menze nad vchodem. Manželský pár na tomto obraze vyzdvihuje a adoruje 

Ostatkový kříž. Další podobný obraz odkazující na finální uložení kříže se nachází ve 

Velké věži u schodiště před kaplí sv. Kříže, což je prostor definitivního umístění 

klenotu. 142 Na tomto místě je nutné zmínit, že výše zmíněné výjevy císařského páru 

měli vedle adorace také dokumentovat císařův věhlas a majestát. J. Petrů uvádí ještě 

další možný prvek výzdoby kaple sv. Kateřiny odkazují na motiv kříže, kterým by 

měla být samotná křížová klenba zdobená pozlacenými terči a drahokamy. 143 Stěny 

kaple pokrývaly rovněž obrazy světců dodnes dochovaných jen částečně. Výjevy 

pravděpodobně myšlenkově navazovaly na Apokalyptickou litanii z vedlejší kaple 

Panny Marie. 144 Dominantní plochu zabírají v oltářní nice obrazy Petra a Pavla, které 

jsou poměrně zachovalé, a proto podle atributů zcela poznatelné. Severní stěnu 

pokrývají torza figur sedmi světců. Kvůli drahokamovým obkladům jsou vidět pouze 

hlavy světců, které jsou navíc poměrně narušené, takže jejich popis není zcela přesný. 

O identifikaci těchto maleb se pokusil F. Fišer a dále Bouše s Myslivcem. 145 V pátém 

poli rozpoznávají sv. Václava s korouhví a knížecí čepicí, poté sv. Vojtěcha v sedmém 

poli a světce na třetím poli s palmovou ratolestí považují za sv. Víta. Další čtyři figury 

identifikují jako sv. Prokopa, Matouše, Bartoloměje a Ondřeje. Jihovýchodní kout, 

místa mezi okny a jihozápadní kout byly vyplněny apoštolskými dvojicemi-Jan a 

 
141  FAJT (ed.), 2003, str. 337. 
142  FAJT (ed.), 2003, str. 338. 
143  Tamtéž. 
144  FIŠER, 1996, str. 130-133. 
145  FIŠER, 1996, str. 131, BOUŠE a MYSLIVEC, 1971, str. 282. 
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Jakub, Filip a Jakub Menší, Šimon a Juda, a nakonec samostatně umístěný apoštol 

Tomáš. Výjevy apoštolů byly ale převážně zlikvidovány drahokamovou inkrustací.146   

 

5.3. Splendor Imperii-Velká věž 

 

Velká věž představuje architektonickou a ideovou dominantu hradu. Je to také 

významný fortifikační prvek, jehož funkce je dána především umístěním na samém 

vrcholu kopce a otočením k hlavní přístupové cestě. Její obranný účel podporují také 

velmi silné zdi, které v porovnání s ostatními částmi hradu dosahovaly až 

dvojnásobné tloušťky a severní stěna navíc postrádala okenní otvory. 147 Z těchto 

důvodů byl prostor ve věži koncipován poněkud netradičně. Kaple sv. Kříže byla tedy 

orientována ve směru sever-jih, nikoliv klasicky východ-západ. 148 Velká věž prošla 

stejně jako Menší věž rozsáhlými stavebními úpravami. Původně šlo o třípatrovou věž 

s čistě obytnou funkcí a s přístupem z padacího mostu. K tomuto zjištění došel 

architekt Z. Chudárek, který přišel na to, že hlavní oltář kaple sv. Kříže byl původně 

krbem. 149 Tato obytná místnost ve druhém patře byla v letech 1360-1361 přestavěna 

na kapli. Původní vchod ze severní strany byl zrušen a vytvořil se nový na jižní straně, 

který spojoval Velkou věž s věží Mariánskou velikým točitým schodištěm. 150  

V souvislosti s Velkou věží nemáme tolik archivních zpráv a odpustkových 

listin jako k ostatním prostorám hradu, což se může zdát zvláštní, když přihlédneme 

k významu tohoto místa. Může to být ale důkazem toho, že byla Velká věž a obzvlášť 

kaple sv. Kříže prostorem, kam obyčejný návštěvník hradu neměl přístup. 151 Přízemí 

a první patro věže tvořily rozsáhlé sály, které pravděpodobně sloužily jako provozní 

zázemí kaple v druhém patře. 152 Dnes se v těchto prostorách nacházejí depozitáře a 

hradní lapidárium.  

Jedinou komunikací, která spojovala kapli svatého Kříže s Menší věží bylo 

vřetenové schodiště, které bylo, jak jsem již zmiňovala, přistavěno k jižní zdi Velké 

 
146  Tamtéž. 
147  FAJT (ed.), 1997, str. 197. 
148  FAJT (ed.), 1997, str. 198. 
149  CHUDÁREK, 2010, str. 133. 
150  CHUDÁREK, 2010, str. 134. 
151  FAJT (ed.), 1997, str. 199. 
152  FAJT, 1999, str. 14. 
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věže. Stěny tohoto schodiště jsou zdobeny nástěnnými malbami zachycujícími život 

sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily, tzv. svatováclavský a svatoludmilský cyklus. 

153 Volba právě těchto cyklů není čistě náhodná, neboť sv. Václav hrál důležitou roli 

v císařově koncepci „státní zbožnosti“. 154 V dataci maleb se autoři shodují na 2. 

polovině 60. let, někteří předpokládají, že byly cykly dokončené již před vysvěcením 

kaple sv. Kříže, tedy před rokem 1365. Za autora maleb je považován mistr Osvald 

(Sebastian Weinschröter). 155 Na jedné straně schodiště je umístěn svatováclavský 

cyklus, který se rozvíjí směrem nahoru ke kapli sv. Kříže. Na protější straně jsou 

výjevy ze života sv. Ludmily, které jdou v protisměru. V přízemí schodiště zahajuje 

svatováclavský cyklus maleb obraz malého Václava během výuky, následující část 

zachycuje smrt knížete Vratislava a Václavovu korunovaci. Dále cyklus pokračuje 

sérií několika scén líčící milosrdné činy knížete. Václav osvobozuje vězně, kácí 

šibenice a vlastníma rukama získává chléb a víno určené k mešním obětem. V části 

cyklu zobrazující zavraždění bratrem Boleslavem, se barva stropu mění z červené na 

modrou. Toto má symbolizovat nebe a nebeské království. 156 Posledním výjevem je 

přenesení světcových ostatků do chrámu svatého Víta na Pražském hradě.  

Na vrcholku schodiště se nachází malba, kterou jsem zmiňovala v souvislosti 

s výzdobou kaple sv. Kateřiny, tedy výjev Karla IV. a císařovny Anny Svídnické, jak 

ukládají relikvii kříže do zlatého ostatkového kříže. Tato malba má odkazovat na 

definitivní uložení klenotu v kapli sv. Kříže. 157 Na stejném místě jsou dále pozůstatky 

maleb přemyslovských panovníků, knížat a kněžen. 158 

Výzdoba schodiště vedoucí do kaple sv. Kříže je uspořádána, tak, aby 

gradovala. Každý člověk, který po schodišti stoupal, byl doprovázen chórem 

zpívajících andělů. Schodiště je v literatuře hojně označováno jako Jákobův žebřík, 

po němž andělé vystupují do království nebeského a po něm opět sestupují. 159 Takto 

 
153  FAJT (ed.), 1997, str. 202. 
154  FAJT, 1999, str. 14. 
155  ROYT, 2002, str. 58 a dále VŠETEČKOVÁ (ed), 2006, str. 5. 
156  STUDNIČKOVÁ – VŠETEČKOVÁ (ed.), 2006, str. 75.  
157  FAJT (ed.), 2003, str. 338. 
158  DVOŘÁKOVÁ, 1965, str. 112-114. 
159  HLAVÁČOVÁ – VŠETEČKOVÁ (ed.), 2006, str. 15. 
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se měl pravděpodobně cítit návštěvník vystupující po schodišti, směřující do kaple, 

jež měla symbolizovat Nebeský Jeruzalém. 160 

 

5.3.1 Kaple sv. Kříže 

 

Kaple sv. Kříže je v českém prostředí naprostým unikátem, který bezpochyby patří 

mezi posvátné prostory evropského rozměru splňující veškeré podmínky pro to, 

abychom ji mohli řadit mezi tzv. dvorské kaple. Tímto termínem se zabýval 

v německém prostředí historik Karl Möseneder,161 který zdůrazňuje, že účel a poslání 

Karlštejna a především kaple sv. Kříže má svou tradici ve štaufských hradech a 

kaplích, které rovněž sloužily jako schrány pro říšské insignie a svaté ostatky. Kapli 

ve Velké věži svou duchovní koncepcí dále přirovnává k posvátným místům jako je 

klášter St. Denis, Capella Palatina, Sancta Sanctorum a především k pařížské Sainte-

Chapelle. Kaple sv. Kříže je jakýmsi vyvrcholením ideové koncepce Karlštejna, v níž 

najdeme spojení idey oslavy císaře a Říše s mocí nebeskou, čehož je docíleno 

prostřednictvím teologické symboliky. 162 Obrazová výzdoba, zlatá klenba 

s hvězdnou oblohou a přítomné svaté relikvie přibližují toto posvátné místo 

Nebeskému Jeruzalému.  

Datum zasvěcení této kaple se uvádí na 9.února 1365. Beneš z Weitmile 

popisuje konsekraci takto: „Anno domini 1365(…) construxerat enim imperator 

castrum hoc de miro opere et firmissimis muris, prout hac tenus cernitur, et fecit in 

superiori turri unam magnam capellam, cui parietes circum dedit auro puro et gemis 

preciosis et decoravit illam tam reliquiis sanctorum quam ornatibus pro decano et 

capitulo seu collegio, quod ibidem instituit, et ornavit picturis multum preciosis. In 

diffuso orbe terrarum non est castrum neque capella de tam precioso, et merito, quia 

in eadem conservabat insignia imperalia et totius regni sui thesaurum(…)“ 163 

Bohužel není z konsekračních listin ani jiných dobových pramenů patrné patrocinium 

 
160  Tamtéž. 
161  MÖSENEDER, Karl: Lapides vivi. Über Kreutzkapelle der Burg Karlstein. Wiener Jahrbuch für 

Kunstgeschichte XXXIV, 1981, str.40-70. 
162  FAJT (ed.), 1997, str. 162. 
163 FRB IV., str. 533. Pozn. Kapli vysvětil arcibiskup pražský Jan Očko z Vlašimi a Jan, biskup 

olomoucký. 
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kaple. Jediným vodítkem tady může být kaple svaté Kateřiny, která byla v roce 1357 

vysvěcena jako provizorní kaple Utrpení (Umučení Páně) a jejíž název měl být 

přenesen na novou kapli ve Velké věži. 164 Dnešní název, tedy zasvěcení svatému 

Kříži - „saccelum S. Crucis“, poprvé uvádí až B. Balbín. 165 Kapsule konsekrační 

listiny obsahovala relikvie sv. Václava, sv. Prvomučedníka Štěpána a sv. Kříže. J. Fajt 

považuje první dva ostatky za spojení kultu zemského patrona s kultem 

Prvomučedníka Štěpána, který by měl reprezentovat Svatou říši římskou a tedy i sv. 

Karla Velikého. 166 Toto splynutí české a říšské tradice není nic překvapivého, neboť 

ho můžeme pozorovat na výzdobě prakticky všech prostor Karlštejna. 

Než se pustím do popisu klenotů a relikvií, které kaple uchovávala, musím se 

alespoň stručně pokusit o interpretaci tohoto prostoru prostřednictvím výzdoby a 

řešení celého interiéru. Již v úvodní kapitole o hradu Karlštejn zaznělo, že jsou 

jednotlivé stavby uspořádány do gradující linie. Stejné uspořádání najdeme i 

v samotné kapli sv. Kříže. Její stěny můžeme rozčlenit do třech horizontálních pásem. 

167 Nejnižší vrstvu tvoří imitace mramorového obložení, které doplňuje dřevěné 

obložení vykládané cedrovými kříži. V okenních výklencích najdeme místo obložení 

dřevěné desky. Zajímavostí je, že pro tento horizont bylo využíváno levnějších a 

obyčejnějších materiálů než ve vyšších vrstvách. 168 V tom můžeme vidět jasné 

významové odlišení vrstev, při čemž nejnižší vstva reprezentuje pozemskou sféru a 

vyšší vrstvy spolu s deskovými obrazy pak sféru nadpozemskou. 169 Na rozhraní 

spodní vrstvy a pásma nad ní probíhá po obvodu celé kaple zlacený prut s ostrými 

hroty. Nad tímto prutem je druhý, viditelně honosnější horizont, který je tvořen 

inkrustacemi jaspisů a ametystů ve zlaté stěně kladenými do tvaru křížů. 170 Vídíme 

tady znovu opakující se motiv křížů, odkazující k nejcennější relikvii v kapli. Použití 

 
164  O tomto přenesení názvů a práv z provizorní kaple na definitivní velkou kapli se zmiňuje FIŠER, 

1996, str. 17- viz. kapitola Kaple sv. Kateřiny). 
165  BALBÍN, 1681, str 103. 
166  FAJT (ed.), 1997, str. 200. 
167  STEJSKAL, 1978, str. 130-135 a dále FAJT, 1997, str. 208. 
168  Tamtéž. 
169  FAJT (ed.), 2003, str. 376-378, také STEJSKAL, 1978, str. 133 a FAJT (ed.), 1997, str. 210. 
170  FAJT (ed.), 1997, str. 211 „S podobným řešením výzdoby stěn se setkáváme výhradně v sakrálních 

prostorách, spojených osobní donací s císařem Karlem IV., a to v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta 

v Praze, v kolegiátním kostele Všech svatých na Pražském hradě a vposledu též i v hradní kapli 

braniborského hradu Tangermünde.“ 
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drahokamů pro výzdobu kaple má také svoji duchovní symboliku.171 Třetí horizont 

kaple tvoří deskové obrazy světců uspořádaných do čtyř řad. 

Kaple je zaklenutá dvěma poli křížové klenby od sebe oddělenými 

meziklenebními žebry. Žebra vynášejí ve středu polí dva terčové svorníky. Dvě 

klenební pole rozdělují prostor na dvě části a toto dělení je navíc podtrženo mříží, jež 

přetíná celý prostor na dvě poloviny. 172 Železná mříž má představovat bránu do 

nebeského Jeruzaléma. Zde můžeme vidět inspiraci v kostelech jako Santa Maria 

Maggiore nebo Santa Prassede, ve kterých se také uplatňuje podobné dělení 

prostoru.173  

Členění interiéru kaple je doplněno také hierarchickým rozmístěním 

deskových obrazů, na kterých jsou svatí Vojska Kristova spolu se zemskými patrony. 

Spojení římského císařství a českého království je patrné i přítomností andělů na 

stranách deskového obrazu Ukřižování držících společně českou a říšskou korunu. 

V tom se kaple sv. Kříže liší například od kaple sv. Kateřiny. Rozdíly nemusíme 

hledat jen v politickém obsahu, ale i v rozměru duchovním. Menší věž na Karlštejně 

totiž zobrazovala jak Církev bojující, tak i Církev vítěznou. 174 Velká věž obsahuje 

výhradně vyobrazení Církve Vítězné. Je to také jedním z důvodů, proč není v kapli 

sv. Kříže žádný obraz císaře Karla, neboť patří zatím jen do Církve bojující, a proto 

je mu vyhrazen prostor především v menší věži. 175 

Za autora výzdoby kaple sv. Kříže je považován Mistr Theodorik, který je 

uváděn i v archivních pramenech. 176 Někdy jsou spolu s ním uváděni další tři 

spolupracovníci, mezi něž patří začínající Mistr Bertram. Mistr Theodorik se zasloužil 

především o vytvoření souboru deskových portrétů světců, který je řazen mezi 

 
171  Kniha Zjevení (21, 9 - 22) „(…) ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 

zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. (…) Hradby jsou 

postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata zářícího jako křišťál.“ Stejné téma rozpracovávají i 

BOUŠE – MYSLIVEC, 1971. 
172  ZÁRUBA, 2015, str. 165. 
173  FAJT (ed.), 1997, str. 216. 
174  Církev bojující (Ecclesia militans) zahrnuje lidi na zemi, kteří se pokouší teprve dosáhnout svatosti. 

Církev vítězná (Ecclesia triumhans) zahrnuje zemřelé duše v nebi, kteří dosáhli své svatosti, a 

představuje jakýsi předstupeň Království Božího. FAJT, 1997, str. 202. 
175  FAJT (ed.), 1997, 181. 
176  GOTTFRIED: Výběr archivních pramenů k historii hradu Karlštejna a jeho umělecké výzdobě. Zde 

se uvádí nejstarší archivní pramen týkající se Mistra Theodorika, který je doložen v městských knihách 

Hradčan v Archivu hlavního města Prahy. 
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největší sbírky deskových obrazů vůbec. Nejdominantnějším vyobrazením celé kaple 

je obraz Ukřižování, který je z hlediska výtvarného i ideového stěžejním dílem kaple 

a zároveň je skutečně autentickou prací Mistra Theodorika. Pod ním se nachází oltářní 

triptych, který se skládá z obrazu Dvou andělů, dále obrazu Tři Marie u hrobu a mezi 

nimi Bolestný Kristus. Tento triptych je zvláštním propojením českého gotického 

malířství a italské techniky zlacení. 177 Na výzdobě kaple se podílel významnou měrou 

také italský malíř Tommaso da Modena, který je autorem dalšího oltářního triptychu 

kaple sv. Kříže. Triptych se skládá z obrazu českého patrona sv. Václava, dále 

z obrazu Madony s dítětem a z obrazu patrona Trevíru sv. Palmácia. Tento triptych se 

liší od ostatních děl v kapli především technikou malby postav, jejich výrazů a dále 

výrazným zlacením, které pro obrazy z dílny Mistra Theodorika není typické. 178 

Církev vítězná v kapli sv. Kříže sestává z devíti „stavů“: patriarchové, proroci, 

apoštolové, mučedníci, vyznavači, sv. králové a rytíři, sv. panny a vdovy. 179 

Deskových obrazů bylo celkově namalováno 130, ale jeden z nich (konkrétně jde o 

obraz sv. Marty) v kapli chybí a pět obrazů bylo v minulosti nahrazeno kopiemi (týká 

se to vyobrazení sv. Matouše, sv. Víta, sv. Alžběty, sv. Klimenta a sv. Augustina). 180 

Další důležitou věcí, na kterou je potřeba se při studiu deskových obrazů zaměřit, jsou 

rámy. U většiny kusů se dochovaly rámy původní, ale u dvanácti byly nahrazeny 

novými. 181 Při bližším pozorování obrazových rámů, můžeme vidět, že některé z nich 

mají na spodní straně uprostřed různě tvarované jamky. Do těchto jamek byly 

ukládány relikvie světců vyobrazených na malbách. Například u obrazu sv. Jiří 

můžeme pozorovat výrazně protáhlý relikviářový otvor, do kterého byla uložena 

veliká část kosti. U některých obrazových rámů vidíme naopak velice malé kruhové 

otvory sloužící k uložení menší částečky kosti nebo jen kusu zubu, jako je tomu 

například u sv. Karla Velikého nebo sv. Mořice. Tabulku deskových obrazů, které 

obsahují otvory na uložení ostatků přikládám níže.  

Jednotlivé obrazy světců jsou do kaple rozmístěny podle hierarchie. Touto 

problematikou se zabýval historik František Fišer ve svém podrobném a 

 
177  FAJT (ed.), 1997, str. 388-391. 
178  FAJT (ed.), 1997, str. 377-379. 
179  DVOŘÁKOVÁ, 1984, str. 321. 
180  FIŠER, 1996, str. 289-312. 
181  FAJT (ed.), 1997, Katalog obrazů, jejich umístění a podrobný popis viz. str.370-546. 
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vyčerpávajícím díle o Karlštejnu. Fišer se snažil provést komparaci cyklu deskových 

obrazů se zněním Pražské litanie. 182 Podle textu litanie a plánu umístění jednotlivých 

obrazů je ale patrné, že uspořádání světců v kapli sv. Kříže nesleduje pořadí světců v 

textu litanie. 183 Dalším problémem deskových obrazů v kapli je určení vyobrazených 

světců. Karlštejnský badatel Ehemant 184 se domníval, že na tabulích jsou znázorněni 

světci, jejichž ostatky byly v kapli uloženy. Z pozdějších bádání je ale patrné, že tomu 

tak není, a z vlastního porovnávání obrazů se seznamy relikvií nemohu říct, že obraz 

světce v kapli znamená automaticky přítomnost jeho ostatku a naopak. Samotný císař 

si během výzdoby kaple sv. Kříže zakládal na tom, aby byli v tomto prostoru 

zastoupení všichni svatí z Kristova vojska, i přestože některé jejich relikvie nevlastnil, 

proto si sbírky ostatků a deskových obrazů odpovídají jen částečně. O další určení 

světců na obrazech se pokusil historik Neuwirth,185 který podle seznamů relikvií 

uložených v kapli sv. Kříže určoval i světce na obrazech bez atributů. Tato metoda je 

ale dle mého soudu velmi nepřesná a ponechává veliký prostor pro odhad. Určitou 

jistotu nám tedy poskytují pouze obrazy, v nichž byly uloženy relikvie a které byly 

identifikovány na základě jmenovek na relikviích. 186 U ostatních světců, a zvláště 

těch bez atributů, můžeme pouze odhadovat. 

Nyní přikročím k výčtu pokladu, který byl v kapli sv. Kříže přechováván. 

Vycházím přitom z Inventáře karlštejnských ostatků z roku 1598 187 a také ze seznamů 

pro ukazování relikvií na pražském Dobytčím trhu, kde se karlštejnské ostatky 

ukazovaly společně s ostatky patřícími dalším posvátným místům Koruny české. 188 

Kromě relikvií svatých byly hlavními součástmi pokladu říšské insignie a zemský 

korunovační kříž, v němž bylo uloženo dřevo z kříže Ježíše Krista, dále kus Ježíšovy 

sukně, kus provazu, část hřebu a dva trny z trnové koruny. Vedle tohoto klenotu stál 

na oltáři kaple sv. Kříže ještě relikviářový kříž, ve kterém bylo také dřevo a část 

 
182  FIŠER, 1996, str.276-284. 
183  FIŠER, 1996, str. 289-312. 
184  EHEMANT, L., Etwas zur Kunstgeschichte Böhmens. Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779, (ed. 

Dobrovský). Praha 1779, str. 211. 
185  NEUWIRTH, J., Mittelalterliche Wandgemälde und Tafelbilder der Burg Karlstein in Böhmen. 

Praha, 1896, str. 67. 
186  FIŠER, 1996, str. 285-286. 
187 SOA Praha, Archiv kapitulního děkanství na hradě Karlštejně, Inventář karlštejnských ostatků 

z roku 1598, i.č.448. 
188  Cod. IX knihovny Pražské metropolitní kapituly. Převzato od: FIŠER, 1996, str. 313. 
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zkrvavené pleny Ježíšovy. 189 Inventář dále pokračuje výčtem relikvií, které byly 

nalezeny v obrazech, almarách či truhlicích v kapli sv. Kříže. Zvláště pak zmiňuje 

ostatky sv. Sapiencie, sv. Palmáce, sv. Justiny a sv. Eufemie, které byly nalezeny ve 

zvláštní almárce na oltáři v modlitebnici císaře, tedy v kapli sv. Kateřiny. Do sbírky 

ostatků uchovávané přímo v kapli sv. Kříže inventář řadí:  

 

Sv. Annu, Sv. Pankráce, Sv. Veroniku, Sv. Justinu, Sv. Meluzia, Sv. Romana, Sv. 

Diviše, Sv. Reginu, Sv. Zuzanu, Sv. Timothea, Sv. Basilia Velikého, Sv. Philipa, Kus 

roucha Panny Marie, Meč sv. Mořice, Mléko Panny Marie, Sv. Izáka, Sv. Nazaria, 

Sv. Stanislava, Sv. Sixta papeže, Sv. Anežku Římskou, Sv. Kateřinu, Kus šátku Sv. 

Remigia, Kus košile Sv. Remigia, Sv. Nikazia, Sv. Mikuláše, Sv. Petra, Sv. Lukáše, 

Sv. Jan Chryzostoma, Sv. Matouše, Sv. Achacia, Sv. Onofria, Sv. Štěpána, Sv. 

Reginalda, Sv. Hátu, Sv. Alžbětu, Sv. Klimenta Flavia, Sv. Ruperta, Sv. Floriána, Sv. 

Lucii, Sv. Václava, Sv. Bonifáce, Sv. Cecílii, Sv. Netiši, Kámen z hory, Kus houby, 

Kus dřeva z kříže, Díl vlasů Panny Marie, Sv. Tomáše, Sv. Jan Křtitele, Sv. Jakuba, 

Sv. Pavla, Sv. Markytu, Sv. Alžbětu, Sv. Martina, Sv. Dorotu, Sv. Matěje, Sv. Marka, 

Sv. Barboru, Sv. Vavřince, Sv. Máří Magdalénu, Sv. Kryštofa, Sv. Pugharda, Sv. 

Petronellu, Sv. Mláďátka, Sv. Bartoloměje, sukni Sv. Bernharta, Kus kamene z hrobu 

Kristova, Sv. Vincence, Sv. Šebestiána, Sv. Jiří, Sv. Krystofora, Sv. Maurice, Sv. 

Markétu, Sv. Anastázii, Sv. Kornelia, Sv. Hynka, Hřeb z Noemovy archy, Sv. 

Fabiána, Sv. Kalixta, Sv. Benedikta, Sv. Gedeona, Sv. Eustachia, Sv. Antonína, Sv. 

Erazima, Sv. Lva papeže, Sv. Linharta, Sv. Florentina, Sv. Ispána, Sv. Wilibalda, Kus 

Mojžíšova prutu, Kus Áronova prutu, Sv. Prima, Sv. Osvalda, Sv. Víta, Kříž Sv. 

Materny, Sv. Gendebolda, Sv. Gongolfa, Sv. Horcenala, Sv. Hermogala, Sv. Vandala, 

v. Chryzagona, Sv. Urbana papeže, Sv. Tři krále, Sv. Brigitu, Sv. Viktora, Sv. 

Gedrutu, Sv. Affru, Sv. Řehoře, Sv. Augustina, Sv. Jeronýma, Sv. Ambrože, Sv. 

Walpurga, Sv. Jetřicha, Sv. Marcela, Sv. Julianu, Sv. Helenu, Sv. Hyppolita, Sv. 

Wendela, Sv. Secundu, Sv. Krysancii, Sv. Sturma, Sv. Abundance, Sv. Kristinu, Sv. 

Šimona, Sv. Judu, Sv. Apollonu, Sv. Ondřeje, Sv. Prokopa, Sv. Mauricia, Sv. 

Hermagora, Sv. Matouše, Sv. Serváce, Sv. Octávii, Sv. Kosmu, Sv. Damiána, Sv. 

Klimenta, Sv. 10 000 rytířů, Sv. 11 000 panen, Sv. Otýlii, Sv. Longina, Sv. Lazara, 

 
189  Dar papeže Urbana V. z roku 1368. MVB III., s. 681, Nr.1066. 
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Sv. Leodegara, Sv. Voldřicha, Sv. Purkharda, Sv. Hermata, Sv. Valentina, pancíř Sv. 

Gongolfa, Sv. Albána, Sv. Antonii, Sv. Genezia, Sv. Domicellu, Sv. Hilaria, Sv. 

Grylanda, Sv. Dignu, Sv. Medarda, Sv. Judu Tadeáše, Sv. Kolmana a Kus pláště Sv. 

Kláry. 190 

Inventář rovněž uvádí, že v obrazech se skrývají další relikvie, které ale nejsou 

kompletní. 191 Neuvádí bohužel blíže jejich stav ani počet. Zároveň také zmiňuje další 

menší truhlice, ve kterých bylo uloženo množství ostatků, o jejichž identifikaci 

bohužel nic nevíme. Převážná většina karlštejnských relikvií byla v roce 1645 z kaple 

sv. Kříže přenesena do katedrály sv. Víta, kde jsou dodnes uloženy v Ostatkové kapli. 

Jejich kompletní seznam je zaznamenán v Chrámovém pokladu A. Podlahy 192 nebo 

je dále vystaven přímo v Ostatkové kapli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 Volně cituji z: SOA Praha, Archiv kapitulního děkanství na hradě Karlštejně, Inventář 

karlštejnských ostatků z roku 1598, i.č.448. 
191 „a při tom vůkol kaple po stěnách pod obrazy rozličné jsou zdělané svátosti v své celosti, ač 

v některých místech jsou vyloupané.“ SOA Praha, Archiv kapitulního děkanství na hradě Karlštejně, 

Inventář karlštejnských ostatků z roku 1598, i.č.448. 
192  PODLAHA, 1903, str. 126-127. 
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Seznam deskových obrazů s relikviářovými jamkami 

 

JMÉNO SVĚTCE POŘADÍ 

V LITANII 

 JMÉNO SVĚTCE POŘADÍ  

V LITANII 

Sv. Anna (85)  Sv. Cyprián (35) 

Sv. Matěj (28)  Sv. Tomáš Apoštol (61) 

Sv. Bartoloměj (24)  Sv. Jimram (43) 

Kristus Trpitel (1)  Sv. Štěpán (32) 

Panna Marie (2)  Sv. Kornélius (34) 

Sv. Matouš (25)  Sv. Vavřinec (36) 

Sv. Filip (23)  Sv. Marek (31) 

Sv. Petr (16)  Sv. Šimon (26) 

Sv. Jan Evangelista (20)  Sv. Vít (45) 

Sv. Ondřej (18)  Sv. Jiří (38) 

Sv. Pavel (17)  Sv. Mořic (52) 

Sv. Jakub Větší (19)  Sv. Anežka Římská (86) 

Sv. Maternus (35)  Sv. Voršila (98) 

Sv. Lukáš (30)  Sv. Markéta (90) 

Sv. Vojtěch (46)  Sv. Barbora (97) 

Sv. Stanislav (47)  Sv. Dorota (96) 

Sv. Jakub Menší (22)  Sv. Kateřina (91) 

Sv. Barnabáš (29)  Sv. Alžběta (94) 

Sv. Apolinář (44)  Sv. Ludmila (93) 

Sv. Diviš (53)  Sv. Hedvika (99) 

Sv. Blažej (39)  Sv. Kunhuta (89) 

Sv. Otýlie (95)  Sv. Brikcí (72) 

Sv. Eustach? (57)  Sv. Štěpán Uherský (77) 

Sv Maximin (83)  Sv. Ladislav   - 

Sv. Havel (71)  Sv. Jindřich (78) 

Sv. Otmar (73)  Sv. Karel Veliký   - 

Sv. Severin (74)  Sv. Sebald   - 

Sv. Martin (69)  Sv. Knut   - 
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6. Závěr 
 

        Za vlády Karla IV. se staly české země významným duchovním centrem 

zapojeným do celoevropského kultu uctívání svatých ostatků. Vrchol tohoto kultu 

představovalo období vlády Karla IV. V úvodních kapitolách této práce jsem se 

pokusila předložit přehled duchovního vývoje osobnosti Karla IV., jež byla víceméně 

ovlivněna francouzskou zbožností a tradicí dvora tzv. nejkřesťanštějších králů. 

Posvátné prostory jako byla pařížská Sainte-Chapelle ho bezpochyby později 

inspirovaly k vytvoření podobných svatyň i v Českém království.  

V další části textu jsem si kladla za cíl popsat Karlovu dlouholetou 

sběratelskou činnost. Spíš, než prostý výčet ostatků jsem se snažila nastínit hlavní 

cesty českého krále a římského císaře za relikviemi svatých v kontextu politických 

dějin. Získávání relikvií jsem se pokusila v některých případech, pokud to šlo, 

podepřít informacemi z pramenů a listin, pokud se takové listiny dochovaly. V rámci 

omezených možností, co se týče přístupnosti darovacích listin a jiných archivních 

pramenů, si myslím, že se mi povedlo zachytit důležité cesty Karla IV. za ostatky 

svatých a zároveň nastínit politické pozadí těchto výprav. 

Hlavními místy, kam putovaly relikvie říšských i místních světců byla 

Svatovítská katedrála. Později se stal další významnou pokladnicí i hrad Karlštejn, 

kam byly ukládány Karlovy soukromé sbírky, jež se skládaly z mnoha předmětů ze 

života Ježíše Krista, Panny Marie a velkého množství světců. V rámci této práce bylo 

nutné alespoň stručně popsat stavební podobu hradu Karlštejna a její vývoj za vlády 

Karla IV. Během 50. let totiž ve většině částech hradu došlo k rozsáhlé přestavbě a 

změně účelu interiérů. K pochopení složitosti a hloubky ikonografického programu, 

který se prolíná exteriéry i interiéry hradu, bylo zapotřebí také nastínit problematiku 

konsekrací jednotlivých sakrálních prostor.  

Nejposvátnějším místem a také jakýmsi vyvrcholením ideové koncepce hradu 

byla kaple sv. Kříže, která je popsána v samostatné kapitole. Zde jsem se snažila 

nastínit její koncept, který je z hlediska duchovního nejčastěji interpretován jako 

prolínání námětů Nebeského Jeruzaléma a Církve Vítězné. Kromě této náboženské 

koncepce je nutné připomenout, že kaple sv. Kříže byla prostorem, který rovněž 

koncentroval symboly říšské moci. Mezi dalšími důležitými sakrálními prostory 
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hradu musíme zmínit také kapli sv. Kateřiny, jež se stala císařovou soukromou oratoří 

a ve které byl provizorně uložen zdobený ostatkový kříž, pořízený Karlem IV. asi 

v roce 1357, spolu s množstvím říšských relikvií. Pro samotný hrad Karlštejn byl 

nejdůležitějším milníkem založení kapitulního děkanství, které se mělo starat o 

duchovní správu hradu, a především o říšský poklad a Karlovy soukromé sbírky 

ostatků. Pro potřeby karlštejnské kapituly byla určena kaple Panny Marie, která se 

nachází v druhém patře Mariánské věže vedle kaple sv. Kateřiny a ve které se nachází 

jeden z nejvýznamnějších obrazů na hradě Ostatkové scény, odkazující k důležitým 

relikviím uchovávaným v kapli sv. Kříže.  

V následující části bych ráda představila nejdůležitější témata, o které se tato 

práce opírala a také myšlenky, které považuji v rámci tohoto tématu za důležité. Pro 

přehledné představení nejdůležitějších závěrů, ke kterým jsem dospěla při psaní této 

práce předkládám v bodech následující teze: 

1. V architektuře hradu Karlštejn se prolínají dva hlavní účely: fortifikační a 

duchovní. Postavení jednotlivých věží a objektů sleduje promyšlenou 

gradující linii, ve které jsou budovy s menším významem vepředu, a naopak 

část hradu ukrývající říšský poklad stojí až vzadu. Tato gradace se projevuje 

jak na uspořádání staveb, tak na jejich velikosti a můžeme ji sledovat i 

v interiérech hradu, kde je vyjádřena především stupňujícím významem 

námětů nástěnných a deskových obrazů. 

2. V souvislosti s Karlštejnem se přikláním k názoru některých historiků, že zde 

během výstavby došlo k výrazné změně koncepce hradu, jež byla ovlivněna 

Karlovou římskou jízdou v letech 1354-1355. Podle Dobroslavy Menclové 

sloužily původně Mariánská i Velká věž jako obytné či reprezentativní 

prostory císaře. Toto tvrzení se dá podepřít i tím, že jsou např.: v kapli Panny 

Marie dodnes zachované pozůstatky krbu, které nasvědčují tomu, že tyto 

prostory nebyly zprvu zamýšleny jako sakrální. Po návratu z korunovace 

v Římě přivezl Karel IV. do Čech ohromné množství relikvií z Itálie a Svaté 

říše římské. Protože ve Svatovítské katedrále bylo tou dobou veliké množství 

ostatků a také české korunovační klenoty, bylo pravděpodobně rozhodnuto, že 

se nově přivezený poklad uloží právě na nově zbudovaný hrad, který bude, 
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narozdíl od Chrámu sv. Víta a Vyšehradu, reprezentovat také moc a prestiž 

Svaté říše římské.  

3. Na problémy konsekrace karlštejnských kaplí a jejich pojmenování a 

patrocinium upozorňuje velké množství literatury zbývající se alespoň 

okrajově hradem Karlštejn. Nejproblematičtější se zdají kaple sv. Kateřiny a 

sv. Kříže, které v literatuře často sdílejí název Umučení Páně (Utrpení Páně). 

Tady bych souhlasila s vysvětlením, které předkládá František Fišer, že během 

konsekrace kaple ve Velké věži (kaple sv. Kříže) byl na tuto kapli přenesen 

název a výsady z provizorní kaple v Mariánské věži (kaple sv. Kateřiny). 

Přenesení významu souvisí také s přenesením klenotů a většiny ostatků 

z provizorní kaple do nové.  

4. Hrad Karlštejn není svým posláním a ikonografií v evropském měřítku nic 

nového. Můžeme ho porovnat s mnohem starším říšským hradem Trifels, kde 

byly již od 12.století uchovávány říšské klenoty. Stejně jako hrad Karlštejn 

představoval nejen schránu pro říšský poklad, ale byl důležitým symbolem 

moci panovníka a jeho náboženským projevem. Tento, ale i jiné posvátné 

prostory Svaté říše římské, Francie a ostatních evropských zemí se jistě staly 

důležitou inspirací pro stavbu hradu Karlštejn. 

5. Podle pramenů z 15. a 16.století, které dokládají název soukromé Karlovy 

oratoře jako kaple sv. Palmáce a podle soupisů ostatků z let 1515 i 1598 je 

patrné, že ostatek sv. Palmáce nebyl umístěn mezi ostatními relikviemi v kapli 

sv. Kříže, ale byl ponechán v oratoři k soukromé císařově adoraci. Tyto 

informace dokládají důležitost světce pro osobu Karla IV. Jak jsem již 

zmiňovala, svatý Palmácius byl jedním z patronů města Trevír, jež bylo 

spojené především s osobností Konstantina Velikého, na jehož tradici chtěl 

Karel IV. navázat. Svou úctu k sv. Palmáciovi dále Karel projevil založením 

filiálního kostela pod Karlštejnem v obci Budňany, zasvěceném tomuto světci. 

To, že ostatky sv. Palmácia byly uloženy v kapličce v Mariánské věži, a ne 

v tomto kostele, je patrné z pramenů, které jasně mluví o „oratoriu“ (pozn. 

oratoř, modlitebna), čímž myslí bezpochyby kapli sv. Kateřiny. Pro kostel pod 

hradem Karlštejn používají pojem „ecclesia“ (pozn. kostel). 
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6. Deskové obrazy světců v kapli sv. Kříže nejsou přesným odrazem toho, jaké 

relikvie byly v tomto prostoru uloženy. Některá vyobrazení světců jsou v kapli 

přítomny, aby doplnily kompletní soubor Vojska Ježíšova, ale také mohou 

samozřejmě vyjadřovat touhu Karla IV. k získání jejich ostatků. Identifikace 

jednotlivých světců je problematická s ohledem na nepřítomnost atributů na 

některých obrazech. V tomto smyslu poskytuje kaple sv. Kříže prostor pro 

další bádání. 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl shromáždit dosavadní poznatky o sbírkách 

ostatků na Karlštejně a porovnat tyto sbírky s tamní výzdobou a analyzovat, jakou roli 

hrají v duchovní a vládní koncepci hradu. Vzhledem k absenci některých důležitých 

materiálů zůstává otázka uložení relikvií do konkrétních prostor stále otevřená. 

Přestože se práce snažila představit co nejkompletnější seznam jmen svatých, jejichž 

ostatky se na hradu přechovávaly, stále musíme mít na paměti, že se zde pracovalo 

s novějšími inventáři, ve kterých mohou být nepřesnosti. 
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