
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Ústav dějin křesťanského umění

Kornélia Kolářová Takácsová

Klášter dominikánek na Zaječím 

ostrově na Dunaji. 

Příklad architektury ženského 

dominikánského kláštera.

Diplomová práce

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. 

Praha 2012





Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 
prameny a literaturu.

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze, dne 28. 6. 2012 Kornélia Kolářová Takácsová 



Bibliografická citace

Klášter  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  na  Dunaji.  Příklad  architektury  ženského 
dominikánského  kláštera (diplomová  práce).  Kornélia  Kolářová  Takácsová,  vedoucí 
práce: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c., Praha, 2012, 72 s.

Anotace
Tématem diplomové práce je architektonický rozbor kláštera dominikánek na Zaječím 
ostrově na Dunaji v Budapešti, který založil král Béla IV. pro svou dceru sv. Markétu 
Uherskou.  Klášter  vznikl  mezi  léty  1246-1252.  V práci  je  představen  jako  příklad 
architektury ženského dominikánského kláštera v Evropě. Diplomová práce se rovněž 
věnuje historickému pozadí kláštera a taky se podrobně zabývá otázkou stavební huti, 
která se na jeho výstavbě podílela.  Stavby pocházející  z této hutě lze vystopovat na 
celém území Budína zejména proto, že pracovala ve službách uherského krále Bély IV. 
Práce  se  vyrovnává  s  tezí  některých  maďarských  badatelů,  podle  nichž  huť  byla 
povolána Bélou IV. do Uher z moravského kláštera cisterciaček Porta Coeli v Tišnově. 
V neposlední řadě je v diplomové práce věnována pozornost sv. Markétě Uherské a 
jejímu kultu na území Uher i v Evropě.  
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dominikánský řád, 13. století.

Abstract
The Convent of Dominicans on the Hare Island in Budapest. 

The topic of the master thesis is the architectural analysis of the Nunnery of Dominicans 
on the Hare Island in Budapest, which was established with Bela the IV. to his daughter  
Margaret – later Saint Margeret of Hungary. The Nunnery was originated around the 
middle of the 13th century (the most probably between 1246-1252). And is presented as 
an example of the archtitecture of Nunnery of the Orders of Dominicans in Europe. 
This master thesis presents the history of this Nunnery and also the origin of the guild of 
the nunnery. The guild was working all around Buda for the king of Hungary – Béla IV. 
Some of the Hungarian Art Historians think, that the guild originally came to Hungary 



after they finished their works on the Nunnery of the Cistercianer Order in Porta Coeli 
in Tišnov near Brno. The person of Saint Margaret of Hungary and her Cult in Hungary 
and Europe is also discussed in this master thesis.   
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Order of Dominicans, 13th Century   
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1. Úvod

V této  diplomové  práci  představím  klášter  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  (v 
současné  době  nese  název  Markétin  ostrov  a  je  součástí  Budapešti)  jako  příklad 
architektury  ženského žebravého  řádu  v 13.  století.  Klášter  se  sice  v současné  době 
zachoval jen v ruinách, ale přesto si lze o něm utvořit relativně ucelenou představu.

Dříve,  než se dostanu k podrobnému rozboru architektury kláštera,  bude nutné se 
věnovat  všeobecnému  vývoji  a  specifikům  klášterů  ženských  žebravých  řádů  se 
zvláštním zřetelem na kláštery dominikánek a také ve stručnosti představit  historické 
pozadí jejich vzniku. Poté bude možné sledovat, nakolik se specifika ženských klášterů 
projevila  i  na klášteře dominikánek na Zaječím ostrově,  a to zejména v období jeho 
vzniku. Protože byl  klášter postaven pro uherskou princeznu Markétu,  která se díky 
svému asketickému životu stala  uctívanou ženou již  záhy po své smrti,  zaměřím se 
alespoň  okrajově  i  na  její  osobu  a  kult  s ní  spojený  na  ostrově,  v Uhrách,  ale  i  v 
zahraničí. 

Zvláštní pozornost si zasluhuje skutečnost, že klášter byl založen uherským králem 
Bélou IV. a jeho ženou Marii Laskaris. Především je nutné zabývat se volbou místa, kde 
byl klášter založen, a jeho souvislostmi s královským dvorem, které nebyly dané jen 
umístěním (klášter byl přímo napojen na dvůr Markétiny matky, královny Marie), ale 
měly  i  nábožensko-politický  rozměr.  Dále  je  potřeba  si  povšimnout  okolnosti,  že 
stavební huť, která se klášteře pracovala, byla ve službách krále, a proto v architektuře 
klášterního komplexu lze najít mnohé paralely s dalšími soudobými stavbami v Uhrách, 
které král inicioval. Podrobnější studium pramenů i literatury dokonce ukazuje nutnost 
zkoumat  klášter  ve středoevropském kontextu,  zejména pak v souvislosti se zeměmi 
Koruny  české.  České  království  totiž  v této  době  bylo  s Uhrami  propojeno  také 
dynastickými vztahy mezi vládnoucími rody, Přemyslovci a Arpádovci. V maďarském 
prostředí se proto objevuje teze, že se na stavebních pracích na klášteře dominikánek na 
Zaječím  ostrově  podílela  tatáž  stavební  huť,  která  stavěla  klášter  cisterciaček 
v Předklášteří  u  Tišnova,  známý  jako  Porta  Coeli.  S touto  hypotézou  poprvé  přišel 
József  Csemegi  a  i  současné  maďarské  bádání  s ní  dále  pracuje.  Z toho  důvodu  je 
v práci  krátká  kapitola  pojednávající  o  činnosti  tišnovské  hutě.  Na  základě  širších 
srovnání se pokusím zhodnotit, nakolik je myšlenka přímé souvislosti mezi tišnovským 
a budínským klášterem nosná a zařaditelná do kontextu českého uměleckohistorického 
bádání.



2. Prameny a jejich vyhodnocení

Prameny, které ke klášteru dominikánek máme k dispozici, jsou poměrně bohaté. Je 
tomu tak především proto, že sv. Markétě, pro kterou byl klášter zakládán, se již brzy po 
její  smrti  dostalo  velké  úcty  a  její  hrob  se  stal  cílem  mnoha  poutníků.  Záhy  po 
Markétině smrti se objevila snaha o její svatořečení, která sice nevedla k okamžitému 
výsledku,  avšak  díky  se  nám  dochovaly  protokoly  z roku  1276  se  svědectvími  o 
Markétině životě, která obsahují také cenné údaje o klášteře.1 Originály těchto listin se 
sice nedochovaly, ale známe je z opisu z 16. století, který pořídila řeholnice urozeného 
původu  jménem Lea  Ráskay.  Ona  je  také  autorkou  přepisu  legendy  o  sv.  Markétě 
Uherské.  Protokoly obsahují  popisy kláštera  včetně jeho interiéru,  protože svědectví 
pocházejí od řeholnic, které klášter obývaly od samotného jeho vzniku. Kromě zázraků, 
které  doprovázely život  sv.  Markéty,  se tak dovídáme také o oltářích,  které  zdobily 
klášter,  o jejich umístnění,  ale také o tom, jak, kým a kdy byl  vybudován Markétin 
náhrobek,  umístěný  v klášterním  kostele.  Vedle  fragmentů  nalezených  při  stavebně 
historických výzkumech se tak tyto informace stávají často jediným zdrojem při pokusu 
o rekonstrukci původního vzhledu interiéru klášterního kostela, jeho vybavení i dalších 
budov konventu. 

První  zmínka  o  klášteře  dominikánek  na  tehdejším  Zaječím  ostrově  je  ovšem 
zakládací listina krále Bély IV. z roku 1252. Jedná se o dobu, kdy klášter již stál. A je 
v ní  vzácná  zmínka  o  tom,  že  klášterní  kostel  byl  postaven  na  základě  předpisů 
kladených dominikány na své kostely. 

Dne  20.  července  1259  vydal  král  slavnostní  zakládací  listinu,  kdy  klášter 
dominikánek i oficiálně podřídil dominikánům. Je v ní i zmínka o povolení postavit tzv. 
mansio pro mužské  členy řádu, kteří  do té  doby docházeli  do kláštera  dominikánek 
z kláštera  sv.  Mikuláše  v Budíně.  Řadu  důležitých  listin  týkajících  se  i  kláštera 
dominikánek,  resp.  sv.  Markéty  Uherské  rozšiřuje  listina  z roku  1260.  Vypovídá  o 
jednáních  s Přemyslem  Otakarem  II.  o  eventuálním  sňatku  s Markétou,  která  se  se 
nakonec neuskutečnila.2

Ve výčtu dochovaných listin  vzniklých v prostorách královnina  dvora  by se dalo 
pokračovat. Jejich obsah již nepřináší nové poznatky o klášteře. Jsou však důležitým 
zdrojem informací o tom, že tento dvůr měl královský pár v oblibě. 

Dalšími cennými dokumenty, které mají podobný přínos, jsou legendy o životě sv. 
Markéty.  I  jejich součástí  je popis interiéru  kláštera,  v  kterém se život  sv.  Markéty 
bezprostředně odehrával. Nejdůležitější je v tomto ohledu Legenda vetus, napsaná podle 

1 FRANKNÓI 1896.
2 FEJÉR  1829nn.



některých  badatelů  samotným  mnichem  Marcellem  –  zpovědníkem  sv.  Markéty 
Uherské.  Již  v 14.  století  existoval  maďarský  a  německý  překlad  této  legendy; 
maďarské znění je dochováno díky opisu Ley Ráskay z roku 1510.3 Pro naše poznání 
dalších dějin kláštera je důležité, že nám tato řeholnice zanechala také mnohé údaje o 
stavebních  pracích  a  rekonstrukcích  kláštera,  kde  v letech  1510-1527  měla  úřad 
knihovnice.4  

 Na řadu dobových písemných pramenů, relevantních i pro klášter, navazuje jediné 
dochované  vyobrazení  kláštera,  a  to  z doby,  kdy započalo  jeho postupné  pustošení. 
Jedná  se  o  velmi  cenný  materiál,  který  je  důležitým  zdrojem  i  pro  rekonstrukci 
konečného vzhledu kláštera po všech stavebních etapách, které na něm byly vykonány. 
Je to rytina od Enea Vica5 s východním pohledem na Pešť, Markétin ostrov a Budín 
z doby  tureckých  vpádů.  Rytina6 vznikla  na  podzim  roku  15427 a  právě  díky 
východnímu pohledu z ptačí perspektivy se stala se jediným dochovaným pramenem, na 
kterém je kromě kláštera podrobně zobrazen i královnin dvůr.8

Dále je nutné se zmínit o poměrně velkém počtu nalezených fragmentů z míst, kde se 
středověký  klášter  nacházel.  Mnohé  úlomky  pocházející  z prvních  archeologických 
nálezů se ztratily nebo zničily, protože byly ponechány v otevřených prostorách v místě 
naleziště.  Ty,  které  zůstaly,  byly  převezeny  do  Historického  muzea  v Budapešti 
(Budapesti  Történeti  Múzeum  a  jsou  součástí  zdejší  stálé  expozice,  případně  jsou 
uloženy  v lapidáriu  muzea.  Další  fragmenty,  které  jsou  nám  nyní  k dispozici,  byly 
použity jako navážka při přestavbě rovného závěru presbytáře na závěr polygonální, a 
tím  byly  vlastně  uchovány  až  do  dnešní  doby.  Byly  vesměs  nalezeny  v průběhu 
nejnovějších  průzkumů  (mezi  lety  2001-2004).  Jsou  datovány  do  období  mezi  léty 
1230-1260  a  jejich  materiálem  je  pískovec.  Na  jejich  základě  si  můžeme  vytvořit 
určitou představu o ornamentice kláštera, která byla v duchu žebravých řádů jednodušší 
a shoduje se s ornamentálními  výzdobami dalších soudobých památek (vzniklých za 
vlády Bély IV.). Vykopané fragmenty jsou pro nás důležitým vodítkem při zjišťování 
podrobnějších informací o stavební huti, která na klášteře pracovala hlavně v době jeho 

3 PRETZSNER 2010, 145. V roce 1931 nalezl Kornél Böle latinské znění legendy a vydal je, srv. BÖLE 
1937, 17-43. 
4 PRETZSNER 2010, 145.
5 IRÁSNÉ  MELIS 2004, 108. Enea Vico (Ferrara – 1567 Parma) byl italský rytec, který se vyučil v P 
armě a poté od roku 1541 v Římě, kde byl žákem Tommasa Barlacchiho. Vasari zaznamenal jeho krátký 
pobyt ve Florencii, kdy vyhotovil pro velkovévodu Cosima I de Mediciho rytiny podle Michelangela. 
Zemřel v Benátkách. 
6 Pravdivost zobrazených detailů je doložená i z jiných zdrojů, a proto lze soudit, že autor byl dobře 
informován  o  tehdejším  vzhledu  Budína,  Pešti  i  Markétina  ostrova.  Také  archeologické  vykopávky, 
prováděné na území kláštera v roce 1990, potvrdily důvěryhodnost zobrazených detailů. Královský palác  
je na něm znázorněn na stejném místě, kde ho archeologové také lokalizovali; také tři zobrazené sloupy 
byly doloženy nalezením tři základů sloupů na místě paláce. 
7 V následujících letech klášter začíná chátrat (již v roce 1529 byl opuštěn řeholnicemi), až byl nakonec 
úplně zbořen.
8 IRÁSNÉ  MELIS 2004. 



první  stavební  fáze.  V relativně  dobrém stavu se  nám dochovala  hlavice  s motivem 
bobule,  tři  zlomy  fiály9 a  také  patku  dvojitého  sloupu10,  který  se  vyznačuje 
jednoduchostí bez ornamentálních prvků. Zlomek s akantovým listem11 dokládá, že byl 
při  výzdobě  použit  i  tento  motiv.  Zajímavý  je  také  zlomek  římsy  s jemným 
ornamentem12. 

V průběhu  archeologických  vykopávek  v letech  1937-1938  a  v roce  1958  bylo 
nalezeno asi sto zlomků bílého a šedobílého mramoru, které podle badatelů pocházejí 
z náhrobku  svaté  Markéty. Mezi  nalezenými  kusy  převažují  architektonické  detaily 
(profily,  hlavice,  sloupy),  ale  byly  objeveny  také  figurální  fragmenty  a  některé 
samostatné  hlavy.13 V  jejich  dataci  dochází  rozporům,  nicméně  sehrávají 
nepostradatelnou  úlohu  při  pokusech  o  rekonstrukci  Markétina  náhrobku.  Tato 
rekonstrukce nám poskytuje určitou představu o interiéru kostela, jehož středobodem a 
pravděpodobně jediným výrazným zdobným prvkem byl právě tento náhrobek.    

3. Dějiny bádání

Klášterem  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  se  zabývala  celá  řada  předních 
maďarských  odborníků.  Východiskem pro  další  bádání  se  stalo  postupné odkrývání 
klášterních  ruin,  které  probíhalo  od  roku 1838.  První  výsledky výzkumů  předkládá 
v roce  1856  Imre  Radványi  ve  svém  shrnujícím  spise  o  Markétině  ostrově.14 
Samotnému klášteru se však věnuje jen okrajově; těžiskem jeho práce je shromáždění 
historických informací o ostrově i sv. Markétě Uherské.

   V roce  1861  publikuje  v archeologickém  časopise  Archeológiai  közlemények 
archeolog  Ferenc  Kubínyi  výsledky  svého  výzkumu  kláštera,  respektive  klášterního 
kostela,  protože  klášterní  budovy  tehdy  ještě  nebyly  odkryté.15 Později  se  klášteru 
podrobně věnoval Kálmán Lux a své výsledky publikoval v roce 1928.16 V roce 1936 
k dosavadním výsledkům bádání výrazně přispěl Géza Lux.17 Přináší výsledky,  které 
byly dalšími badateli spíše jen doplňovány. Přibližně v této době – v roce 1939 – se 
klášterem zabývá i Elemér Lovas.18

9 Rozměry: délka: 24 cm, šířka: 21,5, výška: 29 cm, Inv. číslo: 2001.8.1; délka: 26 cm, šířka: 21 cm,  
výška:42 cm, Inv. číslo: 2006.1.179; výška: 33 cm, průměr: 10 cm, Budapesti Történet Múzeum (dále 
BTM) inv. číslo 2006.1.163/1-2 .  
10 Rozměry: délka: 46cm, šířka: 29 cm, výška: 18 cm. BTM inv. číslo:2006.1.159.
11 Rozměry: délka: 10,5CM, šířka: 8 cm,výška: 20 cm. BTM inv.číslo: 2006.1.171.
12 Rozměry: dělka: 26cm, šířka: 22 cm, výška: 15 cm. BTM inv.číslo: 2006.1.7.
13 Podrobněji k popisu zlomků viz: MIKÓ/TAKÁCS 1994, LÖVEI 1980, 182, 185-186. 
14 RADVÁNYI 1858.
15 KUBINYI 1861, 1-25.
16 LUX 1923, 122-128.
17 LUX 1938, 204-213.
18 LOVAS 1941. 



 V roce 1955 vychází drobná monografie o Markétině ostrově od archeoložky Évy 
Feuerné Tóth,19 která  později  -  v letech 1958-1962 - vede další  výzkumné práce na 
klášteře.  Její  výsledky  pak  publikuje  ve  dvou  článcích  uveřejněných v  časopise 
Budapest régiségei. První článek z roku 1964 se zabývá náhrobkem krále Štěpána V.,20 
druhý z roku 1971 se podrobně věnuje klášternímu komplexu dominikánek.21 Na její 
archeologické práce a výsledky navázala  Katalin  Írásné Melis. Právě její  studie jsou 
souhrnem posledních stavebně historických průzkumů a přinášejí mnoho nového k celé 
problematice.  Některé  výsledky  své  předchůdkyně  dokonce  zpochybňuje.  Ve  svém 
článku  o  královských  dvorech  v 11.-13.  století  na  území  Uher  publikuje  výsledky 
průzkumu královnina dvora při klášteře dominikánek na Zaječím ostrově.22 Další její 
článek je věnován zániku kláštera v l6. století.23 Ve sborníku o tatarském vpádu z roku 
2007  archeoložka  popisuje  na  základě  stavebně  historického  průzkumu  přestavbu 
královnina  dvora  a  současně  stavbu  ženského  kláštera  pro  Markétu.24 Výsledky 
nejnovějších stavebně historických výzkumů,  vedených archeoložkou Eszter Kovács, 
ještě nejsou publikovány. 

Na základě  publikovaných výsledků stavebně historických výzkumů se klášterem 
dominikánek zabývalo několik historiků umění. Zásadní je kniha od Józsefa Csemegiho 
z roku 1955 o kostele Panny Marie, vystaveného pro německé občany (v roce 1955 již 
rozestavěn), protože rozvíjí souvislost mezi tímto kostelem a klášterem dominikánek.25 
Této tematice se věnuje i László Gerevich ve své shrnující kapitole o počátcích gotiky 
v Uhrách  v  edici  vydané  Dezsö  Dércsényim  v  roce  1964.26 Další  pojednání  této 
problematiky  pak  publikoval  v prvním  díle  trojdílné  edice  o  dějinách  maďarského 
umění  z roku  1970.27 László  Gerevich  se  klášteru  věnuje  také  ve  své  knize  o 
arpádovském umění  v Budapešti  z  roku 1973.28 V edici  z  roku 1983 o  souborných 
dějinách umění v Maďarsku se dotýká dějin a stylové analýzy kláštera dominikánek na 
Zaječím ostrově také Ernö Marosi.29 Tentýž autor shrnuje problematiku ve své německé 
publikaci  Die  Anfänge  der  Gotik  in  Ungarn  z roku  1984.30 Katalog  z roku  1991 
Budapest im Mittelalter klášteru dominikánek věnuje jen okrajovou pozornost.31 V roce 
1994 vychází sborník specializující se na architekturu žebravých řádů v Uhrách. Z něho 
lze jmenovat dva články, které se klášterem dominikánek zabývají z hlediska umělecko-
19 FEUERNÉ TÓTH 1955.
20 FEUERNÉ TÓTH 1964, 115-131.  
21 FEUERNÉ TÓTH 1971, 245-269. 
22 IRÁSNÉ  MELIS 1999, 291-312. 
23 IRÁSNÉ  MELIS 2004, 107-120. 
24IRÁSNÉ MELIS 2007, 115-119.
25 CSEMEGI 1955. 
26 GEREVICH 1964, 131-142.
27 GEREVICH  1970, 101-121. 
28 GEREVICH 1973, 351-401. 
29  MAROSI 1983.
30 MAROSI 1984.  
31 MAROSI  1991. 



historického. První je od Ernö Marosiho o celkovém architektonickém vývoji žebravých 
řádů v Uhrách.32 Další článek katalogu z roku 1994 je od autorky Katalin H. Gyürky a 
pojednává o středověkých klášterech dominikánského řádu na území Budína.33 Další 
monografií k tématu je práce od Ildikó Kusztányszky z roku 2000, která byla zveřejněna 
ve sborníku k 60. narozeninám Sándora Tótha.34 Autorka se v článku věnuje analýze 
architektury žebravých řádů v 13. století na území Uher a přináší mnoho podnětných 
souvislostí  na základě podrobné analýzy dochovaných památek.  Jednou z posledních 
knih obsahujících informace k tématu mé diplomové práce je kniha Ernö Marosiho o 
gotice v Uhrách z roku 2008. Autor zde mluví o specifikách klášterního kostela a o jeho 
důležitosti z hlediska vývoje gotiky v Budíně.35 

Samostatný okruh tvoří práce věnované náhrobku sv. Markéty. Této problematice se 
věnoval  Henrik  Horváth36 a  později  Jolán  Balogh.37 Nejpodrobněji  se  náhrobkem 
zabýval Pál Lövei, který své výsledky publikoval v průběhu 80. let minulého století.38 
V roce 2010 vydává výsledky svých analýz polský historik umění Romuald Kaczmarek, 
který vyvrací umělecké zařazení náhrobku, podané Pálem Löveim.39

O  historickém  pozadí,  životě  sv.  Markéty  i  kultu  vytvořeném  kolem  její  osoby 
přináší  zajímavé  poznatky  v několika  svých  pracích  historik  Gábor  Klaniczay.40 
Hlouběji se zabývá mimo jiné myšlenkou vytvoření kláštera pro Markétu v blízkosti již 
existujícího královského dvora. Spolu s Tiborem Klaniczayim také vydal monografii o 
kultu a legendách sv. Markéty.41 Studii srovnávající život sv. Markéty s (v mnohých 
ohledech podobným) životem sv. Anežky České publikovala Maria Pretzschner.42      

4. Dominikánský řád a jeho kláštery

4.1. Charakteristika dominikánského řádu

Řád  bratří  kazatelů43 (lat.  Ordo  Fratrum  Preadicatorum,  zkratka  O.P.  nebo  OP) 
založil  jako  žebravý  řád  v  roce  1215  španělský  kněz  Domingo  de  Guzmán  (sv. 
Dominik) na základě Augustinovy řehole. Od jeho jména se odvozuje obecně přijatý 

32 MAROSI 1994. 
33 H. GYÜRKY 1994, 121-135. 
34 KUSZNYÁNSZKY 2000, 83-127.  
35 MAROSI, 2008.
36 HORVÁTH 1944, HORVÁTH 1941.
37 BALOGH 1953, 107 -110. 
38 LÖVEI 1987, 341-342, LÖVEI 1980, 175-221.
39 KACZMAREK 2010, 5-22.
40 KLANICZAY 2002,  KLANICZAY 2002.
41 KLANICZAY/ KLANICZAY 1994. 
42PRETZSCHNER 2010, 131-150.
43 K dějinám a charakteristice řádu srv. FOLTÝN 2005, 118-120.



název – dominikáni. Řád již rok po svém vzniku dostává schválení od papeže Honoria 
III. Posláním dominikánského řádu je kázat, zvěstovat evangelium, obracet na pravou 
víru, působit proti herezi (původně především proti katarskému učení v jižní Francii). 
Kvůli tomuto poslání řádu dbal sv. Dominik na to, aby se jeho druhům dostalo nejprve 
dobrého teologického vzdělání. Posílal je na významné univerzity své doby - do Paříže, 
Boloně nebo Oxfordu. Celoživotní  studium se pro dominikány stalo formou askeze, 
fyzická  práce se nepožadovala.  Kazatelská  povinnost  vtiskla  řádu intelektuální  rysy. 
Hlavou řádu je generál,  volený generální kapitulou na devět let.  V jeho činnosti  mu 
pomáhá osm až deset asistentů. V čele provincie stojí provinční převor volený provinční 
kapitulou.  

Řád neměl vlastnit žádný majetek a jeho členové nebyli vázáni na konkrétní klášter. 
Měli žít v chudobě pouze z almužen (podobně jako tak činili heretičtí kazatelé), aby se 
tak více přiblížili  lidu a mohli  přimět  zbloudilé  sektáře k návratu do lůna katolické 
církve. Dominikánské konventy byly zakládány pouze ve městech, nejčastěji u hradeb. 
Od  počátku  měl  řád  velkou  podporu  papežů,  což  mu  zejména  ve  14.  –  16.  století 
zajistilo rozvoj a popularitu.

Takzvaný 2. dominikánský řád je tvořen dominikánkami – mniškami kazatelského 
řádu (Moniales Ordinis Praedicatorum - klauzurové dominikánky). Jejich počátky sahají 
historicky ještě dál, než bylo samotné založení mužské větve řádu. V letech 1206-1207 
vytvořilo  v Prouille  (nedaleko  jihofrancouzského  Carcassone)  několik  katarských 
konvertitek pod vedením blahoslaveného Diega z Azeveda a svatého Dominika řeholní 
společenství,  které  se  stalo  základem  pozdější  ženské  větve  řádů  dominikánů.  Po 
založení  I.  řádu  dominikánů  byla  připojena  k mniškám  žijícím  v klauzuře  menší 
komunita  řeholníků.  Další  ženský  klášter  zakládá  sv.  Dominik  (pověřen  papežem 
Honoriem  III.  v roce  1219)  u  kostela  sv.  Sixta  v Římě.  Sestry  dostaly  řeholy  sv. 
Augustina i stanovy sv. Sixta44, doložené v roce 1232 a potvrzené o čtyři roky později. 

Mendikanti  vnesli  do  situace  ženských  klášterních  společenství  důležité  změny. 
V období 6. - 12. století nebyla ohrožena přítomnost žen v benediktinských klášterech 
žádnými  společenskými  pravidly.  Klášter  v těchto  stoletích  byl  jakýmsi  obrazem 
velkého venkovského šlechtického panství a pro mnohé ženy se život v klášteře skoro 
nelišil od života v panstvích. Řeholnice tak neznamenaly pro společnost žádný problém. 
Představitelé  žebravých řádu (i  jejich papežští  dohlížitelé)  však ženám nepovolovaly 
účastnit se toho, co tvořilo specifický rys jejich řádů – apoštolát ve městech. Řeholnice 
pocházely  ve  valné  většině  z vyšší  společnosti,  a  proto  představa,  že  by  tyto  ženy 
vyžebrávaly  svůj  chléb  na  rohu  ulice,  překračovala  meze  toho,  co  tehdejší  mužské 
uspořádání světa bylo schopné přijmout.  Proto také dominikánky na rozdíl od svých 
44 Autorem stanov byl zřejmě Dominikův nástupce – bl. Jordán Saský. Stanovy byly mezi lety 1256-
1259 rozšířeny, zvláště o liturgické předpisy.



mužských protějšků směly od počátku svého vzniku vlastnit majetek. Zůstávaly za zdmi 
kláštera  v izolaci  stejně  jako  v dřívějších  staletích.  Hrály  plnohodnotnou  roli 
v klášterním vzdělávání,  ale  univerzity  a  biskupské  školy,  které  byly  intelektuálním 
těžiskem řeholníků žebravých řádů, zůstaly pro řeholnice uzavřené. Vzhledem k těmto 
okolnostem lze chápat, že se v 13. a 14. století stala duchovním posláním žen mystika.45 

4.2. Dominikáni v Uhrách

Na území Uher46 se dominikáni objevili v roce 1221 jako první z žebravých řádů. 
Mnichy na toto území přivedl Paulus Hungaricus - někdejší učitel práv v Bologni. Jejich 
příchod  nebyl  podněcován  vysokou  úrovni  urbanizmu  (jako  tomu  bylo  v západní 
Evropě),  protože  v této  době  Uhry  byly  vesměs  agrární  země  a  nová  města  teprve 
vznikala.  Avšak všechna města,  v nichž se dominikáni  do roku 1260 usadili,  patřila 
mezi  nejvýznamnější  městská  centra  v Uhrách.  Důležitým motivem pro dominikány 
byla  také  geografická  poloha  Uher.  Uhry  v té  době  totiž  tvořily  východní  hranici 
západního křesťanského světa, a tak poskytly dominikánům dobrou strategickou pozici 
pro misijní  práce mezi pohanskými Kumány.  Františkáni, kteří přišli do Uher v roce 
1229, tyto zájmy neměli,  a tak v roce 1242 na území Uher bylo pět františkánských 
klášterů a dominikánských deset. Expanzi dominikánů nezastavil ani tatarský vpád. Erik 
Fügedi  upozornil  na  zlomový  rok  1260,  kdy  dominikáni  ztratili  svou  pozici  před 
králem. Podle Fügediho to bylo způsobeno tím, že pomohli  sv. Markétě v zabránění 
jejího provdání za českého krále, i když si to král přál. Od tohoto období se do popředí 
v Uhrách dostávají františkáni.47 

Dominikánky  v Uhrách  disponovali  dvěma  ženskými  kláštery  (v  roce  130348 již 
třemi).  Obě byly úzce spojeny se sv.  Markétou Uhreskou. Jako první vznikl  klášter 
dominikánek  ve  Veszprému,  kde  Markéta  pobývala  do  doby,  než  nebylo  možné  se 
nastěhovat do pro ni postaveného kláštera na tehdejším Zaječím ostrově. Právě tento 
klášter  byl  druhým  ženským  dominikánským  klášterem  v Uherském  království.  O 
klášteře  dominikánek  sv.  Kateřiny  ve  Veszprému  víme,  že  byl  v listině  papeže 

45 GOFF/ SCHMITT 2002, 401.
46 K následujícímu srv. E. FÜGEDI 1972, 15-19. Také františkáni měli na území Budína svůj klášter, 
který vznikl až po založení zdejší dominikánských klášterů. I na samotném Zaječím ostrově byl v  roce 
založen františkánský klášter. GYÜRKY 1994, 121 – 131. Jejich historie ani architektura nijak konkrétně 
nesouvisí s klášterem dominikánek na Zaječím ostrově, a proto se jim nebudu dále věnovat. 
47 Po roce 1261 ovšem došlo k obratu; privilegií u krále se od té doby těšili františkáni; FÜGEDI 1972, 
18; GEREVICH 1964, 134-136.
48 V tomto roce vydal jistý Bernardo Guidonis – dominikánský mnich – soupis všech svých klášterů. 
Z toho vyplynulo,  že v té době v Uhrách  bylo  33 mužských klášterů  a 3 ženské.  Dopustil  se  mnoha 
nepřesností v názvech klášterů, z čehož je patrné, že uherské kláštery neznal. Proto badatelé nevylučují, 
že  ani  počet  klášterů  (5  se  jich  nepodařilo  identifikovat)  neuvádí  přesně.  KUSZNYÁNSZKY  2000, 
ROSTÁS/SIMON 2000, 83-127.  



Alexandra IV. v roce 1240 zmiňován již jako postavená budova. Klášterní kostel z 13. 
století byl jednolodní, s presbytářem a přímým závěrem (v 15. století byl přestavěn na 
polygonální).  Na  základě  archeologických  nálezů  víme,  že  kostel  nedisponoval 
západním chórem pro řeholnice, a proto mohl být vybudován vstup do kostela v západní 
zdi. Konventní budovy nebyly odkryty.49

Ženské kláštery měly specifické  postavení,  protože se o jejich správu i  duchovní 
život staraly jejich mužské protějšky. Dominikáni tento požadavek řešili ve Veszprému 
a nakonec i na Zaječím ostrově tak, že si pořídili menší domek – tzv. mansio. V případě 
Vezsprému  tuto  budovu  nelze  lokalizovat.  Před  vybudování  mansia  do  kláštera  na 
Zaječím ostrově  docházeli  dominikánští  mniši  z kláštera  sv.  Mikuláše v Budíně.50 U 
tohoto kláštera je nutné se krátce zastavit, protože kromě toho, že byl pověřen správou 
kláštera dominikánek, měl s tímto klášterem i mnohé společné rysy, což vedlo badatele 
k domněnce, že na obou klášterech pracovala stejná stavební huť. 

Klášter  se  nacházel  v Budíně  v bezprostřední  blízkosti  královského  hradu.  Byl 
prvním založeným klášterem žebravých řádů v Budíně. Klášter s kostelem sv. Mikuláše 
byl hotov k roku 125451. Víme také, že dominikáni na tomto místě působili ještě před 
tatarským  vpádem;  pravděpodobně  tehdy  ještě  neměli  zvláštní  klášterní  budovu  a 
působili  v kostele,  který  jim  byl  svěřen.52 Tyto  prostory  pravděpodobně  v  době 
mongolských vpádů shořely,  nebo byly později zbořeny. Proto musel být vybudován 
nový kostel  s klášterními prostory,  který měl významné postavení (byl  často místem 
důležitých  politických  a  společenských  události).  Podoba  klášterního  kostela  již 
splňovala  požadavky,  které  se  u  dominikánů  postupně  krystalizovaly.  Mezi  ně 
požadavky  patřila  i  volba  prodlouženého  presbytáře,  určeného  pro  bohoslužebné 
shromažďování  mnichů  v  průběhu  dne.  Kostel  měl  jednu  loď  s přímým  závěrem 
presbytáře,  který byl  v dalším století  přestavěn polygonálně.  Dispozici  lodi ovlivnilo 
umístění předchozího kostela v okolní zástavbě; ze stejného důvodu se klášterní budovy 
nacházely  na  jižní  straně  kostela. Katalin  H.  Gyürky  srovnává  kostelní  půdorys 
s půdorysem kostela dominikánů v Poznani a průčelí kostela (původně měl ústupkový 
portál  s rozetou)  ke  kostelu  sv.  Dominika  v Cortoně.53 O  podobnostech  s klášterem 
dominikánek určeným pro sv. Markétu ještě bude řeč.  

49 V tom se kostel lišil od pozdějšího kostela dominikánek na Zaječím ostrově, u kterého v západní zdi 
byl umístněný chór pro řeholnice. KUSZNYÁNSZKY 2000, 97-98.
50 Z kláštera se dochovaly pouze zbytky kostela sv. Mikuláše, které se dnes nacházejí v blízkosti hotelu 
Hilton a některé z nich jsou do prostor hotelu přímo začleněny.
51 Tomu  nasvědčuje  dochovaná  zmínka  o  tom,  že  kostel  v roce  1254  poskytl  zázemí  po  kapitulu 
dominikánů. KUSZNYÁNSZKY 2000, 96.
52 Tento  postup  se  opakoval  v mnoha  případech  po  celé  Evropě.  Prioritou  –  obzvláště  na  počátku 
existence řádu - byla co největší blízkost k obyvatelům města, v kterém se usadili. Dominikáni obvykle 
dostávali na základě nařízení papeže významné kostely.
53 GYÜRKY 1994, 109-113.



4.3. K problematice ženských klášterů

Příliv žen do řeholních společenství se neobešel bez problémů. Pro mužské členy 
především znamenal značný nárůst povinností spojených s duchovní péčí a správními 
úkoly. Proto se počátkem 13. století uvažovalo o tom, že by že by zbožné ženy mohly 
společně žít i bez napojení na řádové struktury.  Tato samostatná ženská společenství 
ovšem později  byla  inkorporována  do stávajících  řádů.54 Okolnost,  že  ženy v církvi 
nesměly vykonávat kněžský úřad, silně omezovala jejich možnost uplatnění. Řešením 
bylo buď jejich (již zmíněná) správa mužskými kláštery, nebo vznik vznik smíšených 
klášterů, v jejich čele dokonce mohla stát abatyše, jak tomu bylo například v případě 
kláštera Fontevrault.55 

Architektura ženských klášterů před nástupem žebravých řádů nemá zcela jednotné 
rysy,  protože  jejich vznik obvykle  nebyl  spojen s iniciativou řádu samotného,  nýbrž 
spíše  s působením  soukromých  osob,  které  poskytly  ženským  společenstvím  trvalé 
zajištění  jejich  života  i  institucionální  podporu  (v klášteře  pak  tito  zakladatelé  byli 
pochováni a řeholnice se za ně trvale modlily). Podoba klášterů proto byla vázána na 
lokální stavební tradice a materiál, případně také na předchozí stavbu, kterou zakladatel 
dal příslušnému klášteru k dispozici.  Nezřídka byly  kostely připojovány k stávajícím 
farním  kostelům.  Při  stavbách  obvykle  pracovali  místní  řemeslníci,  zatímco  vliv 
řádových  architektů  a  kameníků  byl  patrný  pouze  u  nemnoha  klášterů,  jejichž 
zakladatelé byli vysoce postaveni a využili své hospodářské a politické vztahy k tomu, 
aby „své“ kláštery vybudovali na vysoké úrovni.56  

Pro  naši  problematiku  je  nutné  zmínit,  že  pro  kostely  cisterciaček  neexistoval 
podrobný  stavební  plán.  Řádové  předpisy  k této  otázce  nepodávají  žádné  přesné 
pokyny,  pouze  vyzývají  k architektonické  zdrženlivosti.  Řádové  směrnice  se  týkaly 
pouze přísně odděleného života řeholnic, a to nejen v rámci konventu, ale i kostela, kde 
jim měl být dán k dispozici odpovídající prostor, z něhož mohly sledovat dění u oltáře, 
avšak  nesměly  být  viděny  celebrujícím  knězem.  Zároveň  musel  tento  prostor  být 
oddělen také od těch částí kostela, v nichž se zdržovali laičtí bratři či – v případě, že 
kostel  sloužil  zároveň jako farní kostel  – farní shromáždění.  V německých kostelích 
cisterciaček  se chór  řeholnic  nacházel  na empoře;  často  je  empora  spojená  s dvěma 

54 SCHENKLUHN 2000, 86.
55 SCHENKLUHN 2000, 85. Rozhodnutí žen pro život zasvěcený Bohu jistě nebylo podmíněno jejich 
osobní nouzí nebo dokonce nedostatkem mužů, s nimiž by mohly uzavřít sňatek. Jednalo se o vědomé 
zřeknutí se manželství a často také sociálního vzestupu. Dokladem toho je i skutečnost, že mnohé ženy,  
které šly touto cestou, pocházely ze šlechtických nebo dokonce z vládnoucích dynastií  (jak tomu bylo 
také  v případě  sv.  Markéty),  případně  z rodin  městského  patriciátu,  takže  byly  finančně  i  sociálně 
zabezpečeny.
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věžemi  v průčelí  a  s výstupkem  pro  oltář  na  východní  straně,  který  ovšem  sloužil 
především jako místo uchování a vystavení konsekrované hostie. Přístup do empory byl 
umožněn  ze  západního  traktu  kláštera.  U  francouzských  kostelů  býval  ovšem  chór 
přízemní a jakési prostřední řešení pak představují kostely cisterciaček ve švýcarské 
oblasti, kde byl chór řeholnic napojen ze západní strany bezprostředně na presbytář a od 
lodi byl na západě oddělen stěnou.57

4.3.1. Ženské kláštery žebravých řádů

Sv. Dominik vznik ženských klášterů v rámci své řehole podporoval, sv. František je 
odmítal. Sv. Kláře a jejím sestrám se ovšem podařilo domoci se uznání vlastní řehole, 
k níž se připojily i další ženské kláštery,  které později byly papežovým rozhodnutím 
z roku 1227 podřízeny františkánskému řádu. Klarisky se pak rychle šířily dál, mimo 
jiné  také  do  Prahy.  Dominikánky  i  klarisky  se  v 13.  století  rozšířily  natolik,  že 
ztroskotaly pokusy mužských řádů vzdát se organizační a pastorační odpovědnosti za 
ně.58 Společenství  zbožných  žen  byla  v Itálii  a  v ostatních  románských  oblastech 
přičleňována  zejména  k františkánskému  řadu,  v záalpské  oblasti  především 
k dominikánům.59

Na  architekturu  dominikánských  klášterů  (stejně  jako  i  na  architekturu  dalších 
žebravých řádů) zpočátku nebyly kladeny žádné speciální požadavky. Platilo však, že 
klášter se musel nacházet ve městě nebo v blízkosti lidí, aby mniši mohli splňovat své 
poslání.  Proto  se  často  usazovali  do  již  hotových  klášterů  či  kostelů.  V důsledku 
pozdějšího rozmachu dominikánů přirozeně vznikla potřeba vytvořit pravidla, která se 
měla  dodržovat  při  nových  stavbách.  Tyto  přísné  předpisy  byly  zahrnuty  v  tzv. 
Constitutio.  Primárním požadavkem byla  strohost a  jednoduchost.  Boloňská kapitula 
roku  1228  ustanovila  rozměry  kostelů  (výška  konventu  12  stop,  výška  společně  s 
patrem 20  stop,  výška  kostela  30  stop).  Jen  v  presbytáři  a  sakristii  bylo  povoleno 
zaklenutí, v kostelní lodi nikoli. Až do roku 1254 byl přísný zákaz užití dekorativních 
prvků ("curiositates" a "superfluitates"),  včetně sochařské a malířské výzdoby.  Zlom 
nastal v roce 1254 nařízením namalovat sv. Dominika v kostelech patřících řádu. V roce 
1267  nad  Dominikovým  hrobem  vytvořen  zdobený  náhrobek.  Konstituce  ovšem 
neobsahovala nařízení k vztahu mezi klášterem a kostelem, a proto byl velký rozdíl v 
uspořádání, velikosti i v členění jednotlivých klášterů.60 

O podobě klášterů a klášterních kostelů dominikánek v 13. století toho víme velmi 
málo.  Patrně se jednalo o velmi skromné stavby.  V roce 1212 byl  dokončen klášter 
57 JÄGGI/LOBBEDEY 2005, 97.
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v Prouille;  pravděpodobně  to  byla  jednoduchá  budova  ze  dřeva  a  hlíny.  Teprve  za 
převora  Arnauda  de  Séguiera  (1267-1296)  došlo  k masivní  výstavbě,  kterou  ovšem 
zničil požár v roce 1715. Podle plánů kláštera se jednalo o jednolodní kostel s křížovou 
žebrovou  klenbou,  jednolodním  transeptem  a  mírně  vyčnívajícím  polygonálním 
chórem. Základní dispozice silně připomíná kostel sv. Kláry v Assisi, vysvěcený v roce 
1265. Prouille měl postavení jakéhosi „mateřského kláštera“ dominikánek.61

Zatímco o předpisech pro budování klášterů se řádové stanovy podrobně nezmiňují, 
značný  prostor  je  naopak  věnován  ustanovením,  týkajícím  se  klauzury,  které  se 
samozřejmě  promítly  i  do  architektonické  oblasti.  Dominikánky  i  klarisky  byly 
podrobeny  celoživotní  klauzuře,  kterou  nesměly  opustit  za  žádných  okolností, 
s výjimkou přírodních katastrof ohrožujících život, nebo pokud řeholnice byly vyslány 
do nově  založeného  dceřiného  kláštera.  V klauzuře  byly  řeholnice  také  pohřbívány. 
Stejně tak byl  zakázán přístup do klauzury lidem mimo klášter - kromě duchovních, 
jimž byla svěřena pastorace řeholnic, lékařů a zakladatelů kláštera, ovšem to ještě jen za 
určitých  podmínek.  Jakákoli  komunikace  sester  s vnějším  světem  probíhala  přes 
zamřížované okno či přes okenice ve zdi klauzury; jejich počet, velikost a umístění byly 
velice  přesně  regulovány.  Do jaké  míry  byly  tyto  předpisy fakticky dodržovány,  se 
ovšem již nedá přesně zjistit.62

V Itálii  dávali  zbožným  ženám  k dispozici  staré  kostely  či  klášterní  budovy 
především papež a biskupové, zatímco v Záaplí to byli spíše soukromí mecenáši, kteří 
poskytovali  různé  dvory  či  profánní  stavby.  Ty  ovšem  ženským  společenstvím 
dlouhodobě nepostačovaly,  takže záhy docházelo  k jejich přestavbám,  financovaným 
opět  mecenáši.  Proto  neudivuje,  že  architektura  ženských  žebravých  řádů  byla  do 
značné míry svázána s příslušnou oblastí (jak tomu ostatně bylo i doposud u ostatních 
ženských  větví  řádů).  V průběhu  13.  století  se  vytvářely  regionální  architektonické 
skupiny;  v horním  a  středním  Porýní  se  například  vytvořil  typ  kostela  s relativně 
krátkou lodí (případně loděmi) a s podlouhlým chórem zakončeným polygonálně. Ve 
východním  či  středním  Švýcarsku  se  naproti  tomu  objevuje  příčně  rozdělený 
obdélníkový  sál  s chórem  pro  řeholnice  v přízemí  ve  východní  části  kostela  (tedy 
podobně, jako tomu bylo u kostelů cisterciaček). V chóru řeholnic se obvykle nacházel 
oltář, u nějž byla mše slavena pouze o velkých svátcích; nacházel se na něm svatostánek 
s proměněnou hostií.63

4.3.2. Anežský klášter jako typ dvojitého kláštera
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Mezi ženskými kláštery žebravých řádů se ovšem vyskytovaly  i  takové,  které  se 
svými  formami  i  bohatou  výzdobou  vymykaly  z běžného  standardu  a  byl  zcela 
srovnatelné se soudobými katedrálami a mužskými kláštery. K nim nepochybně patřil 
také Anežský klášter, který byl pozoruhodným architektonickým komplexem. Spojení 
mužského a ženského kláštera na jednom místě bylo v prostředí františkánů zcela nové 
– „jako by Anežce šlo o to, sjednotit Františka a Kláru v jednom dvojitém klášteře, jak 
to kdysi uskutečnili premonstráti.“64 

V roce 1233 přišly do Prahy řeholnice ze S. Damiano, aby spolu s dalšími ženami 
z řad  vysoké  české  šlechty  založily  konvent  klarisek.  Abatyše  Anežka (1211-1282), 
královská dcera,  se v roce 1231 rozhodla pro klášterní život pod vlivem své zesnulé 
sestřenice Alžběty Durynské. Její bratr, král Václav I. pro ni patrně ještě v témže roce 
založil klášter a špitál. V roce 1234, když Anežka vstoupila do řádu klarisek, vzal král 
celý klášterní  komplex pod svou ochranu.  Z této stavební  fáze se dodnes dochovalo 
obvodové zdivo; kostel měl dvě lodi o hloubce tří klenebních polí. Dvojlodní dispozici 
kostela  nelze  odvodit  z italských  předloh  a  podobá  se  spíše  špitálním  kostelním 
budovám dominikánů  v Paříži  nebo také  v Toulouse (ta  vznikla  v letech  1229-1235, 
tedy  přibližně  v době  vzniku  anežského  kláštera).65 Hlavní  oltář  zasvěcený  sv. 
Františkovi stál před bývalou východní stěnou; kostel původně neměl chór. Empora pro 
řeholnice se nacházela nad hlavním oltářem a byla spojena s dormitářem ve východním 
křídle. Na severní straně se na kostel napojovala klauzura, z níž se dochovalo východní 
křídlo s kapitulní  síní,  refektářem a dormitářem. Jižně od kostela  se nacházel špitál, 
který byl již mezi lety 1238-1245 přestavěn na klášter františkánů, poté co bylo špitální 
bratrstvo  povýšeno  do  stavu  nezávislého  řádu.  Františkáni  rozšířili  dvojlodní  kostel 
prodloužením  hlavní  lodi  o  presbytář  v hloubce  dvou  klenebních  polí  s pětibokým 
závěrem.  Z této  doby  pochází  také  křížová  cesta  klarisek,  kaple  Panny  Marie  a 
soukromá modlitebna sv. Anežky. V hlavní ose františkánského chóru byl v roce 1253 
pohřben král Václav I.66

4.3.3 Otázka podlouhlých chórů v kostelech ženských klášterů 

Jednolodní sálový prostor s emporou pro řeholnice patří k nejstarším typům kostelů 
ženských žebravých klášterů. Užívaly ho již předtím cisterciačky, u nichž se vyskytuje 
jednak sálové kostely s apsidou, jednak sálové kostely s rovným chórovým závěrem. 
Obě tyto varianty se vyskytují také u ženských kostelů žebravých řádů – první z nich 
nacházíme např. u klarisek v Ulmu-Söflingen, druhou u dominikánek v Engelthalu u 
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Norimberku. Apsida často bývala od poloviny 13. století většinou polygonální.67

Do značné míry neobjasněná je otázka podlouhlých chórů u kostelů ženských řádů. 
Nejranější  příklady  pocházejí  z druhé  poloviny  13.  století  z Porýní,  např.  kostel 
dominikánek  v Colmaru-Unterlinden,  což  je  původně  dvoulodní  kostel  s plochým 
zastřešením  a  s jednolodně  ztvárněným  dlouhým  chórem  o  šesti  klenebních  polích 
s pětibokým  závěrem.  Chór  od  lodi  odděloval  lettner  v šířce  lodi,  na  západě  se 
nacházela  empora  pro  řeholnice.  Podstatné  je,  že  podlouhlé  chóry  existují  spolu 
s emporou  pro  řeholnice,  což  znamená,  že  neměly  řešit  problém  umístění  řeholnic 
v kostele. Pokud by tomu tak bylo, prodlužovala by se spíš loď, a nikoli chór. Je možné, 
že prodloužený chór byl místem, kde se řeholnice modlily hodinky.68

Prodloužené  chóry  svým rozsahem často  předčily  příslušné  kostelní  lodě;  někdy 
dokonce  chóry  lodě  přímo  pohltily,  takže  lodě  přestaly  být  rozpoznatelné  jako 
samostatné prostory. Například v kostele dominikánek ve Stetten u Hechingen z konce 
13.  století  přechází  loď  plynule  do  chóru;  rozdíl  vyznačují  už  jen  opěrné  pilíře.  V 
následujících  desetiletích  pak  vznikaly  kostely,  kde  je  chór  výrazně  delší  a  loď  je 
zredukována na minimum (např. kostel dominikánek v Lambrechtu); tyto kostely jsou 
již zcela podřízeny potřebám řeholnic.69

Pozoruhodné  je,  že  polygonálně  zakončený  prodloužený  chór  se  v  architektuře 
ženských  řádů  vyskytuje  poněkud  dříve  než  u  mužských  řádů,  kde  tento  prvek 
pozorujeme teprve na konci šedesátých let 13. století (Friesach, Bern, Trier, Kolín nad 
Rýnem).  Je  tedy dobře  myslitelné,  že  protažený  chór  u kostelů  žebravých  řádů byl 
ovlivněn  architekturou  ženských  řádů.  Lze  to  dobře  pozorovat  právě  u  kostela 
Anežského kláštera, k němuž byla v roce 1261 přistavěna velká kaple sv. Salvátora ve 
tvaru  podlouhlého  chóru.  Ta  byla  zamýšlená  jako  rodové  pohřebiště  Přemyslovců. 
Podle  Wolfganga  Schenkluhna  ji  díky  jejímu  ranému  vzniku  můžeme  pokládat  za 
počátek vývoje podlouhlých chórů. Přemyslovské mauzoleum mělo významný vliv na 
početné  kaple,  které  byly  vybudovány  jako  rodinné  hrobky  v  těsném  prostorovém 
spojení s kostely žebravých řádů, často na jejich severní straně. Zdá se, že i v tomto 
ohledu ženské klášterní kostely předešly ty mužské.70

4.3.4. Zakladatelé ženských klášterů

Zakladatel dával klášteru trvalou hmotnou základnu, a tím vstupoval s klášterem do 
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vztahu,  který  přetrval  i  jeho  smrt,  stejně  jako  i  smrt  prvních  řeholnic  založeného 
kláštera. Zakladatel se zavazoval k ochraně a pomoci klášteru. Měl zároveň vliv i na 
obsazování abatyší  a správcovského úřadu. Duchovní ochranu přenášel zakladatel  na 
světce,  který  byl  v klášteře  přítomen  skrze  své  ostatky  pochované  pod  nebo  před 
hlavním oltářem klášterního kostela, do oltářní menzy, do krypty pod chórem nebo do 
schránky na oltáři. Většina ženských konventů si za svou patronku zvolila Pannu Marii, 
často spolu s dvěma až třemi dalšími svatými.71

Za hmotné zajištění kláštera a různé formy podpory očekávali fundátoři protislužby: 
na  prvním  místě  přímluvnou  modlitbu  (jak  za  jejich  života,  tak  po  jejich  smrti); 
modlitby panen byly již od dob církevních otců pokládány za obzvlášť účinné.  Aby 
řeholnice  nezapomněly  na  žádného  ze  svých  (živých  či  zesnulých)  mecenášů, 
sestavovaly  si  jejich  seznamy  a  později  je  zasazovaly  do  liturgických  kalendářů. 
K připomínce zakladatelů sloužily také jejich vyobrazení či sochy. Zakladatel měl právo 
na poslední odpočinek v centrální části kostela, v blízkosti pohřbených ostatků svatých, 
případně v chórových kaplích či v hlavní lodi a ve vedlejších lodích.72

Podle  Hedwigy  Röckelein  byly  ženské  konventy  se  svými  fundátory  a  dalšími 
mecenáši  spjaty více  než jejich  mužské  protějšky.  V neklidných časech vyhledávaly 
konventy ochranu měst a hradů, v nichž sídlili zakladatelé. Příčinou byla také povinnost 
každodenní modlitby za žijící  a zesnulé představitele  zakladatelského rodu, která  po 
celé  generace  spojovala klášter  s touto rodinou.  Do ženských klášterů  byly  posílány 
mladé dívky ze šlechtických rodin a uchylovaly se sem vdovy po šlechticích, aby zde 
dožily. Také to posilovalo kontakt mezi rodinou zakladatele a klášterním společenstvím.
73

5. Popis současného vzhledu kláštera

Klášter  dominikánek,  nacházející  se  přibližně  uprostřed  ostrova  v blízkosti 
dunajského nábřeží, se do současnosti dochoval jen v ruinách. Jeho dnešní podoba je 
uzpůsobená k rekreaci,  což ale odpovídá celkovému charakteru ostrova, který sloužil 
k odpočinku i  v minulých  dobách.  I  poslední  změny,  které  se  na  odkrytých  částech 
kláštera  a  kostela  prováděly,  jsou  tomu  uzpůsobeny.  Podle  moderních  přístupů  k 
ochraně památek jsou ponechané a zakonzervované všechny původní prvky ze všech 
stavebních etap, které jsou doplněny prvky moderními. Betonové a kovové části slouží 
k lepšímu přístupu a pohledu na klášterní ruiny, které se často stávají přehledným jen 

71 RÖCKELEIN 2005,  67-68.
72 RÖCKELEIN 2005,  69-70.
73 RÖCKELEIN 2005,  75-76.



díky vyvýšené poloze těchto nových konstrukcí. Díky nim je možné si lépe zpřítomnit 
např. půdorys kostela a dalších prostor. Dalším zásahem do původních prostor památek 
je velice zdařilé vydláždění celého prostoru bývalého kláštera. V místech, kde dlažba 
chybí,  jsou vsazeny stromy,  čímž je podtrhnuto relaxační  poslání dochovaných částí 
bývalého kláštera.

Z původního  kostela  se  sice  kromě  nepravidelných  zbytků  zdí  nic  nedochovalo, 
umíme  ho  však  zrekonstruovat  jeho  půdorys.  Ruinám  dominují  prostory  bývalého 
kostela, který byl jednolodní a poměrné úzký. Chór byl výrazně prodloužený s přímým 
závěrem a později byl zakončen polygonálně. Ze základů odkrytých v místě presbytáře 
lze vyvodit domněnku, že se tu nacházely alespoň tři oltáře a několik hrobek. S jistotou 
lze říct, jedna z hrobek byla umístěna v jihovýchodní části presbytáře. Presbytář a loď 
kostela musela být od sebe oddělená lettnerem. K tomu odkazují i fragmenty, které jsou 
rozeznatelné na rozhraní presbytáře a lodi kostela.

O kostelní lodi lze říci, že se od západu směrem na východ zužovala. Západní zeď 
kostela byla v hlavní ose vybavena věží, která byla čtvercové dispozice a přístupná byla 
z lodi kostela. Ve věži byla zřejmě umístěna zvonice (na východní straně kostela k tomu 
nic neodkazuje), která svým kruhovým půdorysem vyčnívala z její severní části. V této 
části se dochovaly zdi do výšky asi 2,5 m a byla do nich vsazena malá úzká podlouhlá 
gotická  okna  z pravé  i  levé  strany.  Další  zvláštností  západní  části  kostela  jsou  tři 
základy – zřejmě pilířů, které naznačují, že tam byl jakýsi vyhrazený prostor, z čehož 
lze vyvodit, že zde byl chór pro řeholnice. Tyto prostory musely být vybaveny okny, ke 
kterým odkazují i nalezené základy.  Nad těmito prostory se dnes rozprostírá kovový 
ochoz  sloužící  k zpřístupnění  památky.  Západní  zeď  je  bez  otvoru  pro  dveře,  což 
znamená, že kostel musel být přístupný z jiné strany. Otvor, který musel sloužit jako 
vstup do kostela, je v západní části jižní zdi kostela. Zdá se tedy, že kostel byl přístupný 
jen z ambitu kláštera, který je na kostel napojen právě z jižní strany.    

Přibližně uprostřed kostelní lodi se nachází náhrobní mramorová deska z červeného 
mramoru v jednoduchém provedení, umístněná horizontálně. Na kameni jsou vytesané 
nápisy v maďarském a latinském jazyce se jménem a datem narození a úmrtí světice. 
Jediným  dekorativním  prvkem  je  podlouhlý  kříž  bez  corpusu  v levé  části  kamene. 
Kámen je ohrazen černým kovovým plotem. Deska je připomínkou,  že se na tomto 
místě kdysi nacházela hrobka sv. Markéty Uherské. Hrobka tedy byla dobře dostupná 
z presbytáře i kostelní lodi, takže sem mohli přicházet poutníci.            

Z ruin je patrné, že kostel nebyl obestavěn pouze z jedné strany, jak tomu často u 
klášterů bývá, nýbrž z jihu i ze severu. Z jižní strany byly připojeny klášterní prostory a 
končily asi v půlce původního přímého závěru chóru. Dodnes je zřejmé, že se jednalo o 
klasický klášterní komplex kvadratické dispozice. Tyto prostory byly napojeny na jižní 



kostelní zeď a končily asi v půlce původního přímého presbytáře. Chór proto nápadným 
způsobem vyčnívá nad celkovou kompozici kláštera, což je obzvlášť patrné při pohledu 
z ptačí perspektivy.    

Dva otvory v jižní kostelní zdi dávají tušit, že sloužily jako vstup do kostela. V středě 
ambitu je kvadratická prostora odkazující k rajské zahradě. V její jižní části je menší 
neogotická  stavba  na  oktogonálním  půdorysu.  Je  otevřená  díky  vysokým  lomeným 
oknům.  Zdá se,  že  zde  byla  studna.  Uprostřed  někdejší  rajské zahrady je  ponechán 
velký strom. Východní část napojená na klášterní ambit se skládá z několika oddělených 
prostor různé velikosti. Jedna musela sloužit jako jakási chodba, protože je otevřená na 
východ i na západ. Z východu byl na klasický kvadratický tvar kláštera napojen soubor 
staveb  (jedna  je  obdélníkové,  druhá  kosočtvercové  dispozice),  které  asi  vznikly 
v pozdějších  dobách.  Členění  jižního  klášterního  křídla  odpovídá  tomu,  že  prostory 
spolu úzce souvisely, a proto se lze domnívat, že zde byly umístněné prostory spojené 
s vařením a vytápěním. I k těmto původním částem byly zřejmě přistavěny prostornější 
místnosti  v pozdějších  staletích.  Tyto  poměrně  velké  prostory  jsou  spojeny  dveřmi 
vedoucími do původního klášterního kvadrátu. V rohu jižního a západního klášterního 
křídla je prostor přístupný jen ze zahrady. Západní prostory konventu byly vyčleněny 
zřejmě pro laické sestry, čemuž nasvědčuje skutečnost, že z těchto prostor nebyl možný 
vstup do kláštera. Kolem kláštera se nachází volný prostor, na základě něhož můžeme 
usoudit, že klášter byl velké rozlohy a byl obklopen zahradami a dalšími budovami.  

Zajímavý  komplex  musely  tvořit  budovy,  jejichž  základy  se  nacházejí 
severovýchodně od kostela,  v  relativní  blízkosti  Dunaje.  Jedna z jejich  hlavních  zdí 
musela  být  spojena  s klášterním kostelem.  Další  archeologické  práce  v tomto  areálu 
jsou v současné době znemožněny přítomností protipovodňové ochrany.     

6. Sv. Markéta a založení kláštera

Svatá Markéta Uherská74 se narodila 27. ledna 1242 uherskému králi Bélovi IV. a 
jeho ženě Marii  Laskaris,  která  byla  dcerou nikajského císaře Theodora.  Byla  jejich 
osmým dítětem a byla pojmenovaná po své sestře Markétě, která zemřela právě v čase 
útěku královské  rodiny před hrozícím mongolským vpádem.  Král  Béla  IV.  se  svou 
rodinou utekl v roce 1241 do Dalmácie,  kde se uchýlil  na hradě v Klisu. Zde přišla 
Markéta na svět a také zde ještě před jejím narozením dali její rodiče slib, že pokud Bůh 
zachrání je i celou jejich zemi, předurčí Markétu k životu zasvěcenému Bohu.75 Poté, co 

74 K Markétinu životu srv. DEÁK 2005; BELLUS 1999.
75 I dochovaná konventní pečeť z roku 1280 poukazuje na význam, který měl vstup královské dcery do 
kláštera. Představuje klečící pár, který předává nově narozené dítě trůnící Boží matce.  PRETZSCHNER 
2010, 135.



se  Mongolové  v březnu  v 1242  nečekaně  rozhodli  opustit  území  Uher,  mohla  se 
královská rodina vrátit do svého království. Stalo se tak 16. dubna 1243, kdy se uchýlili 
po návratu právě na Zaječím ostrově. Ani po svém návratu královský pár nezapomněl 
na svůj slib a dal malou Markétu do výchovy do kláštera. Královská rodina měla tehdy 
velmi  úzký  vztah  s dominikánským  řádem;  osobní  zpovědník  krále  i  královny  byl 
dominikán a lze předpokládat, že i samotný nápad předurčit  Markétu k zasvěcenému 
životu  pocházel  od  něj.  Proto  nebylo  překvapením,  že  Markéta  byla  již  v  necelých 
čtyřech letech svého života dána na výchovu do kláštera dominikánek ve Veszprému. 
Byla zde svěřena do duchovní péče řeholnici Olympiadě, která v klášteře měla stejně 
starou  dceru,  jako  Markéta.  Podle  pozdějších  kanonizačních  protokolů  (kolem roku 
1276)  se  Markéta  již  jako  malá  v  klášteře  stranila  dětských  her,  dávala  přednost 
modlitbám, ale mnoho času věnovala i čtení a ručním pracím. Už tehdy projevovala 
asketické sklony, žádala o povolení k sebebičování a vynutila si, aby na Zelený čtvrtek 
mohla mýt starým lidem nohy. 

Markéta složila v roce 1524 – tedy ve věku 12 let - u řádového mistra Humberta z 
Romans řeholní sliby. Stalo se tak před oltářem sv. Alžběty, jejíž následovnicí se nyní 
stala.  Nicméně  Markéta  měla  dvakrát  možnost  od  tohoto  slibu  upustit.  V  obou 
případech byla vyhledaná svým otcem, který jí nabízel  možnost  sňatku. Nejdříve (v 
roce 1249) se měla vdát za Lva Haličského; toho ovšem odmítla. Potom v roce 1260 
měla uzavřít sňatek s českým králem Přemyslem Otakarem II. I když ji otec ujišťoval, 
že  její  prosbě  o  zrušení  slibu  papež  jistě  vyhoví  (královské  sňatky  byly  politicky 
hluboce  promyšlené  a  Římem  podporované),  Markéta  odmítla.  Definitivnost  svého 
rozhodnutí potvrdila tím, že na sebe vzala slib věčného zasvěcení. K tomuto aktu podle 
historiků mohlo dojít jedině za pomoci dominikánů.76 Markéta tak mohla pokračovat ve 
svém  asketickém  stylu  života.  Z jejích  životopisů  i  kanonizačních  protokolů  se 
dozvídáme, že její sklon k askezi, který projevovala již v dětství, se dále prohluboval 
(nosila roztrhané šaty, nemyla se, nechávala tělo mučit červy, skoro nespala, modlila se 
až do vyčerpání, nosila cilicium). Její život tak plně odpovídal dominikánské ženské 
asketické  zbožnosti,  která  byla  v počátcích  dominikánského  řádu  dováděna  až  do 
krajnosti. Stejně jako tomu bylo u jiných světic urozeného původu žijících v 13. století, 
i Markétin život byl určován chudobou, skromností a přísnou askezí, a nikoli urozeností 
a přepychem charakterizujícím princezny.77 O životních hodnotách princezny svědčila i 
její truhla, otevřená po její smrti, ve které bylo nalezeno skromné oblečení (dvě pláště 
pro  řeholnice),  nářadí  (bič,  kovový pásek,  dva  páry obnošených punčoch  podšitých 
kovovými hřebíky),  které  Markéta  používala  pro sebetrýznění.  Očekávaní  mnohých, 
podle něhož Markéta v truhle schovávala poklad hodný princezny, bylo vyvráceno.78

76 Po tomto činu dominikáni ztratili své postavení v Uhrách a jsou vystřídáni františkány. FÜGEDI 1972. 
77 KLANICZAY 2000, 169 – 239. 
78 RADVÁNYI 1858, 64.



  Markéta žila celý svůj krátký život v klášteře. Zemřela 18. ledna 1271 ve věku 28 
let. Pohřeb Markéty se konal v jejím klášteře následující neděli po jejím úmrtí. Pohřbu 
se účastnili ostřihomský arcibiskup Filip, biskupové z Nitry a Vácu a budínský probošt. 
Čtvrtý den po svém úmrtí byla pohřbena před oltářem Panny Marie. Pohřebiště se záhy 
stalo  cílem poutníků,  kteří  tímto  zahájili  její  uctívání  sahající  daleko  mimo  hranice 
Uher. Z legendy víme, že její hrob byl zakryt až dvanáctý den po jejím úmrtí, kdy na něj 
byla  položena  kamenná  tabule.  Legenda  dále  vypráví,  že  při  tomto  aktu  bylo  cítit 
příjemnou vůni vanoucí z půdy, kde Markéta byla vložená, takže se přítomní domnívali, 
že  tělo  mladé  princezny bylo  nabalzamováno.  Tuto  vůni  prý  pocítili  i  o  tři  měsíce 
později,  kdy došlo k výměně původní desky za náhrobek vyhotovený lombardskými 
mistry  Adalbertem  a  Petrem.79 Po  zrušení  dominikánského  kláštera  se  dostaly  její 
ostatky ke klariskám a byly uchovány nejprve v Bratislavě a pak v Budíně. Dnes se 
nacházejí v Ostřihomi, Györu a Pannonhalmě.

7. K dějinám ostrova 

Již  rozmanité  pojmenování  ostrova  v průběhu jeho dlouholeté  existence  odkazuje 
k jeho pozoruhodným dějinám. V listině z roku 1225 o založení kostela sv. Michala na 
ostrově  se o ostrově píše jako o  Insula Budensi.  V roce  1243 se poprvé setkáváme 
s pojmenováním Insula Leporum. V době, kdy na ostrově již stál klášter dominikánek, 
nesl  ostrov  jméno  Insula  Beatae  Mariae  Virginis,  ale  také  Insula  Sanctae  Mariae. 
Pojmenování  Insula  B.  Margaretae (Markétin  ostrov)  se  poprvé  objevil  v listině 
královny  Beatrix  v roce  1319.  V době  tureckých  vpádů  ho  Turci  nazvali  „dívčím“ 
(Kyszadaszi). Na začátku 19. století ostrov figuroval pod názvem Insula Palatina, nebo 
maďarsky Nádor sziget. Od roku 1809 je znovu přejmenován na Markétin ostrov a tento 
název se dochoval až do současnosti.80 

Zaječí ostrov /obr.2/ byl osídlen již v 2. století. Byly zde nalezeny fragmenty s nápisy 
a také mince z 2. - 4. století, tedy z doby římské. I na místě pozdějšího středověkého 
ženského klášterního komplexu se našly zlomky odkazující  až do 4.  století.  Někteří 
badatelé z toho vyvozují závěr, že ostrov mohl být římskou vojenskou základnou. Podle 
K. Irásné Melis, ovšem takové závěry nelze vyvozovat kvůli zlomkovitosti nalezených 
fragmentů a také proto, že tyto nálezy byly sekundárně užity při středověkých stavbách.
81 

Na ostrově již ve středověku stálo několik významných sakrálních staveb. Na jeho 
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severní  straně se tyčil  hrad ostřihomského arcibiskupa.  Od 13. století  je  v světském 
vlastnictví a od následujícího století počíná jeho postupný zánik, který byl dovršen v 19. 
století.82 Na jihu ostrova se nacházel hrad křižáků, který měl čtvercovou dispozici se 
čtyřmi  věžemi.  Také tato stavba souvisela s ochranou ostrova před dalšími možnými 
tatarskými  vpády.  Hrad  vznikl  zřejmě  před  rokem  1253.  Od  14.  století  došlo  k 
jeho postupnému zániku.83 Uprostřed ostrova se nacházel klášter premonstrátů, o němž 
se nedochovala žádná listina o jeho vzniku. V listině s výčtem premonstrátských staveb 
z roku 1235 ještě  nefiguruje,  ale  ke  konci  13.  století  již  jistě  stál.  Vznikl  na  místě 
kostelíka  sv.  Michala  stojícího  již  v roce  1225.  Klášter  byl  zasvěcen  archandělu 
Michaelovi.  Stál  v blízkosti  pozdějšího  kláštera  dominikánek.  Kvůli  blízkosti 
rozrůstajícího se dominikánského ženského kláštera význam premonstrátského kláštera 
poklesl. Část klášterního kostela stojí dodnes na ostrově.84 Na ostrově byli zastoupeni 
svým klášterem i františkáni minorité.  Jejich klášter se rozkládal také v střední části 
ostrova.

Na základě dochovaných středověkých pramenů víme, že ostrov již v 11. a 12. století 
patřil  k Budínu (Óbuda). Stal se oblíbeným odpočinkovým místem královské rodiny. 
Královský dvůr byl na ostrově založen králem Emerichem (1195-1205), jak dokazují 
prameny. I samotné pojmenování  Insula leporum  (Zaječí ostrov) napovídá, že se zde 
konaly  hony na  zajíce  jako  odpočinková  aktivita  královské  rodiny.  Ke  skutečnému 
rozmachu královského dvora došlo až v době vlády krále Ondřeje II. (1205-1235). V 
roce 1223 vyhořel královský hrad v Budíně, a tak král dočasně přesídlil se svou rodinou 
na  Zaječí  ostrov.  Z roku 1225 se  například  dochovala  listina  o založení  kostela  sv. 
Michala na královském dvoře. V roce 1243 (již za vlády krále Bély IV.) byl královský 
dvůr až po základy rozebrán a začalo se s jeho novou výstavbou. V té době začaly také 
práce na klášteře dominikánek, jehož kostel v sobě skrýval i část zdi patřící k někdejší 
budově  královského  dvora.  Nový  královský  dvůr  měl  splňovat  podmínky,  které 
odpovídaly požadavkům na dobré vojenské zabezpečení. V roce 1276 král Ladislav IV. 
opouští královský dvůr na ostrově a dává celý ostrov do majetku kláštera. Královské 
budovy byly přičleněny ke klášteru jako jedno křídlo; později byly často přestavovány, 
ale dále si zachovaly světský charakter; staly se z nich reprezentativní prostory, vhodné 
pro přijetí královských a velkopanských rodin.85 

8. Nástin stavebních dějin kláštera až do současnosti
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Dříve, než se pokusím o rekonstrukci vzhledu kláštera ve 13. století, musím alespoň 
krátce nastínit stavební dějiny kláštera až do současnosti. Přibližně v době, kdy Markéta 
vstoupila  do  kláštera  ve  Veszprému,  tj.  v  roce  1246,  byla  zahájena  stavba  kláštera 
Panny Marie na Zaječím ostrově pod vedením dominikánského provinciála  Michala. 
Protože vznik kláštera  byl  od svého počátku spojen s blízkými královským dvorem, 
probíhaly obě stavby paralelně. V roce 1252, tedy rok před dokončením stavby, se do 
kláštera  přistěhovala  Markéta  spolu  s dalšími  řeholnicemi.  Klášter  se  nacházel  na 
královském území; královna Marie dokonce vlastnila v blízkosti kláštera svůj dům a zde 
se také často zdržovala. Klášter měl díky svému zvláštnímu postavení mnoho výhod. 5. 
března  1257 byl  papežským svolením vyňat  z  pravomoci  veszprémského  biskupa a 
podřízen  přímo  Římu.  V  roce  1259  papež  povolil  i  stavbu  nedalekého  mužského 
dominikánského kláštera, který měl ženskému protějšku zajišťovat duchovní služby. Do 
té doby byl touto péčí pověřen dominikánský klášter sv. Mikuláše v Budíně. Dne 20. 
července  1259  vydal  král  slavnostní  zakládací  listinu,  kdy  klášter  dominikánek  i 
oficiálně podřídil dominikánům.  

Jak  archeologické  prameny  dokazují,  v klášteře  se  po  stavební  stránce  celkem 
dlouhou dobu nic zásadního nedělo.  Géza Lux se dokonce domníval,  že na klášteře 
proběhly jen dvě stavební fáze: první a nejzásadnější v 13. století (tou se budu zabývat 
v následující  kapitole),  druhá  pak  v 16.  století.  Na  základě  novějších  stavebně 
historických  výzkumů  se  Rózsa  Feurné  Tóth  domnívá,  že  byly  tři  stavební  etapy. 
Poukazuje na listinu z roku 1409, v které papežský legát Johannes Dominici mluví o 
stavbách prováděných na klášteře a vyhlašuje odpustky všem, kteří navštíví hrobku sv. 
Markéty a přispějí na podporu probíhajících staveb. Tato informace podle Feurné Tóth 
jednoznačně odkazuje k druhé stavební etapě, která přecházela poslední dostavbu; svou 
domněnku  dokládá  i  listinou  z roku  1381,  ve které  se  mluví  o  Pálu  Kissovi,  který 
v tomto roce převzal 200 forintů za stavební práce a opravy, které provedl na klášteře.86 

Poslední velké stavební změny na klášterním komplexu byly započaty na přelomu 
15. a 16. století. Není však jasné, kdy přesně byly ukončeny. U Ley Ráskay87 čteme, že 
v roce 1510 se započalo se zaklenutím presbytáře kostela. Dnes na základě nejnovějších 
stavebně  historických  výsledků  víme,  že  počátkem  16.  století  došlo  i  k přestavbě 
špitální kaple, stojící v západní klášterní zahradě. Potvrdila se také zpráva Ley Ráskay, 
že tehdy došlo k zaklenutí  presbytáře,  a zjistilo se, že byly některé klášterní  budovy 
86 FUERNÉ TÓTH 1971, 245.
87 Významná řeholnice žijící v klášteře dominikánek na Zaječím ostrově na začátku 16. století. Vedla 
skriptorium, z kterého se dochovalo mnoho písemných památek. Byla vzdělaná, velmi dobře ovládala 
latinu.  JejÍ  vzdělanost  se  vysvětluje  jejím  původem  z rodu  Ráskay,  jehož  členové  již  od  dob  krále 
Emericha  II  až  do 16.  století  zastávali  významné  funkce  na  královském  dvoře  i  v státních  sférách. 
Řeholnice se v klášteře věnovala přepisování a mezi lety 1510–1527 zde vedla knihovnu. Když došlo 
k tomu,  že  museli  klášter  opustit,  postarala  se  i  o  knihy,  a  tak  se  z  nich  mnohé  dochovaly  až  do 
současnosti. Knihy, které přepsala, opatřila datem a poznámkami o nejdůležitějších událostech daného 
roku.



rozšířeny. Je možné, že v roce 1521 byly práce na klášteře u konce, ale řeholnice v té 
době již musely pomýšlet  na opuštění kláštera kvůli hrozícím tureckým vpádům. Po 
různých snahách o setrvání v klášteře roku 1529 navždy opustily zdi kláštera, který poté 
již nikdy nebyl trvale obýván. Zdá se, že klášter v roce 1541, když byly Uhry rozděleny 
na  tři  části,  byl  vypleněn  Turky,  čímž  započala  postupná  destrukce  kláštera.  Turci 
používali budovy na ostrově (včetně kláštera) jako zbrojnici, ale sami nic nepostavili.88 
Na zobrazeních z 16. - 17. století se na jižních okrajích ostrova objevují děla a ruiny 
různých budov. 

Zánik byl dovršen v 19. století, kdy byly zdi kostela a kláštera zbořeny a překryty 
půdou, na níž byly vysázeny stromy. Ale již od druhé poloviny 19. století byl klášterní 
komplex postupně odkrýván.89 V roce 1838 došlo k záplavám,  které zasáhly také již 
odkryté části  klášterního kostela.  Při odstraňování škod způsobených záplavami byly 
náhodně nalezeny vzácné relikvie, koruna, prsteny, perly, peníze a různé zlaté úlomky.90 
Prakticky  průběžně  od  této  doby se  pracovalo  na  postupném odkrývání  klášterních 
prostor, které prozatím není ukončeno.   

V roce  1997 bylo  rozhodnuto  o  tom,  aby klášterní  ruiny  byly  zakonzervovány  a 
zpřístupněny tak,  aby odpovídaly dnešní  funkci Markétina ostrova,  která je zejména 
rekreační. Práce se ujal architektonický ateliér Roth podle plánů Jánose Rotha a Judit 
Tótpál. K ukončení prací, které probíhaly v několika etapách, došlo v roce 2010. Projekt 
byl  oceněn  cenou  ICOMOS.  Zároveň  probíhaly  nové  stavebně  historické  výzkumy, 
započaté v roce 1994.91  

     

9. Pokus o rekonstrukci vzhledu kláštera v 13. století

9.1. Celková kompozice

88 Toto potvrzuje i rytina od E. Vica, kde je klášterní kostel zobrazen s křesťanským křížem a nikoliv 
muslimským měsícem. 
89 IRÁSNÉ MELIS 2007, 108.
90 Koruna je osmiboká, vyzdobená drahokamy (ametyst, granát, safír, tyrkys) a vyrytými motivy narcisů. 
Tyto nalezené poklady byly přisouzeny králi Štěpánovi V., který byl také pohřben v klášterním kostele již 
brzy po Markétině smrti. Objevily se ale také snahy dokázat, že poklad patřil samotné Markétě. Proti  
přiřazení pokladu králi Štěpánovi V. svědčí fakt, že král byl pohřben na evangelijní straně kostela, což je  
na opačné straně, než došlo k nalezení jmenovaného pokladu. Proti přiřazení pokladu Markétě zase mluví 
skutečnost,  že  její  hrob  byl  otevřen  při  příležitosti  vyjmutí  jejích  ostatků.  Radványi  se  domnívá,  že 
nalezené památky patřily jiné z dcer krále Bély IV.,  a to Sabině, která do kláštera vstoupila po svém 
ovdovění. Její rozhodnutí bylo jistě podmíněné i faktem, že v klášteře žily obě její dcery. Známe Sabininu 
závěť, v níž odkazuje všechen svůj majetek klášteru.  Pro ženskou hrobku svědčí,  že se tu našly také 
pozůstatky drahých látek, což nebylo pro mužské hrobky obvyklé. Zároveň tento poklad vylučuje, že by 
se  jednalo  o  řeholnici  –  a  Sabina  se  navzdory  svému  pobytu  v klášteře  řeholnicí  nestala.  Srv. 
RADVÁNYI 1858, 100-113.   
91 http://epiteszforum.hu/node/17237



Klášter dominikánek na Zaječím ostrově se dochoval jen v ruinách, a proto se při 
pokusu o původní rekonstrukci kromě dochovaných částí a archeologických výsledků 
můžeme  opřít  o  dobové  prameny,  vypovídající  zejména  o  klášterním  a  kostelním 
vnitřku. V následujícím popisu se budu snažit o sjednocení všech dostupných informací. 

Klášter  měl,  jak  i  nejnovější  archeologické  výsledky92 potvrzují,  v 13.  století 
čtvercovou dispozici a byl spojen jednak s kostelem Panny Marie, jednak napojen na 
královský dvůr.  Spojení kláštera s královským dvorem bylo podle Gábor Klaniczayho 
záměrné; snahou bylo vytvořit jakýsi „duchovní dvůr“, který by tvořil protějšek dvoru 
světskému.  Vznik  kláštera  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  byl  navíc  od  samého 
počátku  spojen  s myšlenkou,  že  zde  bude  žít  královská  dcera  Markéta;  také  tato 
skutečnost přispěla k rozhodnutí umístit  klášter do těsné blízkosti královského dvora. 
Proto bude nutné do rekonstrukce vzhledu celého klášterního komplexu zahrnout také 
tento dvůr.

Zpočátku klášter  –  jak již  bylo  řečeno – duchovně spravovali  dominikáni  od sv. 
Mikuláše; teprve v roce 1259 dostali povolení k výstavbě menšího příbytku, tzv. masio. 
Je  zajímavé  poukázat  na  skutečnost,  že  „v Uhrách  ve  13.  století  nevznikl  žádný 
komplex dvou klášterů obdobný tomu, který v Českém království založila sv. Anežka 
Česká.“93 V pozdějších stoletích (zejména na přelomu 15. a 16. století) došlo k rozšíření 
klášterních prostor, a to hlavně o vedlejší budovy.

9.2. Královský dvůr

Královský dvůr stával ve střední části ostrova blízko východního břehu Dunaje; v 
jeho blízkosti  byl  menší  kostel  se  hřbitovem.  Tyto  budovy byly  při  zahájení  stavby 
kláštera  Panny  Marie  zbořeny  a  postavil  se  dvůr  nový,  tentokrát  již  spojený 
s klášterními prostory. Stavebně historický výzkum potvrzuje, že ani po smrti Bély IV. 
již dvůr nebyl zásadně přestavován a rozšiřován.  Dvůr byl situován severovýchodně od 
chóru klášterního kostela Panny Marie. Byl dlouhý asi 50 – 60 m a široký asi 20 - 30 m,  
měl  tedy  tvar  obdélníku.  Jednotlivá  křídla  paláce  obklopovala  poměrně  úzký  dvůr. 
Kromě severní části jsou dnes všechna křídla odkryta.  Archeologové také zjistili,  že 
královský  palác  do  sebe  pojal  zdi  z dřívějších  budov,  zejména  kaple,  která  byla 
začleněna do jeho jižní části. Palác byl pravděpodobně dvoupatrový, měl tři okna a jeho 
hlavní  vchod  byl  z  východu.  V severozápadním  rohu  měl  věž.  Před  palácem  se 
nacházela krytá chodba vedoucí k dunajskému nábřeží. Prozatím nelze přesně datovat 
její vznik, nicméně lze říci, že vznikla až po ukončení hlavní stavební fáze. 

92 IRÁSNÉ MELIS 2007, 107-108.
93 KUSZNYANSZKY 2000, 118-119.



Otázka  vymezení  jednotlivých  stavebních  etap  ovšem  nadále  zůstává 
nezodpovězená,  protože dalšímu průzkumu brání protipovodňová hráz. První budovy 
královského dvora vznikly v době mezi počátkem 13. století a zahájením stavby kláštera 
v druhé  polovině padesátých  let  13.  století.  Všechny  výsledky  archeologických 
výsledků dobře korespondují s rytinou od Enea Vica, třebaže jeho vyobrazení pochází 
až z 16. století. 

9.3. Kostel Panny Marie 

Z královské listiny z roku 1252 víme, že klášter byl  postaven podle předpisů pro 
kláštery dominikánského řádu, což se týkalo především podoby kostela. Kostel stojí na 
počátku gotiky v Budíně, nastupující kolem poloviny 13. století. Byl jednolodní, úzký a 
jasně vnitřně členěný na prostory pro mnichy, laiky i řeholnice; měl prodloužený chór 
s přímým závěrem.94 Loď kostela  byla  o  něco širší  než  presbytář  a  zužovala  se  od 
západu k východu. Byla  jasně oddělená od chóru vítězným obloukem a lettnerem.95 
Nebyla  klenutá,  měla  rovný  dřevěný  strop,  což  odpovídalo  dominikánským 
požadavkům kladeným na kostely.96 Těmto požadavkům vyhovoval také jednoduchý, 
prosvětlený a přehledný interiér, typický pro gotiku.97

Kostelní  loď  byla  v  západní  části  opatřena  chórem pro  řeholnice,  typickým  pro 
středověké ženské klášterní kostely. Ze stavebně historických výzkumů vyplynulo, že 
v době  vzniku  kláštera  byl  tento  chór  přízemní.  Tomu  nasvědčuje  i  výpověď 
z kanonizačních protokolů jedné z řeholních sester, podle níž Markéta vyslovila přání, 
aby byla pohřbena před oltářem sv. Kříže, který se nacházel v chóru pro řeholnice. Toto 
přání by samozřejmě bylo nemyslitelné,  pokud by tento chór byl  v patře.98 Prameny 
z 16. století již ale dosvědčují, že chór byl v prvním patře.99 Přesunutí chóru do patra 
odpovídalo  zvyklostem  dalších  století,  zejména  pak  nařízení  Basilejského  koncilu 
(1431-1448), který zakazoval přímý kontakt chóru s lodí kostela. Dokonce se dochovala 
informace i o zdi, která oddělovala chór od klášterní lodi a byla vybavena třemi okny, 
z kterých řeholnice mohly sledovat dění v kostele.     

Umístnění  chóru  pro  řeholnice  na  západní  straně  kláštera  s sebou  neslo  i  další 
specifikum,  a  to  umístnění  vstupu  do  kláštera.  Klášterní  kostel  nemohl  být  kvůli 

94 FEUERNÉ TÓTH 1971, 253-255.
95 Základy lettneru odkryla R. Feurné Tóth, srv. FEUERNÉ TÓTH 1971, 245-269
96 KUSZNYÁNSZKY 2000, 102.
97 GEREVICH 1964, 137.
98 Přízemní umístění chóru pro řeholnice bylo, jak již bylo řečeno, typické pro francouzské prostředí. 
V Německu byla naopak již od 13. století vyhrazena vyvýšená empora, přístupná z prvního patra.
99 Dochovali se zápisky od řeholnice jménem Lea Ráskay, která vykonávala v 30. letech 16. Století v 
klášteře opisy různých středověkých dokumentů, a také vedla zápisky o opravách na kostele a klášterních  
budovách v téže době. 



západnímu chóru zpřístupněn ze západu. Vstup byl přesunut do jižní části lodi, a tak se 
vcházelo  přímo z klášterního  ambitu.  Toto  rozvrhnutí  vyhovovalo  i  proto,  že  kostel 
sloužil  jen  řeholnicím,  případně  mnichům  dominikánům.  Jak  již  bylo  zmíněno,  na 
základě Legendy vetus a kanonizačních protokolů se dochovaly vzácné informace i o 
vybavení chóru. Především víme, že v chóru byl  umístněný oltář  sv. Kříže, který na 
základě analogií lze situovat do východní části chóru. 

V západní  části  kostela  se  v souvislosti  s umístěním  chóru  pro  řeholnice  a 
přemístěním vchodu do jižní stěny vytvořil prostor pro věž se zvonicí, která se jinak 
často nacházela ve východní části kostela.  Věž byla přístupná z chóru pro řeholnice. 
Měla  čtvercový  půdorys,  v  patře  již  oktogonální.  Snad  měla  tři  patra,  vybavená 
zdobenými arkádami.100

Na kostelní  loď byl  z východní  strany napojen  chór,  který  byl  prodloužený.  Byl 
sklenutý  dvěma  klenebními  poli  a  uzavřen přímým  závěrem.101 László  Gerevich 
poznamenává,  že  přímý  závěr  byl  zvolen  podle  italského  vzoru,  a  měla  se  jím 
podtrhnout jednoduchost, která byla typická pro žebravé řády.102 V presbytáři  kostela 
byly  nalezeny  základy  tří  oltářů.  Z  dobových  pramenů  víme,  že  hlavní  oltář  byl 
zasvěcen Panny Marii a jeden vedlejší sv. Alžbětě Durynské, příbuzné světice Markéty 
Uherské. V ose vítězného oblouku byl nalezen základ lettneru. V kostele bylo nalezeno 
také  několik  hrobek.  Bezpečně  víme,  že  hrobka  v presbytáři  kostela  pod  vítězným 
obloukem  patřila  sv.  Markétě  Uherské.  To  potvrzují  i  již  zmiňované  kanonizační 
protokoly.103 Umístění hrobky sv. Markéty pod vítězným obloukem umožňovalo, že na 
ni bylo vidět jak oknem z presbytáře, tak i z lodě kostela.104 V presbytáři  kostela byl 
roku 1272 pohřben také Markétin bratr - král Štěpán V. To potvrdily i výsledky práce 
archeologů, kteří našli královskou hrobku.

9.4. Hrobka sv. Markéty

 Vzhled  a  umělecké  zařazení  hrobky  sv.  Markéty  jsou  předmětem  dlouholeté, 
doposud neukončené odborné diskuse. V průběhu vykopávek v letech 1937-1938 a poté 
v roce 1958, které probíhaly na území Markétina ostrova, bylo nalezeno asi sto malých 
úlomků sochy z  bílého  a  z  šedobílého mramoru.  Ty byly  uvedeny do souvislosti  s 

100 KUSZNYÁNSZKY 2000, 122.
101 Lze předpokládat, že přímý závěr kostela byl jedním z posledních příkladů tohoto typu v Uhrách. 
Srv. KUSZNYÁNSZKY 2000, 123. Schenkluhn si všímá, že chór trochu připomíná kapli Panny Marie,  
která byla postavena v pražském klášteře klarisek v letech 1238-1245 hned vedle komnat sv. Anežky. 
SCHENKLUHN 2000, 90.
102 DERCSÉNYI 1964, 137.
103 Čteme  v nich,  že  v presbytáři  pod  vítězným  obloukem  byl  lombardskými  mistry  Petrem  a 
Adalbertem vybudován náhrobek sv. Markéty z červeného mramoru.
104 GYÜRKY 1994, 126.



některými  dříve  nalezenými  zlomky.  Na  základě  tohoto  propojení  byla  vyslovena 
domněnka, že se jedná o zbytek náhrobku. Ten byl identifikován jako pomník princezny 
Markéty,  která  byla pohřbena v klášterním kostele.  Mezi  nalezenými kusy převažují 
architektonické  detaily  (profily,  hlavice,  sloupy),  ale  byly  objeveny  také  figurální 
fragmenty a některé samostatné hlavy. Předpokládá se, že se jedná o fragmenty reliéfu 
náhrobku, patrně s motivy ze života zesnulé a jejích zázraků. Velikost náhrobku se nedá 
přesně určit; délka mohla být asi 226-289 cm, šířka 116-174 a výška 180-190 cm.105 

Vznik díla je určován různě na základě stylové analýzy a předpokládaného původu 
motivů.  Podle první interpretace,  kterou zformuloval  krátce po ukončení první etapy 
vykopávek Géza Lux a Tibor Gerevich, vznikl náhrobek ke konci 13. století.106 Oba 
badatelé se v náhrobku pokoušeli rozpoznat vliv francouzského raně a pozdně gotického 
sochařství (Chartres, Remeš). O několik let později vystoupil Henrik Horváth s tezí, že 
náhrobek prozrazuje vlivy francouzské (Strassburg) a toskánské (Pisa) a byl vytvořen v 
70. letech 13. st. lombardskými mistry Albertem a Petrem, kteří byli vyučeni u Nicola 
Pisana;  o  nich  svědčí  i  soudobý  pramen.107 Kálmán  Lux  na  základě  Horváthových 
výzkumů vytvořil sádrový model zničeného díla: tumba s baldachýnem, který je nesen 
sloupy postavenými na tumbě.108 V roce 1953 uveřejnila Jolán Balogh třetí interpretaci, 
která  získala  všeobecný  souhlas  až  do současnosti.109 Potvrdila  italský  původ díla  a 
nalezla analogii v díle Tina di Camaina z jeho neapolského období, z čehož vyvodila, že 
dílo  muselo  s  velkou  pravděpodobností  vzniknout  v  30.  letech  14.  století.  László 
Gerevich tuto dataci  odmítl  a připojil  se k názoru Horváthově.110 Gerevich spatřoval 
paralely  u  soch vzniklých  v remešské  škole.  Méně jisté  provedení  detailů  na  těchto 
zlomcích ovšem odkazuje spíše do okruhu Pisana. Gerevich také zjistil, že se na území 
Uher  dochovaly ještě další  fragmenty,  které lze přisoudit  stejné dílně,  ba dokonce i 
stejnému  mistrovi.  Jedná  se  o  fragment  hlavy  z bílého  mramoru,  nalezeného  ve 
Visegrádě.111

Pál  Lövei  s  touto hypotézou naopak dále  pracoval  a vytvořil  novou rekonstrukci 
pomníku,  která  je  odmítnutím  Luxova  modelu;  podle  ní  je  sarkofág  postaven  na 
sloupech.  Löveiho  rekonstrukce  vychází  zejména  z  milánského  náhrobku  sv.  Petra 
mučedníka (z Verony), což je náhrobek typu arca, který vytvořil Giovanni di Balduccio 
v letech 1335-1339; vzorem tohoto náhrobku byl zase náhrobek sv. Dominika v Bologni 

105 KACZMAREK 2010, 5.
106 LUX 1938, 12; GEREVICH 1938, 119-120, 261. 
107 HORVÁTH 1941, 13-14; HORVÁTH 1944, 10-12, 15-22, 31. 
108 HORVÁTH 1944, 34 -36. 
109 BALOGH 1953, 107-110. 
110 GEREVICH 1971, 35; GEREVICH 1973, 351-401.   
111 Souvislost mezi těmito fragmenty lze podložit i na základě historických faktů. Hrad na Visegrádě 
dala postavit Marie Laskaris, která zřejmě k pracím přizvala umělce i kameníky z královské dílny. Proto i 
tento fragment lze přiřadit ke skupině nalezených fragmentů na území Budína. GEREVICH 1973, 141.



z  dílny  Nicola  Pisana.112 Lövei  vyslovil  domněnku,  že  Markétin  náhrobek  je  dílem 
neapolského  sochaře  z  okruhu  Tina  di  Camaina,  který  měl  jako  vzor  před  očima 
milánský náhrobek. Zadavatelem měl být dominikánský řad, u nějž byl od roku 1335 
generálním vikářem pro provincii Uhry Francesco de Belluno.113 V pozdějších pracích 
Lövei připouští vliv sochařství Kampánie, které v sobě spojovalo znaky francouzského 
a toskánského původu. Umělec možná pocházel z ateliéru Pisana, ale později se připojil 
k Tinovi di Camaino.114 

V poslední  době  se k těmto  hypotézám  vyjádřil  také  polský  badatel  Romuald 
Kaczmarek. Autor upozorňuje na řeč dominikána Michaela z roku 1276, kterou měl 
před komisí, která sbírala podklady pro svatořečení Markéty.  Michael ihned po smrti 
Markéty  navštívil  klášter  dominikánek,  doprovázel  zde  církevní  hosty  při  jejich 
návštěvě Markétina hrobu a dohlížel také na Markétin pohřeb a nové ztvárnění tohoto 
místa. V dokumentu jmenuje jak dobu vzniku náhrobku, tak i umělce na něm pracující 
(Petra  a  Adalberta  z  Lombardie)  a  dokonce  jednotlivé  jejich  úkoly.  Dva  týdny  po 
princeznině  smrti  byl  podle  tohoto  pramene  hrob  přikryt  jednoduchou  deskou,  ale 
posléze,  dva  či  tři  měsíce  poté,  byl  zřízen  nový  náhrobek.  P.  Lövei  tuto  zprávu 
interpretoval  tak,  že  popisuje  vznik  prvního  náhrobku,  protože  jedna  ze  scén  na 
náhrobku znázorňuje zázrak vzkříšení syna Bócse z Felhévizu, které se událo až v roce 
1274, jak o tom později hovoří maďarská verze Legendy vetus, která dokonce situuje 
zázrak přímo na náhrobek Markéty. Kaczmarek se naproti tomu domnívá, že tak velké 
dílo  nemohlo  vzniknout  během krátké  doby,  a  proto  klade  jeho  vznik  mezi  rokem 
Markétiny  smrti  a  rokem 1276,  který  rovněž  zmiňuje  dominikán  Michael  jako  rok 
položení nových mramorových desek.115 Kaczmarek nachází stylové paralely v italském 
sochařství druhé poloviny 13. století, zejména v dílech pocházejících z okruhu Nicola 
Pisana a jeho žáků (Arnolfo di Cambio a Fra Guglielmo). Bezprostředním vzorem pro 
Markétin náhrobek byla patrně boloňská arca sv. Dominika z roku 1267. Skutečnost, že 
prameny za autory Markétina náhrobku označují lombardské (tedy nikoli  toskánské) 
mistry, ovšem vysvětluje jisté stylové rozdíly tohoto díla oproti Dominikově náhrobku. 
Kaczmarek nevylučuje,  že Albert  a Petr  z Lombardie v Uhrách pracovali  ještě před 
Markétinou smrtí.116 Samostatnou otázkou je barva mramoru, který byl použit jednak ke 
zhotovení  desky,  kterou byl  hrob zakryt,  jednak k  budování  vlastního  náhrobku.  O 
barvě se zmiňuje teprve kopie maďarské verze Legendy vetus z 16. století, podle níž 
byla  vyrobena  jak  náhrobní  deska,  tak  i  pozdější  náhrobek  z  červeného  mramoru. 
Tentýž text ovšem v popisu vzkříšení syna Bócse hovoří o bílém mramoru.117

112 Tímto názorem souhlasí i Ernö Marosi, srv. MAROSI 1994.
113 LÖVEI 1980, 211. 
114 LÖVEI 1987, 341-342.
115 KACZMAREK 2010, 8.
116 KACZMAREK 2010, 18-19. 
117 KACZMAREK 2010, 21.



Velká pozornost, kterou bádání věnuje Markétinu náhrobku, je vysvětlitelná tím, že 
nám tato památku poskytuje jedinečné nahlédnutí do interiéru dominikánských klášterů 
v třináctém století na území Uher. V klášterním kostele sv. Mikuláše sice bylo odkryto 
místo hrobu se sejnou dispozicí jako hrobka sv. Markéty, avšak o podobě náhrobku ani 
o osobě pohřbeného se nic bližšího nezjistilo.  Katalin H. Gyürky se domnívá,  že se 
muselo jednat o významného člena řádu.118

9.5. Konventní budovy

Konventní budovy kláštera byly napojeny z jižní strany a vznikaly spolu s kostelem. 
Klášterní  budovy spolu  s kostelem měly  rozlohu  asi  110  x  120  m.  Přestože  regule 
dominikánského  řádu  nedovolovaly  postavit  příliš  velkou  budovu,  patřil  klášter 
k největším církevním stavbám ve středověkých Uhrách.  

I konventní budovy klášterů žebravých řádů ve své podstatě následovaly uspořádání 
cisterciáckých pravidel.  Tato pravidla si ovšem přizpůsobili,  zejména směrem k ještě 
většímu zjednodušení forem, což se projevilo také v ornamentální  výzdobě. Žebravé 
řády rovněž nebyly tak přísné v dodržování umístnění i rozložení klášterních budov. 
Důvodem této flexibility byl fakt, že se často mendikanti usídlovali na místech hustě 
obydlených,  kde základem nového kláštera  často  byly  starší  budovy.  Také klášterní 
budovy dominikánek  na  Zaječím ostrově,  jak  si  povšiml  již  Géza  Lux,  odpovídaly 
cisterciáckým pravidlům. 

Na základě stavebně historických průzkumů lze předpokládat, že ambit kláštera ve 
13. století byl podle zvyku žebravých řádů dřevěný. Uprostřed byla rajská zahrada. Ve 
východním  klášterním  křídle  byla  sakristie  připojená  k presbytáři.  Východně  od 
sakristie byla kapitulní síň, parlatorium, schodiště vedoucí do patra do cel. Cely v 13. 
století  byly  tvořeny jedním velkým prostorem,  který  byl  rozdělen  dřevěnými  zdmi. 
Zřejmě ani zde tomu nebylo jinak.119 Kuchyň byla původně malá a nacházela se v rohu 
jižní a východní části klášterních budov. Z kuchyně vedla chodba k hypokaustu. V 15. 
století  již  byla  napojená  na  jižní  část  klášterní  kvadratury,  takže  z nich  vyčnívala 
směrem na jih. Odkazuje k tomu i zazdění vchodu do kuchyně z 13. století a nahrazení 
novým vchodem. Bylo zde nalezeno ohniště a také střepy od nádob. Některé z nich se 
daly rekonstruovat, a tak lze říct, že vznikly v 15. století v nějaké budínské dílně. 

V jižním křídle se nacházel tzv. redukovaný refektář, jehož vznik ovšem poslední 
výzkumy umisťují až do 14. století.  Feurné Tóth upozorňuje, že i zde byla dodržena 
pravidla  pro  kláštery.  Refektorium  se  podle  těchto  pravidel  nacházelo  v  tom křídle 

118 GYÜRKY 1994, 126.
119 KUSZNYÁNSZKY 2000, 118.



kláštera, které bylo naproti kostelu. Toto místo je zmiňované v životopise sv. Markéty 
Uherské. Často zde pobývala. V 13. století ještě nosili vodu z kuchyně do refektáře, ale 
od 15. století tu byla vybudovaná studna, o které Feurné Tóth zjistila, že byla napojená 
na  zeď  a  byla  renesanční.  V současné  době  z ní  lze  vidět  jenom nepatrné  zlomky. 
Refektář  bylo  možné  vytápět,  a  to  způsobem,  který  se  do  té  doby  v Uhrách 
nevyskytoval; vzorem byl římské hypokausty. 

Západní křídlo sloužilo laickým sestrám, a tak z něho neústil přímý vstup do ambitu. 
Toho  si  všimnul  již  Géza  Lux  a  i  v tomto  detailu  rozpoznal  pravidlo  dodržované 
cisterciáckými řády. Podle Feuerné Tóth byl hlavní vchod do klauzury u kostelní lodi v 
západním křídle. Toto tvrzení podepírá faktem, že lze k tomuto řešení nalézt paralely u 
francouzských  ženských  klášterů  (jako  příklad  uvádí  klášter  Port-Royal).  Dále 
argumentuje  tím,  že na ostrov se přicházelo směrem z Budy,  a tak i hlavní cesta ke 
klášteru mohla vést ze západu směrem na východ. Zdá se ale, že v 15. a 16. století byl 
vchod  do  kláštera  z východu.120 Jihozápadně  od  kláštera  se  nacházel  špitál.  Celý 
komplex budov byl obklopen zahradami ze západu i severu a hospodářskými budovami 
z jihu.121 

9.6. Mansio dominikánů

Dominikáni na Zaječím ostrově (stejně jako ve Veszprému) neměli vlastní kostel ani 
klášterní  budovu  čtvercové  dispozice.  Od  roku  1259  bydleli  v  menší  budově  na 
obdélníkovém  půdorysu  (tzv.  mansio),  které  dříve  bylo  mylně  ztotožněné  s 
ruinami kláštera premonstrátů. Feurné Tóth situovala budovu dominikánů do jižní částí 
klášterního komplexu.122 Dnes víme, že tyto skromné prostory byly položené západně 
od kláštera. Skromnost těchto prostorů obzvlášť vynikne při srovnání s klášterem sv. 
Anežky České, kde mniši disponovali vlastním kostelem i klášterními budovami.    

10. Stavební huť

Z původních  klášterních  zdí  z 13.  století  se  dochovaly  jen  zbytky,  protože  další 
přestavby  vždy začaly  zbořením již  existujících  zdí.  Zachovalo  se  ovšem i  několik 
ornamentálně  zdobených  fragmentů,  které  byly  sekundárně  užity  během pozdějších 
stavebních prací. Pro nás mají zásadní význam, protože umožňují otevřít otázku, kdo 
byl stavbou kláštera pověřen, a pokusit se o stylově kritickou analýzu, která se může 

120 FEURNÉ TÓTH 1971, 246-268.
121 KUSZNYÁNSZKY 2000, 121.
122 KUSZNYÁNSZKY 2000, 121.



stát  základem  pro  srovnání  s dalšími  stavbami  v Budíně,  v Uhrách  i  v celé  střední 
Evropě.

Na  základě  několika  dochovaných  listin  týkajících  se  stavby  kláštera  je  otázka 
zadavatele  jasná. Víme, že klášter dal postavit  král Béla IV. a jeho manželka Marie 
Laskaris. Tento údaj se stává základem pro „pátrání“ po dalších poznatcích o původu 
stavební hutě, ale pro stylovou analýzu.

 

10.1. Klášter v kontextu dalších soudobých staveb v Budíně

První,  kdo tyto  otázky otvírá,  je Ferencz Kubínyi,  který své výsledky publikoval 
v roce 1861. V době, kdy se klášterem dominikánek zabýval, byl odkrytý jen kostel.123 

Proto jeho výsledky vycházejí z jeho studií klášterního kostela. Všiml si, že kostel byl 
velmi úzký, což ho vedlo k následujícímu dojmu: „dokonce by se mohlo zdát, že z obou 
stran  jsou  kolem kostela  ještě  části  (vedlejší  lodě),  které  leží  pod  porostem kolem 
kostela.“124 Konstatoval,  že  klášterní  kostel  neměl  příčnou loď,  čímž se odlišoval  od 
všech soudobých románských staveb, které do půli 13. století na území Uher vznikly. 
Po další analýze dospívá k závěru, že nelze najít k tomuto kostelu žádnou paralelu ze 
stejné doby. Proto v této dispozici spatřoval domácí (tj. uherské) specifikum. Zjišťuje 
rovněž, že kostel svým půdorysem již odpovídá gotické architektuře. Nedokázal ovšem 
správně rozlišit jednotlivé stavební práce; sice si všiml, že některé rysy kostela nemohly 
vzniknout v době panování Bély IV., avšak jeho vysvětlení, že kostel shořel a byl znovu 
postaven, se ukázalo jako nesprávné. Na základě svých zkoumání kostela a kláštera se 
Kubínyi domnívá, že kostel byl navržen cizím umělcem, ale provedení bylo realizované 
domácími  stavebníky.  Soudí  také,  že  tito  stavitelé  nebyly  schopni  se  odpoutat  od 
románských,  případně tzv.  „přechodných“ forem a tvarů.  Proto si  klade otázku,  zda 
autorem návrhu nebyl Villard de Honnecourt125, který v letech 1244-1247 pobýval na 
území Uher.126    

V první polovině 20. století došlo k dalším archeologickým pracím na klášteře. Při 
nich  byly  postupně  odkrývány  i  někdejší  prostory  klášterních  budov.  Tyto  práce 
probíhaly  nejdříve  pod vedením Kálmána  Luxe a  potom Gézy Luxe.  Géza  Lux  na 
základě svých výsledků významně přispěl k zodpovězení otázky po charakteru stavební 

123 V popisu F. Kubínyiho čteme, že klášterní budovy byly ještě zcela zakryty sutinami. I kostel byl  
vyčištěný jen zevnitř; zvenku byl obrostlý stromy a keři. Srv. k tomu KUBÍNYI 1861, 6.    
124 KUBÍNYI 1861, 7.
125  V maďarském prostředí došlo k pokusu přiřadit Villardovi de Honnecourtovi vesměs všechny stavby 
datované do období  kolem poloviny 13. století. Podle Ernö Marosiho přišel Villard de Honnecourt do 
Uherského království v roce 1221, kdy následoval již zde přítomné francouzské kameníky.  Marosi se 
domnívá, že jeho přítomnost má jednoznačný vliv na soudobou architekturu v Uhrách, avšak jen těžce lze 
dokázat, že pracoval na nějaké konkrétní stavbě. ARADI 1983, 38-39.  
126 Domníval se, že kostel byl později rozšířen o chór a presbytář.



huti a jako první rozpoznává paralely s dalšími soudobými stavbami na území Budína, 
zejména s klášterem dominikánů sv. Mikuláše (založen 1244) a kostelem Panny Marie, 
postaveným pro  německé  občany (podle  pramenů  byl  v  roce  1255 již  rozestavěn  a 
znovu budován v roce  1259).  Vznik  těchto  staveb připsal  stejné  huti,  která  byla  ve 
službách krále Bély IV. a dodržovala pravidla pro cisterciácké stavby. 

Luxovy závěry  byly  obecně přijaty  a  dále  rozvíjeny.  József  Csemegi  se  zabýval 
zejména vztahem kláštera ke kostelu Panny Marie v Budíně127. Nalezl podobnosti mezi 
fragmenty z obou staveb: jedná se o kamenické značky, profil žeber, motiv akantových 
listů, bobule i další. Do stejného okruhu staveb pak přiřadil také klášter sv. Mikuláše 
v Budíně; z něho se sice  zatím nenašly zbytky,  dovolující  srovnání  s dalšími  dvěma 
jmenovanými  stavbami,  avšak  jeho  další  prvky,  zejména  půdorys,  je  téměř  shodný 
s klášterem dominikánek na Zaječím ostrově. Také József Csemegi přitakal domněnce, 
že  huť  byla  cisterciácká,  a  na  základě  analýzy  ornamentů  z kostela  Panny  Marie 
v Budíně dospěl navíc k závěru, že nebyla svým původem uherská. Shodné prvky sice 
nalezl v Gizelině kapli ve Veszprému, avšak její vznik datoval do pozdější doby.128

10.2. Otázka cisterciácké huti a jejího původu

Pro naše  prostředí  je  nicméně  přínosem,  že  Csemegi  svou pozornost  zaměřil  na 
relevantní památky v okolních zemích a objevil  paralelu mimo jiné i v ornamentální 
výzdobě  klášterního  portálu  v Předklášteří  u  Tišnova.  Srovnává  například  reliéfně 
zdobený  fragment  z tympanonu  západního  portálu  kostela  Panny  Marie  v Budíně  s 
ornamenty  na  pravé  straně  klášterního  portálu  v  Tišnově.  Při  zkoumání  jiných 
fragmentů si pak povšiml souvislosti s rakouským prostředím. Předpokládá proto,  že 
kostel  Panny  Marie  v Budíně  (a  tedy  i  klášter  dominikánů  v Budíně  a  klášter 
dominikánek na Zaječím ostrově) budovala stavební huť, která předtím pracovala na 
klášteře v Předklášteří a poté přešla do Uher přes rakouské území, kde se k ní možná 
přidali i kameníci, kteří se podíleli na stavbě klášterů Heiligenkreuz i Klosterneuburg.

Přijmeme-li tuto Csemegiho tezi, nabízí se otázka, proč se stavební huť z Tišnova 
dostala  do služeb krále  Bély IV.  Tato  huť působila  v Uhrách v době,  kdy zde  byly 
odstraňovány  škody  vzniklé  tatarskými  vpády.  Celé  Uhry  musely  být  znovu 
vybudovány. Csemegi se domnívá, že „Béla IV. v této situaci požádal o pomoc v cizině. 
Využil  i  své  příbuzenské vztahy s českým královským dvorem a obrátil  se  na  svou 
sestřenici Anežku Českou. Anežka takovou prosbu těžko mohla odmítnout, a tak mu 

127 CSEMEGI 1955. 
128 Dnes ovšem převládá názor, že její stavba mohla začít dokonce již ve třicátých letech 13. století, 
nejpozději však v době, kdy vznikal kostel Panny Marie. 



dala k dispozici kameníky ze stavební huti, kteří zrovna ukončovali práce v Tišnově“129 

(1233-1255).  Přesný rok,  kdy došlo k vyslání  této  huti,  ovšem není  znám.  Csemegi 
dohodu datuje ještě před rok 1250, o kterém se mylně domníval, že byl rokem úmrtí 
Anežky  České.  Stavební  činnost  huti  lze  každopádně  vystopovat  na  kostele  Panny 
Marie až do roku 1260, kdy její práce náhle ustaly.  Je možné, že část kameníků již 
zestárla a část opustila Uhry ze strachu před dalšími možnými tatarskými vpády. 

Stavbu kostela Panny Marie pro německé občany v Budíně se pokusil Csemegi spojit 
s Villardem de Honnecourtem. Dokonce tvrdil, že by mohl být vedoucím celé stavební 
huti. V tom případě by vedl práce i na klášteře Panny Marie na Zaječím ostrově. Tato 
část  jeho  teze  je  ovšem problematická,  protože  sice  lze  přepokládat,  že  Villard  de 
Honnecourt  svým  působením  v  Uhrách  zanechal  jistou  stopu,  avšak  podíl  na 
jednotlivých stavbách nelze nijak doložit.    

László  Gerevich130 si  všímá,  že  zatímco  před  tatarským  vpádem  vznikla  řada 
románských  sakrálních  staveb  mimo  město,  poté  se  situace  mění.  Žebravé  řády  se 
soustřeďují do měst, a tak se důležitým centrem stává Budín, který dal Béla IV. opevnit 
z obavy před dalšími  vpády Mongolů.  Mezi  novými stavbami  vyniká  zejména farní 
kostel  Panny Marie  pro  německé  občany,  Budínský hrad,  dominikánský  klášter  sv. 
Mikuláše, františkánský klášter sv. Jana Evangelisty,  kostel  Maří Magdaleny,  klášter 
klarisek a mužské kláštery dominikánů a františkánů na Zaječím ostrově. Všechny tyto 
stavby byly příkladem prvních gotických staveb na území hlavního města. Tyto stavby 
se nedochovaly. Jen na základě našich vědomostí o kostele Panny Marie pro německé 
občany  a  ruin  kláštera  dominikánek  lze  podle  Gereviche  vytvořit  rekonstrukci  rané 
gotiky v Budíně.   

L. Gerevich mluvil o klášteře dominikánek jako o průkopnickém díle, ve kterém se 
poprvé na území Uher projevují nové architektonické myšlenky, a tak tato stavba nutně 
ovlivňuje následující stavby na území Uher.131 Stavitelem kostela podle Gereviche byla 
královská  stavební  huť,  která  vznikla  v souvislosti  s intenzivní  stavební  činností 
v Budíně.  Klášter  se  stal  inspirací  i  pro stavby pozdějších konventů.  Gerevich  však 
poznamenává,  že  práce  této  stavební  huti  známe  vzhledem  k malému  procentu 
dochovaných  památek  jen  obrysově.132 Upozorňuje  na  skutečnost,  že  dominikáni  i 
františkáni na své stavby sice dohlíželi (vedoucím staveb byli tzv. praefectus operum), 
avšak nedisponovali  vlastními  stavebními  hutěmi,  a  proto  v jejich  službách působili 
světské  hutě.  Na  různorodosti  staveb  dominikánů  a  františkánů  z té  doby  se  tak 

129 CSEMEGI 1955, s.
130 GEREVICH 1964, 131-154.
131 GEREVICH 1964, 137.
132 Nakolik tyto stavby reprezentující nástup gotiky v Uhrách vznikají ve velkých městech, byly často 
zničeny různými válkami. Naproti tomu stavby pozdního románského stylu (byly stavěny benediktýny, 
premonstráty) vznikaly ještě mimo městské centra, a tak se dochovaly; GEREVICH 1964, 131-134. 



podepsala právě přítomnost těchto světských hutí.133 L. Gereviche nicméně nezmiňuje 
vliv žádné cisterciácké huti při stavbě kláštera dominikánek na Zaječím ostrově, a proto 
přirozeně  nebere  do úvahy ani  možné  souvislosti  s moravským Tišnovem.  Dokonce 
nemluví  ani  o  nějaké  zvláštní  souvislosti  mezi  klášterem  dominikánek  na  Zaječím 
ostrově, klášterem Sv. Mikuláše v Budíně a kostelem Panny Marie v Budíně. 

Ve  své  pozdější  studii134 však  Gerevich  hovoří  o  paralelách  mezi  ženským  a 
mužským klášterem v Budíně, zejména o shodném půdorysu. Připouští také, že na nich 
pracovala stejná stavební huť. Dále na základě dochovaných fragmentů zjišťuje, že tato 
stavení huť stavěla i královský palác v Budíně i dům zvaný „Vörös sün“ (červený ježek) 
na hradě.  Dokonce zmiňuje i  možný cisterciácký původ této huti,  protože na těchto 
stavbách  rozpoznává  prvky  zachované  např.  v již  zmiňované  Gizelině  kapli  ve 
Veszprému. Na základě dalších analýz a srovnání poukazuje na podoby se stavbami 
v rakouském  prostředí  (kláštery  Heiligenkreuz,  Lilienfeld)  a  s německým  klášterem 
Maulbronn. Gerevich připomíná, že na rakouském území vzniklo v této době několik 
úzkých jednolodních kostelů s přímým závěrem, které se podobají klášterním kostelům 
dominikánů  a  dominikánek  v Budíně.  Jmenuje  například  minoritský  kostel  ve 
Wolfsbergu, jehož půdorys  je shodný s kostelem dominikánek na Zaječím ostrově.  I 
nadále  se  ale  nezmiňuje  o  tom,  že  by  alespoň  část  stavební  huti  byla  původem 
z Tišnova.  

  Také poslední archeologické výzkumy potvrdily názor, že na klášteře na Zaječím 
ostrově  pracovala  stavební  huť podle  cisterciáckých  pravidel.  Půdorys  kostela  z  13. 
století svým rovným závěrem chóru a také celková logika uspořádání budov konventu 
k těmto pravidlům jasně odkazují. Konečné provedení kláštera dominikánek na Zaječím 
ostrově  však  bylo  ve  srovnání  s tišnovským klášterem  cisterciaček  výrazně  prostší. 
Rózsa  Feurné  Tóth135 tento  rozdíl  vysvětluje  tím,  že  se  působení  huti  projevilo  jen 
v celkovém  uspořádání  klášterních  budov  podle  cisterciáckého  vzoru.  Na  práce  na 
ornamentální  výzdobě  dohlíželi  dominikáni,  kteří  se  řídili  regulemi  svého  řádu, 
vydanými již v letech 1220-1228. Ty stanovují například maximální povolenou výšku 
kostela a klášterních budov nebo pokyny ohledně jejich vzhledu. Cisterciáčtí mistři byli 
nuceni  tato  pravidla  respektovat,  a  tak  získal  klášter  dominikánek  oproti  klášteru 
cisterciaček skromnější vzhled.

Ernö  Marosi  poukazuje  na  skutečnost,  že  se  gotika  ve  střední  Evropě  nejdříve 
objevila v městech. Tak tomu bylo i na území Budína a Pešti. Marosi upozorňuje, že od 
počátku  této  nové  epochy  lze  vystopovat,  že  na  sakrálních  i  světských  stavbách 
pracovali  stejní kameníci.  Díky tomu v této době (13.-14. století) dochází ke vzniku 

133 GEREVICH 1964, 138.
134 GEREVICH 1964, 101-119.
135 FEUERNÉ TÓTH 1971,115-131 ; srv. také FEUERNÉ TÓTH 1955.



jednotného charakteru měst. V případě Budína pozorujeme jasné podoby mezi kostelem 
Panny  Marie,  dominikánskými  kláštery  mužské  i  ženské  větve  a  také  některými 
měšťanskými domy.136 

E.  Marosi  nevylučuje,  že  stavební  huť,  která  na  těchto  stavbách  pracovala, 
zahrnovala  i  cizí  kameníky.  Konstatuje  také,  že  raná  gotika  ve  střední  Evropě není 
spojena přímo s Francií, ale přichází sem zprostředkovaně skrze bližší centra. Ke konci 
vlády Bély IV. i v dobách vlády jeho nástupců měly Uhry úzké vztahy s rakouským a 
českým  prostředím,  třebaže  nebyly  zcela  bezproblémové.  Proto  se  v těchto  třech 
oblastech vytvořily podobné gotické formy,  které můžeme pozorovat i u budínských 
staveb, vzniklých po tatarském vpádu.137 

E.  Marosi  upozorňuje i  na další  specifikum nastupující  gotiky v Uhrách,  a  to  na 
zvláštní  vliv  žebravých  řádů na  její  vývoj.  Kláštery  dominikánů  i  františkánů  měly 
v souladu se stanovami obou řádů jednoduché klášterní kostely.138 Právě jejich ztvárnění 
začalo  vytlačovat  pozdně  románský  dekorativní  styl,  charakteristický  pro  větší  část 
vlády  Bély  IV.139 Společným rysem raných  klášterních  kostelů  ve  střední  Evropě  je 
například oddělení prostoru mnichů od prostorů laiků pomocí lettneru.140

Katalin  H.  Gyürki141 řadí  klášter  dominikánek  společně  s klášterem  dominikánů 
v Budíně  mezi  práce  stejné  dílny.  Její  argumentace  se  nijak  významně  neliší  od 
badatelů, kteří se této problematice doposud věnovali. Své závěry dokládá výsledy své 
dlouholeté  práce  při  stratigrafickém  průzkumu,  který  vedla  na  dominikánském 
klášterním  kostele  sv.  Mikuláše  v Budíně.  U  obou  staveb  vidí  paralely  s kostelem 
dominikánů v Bologni. Dalším shodným prvkem obou klášterů je umístnění náhrobku 
v ose vítězného oblouku. Mezi další stavby pocházející z této huti řadí také kostel Maří 
Magdalény  v Budíně.  K tomuto  výsledku  dospěla  na  základě  stylového  srovnání 
nalezených fragmentů  při  svých průzkumech.  K stavební  huti  dále  poznamenává,  že 
nakolik  dominikáni  nedisponovali  laickými  bratry,  stavby  svěřovali  cizím  hutím; 
dohlíželi však na to, aby práce probíhaly podle řádových regulí.

Ildikó  Kutnyánszky  se  vyrovnává  s Csemegiho  tezí,  že  na  klášteře  dominikánek 
pracovali kameníci, kteří přejali styl uplatněný na tisovském klášteře i na cisterciáckých 
klášterech  v Rakousku.  Souhlasí  s  názorem Gézy Luxe,  že  klášter  dominikánek  byl 
prací stejné dílny,  která pracovala na klášteře dominikánů sv. Mikuláše i  na kostele 
Panny Marie v Budíně. Rozšiřuje však řadu staveb této dílny i o kostel Maří Magdalény 

136 MAROSI 2008,  99.
137 MAROSI 1983, 52-54. 
138 MAROSI 2008, 68-72.
139  MAROSI 2008, 147.
140 MAROSI 1994, 47.
141 GYÜRKY 1994, 121-131.



v Budíně a kostel františkánů v Pešti. Kutnyánszky konstatuje, že i přes velké bohatství 
kláštera,  dané  královskými  privilegii,  zůstal  klášterní  komplex  podřízen  přísným 
pravidlům řádu,  což  se  projevilo  v celkové  kompozici,  rozloze  i  užití  dekorativních 
prvků. Zřejmě jediným výrazným dekorativním prvkem uvnitř kostela byl náhrobek sv. 
Markéty Uherské. Autorka souhlasí s tvrzením, že konventní budovy byly postaveny 
podle  cisterciáckých  pravidel,  avšak  všímá  si  také  rozdílů,  spočívajících  ve 
zjednodušení prostor a jejich důslednějším podřízení principu praktičnosti a funkčnosti.
142 Upozorňuje  také  na  důležitou  podobnost  s Anežským  klášterem:  oba  kláštery 
sloužily jako pohřebiště členů vládnoucích dynastií.143     

 Katalin  Irásné  Melis144,  vedoucí  posledních  stavebně  historických  průzkumů  na 
území  bývalého  kláštera  dominikánek,  přináší  důležité  poznatky  zejména  ohledně 
lokalizace a podoby královského dvora. Také ona se shoduje s dosavadním bádáním 
v názoru, že klášter byl vybudován podle cisterciáckých pravidel. Na základě analýzy 
nově  nalezených  fragmentů  dospívá  k závěru,  že  „práce  na  ostrovním  klášteře 
dominikánek jsou výsledkem jedné centrální huti působící ve službách krále Bély IV.“
145 Do produkce této huti  zařazuje vedle kláštera  samotného a staveb náležejících  k 
sousednímu královskému dvoru také klášter dominikánů v Budíně, kostel Panny Marie 
v Budíně a kostel Maří Magdalény. Ve svých analýzách si všímá zejména fragmentů 
s motivy bobulí, akantových listů a dalších dekorativních prvků. Všechny tyto zlomky 
datuje do období mezi roky 1230-1260.      

10.3. K otázce tišnovské dílny

Abychom byly schopni  zhodnotit  tezi  Józsefa Csemegiho o původu stavební  huti 
pracující  na klášteře  dominikánek na Zaječím ostrově v Uhrách,  je  nutné si  alespoň 
v krátkosti povšimnout českého stavu bádání o původu a dalším působení stavební huti, 
která působila v Předklášteří u Tišnova.  

Klášter  cisterciaček  v Předklášteří  u  Tišnova  byl  založen  královnou  Konstancií146, 
vdovou po králi Přemyslu Otakarovi I., matkou pozdějšího českého krále Václava I. a 
Anežky České.   Konstancie  Uherská byla sestrou dvou uherských králů – Emericha 
(1296-1204) a  Ondřeje  II.  (1205-1235).  Synem Ondřeje  II.  byl  král  Béla  IV.,  který 
založil zmiňovaný dominikánský klášter pro svou dceru Markétu. Z toho vyplývá, že 
Anežka Česká byla  sestřenicí  Bély IV.  Právě  tímto  blízkým příbuzenským vztahem 

142 KUTNYÁNSZKY 2000, s. 103
143 KUTNYÁNSZKY 2000, s. 108
144 IRÁSNÉ MELIS 2004, s. 119-121. Dále srv. IRÁSNÉ  MELIS 2007.
145 IRÁSNÉ MELIS 2004, s. 119.
146 Konstancie o založení kláštera uvažovala již za života svého manžele- Přemysla Otakara I. Konvent 
měl sídlit v Praze, po sérií výměn majetku se od toho nakonec opustilo. 



Csemegi  dokládá  svou  tezi  o  tišnovském původu  stavební  huti,  která  pracovala  ve 
službách krále Bély IV. K prověření této teze je nutné si položit otázku, zda je vůbec 
působení této huti v Uhrách myslitelné.

Zahájení  stavby kláštera  spadá do doby před 6.  březnem 1233.  S tímto  datem se 
dochovala první zpráva o příchodu sester, ale podle některých zdrojů mohly řeholnice 
přijít již o rok dříve.147 Na základě přesvědčivých pramenů se lze domnívat, že stavební 
práce postupovaly velmi rychle. V jedné listině z 1. dubna 1238 se píše, jak byl král 
Václav  I.  požádán  Konstancií  o  finanční  pomoc  při  výstavbě  kláštera  z důvodu 
vyčerpání  vlastních zdrojů. V jiné listině,  jen o několik měsíců starší (z 5. listopadu 
1238),  oznamuje  papež  Řehoř  IX.  králi  Václavu  I.,  že  se  souhlasem olomouckého 
biskupa  uložil  pražskému  biskupovi,  aby  vykonal  přípravy  ke svěcení  tišnovského 
chrámu. Další listina,  vydaná Václavem I.,  přináší zprávu o tom, že by v kostele již 
pohřben  markrabě  Přemysl,  a  to  v  říjnu  1239.  O  rok  později  zde  byla  pohřbena  i 
samotná zakladatelka Konstancie Uherská, jak to dokládá listina vydaná Václavem I. 
z prosince 1240. 

I když nemáme k dispozici další prameny, které by nás informovaly o pokračujících 
stavbách,  lze  se  domnívat,  že  se  stavělo  i  v následujících  letech.  Nicméně 
nejpodstatnější  část  prací  se konala v letech  1233-1240, kdy byla  klášteru  věnována 
velká pozornost ze strany zakladatelky a její královské rodiny, stejně jako olomouckého 
biskupa  Roberta.  Tato  pozornost  byla  doprovázená  i  velkými  finančními  dary.148 

Dobroslav Líbal se na základě stylové kritiky kloní k polovině 13.  století  jako době 
ukončení  stavebních  prací  na  klášteře.149 Konstatuje,  že  stejná  stavební  huť  byla 
přítomná jak při stavbě kláštera, tak i kostela. Tatáž stavební huť se plně podílela i na 
přestavbě  románské  trojlodní  baziliky  v Oslavanech  (založena  v roce  1225).  Práce 
probíhaly  souběžně  na  obou  klášterech.  Gotická  přestavba  chrámu  proběhla 
od čtyřicátých let 13. století až do padesátých let 13. století.150 

Odkud  tišnovská  huť  přišla,  není  známo,  ale  celkový  ráz  tišnovské  architektury 
odkazuje  k mateřské  zemi  řádu  –  Burgundsku.151 Cisterciácké  kláštery  v Rakousku 
(Zwettl,  Heiligenkreuz  a  Lilienfeld)  se  nejvíce  přibližují  klášteru  Porta  Coeli 
v Předklášteří. Podle Líbala má tišnovská křížová chodba cisterciácký charakter, ale její 
celkové  výtvarné  řešení  je  prostší  než  u  soudobých  ambitů  dolnorakouských  či  na 
Velehradě.  Kompoziční  a tvarové zjednodušení je typické  pro kláštery ženské větve 
cisterciáckého řádu.152  

147 FOLTÝN 2005.
148 KUTHAN 1994, 393-394.
149 LÍBAL 2001, 497. 
150 LÍBAL 1984, 150; Srv. také SEDLÁČKOVÁ-KLADIVOVÁ 1949, 52, 86. 
151 LÍBAL 2001, 497, dála srv. LÍBAL 1984, 144-215.
152 LÍBAL 1984, 150.



Jiří Kuthan shrnuje problematiku následovně: „Stavební činnost v Tišnově nezůstala 
bez ohlasu, jak dokládají památky, které na architekturu tišnovského kláštera navazují 
nebo jsou s ní příbuzné. Byl to v první řadě ambit v klášteře sv. Anežky v Praze (…). 
Slohové  vazby  zde  nápadně  souzní  se  vztahy  rodovými  a  překračují  tak  rámec 
jednotlivých řeholí. Dále pak lze jmenovat torzo ambitu kláštera premonstrátů v Louce, 
presbytář klášterního kostela v Oslavanech, dispoziční řešení kostela v Humpolci, ale i 
méně význačná díla jako kostel v Dolních Loučkách u Tišnova či dům, který je jádrem 
staré radnice v Brně.153 

 S klášterem cisterciaček v Tišnově souvisí  i  druhá stavební  etapa na klášteře  sv. 
Anežky  České  v Praze,  při  které  se  pracovalo  na  stavbě  jeho  ambitu,  který  tvoří 
nejbližší  paralelu  křížové  chodby  kláštera  cisterciaček.  Ambity  klášterů  jsou  přísně 
navázány na cisterciácké vzory, a to jak v celkovém uspořádání, tak v architektonickém 
detailu154 I  pražská  křížová  chodba  nese  prvky  již  jmenovaných  příkladů  křížových 
chodeb z rakouského prostředí.155 Úzká souvislost mezi těmito dvěma stavbami je patrná 
i na základě podoby chóru kostela sv. Františka v Anežském dvojklášteře. Jiří Kuthan 
předpokládá, že práce na klášteře cisterciaček v Tišnově příliš nepřesáhly rok 1240, a 
proto i stavba ambitu pražského kostela klarisek mohla být hotova někdy v polovině 13. 
století. Tyto úzké vztahy tak nutně vedou k otázce, zda k pracím na Anežském klášteře 
nebyli  povoláni lidé přímo z Tišnova. Pro tuto teorii by hovořil vztah matky a dcery 
mezi  fundátorkami  zmíněných  klášterů.  Dynastické  vztahy  mohly  překlenout  i 
rozdílnost mezi řeholemi.156      

Bezprostřední  vliv  cisterciáckých hutí  ukazuje dochované severní  rameno křížové 
chodby  premonstrátského  kláštera  v Louce  z doby  před  polovinou  13.  století.157 Jiří 
Kuthan  tu  vidí  další  příklad  návaznosti  na  tišnovskou  architekturu;158 patrné  jsou  i 
podobnosti se zmiňovanými kláštery v Rakousku.159 

Lze tedy shrnout: české bádání sice nepracuje s hypotézou, že tišnovská huť odešla 
do  Uher  na  pozvání  krále  Bély  IV.,  avšak  datace  vzniku  kláštera  Porta  coeli  tuto 
domněnku jistě nevylučuje.

    

11. Kult svaté Markéty v Uhrách
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11.1. Snahy o kanonizaci sv. Markéty Uherské

O Markétino svatořečení se ihned po její smrti pokoušel její bratr, úřadující uherský 
král Štěpán V. Papež Řehoř ustanovil komisi, v níž byl arcibiskup Filip z Ostřihomi, po 
jeho smrti  pak biskup z Oradey Landomer  a  biskup Filip  z  Váce.  Svou činnost  ale 
předčasně ukončili  poté,  co Štěpán v roce 1272 zemřel.  Jeho nástupce Ladislav IV. 
(1272-1290), zvaný Kumán, kanonizační proces obnovil v roce 1275 – údajně proto, že 
byl zázračným způsobem touto svatou uzdraven. Impulsem byla pro něj – kromě touhy 
po zvýšení prestiže Arpádovců – také snaha jeho sestry Kunigundy o svatořečení její 
švagrové Salomey. Vznikla nová komise v roce 1276; italští klerikové Umberto Bianchi 
a de la Corre zpovídali 110 svědků. Proces ale opět skončil bez kanonizace. Po vymření 
Arpádovců se ujal těchto snah Anjouovec Karel Robert (1288-1342), čímž chtěl dokázat 
legitimitu svého nároku na arpádovský trůn. Kanonizační proces obnovil v roce 1306. 
Jeho manželka Beatrix Lucemburská vybavila konvent na Zaječím ostrově - který se od 
té doby nazýval Markétiným ostrovem - novými privilegii.160 

Přes některé pozdější pokusy byl kanonizační proces odložen a dokončen byl až v 
roce 1943. Markétu svatořečil papež Pius XII. 19. listopadu, na svátek svaté Alžběty 
Durynské. Kult spojený s Markétou se ovšem rychle rozšířil po celých Uhrách a pronikl 
i za jejich hranice, hlavně do Itálie.  

11.2. Legendy o svaté Markétě

Nejstarší legenda o životě sv. Markéty je tzv. Legenda vetus.161 Text je rozdělen na 
tři části, které pojednávají o Markétině klášterním životě, zázracích a svědectví jejích 
spolusester před kanonizační komisí.162 Její vznik je zpravidla datován do roku 1274. 
Tato  legenda  byla  objevena  v roce  1931  v kodexu  u  italských  dominikánů,  který 
obsahoval legendy a jiné listiny o sv. Markétě. Za autora legendy je obvykle pokládán 
Markétin  zpovědník  Marcellus,  který  byl  asi  dvanáct  let  provinciálem  maďarských 
dominikánů.163 Bylo  obvyklé,  že  první  životy  svatých  žen  psali  jejich  zpovědníci. 
György  Györffy  ovšem upozornil,  že  autor  o  sobě  v legendě  hovoří  v první  osobě, 
zatímco o Marcellovi ve třetí osobě. Problémem je také skutečnost, že Marcellus při 
výslechu  hovoří  věcně  a  pravdivě  (jak  dokládají  kanonizační  protokoly),  zatímco 
v legendě  je  již  patrná  snaha  události  poněkud  „přibarvit“.  Gábor  Klaniczay 
k Györffyho  tezi  poznamenává,  že  v době,  kdy legenda  byla  sepsaná,  již  nezastával 
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funkci provinciála, a proto o sobě mohl hovořit v třetí osobě tehdy, když popisoval své 
působení coby provinciála, zatímco když o sobě hovoří jako o autorovi legendy nebo 
hovoří o událostech, které sám zažil, přechází do první osoby. Dokladem toho je podle 
Klaniczayho jedenáctá kapitola legendy, kde autor obsáhle popisuje Marcellovy pocity i 
sen. Rozdíl mezi svědectvími při výslechu a legendárním vyprávěním vysvětluje tak, že 
„tento odlišný tón je pochopitelný, protože u výslechu Marcellus užíval právnickou řeč, 
jejíž slovní zásoba byla pochopitelně jiná než ta, kterou sepsal text legendy.“164 

Další legendu sepsal dominikánský řádový mistr Garinus de Gy l´Evêque asi o 70 let 
později, kdy už původní vita nebyla dostupná. Tato nová legenda se stala na dlouhou 
dobu  oficiální  legendou  o  Markétě  a  ve zkrácené  podobě  se  dostala  i  do  Acta 
Sanctorum.  Garinova  vita  odráží  hagiografické  ideály  14.  století  –  obsahuje 
christologické motivy, zázračné levitace a mystická pozorování. Tím si získala velkou 
popularitu, zejména v Itálii, což dokazují třeba Giottovy fresky (1316) v kostele Santa 
Croce  ve  Florencii  a  Fresky  Simone  Martiniho  v  kostele  San  Francesco  v  Assisi. 
Dokonce byl Markétě připisován slavný mystický traktát Miroir des ames simples od 
bekyně Marguerite de Poréte. Důvodem tohoto přiřazení autorství snad byla snaha o 
zabránění podezření z heretičnosti. Markéta je v 14. a 15. století znázorňována s velkou 
knihou jako prorokyně, jak je tomu například u Polyptychu ve Florencii nebo na obraze 
od Ludovica D´Angelo.165 V úvodu k mystickému traktátu,  který jí byl připisován, se 
hovoří o její stigmatizaci - což je ovšem prvek, který je v uherské hagiografii  zcela 
neznámý.  Byl  to  ovšem veliký symbol  mystiky;  navíc cisterciáci  a dominikáni  také 
usilovali o to, aby prokázali stigmata u svých svatých, a tak se vyrovnali františkánům 
se stigmatizovaným sv. Františkem.166

11.3. Kult Markéty Uherské v Uhrách

Po Markétině smrti se ostrov stal, jak čteme u Radványiho, „místem zázračných a 
náboženských  událostí“.  Nemocní  přicházeli  nebo  byli  přinášeni  k jejímu  hrobu  v 
naději, že budou uzdraveni či vysvobození od bolestí, které je trápily. 167 O tom, že kostel 
byl brzy po smrti sv. Markéty místem jejího uctívání, je mnoho zmínek v kanonizačních 
protokolech. 

Když kvůli hrozícím tureckým vpádům byly řeholnice nuceny klášter opustit, vzaly 
s sebou také ostatky sv. Markéty. Markétin kult se tak dostává do míst, kde byly její 
ostatky  uchovávány  či  dokonce  vystavovány.  Její  ostatky  nejprve  uložili  v kostele 
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v Oradei (dnes Rumunsko, maďarsky Nagyvárad), poté v Trnavě (Slovensko, maďarsky 
Nagyszombat).  Markétiny ostatky se pak dostávají  do Bratislavy ke klariskám, když 
řeholnice z Markétina ostrova dostávají  nařízení,  aby se tam přesídlily.  V roce 1683 
byly  ostatky  sv.  Markéty  Uherské  vystaveny  ve  zdejším  klášterním  kostele.  Jistý 
Ferarius,  který  podává  svědectví  o  vystavených  ostatcích  světice,  mluvil  o  lebce 
umístněné  na  vyšívaném polštáři.  Od něho také  víme,  že  tento  polštář  byl  vyšíván 
Kristinou  –  ženou  Mikuláše  Eszterházyho  -  a  byl  opatřen  kameny vyšitým textem: 
caput beatae Margaritae virginis, filiae Belae quarti Regis Hungariae.  Dále popisuje, 
že viděl  i  tělo Markéty oblečené v rouchu řeholnice.  Asi o sto let  později  píše jistý 
historik Beél, že tyto ostatky klarisky v době, kdy se stěhovaly do klaristického kláštera 
v Budíně,  již  neměly  sebou.  Z toho  by  se  dalo  usoudit,  že  ostatky  zůstaly 
v bratislavském klášteře.168 Tuto domněnku však nelze nijak konkrétně doložit. Některé 
zdroje  uvádějí,  že  Markétiny  ostatky  byly  vzaty  do  Budína  a  dnes  se  nacházejí 
v Ostřihomi, Györu a Pannonhalmě.169 Markétin kult se rozšířil po celých Uhrách. Často 
se spojoval s kultem ostatních svatých z arpádovské dynastie. 

 

11.4. Kult Markéty Uherské za hranicemi Uher

„Kult maďarských svatých je většinou zachován jen v maďarské literární a výtvarné 
tradici. Jen v malé míře se dochovaly nějaké výjimky v okolních zemích. Existuje však 
výjimka v případě dvou svatých žen z třináctého století – sv. Alžběty a Sv. Markéty. 
Jejich  kult  se  rozšířil  daleko  za  hranicemi  Uherského  království.“ 170 V případě  sv. 
Alžběty lze tomuto faktu dobře rozumět, když přihlédneme k tomu, že byla již v dětství 
poslána do Německa. Markéta ovšem celý svůj krátký život prožila v Uhrách. Její kult 
se  šířil  prostřednictvím  Arpádovské  dynastie,  která  byla  zastoupená  na  královských 
dvorech ve střední Evropě. Ve 14.-15. století se kult již značně rozšířil,  zejména do 
Itálie.  Vysvětluje  se  to  příbuzenstvím uherské  královské  dynastie  v Neapoli.  László 
Mezey jako další  důvod jmenuje  fakt,  že  Markéta  patřila  mezi  první  dominikánské 
řeholnice, které začaly být uctívány.171 

 „Kult  kolem  sv.  Markéty  Uherské  vzniklý  v Itálii  úzce  souvisí  s kanonizačním 
procesem sv. Kateřiny Sienské.“172 Protože se tehdy za důležitý znak svatosti podkládala 
stigmata, chtěl se dominikánský řád, usilující o svatořečení „své“ Kateřiny, odvolat na 
její  stigmata.  Problém  ovšem  byl,  že  františkáni  pokládali  stigmata  za  výlučné 
privilegium sv. Františka z Assisi. Podle legendy o sv. Kateřině navíc tato žena měla – 
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na  základě  své  vlastní  prosby  –  pouze  rány  neviditelné,  třebaže  ji  bolely.  Proto 
dominikáni  chtěli  ukázat,  že  stigmata  se  vyskytovala  i  u  jiných  dominikánských 
řeholnic,  jmenovitě  u  Markéty  Uherské.   Z tohoto  důvodu  došlo  ve  14.  století 
k rozšíření přesvědčení o stigmatizaci Markéty Uherské po celé Itálii.

Dominikán  Caffarini  ve  svých  pozdních  spisech  přiznává  falešnost  Markétiny 
stigmatizace,  které  ovšem sám kdysi  věřil  kvůli  vyobrazení  ženy ze žebravého řádu 
s pěti stigmaty a s lilií, které se vyskytovalo v italských kostelích. Panovala shoda, že se 
jedná o zobrazení Markéty Uherské. Tato informace je důležitá pro naše poznání kultu 
Markéty,  ale  stejně  tak  i  z hlediska  uměleckého  a  ikonografického.  Caffarini  totiž 
jmenuje i konkrétní místa těchto vyobrazení, z nichž některá se dokonce dochovala až 
do  současnosti.  Například  ve  Florencii  v sakristii  kostela  Santa  Maria  Novella  je 
zobrazena  Markéta  s korunou  a  svatozáří,  v níž  je  Markétino  jméno.  V  roce  1368 
vytvořil  Dominik z Perugie fresku, na které je Markéta na své smrtelné posteli,  před 
kterou je Kristus, předávající stigmata. Freska z roku 1370 od San Nicola z Trevisia je 
zajímavá nejen tím, že na ní má Markéta stigmata, ale i biblickým citátem od apoštola 
Pavla: Ego enim stigmata Christi in corpore meo porto.173    

Je doloženo, že královna Alžběta přinesla v roce 1343 jistou oltářní textilii do Říma, 
na které byli zobrazeni uherští svatí společně s Markétou. Nevíme sice, zda i tam byla 
zobrazena se stigmaty, nicméně se lze domnívat, že i uherský královský dvůr věděl o 
této tradici.  Dokonce nelze vyloučit, že byl kult Markéty v Itálii podněcován i ze strany 
uherské královny, což však samo o sobě neodpovídá na otázku, co vyvolalo tak značné 
rozšíření  ikonografického  motivu  stigmatizace  Markéty.  Po  roce  1375,  kdy  došlo 
k svatořečení Kateřiny Sienské, vzrostla mezi dominikány i úcta k Markétě Uherské. 
Zlom nastal v roce 1409, kdy vysvitlo, že se v případě uherské světice jednalo o fikci. 
Dominikáni začali ničit všechny obrazy s Markétou se stigmaty.174  

12. Svaté princezny a jejich kláštery ve 13. století

Maďarský  historik  Gábor  Klaniczay175 poukázal  na  specifickou  úlohu  „svatých 
princezen“  ve  třináctém  století  ve  střední  Evropě,  to  jest  žen,  které  pocházely 
z panovnických  rodů,  ale  žily  zasvěceným  životem.  Jejich  prostřednictvím  dochází 
přímo k sakralizaci  těchto dynastií  a k jejich legitimizaci  v křesťanském světě.  Svaté 
ženy se však kromě služby potřebným vměšovaly i do politiky: urovnávaly například 
spory  v  rodině  nebo  prostředkovaly  mezi  vládnoucím  rodem  a  papežem.  Místem 
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takového smíření se stal například i pražský Anežský klášter. Svatá Anežka Česká totiž 
v roce 1249 poskytla zázemí pro smíření mezi jejím bratrem Václavem I. a jeho synem - 
pozdějším českým králem – Přemyslem Otakarem II.176 I  Markéta Uherská vytvořila 
v roce 1256 ve svém klášteře prostředí pro smíření mezi svým otcem Bélou IV. a jeho 
synem Štěpánem V.177 

K sakralizaci  dynastie  přispěla  i  skutečnost,  že se konventy těchto řeholnic  často 
nacházely v bezprostřední blízkosti panovnického domu. Tím byl symbolicky vytvořen 
jakýsi  "duchovní  dvůr"  jako  protipól  k světskému  panovnickému  dvoru.  Tomu 
odpovídají  i  životy  světic,  jak  nám  je  líčí  životopisci:  jsou  určovány  chudobou, 
skromností, asketickým životem, nikoli urozeností. To v plné míře platilo i o Markétě. 
Jak již bylo zmíněno, klášter pro Markétu Uherskou vznikl na královském území, ba 
dokonce byl přímo spojen s již existujícím královniným dvorem na ostrově. Královská 
rodina,  zejména však královna Marie  Laskaris  se na svém dvoře často vyskytovala. 
Dochovalo se několik údajů o tom, že královská rodina v tomto svém paláci dokonce 
hostila své hosty. Jedním z nich byl v roce 1260 i Přemysl Otakar II., který se, jak víme, 
neúspěšně ucházel o ruku Markéty Uherské. Na základě těchto dochovaných informací 
se  Gábor  Klaniczay  domnívá,  že  prostory  kláštera  byly  pro  Markétu  –  i  když  žila 
přísným asketickým životem –  určitým dvorským prostředím.  Dále  pak z protokolů 
z kanonizačního  procesu  víme,  že  klášter  obývaly  ještě  i  další  královské  princezny, 
neteře  sv.  Markéty Uherské.  Kromě nich  v klášteře  bylo  několik  dcer  pocházejících 
z urozených  rodin.  Spolusestry  kolem Markéty  tak  tvořily  nejurozenější  společnost, 
která se v Uhrách v této době mohla vytvořit.  To podle Klaniczayho dávalo klášteru 
dvorský charakter.178      

Na příkladu Markéty Uherské a dalších světic 13. století žijících ve střední Evropě se 
rýsuje plastický obraz každodenního života, hierarchie a hodnot v sepjetí královských 
dvorů  (řízených  muži-králi)  a  nebeských  dvorů  (řízených  ženami-světicemi).179 Tyto 
světice v 13. století obhájily své postavení nejen v rámci kláštera, ale také v mimo něj, a 
nejednou se dokonce podílely na zlepšení jména celé dynastie.180 

13. Závěr 
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Klášter  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  je  v mnoha  ohledech  pozoruhodnou 
stavbou. Její význam pro Uhry je srovnatelný s významem anežského kláštera pro české 
země, což nepřekvapuje, uvědomíme-li si celou řadu podobností mezi oběma světicemi 
s těmito  kláštery  spojenými  a  také  vezmeme-li  v potaz  vzájemné  dynastické  vazby, 
které se možná promítly i do uměleckého ztvárnění budínského kláštera.

Na  klášteře  dominikánek  na  Zaječím  ostrově  lze  dobře  demonstrovat 
architektonickou koncepci ženských klášterů žebravých řádů ve 13. století,  která sice 
nebyla zcela jednotná a promítaly se do ní i různé lokální vlivy a stavební tradice, ale 
přesto měla celou řadu charakteristických společných znaků. Ty lze nejlépe vysledovat 
u  klášterních  kostelů.  Patří  mezi  ně  umístění  chóru  pro  řeholnice  (v  empoře  či 
v přízemí),  věž  připojená  k západní  části  kostelní  lodi  a  prodloužený  chór.  Tento 
poslední  znak,  jehož funkce a  význam je předmětem mnoha odborných diskusí,  má 
v budínském  klášteře  zvláštní  úlohu:  měl  se  stát  pohřebištěm  členů  vládnoucí 
arpádovské  dynastie.  Také  v tomto  ohledu  se  tedy  klášter  dominikánek  podobá 
pražskému dvojklášteru a zapadá do mozaiky vzájemných vztahů. V obou případech 
došlo k pokusu vytvořit „královská mauzolea“. Přijmeme-li tezi,  že prodloužený chór 
byl  místem  pravidelných  modliteb  řeholnic,  a  uvědomíme-li  si  zároveň,  že  se  v 
ženských klášterech trvale konaly přímluvné modlitby za zesnulé fundátory,  vynikne 
nám  o  to  více  tato  dvojjediná  funkce  chóru:  přímluvy  probíhaly  v bezprostřední 
přítomnosti těch, za něž byly vykonávány. Je zajímavé, že v maďarském bádání jsou 
tyto souvislosti prozatím opomíjeny. 

Podle  širokého  konsenzu  historiků  umění  a  archeologů  byly  budovy  konventu 
postaveny podle cisterciáckých pravidel, avšak je pravděpodobné, že stavba probíhala 
pod dohledem dominikánů, kteří dbali na jednoduchost a skromnost celého provedení. 
Tu můžeme pozorovat i na odkrytých zbytcích klášterní kvadratury. Skromné bylo také 
obydlí  dominikánských řeholníků,  kteří  –  na rozdíl  od františkánů v Praze – neměli 
tradiční  čtvercovou  klášterní  budovu.  Tím zřetelněji  ovšem musel  vynikat  protiklad 
mezi prostým klášterem a sousedním komplexem královského dvora, protiklad, který 
ovšem král Béla IV. zahrnul do strategie své panovnické reprezentace.

 Umístění  kláštera  je  ovšem  pozoruhodné  i  v jiném  ohledu.  Ostrovní  poloha  a 
zároveň  blízkost  městské  zástavby  dobře  ukazuje  vnitřní  napětí,  dané  rozdílnými 
sociálními a náboženskými funkcemi kláštera. Protože ženské kláštery žebravých řádů – 
na  rozdíl  od  jejich  mužských  protějšků  –  neměly  vzdělávací  a  misijní  charakter, 
nevznikají obvykle v rámci městského centra. Zároveň však tyto kláštery nemohly být 
zcela izolovány od svého okolí, protože byly odkázány na duchovní služby farních či 
řádových  kněží  a  zároveň  samy pro  ně  pracovaly.  Ostrovní  poloha  tyto  požadavky 
dobře splňovala. 



Příklad kláštera  dominikánek na Zaječím ostrově také dobře dokládá tezi  Gábora 
Klaniczayho, že ženské kláštery, do nichž byly umisťovány dcery z panovnických rodů, 
měly za úkol „sakralizovat“ tyto dynastie, a tím je legitimizovat v křesťanském světě. 
K této  sakralizaci  přispěla  i  skutečnost,  že  konventy  řeholnic  se  často  nacházely 
v bezprostřední blízkosti panovnického domu, což byl také případ kláštera na Zaječím 
ostrově.  Je  pochopitelné,  že  ihned  po  Markétině  smrti  usilovali  Arpádovci  o  její 
kanonizaci.  Stejně tak neudivuje, že byla značná péče věnována také reprezentativní 
podobě  Markétina  náhrobku,  který  byl  možná  prvním  náhrobkem,  napodobujícím 
pomník  sv.  Dominika  v Bologni.  Markétin  náhrobek  byl  patrně  jediným  výrazným 
dekorativním  prvkem  v interiéru  klášterního  kostela.  Přestože  se  brzká  Markétina 
kanonizace nezdařila,  bylo panovníkova cíle dosaženo do značné míry již tím, že se 
Markétin kult rozšířil i za hranice Uher. 

Otázka uměleckého zařazení  stavby zaměstnávala badatele  od samotných počátků 
odkrývání klášterních ruin. Přibližně sto padesát let trvající výzkumy a analýzy zatím 
ještě stále nejsou u konce a je možné očekávat další objevy, zejména v areálu bývalého 
panovnického dvora. Bádání je odkázáno jednak na odkryté ruiny a nalezené fragmenty, 
jednak  na  historické  prameny.  Je  možné  konstatovat  několik  prozatím 
nezpochybněných výsledků: 

1)  Na vzniku kláštera  se  významně  podílela  stavební  huť,  která  pracovala  podle 
předloh určených pro cisterciácké kláštery;  zároveň ovšem docházelo k modifikacím, 
daným zvláštními dominikánskými požadavky na jednoduchost budov.

2) Tato stavební huť pracovala ve službách krále Bély IV., jehož úkolem bylo nově 
vybudovat zemi po zničujících mongolských vpádech. 

3) Huť prokazatelně pracovala na několika dalších stavbách v Budíně, a proto lze 
identifikovat  některé  společné  rysy  těchto  staveb,  zejména  pomocí  stylové  analýzy 
dochovaných fragmentů, případně srovnáním jejich dispozic. Jsou dokladem nastupující 
gotiky v Budíně.

4) Z okruhu těchto staveb zvláště vyniká kostel Panny Marie, určený pro německé 
občany, a dominikánský kostel sv. Mikuláše.

5)  Paralely  k těmto  stavbám  je  možné  nalézt  i  za  hranicemi  Uher,  především 
u některých  rakouských  klášterů,  případně  i  u  kláštera  Porta  coeli  v dnešním 
Předklášteří  u Tišnova. Klášter  dominikánek na Zaječím ostrově je tedy fenoménem 
středoevropské rané gotiky. 

Tezi,  že  se  na  stavbě kláštera  dominikánek  i  jiných sakrálních  staveb v Uhersku 
kolem poloviny 13. století podílela stavební huť, která předtím pracovala na Moravě, 



sice nelze  jednoznačně doložit,  avšak je  možné,  že  král  Béla  IV.  na základě  svého 
příbuzenského vztahu s českým vládnoucím rodem požádal o pomoc při obnově země 
zpustošené  tatarskými  vpády.  Úzké  dynastické  a  duchovní  vztahy  mezi  Českými 
zeměmi a Uhrami se mohly odrazit i na rovině umělecké. 
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