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Úvod
Svatá Anežka Česká založila svůj klášter před více než 770 lety a on stále, i
přes běh času, stojí na pravém břehu Vltavy, jako neodmyslitelná součást Prahy.
Mnoho se v něm od Anežčiny doby změnilo. Ani nevíme, jaká byla jeho
původní podoba, instituce, pro kterou byl Anežkou určen, už v něm mnoho set let
nesídlí, mnohokrát změnil svou tvář a několikrát mu hrozil úplný zánik. Dalo by se
říci, že jeho „život“ byl po smrti své zakladatelky stejně spletitý a pohnutý, jako
posmrtný život Anežky samé. Ale stejně jako se Anežka „dočkala“ své kanonizace,
tak se její chátrající klášter v minulém století dočkal obnovy a nového úkolu – stal
se sídlem středověkých sbírek Národní galerie.
V dnešní době je tedy Anežský klášter významnou kulturní (a do určité míry
snad i společenskou) institucí. Ale jak tomu bylo ve 13. a na začátku 14. století,
v době jeho založení, růstu, rozkvětu a prvních komplikací, v době podpory ze
strany vládnoucího (a zároveň Anežčina) Přemyslovského rodu a v době
bezprostředně následující jeho vymření po meči?
Jaký byl kulturní a společenský význam Anežčina kláštera v době posledních
čtyř králů z přemyslovského rodu, resp. jeho rozsah a dosah? To je základní otázka,
která nás bude provázet celou touto prací, a na kterou budeme hledat odpověď.
Abychom na ni mohli odpovědět, musíme se na Anežčino dílo nejdříve
podívat ze všech možných úhlů, vzít v potaz veškerou kulturně a společensky
významnou činnost, která byla v klášteře vyvíjena a také to, jaké byly její výsledky
a v neposlední řadě si uvědomit, čím nebo kým byla tato činnost podmíněna a
ovlivněna. Proto neponecháme stranou našeho zájmu osobu zakladatelky, její život,
výchovu, vzory a osobnost, stejně jako kulturně-náboženskou, uměleckou,
výchovnou a sociální činnost jejího kláštera (při vědomí toho, že všechny zmíněné
oblasti činností spolu ve středověku úzce souvisí). To vše navíc pro porovnání
zasadíme do širších dobových souvislostí a kulturně-společenského stavu doby.
V některých bodech půjde pro nedostatek informací o věc komplikovanou a je
pravděpodobné, že na některé dílčí otázky nezískáme odpovědi, případně pouze
silně hypotetické, přesto věřím, že na výše položenou základní otázku odpověď
najdeme, nebo se jí alespoň hodně přiblížíme.
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1

Založení kláštera Na Františku
Pravděpodobně v roce 1231 zahájila Anežka stavbu kláštera sv. Františka1, dnes

nazývaného Anežským. Aniž to pravděpodobně tušila, byl tento počin (stejně jako
její další aktivity) v naprostém souznění s počínající novou etapou českého
náboženského, kulturního a společenského života, jehož vyjádřením se Anežčino
založení stalo, z jehož potřeb vycházelo, v jehož duchu se rozvíjelo a jejž patrně
znovu zpětně ovlivnilo.
Pozemky pro stavbu, kterou si Anežka předsevzala, jí daroval bratr Václav I.2,
jenž se nedávno, po smrti otce, stal králem, a díky němuž, a jeho náklonnosti
k mladší sestře3, mohla Anežka začít uskutečňovat své plány.
V duchu františkánských ideálů se tento pozemek nacházel přímo u hradeb
Starého města v části obývané chudinou poblíž kostela sv. Haštala s výhledem na
Pražský hrad, Anežčin dosavadní domov.
K naplnění rozsáhlých plánů ale Anežce pomohli i další příslušníci královské
rodiny, o nichž se ještě zmíním a také Anežčino věno, které již nebylo potřeba jako
podpora ambiciózní (ale v dobovém kontextu běžné) sňatkové politiky Anežčina
otce Přemysla Otakara I.4.
Do jaké míry byla Anežka „dcerou svého otce“ – do jaké míry o jejích záměrech
rozhodovaly ambice královské dcery a do jaké hluboká náboženská víra, křesťanská
láska k bližnímu a touha žít podle Kristova příkladu - není možné z dnešního
pohledu posoudit.

1

SOUKUPOVÁ, H. Anežský klášter v Praze. Praha : Odeon, 1989. S. 47. Přesné datum založení kláštera
nemáme doloženo v listinách, ale všechny okolnosti nasvědčují tomu, že se tak stalo v tomto roce, blíže
Soukupová, POLC, J. Světice Anežka Přemyslovna. Praha : Česká katolická charita, 1989, i další autoři.
2
Např. VOTOČKOVÁ- JOACHIMOVÁ, J. Anežka Přemyslovna, Praha : Českomoravský Kompas, 1940. S. 38
– 39. Tato autorka je ze starších prací asi nejspolehlivějším zdrojem nejen faktů a dat vážících se k Anežce,
jejímu životu a dílu, ale i závěry, které z daných informací vyvozuje, jsou vesměs dodnes platné. Z novějších
prací je zajímavá a přínosná zejména monografie Polcova, která mimo spolehlivých a ověřitelných faktů přináší
také doslovné a přesné překlady anežské legendy, jíž můžeme v latinském originále najít u Vyskočila
(VYSKOČIL, J. K. Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry, 1932.). Problematičtější je monografie
Kybalova (KYBAL, V. Svatá Anežka česká. Brno : L. Marek, 2001. ISBN 80-86263-14-2.), která je místy příliš
spekulativní, ale přesto je vhodné s ní pracovat. Podobně spekulativních závěrů se občas dopouští Soukupová,
která je jinak se svou rozsáhlou prací zdrojem důležitých faktů a zejména zajímavých souvislostí. Ostatní
dostupné monografické práce jsou většinou příliš tendenční (práce některých katolických autorů) a historicky
nepříliš věrohodné. V rámci širší tématiky se Anežce a jejímu působení spíše okrajově věnují i další autoři, na
které budu průběžně odkazovat podle potřeby.
3
O níž svědčí jeho celoživotní podpora Anežčina kláštera, která je nejlépe patrná z četných donací ve prospěch
kláštera, přímluvy u papeže ve prospěch Anežčiny řehole a také to, že se Václav nechal v Anežčině klášteře
pohřbít (vše viz níže).
4
Této sňatkové politice se podrobně věnují všichni výše zmínění autoři, z části nám o ní podává informace i
Legenda a my se jí blíže dotkneme v kapitolách o Anežčině mládí a výchově.
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Právě neukojené ctižádosti mladé Přemyslovny, zklamané z neuskutečněných
výhodných sňatků5 přičítá velikost založeného podniku (špitál, ženský a mužský
klášter) Novotný (1928). Vedle altruismu ji k tomu měla údajně vést i touha stát se
svatou, příznačná v souvislosti s dobovou atmosférou v duchu života a smrti sv.
Františka i sv. Kláry, Františkovy následovnice a zakladatelky ženské větve
Františkova řádu. Příkladem jí měla být i sestřenice Alžběta Durynská, svatořečená
již čtyři roky po své smrti (tj. 1235). „Kariéra tak úžasně rychlá…jistě nemohla
zůstati bez účinku na Anežku,“ píše Novotný. Takové pohnutky samozřejmě nelze
z naší pozice vyloučit, ale ani potvrdit. Jde o pouhé domněnky vzhledem k tomu, že
neznáme myšlenkové pochody Anežčiny a já osobně bych byla při podobných
soudech velmi opatrná.
Ať tak či tak, Anežčiny plány se dařilo uskutečňovat a špitál i klášter rychle
rostly a nabývaly na významu. Listinou ze dne 21. března 12346 vzal klášter a špitál
pod ochranu sám král Václav a udělil jim rozsáhlé imunity. Záhy přidal statky i
Václavův bratr Přemysl.
Anežčin klášter byl prvním konventem klarisek7 za Alpami a po Anežčině vzoru
založila konvent klarisek také Anežčina sestra Anna ve Vratislavi. Ze Slezska se
pak díky rodinným a politickým vazbám slezského vévodského rodu8 šířil řád do
Maďarska a Polska9.
První řádové sestry přišly do pražského kláštera z Itálie roku 1233, bylo jich pět
a staly se prvními obyvatelkami kláštera. Dne 11. listopadu 1233 vstoupilo do
kláštera sedm šlechtických dívek z Čech a 11. června 1234 pak sama Anežka
s dalšími sedmi šlechtičnami10. Tyto vysoce postavené obyvatelky kláštera se
vzdaly svého světského postavení, staly se sestrami řádu chudých paní a daly tak
základ řádu klarisek v českých zemích.

5

NOVOTNÝ, V. České dějiny I./3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. Praha 1928. S. 679 - 680.
Votočková-Joachymová, s. 39 – 40, …
7
Do smrti sv. Kláry nazývaných damianitky, podle sídla prvního, Klářina, konventu u sv. Damiána v Assisi.
8
Annin manžel, Jindřich II. Pobožný, byl po otci Piastovec a krátce dokonce vládl v Polsku. Jindřichova matka,
sv. Hedvika, měla sestru Gertrudu, jež byla manželkou uherského krále Ondřeje II., s nímž měla dceru Alžbětu
Durynskou, později svatou, o které v souvislosti s Anežkou ještě uslyšíme.
9
V Českých zemích vznikly konventy klarisek posléze ve Znojmě, Olomouci, Opavě, Chebu…. V roce 1782
byl řád klarisek na základě reforem Josefa II. u nás zrušen. Až v roce 1914 k nám opět klarisky přichází, ale
v této době se již jedná o radikálnější řád klarisek – kapucínek, vzniklý v roce 1535 v Itálii. Dnes sídlí v Česku
sestry tohoto řádu ve Šternberku. Blíže FOLTÝN, D. a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů.
Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-026-8. Dále oficiální stránky klarisek – kapucínek. Klášter sester klarisekkapucínek [online]. 2008 [cit. 2010-04-06]. Kdo jsme. Dostupné z WWW:
<http://kapucinky.kapucini.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1:kdojsme&catid=1:kdojsme
&Itemid=2>.
10
Například polc, s. 44.
6
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Později Anežka vytvořila dvojklášter, když k ženskému klášteru přidružila i
menší konvent minoritů, který měl především pečovat o duchovní potřeby sester a
být nápomocen Anežce v jejích aktivitách týkajících se kláštera.
Stalo se tak pravděpodobně v letech 1237 – 123811, kdy se konvent usadil na
místě někdejšího špitálu (v té době již přestěhovaného na nové působiště na Poříčí).
Šlo o radikální směr řádu menších bratří – Anežka ho pravděpodobně založila také
kvůli neshodám s existujícím konventem menších bratří v Praze u sv. Jakuba12, jež
se nacházel do té doby podle zásad řádu v roli „zaopatřovacího konventu“ ženského
kláštera v oblasti jeho duchovních i materiálních potřeb, tento byl v rámci řádu
součástí směru umírněného, a lišil se tak od Anežčiných představ o Františkově
řádu a směřování jejího kláštera samého.
Pro Anežčin klášter byla významná nejen podpora českého krále a celé
královské rodiny, ale především přízeň papežské kurie. Během prvních sedmi let
existence ženského kláštera Anežka dostala téměř dvacet papežských listů. Obvykle
šlo o kladné reakce na různé prosby z české strany týkající se kláštera nebo
špitálu13. Jednou z nejdůležitějších listin byla listina z 30. října 1234, kterou papež
Řehoř IX. přijal na žádost krále Václava klášter i špitál pod ochranu apoštolské
stolice a potvrdil mu rozsáhlé svobody a imunity. Tím se stal Anežský klášter
přímo podřízen papeži, a Anežka se tak nemusela zodpovídat v rámci řádové
struktury nadřazenému svatojakubskému konventu ani dalším řádovým nadřízeným,
což bylo velmi důležité pro další Anežčinu činnost související s klášterním
majetkem, jejím špitálem a úsilím o novou řeholi.

1.1 Řehole
Otázka řehole Anežku trápila od samého vzniku kláštera. Ženský klášter totiž
přijal tzv. řeholi sv. Kláry (neboli lépe sv. Damiána14), jež byla velmi přísná a pro
studenější podnebí střední Evropy nepříliš vhodná, proto si Anežka záhy vyžádala
od papeže Řehoře IX. výjimky z řehole. Díky nim měla od 31. srpna 1234 Anežka
11

Soukupová, s. 107.
Soukupová, s. 51.
13
Blíže Polc, s. 50 – 53.
14
Žádná řehole sv. Kláry v podstatě až téměř do Klářiny smrti neexistovala. První klarisky se, jak už jsem
uvedla, nazývaly podle sídla Klářina konventu, Damianitky. A podle sídla kláštera u sv. Damiána je nazývána i
speciální řehole z pera kardinála Hugolina, pozdějšího papeže Řehoře IX.(kterou později přiblížím), jež platila
v původním konventu, a jež byla přijímána i v dalších nově vzniklých klášterech.
12
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právo podle svého soudu ulehčovat řeholnicím v postech - papež jim dovolil jíst
dvakrát týdně dvě jídla denně a navíc potraviny z mléka, zrušil posty o některých
svátcích, při nemoci a omezil posty vůbec, také povolil nošení teplejších šatů, bot a
kožešin a pohodlnější postele15.
Problémem řehole, toho času (od roku 1216) platné a užívané v ženské větvi
řádu, bylo, že šlo vlastně o řeholi benediktinskou obohacenou o některé typické
minoritské prvky, avšak celkově byla značně vzdálena původním Františkovým
ideálům a zásadám16, což nevyhovovalo ani sv. Kláře, ani Anežce, které byly
zastánkyněmi absolutní chudoby a nesouhlasily s přísnými pravidly současné
řehole, hlavně v otázce klauzury ženských klášterů řádu.
Již na začátku roku 1237 proto požádala Anežka papeže o potvrzení vlastní
řehole, kterou sestavila podle původních pravidel platících v klášteře sv. Kláry do
roku 1216, vycházejících ze zásad sv. Františka – šlo hlavně o zásady naprosté
chudoby a kajícného života spojeného s přísným půstem. Tato pravidla doplnila ze
současné řehole.
Neznáme přesné znění Anežčiny řehole. Můžeme ho pouze odhadnout na
základě papežovy odpovědi, která přišla po delším Řehořově váhání a, navzdory
přímluvám Václava I. i podpory sv. Kláry, byla záporná. Papež pouze jako útěchu
(a zároveň z obavy ze ztráty Václavovy přízně) potvrdil Anežce dosavadní výsady a
výjimky vůči řeholi.
Problém Řehoř patrně spatřoval hlavně v požadavku naprosté chudoby. Tuto
výsadu měl jen klášter sv. Kláry a několik dalších, vesměs se však papež zdráhal ji
udělovat i jednotlivě, natož pak jako zásadu platnou v celém řádu. Uplatnění zásady
totiž znamenalo oproštění klášterů od veškerého majetku, kromě klášterní budovy,
zahrady a kostela a ponechání sester závislých na menších bratrech a almužnách,
které oni od lidí vyžebrali, což v důsledku vedlo k častému hladovění sester i
v rámci už tak přísného půstu17.
Avšak nakonec papež Anežce alespoň v otázce výsady chudoby jejího kláštera
vyšel vstříc, když dovolil oddělení špitálu od kláštera. Tím klášter zbavil špitálního

15

Novotný, s. 684 – 685.
Jde o otázku značně složitou, ale v jádru šlo hlavně o dvě věci – František chtěl, aby sestry aktivně pomáhaly
chudým a potřebným, ale řehole damianitkám nařizovala přísnou klauzuru, v jejíchž podmínkách tato činnost
nebyla uskutečnitelná. S klauzurou souvisel i další a nejzásadnější problém - sestry díky ní nebyly ekonomicky
soběstačné a bylo nutné je tedy zajistit majetkem, ze kterého by měly stálé příjmy ke své obživě, což bylo
v příkrém rozporu s Františkovým ideálem absolutní chudoby klášterů.
17
Polc, s. 49 – 51.
16
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majetku, který měl původně podle přání papeže sloužit mimo jiné k materiálnímu
zabezpečení kláštera. Stalo se tak 15. dubna 1238, kdy Řehoř IX. přijal Anežčinu
rezignaci na špitál a jeho statky18 a výslovně jejímu klášteru udělil „výsadu
chudoby“.
Řehoře snad uklidňovalo specifické postavení kláštera. V jeho čele stála
královská dcera a v klášteře bylo mnoho řeholnic ze šlechtických rodin, nemusel se
tedy bát, že by se jejich rodiny o sestry hmotně nepostaraly (za předpokladu, že
toho budou schopny)19.
S podobnými požadavky na změnu řádové řehole jako Anežka se na papeže
obracela i sv. Klára (zřejmě obě jednaly po vzájemné domluvě), papež Inocenc IV.
ji konečně vyslyšel a v roce 1253 schválil novou řeholi vycházející z původních
pravidel, kterou záhy přijal i Anežský klášter.
Význam Anežčiných snah o změnu řehole je velký, ač byly tyto snahy z velké
části neúspěšné. Tkví především v ojedinělosti a prvotnosti – v řádu bylo mnoho
nespokojenců se současnou řeholí a stavem Františkova učení po jeho smrti vůbec,
ale nebyli dost silní na to, aby své názory prosadili proti všem odpůrcům v řádu i
mimo něj. Anežka povzbuzená podporou sv. Kláry se o to pokusila, a i když byla
odmítnuta, podnítila aktivitu ostatních v této věci, zvl. sv. Kláry. Ta díky své
autoritě zakladatelky a šířící se nespokojenosti v řádu, na niž již musel papež
reagovat, a která byla ještě více podnícena Anežčinými snahami, dosáhla krátce
před smrtí změn, které byly, jak se zdá, v duchu Anežčiných žádostí20.
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Polc, s. 53.
Polc, s. 53.
20
Votočková-Joachymová, s. 51 – 64.
19
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Osoba zakladatelky
Víme již, že rozsah Anežčiných plánů, aktivit a zájmů byl veliký a jejich

výsledky obdivuhodné, ale kým vlastně byla zakladatelka velkého a významného
klášterního komplexu, přítelkyně sv. Kláry a řádová aktivistka ovlivňující do určité
míry rozhodnutí samotného papeže.
Anežka Přemyslovna (nebo také Anežka Česká, či Pražská, jak je známa
v zahraničí) se narodila pravděpodobně roku 121121 - podle tradice 20. ledna, což je
možné, protože 21. leden připadal v době jejího narození na svátek sv. Anežky
Římské, podle níž byla královská dcera pojmenována.
Jistější než datem narození jsme si datem Anežčiny smrti, ke které došlo 2.
března 128222. Anežka se tedy dožila velmi vysokého věku a její dlouhý život nebyl
chudý na zajímavé okolnosti a zvraty, zvláště v dětství a mládí.

2.1 Rodinné prostředí
Anežka byla nejmladším (devátým) dítětem českého krále Přemysla Otakara I. a
jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Po otci pocházela ze starobylého českého
rodu ovlivněného německou kulturou a její matka pocházela z rovněž starobylého
uherského rodu Arpádovců napojeného na francouzský kulturní okruh
(Konstanciina matka byla francouzská šlechtična).
V době Anežčina narození, již byla několik let zažehnána „manželská krize“
jejích rodičů. V letech 1204-1205 se Přemysl dočasně z politických důvodů23 opět
sblížil se svou první ženou Adlétou a Konstancie s dětmi se ze dvora vzdálila (ne
však do Uher, protože byla těhotná), když se jí narodil syn Václav (později I.),
Přemysl Adlétu opět zapudil a Konstancie se ke dvoru vrátila již natrvalo 24.
Konstancie byla v duchu soudobé zbožnosti velmi štědrou donátorkou směrem
ke kostelům i klášterům a, jak se později ukázalo, také ve vztahu k Anežčinu dílu.

21

Polc, s. 14, Votočková-Joachymová, s. 19…
Polc, s.126 – 129, na základě legendy a jejího rozboru, datum akceptováno i ostatními autory.
23
Jediný syn z manželství s Konstancií Vratislav v roce 1201 zemřel a s Adlétou Přemysl následníka měl
(rovněž Vratislav), navíc se mu ve sporu s císařem hodila podpora Wettinů – Adlétiných příbuzných.
24
Mimo jiné proto, že uherské spojenectví bylo pro Přemysla strategicky významnější.
22
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O duchovním prostředí Anežčiny rodiny svědčí i životní příběh Anežčiny o rok
starší sestry Blaženy25. Ta byla provdána do zahraničí, kam, přesně nevíme. Víme
však, že se roku 1271 objevila v Miláně, kde je známa jako Gugliema Boema, a
záhy na sebe upoutala pozornost svou velkou zbožností. Brzy se kolem ní utvořila
skupinka jakýchsi následovníků, byla jí přičítána zázračná uzdravení a prý se jí
objevila i stigmata. Zemřela několik měsíců po Anežce (24. srpna 1282) a byla se
slávou pohřbena. V té době začínají její stoupenci šířit mezi lidmi legendu o ní,
postavili nad jejím hrobem kapli a uctívali ji jako světici. Ještě problematičtější
však bylo, že očekávali Blaženino vzkříšení, nanebevstoupení a seslání Ducha
svatého na své věrné. V roce 1300 byl s následovníky Blaženy – Vilemíny zahájen
inkviziční proces a tři sektáři (sektářky) byli odsouzeni k smrti. Blaženiny kosti
byly vykopány a spáleny.
Blažena sama pravděpodobně nic z toho, co udávají inkviziční zprávy, neučila,
ale pouze dala svou vypjatou zbožností podnět k rozvoji sektářského hnutí po své
smrti26.
Je zajímavé jak rozdílný může být osud (zvláště posmrtný) dvou žen - sester pocházejících z jednoho duchovního prostředí jedné rodiny. Možná se na této
rozdílnosti podepsaly i plány jejich otce s oběma dcerami, spojené i s odlišnou
výchovou a životem v dětství a mládí, i když podle všeho si obě sestry byly
v mnohých ohledech duševně velmi podobné.

2.2 Mládí
Politické plány Anežčina otce skutečně ovlivňovaly celé dívčino dětství, mládí i
výchovu.
Ve třech letech (roku 1214) byla Anežka zasnoubena se synem slezského
knížete Jindřicha Bradatého a jeho ženy Hedviky a byla spolu se sestrou Annou,
zasnoubenou s Jindřichovým starším synem Jindřichem II., poslána na výchovu27
k rodině nastávajícího manžela, jak bylo v té době obvyklé. Obě Přemyslovny byly
tedy vychovávány v cisterciáckém klášteře ve slezské Třebnici, který založila
budoucí tchýně Hedvika spolu s manželem Jindřichem.
25

Polc, s. 13, Votočková-Joachymová, s. 105.
Tamtéž.
27
Blíže o výchově šlechtičen a královských dcer viz níže.
26
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Annu vychovávala přímo Hedvika, Anežka se dostala do péče Hedvičiny dcery
Gertrudy řeholnice třebnického kláštera28. Zde v tomto klášteře získala Anežka
základy víry a životních postojů, které se později projevily v jejím životě.
Významný podíl na tom měla sama Hedvika, která se v klášteře vždy na nějaký čas
zdržovala, tato budoucí světice se plně věnovala především péči o chudé, nemocné
a potřebné vůbec, stejně jako se horlivě oddávala motlitbám, tak jako později
Anežka29.
Dlouho zde však Anežka nezůstala. Po smrti snoubence se asi v pěti letech
vrátila zpět do Prahy a záhy byla polána na výchovu do premonstrátského kláštera
v Doksanech u Litoměřic, kde zůstala asi ještě kratší dobu než v Třebnici, necelé 2
roky (v letech 1217 – 1218), do dalšího zasnoubení.
Doksany založila kolem roku 1143 Anežčina babička, královna Gertruda
s manželem, králem Vladislavem. V době Anežčina dětství byly Doksany
nejvýznamnějším českým ženským klášterem a zároveň místem vyvoleným
Přemyslovci jako královská hrobka. Šlo o velmi bohatý klášter, s krásným
románským kostelem, který se brzy stal vyhledávaným střediskem pro výchovu
královských a šlechtických dcer z Čech. Mimo jiné pro důraz, jaký cisterciáci kladli
na vzdělání a také kvůli německému vlivu, díky němuž se zde rozvíjela západní
kultura. Přísností klauzury, pokorou a umrtvováním těla se v mnohém podobal tento
klášter pozdějšímu Anežčinu klášteru klarisek.
V osmi letech byla Anežka zasnoubena se synem císaře Fridricha II.,
Jindřichem, v té době již zvoleným německým králem, a poslána do Vídně na
vychování odpovídající budoucí roli císařovny. Později ze sňatku sešlo 30, a tak se
Anežka v roce 1225 vrací zpět do Prahy.
Ve Vídni Anežka strávila dlouhých šest let a mohla se zde patrně poprvé blíže
seznámit s novým, v té době do rozvíjející se Vídně pronikajícím, slohem – gotikou
a s ní souvisejícím kulturním ovzduším a dvorskou kulturou31.
Po návratu z Vídně pobývala Anežka až do smrti otce na jeho dvoře a podle
všeho na něj měla i jistý vliv, což je patrné z události, která se odehrála v roce 1226.

28

O Anežčině třebnické výchově se zmiňuje podrobně již Legenda (Vyskočil, s. 102), podrobně se jí zabývá
Polc, s. 117 – 118, Kybal, s. 31 – 35…
29
Blíže ke svaté Hedvice např. ŽÁČEK, R. Dějiny Slezska v datech. Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-172-8.
30
Rakouský vévoda Leopold VI., u něhož byla Anežka na vychování, prosadil za Jindřichovu manželku vlastní
dceru.
31
Soukupová, s. 31.
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Tehdy patnáctiletá Anežka údajně zachránila přímluvou kazatele Konráda
z Marburku, kterého chtěl dát Přemysl usmrtit32.
Nemůžeme posoudit, jak velký byl tento vliv, ale otcovská autorita v té době
Anežce stále nedovolovala vydat se vlastní cestou a princezna se stala ještě
několikrát součástí otcových sňatkových a politických plánů.
Jeden z nich se realizoval v letech 1226-1228, kdy se o Anežku ucházel
anglický král Jindřich III. Plantagenet33, který hledal spojence v Říši proti Francii.
Jednání o případném sňatku probíhala poměrně dlouho, ale opatrně. Přemysl
zde totiž stál na tenkém ledě a není jasné, do jaké míry o spojení s Anglií
prostřednictvím sňatku dcery skutečně uvažoval a do jaké míry to byl jen politický
blaf. Císař Fridrich měl s Francií spojenecké vztahy a sňatek dcery českého krále
(pro něhož měly vztahy s císařem vždy zásadní význam) s anglickým králem by se
tedy neobešel pro Přemysla bez politických následků, také proto nakonec
Přemyslův zájem o sňatek ochabl a z námluv sešlo.
V hledáčku podnikavého otce se totiž objevil nový, atraktivnější nápadník a
zároveň poslední, s nímž Přemysl o sňatku nejmladší dcery jednal. Roku 1228
začaly námluvy samotného císaře Fridricha II., které však překazila smrt Přemysla
Otakara I.
Nový král Václav I. měl velmi vřelý vztah ke své nejmladší sestře a Anežka,
která nyní již nebyla podřízena autoritativnímu otci, se souhlasem bratra vyjevila
papeži svůj záměr odmítnout císaře a vstoupit do kláštera34.

2.3 Vstup do kláštera
V roce 1231 Anežka s podporou papeže Řehoře IX. a bratra Václava omítla
císaře a oznámila rozhodnutí vstoupit do kláštera. Obojí po Evropě vzbudilo značný
ohlas - byla první královskou dcerou, která si zvolila za své působiště chudý řád sv.
Kláry, odmítla slávu, pozemské rozkoše, dokonce císařskou korunu a chystala se

32

Zprávu o této události nám zanechal jeden mnich z benediktýnského opatství v Trevíru, kterému ji popsal
zřejmě sám Konrád. Ten překazil svými podmanivými výzvami k uskutečnění tažení do Svaté země při
kázáních na Lokti plány Přemyslovi, který právě chystal trestnou výpravu do Rakouska. Tím krále rozlítil
natolik, že se rozhodl dát Konráda zabít, prý by se tak stalo, kdyby nezasáhla Anežka. Viz Polc, s. 26.
33
Vyskočil, s. 104, Polc, s. 30, Votočková –Joachymová, s. 26-27, Soukupová, s. 33 – 34…
34
Soukupová, s. 35.
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stát nevěstou Kristovou. Císař její rozhodnutí údajně přijal dobře a povzbudil
k vytrvalosti v jejím rozhodnutí35.
Chválou nad Anežčiným rozhodnutím (které mu navíc politicky vyhovovalo)
nešetřil ani papež Řehoř a například v roce 1235 v jednom listu napsal: „V jejím
něžném věku a tvrdém osudu shledáváme známky nebeského obcování, tak že,
prchnuvši před nabízenými odznaky císařské výsosti, již kráčí vstříc svému
[nebeskému – pozn. aut.] ženichu a rozsvícenými svítilnami, provázena sborem
svatých panen36.“
K Anežčině obláčce došlo snad 11. června 123337 za přítomnosti krále Václava,
královny, biskupů, šlechticů a dalších. Vstup královské dcery do kláštera se stal
velikou společenskou událostí a vzhledem k postavení Anežky jistě nebylo
překvapením, když byla papežským listem z 31. srpna 1234 jmenována abatyší
svého kláštera, avšak již v roce 1238 se měla titulu vzdát a zůstat nadále pouze
starší sestrou. Jestli se tak opravdu stalo, není jisté, ovšem zásadní vliv v klášteře jí
přesto zůstal38.
Pověsti, které se o Anežce šířily Evropou, vedly pravděpodobně sv. Kláru
k zájmu o ní. Není jasné, která z obou žen udělala první krok na cestě
k dlouholetému přátelství39, každopádně se nám zachovaly čtyři listy, které napsala
Klára Anežce, v opačném směru se bohužel nezachoval žádný. Z dochovaných
dopisů je patrná (jistě oboustranná) úcta, oddanost a nejčistší láska. Anežka
pravděpodobně často žádala rady od svého „duchovního vzoru“ ve věcech
spravování kláštera, zamýšlené nové řehole a dalších, protože se o těchto
problémech Klára v dopisech Anežce rozepisovala.

35

Vyskočil, s. 105 – 106.
Novotný, s. 678.
37
Toto datum uvádí legenda a hovoří pro něj také to,že jde o datum připadající na svatodušní svátky, které byly
obvyklé pro přijímání nových členů do Františkova řádu, ale Soukupová se na základě datací papežských a
královských listin domnívá, že k obláčce došlo již 25.3., s. 50.
38
Polc se domnívá (s. 88), že jí hodnost abatyše zůstala až do smrti, i když se úřadu vzdát chtěla, a pouze dávala
přednost titulu starší sestra, protože, kdyby se skutečně vzdala řízení řádu (jak to udělal sv. František), její
legendista by to určitě zaznamenal, případně by o tom existoval nějaký doklad v podobě např. papežské listiny.
I kdyby se žádný podobný doklad nedochoval, měla by být tato, sice formální, leč přesto významná změna
patrná z následné dochované komunikace s papežem. Navíc v době, kdy Anežka všemi silami usilovala o
změnu řehole, by bylo rozhodnutí vzdát se řídící funkce kláštera více než překvapivé. Všeobecně se však soudí,
že se funkce skutečně vzdala, ale jak argumentuje Soukupová (s. 82) jako „starší sestra“, králova sestra a
zároveň fundátorka si podržela zásadní vliv a dosavadní privilegia, pouze se oprostila od některých povinností
souvisejících s úřadem abatyše a odvádějících jí od kontemplativního života. Osobně se domnívám, že ať už se
úřadu skutečně vzdala, či ne, šlo vzhledem k jejímu postavení skutečně především o formální záležitost mající
pouze nepatrné (jestli vůbec nějaké) faktické následky.
39
Tento vřelý vztah mezi Anežkou a sv. Klárou měl značný ohlas i v Itálii, kde se již na začátku 16. stol.
Anežka těšila úctě. Viz. CRONIA, A. Čechy v dějinách italské kultury. Praha : ČAVU, 1936.
36
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Obě ženy spojoval, jak už bylo uvedeno dříve, mimo jiné boj o uznání nové
řehole v duchu prvotních Františkových zásad. Směřování tímto směrem naznačila
Anežka již při svém vstupu do kláštera tím, že složila sliby na původní, dosud
neschválené znění řádových pravidel, jak vyplývá z textu Anežské legendy a jak by
to odpovídalo Anežčiným ideálům.

2.4 Anežka z Legendy
První legenda o Anežce Přemyslovně vznikla již v první polovině 14. století,
tedy poměrně brzy po Anežčině smrti a je podle všech srovnání autorů, kteří se jí
zabývali celkem historicky věrná40, každopádně historické osobě Anežky ze všech
legend nejbližší. Pro naše účely můžeme čerpat z rozboru a překladu J. K.
Vyskočila a J. Polce, na něž budu v případě potřeby odkazovat.
Legenda popisuje celý Anežčin život - včetně toho, co předcházelo jejímu
narození41 – dětství, dospělost i smrt, dále i to, co se dělo po Anežčině smrti, včetně
jejích zázraků.
Anežka je vykreslována jako světice již od nejútlejšího dětství42. I před vstupem
do kláštera Anežka pod královským rouchem nosila žíněné a uléhala na slámu43.
Oslavováno je zvláště Anežčino rozhodnutí pro klášterní život a její pokora, která
dokonce až ohrožovala zdraví Přemyslovny. Anežka se často bičovala, umrtvovala
své tělo, odříkala si, držela dlouhodobé půsty, jedla v podstatě pouze chleba, cibuli,
občas ovoce nebo ryby, takže v době smrti byla kost a kůže44. Dokonce i papež a sv.
Klára ji napomínali, aby to nepřeháněla45.
Trávila celé hodiny na motlitbách, zvláště před přijetím Těla Páně46. Legenda
dále praví, že se z její soukromé oratoře při motlitbách ozývaly zvuky a z Anežky
samé po skončení motliteb vycházelo obzvláštní světlo. V den Nanebevstoupení

40

Viz seznam literatury.
Prorocký sen Anežčiny matky o tom, že její dcera se stane řeholnicí a její sláva nebude z tohoto světa.
(Vyskočil, s. 101-102, také Polc, s. 14, …)
42
Jako dítě si nehrála, raději trávila čas motlitbami (Vyskočil, s. 102, dále Polc, s. 18 ,…), již jako mladá dívka
se rozhodla zůstat pannou po vzoru Panny Marie.
43
Vyskočil, s. 106, dále, Polc s. 43, …
44
Vyskočil, s. 111-112, dále Polc, s. 73 a 75, …
45
Polc, s. 76.
46
Vyskočil, s. 112 a 114, dále Polc, s. 77 a 79, …
41

16

Páně dokonce při motlitbě náhle zmizela a až po chvíli se opět objevila mezi
sestrami47.
Podle legendy se Anežka dělila o vše, co měla a naplňovala tak ideál chudoby a
pomoci druhým. Almužny od krále dělila na tři části – jednu na svaté předměty,
jednu sestrám a jednu rozdala chudým, stejně jako svůj majetek před vstupem do
kláštera48. Snažila se všem pomáhat, i sestrám, kterým skoro sloužila (samozřejmě
tak, aby o tom nevěděly)49.
Měla léčivé zázračné schopnosti již za života, kterými pomáhala všem, kteří se
na ní obrátili. Léčil její plášť50, opasek i pouhý dotek světice. K uzdravení jedné
měšťanky použila jablek, která se zázračně objevila na stromě v klášteře, když o ně
Anežku žena poprosila. Po smrti uzdravovaly také její vlasy, resp. voda, v níž byly
vlasy namočeny, stejně jako víno a voda, v nichž se opláchly Anežčiny kosti.
V době největší nouze (za Braniborské nadvlády, kdy se o sestry neměl kdo
postarat), dokázala Anežka motlitbou a prosbou vyvolat vícekrát zázrak ve formě
rybek a chlebů objevivších se ve fortně kláštera.
Dokonce prý dokázala vzkřísit svou neteř, Václavovu dceru, protože se jí
zželelo její matky Kunhuty, avšak děvčátko ji poprosilo, aby ho nevolala zpět do
tohoto světa a Anežka uposlechla.
V roce 1278 prý Anežka předpověděla smrt synovce Přemysla Otakara II.51 a
také se jí dostalo vize, že nezemře, dokud nezemřou všichni její blízcí.
Díky všem těmto podivuhodným věcem, které obklopovaly Anežčin život, její
askezi a pevné víře, získala Anežka již za života pověst světice, která se záhy po její
smrti začala vyvíjet v kult.

2.5 Světice Anežka Přemyslovna
Po smrti této obdivuhodné ženy chodily k nepohřbenému tělu nekonečné
zástupy lidí a legendista popisuje vůni vycházející z jejího těla a pláště, což bylo
všeobecně pokládáno za znamení svatosti.
47

Zázraky a známky svatosti v legendě – Vyskočil, s. 124-134, opis u Polce, přepis Kybal (S. 178-181),
podobně Votočková - Joachymová, s. 90-96, …
48
Vyskočil, s. 106, dále Polc, s. 43, …
49
Vyskočil, s. 111, dále Polc, s. 73, …
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Přiložila jej na nemocnou sestru.
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Polc, s. 114.
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Ačkoli Přemyslovna zemřela 2. března, pohřbena byla až 15. března 1282. Do té
doby nebylo totiž nikoho, kdo by jí pohřbil – pražský biskup Tobiáš z Bechyně, ani
jiní řeholní preláti, se neodvažovali k pohřbu vysoce postavené členky
Přemyslovského rodu v choulostivé vnitropolitické situaci, ve které se země
nacházela. Po smrti Přemysla Otakara II. v roce 1278 v zemi stále ještě drželi moc
Braniboři, situace byla velmi neklidná a nepřehledná52. Nakonec Anežku pohřbil v
kapli Panny Marie kostela sv. Františka generální představený minoritů Bonagracia
Tielci, který zde byl zrovna na vizitaci. Podle legendy dokonce Anežka
předpověděla, že jí pohřbí cizí minorita53.
Pro Anežčinu okamžitou kanonizaci (jako např. v případě sestřenice Alžběty
nebo sv. Františka) nebyla dobrá situace. Podrobně se důvody, proč nebyla v této
věci okamžitě vyvinuta aktivita, zabývá Vlastimil Kybal54, ale z části se spíše
dohaduje. Jako důvody uvádí pokoření Přemysla Otakara II., a tím
i Přemyslovského rodu, a slabost mladého nastupujícího Václava II. Navíc nikdo
nepotřeboval, aby česká moc znovu sílila. Poté, co Václav upevnil svou pozici,
neusiloval o kanonizaci své tety, podle Kybala, z toho důvodu, že neměl
františkány, k jejichž ženské větvi Anežka náležela, příliš v lásce, navíc měl jiné
starosti a ke konci vlády i konflikt s papežem.
O pravém jádře Václavova nezájmu (nemáme nic, co by hovořilo o jeho
kanonizačních snahách) se můžeme jen domnívat. Ať už to byly osobní důvody, či
politické, za Václavova života, ani krátce po něm, kdy situace ve státě byla opět
značně nestabilní a panovníci se neustále střídali, nevíme o žádném pokusu
o kanonizaci Anežky Přemyslovny.
Z legendy známe řadu zázračných uzdravení, která měla světice způsobit, a
která měla později přispět ke kanonizačním snahám. Mimo jiné v roce 1296, nebo
1297 měla Anežka uzdravit dcerku Guty Habsburské a Václava II. Markétku55.
Dále v roce 1317 prý náhle uzdravila jednoročního Karla IV. a o rok později i jeho
maku Elišku Přemyslovnu po porodu, ta pak slíbila, že bude všemožně usilovat
o kanonizaci své pra pratety. Ale z důvodů, o nichž se můžeme spíše domnívat,
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VLČEK, E. Osudy českých patronů. Brno : Zvon, 1995. ISBN 80-7113-131-8. S. 209, KUBÍN, P. Anežka a
Eliška Přemyslovny: Pokus o svatořečení v královské rodině, in: Ve znamení zemí koruny české. Praha :
Casablanka, 2006. ISBN 80-903756-1-8. S. 188, Vyskočil, s. 123, Polc, s. 132.
53
Votočková – Joachymová, s. 96.
54
Kybal, s. 182 – 183.
55
Vyskočil, s. 124.
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podala kanonizační žádost až o deset let později k papeži Janu XXII. a tuto snahu
brzy překazila Eliščina smrt56.
Ale to je již mimo námi sledované období, jen mohu dodat, že Anežka byla
nakonec 3. prosince 1874 Piem IX. blahořečena. Památka blahoslavené byla
stanovena na 2. března. V Čechách blahořečení, po několika staletích snah a
neúspěšných pokusů, věřící i vlastenci přijali s radostí a kult, který tak nabyl
oficiálních rozměrů, se po všech směrech začal rozvíjet ještě více než předtím.
12. listopadu 1989 byla Anežka Česká konečně svatořečena Janem Pavlem II.
ve Svatopetrském chrámu za účasti více než osmi tisíc poutníků z Čech.

56

Kanonizační snahy Elišky Přemyslovny – srovnej Kybal, s. 184-193.
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3

Kulturní ovzduší a vliv Anežského kláštera
Kult Anežky Přemyslovny v průběhu svého vývoje působil významně na

české prostředí. Našel svůj odraz především ve výtvarném umění a literatuře, ale
měl vliv i na politiku a později, v době národního obrození a dále, se uplatnil také
v hudbě a dramatu. To vše je výsledkem dlouhého „druhého“ života této zajímavé
ženy, ale jaký byl její vliv na kulturu doby, v níž se sama pohybovala? V čem tento
vliv spočíval a z čeho vycházel? Jaká byla Anežka po stránce kulturní a jaký byl
v tomto směru její klášter?
O tom jaká Anežka pravděpodobně byla, jaké byly její ideály, cíle, v co věřila
a oč usilovala, jsme se něco dozvěděli z rozboru Anežčina života, díla a legendy.
Blíže se na Anežčin duševní život a jeho zdroje podíváme nyní, abychom mohli
lépe pochopit duchovní a kulturní ovzduší Anežského kláštera, jeho produkty a vliv,
resp. význam.

3.1 Duchovní zdroje
Anežka měla od mládí vzor v sestřenici Alžbětě Durynské, manželce Ludvíka
IV., durynského lantkraběte. Která ač byla o pouhé čtyři roky starší než Anežka,
zemřela již v roce 1231 a necelé čtyři roky poté byla Řehořem IX. svatořečena.
Alžběta byla celý život oddána duchovnímu životu, péči o chudé a nemocné,
což muselo Anežce velmi imponovat. Stejně jako Alžbětin vztah k minoritům, jejím
zpovědníkem byl totiž minorita Rüdiger, díky němuž se seznámila s františkánským
učením. Později byl jejím zpovědníkem i Konrád z Marburku, kterého Anežka
zachránila před smrtí57. Po smrti manžela zřídila Alžběta špitál v Marburku, kde
sama pracovala a také tam zemřela na celkové vyčerpání a nemoc. Život této světice
byl pro Anežku velkou inspirací a v mnohém se shodovaly i jejich povahy58.
Možná, že Anežčin zájem o minority podnítil i Alžbětin zájem o jejich učení.
Jestli Anežka osobně znala nějaké příslušníky toho řádu dříve, než vstoupila do
kláštera, nevíme, ani to, odkud o nich získala více informací. První minorité se
57

Viz výše.
Alžbětou se jako inspirátorkou Anežky zabývají v podstatě všichni jmenovaní autoři, např. Soukupová, s. 43
– 44, Novotný, s. 683 – 684, Polc, s. 44 – 45.
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objevili v Praze kolem poloviny 20. let 13. století, ale nemáme doklady o tom, jak
dlouho se zde zdrželi, ani jaký vliv tu zpočátku získali59. Každopádně Anežka
později pro své založení zvolila právě tento řád a povolala k tomu účelu do Prahy
minority z Mohuče, kteří se zde objevili asi v roce 123260.
V souvislosti se zvoleným řádem, je jasné, že na Anežku mělo vliv také učení
jeho zakladatele sv. Františka z Assisi (o němž se ještě zmíním) a samozřejmě
zakladatelky ženské větve řádu a Františkovy následovnice sv. Kláry, která jak jsme
již viděli, byla rovněž Anežčiným vzorem a zároveň velkou přítelkyní a rádkyní
v nejrůznějších záležitostech Anežčina života.
V oblasti kultu eucharistie i mariánského kultu, které Anežka ve svém klášteře
horlivě rozvíjela (tedy především kult eucharistie), mohl mít na Anežku vliv zvláště
doksanský klášter, který oba kulty pěstoval. Ačkoli v něm Anežka nestrávila dlouhý
čas, pobývala tam ve věku, kdy jsou děti neobyčejně vnímavé a jistě zde byl
položen alespoň základ k pozdějšímu Anežčinu uctívání Svátosti oltářní.
Samozřejmě měl na mladou Anežku vliv také dvůr jejího otce, ale hlavně dvůr
bratra Václava, kde se již plně rozvíjela dvorská kultura a umění, a na kterém
pobývala v době, kdy se rozhodovala o svém zakladatelském díle a o své
budoucnosti řeholnice. Je možné, že právě tento dvůr Anežce zprostředkoval první
kontakty s minority nebo alespoň s jejich učením61.
Jak vidíme, zdrojů, které ovlivnily Anežku a její zakladatelské dílo, bylo
mnoho, a to jsme jistě nevyčerpali všechny dobové myšlenky a vynikající
osobnosti, které na Anežku působily. Zajisté mnoho z toho Anežce zprostředkovaly
i vzdělávací instituce, ve kterých pobývala (třebnický a doksanský klášter) a není
jistě náhodou, že sama Anežka později ze svého kláštera vytvořila významné
centrum vzdělávání a výchovy dívek „z lepších kruhů“.

3.2 Výchova středověkých šlechtičen
Výchově a vzdělání (v mezích vhodných pro ženu) šlechtických a měšťanských
dcer z lepších rodin byly běžně určeny ženské kláštery, kam bývaly dívky na
59

Pravděpodobným datem trvalého usazení prvních minoritů u nás je rok 1228, kdy vznikl konvent u sv. Jakuba
v Praze. SVÁTEK, J. Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy, in: Sborník
archivních prací, roč. XX, č. 2. Praha : Orbis, 1970. S. 545.
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několik let poslány i se svými družkami, za což otec dívky obvykle věnoval klášteru
nějaký obnos, vyměřený důchod nebo pozemek.
Další možností pro středověké dívky byly nižší měšťanské školy, ne vždy
vysoké úrovně, kde se buď vzdělávaly odděleně (ve velkých městech) nebo
společně s chlapci, kteří posléze mohli pokračovat na vyšší stupně škol. Této
možnosti ale využívaly v podstatě pouze měšťanky z kupeckých a řemeslnických
rodin62.
Šlechtičnám, se mohla, pokud nebyly chovankami klášterů, poskytnout také
výchova na dvoře snoubence, otce nebo ve fraucimoru některé z výše urozených
šlechtičen63 podle situace, prostřednictvím domácího učitele (duchovního) a
různých vychovatelek. Na dvoře snoubence byla, jak jsme již viděli, několik let
vychovávána i Anežka.
Že se toho dívky neučily co do obsahu a šíře vědomostí z dnešního pohledu
mnoho, není tajemstvím. Avšak nezřídka se objevovaly výjimečné velmi vzdělané
ženy, zpravidla ze šlechtických kruhů, kterým rodina a další podmínky toto
vzdělání umožnily. Takové ženy se pak stávaly donátorkami, duchovními
přítelkyněmi významných myslitelů a umělců nebo samy umělkyněmi, zvláště
v oblasti literatury (poesie)64.
Spolu s šířící se dvorskou kulturou a zlepšujícím se postavením ženy se od 12.
století šířil i ideál ženy nejen krásné, ale i vzdělané a zajímavé, což přispívalo
k rozšiřující se vzdělanosti výše postavených žen65.
Šlechtičny a královské dcery bývaly tedy zpravidla alespoň na několik let
poslány do ženského kláštera, kde se jim mělo dostat pro tu dobu obvyklého a
postačujícího vzdělání. Naučily se číst a psát, získaly potřebné znalosti a návyky
z oblasti náboženství, především znalost katechismu, kréda a modlení, věnovaly se
také zpěvu náboženských písní, biblické historii, a v neposlední řadě poznaly žaltář,
z něhož se dívky v klášteře každodenně modlily. S náboženským, ale i celkovým
vzděláním souviselo osvojení si základů latiny a někdy i základů sedmera
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Jejich vzdělanost v praktických odvětvích (čtení, psaní, počítání) byla obvykle vyšší, než se někdy obecně
soudí. I dívky musely pomáhat v krámu otce (zvl. pokud neměla rodina syny) a hlavně se připravovat na provoz
vlastní domácnosti a obchodu budoucího manžela. Blíže PERNOUDOVÁ, R. Žena v době katedrál. Praha :
Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-544-5, pro pozdější období JANÁČEK, J. Ženy české renesance.
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Tato možnost měla tu výhodu, že zde mohla dívka přijít k dobře postavenému ženichu, ale pro královské
dcery byla samozřejmě bezpředmětná (ony byly těmi nejvýše postavenými šlechtičnami v zemi).
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Podrobně i s příklady vzdělaných a svým způsobem mocných žen Pernoudová, ženu prostředí dvorské
kultury představuje také Ennenová.
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svobodných umění (trivia a quadrivia). Ideálem středověké ženy byla především
žena pracovitá a zručná, což platilo i o dívkách z nejlepších rodin a královských
dcerách, proto se i v klášteře dívky věnovaly ručním pracím, zvl. vyšívání66.
Ze západních klášterů máme v této době doložené i řeholnice iluminátorky,
které zdobily opisy rukopisů z per dalších žen – sester67.

3.3 Výchova Přemysloven
Jak už bylo uvedeno výše, výchova středověkých šlechtičen se příliš nelišila od
výchovy dcer královských a to platilo i v případě Přemysloven. Pro nás však
vyvstává rozdíl v tom, že o jejich výchově máme většinou více konkrétních
informací68, než o výchově „obyčejných“ šlechtičen.
První klášterní škola v Českých zemích vůbec vznikla při klášteře benediktinek
u sv. Jiří na Pražském hradě, který založila Přemyslovna Mlada roku 96769. Tento
klášter si udržel díky sepjetí s královskou rodinou svou exkluzivitu i v dalších
staletích a spolu s doksanským klášterem byl v době Anežčina mládí
nejvyhledávanějším klášterem pro výchovu královských dcer70, záhy po založení se
k nim připojil klášter Anežčin.
Doksanský klášter ležící v severních Čechách, byl rovněž spjat
s přemyslovským rodem a abatyšemi zde byly, stejně jako u sv. Jiří, často
významné Přemyslovny, které se rozhodly (nebo byly určeny) pro církevní
„dráhu“71. Šlo o klášter premonstrátský a premonstráti, jak už bylo řečeno, kladli
důraz na vzdělání72. Většinou se v jejich klášterech učilo trivium (gramatika,
66
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rétorika, dialektika), quadrivium (aritmetika, geometrie, astronomie, muzika) a
latina, ale Anežka se učila v Doksanech asi jen přes rok73, a tak je otázkou, co za tu
dobu stihla. Každopádně zde, jak praví legenda, měla mimo náboženského vzdělání
získat i vzdělání literární74, s náboženským tehdy úzce související.
Anežský klášter brzy po svém založení díky úctě, kterou Anežka požívala
v přemyslovském rodě, získal srovnatelný význam s klášterem svatojiřským, a tak
zde před smrtí Anežky pobývaly další dvě Přemyslovny.
Jednou z nich byla Anežčina neteř Kunhuta se svým doprovodem složeným z
dcer předních šlechtických rodů. Kunhuta přišla do Anežčina kláštera v roce 1277
ve věku dvanácti let a zůstala zde ještě poměrně dlouho po Anežčině smrti, přičemž
v mnohém byla Anežčinou pokračovatelkou75.
Spolu s ní zde pobývala i starší příbuzná Alžběta, která rovněž přijala řeholní
roucho ještě před Anežčinou smrtí.
Anežský klášter byl v té době prodchnutý atmosférou mystiky, tehdy velmi
aktuální, spojenou s kultem eucharistie, ve kterém byla Svátost oltářní vnímána jako
náhrada za pokrm pozemský a součástí přípravy směřující k duchovnímu splynutí
s Bohem.76 To vše Kunhutu velmi ovlivnilo a později se projevilo v jejím dalším
životě a díle.
V době, kdy už Kunhuta o jiném než řeholním životě neuvažovala, požádal jí
její bratr Václav II. roku 1290, aby opustila klášter a provdala se za mazovského
vévodu Boleslava II. V nové zemi ale česká princezna nebyla vítána a manželství
postupně směřovalo k rozpadu, a tak, když papež povolil rozluku manželství, vrátila
se Kunhuta roku 1302 zpět do Prahy77. Zde znovu vstoupila do kláštera, tentokrát
však místo do chudého kláštera klarisek do bohatého svatojiřského kláštera na
Hradě, kde se záhy stala abatyší78, a kde mohla realizovat své umělecké záliby a
vzdělání, podnícené a získané během mnoha let (1377 – 1390, až do Anežčiny smrti
pod jejím přímým dohledem) strávených v podnětném prostředí Anežského
kláštera.
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Za dob jejího působení v klášteře dosáhla vrcholu činnost svatojiřského
skriptoria, které do jisté míry navázalo na činnost skriptoria františkánského
v Anežském klášteře a dokonce jej předčilo – jedním z vrcholů české knižní a
iluminátorské tvorby je tzv. Pasionál abatyše Kunhuty, vzniklý z popudu svatojiřské
abatyše79.
Svatojiřský klášter se stal za abatyše Kunhuty prvořadým kulturním a
výchovným centrem – znovu převzal od kláštera sv. Františka tuto úlohu,
uvolněnou po smrti Anežky a pokračoval v ní na samém sklonku přemyslovské
vlády80. Díky tomu měl značný vliv na Elišku Přemyslovnu a snad i na její sestru
Annu. Bylo tomu tak pravděpodobně ještě před příchodem Kunhuty do sv. Jiří a o
to více pak za úřadování jejich tety. Eliška několik let strávila přímo v klášteře,
možná v letech 1306 – 1310, ale kvůli nedostatku pramenů se názory historiků ve
věci přesné doby Eliščina pobytu zde různí81.
Jisté je, že Kunhuta měla na svou neteř Elišku po mnoho let zásadní vliv a jistě
jí předala mnoho z toho, co se sama naučila v klášteře své tety Anežky. Důkazem
pro to může být Eliščin kladný vztah k osobě pratety Anežky. Několikrát se na ní
měla v modlitbách obrátit (podle legend) v době osobních problémů a pokusila se
také o její kanonizaci82.
Tento zajímavý kulturně-společenský přenos mezi dvěma pražskými
duchovními centry doby se stal prostřednictvím těchto významných posledních
Přemysloven a jejich výchovy součástí většího přenosu dynastického – o kladném
vztahu Karla IV. ke svým přemyslovským předkům a jejich odkazu nemůže být
pochyb, stejně jako o kladném vztahu k minoritům, které do vlasti Anežka přivedla
a zde je usadila83.
Středověká kultura, tedy i umění je úzce spjato s náboženstvím – ve
středověkém chrámu se prolínají všechny druhy výtvarného umění: architektura,
malířství, sochařství i užité umění. Proto není divu, že Anežčin klášter je spolu se
svými kostely i přes fragmentární dochování příkladem vysokého umění přelomu
románského slohu a gotiky v českých zemích.
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3.4 Činnost skriptoria a výtvarné umění
Rozsah a význam umělecké činnosti kláštera je dobře patrný na zdejší knižní
produkci. Dnes se již snad všichni autoři zabývající se touto problematikou
shodnou, že v Anežčině klášteře existovala velká písařská a iluminátorská dílna84.
Postupně je na základě novějších výzkumů a analýz odhalován původ mnohých
dobových literárních děl právě v Anežčině klášteře, nebo alespoň jejich souvislost
s ním.
Z výtvarných rozborů85 iluminací knih, vzniklých v tomto klášteře, vyplývá, že
konvent menších bratří byl střediskem zprostředkujícím šíření vlivů italského
knižního malířství86 do malby české. Toto ovlivnění z jihu Evropy, mělo v době
vznikajícího českého malířství význam pro jeho další vývoj87. Zdejší skriptorium,
díky vazbám na Itálii a dalšímu rozvoji italských podnětů, pomohlo vytvořit
podmínky pro vynikající a svébytné české knižní malířství v době Jana
Lucemburského a zvláště pak Karla IV88. Ale zároveň tyto vazby vedly
k pozvolnějšímu pronikání gotiky89 do české knižní malby (na rozdíl od
architektury a sochařství) a delšímu udržení románských prvků90.
Jedním z nejvýznamnějších děl vzniklých v Anežčině klášteře je tzv.
Františkánská bible, která byla napsána a vymalována na konci 13. století. Do
dnešních dnů se zachovala jen její druhá část, v jejíž výtvarné výzdobě je patrný
výše zmíněný byzantismy ovlivněný sloh (tedy vlivy z jihu, hlavně z Benátek) i
reminiscence na durynsko-saskou školu (tedy i vlivy ze západu), a dokonce prvky
západoevropské (francouzské) rané gotiky. Františkánská bible je tak první
předzvěstí propojení všech těchto prvků v českém umění na počátku 14. století91.
Dalším velmi významným dílem ze svatofrantišské dílny je tzv. Osecký
lekcionář, který stejně jako Františkánská bible vznikl v klášteře před koncem
13. století a je rovněž dvoudílný. Byl objednán pro klášter cisterciaček v Lužici, ale
84
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františkánské motivy (např. sv. František s mnichy, kteří zapisují jeho učení) a další
indicie prozrazují místo jeho vzniku92. V Oseckém lekcionáři můžeme znovu
pozorovat syntézu všech vlivů působících na naše knižní malířství, která se již
pomalu vyvíjí v osobitou středoevropskou variantu gotického malířství93. Tento jev
můžeme sledovat i díky tomu, že jde o dva neobyčejně bohatě zdobené rukopisy.
Druhý díl bible, jenž se nám dochoval, má 73 velkých iniciál a lekcionář celkem
v obou částech 125 velkých iniciál94, přičemž bohatství můžeme najít i v množství
barev, kterým se obě díla vyznačují.
Na základě iluminací těchto rukopisů, můžeme vidět také propojení Anežského
kláštera s dvorským uměním Přemysla Otakara II., některé postavy jsou totiž
kresebnou osnovou blízké trůnícímu Přemyslu II. z jeho starších pečetí, navíc zde
byly vysledovány podobnosti s výzdobou „Řezenského kříže“, jehož zadavatelem
byl sám Přemysl, a jak později rozebereme, vznikl patrně také v Anežčině klášteře,
nebo byl alespoň určen pro místní přemyslovské mauzoleum. Také pružnost a
elegance postav, zvláště krásných vznešených dam, jsou zřetelnými znaky
dvorského umění klasické gotiky95.
Knižní malbě Anežčina kláštera vděčíme také za první spodobení samotné
Anežky. Již za Anežčina života vznikla nejméně dvě vyobrazení spodobňující
Anežku, i když samozřejmě zatím pouze jako řeholnici a donátorku a nikoli jako
světici. V obou případech se jedná o knižní malbu, přesněji řečeno iniciály
v knihách, které měly vztah k Anežčinu klášteru nebo k ní samé.
První z nich je tzv. Sedlecký antifonář, který vznikl před polovinou 13. století
(kolem roku 1240) a původně asi náležel k Anežskému klášteru nebo možná
dokonce vznikl v jeho mužské části96, každopádně pochází z okruhu pražského
dvorského umění. V iniciále P nám ukazuje klečící donátorku – klarisku Anežku
Přemyslovnu, jak můžeme vidět na obrázku č. 197.
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Dokonce dvakrát byla Anežka zobrazena také v Oseckém lekcionáři, který, jak
již víme, vznikl v klášteře u sv. Františka. Na obrázku č. 2, můžeme Anežku vidět
v iniciále H spolu se sv. Anežkou Římskou, se kterou ji pojilo nejen jméno, ale i
srovnání obou žen z úst svatého Františka98. Opět zde pozorujeme klečící
donátorku, nyní spínající ruce směrem k hlavní „události“ této stránky – Stětí
sv. Jana Křtitele.
Další knihou, která nám již Anežku neukazuje, ale přesto mohla být napsána
v Anežčině klášteře (již asi v 60. letech 13. století) je tzv. Františkánský brevíř99,
který, jak přesvědčivě argumentuje Soukupová (1989), má svým obsahem vztah
nejen k františkánskému řádu, ale i k sv. Salvátoru, což je pro minoritský řád i dobu
velmi neobvyklé, ale vzhledem k svatyni založené v klášteře (o níž bude ještě řeč
v souvislosti s Přemyslovským mauzoleem), by jeho uctění v knize mohlo
vypovídat o vzniku rukopisu v Anežském klášteře100.
Za středověké malířské práce jsou vzhledem ke způsobu provedení považována
nejen výzdoba rukopisů, ale i rytá ideální zobrazení zemřelých na náhrobních
deskách. Nejkvalitnější z nich se zachovala právě v klášteře sv. Anežky, například
náhrobek dcery Václava II. Guty101, který je výrazně pojat v západogotickém
stylu102, a který je spolu s iluminovaným rukopisem Život sv. Františka, vzniklým
kolem roku 1300, dokladem neustávajícího spojení Anežčina kláštera s dvorským
uměním a pokračujícího významu kláštera na poli kulturním i po smrti
zakladatelky103.
Ať už přijmeme hypotézu o původu Sedleckého antifonáře v Anežčině klášteře,
či ne, je patrné, že po celou dobu, označovanou jako „doba posledních
Přemyslovců“, prakticky od svého založení až minimálně do přelomu 13. a 14.
století, byl Anežčin klášter jedním z center malířství v Čechách a zároveň do určité
míry „prodlouženou“ součástí českého dvorského umění.
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3.5 Architektura
Ještě větší význam pro soudobou kulturu a umění než klášterní malířství, měl
architektonický vzhled Anežčina kláštera, na první pohled viditelný a přístupný
širokému okruhu lidí, na které jistě v době svého vzniku působil velmi moderně a
novátorsky.Vzhledem k podílu královské rodiny (hlavně Václava a Konstancie) na
založení kláštera a špitálu, šlo vlastně o královskou fundaci, čemuž odpovídá i
architektonický charakter staveb, odlišný od běžných mendikantských založení104.
Po tišnovském klášteře založeném královnou Konstancií, bylo Anežčino
založení (spolu s později vzniklým benediktýnským klášterem v Třebíči)
nejvýznamnějším architektonickým počinem 1. poloviny 13. století u nás105. Mimo
jiné proto, že s Anežským klášterem do Prahy přichází nový sloh – gotika – který se
postupně začíná uplatňovat ve všech sférách života vyšší společnosti. Že Anežka, i
přes svůj život v relativním ústraní, byla jeho součástí, není pochyb. Její nově
vznikající klášter je odrazem vznikající dvorské kultury a zároveň ji také zpětně
formuje, s novým slohem, který u nás svou stavbou zakládá, totiž přicházejí i nové
myšlenky, u Anežky se nejvíce projevující ve sféře náboženské106.
Je zajímavé, že při rozsáhlých stavebních pracích, které probíhaly po mnoho let
a postupně rozšiřovaly a měnily Anežčin klášter, Anežka několikrát ustoupila ze
zásad naprosté chudoby, když si nechala darovat nemovitý majetek a vzápětí jej
prodala, aby tak získala peníze na stavbu, což bylo sice v rozporu s Františkovým
učením, ale v souladu a Anežčinými „kulturními zájmy“ – „Živý vztah Anežčin ke
kráse lidského díla sloužícího k oslavě nejvyššího tvůrce…vítězí nad přísnou
stoupenkou Františkovou“107. To je patrné i na umělecky a nábožensky
nejvýznamnějších stavbách celého klášterního komplexu, kterými jsou kostely sv.
Františka a zvláště sv. Salvátora.
Prvně jmenovaný byl postaven hned na počátku existence kláštera a patřil
k prvním skutečně výraznějším projevům gotické architektury v českých zemích108.
O něco později (za Přemysla Otakara II.) se započalo i se stavbou kostela sv.
Salvátora, který je jedním z nejpozoruhodnějších příkladů a jedním z vrcholných
děl české architektury 13. století. V této stavbě doznívá česká raná gotika, která je
104
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již obohacena ojedinělými prvky gotiky klasické109, které ukazují na vztah stavitelů
k okruhu severofrancouzské gotiky110.
Díky těmto a dalším stavbám postupně vznikl z Anežčina kláštera jeden
z největších stavebních souborů gotické Prahy, a přispěl tak v průběhu 13. století
k proměně dosavadní tříště různorodého osídlení města v homogennější městský
útvar111.
Nádhera a okázalost Salvátorova chrámu, která odpovídá spíše dvorskému
umění, až příliš nekoresponduje s mendikantským učením, je tedy pravděpodobné,
že měl kostel sloužit spíše potřebám dvora, než kláštera112, čemuž, jak nyní
uvidíme, odpovídá také založení přemyslovského mauzolea v tomto kostele.

3.6 Přemyslovské mauzoleum
Mauzoleum královské rodiny bylo velkým „projektem“ Přemysla Otakara II.,
jenž v souvislosti se svou korunovací (23. prosince 1261113), začal budovat
důstojnou hrobku Přemyslovců114 zasvěcenou sv. Salvátoru, neboli Kristu Spasiteli,
a to s přesným myšlenkovým programem - v Přemyslově době šlo o nezvyklé
zasvěcení a Přemysl jím vyjádřil další orientaci nového českého krále na císařský
Řím a ambice na získání císařského trůnu115.
Mauzoleum a celá jeho výzdoba měla být nejen vyjádřením Přemyslova
politického programu a náboženského cítění, ale také projevem dynastického
sebevědomí Přemyslovce a rodové „pietas“. Proto se Přemysl Otakar II. jako pátý
český král rozhodl své královské předky zvěčnit v chystaném mauzoleu tak, aby
byli alespoň symbolicky přítomni a vyjadřovali vznešenost starého a slavného
rodu116. Díky tomu můžeme v kostele sv. Salvátora na vítězném oblouku dělícím
109
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loď od chóru vidět na jedné hlavici pět ideálních zobrazení hlav českých králů a na
druhé jejich manželek – královen117.
Na hlavici triumfálního pasu můžeme vidět ještě jednu podobiznu, jde o hlavu
řeholnice (obrázek č. 4), o které se Soukupová (1989) domnívá, že je to sama
Anežka Přemyslovna. Na základě tohoto znázornění na exponovaném místě
v centru liturgického prostoru nad hlavami králů a královen pak usuzuje, že Anežka
byla pravou původkyní ideové koncepce mauzolea (i když jistě podle Přemyslových
představ) a „Povýšena do nadzemské sféry tu bdí nad spásou Přemyslovců,
uložených v kryptě svatyně.“118 Ačkoli, co se podobizny řeholnice týče, jde pouze o
hypotézu (avšak na logickém základě), je vysoce pravděpodobné, že Anežka, jako
zakladatelka a duchovní matka kláštera, se podílela na tak významné instituci,
budované uvnitř jejího kláštera, jakou bylo Přemyslovské mauzoleum, a to jistě i
ideově, otázkou však zůstává, jak velký a zásadní byl tento podíl, a jaký byl naopak
podíl Přemyslův.
Každopádně mauzoleum brzy začalo plnit svou funkci, resp. se zde konaly
významné pohřby ještě před zbudováním mauzolea. Na Františku totiž byla již před
polovinou století pohřbena dcera Václava I. a posléze i Václav sám, což vzhledem
ke vztahu panovníka k sestře a jejímu klášteru119 nijak neudivuje.
Již po započetí budování královské hrobky zde byla pohřbena v roce 1277
dosud neznámá Přemyslova dcera Markéta120, později žena Přemysla Otakara II.
Kunhuta a jejich dcera Anežka. Sám Otakar zde pohřben nebyl, protože v době
smrti se nacházel v církevní klatbě, až do roku 1279 tedy jeho tělo leželo u
vídeňských minoritů a teprve poté bylo převezeno do Znojma, kde bylo pohřbeno v
dvojklášteře minoritů, založeného po vzoru Anežského kláštera jím samým. V roce
1296 bylo královo tělo převezeno do Prahy a uloženo ve sv. Vítu121.
Posledními pohřby v královské hrobce byl pohřeb dcery Václava II. Guty a na
počátku 14. století ještě sestry královny Kunhuty Griffiny122. Tímto pohřbem již
definitivně končí úloha kostela sv. Salvátora jako pohřebiště Přemyslovců.
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Z hlediska uměleckého, jde jen o průměrné sochařské práce, na rozdíl od vynikajících ornamentálních ozdob
s rostlinnými motivy v témže kostele.
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Soukupová, s. 146.
119
Viz výše.
120
Soukupová, s. 182.
121
Soukupová, s. 184.
122
Jež byla vychovatelkou Alžběty Rejčky, manželky Václava II. Votočková – Joachymová, s. 86 – 87.
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Vzhledem ke kulturnímu významu mauzolea v Anežčině době i krátce po ní,
je zajímavá i již zmiňovaná bohatá výzdoba kostela sv. Salvátora, a to nejen po
stránce architektonické, výtvarné či ideové, ale také z hlediska „užitého umění“,
tedy předmětů, které byly pro náboženské obřady konané v kostele nutné, a které
svým charakterem dotvářely prostředí kostela. Součástí chrámového pokladu byly i
různé zlacené nádoby, kříže, bohoslužebná roucha a jistě zde byly využívány i
vzácné knihy, ať již vzniklé v klášterním skriptoriu nebo získané odjinud. Jak trefně
uvádí Soukupová, poklad to musel být „vskutku královský“123. Samozřejmou
součástí kostelů v té době byly také ostatky svatých a bohatě zdobené relikviáře pro
ně určené, nejinak tomu bylo samozřejmě i v Anežčině klášteře.

3.7 Relikvie a zlatnické práce
V Anežčině době u nás celkově stoupá úroveň uměleckého řemesla 124. Tento
vzestup souvisí zejména s postupující diferenciací společnosti a rozvojem měst,
čímž se zvětšuje a zkvalitňuje řemeslnická základna i skupina objednavatelů děl,
avšak i nadále zůstává nejvýznamnějším zadavatelem zakázek panovnický dvůr,
k němuž, jak víme, Anežka patřila.
Anežka patrně sdílela dobově obvyklou zálibu v relikviích a měla také proč.
Vzácné ostatky získala od papeže (v roce 1251 jí poslal dřevo z Kristova kříže a
část Kristova roucha125), i od Václava a Přemysla Otakara II. (pravděpodobně to byl
on, kdo daroval pro svatyni sv. Salvátora prst svého oblíbeného světce Mikuláše)126.
Pro tyto ostatky bylo třeba bohatě zdobených relikviářů, které by vyjadřovaly úctu
k nim, resp. ke světci, z něhož ostatky pochází. Díky tomu vznikají umělecky
významná díla, určená především pro obohacení kostela sv. Salvátora a zdejšího
mauzolea.
Mezi nimi na prvním místě tzv. Kříž Přemysla Otakara II. 127, což je relikviář
celkově přes tři čtvrtě metru vysoký, zdobený zlatem a drahými kameny, určený pro
dřevo z Kristova kříže. Zhotoven byl pravděpodobně ku příležitosti Přemyslovy
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Soukupová, s. 158.
Blíže Kuthan, s. 123 a n.
125
Soukupová, s.153.
126
Soukupová, s. 157.
127
Viz obrázek č. 5, detail na obrázku č. 6.
124
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korunovace128, tedy kolem roku 1261 a obsahově měl patrně korespondovat se
založením mauzolea a úctou ke Spasiteli129, který je na zadní straně v bohatých
ikonografických souvislostech znázorněn130.
Přemyslův kříž nebyl jistě jedinou okázalou a skvostnou prací určenou pro
Anežčin klášter, což by nás mohlo vzhledem k řádu, k němuž Anežka pařila, a
jehož zásady se snažila prosazovat, zarážet. Musíme si však uvědomit, že Anežka
nebyla jen řeholnicí chudého řádu, ale po celý život i královskou dcerou a obojí se,
v rámci všeho, co dělala, snažila skloubit. Přičemž náboženské ideály v nejširším
slova smyslu (mezi nimi i pomoc bližnímu), jí byly, jak nyní budeme moci odvodit
z jejího dalšího díla, pravděpodobně na prvním místě.
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Kuthan, s. 139.
Soukupová, s. 153 – 155.
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Ikonograficky kříž rozebírán např. v knize Umění posledních Přemyslovců, Kuthan, s. 139.
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4

Společenský vliv a význam kláštera
Větší úsilí a prostředky než na kulturní aktivity kláštera, Anežka, zdá se,

věnovala na naplnění sociálního poslání kláštera a řádu, jejž si vybrala za svůj.
K tomuto účelu zbudovala špitál a za tímto účelem konala i všechny své další kroky
v oblasti sociální péče. Abychom pochopili, jak důležité byly tyto záležitosti pro
klarisku Anežku, pro její okolí i pro celou soudobou společnost, musíme se nejprve
obeznámit blíže Anežčiným řádem a jeho posláním v rámci středověkých měst a
jejich problémů.

4.1 Obliba františkánů a klarisek
Kolem poloviny 13. století se i u nás obecným trendem stává jistá změna
v oblasti náboženství, jde o zniternění a prohloubení osobní víry vyjádřené nejlépe
mysticismem, kajícnou praxí a oblibou nových, zvl. žebravých řádů, které nejvíce
odpovídají těmto změnám ve víře i církevní praxi.
Tzv. žebravé řády (neboli mendikanti)131 vznikají v zahraničí o necelé půlstoletí
dříve v souvislosti s významnými celospolečenskými změnami132. V důsledku
těchto změn bylo potřeba nových řádů, které by pokryly potřeby nově se formující
městské společnosti, žily v sepjetí s ní, dokázaly ji ovlivňovat pozitivním způsobem
a soustředily se na pomoc rozšiřující se vrstvě městské chudiny.
Počátky minoritů133 jsou spojeny se sv. Františkem z Assisi. Ke konci
Františkova života vznikl z původního volného bratrstva134 skutečný řád podřízený
reguli (20. léta 13. století). Záhy se řád začal rozvíjet a rozšiřovat, pronikl do celé
Evropy a stal se celospolečensky uznávaným, velmi moderním řádem. Řádové
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Františkáni, dominikáni, klarisky.
Ty souvisí celkovým kulturním a hospodářským rozmachem Evropy na přelomu 12. a 13. stol., spojeným se
zakládáním a rozvojem měst. Tento rozmach s sebou přináší i stinné stránky, mimo jiné morální úpadek
kněžstva, řádů i laiků, rostoucí rozdíly mezi jednotlivými vrstvami společnosti atd. To vede k volání po
nápravě, která je spatřována v návratu k prvotní církvi a chudobě a také k rozmachu kacířského hnutí. Tyto jevy
donutily v prvních desetiletích 13. stol. církev, aby méně radikální a smířlivější z nespokojenců začlenila do
své organizace. ŽEMLIČKA, J. Století posledních Přemyslovců (český stát a společnost ve 13. století). Praha :
Panorama, 1986. S. 58.
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definitivně oddělilo radikálnější křídlo minoritů. Svátek, s. 548.
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komendy mendikantů se brzy nacházely téměř v každém evropském městě a
významně se zapojovaly do společenských celků vznikajících měst135.
Františkův řád vychází z ideálu evangelické chudoby (nejen osobní, jak bylo
běžné u všech řádů, ale i společné). Je to řád se silnou emocionální složkou,
kladoucí důraz na individuální prožívání náboženských hodnot136. Z počátku
odmítal vyšší vzdělání s jeho negativními dopady na víru, morálku a náboženství.
Vždy upřednostňoval kazatelskou činnost, při které pracoval s mystickým
vzrušením a vytržením, někdy až na hranici s kacířstvím. Vedle kazatelské činnosti
byla od počátku hlavním úkolem řádových členů péče o chudé a nemocné, protože
v ubožácích František spatřoval trpícího Krista.
Právě ideál apoštolské chudoby byl tím, co lidem na řádu tolik imponovalo, a co
přispělo k jeho šíření. Bylo to něco, co Františkovy „učedníky“ a později i
příslušníky řádu odlišovalo od dosavadních řádů, závislých na přízni světských
pánů, František a jeho následovníci si vystačili s přízní lidu a jejich almužnami. Bez
ničeho putovali zeměmi od města k městu a velmi podmanivě kázali jejich
obyvatelům, kteří jimi byli nadšeni. Lidové kazatelství povolené papežem bylo
velkou novinkou a zároveň zásahem do organizační struktury církve, kde do té doby
mohli kázat jen biskupové a jimi pověření kněží137.
S postupným etablováním řádu a jeho rostoucí oblibou byl spojen ale také ústup
od původních radikálních ideálů (například požadavek naprosté chudoby nebyl
v podmínkách řádu prakticky realizovatelný) a ústup od radikalismu vůbec.
U vzniku ženské větve řádu138, klarisek, stála sv. Klára, Františkova
obdivovatelka a následovnice z řad žen. Tzv. Druhý řád Františkův se rovněž velmi
rychle začal šířit po západní Evropě, záhy se díky Anežce dostal přes Alpy do Čech
a odtud dále na východ. Klářin konvent se řídil z počátku stejnými pravidly jako
mužská větev řádu a věnoval se aktivní pomoci potřebným, záhy byly však klarisky
novými pravidly, nakazujícími mimo jiné přísnou klauzuru139, uzavřeny mezi
klášterní zdi a jejich úkolem v rámci pomoci druhým bylo pouze se za ně modlit.
Největším konkurentem minoritů byl taktéž nově vzniklý řád mendikantů –
dominikáni, „bratři kazatelé“, kteří se lišili od minoritů hlavně svým kladným
135
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postojem ke vzdělání a bojem, který vedli proti „kacířství“, z něhož občas vinili i
menší bratry. Spojoval je naopak důraz na kázání, jako hlavní prostředek šíření
nových myšlenek a křesťanských ideálů mezi lidmi a také prostředí, v němž oba
řády působily. V obou případech jde o řády městské, přičemž oba řády ve městech
získaly velký vliv a ovlivňovali mínění i nálady obyvatelstva.
K nám se oba jmenované řády dostávají již ve dvacátých letech, i když první
významný konvent minoritů, spojený s péčí o chudé a nemocné nebo poutníky
v rámci špitálu, zřídila Anežka spolu s prvním konventem klarisek u nás „až“ ve 30.
letech. Vzhledem ke stavu sociální péče a potřebám rostoucího města šlo o velmi
významný počin.

4.2 Sociální a zdravotnická péče ve středověku
Ve středověku byly problémy chudoby, stáří a nemoci (nejmarkantnější ve
městech) spojeny mimo jiné s málo rozvinutým hospodářstvím140, postaveným na
zemědělství, které záviselo na (ne)přízni počasí a každý klimatický výkyv, mohl
znamenat katastrofu – neúroda přinášela hlad, oslabení lidí a tedy i nemoci a smrt,
především pro ty nejchudší a nejohroženější skupiny obyvatelstva.
Společnost neměla mechanismy a instituce, kterými by těmto lidem mohla
pomoci, kromě rodiny - tato instituce však byla v dobách nouze většinou postižena
jako celek a nemohla tedy své členy dostatečně ochraňovat a pečovat o ně – a
víceméně neorganizované dobročinnosti podněcované náboženstvím (almužny,
odkazy), která ač byla povinností každého křesťana, absolutně nepostačovala a
nemohla pojmout většinu potřebných.
Velkým problémem vedle nestabilního hospodářství byly rovněž epidemie,
které v důsledku málo rozvinutého lékařství přinášely v relativně pravidelných
intervalech smrt obrovskému procentu populace.
Společnost na tyto závažné problémy našla nakonec jedno řešení, které ač
nemohlo pomoci ani zdaleka všem potřebným141, bylo krokem kupředu a zároveň
140

BLÁHOVÁ, M. Vývoj špitálů v raně feudální Evropě a problematika nejstaršího špitálu v Praze, in:
Documenta Pragensia VII/1. Praha, 1987. S. 44.
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sledovaném období pohybují v řádu několika desítek. Když uvážíme, že jde o jediný významný zdroj
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jakýmsi předchůdcem dnešní lékařské a sociální péče. Byl jím špitál, instituce
financovaná většinou ze soukromých darů a pod správou církve.
Avšak zvláště v dobách politických, hospodářských a potravinových krizí a
epidemií, špitály přes všechnu snahu absolutně nemohly pojmout sociální a
zdravotní potřeby společnosti. O této skutečnosti nás informuje například barvitý
popis142 katastrofální situace za jedné z dobových krizí zachovaný z Prahy – jedná
se o období po smrti Přemysla Otakara II. a s tím související „vlády“ Braniborů
v Českých zemích – království strádalo politicky i hospodářsky, a v důsledku tohoto
i neúrody léta 1281 vypukl roku 1282 hladomor, záhy podpořený šířícími se
epidemiemi různých nemocí ohrožujícími zesláblé obyvatelstvo.
Ačkoli nemůžeme plně spoléhat na slova soudobého kronikáře, která jsou
pravděpodobně lehce nadnesená, šlo i tak o krizi značného rozsahu, která si
vyžádala mnoho mrtvých: „…těchto hrobů…bylo celkem osm: jeden u svatého
Petra v ulici Německé, do něhož bylo uloženo dva tisíce těl, …Všechny ty hroby byly
zaplněny lidskými těly v šesti měsících… Měšťané sice dovolovali všem chudým
vcházet do svého domu pro almužnu, ale když přicházeli do města pražského
žebráci z venkova, kterých bylo bez počtu, pro veliké množství začali krásti… A
proto byl od toho času zakázán všem chudým přístup do domu a nebyli přijímáni na
nocleh ve městě, ani mimo ně, protože mnoho zlého povstávalo měšťanům z jejich
hanebných skutků. Někteří chudí, byvše vně hradeb města přijati na nocleh, v noci
vstavše, zabili hospodáře a zahubili jeho rodinu, a pobravše lepší věci,
odešli…[Lidé – pozn. aut.] líhali v noci na ulicích a náměstích, zalézajíce jako
prasata pro nahotu těla a tuhost mrazu do hnoje, který se vyhazoval z koníren… a
jestliže se v letním čase umíralo jen hladem, zdvojnásobilo se také neštěstí v čase
zimním…“ Množily se vraždy a zaznamenány jsou dokonce případy kanibalismu143.
Je třeba si uvědomit, že uvedená líčení jsou z doby, kdy už skoro 50 let fungoval
Anežčin špitál!
Uvedené zprávy samozřejmě v ničem nesnižují Anežčiny zásluhy v oblasti
sociální péče ani význam špitálů vůbec, jen nás upozorňují na prostý fakt, že přes
všechna zlepšení a pokroky v dané oblasti, i nadále byly možnosti a schopnosti

charitativní péče doby, je jasné, že se zdaleka nejednalo o dostačující řešení sociálních problémů tehdejších
měst.
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Zbraslavská kronika. 2. oprav. vyd. Praha : Svoboda, 1976.
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FIALA, Z. Přemyslovské Čechy: Český stát a společnost v letech 995 – 1310. Praha, 1965. S. 174 – 176.
Převzato ze Zbraslavské kroniky Petra Žitavského.
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špitálů v porovnání s potřebami společnosti naprosto nedostačující. Jednalo se však
o „první krůčky“ na cestě ke kvalitní zdravotní, hygienické a sociální péči dnešních
institucí.
Špitály byly výsledkem velmi dlouhého vývoje. Jejich předchůdce můžeme najít
už v antice, na západě ale byla péče věnována pouze vojákům, na východě pak
poutníkům a kupcům, pro něž byly zřizovány speciální domy. Tento zvyk později
převzalo křesťanství a při klášterech, biskupských palácích… zřizovalo domy
sloužící pohostinství, tzv. xenodocheia.
V 8. st. se s oživením poutnictví objevují první hospitália (hospitály, špitály)
určená k přijímání „hostů“, tj. péči o poutníky, nemocné, chudé, odložené děti,
sirotky a vdovy. Měla tedy v podstatě stejnou funkci jako xenodocheia, ale název
„hospitál“ na západě postupně převládl144. Špitály obvykle přijímaly dvanáct
chudých osob na noc, podle počtu apoštolů a další případné bohaté poutníky.
Se vznikem „komerčního pohostinství“ ve špitálech začala postupně převažovat
pečovatelská a zdravotnická funkce, a navíc se některé začínají specializovat na
určitý druh péče – posléze můžeme rozlišit řádové špitály specializující se na péči o
poutníky, špitály „městských řádů“ a městské špitály, ve kterých fungují měšťanská
bratrstva poskytující péči podle městských potřeb, hlavně nemocným a chudým,
další institucí byla leproseria mající za úkol pečovat o malomocné a zabraňovat
šíření nákazy…145.
Jiné dělení nemocničních institucí středověku používá Rozsívalová146, když
jmenuje špitály s převažující sociální péčí, dále leproseria neboli lazarety s primární
nemocniční péčí jako takovou, určené původně pro nemocné leprou, později
morem, a nakonec tzv. infirmaria, která sloužila jako klášterní nemocnice určené
obyvatelům klášterů z řad sester a bratrů147.
Ve špitálech nebyla primární péče o nemocné, ale o chudé či neschopné se o
sebe postarat ať už z důvodu věku, či důvodů jiných. Nemoci byly spíš průvodci
těchto stavů a vzhledem k úrovni středověké medicíny, bylo málokdy možné s nimi
něco dělat. Špitály mohly potřebným poskytnout útulek, stravu, ošetření a obvázání
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ran, utišující a dezinfekční prostředky, případně pouštění žilou, ale to je ze strany
medicínské v podstatě vše148.
Důležité pro charakter špitálů bylo to, že byly plodem křesťanské kultury, a jako
takové si dlouho uchovaly náboženský ráz. Snažily se tedy pomoci potřebným
hmotně, ale i v oblasti nábožensko-mravní.
Pro české země máme v raném středověku v oblasti špitálnictví velmi málo
informací. Nevětší problémy s hygienou a zdravotním stavem obyvatel i
návštěvníků a velkými skupinami sociálně slabých měla v českých zemích Praha.
Jako největší a nejlidnatější město země trpěla nedostatkem kvalitní vody, odpadky,
stísněným bydlením a bezprostřední blízkostí hřbitovů u obydlí městských obyvatel,
což byly všechno obvyklé problémy velkých středověkých měst. Hrozba epidemií,
často naplněná, byla tedy takřka každodenní.
Špitály se v Praze pravděpodobně mohly nacházet u benediktinů a johanitů,
kteří se na podobnou činnost specializovali, ale o jejich existenci nejsou důkazy.
První doložený špitál v Českých zemích se nacházel v Brně u sv. Ducha, v Praze je
prvním doloženým špitál Panny Marie v Týně, který vznikl pravděpodobně až
v druhé polovině 12. století149.
Při vzniku špitálu byl pro budoucí rozsah i druh péče rozhodující záměr
zakladatele a množství financí, které měl fundátor k dispozici. Aby mohl špitál
dobře fungovat, musel být dobře hmotně zabezpečen movitým i nemovitým
majetkem, pravidelnými platy, případně daňovými úlevami, výnosy z mýt, pokut a
různých poplatků…, navíc obohacován dary, odkazy…150. Z jednotlivých nadání
byli totiž špitálníci živeni, šaceni, byla jim např. poskytována teplá lázeň, základní
zdravotní péče, vytápění místností, svícení, placeny špitální služky a sluhové,
řemeslníci a materiál v případech nutných oprav, ale bylo také financováno
osvětlení špitální kaple, mešní víno a hostie. To vše vyžadovalo nemalé prostředky,
zvláště pokud chtěl špitál poskytovat péči co nejvíce lidem. Tyto podrobné
informace o obvyklých příjmech a výdajích špitálů včetně charakteru poskytované
péče sice nemáme pro dobu Anežčinu, ale existují již pro dobu zhruba o sto let

148

HLEDÍKOVÁ, Z. Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, in Documenta Pragensia VII/1,
Praha, 1987. S. 80.
149
I když starší historická tradice jej kladla do st. 10. Bláhová, s. 48.
150
Pražské špitály a nemocnice, s. 18.

39

později a můžeme tedy předpokládat, že v polovině 13. století byla situace
obdobná151.
Velký význam pro špitál měly úlevy a privilegia od panovníka, zvl. v oblasti
daní, daňové úlevy byly poskytovány díky královskému původu zakladatelky
především špitálům ve správě Křížovníků152, o nichž bude později pojednáno
podrobněji.
Špitály se stejně jako mnohé jiné instituce středověku těšily zvláštnímu
právnímu postavení, které poskytovalo právní ochranu chovancům, něco jako právo
azylu153.
Zakladatel špitálu buď spravoval špitál sám, nebo správu svěřoval špitálnímu
bratrstvu (což je případ špitálu Anežčina) či městské radě, přímou správu a
hospodaření pak vykonával jmenovaný správce.
Taktéž velmi málo toho víme o vzhledu a vybavení pražských špitálů, musíme
je vyvozovat na základě analogií s mimopražskými, či zahraničními špitály.
I archeologie bývá v otázkách jednoznačného určení klášterních budov bezmocná,
jak je tomu právě v případě špitálu Anežčina. Ani ikonografické prameny nám
nepomohou, jsou většinou mnohem pozdějšího data a navíc jsou velmi nepřesné autor buď maloval současnou podobu špitálu, nebo si její podobu v minulosti pouze
představoval.154

4.3 Založení špitálu
O špitálech Anežčiny doby toho sice nevíme tolik, kolik bychom si přáli, ale
jasné je, že šlo o jediný institucionalizovaný, a alespoň několika desítkám
potřebných dostupný, druh sociální péče v rámci středověkého města. Navíc v době,
kdy Anežka založila svůj špitál sv. Františka, šlo zřejmě o jediný fungující špitál
151
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rouše s korunkou na hlavě jako zakladatelka špitálu a uvedena jako zakladatelka řádu křížovníků. Odevzdává
špitální kostel prvnímu mistrovi křížovnického řádu Albertovi ze Šternberka (KROPÁČEK, J. Ikonografický
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gotickou miniaturu předávání kostela v Brevíři a rozvádí ji.
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v Praze155. Bylo to tedy v souvislosti se sociální a zdravotní situací Prahy a
potřebami jejích obyvatel o významné založení. I když byla svatofrantišská špitální
péče záhy spolu s nově vznikajícím špitálním řádem Křížovníků s červenou
hvězdou přenesena na jiné místo, a posléze se špitál i křížovnický řád vydal jinou
cestou než ostatní Anežčina založení156, je Anežka duchovní matkou tohoto špitálu,
řádu Křížovníků a po jeho rozšíření přeneseně i mnoha jejich dalších špitálů u nás a
v zahraničí.
Anežka svým založením jednala zcela v souladu se soudobými evropskými
duchovními proudy, pro které je charakteristický zvýšený zájem o pomoc chudým a
nemocným157. Novost a jedinečnost této aktivity158 spočívá pro zaalpské země
v rozsahu poskytované péče a hlavně ve vzniku nového a efektivního špitálního
řádu z Anežčina popudu.
Založení špitálu bylo úplně prvním Anežčiným fundátorským počinem
(předcházelo dokonce založení kláštera, který byl zprvu snad určen jako podpora
špitálu)159. Špitál umístěný mezi nově vznikající klášter sv. Františka a kostel sv.
Haštala začal fungovat pravděpodobně v roce 1231160 a od počátku jeho existence o
chudé, nemocné a poutníky pečovalo laické bratrstvo (sestry to kvůli přísné
klauzuře dělat nemohly), z něhož později vznikl řád Křížovníků161.

4.4 Založení Křížovníků
Bratrstvo sídlící a pracující v klášterním špitále Na Františku získalo již
v roce 1233 jakási nám blíže neznámá pravidla pro své fungování od provinciála
minoritů Jana162. Tato pravidla zajišťovala činnost bratrstva až do jeho přeměny
v řád.
Špitál se od svého vzniku neustále rozvíjel a rozšiřoval svou péči. Zdá se, že
brzy přestaly původní budovy jeho potřebám vyhovovat a špitál i s bratrstvem
155
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v roce 1235 přesídlili ke kostelu sv. Petra na Poříčí. Pozemky na Poříčí darovala
v roce 1233 Anežskému klášteru královna Konstancie, když se rozhodla původně
tam zamýšlený klášter cisterciaček zřídit v Tišnově. Původní budova špitálu Na
Františku se stala základem konventu minoritů, který později Anežka při ženském
klášteře založila.
I po přesunu na nové místo, zůstal však špitál přímo spojen s Anežčiným
klášterem ještě několik let. Až 14. dubna 1237 bylo špitální bratrstvo na žádost
Anežky povýšeno bulou Omnipotens Deus papeže Řehoře IX.163 na samostatný
kanovnický řád, na nějž byl převeden špitální majetek. Díky tomu mohla Anežka
lépe naplnit ideál chudoby ve svém klášteře a nyní špitálnímu řádu se otevřely nové
možnosti pro další rozvoj a růst.
Vedle snahy o naplnění apoštolské chudoby stála za rozdělením obou ústavů
rozdílnost jejich poslání, především v souvislosti s přísnou klauzurou damianitek164
– pokud by klášter i špitál zůstaly pod společnou správou, nemohla by být pravidla
klauzury přesně dodržována – vyloučit častý styk se světskými osobami by
v takovém případě dost dobře nešlo 165.
Řád získal právo volit si mistra a stal se přímo závislým na Svatém stolci,
navíc byl podřízen řeholi augustiniánské (která byla pro špitální řády obvyklá) a
nikoli minoritské166. Křížovnický řád se i v důsledku této změny postupně
minoritům vzdaloval a přibližoval se spíše dominikánům.Vzorem mu byly rytířské
řády vzniklé v souvislosti s křížovými výpravami (především johanité, pak templáři,
němečtí rytíři) a působící toho času i u nás.
Ačkoli se špitál i řád formálně od Anežského kláštera oddělily, úcta
k zakladatelce a styky s ní neustaly, stejně jako Anežčin zájem o fungování a rozvoj
jejího založení. Snad proto v roce 1252 zprostředkovala rostoucímu řádu nové
umístění na výhodně položených pozemcích u paty Juditina mostu. Dne 21. května
1252 tak byly položeny základy nové špitální budovy sv. Františka z Assisi
u kostela sv. Ducha a řád tak natrvalo zakotvil na Starém Městě.
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Brzy na to Anežka opět zasáhla ve prospěch řádu. Na základě Anežčiny
žádosti k papeži mu bylo 17. června „propůjčeno“ právo užívat znaku červeného
kříže s hvězdou167. Tohoto znamení křížovníci užívali patrně již dříve, ale
z neznámých důvodů požádali prostřednictvím Anežky o jeho potvrzení.
Do třetice toho roku získal řád také rozsáhlé statky od Václava, Anežky i
jiných dárců. Tyto dary měly sloužit nejen ke špitální péči, ale i k péči o most,
kterou měli křížovníci vzhledem k poloze svého kláštera na starosti.
Tímto rokem a jeho událostmi je definitivně potvrzen vznik nového
samostatného řádu, který je jediným řádem založeným v Čechách a jediným
mužským řádem založeným ženou168.
Od svého vzniku se řád těšil přízni a oblibě českých panovníků i veřejnosti,
měl v sobě soustředit péči o chudé všech zemí koruny české169. K tomu měla sloužit
bohatá nadání a dary ze strany panovnické rodiny i šlechty a také převedení jiných
klášterů pod jeho správu. Jen do konce 13. století to byly špitály v Mostě, Stříbře,
Chebu a Klatovech170. Svou rozsáhlou činností a podporou ze strany vládnoucího
rodu křížovnický špitál pravděpodobně nepřímo způsobil zánik Týnského špitálu
asi v 70. letech 13. století171.
Záhy se řád začal rozrůstat po českých zemích i do zahraničí a počet jím
spravovaných špitálů rychle rostl172. Vznikaly řádové komendy ve Slezsku, Polsku,
později v Uhrách a Rakousku…173.
Co se týče členů řádu, při vzniku zahrnovalo původní bratrstvo pouze laiky,
později během existence řádu začali přibývat kněží, až úplně převládli nad laickými
bratry. Na počátku byly členkami řádu i sestry, které pečovaly o chovance špitálu
snad s odkazem na původní poslání svatodamianitských klarisek, ale již na konci
13. století (přesně v roce 1292)174 bylo jejich přijímání do řádu zakázáno, s tím, že
již přijaté sestry v řádu mohly dožít.
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O podobě špitálu v době jeho založení nic nevíme, můžeme jí pouze usuzovat
na základě dobových zvyklostí a vzhledem k potřebám špitálu vyplývajících z jeho
činnosti, jak už jsem se o tom v obecné rovině zmínila dříve. Víme však, že
křížovnický špitál již ve 13. století kapacitou velmi převyšoval jiné pražské špitály,
měl kolem 85 lůžek a k tomu osoby v péči mimo zdi špitálu, tomu musela
odpovídat i velikost a vybavení špitálu175.
Z této okolnosti můžeme také vyvodit, jaký význam křížovnický špitál
v rámci Prahy měl, když byl navíc vedle leproseria sv. Lazara do poloviny 14.
století jediným „nemocničním“ zařízením v Praze.
O tom, že význam křížovnického špitálu (a potažmo i kláštera Anežského zakladatelského) v oblasti sociální péče Prahy byl velký, není vzhledem k dobovým
podmínkám třeba pochybovat. V jeho prospěch svědčí i to, že neustrnul ve svém
vývoji a zachoval si svou funkčnost po mnoho staletí – křížovnický špitál u paty
Karlova mostu existoval ještě za 1. republiky.
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5

Shrnutí významu Anežského kláštera ve sledovaných oblastech
Poté, co jsme rozebrali všechny známé kulturně-společenské aktivity

Anežského kláštera, myslím, že můžeme konstatovat, že význam kláštera byl
v těchto oblastech v době posledních Přemyslovců velký.
Z hlediska kulturního byl klášter vyjádřením nejnovějších „trendů“ doby a jejich
dalším zprostředkovatelem. A to především směrem ke dvoru českého
panovníka176, s nímž pěstoval úzké vztahy, potažmo ke šlechtě, která s ním byla
v kontaktu a v ničem se nechtěla cítit zahanbena.
Významný byl zvláště kulturní přenos mezi přemyslovskými ženami,
prostřednictvím výchovy a vzdělání v některém z uvedených klášterů, v jehož
středu stojí jako spojnice právě Anežský klášter.
V neposlední řadě tkvěl kulturní význam kláštera v zprostředkující roli šiřitele
Františkova učení a řádu sv. Kláry do střední a východní Evropy.
Do jaké míry klášter kulturně ovlivňoval své bezprostřední okolí na Starém
Městě, nám bohužel zůstane skryto. Je možné o tom spekulovat na základě ohlasu
Anežky a jejího kláštera, jak nás o něm informuje původní anežská legenda. A na
základě vzhledu kláštera a umělecké výzdoby kostela, do nějž měli přístup i běžní
věřící z okolí. Můžeme se tedy domnívat, že klášter patrně měl nějaký kulturní vliv,
resp. význam pro své blízké okolí a jeho obyvatele, ale nelze ho myslím přeceňovat.
Mnohem větší a nesporný význam měl pro staroměstské obyvatele klášter
z hlediska sociálního. Vzhledem k výše uvedeným faktům, lze podle mého názoru
konstatovat, že význam Anežského kláštera byl vůbec největší právě v této oblasti, i
přes krátkodobé přímé působení špitálu při klášteře. A to nejen na Starém Městě,
ale v celé Praze a díky Anežčině řádu Křížovníků s červenou hvězdou, jehož
prapočátky můžeme hledat právě v Anežčině klášterním špitálu, v celé zemi, i za
jejími hranicemi.
Mluvíme-li o významu Anežského kláštera, musíme si uvědomit, že největší byl
za života své zakladatelky, s níž byl úzce spojen. Po její smrti, již nikdy nedosáhl
takové role a postavení. V průběhu 15. a 16. století byl na tom klášter stále hůře a
chátral až do roku 1556, kdy jej převzali po klariskách dominikáni, ti pak udržovali
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„Klášter blahoslavené Anežky byl spjat s vládnoucí dynastií nejen založením a osobou fundátorky, ale
zřejmě i svým posláním.“ Kuthan, s. 185.
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alespoň tu část, jež patřila původně ženskému klášteru. Klarisky se sem vrátily na
více než 150 let ještě v roce 1629, ale v roce 1782 byl klášter definitivně zrušen
v rámci církevních reforem Josefa II. O obnově již téměř zničeného komplexu se
začalo uvažovat až v 19. století, přičemž k rozsáhlé rekonstrukci došlo konečně ve
20. století177.
Jak velký byl Anežčin vliv, charisma a úcta k ní (vycházející mimo jiné z jejích
činů a založení), je patrné především na tom, jaký měla Anežčina osoba význam pro
Pražany v letech braniborské nadvlády. Od roku 1279, poté co královna Kunhuta
utekla na Opavsko a Václav byl z Čech odvezen do Braniborska, zůstala už skoro
sedmdesátiletá Anežka sama, jako jediná Přemyslovna, v Praze. Anežka se tehdy
ještě před svou smrtí stala symbolem, a také přímluvkyní České země u Boha178.
Jak je patrné ze všech předchozích závěrů, tkvěl význam Anežského kláštera
především v jeho zprostředkovatelské roli – byl zprostředkovatelem nových
myšlenek, ideálů, uměleckých forem, sociální péče…
Díky tomu, ačkoli v Anežčině klášteře většinou nevznikala nejvýznamnější
umělecká díla doby, ačkoli se Anežčin špitál záhy přesunul na jiné místo, špitální
řád se vydal vlastní cestou, v mauzoleu po několika desetiletích přestali být
pohřbíváni příslušníci přemyslovského rodu, princezny a významné šlechtičny se
začaly postupně vzdělávat jinde…, nemůžeme upřít Anežskému klášteru, že jeho
činnost ve všech těchto oblastech byla v době posledních Přemyslovců velmi
významná. Jak jsme mohli sledovat, ovlivnila přímo, či nepřímo zásadně
společenské i kulturní dění doby a v mnohém i kulturní dění dob pozdějších.
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Blíže k dějinám Anežčina kláštera po smrti zakladatelky i o následné obnově např. Soukupová, TOMEK, V.
V., MOCKER, Josef. Klášter blahoslavené Anežky v Praze. Praha : Dědictví sv. Prokopa, 1892, LEHNER, F. J.
Klášter Bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho. Praha : Jednota pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky,
1896.
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Závěr
V úvodu této práce jsem si stanovila za hlavní cíl odpovědět na otázku, jaká
byla podstata, rozsah a dosah kulturního a společenského významu Anežského
kláštera v době posledních Přemyslovců. Tato otázka, jak jsme viděli, v sobě skrývá
mnoho dalších problémů a otázek, ale věřím, že se mi na většinu z nich podařilo
najít uspokojivou odpověď. I když je jasné, že vzhledem k rozsahu práce i
neustálému historickému bádání v této oblasti, přehodnocování starých interpretací
a vytváření nových, nejde o odpověď vyčerpávající, konečnou ani neměnnou.
Největší problém pro mě v průběhu zpracování této práce představovalo
obrovské množství literatury, která se danému problému věnuje. Nebo se podle
názvu či jiných indicií zdálo, že by mohla být pro mou práci důležitá. Málokdy však
tomu tak bylo, a pokud ano, pak se většinou týkala mé práce pouze okrajově, takže
jsem z většiny uvedených zdrojů mohla použít jen několik vět a informací.
Samozřejmě mnoho autorů se věnuje osobě Anežky179, horší je to však s jejím
klášterem. Jedinou rozsáhlou prací věnující se Anežskému klášteru podrobně, je
Soukupová (1989), ta však klade důraz spíše na stavební vývoj kláštera, stejně jako
další autoři menších monografií a prací o Anežském klášteře. Pokud se Anežským
klášterem někdo zabývá v rámci souhrnných prací, tak je to zpravidla z pohledu
uměleckého.
Komplikovanější je situace na poli prací, zabývajících se sociální stránkou
Anežčina kláštera, resp. špitálu, kde máme k dispozici pouze několik studií a
souhrnnou práci Svobodného a Hlaváčkové (1990). Bohužel v této oblasti existuje
velmi málo pramenů, z kterých by autoři mohli čerpat, nejen pro anežský špitál, ale
i pro České země v této době vůbec.
Téměř katastrofický nedostatek zdrojů jsem pociťovala při vypracovávání
kapitoly o výchově Přemysloven i o výchově šlechtických dívek ve sledované době
obecně. Zde je, myslím, velký nezaplněný prostor a oproti stavu bádání v této
oblasti v zahraničí mají česká historiografie i společenské vědy jako celek velký
deficit. Proto jsem musela v těchto kapitolách převážně čerpat z prací zahraničních
autorů a srovnávat jejich výsledky s životy jednotlivých českých žen a se strohými
a nedostatečnými zmínkami v literatuře, zabývající se dějinami pedagogiky. Věřím,
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O těchto pracích, jsem se podrobněji zmínila již v poznámce první kapitoly mé práce.
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že se mi tímto způsobem podařilo nedostatek zdrojů co nejvíce eliminovat, ale
přesto je podle mého názoru tato oblast i nadále velkou výzvou a čeká na své
rozsáhlejší a hlubší zpracování, které nebylo bohužel v možnostech této práce.
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Anotace
Práce se zabývá kulturně-společenským významem Anežského kláštera ve 13.
a na počátku 14. stol., resp. jeho rozsahem a oblastmi, ve kterém se nejvíce
uplatňoval. Jde o oblasti výchovy a vzdělávání, umění, náboženství a sociální péče.
Všechny tyto oblasti zkoumá v souvislosti s dobovým kulturně-společenským
děním. Věnuje se tedy východiskům činností rozvíjených klášterem v daných
oblastech. A to jak východiskům společenským (proměna soudobé společnosti a její
důsledky – především vznik žebravých řádů, nová zbožnost, a mohutný rozvoj
špitálnictví), tak individuálním (osoba zakladatelky, její osobnost, výchova, život a
dílo).
Práce přináší rozbor všech těchto prvků a jejich interpretaci, díky nimž
odpovídá na většinu kladených otázek, týkajících se daného tématu.
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Summary
The thesis deals with cultural-social importance of St. Agnes Convent in 13th
and early 14th century, with its scope and spheres, which it was most asserted in. It
is a case of education, art, religion and social care.
All these spheres are analysed in connection with contemporary culturalsocial development. The thesis is concentrated on a base of activities developed by
the Convent in mentioned spheres. That is both social bases (such as a
transformation of contemporary society with its consequences, especially beginning
of mendicant orders, new forms of religiousness and huge development of
foundating of hospitals), and individual bases (personality, education, life and work
of the founder).
The thesis brings an analysis of all these elements and their interpretation.
Thanks to that, it answers the most of questions concerning this issue.
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