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Anotace 

 

Dějiny téměř zcela ztraceného souboru vylíčili před 100 lety na základě zevrubného 

studia bohatých pramenů v kapitulním archivu Antonín Podlaha a Eduard Šittler. V současné 

době se jí znovu věnoval vedoucí navržené práce. Doposud však nebyla věnována 

systematická pozornost dlouhé řadě velmi informativních, vzájemně se doplňujících popisů 

jednotlivých zlatnických prací v osmi předhusitských inventářích pokladu. Zpracování tohoto 

pozoruhodného souboru vycházející ze znalosti dochovaných obdobných památek gotického 

zlatnictví a doplněné studiem terminologie užívané ve středověkých inventářích by mělo 

představit zmíněné inventáře jako důležitý pramen pro zkoumání karlovského dvorského 

umění.  
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Anotation 

 

New goldsmiths works of the luxembourg period in the St.Vitus`s cathedral 

Antonín Podlaha and Eduard Šittler described an exterior context of St. Vitus Cathedral 

Treasure in Prague more than 100 years ago. In the present time the leader of a proposed 

master thesis deals with the same problematics. There has not been provided any systematic 

research into many informative, interconneted descriptions of individual goldsmithworks in 

eight pre-hussite inventaries of the treasury. The thesis, based on knowledge of existing 

gothic goldsmithworks of the same kind and understanding of medieval terminology, will 

introduce inventaries mentioned above as an important source of information about Charles 

IV court art.  
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I. Úvod 

 

 Do současnosti se dochoval jen zlomek původního bohatství gotických chrámových 

pokladnic. Dochovaná zlatnická díla se kterými dnes přicházíme do styku představují jen  

něco mezi 1 procentem-1 promilem původního stavu.  V případě potřeby mohla být zlatnická 

díla buď zastavena či  prodána, nebo bylo možno využít zlata a stříbra jako suroviny  pro jiné 

účely, jako na zhotovování nových zlatnických prací nebo na ražbu mincí. V nezanedbatelné 

míře podléhala zlatnická díla také módě a bývala často přetvářena, aby lépe vyhovovala 

aktuálnímu požadavku objednavatele. V důsledku těchto skutečností se dnes dozvídáme o 

podobě mnoha zaniklých děl pouze prostřednictvím písemných pramenů. Také o téměř 

tisícileté historii Svatovítského pokladu dnes svědčí jen jeho nepatrný zlomek. Jeho podobu v  

lucemburské době však popisuje osm dochovaných chrámových  inventářů.  

Cílem práce je popsat podobu a proměny svatovítského chrámového pokladu ve 14. 

století,  zejména jeho rozhojnění za vlády Karla IV.. Základním vodítkem jsou přitom vedle 

několika dochovaných děl inventáře pokladu, popisující jeho tehdejší bohatost..  

         K usnadnění dalšího studia sedmi inventářů  je v příloze práce obsažena tabulka, která 

vedle sebe přehledně uspořádává inventární záznamy jednotlivých seznamů  z rozmezí let 

1354-1396. Podkladem k jejímu vytvoření byly fotokopie originálních inventářů. Cílem  této 

tabulky, která by se měla stát praktickou pomůckou pro další bádání je revize starší redakce 

inventářů publikované Antonínem Podlahou a Eduardem Šittlerem a v roce 1903. Oproti této 

starší redakci, v níž byly jako celek publikovány pouze vybrané inventáře, by zde měly být 

zaneseny údaje ze všech inventářů co možná nejkompletněji a nejpřehledněji. Zároveň jsou 

v tabulce označena místa, na kterých se text originálu od redakce z roku 1903 odchyluje. 

Zpracování této tabulky doplněné glosářem specifických výrazů užívaných v inventářích by 

mělo být hlavním přínosem této diplomové práce. Zároveň by měla být tabulka poukazem na 

smysluplnost revize starších pramenných redakcí.   

První kapitola je věnována specifické úloze Svatovítského pokladu v rámci 

panovnické reprezentace Karla IV.  Druhá kapitola  mapuje růst pokladu mezi lety 1344-

1420. Pozornost je věnována zejména darům Karla čtvrtého z let 1353-1355. Zmíněni  jsou 

také šlechticů a členů kapituly. 

Ve třetí kapitole se pokouším přiblížit podobu pokladu ve 14.století. Jednotlivé 

položky jsou rozděleny do oddílů,  v nichž jsou rozčleněny v inventáři z roku 1355. Jedná-li 

se o rozčlenění podle typu relikviáře (relikviářová busta, paže, schránka, ) připojen stručný úvod o 

jeho vývoji a historii. Následně jsou  položky svatovítských inventářů přiřazeny k daným typům 
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a jsou uvedena  jejich případná specifika. Je-li to možné, doprovází kapitolu obrazový 

materiál (dochovaná díla, rytiny),  který by měl pomoci při utváření představy o podobě 

gotického pokladu. Jedná se zejména o vyobrazení děl, která například svou specifickou 

formou odpovídají některému z v inventářích popsaných nedochovaných děl Svatovítského 

pokladu.  

 Čtvrtá kapitola je věnována dochovaným dílům, která přibyla do Svatovítského 

pokladu zejména ve 14. století. Je zde uveden katalog předmětů, které byly v lucemburské 

době prokazatelně součástí pokladu, nebo s ním bývají literaturou spojovány. Záměrně zde 

nebudou uvedena díla, která byla v době lucemburské součástmi jiných celků (karlštejnský 

poklad, poklad svatojiřského kláštera) a k Svatovítskému pokladu byla přiřazena později. 

Poslední kapitola uzavírá práci stručným nástinem osudu pokladu od počátku husitských 

válek.  
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I. Literatura věnovaná Svatovítskému pokladu  

 

Téma Svatovítského pokladu jako celku nebylo dosud v literaturou uspokojivě  

zpracováno. Cášský kanovník Franz Bock se věnoval studiu křesťanského umění, mezi jeho 

nejvýznamnější práce pojednávající o uměleckém řemesle patří „Die deutschen 

Reichskleinodien mit Hinzufügung der Krönungs-Insignien Böhmens, Ungarns und der 

Lombardei in geschichtlicher, liturgischer und archäologischer Beziehung“ vydaná roku 1860 

ve Vídni. Některým významným dochovaným dílům Svatovítského pokladu věnoval Franz 

Bock pozornost ve své studii „Der Schatz St. Veit zu Prag“ uveřejněné v Mitteilungen der 

K.K. Centralkomision v letech 1869 a 1870.1 Franz Bock se věnoval podrobným popisům a 

historickému kontextu jednotlivých děl a zabývá se také původem dochovaných relikvií. Série 

článků  F.J. Lehnera „Poklad hlavního chrámu svato-Vítského v Praze“ publikovaná 

v Metodu roku 1876 je podstatě českým překladem Bockovy práce, která je převzata včetně 

vyobrazení.2  

  Bockova práce, která je dodnes zdrojem cenných informací, byla také použita 

Antonínem Podlahou a Eduardem Šittlerem při tvorbě jejich mimořádně kvalitní monografie 

„Chrámový  poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis“ vydané roku 1903.3 Tato dosud 

nepřekonaná monografie, podává vyčerpávajícím způsobem podrobné informace o historii 

pokladu od  10. do 19. století.  Věnuje se také popisu vzhledu a původu děl a relikvií 

v pokladu uložených a to vždy v patřičném historickém kontextu. V neposlední řadě je třeba 

vyzdvihnout precizní práci autorů s velkým množstvím pramenného materiálu. Především je 

zde otisknuta řada chrámových inventářů sepsaných od 14. do 17. století, ale také  listiny a 

dopisy související se Svatovítským pokladem. Doktor teologie, docent dějin umění a 

archeolog  biskup Antonín Podlaha publikoval více než sto knih a množství studií a článků.  

Kanovník Vyšehradské kapituly  Eduard Šittler byl rovněž historikem umění a státním 

konzervátorem uměleckých památek.4 Společně se oba autoři podíleli mimo jiné také na 

vzniku řady svazků „Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém“ 

v jehož rámci vyšla rovněž v roce 1903 publikace  s podtitulem „Poklad Svatovítský a 

knihovna kapitulní“.5  Tato publikace věnuje větší pozornost jednotlivým předmětům, ale 

v zásadě zůstává ve stínu výše zmíněné monografie vydané o něco dříve. Bohužel  je 

                                                
1 BOCK 1869. 
2 LEHNER 1876. 
3 PODLAHA/ŠITTLER 1903. 
4 ČIHÁK 1932, 386-388. 
5 ŠITTLER/PODLAHA 1903. 
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monografie věnovaná Svatovítskému pokladu Antonínem Podlahou a Eduardem Šittlerem  

před více než sto lety doposud jediným dílem zabývajícím komplexně touto problematikou.  

 Jistou pozornost věnoval chrámovému pokladu sv. Víta odborník na užité umění 

Emanuela Poche. Zpravidla se však jedná pouze o zmínky věnované pokladu v širších statích 

o uměleckém řemesle, nebo zaměřené spíše na jednotlivá díla. Jedinou monografickou prací 

je útlá velkoformátová mapa s průvodním textem „Svatovítský poklad“ z roku 1971.6  

Lucemburského období se týká například text Emanuela Pocheho „Pražské umělecké řemeslo 

za Karla IV.„ publikovaný ve sborníku „Staletá Praha“  roku 1979.7 Obdobně je poklad 

zmiňován v kapitole „Rozvoj uměleckého řemesla za Karla IV.-zlatnictví“ v knize „Praha 

středověká“ z roku 1983.8  

 Ze současných badatelů se jednotlivým dílům Svatovítského pokladu věnovala 

podrobněji přední odbornice na zlatnictví Dana Stehlíková, která je autorkou řady 

katalogových hesel ve výstavních katalozích: Karel IV. císař z boží milosti, Svatý Václav 

ochránce České země, či nejnověji Královský sňatek.9  V posledním jmenovaném je krom 

toho autorkou kapitoly „Zlatnictví v Čechách v letech 1270-1324“.10 

 Komplexně se problematikou lucemburského zlatnictví, úcty k relikviím a 

v neposlední řadě Svatovítského pokladu zabývá vedoucí mé diplomové práce, Karel 

Otavský.  Z jeho  textů je třeba zmínit disertaci „Die Sankt Wenzelskrone im Prager 

Domschatz und die Frage der Kunstauffassung am Hofe Kaiser Karl IV.“ vydanou roku 

1992.11  Problematikou pokladů na území lucemburské Prahy se zabývá v příspěvku „Drei 

wichtige Reliquienschätze im Luxemburgischen Prag und die Anfänge der prager 

Heiltumseisungen“ publikovaný ve sborníku „ Kunst als Herrschaftsinstrument“ .12  Nejnověji 

se Karel Otavský věnuje pokladu v textu „„Der Prager Domschatz im Lichte der Quellen: Ein 

Sonderfall unter spätmittelalterlichen Kirchenschätzen“, otisknutý ve sborníku „Das Heillige 

sichtbar machen“  roku 2010.  

 

  

 

 

                                                
6 POCHE 1971. 
7 POCHE 1979. 
8 POCHE 1983. 
9 Viz seznam použité literatury STEHLÍKOVÁ 2006/2008/ 2010. 
10 STEHLÍKOVÁ 2010. 
11 OTAVSKÝ 1992. 
12 OTAVSKÝ 2009. 
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III. Zlatnické přírůstky svatovítského chrámového pokladu v době 

lucemburské 

 
1. Místo Svatovítského pokladu v panovnické koncepci Karla IV.  

 
Svatovítská katedrála hrála beze sporu v životě Karla IV. významnou  roli, byl zde 

pokřtěn, korunován českým králem, stál po boku svého otce při pokládání základního kamene 

její nové gotické architektury. Panovníkova pozornost se však nesoustředila jen na  

architektonickou  podobu stavby. Významnou součástí pražské katedrály bylo také její 

liturgické vybavení, které bylo nutné rozhojnit, aby odpovídalo významu arcibiskupství. 

Velký počet nových liturgických rouch, pontifikálií a  bohoslužebného náčiní  však nebyl tím 

nejpodstatnějším. K většímu věhlasu katedrály a potažmo celé Prahy přispívaly především 

ostatky svatých, které Karel IV. získával pro katedrální poklad a které spoluvytvářely jeho 

vizi posvátné Prahy, jako centra římské říše. Hroby domácích světců mohly být lákavé pouze 

pro poutníky z Českých zemí, případně poutníky ze sousedních zemí. Bylo však třeba získat 

relikvie s významem daleko přesahujícím tento region.13 Jiří Kuthan shrnul myšlenky o 

utváření  Prahy za Karla IV. takto: „Jako vladař zabývající se střízlivě a pragmaticky 

záležitostmi reálného světa, myslel jistě na Prahu, jako na ohnisko hospodářského života, jako 

na křižovatku dálkových cest a středisko obchodu a řemesel. Zjevně ale intenzivně uvažoval i 

o duchovní dimenzi Prahy. V téže době, kdy zakládal Nové Město, přistoupil ke zřízení 

pražské univerzity. Prahu si představoval jako posvátné město doslova naplněné chrámy a 

kláštery, které se měly stát nejen jeho stavebními dominantami, ale především osami 

duchovního smyslu a života města. V této vizi připadala obzvláštní úloha svátostinám a 

relikviím, které Karel IV. pro Prahu získával.„14            

Přítomnost ostatků svatých zaručovala přímluvy během života a světeckou ochranu  

při posledním soudu. Vlastnictví významných relikvií, zejména těch souvisejících se životem 

Ježíše Krista bylo otázkou prestiže,  možnost relikvie dělit a jejich části darovat  skýtala 

panovníkovi příležitost, jak obdarovaného poctít a zavázat si jej. Svaté ostatky  zaujímaly své 

místo v řadě  ceremonií královské reprezentace ať už se jednalo o slavnostní ukazování 

relikvií spojené s církevními svátky, nebo slavnostní vjezdy do měst, kdy byly relikvie nošeny 

v průvodu před panovníkem. Svou roli  hrály i při korunovačních ceremoniálech. 
                                                
13 HLEDÍKOVÁ  2010, 177. 
14  KUTHAN 2008, 226. 
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Nemalý význam měla také materiální  hodnota pokladu  v němž bylo uloženo velké 

množství cenností různého charakteru. Významnou zlatnickou součást pokladu mohly  

tvořit korunovační klenoty. V pokladnicích bývaly hojně zastoupeny také relikviáře v době 

Karla IV., už bylo možno spatřit relikvii bez důstojného obalu jen velmi zřídka a spíše při 

výjimečných příležitostech. Tradice navazovala na nařízení druhého Lateránském koncilu 

(1215), podle nějž relikvie nemají být vyjímány ze svých schránek, bylo nutné opatřovat 

ostatky svatých důstojnými schránami, které by zároveň umožňovaly zviditelnění relikvie.15 

Zároveň se v době vlády Karla IV. těšilo spásonosné nazírání ostatků stále větší oblibě. 

Relikviáře zhotovené převážně z drahých kovů a zdobené velkým množstvím drahokamů 

tvořily ideální hmotnou rezervu. Zatímco relikvie tvořící jádro pokladu se často dochovaly 

do dnešních dnů,  jejich zlatnické schránky pro cennost svých materiálů většinou podlehly 

zkáze. Jak již bylo naznačeno v úvodu, mohl být kov zpracován do jiného uměleckého díla, 

použit na výrobu mincí, nebo mohlo být celé dílo zastaveno, či prodáno.  

 Shromažďování pokladů bylo ve středověku třeba ospravedlnit také z teologického 

hlediska. Na první pohled se zdá být hromadění jakéhokoliv majetku v rozporu s 

novozákonním požadavkem chudoby věřících. Ten však není nijak absolutní, Ježíš říká 

učeníkům :„Znovu Vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do božího 

království.“16 Zároveň však v evangeliu  stojí, že u Boha je možné všecko.17 Majetek sám o 

sobě  špatný není a nevylučuje zcela účast na nebeském království, jen ji činí méně 

pravděpodobnou, protože představuje velké pokušení. Rozhodující je především způsob, 

jakým je s ním nakládáno. Pokud je majetek užíván pro službu potřebným ve smyslu 

křesťanské caritas, nelze proti němu nic namítat.18 V alegorické rovině bylo možné chápat 

chudobu a bohatství také jako jevy řízené prozřetelností, které jsou součástmi dějin spásy.19 

 Starý zákon nabízel řadu obrazů v nichž mělo zlato a nádhera pozitivní význam, jako 

například ve směrnici pro vybavení chrámu20, nebo v Písni písní. Také v novém zákoně, ve 

zjevení sv. Jana najedeme podrobný popis nebeského Jeruzaléma postaveného ze zlata a 

drahokamů. Podle výkladu vycházejícího z patristiky byl vlastnímu jednání nadřazen jeho 

význam.21 Ambrož, Řehoř Veliký i Béda Ctihodný byli zastánci zpřítomňování slov Písma 

                                                
15 „Relikvie úctyhodného stáří nemají být ukazovány mimo relikviář a nemají být nabízeny na prodej.“ 64. 
dekret IV. Lateránského koncilu podle: FOREVILLE 1970, 43.  
16 Mt 19, 24, Lk 18,25, Mk 10,25. 
17 Mt 19, 26. 
18 BURKART 2009, 47. 
19 BURKART 2009, 42. 
20 Ex 25, 10-39. 
21 BURKART 2009, 42. 
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alegorickým způsobem. Přes popis měl vyjít najevo skutečný smysl slova.22 Samy o sobě 

nemohly být drahokamy, zlato ani stříbro zavrženíhodné, protože jsou nedílnou součástí 

Božího stvoření.23   

Církev  na sebe brala hromaděním cenností břímě pokušení, které z něj plynulo a 

zároveň ze se díky spravovanému majetku mohla starat o chudé v duchu křesťanské lásky. 

Věřící tím, že daroval něco ze svých cenností církvi zároveň  pečoval o blaho své duše a 

zároveň o potřebné. 

V případě majetku spravovaného podal přesvědčivé zdůvodnění biskup Ricardus de 

Ely (ca.1130-1198) ve svém spise „ Dialogus de de scaccario“, v němž je ve formě rozhovoru 

učitele a mistra popsáno poučení o správě dvorního pokladu.24 Ricardus popisuje, proč je 

majetek pro panovníka nezbytný. Přestože panovník by měl dbát především na pěstování 

chytrosti, síly, uměřenosti, spravedlnosti a dalších vladařských ctností, občas je možné, že se 

díky nim ušlechtilé cíle dosahují snadněji. V době války je peněz třeba k hrazení válečných 

výdajů, v době míru je zbožný panovník poskytuje pro stavbu kostelů a k zaopatření 

chudých.25  

V neposlední řadě však klenoty sloužily pro vlastní reprezentaci panovníka, jak to 

výstižně vyjádřil Georges Duby: „Král je štědrý. Bohatě podarovává svatyně pod svou 

ochranou drahocennými látkami a ozdobami. I on sám se musí na veřejnosti honosit 

nádhernými šperky. Cožpak není obrazem božím? Patří se, aby se obklopoval nádherou. Je 

důležité, aby byl zahalen do zlata a drahokamů a vystavoval pohledům zázračnou moc, jíž je 

prostoupen. Z drahocenných  předmětů čerpá sílu. Jsou viditelným obrazem jeho moci. 

Oslňují jeho soupeře. Když panovník staví na odiv své bohatství, z něhož může odměňovat 

přátele, udržuje si lásku věrných. Bez pokladu není krále, a jakmile začne lesk klenotů 

slábnout ochabuje i královská moc.“26  

Přestože Svatovítský poklad spravovala svatovítská kapitula, podíl Karla IV. na jeho 

rozšíření a zvelebení byl naprosto zásadní. Štědrost s jakou chrámový poklad obohatil mu 

zároveň umožňovala  s darovanými relikviemi a zlatnickými díly dále libovolně nakládat. 

Inspiraci pro náležité uctívání pokladu i jeho obratné využívání pro svou vlastní prezentaci 

Karel IV. jistě načerpal v Paříži kde se jako chlapec aktivně účastnil života dvora, k němuž 

uctívání relikvií neodmyslitelně patřilo.  

                                                
22 BURKART 2009, 42. 
23 BURKART 2009, 28. 
24 Ricardus de Ely: Dialogus de scaccario, (Hsgb.) M. Siegrist, Zürich 1963. 
25 Podle BURKART 2009, 23. 
26 DUBY 2002, 30. 
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 Karel IV. inspirovaný francouzskou zbožností pozdně kapetovské Francie se zde 

nepochybně snažil, aby v Praze vzniklo kultovní centrum přinejmenším srovnatelné 

s francouzskou Saint Chapelle. V Čechách se tak uplatnila řada uměleckých inspirací i 

ceremonií, jejichž kořeny byly pařížské. V pařížské dvorní kapli tvořily hlavní ideový střed 

památky Kristova umučení, získané Ludvíkem IX. svatým roku 1239 z Konstantinopole.  

Stejně tak na Pražském hradě byla Karlem IV. obnovena kapitula při kostele Všech svatých a 

kromě jiných relikvií zde byl uložen i trn z Kristovy trnové koruny. Návaznost na 

francouzskou koncepci lze sledovat také u kaple zasvěcené Ostatkům utrpení Páně na 

Karlštejně, přestože vzhledem se od pařížské kaple zcela odlišuje.27  

 Neméně inspirující pak byla pro Karla IV. koncepce dolního kostela pařížské Saint 

Chapelle. Tam  byly shromážděny ostatky francouzských světců, kteří měli zastupovat celé 

tehdejší Francouzské území a zároveň ochraňovat ostatky Kristova utrpení uložené v horní 

části kostela.28 V českém prostředí se pak tento vliv projevuje v zdůrazňování kultu českých 

zemských patronů. Svatovítské katedrála byla zároveň místem uložení ostatků patronů 

českých zemí, ale zároveň také pohřebištěm a  korunovačním místem českých králů.   

Paralelu k francouzskému pojetí úcty k relikviím můžeme najít také mezi kultem 

Ludvíka IX. Svatého a svatováclavskou úctě prokazované Karlem IV. nejvýznamnějšímu 

českému patronovi. Svatý Václav, Karlův předek z přemyslovského rodu, byl stejně tak 

svatým panovníkem jako roku 1297 kanonizovaný Ludvík IX.  Roku 1334, krátce po svém 

příjezdu do Čech nechává Karel IV. zhotovit stříbrný náhrobní oltář doplněný stříbrnými 

postavami inspirovaný náhrobkem sv. Ludvíka.29 Tento náhrobek však později nechává Jan 

Lucemburský roztavit, tato na první pohled nešťastná událost má však i svou světlejší stránku. 

V jejím důsledku zavázal Jan Lucemburský Kutnohorské stříbrné doly, aby každý desátý díl 

z výnosu odevzdávaly pro okrášlení hrobů sv. Václava a Vojtěcha. 

Václavovu mimořádnou důležitost podtrhlo zvláštní umístěním jeho kaple 

v novostavbě svatovítského chrámu, která pietně respektuje původní místo uložení jeho 

ostatků. Ty nechal Karel IV. roku 1348 vyzvednout  a o deset let později v roce1358 pro ně 

zhotovit novou bohatě zdobenou tumbu, jejíž zevrubný popis  se nám dochoval. Těžko si však 

představit větší poctu, než jakou bylo darování královské koruny, která  světci přímo patřila a 

měla být sváteční ozdobou jeho hlavy. Náhrobek byl ještě jednou upraven a kolem roku 1358 

                                                
27 KUTHAN 2008, 303-304. 
28 OTAVSKÝ 1998, 65. 
29 OTAVSKÝ 2010a, 193-196. 
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vznikla také nová relikviářová busta světce vyrobená z ryzího zlata.30 Další projevy 

panovníkovy sounáležitosti s přemyslovskou tradicí lze sledovat u vyšehradských památek.  

Poklad svatovítský  nebyl jediný který hrál podstatnou roli v politické koncepci Karla IV., 

své nezastupitelné místo  v ní měl také poklad říšských králů a poklad Karlštejnský. Na 

Karlštejně byla uložena také císařova osobní sbírka. Na závěr budou zmíněny také některé 

dary, které Karel IV. daroval  pražským klášterům a kostelům, jejichž klenotnicím daroval 

vzácné dary a které jsou zmíněny níže. Záměrně  zde nebudeme věnovat pozornost relikviím a 

cennostem, které Karel IV. věnoval do zahraničí  s výjimkou těch,  které  bezprostředně 

souvisí s pokladem svatovítským.    

 

1.1 Říšský poklad  

 

Karel IV. získal právo s nakládat s říšskými svátostinami již roku 1346, kdy byl zvolen 

římským Králem. Kvůli sporům s protikrálem Ludvíkem Bavorem, však Karel získal poklad 

až po Ludvíkově smrti od jeho potomků. Poklad měl mimořádný význam, především coby 

důkaz panovníkovy legitimity.31 Římský král byl volen a v případě každé sporné volby, jakou 

byla i Karlova hrálo vlastnictví pokladu významnou roli. Panovník si byl dobře vědom i 

přinejmenším rovnocenného náboženského významu pokladu římských králů, jehož jádro 

tvořilo kromě korunovačních insignií také  několik významných relikvií.32 

Slavnostní vjezd pokladu obsahujícího památky na umučení Páně byl načasován na 

květnou neděli, den připomínky  Kristova vjezdu do Jeruzaléma.33 Tehdy se také konalo první 

veřejné ukazování relikvií jehož formou a průběhem se  budeme zabývat později. Následovala 

žádost o zavedení svátků kopí a hřebů Páně, schválená Inocencem VI. Roku 1354. Důraz, 

který Karel IV. kladl na duchovní rozměr pokladu, mu umožnil využít jeho potenciál 

v mnohem větší míře, než  kterémukoliv z jeho předchůdců.   

                                                
30 OTAVSKÝ 2003, 392-396.           
31 Z obsáhlé literatury k říšskému pokladu: BAUER Rotraud (ed.)/ Weltliche und geistliche Schatzkammer. 
Bildführer, Wien 1978, FILLITZ Hermann: Die Schatzkammer in Wien, Wien/München 1964, FILLITZ 
Hermann: Die Schatzkammer in Wien. Symbole abendländischen Kaisertums, Salzburg und Wien 1986, 
FILLITZ Hermann: Katalog der Weltlichen und der Geistlichen Schatzkammer, Wien 
1968,WEIXELGÄRTNER Arpad: Geschichte im Widerschein der Reichskleinodien, Baden/ Leipzig 1938, 
KIRCHWEGER Franz (ed.):  Die Heilige Lanze in Wien. Insignie- Reliquie-Schicksalsspeer, Wien/ Milano, 
Wien 2005, OTAVSKÝ Karel: Das Mosaik am Prager Dom und drei Reliquiare in Prag und Wien: Karl IV. 
Kunstaufträge aus seiner Spätzeit,in: FAJT Jiří / HÖRSCH Markus (ed.): Künstlerische Wechselwirkungen in 
Mitteleuropa, Ostfildern 2006 
32 KODIŠOVÁ 2011, v tisku. 
33 Roku 1350 připadla květná neděle na 21.března. 
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Panovník nechal také upravit či doplnit řadu relikviářů, které byly součástí pokladu 

římského. Jmenovitě se jednalo o pořízení nové manžety pro svaté kopí, nohy říšského kříže, 

hlavice pro korunovační meč a zcela nové relikviáře pro  paži sv. Anny a zub sv. Jana 

Křtitele, či kožená pouzdra pro císařskou korunu a ceremoniální meč.34 

V neposlední řadě souvisela s říšským pokladem také výzdoba hradu Karlštejna, jehož 

náročná umělecká  výzdoba  odpovídala dočasnému umístění pokladu v jeho pevných zdech. 

Hrad byl založený již roku 1348, tedy dva roky  před tím, než byl říšský poklad fyzicky 

v rukou Karla IV. 

 

1.2 Karlštejnský poklad 

 
Karlem IV. institucializovaný  poklad českých králů byl spjat s hradem Karlštejnem.35 

Součástí tohoto celku, jehož původ leží v přemyslovských dobách byly především Karlem 

získané  památky na Kristovo umučení. Panovník nechal tyto převážně nově získané relikvie  

umístit v takzvaném korunovačním kříži království českého. Karlštejnský poklad se tak měl 

stát důstojným protipólem pokladu říšského a zároveň díky obsahu památek utrpení Kristova 

zapadal do  celkové koncepce hradní výzdoby. Uložení ostatkového kříže v  karlštejnské  

kapli Sv. Kříže tak získalo mnohovrstevný význam. Karel IV. totiž počítal s tím, že říšský 

poklad nemusí být na hradě uložen dlouhodobě a pak měl poklad českých králů důstojně 

zastat  jeho místo v rámci koncepce Karlštejna.36 Roku 1357 svěřuje Karel IV. poklad pod 

správu Karlštejneské kapituly, založené ke cti  nástrojů Kristova umučení: kříže, hřebů, 

trnové koruny a houby.  

Antonína Podlaha a Eduarda Šittler naznačují, že  poklad Karlštejnský se stal do jisté 

míry konkurentem pokladu svatovítského a že zejména po roce 1355 proudily získané ostaky 

a  cennosti přednostně do  karlštejnská pokladnice.37 O tehdejším obsahu pokladu nás 

informují pouze seznamy pražských slavnostních ukazováni.    

 

 

 

 

                                                
34 K dílům, která nechal Karel IV. upravit: KODIŠOVÁ  2008.  
35 Poklad není identický s „Karlštejnským pokladem“ sestávajícím z 387 stříbrných předmětů uloženým 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Tento poklad se skládá z luxusních předmětů denní potřeby a doplňků 
ze 14. století (mísy, číše, spinadla, knoflíky apod.). 
36OTAVSKÝ 2009, 307. 
37  PODLAHA/ŠITTLER 1903, 55.  
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1.3 Veřejná ukazování relikvií 

 

Všechny tři nejvýznamnější poklady sehrály svou roli pří při veřejných pražských 

ukazováních relikvií, která lákala v době šířící se laické zbožnosti do Prahy množství 

poutníků z celé římské říše. Využívali  hojně pohostinských služeb a řada z nich využila svou 

pouť také pro obchodní záměry, čímž se otvíraly nové možnosti dálkovému obchodu.38 

Přínosem pro Prahu byl také v době ukazování konaný druhý výroční trh, který si novoměstští 

pro tuto příležitost vyžádali.39 

Ukazování měla dvě verze, kratší určenou pro svátek Kopí a hřebů Páně a verzi 

rozsáhlejší sestavenou pro ukazováni při pražském milostivém létě.40  

Kratší způsob ukazování byl rozdělen do čtyř částí a umožňuje přiřadit relikvie v nich 

obsažené k jednotlivým pokladům.41 První ostensio otevíraly busty českých zemských 

patronů, Václava, Víta , Vojtěcha a Zikmunda, následovaly  hlavy evangelistů Marka a 

Lukáše a papežů Urbana a Řehoře, všechny pocházející ze svatovítského pokladu. Druhé 

ostensio obsahovalo část zkrvaveného pepla Panny Marie, hřeb z ukřižování, část bílé 

Kristovy tuniky, část sudaria, jímž byla ovinuta Kristova hlava v hrobě a další památky na 

umučení Krista rovněž z chrámového pokladu u svatého Víta. Třetí ostensio tvořily součásti 

Karlštejnského pokladu, mimo jiné tzv. ostatkový kříž království českého, články řetězů 

apoštolů Petra, Pavla a evangelisty Jana, nebo část dřeva z Kristových jeslí. Čtvrté 

nejvýznamnější ukazování sestávalo z  relikvií pokladu  římských králů.42   

 Druhý rozsáhlejší způsob ukazování byl určený pro pražské milostivé léto, konané 

jednou za sedm let na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Oproti kratšímu ukazování byly 

relikvie rozděleny do tří ostensií z čehož v prvním převažovaly ostatky svatých, ve druhém 

památky na Pannu Marii a ve třetím pašijové relikvie.43 

 
 
1.4 Kaple Všech svatých na Pražském hradě 

 

Po roce 1339 , kdy Karel IV. nechal  u nově vystavěného paláce obnovit kapitulu při hradní 

kapli všech svatých. Architektonickým předobrazem hradní kaple vystavěné Petrem Parléřem  
                                                
38 OHLER 2002, 201-203.  
39 ŠUSTA 1948, 242. 
40 Tři různé redakce kratšího seznamu i seznam delšího ukazování publikovány v originálním znění: 
KUBÍNOVÁ  2006, 291-298. Česká redakce: PODLAHA/ŠITTLER 1903, 56-58. 
41 OTAVSKÝ 2009, 304. 
42 Seznamy podle: KUBÍNOVÁ 2006, 291-298. 
43 OTAVSKÝ 2009, 304. 
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byla pařížská Saint Chapelle.44 Kvůli ničivému požáru hradu z roku 1542 se však z původní 

kaple dochovalo jen obvodové zdivo chóru, a její současný vzhled je výsledkem renesanční 

přestavby. Jednalo se zde nepochybně nejen o inspiraci architektonickou, ale také ideovou, 

kdy měla hradní kaple bohatě vybavená relikviemi zaujmout své pevné místo v celku 

panovnické reprezentace.  

Vzhledem k významu královské kaple bychom i zde mohli  předpokládat uložení 

významných relikvií souvisejících s umučením Krista. V pražské kapli byl skutečně 

přechováván jeden z trnů Kristovy trnové koruny.45 Kronika Františka Pražského nás 

zpravuje, jak roku 1343: „…pan markrabí s upřímnou zbožností věnoval  a daroval k poctě 

boží a blahoslavené Panny Marie i Všech svatých mnoho svatých relikvií, zlatem, stříbrem a 

drahými kameny rozmanitě zdobených, různá drahocenná roucha, mnoho kalichů a 

monstrancí i jiné kostelní zařízení a všechny potřeby, sloužící k užitku a ozdobě řečného 

kostela.“46 

 

1.5 Poklad vyšehradské kapituly 

 

Přítomnost cenných zlatnických prací na Vyšehradě, můžeme předpokládat již v románské 

době, kdy zde byl roku 1085 korunován první český král Vratislav. Probošti vyšehradské 

kapituly si také v zhledem k významu svého postavení pořizovali soukromé sbírky cenností 

nezávislé na pokladu kapitulním. Od 14. století se dají vysledovat i tyto soukromé sbírky.47 

První dochované inventáře vyšehradského pokladu pocházejí  až z let 1566-1677 a lze 

z nich tedy jen přibližně určit, která díla byla součástí pokladu už v období vrcholné gotiky. 

Odvodit obsah klenotnice v době vlády Karla IV. je prakticky nemožné kvůli velkým ztrátám 

po roce 1420. Tehdy Pražané vydrancovali kapitulní chrám a přežily jen cennosti, které již 

byly tou dobou odvezeny na Karlštejn. Tam však byly také postupně rozprodávány, aby 

                                                
44 Více k architektuře: J.SOKOL: Parléřův kostel Všech svatých na Pražském hradě, in: Umění 1969,s. 574-582, 
Jaromír HOMOLKA: Královská kaple všech svatých na Pražském hradě, in: Dalibor PRIX (ed.): Pro Arte. 
Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, 141-146, Jiří KUTHAN: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. 
Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity, Praha 2008, 303-304 
45 V době Karla IV. Můžeme v Čechách najít celkem 7 částeček Kristovy trnové koruny. 2 obdržel císař od 
francouzského dauphina budoucího Karla V. někdy v letech 1356-1357. Další trn byl vsazen do zlatého krřížku 
se safírovou kamejí na křížení kamar Svatováclavské koruny. Trn v křišťálové schránce držela také statueta 
sv.Ludvíka, kterou Karel IV. daroval svatovítské katedrále. Při své poslední návštěvě Paříže roku 1378 pak Císař 
obdržel opět částečku trnové koruny od Karla V. Další trn byl uložen v relikviáři s bolestným Kristem (The 
Walters Art Gallery, Baltimore) a náležel olomouckému biskupovi Janu Volkovi, nevlastnímu bratru Elišky 
Přemyslovny. Podle: Jiří KUTHAN  2008, 394-395. 
46 BLÁHOVÁ 1987, 135. 
47 STEHLÍKOVÁ 2001, 193. 
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z nich byl placen vojenský a žold a další potřeby hradní posádky.48 Jako dar Karla IV. 

vyšehradské Kapitule  máme doloženo zaslání části menzy, na níž sloužil mši svatý Petr.49 

Na tomto místě je vhodné zmínit také památky na legendárního pohanského 

zakladatele přemyslovské dynastie Přemysla Oráče. Lýčený střevíc a mošna bájného 

Přemyslovce se těšily úctě srovnatelné s památkami na světce, přestože se jednalo o předměty 

pohanského původu. Karel Stejskal je označil dokonce jako  pohanské relikvie.50 Jejich 

důstojnost byla zakotvena v obřadu obouvání střevíců a  navlékání mošny v předvečer 

královské korunovace. O údajném původu tohoto obřadu se dozvídáme z příběhu Přemysla 

Oráče, jak jej líčí Kronika Přibíka  Pulkavy z Radenína : „Když Přemysla odváděli k Libuši 

na Vyšehrad, vzal s sebou také své lýčené opánky a mošnu a na dotaz proč tak činí vysvětlili, 

že si přeje, aby byly na věky chovány na Vyšehradě. Neboť v předvečer korunovace českých 

králů panovníci a preláti v procesí jdouce budoucímu králi ukážou střevíce a mošnu mu zavěsí 

na ramena, aby si pamatovali, že vzešli z chudoby a nebyli pyšní.“51 Autor  legendu takto 

doplnil, aby v ní obřad našel své zakotvení. Kateřina Kubínová upozorňuje, že soudě podle 

zápisu italského minority Tomáše z Pávie v jeho kronice Gesta imperatorum et pontificium, 

byl  obřad nazouvání opánků znám již ve třináctém století a pravděpodobně užit při 

korunovaci Přemysla Otakara II.52  

 

1.6 Dary Karla IV. pražským klášterům a kostelům  

 

Klášteru sv. Tomáše daroval Karel IV. částečku Tomášova prstu. Relikvie sv. Tomáše, 

z nichž byl dílek prstu vzat o pět let dříve sám daroval pokladu u sv.Víta. První záznam o 

relikviích sv. Tomáše se dochoval v inventáři z roku 1354: Imago sancti Thomae apostoli 

argentea deaurata cum reliquiis ipsius in cristallo.  Inventář z roku 1365 dodává k popisu 

stříbrné pozlacené sošky sv. Tomáše: „…tenens monstrantiam cum reliquiis ipsius quorum 

partem dominus imperator dedit ad sanctum Thomam“.53 

Podrobné zprávy o historii kláštera nám podává Codex Thomeus, soubor záznamů 

týkajících se kláštera vzniklý mezi lety 1400-1418.54 V jeho páté části je věnované výčtu 

monstrancí a relikviářů se dočítáme o císařovu daru pro kostel zařazeném mezi mostrance 
                                                
48 KOŘÁN 1987 s.540.  
49 OTAVSKÝ 2010a, 218. 
50 STEJSKAL 1984, 458.  
51 BLÁHOVÁ 1987, 274.  
52 KUBÍNOVÁ 2006a,  79-85.  
53 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXV, č. 47.   
54 Podle: KADLEC 1985, 6. 
  KADLEC 1985, 6. 
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vystavené v chóru: „Primo brachium S. Thomae argentum deauratum, in qua portatur corpus 

Christi, habens in  pondere 9 marcas cum media, in quo brachio inclusus est digitus S. 

Thomae apostoli gloriosi patroni  in capsella aurea, quas reliquias videlicet articulum, donavit 

et dedit conventi Serenissimus dominus Karolus quartus imperator invictissimus et Bohemiae 

rex, prout patet in sculptura in argento sculpta sic: Digitus S. Thomae apostoli, quem Karolus 

imperator et Bohemiae rex dedit conventui sub anno domini Mccc.lvi.“ 55 (Také monstrance 

vystavené v chóru. Zaprvé paže sv. Tomáše, stříbrná pozlacená, v níž je nošeno tělo Kristovo, 

má na váze 9 hřiven, v té paži je uzavřen palec sv. Tomáše apoštola slavného patrona ve 

zlatém pouzdře, kteroužto relikvii  patrně článek [prstu],  věnoval a daroval klášteru 

Nejjasnější pán Karel čtvrtý císař nepřemožitelný a Český král, jak je zřejmé z nápisu 

vyrytého ve stříbře :  Prst sv. Tomáše apoštola, který Karel  císař a Český král daroval 

klášteru léta páně 1356.) 56 Pro uložení relikvie prstu  byl použit odpovídající relikviář 

v podobě paže. V tomto případě  však  zároveň  sloužil pro nošení posvěcené hostie, což není 

u relikviáře tohoto typu obvyklé. Osud relikvie prstu sv. Tomáše ukazuje, že panovník mohl 

s relikviemi i předměty, které pokladu daroval nadále volně disponovat.    

Kostelu sv. Havla věnoval Karel IV. lebku světce, jemuž je kostel zasvěcen. Inventář 

svatohavelského kostela  dokončený farářem Janem z Pomuku 8.září 1381 nás podrobně 

informuje o tehdejším chrámového pokladu. Poklad tehdy čítal 42 monstrancí 

(zahrnuty i relikviáře), 3 kalichy a 5 kusů svícnů a dalšího stříbra. Hned na začátku inventáře 

na prvním místě ve výčtu monstrancí je zde zapsána stříbrná pozlacená hlava se 

stříbrnou biskupskou infulí, kameny a perlami určená pro ostatky svatého Havla. V relikviáři 

byly uloženy také listy od havelského opata a od císaře Karla IV.57 Listina uvádí i místo 

původu: „Carolus rex Wenceslao plebano  ecclesiae parochialis  S. Galli in novo foro  majoris 

civitatis Pragensis nec non senioribus et toti  populo ejusdem parochiae caput S. Galli quod ab 

abate monasterii st. Galli Constantinensis dioecesis acceperat, in eadem ecclesia reponendum 

transmittit.“58 (Král Karel Václavu plebánovi farního kostela sv. Havla na novém náměstí 

většího města pražského a zajisté také lidu této farnosti hlavu sv.Havla, kterou přijal od opata 

kláštera sv. Havla  Constantiensis diecézi, v téže obci k nahrazení poslal.) 

                                                
55 Podle: KADLEC 1985, 377. 
56 TOMEK 1872, 41. 
57 ZOUBEK: 1983, 1. 
Bývalé klenoty kostela sv.Havla v Praze, in: Method.Časopis věnovaný umění křesťanskému, č.1, roč.IX., Praha 
1983, 1. 
58 TOMEK 1866,121. 
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 Obdobně obdaroval Karel IV. také kostel sv. Haštala na Starém městě hlavou patrona 

tohoto kostela.59 Klášteru na Slovanech daroval Karel IV. slovanské perikopy zdobené 

jednoduchým pletencovým ornamentem z Rusi XI. století. Domnělý autograf sv.Prokopa. 

Karel IV. nechal rukopisu vyrobit desky potažené marokénem, zdobené zlatem, drahokamy a 

drobnými relikviáři.60  

Kostelu Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově daroval Karel IV. 

podle Pešiny z Čechorodu daroval Karel IV. kostelu část stehenní (nebo ramenní) kosti Karla 

Velikého, kterou získal roku 1372 v Cáchách. Tentýž uvádí, že císař zaslal z Osnabrücku 

jeden zub Karla Velikého.61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
59 POCHE 1970, 321. 
60 STEJSKAL 1984, 464. 
61 PEŠINA 1673, 415, 475, 503. 
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2. Růst pokladu mezi léty 1344 a 1420 

 

Přírůstkům Svatovítského pokladu v době lucemburské se systematicky věnovali 

Antonín Podlaha a Eduard Šittler v monografii o Svatovítském pokladu z roku 1903, kde jsou 

také publikovány příslušné listiny týkající se darování ostatků katedrále.62 V současnosti se 

touto problematikou podrobně zabývá Karel Otavský ve svém článku: „Der Prager 

Domschatz im Lichte der Quellen: Ein Sonderfall unter spätmittelalterlichen 

Kirchenschätzen“ z roku 2010.63 Ve studii zaměřené na listinné prameny se Karel Otavský 

podrobně zabývá třemi skupinami pramenů: jsou to zaprvé předhusitské inventáři, za druhé 

darovací listiny a dopisy zaslané Karlem IV. z cest po Německu a Itálii mezi lety 1353 až 

1355 a za třetí autentiky a notářské instrumenty. Na základě těchto pramenů článek podrobně 

informuje o jednotlivých akvizicích a jejich historickém kontextu.   

Cílem této kapitoly proto není podrobně se věnovat seznamům jednotlivých relikvií 

přibyvších do pokladu, ale spíše stručně vylíčit nejzásadnější přírůstky svatovítského 

chrámového pokladu  v době lucemburské. Zmíněny budou některé cenné předměty a 

suroviny darované pokladu Karlem IV. V závěru kapitoly bude věnována pozornost také 

donátorům z řad kléru a šlechty, kteří nemalou měrou přispěli k rozhojnění Svatovítského 

pokladu za vlády Karla IV. i jeho syna Václava IV.. 

Vztah Karla IV. ke svatovítské katedrále po povýšení pražského biskupství na 

arcibiskupství 30. dubna 1344 výstižně popsal Karel Otavský: „Ještě téhož roku se začalo se 

stavbou gotické katedrály, která měla jako metropolitní kostel, jako důstojné místo 

korunovace českých králů a jako nositelka řady dalších liturgických a státně symbolických 

funkcí postupně nahradit stávající románskou baziliku. Karel IV. věnoval tomuto projektu po 

celý svůj život prvořadou pozornost, ať již šlo o stavbu, její výzdobu, zavádění nových 

liturgických obřadů  a o příslušné fundace či o darování významných ostatků a vznik velikostí 

i bohatstvím výjimečného chrámového pokladu.“64   

S ustanovením kostela korunovačním místem českých králů souvisí darování skvostné 

ceremoniální koruny, k níž se vztahuje listina papeže Klimenta VI., zajišťující jí církevní 

ochranu spojenou s přísnými tresty.65 Inventář z roku z roku 1354 uvádí také dary , které král 

věnoval pokladu do roku 1353. Patří mezi ně i onyxová číše darovaná u příležotsti 

                                                
62 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 18-82. 
63 OTAVSKÝ 2010a. 
64 OTAVSKÝ  2006a, 93. 
65 KUTHAN/ŠMIED 2010, 212. 
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milostivého léta v roce slaveného v roce 1350.66  Veliký nárůst položek zaznamenal poklad 

v letech 1354 a 1355. Již v lednu 1354 zaslal Karel pražskému kostelu 38 nových relikvií, 

které získal na svých cestách po Švábsku, Porýní, Elsasku, Lotrinsku, a Švýcarsku: V září 

1353 pobýval v Augspurku kde získal mimo jiné část pásku Panny Marie.67 V benediktinském 

klášteře Kempten získal Karel IV. části vzácných relikvií darovaných klášteru Karlem 

Velikým. K nejvýznamnějším patřila část Kristovy červené tuniky, látka a dřevo z Kristových 

jeslí.68 Na podzim roku 1353 navštívil král také Kostnici, kde nabyl mimo jiné lopatku a další 

ostatky patrona tamního dómu sv. Pelagia.69 Z Kostnice vykonal budoucí císař  návštěvu 

kláštera v Reichenau, kde získal polovinu enkolpionu obsahujícího  Kristovu krev, který 

podle tradice byl určený pro Karla Velikého. Karel IV. obdržel část s vyobrazením Panny 

Marie. Podle Karla Otavského se jednalo o zadní část enkoplpionu, jehož přední část s 

ukřižovaným Kristem se dodnes nachází v klášteře (Reichenau, Münsterschatz).70 [1]  

Po návštěvě svatohavelského kláštera, kde císař nechal otevřít hroby: svatých Havla a 

Otmara, aby získal jejich ostatky, pokračoval do kláštera Peterhausen kde obdržel část hlavy 

tamního patrona Řehoře Velikého.71  Poslední dva kláštery a Alsasku, které Karel IV. tehdy 

navštívil, byly ženský klášter Andlau, kde císař získal relikvie sv. Lazara a klášter Erstein, 

kde mu byly darovány ostatky sv. papežů  Urbana I. a Sixta II. V listopadu téhož roku pak 

král získal ještě část bílé Kristovy tuniky a další díl opasku Panny Marie, když navštívil 

opatství ve Weissenburku.72 Přes Špýr se pak Karel vydal do Mohuče. V listopadu 1353 již 

Karel žádá papeže o odpustky pro den přivezení relikvií do Prahy a jeho výročí. V Mohuči 

strávil Vánoční svátky a zůstal až do poloviny ledna.Odtud 2. ledna 1354 zaslal do Prahy 

dopis informující o nabytých ostatcích.73  K nejvýznamnějším v Mohuči získaným relikviím 

patřila část sudaria, do kterého byla zahalena Kristova hlava v hrobě, část stolu z poslední 

večeře a část látky, do níž byl Kristus zavinut v jeslích.74  

Brzy nato se Karel musel vydat do Trevíru, kde zemřel tamní arcibiskup, císařův 

prastrýc Balduin. Tam využil nastalé situace a při ustanovování Balduinova nástupce místo 

                                                
66 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV, č. 21. 
67 Dále zde získal Karel IV. relikvie: sv. Narcise z Gerony, sv. Hilarie a jejího bratra, kost z paže a část lebky sv. 
Ulricha. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 202. 
68 V Kemptenu Karel IV. dále nabyl relikvie Gordiana a Epimacha. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 202. 
69 Další relikvie z Kostnice: sv.biskupů, Konráda, Patricia a Metela. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 202. 
70 OTAVSKÝ 2010a, 203. 
71 OTAVSKÝ 2010a, 203-204. 
72 OTAVSKÝ 2010a, 205. 
73 OTAVSKÝ 2010a, 205. 
74 Další relikvie získané v Trevíru: hlava sv. Vincence, relikvie biskupa Albana, část hlavy sv. Justýny, relikvie 
paže jejího bratra a rel. bskupa Aurea. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 206. 
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peněz požadoval od tamní kapituly a nového arcibiskupa  svaté ostatky.75 Z Trevíru pochází  

částečka dřeva Kristova kříže chovaná ve zlatém kříži, kterou Karel IV. získal z tamní 

katedrály.76 Nejvýznamnějším přírůstkem byla část roušky Panny Marie z kláštera sv. 

Maximina. V únoru 1354 zaslal Karel IV. dopis o vzácných relikviích, které pro Svatovítský 

pokad v Trevíru získal.77 Inocenc VI. povolil listinou z 30. května 1354 roušku jednou za 

sedm let vystavovat,  k čemuž udělil papežský odpustek.  

Karlova listina z 28. září roku 1354 potvrzuje darování dřeva kříže z alsaského 

kláštera Pairis, které Karel IV. získal i s osazením.78   

Na podzim 1354 se Karel IV. vydal z do Itálie.  Ze 31. října téhož roku se dochovala 

listina stvrzující získání části akvilejského autografu Markova evangelia, které Karel IV. 

obdržel od svého nevlastního bratra Mikuláše, patriarchy akvilejského. Patriarcha Mikuláš 

doprovázel císaře na cestě po území, které spravoval a dosvědčoval pravost zde získaných 

ostatků svými listinami.79  

V lednu následujícího roku získal Karel z Pávie ostatky sv. Víta. Jejich získání a 

plánované přenesení do Prahy popisuje listina z 22. ledna 1355. Karel IV. získal během 

pobytu ve Feltre v klášteře sv. Viktora hlavu stejnojmenného světce a v  klášteře sv. Justýny 

v Padově hlavu sv. Lukáše.80 Další ostatky obdržel Karel v mantovském kostele sv. Ondřeje, 

kde získal relikvie sv. Longina  v Bercetu, kde byl pohřben sv. Burchard a.81  

Přímo v Římě v bazilice san Paolo fuori le mura získal Karel IV. relikvie hlavy sv. 

Ananiáše a prvomučedníka Štěpána a část prstu sv. Anny. Ze San Clemente pak pocházela 

část řetězu z kotvy, s níž byl sv. Kliment vhozen do moře.82  Díky císařově římské cestě byl 

Svatovítský poklad obohacen ještě řadou dalších relikvií získaných na zpáteční cestě, 

například relikviemi anglického krále sv. Richarda z kostela sv. Frediána v Luce.83  

Slavnostní příjezd Karla IV. s nově nashromážděnými italskými relikviemi do Prahy se konal 

15. srpna 1355.  

                                                
75 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 34. 
76 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č. 60. 
77 Další relikvie získané v Trevíru: část hole sv. Petra, část střevíců apoštola Ondřeje, článek prstu sv. Matěje, díl 
z ostatků sv. Filipa, ručku sv. Neviňátka. Z kláštera sv. Albana u Trevíru: prsten, který patřil Jindřichu VII. a 
pektorál s jeho relikviemi. Podle PODLAHA/ŠITTLER 1903, 30. 
78 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 36. 
79 OTAVSKÝ 2010a, 215. 
80 OTAVSKÝ 2010a, 216. 
81 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 46. 
82 OTAVSKÝ 2010a, 219. 
83 Další relikvie získané v Itálii: sv. Petra Mučedníka z Milána, sv. Modesta (z Pavie?), sv. Herma a sv. Romana. 
Podle: OTAVSKÝ 2010a, 219. 
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Nelze však opomenout ani nové relikviáře, jejichž zhotovení pro nově získané ostatky 

Karel zajistil. Na jeho popud vznikly již v inventáři z roku 1354 zaznamenané relikvářové 

busty sv. papežů Urbana a Řehoře Velikého, sv. Vincence a relikviář pro paži apoštola 

Matouše. Dalších třináct nových bust uvádí inventář z roku 1355.84 Popsáno je zde také osm 

nových relikviářů ve formě paže a přibylo také deset relikviářových tumb.85 

Nesporným přínosem pro Svatovítský poklad však byla také sběratelská vášeň Karla 

IV., který tak obohatil poklad řadou kamejí, antických mincí, gem byzantského i antického 

původu drahokamů a perel. Se sběratelstvím se Karel IV. seznámil ve Francii. Vzorem mohly 

být Karlu IV. bezesporu ohromné sbírky Karla V. Samostatnou kapitolu pak tvořily vzácné 

rukopisy, nebo textilie které budou nyní ponechány stranou. Pozornost bude věnována 

především drahým kamenům a gemám, dále využívaným při zhotovování zlatnických děl. Při 

návštěvě opatství Saint Denis se Karel IV. jistě seznámil s tamními vzácnostmi, které daroval 

pokladu opat Suger před polovinou 12. století mezi něž patřilo mimo jiné množství památek 

z řezaného kamene. Na  pařížském dvoře také Karel IV. zřejmě získal základ své sbírky 

antických a byzantských kamejí. Další nabyl s dědictvím po předcích, například roku 1354 

získal pečetní prsten po svém dědovi Jindřichu VII.86   

   Dalším přínosem byly cenné suroviny. Získání větších, krásnějších a hodnotnějších 

drahých kamenů bylo zřejmě popudem k přepracování svatováclavské koruny provedené na 

sklonku císařova života.87 (Vnitřní odkaz) Karlův syn Václav byl totiž českým králem 

korunován již ve svých dvou letech roku 1363 a tak nebyl nasnadě žádný jiný důvod, který by 

mohl být impulsem k přepracování klenotu. Mimořádné kameny, které se na koruně po 

úpravách objevují,  poukazují podle Karla Otavského na to, že Karel IV. byl vlastníkem celé 

sbírky vzácných minerálů. Otavský uvádí hypotézu, že se stárnoucí císař rozhodl věnovat 

                                                
84 Relikviářové busty svatých: Víta, Bartoloměje, Lukáše, Burkarta, Štěpána, Viktora, Romana, Otmara, Hilaria , 
Richarda, Zikmunda, Leodegara. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 220. 
85 Relikviářové paže svatých: Florentin, Casia, Geminiana, Lazara, Ulricha, Otýlie a betlémského Neviňátka. 
Relikviářové tumby svatých: Víta, Urbana, Marka, Lazara, Albána, Januaria,  Fortunaty, Florencia, Sergia a 
Bakcha. Podle: OTAVSKÝ 2010a, 220. 
86 Prsten získal v trevírské kartouze založené Jindřichovým bratrem Balduinem,  spolu s dalšími památkami na 
svého děda, jeho prstem,  pektorálem s relikviemí  dalším prstenem. OTAVSKÝ 2010a, 208-209  
87 Na příkladu svatováclavské koruny se jasně ukazuje jak větší a hodnotnější kameny nahradily méně vzácné a 
to bez ohledu na původní barevné rozvržení  čelenky i na fakt, starší umístění lůžek za sebou zanechalo viditelné 
stopy. Hluboký význam přikládaný drahým kamenům, jejichž symbolika byla ve vrcholném středověku 
důkladně propracována, tedy jistě nebyl při osazování kamenů rozhodující. Všechny drahé kameny byly 
vnímány téměř výhradně pozitivně a symbolizovaly různé kladné povahové vlastnosti, schopnosti a ctnosti. 
Prakticky jakékoliv drahokamové osazení  tak bylo možno pozitivně interpretovat. Zpětně je určování 
ikonografie drahých kamenů problematické, zejména kvůli častým ztrátám a následnému nahrazování původních 
kamenů jinými, které již původním neodpovídají. 
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nejvzácnější své exempláře sv. Václavovi. Savtováclavská koruna se pak mohla díky svému 

státoprávnímu a liturgickému významu stát nejvhodnější nositelkou těchto drahokamů.88  

Další oblastí v níž se projevovala císařova záliba ve vzácných materiálech je  výzdoba 

stěn  leštěnými polodrahokamovými deskami. První použití tohoto způsobu výzdoby je 

doloženo na oltáři sv.Václava, který Karel IV. obnovil roku 1348.89  Známějšími příklady 

jsou užití drahokamové výzdoby v kapli sv. Kříže na Karlštejně, ve Svatováclavské kapli a na 

hradě Tangrmünde v Braniborsku,.90 Doložena je také existence ametystového cestovního 

oltáře, který si Karel přivezl snad z Francie. 

Z řady příkladů vyplývá že v žebříčku hodnotících kritérií měly jednoznačně přednost 

drahocennost a kvalita zpracování uměleckého předmětu před jeho původním účelem, či 

vhodností námětu. Skříňka benátského původu s erotickými výjevy použitá pro uložení 

relikvií sv. Zikmunda je toho příkladem. Nejinak je tomu u výše zmíněných antických kamejí, 

jejichž náměty pokud byly zcela nevhodné byly ignorovány a nebo mohly být také 

reinterpretovány pokud to nejednoznačnost zobrazení dovolovala.91  

Podobně „ denarius paganus“ určený k výzdobě hrobu sv. Václava, byl zřejmě také 

darem z císařovy sbírky. Císařův zájem o mince potvrzuje také dar několika zlatých a 

stříbrných antických mincí, které mu daroval Francesco Petrarca, při setkání v Mantově roku 

1355.  

V této době již zřejmě považoval Karel IV. rozšíření Svatovítského pokladu za 

dokončené a nadále zaměřil svou pozornost na budování pokladu karlštejnského a  prezentaci 

pokladu říšských králů  při pravidelných ukazováních. Příštím významným počinem 

souvisejícím se Svatovítským pokladem bylo zbudování nové relikviářové tumby pro ostatky 

sv. Václav roku 1358, které císař věnoval mnohé dary. 

Nejvýznamnější z později získaných relikvií patřily burgundskému králi sv. 

Zikmundovi. Když byl Karel IV. 4.června 1365 korunován v  Arles burgundským králem, 

navštívil během svého návratu do Čech v Agaunu klášter sv. Mořice, kde získal Mořicovy 

ostatky. Při té příležitosti  také nechal v sousedním kostele sv. Jana otevřít hrob Sv. 

                                                
88 OTAVSKÝ 1992, 53. 
89 OTAVSKÝ 2006b, 156. 
90 Více: ŠEDINOVÁ  2004. 
91 Relikviář s články řetězů sv. Petra, Sv. Pavla a sv. Jana Evangelisty (Vídeň, Schatzkammer Inv.č. VII.29) 
vzniklý s velkou mírou pravděpodobnosti  na objednávku Karla IV. obsahuje mimo jiné prsten s gemou 
připojený k článku řetězu sv. Pavla. Starší studie Arpada Weixelgärtnera interpretuje intaglio jako římské 
s vyobrazením Antonia Pia. Helmut Trnek v něm nachází podobu  sv. Pavla s mučednickou korunou. Arpad 
WEIXELGÄRTNER: Führer durch die Weltliche Schatzkammer, wien 1937, 72. Helmut TRNEK: Das 
Reliquiar mit Kettengliedern, In: Rotraud Bauer und. Kol.: Weltliche und Geistliche Schatzkammer. Bildführer, 
Wien 1987,178. 
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Zikmunda, aby si nechal darovat polovinu jeho těla a lebku. Lebka byla v Praze 

interpretována coby lebka Zikmundovy manželky, která mučednicky zemřela spolu s ním.92 

Pro část těla sv. Zikmunda ponechanou na místě dar Karel IV. zhotovit domečkový relikviář 

dodnes uchovávaný v pokladu chrámu sv. Mořice v Saint Maurice-en Vallais.93 

V období po roce 1355, kdy mu již Karel IV. nevěnoval přednostní pozornost se 

poklad rozrůstal pozvolněji. O jeho rozhojňování se zasloužila  také řada církevních 

hodnostářů a šlechticů. Karel B. Mádl o tom napsal: „Karel IV. není sice zakladatelem, ale 

jistě jeho největším a nejhorlivějším rozmnožovatelem, hlavně, pokud se týče skvostných 

relikviářů, a má i tu zásluhu, že světlý příklad jeho zbožné horlivosti nalezl záhy hojné 

následovatele v jeho rodině, v jeho dvořanstvu a mezi členy kapituly.„94  

Kapitulní děkan Předvoj (1347-1350) daroval pokladu stříbrnou pozlacenou ruku sv. 

Prokopa s drahokamy a prstenem.95 Ředitel stavby svatovítského chrámu Mikuláš Holubec 

věnoval ruku sv. Ludmily, ve stříbrném pozlaceném relikviáři zdobeném prsteny a nechal 

ozdobit také ruku sv. Markéty.96 Mezi významné dary patřila také relikviářová busta sv. 

Zikmunda darovaná Karlovou manželkou Alžbětou Pomořanskou.  

Ze zahraničních dárců zmiňme uherského krále Ludvíka Velikého a jeho manželku 

Alžbětu.  Ludvík daroval zlatou korunovanou sošku sv. Kateřiny a jeho manželka desku 

s vyobrazením Panny Marie a zlatý kalich s paténou zdobený emailem. Stříbrnou sochu sv. 

Zikmunda daroval vévoda Mazovský a sochu téhož světce věnoval také nejmenovaný šlechtic 

z Uher.97   

Král Václav IV. není v inventářích coby dárce vůbec zmíněn. Za jeho vlády daroval 

pražský arcibiskup Jan z Jenštejna Svatovítskému pokladu mimo jiné mitru a  pektorální kříž. 

Další pražský arcibiskup Wolfram ze Škvorce (1396-102) věnoval kříž s Ježíšem obsahující 

části dřeva  sv. Kříže.  Soška Panny Marie z pozlaceného stříbra byla darem ředitele stavby 

chrámu sv. Víta Václava z Radče. Dalším katedrálním stavebníkem, který poklad obohatil byl 

Václav Parléř, který daroval stříbrný pozlacený kalich.98 Jak dokládají inventáře z let 1387 a 

                                                
92 OTAVSKÝ 2010, 223. 
93 Pro zbylé ostatky nechal Karel IV. vyrobit stříbrnou relikviářovou schránu. Původní uspořádání stříbrných 
pozlacených reliéfních figur vzalo za své při restaurování  v 60. letech 19. století. REINERS 1944,116. 
Podle Karla Otavského se nejedná o českou zlatnickou práci, ale o zakázku provedenou v některém z nedalekých 
měst a že náklady na její výrobu hradil císař jen částečně, jak dokládají učty kláštera, v nichž je zaneseno,  že 
klášter mezi lety 1365-1367  na výrobu schrány přispíval. Otavský 1987, 313.  
94 Zlatá Praha. Obrázkový týdeník pro zábavu a poučení, čís.46, ročník VII., 1891, s.584. 
95 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č. 39. 
96 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č. 43 a 45. 
97 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 63-64.  
98 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 70. 
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1396  nejvíce přírůstků  bylo zaznamenáno v rubrice týkajících se liturgického náčiní, kde 

přibyla řada nových kalichů.  
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3. Podoba pokladu ve 14. století 

 

Cílem této kapitoly je přiblížit jak vypadal Svatovítský poklad v lucemburské době. 

Z velké části se kapitola opírá o záznamy inventářích pokladu z let 1354-1396. Vzhledem 

k tomu, že valná většina děl se nedochovala, jsou jejich popisy v inventářích často jediným 

prostředkem, který umožňuje utvoření představy o někdejším rozsahu a obsahu pokladu.  

Inventární záznam je také zdrojem popisu zaniklých zlatnických prací, často poměrně 

podrobným. Pro ilustraci jsou u některých nedochovaných prací uvedeny dochované příklady 

děl jiné provenience, které pokud možno alespoň rámcově odpovídají inventárnímu popisu. 

Tato pro dokreslení obrazu pokladu uváděná díla pomáhají představit si některé detaily děl a 

naznačit  někdejší různorodost pokladu. V případě dochovaných děl je vždy uveden odkaz na 

patřičné místo v kapitole o dochovaných dílech, kde je věnován větší prostor popisu těchto 

prací.  

 

 

3. 1 Struktura inventářů 

 

Úvodem je nezbytné přiblížit strukturu svatovítských inventářů, z let 1354-1396  

z nichž kapitola vychází. Dochovalo se celkem sedm inventářů, z nichž některé existují ve 

více opisech. Inventáře můžeme rozdělit do tří různých redakcí z nichž každá vykazuje jiné 

uspořádání jednotlivých položek.  

První inventář, který byl užíván zhruba do podzimu 1354, nejen že obsahuje 

pozoruhodný soupis převážně ještě románského pokladu pražského biskupského kostela,  ale 

dokládá také první významné Karlovy dary novému metropolitnímu kostelu. Mezi ně patří 

korunovační insignie, a prvé významné relikvie, darované zejména u příležitosti milostivého 

léta 1350. Zejména pak ale ukazuje Karlovo intenzivní, na dobu mezi léty 1353 a 1355 časově 

omezené sbírání ostatků jako jeden velkých projektů spojených s jeho představou o významu 

nového pražského metropolitního kostela.  

První oddíl inventáře obsahuje 28 významných relikvií a zlatnických prací darovaných 

Karlem od počátku jeho vlády do léta 1353. Po této úvodní části je vložen starší inventář 

přemyslovského pokladu, nadepsaný „Ista que sequntur fuerunt prius in ecclesia Pragensi “ se 

zhruba  80ti položkami (kromě mešních rouch). Další tři seznamy obsahují dohromady 72 

darovaných relikvií které Karel získal mezi srpnem 1353 a létem 1354 na svých cestách po 

Švábsku, Porýní, Elsasku, Lotrinsku, a Švýcarsku. Následující inventář z 5. října 1355 má 
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naproti tomu již standardně organizovanou strukturu běžnou v inventářích velkých 

chrámových pokladů. To naznačuje že Karel IV. teď zřejmě  považoval fázi intenzivního 

růstu  poklad za uzavřenou. Inventář pokladu je členěn podle  relikvií a typu jejich schránek. 

    Relikvie jsou řazeny v pořadí odpovídajícím významu, jaký jim byl přikládán. 

Nejdříve jsou uvedeny hlavy a ruce světců, dále relikviářové sošky. Relikvie těšící se 

obzvláště hluboké úctě, tedy památky na Ježíše Krista a Pannu Marii mají v inventáři 

vyhrazeny vlastní oddíly. Další objekty jsou rozděleny do oddílů převážně podle své funkce. 

Samostatně jsou zapsány truhličky, cestovní oltáře, plenáře, relikviářové desky, kříže, 

bohoslužebné náčiní , tumby, zbraně a konečně královské a biskupské insignie. Tento 

inventář sloužil jako základ dalších tří inventářů z let 1365, 1368 a 1374 které jsou 

strukturovány shodně.  

Inventáře z let 1387 a 1396 jsou oproti čtyřem předešlým uspořádány odlišně, protože 

respektují místo uložení předmětů. Tyto poslední dva inventáře neobsahují zdaleka všechny 

objekty uvedené v předešlých seznamech, pro jejich nekompletnost je tedy není možné použít 

jako srovnávacího materiálu, co se úbytku děl týče. Oproti předešlým však tyto inventáře 

obsahují často mnohem podrobnější popisy zlatnických prací, které rozvíjí a doplňují 

záznamy z předešlých let, což je jejich nezanedbatelným přínosem.  

Přestože se práce zabývá především zlatnickými pracemi, na tomto místě bude nutné 

zabývat se také relikviemi, které tvořily jádro pokladu a které často určovaly podobu 

relikviáře. Uspořádání kapitoly je inspirováno  inventářem z roku 1355, jemuž odpovídají 

názvy jednotlivých podkapitol. Výjimkou je tumba sv. Václava, které je pro její mimořádný 

význam věnována zvláštní podkapitola, přestože v inventáři svou vlastní rubriku nemá.  

 

 

3.2 De Capitis 

 

Relikviářová busta sestává ze dvou částí, hlavy a části trupu, tím se liší od relikviářové 

hlavy. Relikviářovou bustu zmiňuje už inventář katedrály v Clermontu z 10. století, kde je 

zmiňována caput aureum s korunou, žezlem a palmou, přičemž z povahy popisu jasně 

vyplývá, že se muselo jednat o bustu. Běžně se relikviářové busty objevují až ve 14. století a 

jejich obliba vrcholí až v následujících dvou staletích.99  

                                                
99 Braun, 422. 
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Busty bývaly buď celé dřevěné , dřevěné jádro bylo potažené kovem, nebo byly celé 

z kovu. Nejčastějším materiálem pro zhotovení relikviářových bust bylo dle dochovaných 

zpráv stříbro, často pozlacené. Výjimečně byly zhotovovány také ze zlata jako v případě 

busty sv.Václava a sv. Zikmunda. Méně časté je použití mědi, jako základního materiálu,  

busty v takovém případě zpravidla nemívají vzhledem k tloušťce použitého měděného plechu 

dřevěné jádro.  

Braun dělí relikviářové busty na tři formální typy podle velikosti horní části těla, která 

je znázorněna.  První typ zahrnuje ramena a končí v polovině hrudníku, nebo výše. Součástí 

druhého typu je celý hrudník. Třetí typ, který již není v pravém slova smyslu bustou, ale spíše 

polopostavou s pažemi, která může  být znázorněna až k pasu. Období vlády Karla IV. se týká 

především první relikviářový typus, ostatní dva se vyskytovali jen vzácně.100 Můžeme tedy 

předpokládat, že mu odpovídala i většina  bust Svatovítského pokladu. Součástí bustového 

relikviáře mohl, ale také nemusel být  podstavec, ve formě architektury, doplněné nožkami, 

které mohly mít podobu statuet.101 

            Rozměry jednotlivých bust se značně lišily, zpravidla více či méně odpovídaly životní 

velikosti. Existují ale i miniaturní relikviářové busty např. 11,5 cm vysoké  uložené v kostele 

sv.Serváce v Maastrichtu.102 Příkladem skutečně rozměrné relikviářové busty je 159 cm 

vysoká busta svatého Lamberta  z Lütichu.103   

 K bustám často náležely doplňky odpovídající postavení světce a jeho zařazení 

v nebeské hierarchii. V případě svatých biskupů a kněží to byly liturgické pokrývky hlavy, ale 

také ramena světce mohl zakrývat patřičný oděv, jako  například pluviál, či humerál s 

ozdobnou sponou.  

K svatým panovníkům náležely odnímatelné koruny. Koruna mohla mít kromě významu 

královské insignie, i význam  koruny mučednické. Busty mohly být průběžně 

„obdarovávány“ dalším korunami, či moniliemi.  

 

 

 

 
                                                
100 Braun, 426-427.  
101 Významu podstavce se podrobně věnuje Susanne Wittekind ve svém článku Caput et corpus. Bedeutung der 
Sockel von Kopfreliquiaren, kde se zabývá zejména symbolickým významem podstavce. Hlava nezpodobňuje 
podle ní jen konkrétního světce ale také Krista, tedy hlavu církve, přičemž  podstavec je symbolem církve 
samotné A odvolává se na Kor 12,27: Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. WITTEKIND 
2005, 107-135.  
102 BRAUN 419. 
103 FRITZ 1982, 63. 
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3.2.1 Relikviářové busty svatých duchovních 

 

 V sedmi případech  zdobí busty svatých církevních hodnostářů liturgické pokrývky 

hlavy. Busta sv. Řehoře je zdobena dle údajů  z roku 1354 „cum pilleo papali“ tedy 

papežským čapkou, jedná se však zřejmě jen o nepřesnost popisu.104 „Inventář z roku 1387 

přesně uvádí, že: „et in sumitate dictae infulae deficit zaphirus et una perla in media corona 

dictae infulae“ z čehož vyplývá že pokud se  prostřední koruny ztratil safír a perla výše 

zmíněná papežská infule byla tříkorunovou tiárou. Jako příklad dochované busty s papežskou 

tiárou lze uvést bustu sv. Kornelia v Kolíně nad Rýnem.105 [2] Papežskou infuli zdobenou 

drahokamy měla také busta sv. Urbana106, která se stejně jako již zmíněná kolínská busta sv. 

Kornelia otvírala v obličejové části relikviáře, což bylo u bust otevíratelných zpravidla ve 

vrchní části neobvyklé. 

 Busty svatých biskupů Marka107, Ignáce108 a Burcharda109 měly náležité biskupské 

mitry, stejně jako sv. opat Otmar.110 Z dochovaných  děl je mitrou vybavena  například 

relikviářová busta sv. Fridricha vyrobená Elyasem Scerpswertem roku 1362 v Utrechtu 

(Amsterdam, Rijkmuseum).111 [3] Tuto mitru zdobí prolamované vrcholně gotické kružby.   

 Hojně byly zastoupeny také busty světců bez pokrývky hlavy jako například busta 

sv. Grisogona  s dlouhými vlasy.112 Bez popisu pokrývky hlavy jsou uvedeny také busty 

svatých jáhnů Štěpána a Vincence. Nepokrytou hlavu mají také busty svatých Mallusia, 

Longina a dalších. Dochovaná Busta sv. Pavla (Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum) je 

zřejmě české provenience a pochází  z období kolem poloviny 14. století. Pavlova drobná 

relikviářová busta (výška 21 cm) z pozlacené mědi je doplněna červeným emailovým nápisem 

na hrudi.113 [4] V pražském arcibiskupském paláci jsou chovány dvě relikviářové busty 

svatých Petra a Pavla z druhého desetiletí patnáctého století. [5] 

  

 

 

                                                
104 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č.17. 
105 LUDWIG  1968, 31. 
106 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č. 9. 
107 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č.7. 
108 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č.10. 
109 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č.11. 
110 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII č. 18. 
111 FRITZ 1982, 2, obr. 395. 
112 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXX č.4. 
113 HORNÍČKOVÁ 2010, 47. 



 

 33 

3.2.2 Hlavy svatých panovníků 

 

Busta  sv. Richarda krále anglického, byla v inventářích z let 1355 a 1365 uváděna pouze jako 

stříbrná pozlacená busta, bez dalšího popisu. 114 Drahokamy posázenou korunu zmiňuje 

poprvé  inventář z roku 1368.115 

  Stříbrná pozlacená busta burgundského krále svatého Zikmunda uvedená 

v inventáři  z roku 1355 nemá v popisu korunu přímo uvedenu. Inventář z roku 1368 uvádí 

korunu posázenou drahokamy a perlami, kterou Karlova dcera Kateřina darovala sv. 

Zikmundovi. Roku 1354 získal Karel část lebky burgundského krále sv. Zikmunda v 

einsiedelnském klášteře. Její přítomnost v pokladu je zaznamenána v inventáři z téhož roku, 

ze kterého je zároveň patrné, že ještě neměla vlastní schránku.116  Inventář z roku 1355  již 

uvádí stříbrnou pozlacenou relikviářovou bustu o koruně se výslovně nezmiňuje.117 Inventář 

z roku 1368 je u busty sv. Zikmunda uvedena navíc  koruna zdobená drahokamy, kterou 

darovala Karlova dcera braniborská markraběnka Kateřiny. Spolu s korunou přibyla tehdy 

také fibule s drahokamy určená pro ozdobu hrudi sv. Zikmunda.118 

 Starší stříbrná pozlacená bysta byla později nahrazena zlatou. Její zhotovení souvisí 

s Karlovým vážným onemocněním prožitým roku 1371 na Karlštejně, které popsal ve 

své Kronice pražského kostela Beneše Krabice z Weitmille: „Téhož roku [1371] a času upadl 

pan císař za svého pobytu na Karlštejně, do velmi těžké nemoci, takže se lékaři zcela vzdávali 

naděje na jeho uzdravení. Když však pana císařovna [Eliška Pomořanská], jeho manželka 

viděla, že je již v hodině smrti a nepomáhá mu žádná lékařská pomoc, utekla se s věřícím 

srdcem o pomoc k blahoslavenému mučedníku Zikmundovi. Učinila slib, že půjde pěšky 

z Karlštejna do Prahy k hrobu sv. Zikmunda a obětuje tam pro zdraví svého pána osm misek 

ryzího zlata […] pro hlavu sv. Zikmunda. Jakmile byl slib splněn a darováno zlato, aby byla 

vytvořena hlava sv. Zikmunda, nabyl císař  z milosti boží a pro zásluhy sv. Zikmunda opět 

zdraví.“119   

 Tato zlatá busta se poprvé zjevuje v inventáři z roku 1387, kdy jsou také poprvé 

zmíněny dvě koruny. Kromě již zmíněné darované markraběnkou Kateřinou, zde byla ještě 

                                                
114 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII, č.22.  
115 INVENTÁŘ 1368,  p.3 .  
116 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IX č.307. 
117 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII, č.23. 
118„Item una fibula auro decorata pro pectore sancti Sigismundi habens decem et noven perlas, tres zaphiros, 
quinque smaragdos, septem pallaios rubeos computandos.“PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXVII č. 23. 
119 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 244. 
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jedna méně drahocenná, která  měla  být  vkládána na hlavu sv. Zikmunda o nedělích.120  

Výsadu relikviářové busty vyrobené z ryzího zlata měla také lebka sv. Václava, koruna na ni 

vkládaná byla dodnes dochovanou Svatováclavskou korunou.  

 Žádná odpovídající busta svatého panovníka u níž by byla doložitelná souvislost 

s českým prostředím se nedochovala. V souvislosti s osobností Karla IV. bývá zmiňována 

koruna relikviářové busty Karla Velikého Cáchách (Aachen, Domschatz), jejíž použití je 

doloženo při korunovaci Zikmunda Lucemburského.121  [6] 

  Podobně mohly vypadat i drahokamy zdobené koruny v pražském katedrálním 

pokladě s tím rozdílem, že u žádné není zmíněna výzdoba gemami, které vynikají na cášské 

koruně. Hruď cášské busty zdobila později odstraněná monilie, z nichž jedno s velkým 

citrínem přichyceným drápky je dodnes uloženo v cášské klenotnci.122 [7] Bylo zde použito 

kamene osazeného již v 11. století, jedná se tedy o příklad druhotného použití výrazně 

staršího monile. Busta sv. Zikmunda (Plock, museum) je dalším příkladem korunované 

relikviářové busty. [8]  

 Koruna však nebyla jen výsadou králů, ale mohla být vsazena i na hlavu těch, kteří 

zemřeli pro Krista, coby koruna mučednická jako v případě Svatováclavské koruny. 

Z dochovaných děl dokládá toto spojení koruny s relikviářem například busta sv. Jana Křtitele 

(Aachen-Burtscheid, ehem. Kirche St.Johann). [9] 

 

 

3.2.3 Hlavy  svatých panen a vdov 

 

Hlavu svaté Antonie  zdobila „crinali argenteo, in quo crinali deficiunt quinque lilia“, tedy 

zlatá čelenka, které schází pět lilií. Relikviářová busta sv. Hylarie, kyperské královny vdovy a 

mučednice, (1355, 21)  měla ve své hrudi uloženy relikvie sv. Narcisa biskupa a mučedníka 

překryté křišťálem.123 Hlavu sv. panny a mučednice Justýny  doplňovali dva andělé (až do  

roku 1387, kdy jsou zmíněni coby chybějící).124 Z kláštera sv. Jiří pochází dochovaná busta 

sv. Ludmily zhotovená kolem roku 1340  (Praha, Národní Galerie), která byl do 

                                                
120 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXXI, č.21. 
121 LEIPE/MIKENBERG 2010, 30-32. Proti tomu se vyjádřil Karel Otavský v diskuzi publikované v LEGNER 
1980, 77-80. 
122 Citrín  je orámován ve filigránovém osazení z 11.století, které v zadní části vykazuje poškození odpovídající 
předchozímu upevnění. Umístění na středním pruhu palia busty Karla Velikého dokládají vyobrazení a popisy ve 
starší literatuře. více GRIMME 1972, 45-46. 
123 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XII, č.21 
124 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXV. 
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Svatovítského pokladu včleněna až v18. století.125 [10] Tato busta stylově související 

s okruhem mistra Michelské Madony je jedinou dochovanou zlatnicky zpracovanou 

relikviářovou bustou světice v českém prostředí.126 Dana Stehlíková se přiklání k dataci mezi 

lety 1300-1321.127 Tato busta může být příkladem možné podoby busty svaté vdovy se 

zahalenou hlavou.   

Příkladem busty svaté panny je  Světice z Jezeří (Praha, Lobkowiczké sbírky), stylově 

rovněž řazená  do okruhu mistra Michelské Madony.128 [11] Busta je vyrobena  z pozlacené 

mědi a není příliš velká (výška 28 cm), z čehož Dana Stehlíková usuzuje že byla původně 

součástí relikviářového oltáře s více bustami.129 

Žádná mladší relikviářová busta tohoto typu není v Čechách dochována. Rámcově, 

tedy alespoň pro představu o typu  busty mladé ženy s rozpuštěnými vlasy a korunkou může 

sloužit řezbářsky ztvárněná busta světice z Dolní Vltavice uložená v Alšově Jihočeské galerii 

v Hluboké nad Vltavou. [12],   Busta je výrazně mladší, lze ji zařadit mezi roky 1380-1390 a 

stylově se již řadí ke krásnému slohu. Roman Lavička usuzuje podle znaků příbuzných tvorbě 

parléřovské huti na její možný pražský původ.130  

Další příklady relikviářových bust ztvárněné svatých panen je třeba hledat v zahraničí. 

Relikviářová busta sv. Tekly z pokladu basilejského dómu (Amsterdam, Rijkmuseum)  ze 

začátku 14. století má vlasy stažené dozadu a zdobí ji značně poškozená čelenka.131 [13] 

Relikviářová busta sv. Uršuly s rozpuštěnými vlasy a korunou (Castiglion Fiorentino, 

museum) vznikla kolem roku 1340 zřejmě v německých zemích.132 [14]   K bustě přináleží 

koruna zhotovená přímo pro ni, zdobená drahokamy a emailem. Sokl zdobí pás s emaily a 

podpírají sošky dráčků.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
125 CHLUMSKÁ/FAJT 2006, 21. 
126 CHLUMSKÁ/FAJT 2006, 21. 
127 STEHLÍKOVÁ 2010, 456. 
128 Literatura viz STEHLÍKOVÁ 2010, 459 
129 STEHLÍKOVÁ 2010, 459. 
130 LAVIČKA 2007, 14. 
131 FRITZ 1982, 214, obr. 215. 
132 FRITZ 1982, 214, obr. 216 a 219. 
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3.3 De manibus 

 

Relikviář ve tvaru ruky zmiňují již Miracula S. Dyonisii, když popisují zázrak 

s prstem sv. Dionýsia uloženým v ruce zhotovené ze zlata, který se odehrál na přelomu 8. a 9. 

století.133 Jedná se o relikvář v podobě ruky končící za zápěstím.  

Nejhojněji se vyskytuje typ relikviářové paže představující celé předloktí. První 

relikviáře tohoto typu jsou zaznamenány až v 11. století. Nejstarší dochovaný relikviář tohoto 

typu je paže sv. Blažeje z dómu v Braunschweigu (Landesmuseum Braunschweig). Ve 12. a 

13. století obliba relikviářů ve tvaru paže vzrůstala, k jejich největšímu rozšíření však došlo až 

ve 14., 15. a na počátku 16.století. Pozdně gotické relikviáře tohoto typu se objevují 

v Německu, Španělsku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Čechách, Irsku a Švédsku.134 Relikviáře 

Počet 22 relikviářů tvaru paže zaznamenaný svatovítským inventářem z roku 1387  byl 

v porovnání s ostatními poklady úctyhodný.135 

Relikviáře ve tvaru prstu se vyskytují zřídka. Inventáře Svatovítského pokladu  

zmiňují   několik relikvií  prstu, u žádné  z nich však není uveden relikviář tohoto. Prst sv. 

Anny s kůží a masem je uváděn nejdříve bez relikviáře, později byl uložen  byl uložen 

v monstranci spolu s žebrem sv.Václava. Prst sv. Lucie byl uložen v křištálové monstranci, 

prst sv. Štěpána v pektorálu a prst sv. Onurfia je uveden beze schránky. 

 V případě svatovítských inventářů nejde podle záznamů přesně odlišit relikviáře tvaru 

ruky od relikviářů ve formě paže.136 Jen díky většímu počtu dochovaných relikviářů tvaru 

paže můžeme s určitou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že tato forma převažovala i ve 

Svatovítském pokladě.137  

  Ve 12. a 13. století bývaly relikvie svatých ve schránkách většinou neviditelně 

uzavřeny, aby „svatí nebyli rušeni“. Již ve 13. století se však objevují také první relikviáře 

umožňující pohled na ostatek, jejichž obliba ve 14.století výrazně vzrostla.138 Relikvii bylo 

možné spatřit díky různě velkým a tvarovaným okénkům překrytým křišťálem, či sklem.   

                                                
133 BRAUN 1940, 383. 
134 BRAUN 1940, 392. 
135 Srovnání BRAUN 1940, 391-392. 
136 Joseph Braun řadí pražské inventáře z výčtu „De manibus“ mezi relikviáře ve formě paže. BRAUN 1940, 
391. 
137 Novější svatovítský inventář z roku 1476 uvádí „Manus s. Wenceslai argentea tota et deaurata […] in qua 
reconditum est brachium sti Wenceslai“ Tento Relikviář se dochoval (inv.č.90) a potvrzuje, že položka 
v inventáři označená jako ruka má tvar celého předloktí. ŠITTLER/PODLAHA 1903 a, 87. 
138 BRAUN 1940, 408-409. 
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Podle materiálů dělí Joseph Braun relikviářové ruce na čtyři skupiny. 139 Relikviáře 

první skupiny mají dřevěné jádro pokryté kovovým plechem. Druhá skupina má dřevěné 

jádro potažené kovem jen v paži, ale vlastní ruka již dřevěné jádro nemá. Relikviáře třetí 

skupiny jsou tvořeny jen kovovým plechem a relikviáře čtvrté skupiny jsou celodřevěné. 

Téměř všechny relikviáře ve formě ruky, jejichž materiálovému složení byla ve svatovítských 

inventářích věnována pozornost měly  na povrchu stříbrný pozlacený plech. Inventář z roku 

1354 však zmiňuje i zřejmě velmi starou dřevěnou ruku obloženou stříbrem s dřevěnou nohou 

(podstavcem), která se však již v následujících inventářích neobjevuje.140  

Ne všechny relikvie rukou byly umístěny v relikviáři upomínajícím na jejich podobu. 

Příkladem je v křišťálu vystavená ručka neviňátka s kůží a nehty.141 Jak to dokládá dochované 

ostensorium pro ručku Svatého Neviňátka. [15] Jeden z relikviářů, ruka sv. Ermagora 

patriarchy akvilejského, přechovával pod křišťálem relikvie sv.Václava.142 Ženské 

relikviářové ruce, jako například ruka sv. Ludmily se vyskytovaly méně často v porovnání 

s mužskýma relikviářovýma rukama, jejichž prsty bývaly tvarovány do žehnajícího gesta.  143 

Relikviářová paže s prstenem a vladařským jablkem byla pro paži sv.Václava zhotovena již 

v předlucemburské době.144 Novější relikviářová paže uložená dnes v chrámovém pokladu 

(inv.č. K-82) vznikla až díky kapitulnímu děkanu Janu z Krumlova (1452-1460).145   

Relikviářů ve tvaru paže se zachovalo poměrně velké množství, žádný z nich však 

nevznikl přímo pro poklad u sv. Víta ve 14. století.  Starší je dochovaná paže sv. Jiří ze 

svatojiřského kláštera na Pražském hradě časově spadající do 70. let 13. století.146 Rovněž 

z kláštera sv. Jiří pochází relikviářová paže sv. Ludmily (Praha, Svatovítský poklad, inv.č. K-

22). Dana Stehlíková datuje tuto stříbrnou pozlacenou relikviářovou paži  zdobenou 

šperkovými kameny  na počátek 14. století.147 Obě relikviářové paže byly ke 

Svatovítskému pokladu přivtěleny až za josefínských reforem. [16] Obdobnou dataci  

připisuje Stehlíková i stříbrné pozlacené paži pražského původu  s ostatky sv. Jana ze sv. Pěti 

bratří (Patrimonio Nacional, královský klášter El Escorial).148 [17] 

 

                                                
139 BRAUN 1940, 383. 
140 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV, č. 41. 
141 pozn. za XIII 45. b) in manu in cristallo sancti inocentii deficit una lamella argentea. Podle: INVENTÁŘ 
1355, p. 2.  
142 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č.35. 
143 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV, č. 35. 
144 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV.32. 
145 STEHLÍKOVÁ 2008, 69. 
146 STEHLÍKOVÁ  - 2010 , 446. 
147 STEHLÍKOVÁ  - 2010, 454-455. 
148 STEHLÍKOVÁ  - 2010,  288. 
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3.4 De Imaginibus 

 

Relikviářové statuety představují celou postavu světce v plně plastickém provedení.  

Nejstarší relikviářové statuety jsou známy již z 11. století.149 Největší rozkvět tohoto 

relikviářového typu spadá do 14., 15. a raného 16. století.  

 Relikviářové statuety byly ve 14. století zhotovovány stejným způsobem, jako bylo 

uvedeno u relikviářových bust, tedy ze nejčastěji z tepaného stříbrného (případně měděného) 

pozlaceného plechu, který může a nemusí pokrývat dřevěné jádro. Případně mohou být 

statuety celé ze dřeva.  

 Statuety 14. století měly zpravidla formu stojící figury, zřídka podobu figury sedící, 

vždy doplněné podstavcem. Skupinky dvou a více postav se vyskytovaly ojediněle.  Sokly 

byly bývaly nevysoké, do 14. století většinou čtyřstěnné, ve 14., 15. a raném 16. století 

nabývaly složitějších polygonálních tvarů. 150 Velikost relikviářových statuet se zpravidla 

pohybovala v rozmezí mezi 24 cm a 65 cm.  

 Ve Svatovítském pokladě najdeme ve 14. století zmínku o celkem dvaceti různých 

relikviářových souškách. Inventář z roku 1354 jich uvádí děvet, z toho jednu jako součást 

staršího přemyslovského pokladu. V roce 1355 je již v inventáři uvedeno dvanáct sošek. 

Inventář z roku 1368 informuje, že jedna soška mizí a dvě přibývají, čímž se  konečný počet 

relikviářových sošek v tomto roce dostal na třináct. Největší přírůstky relikviářových sošek 

jsou mezi lety 1368  a 1374, kdy přibylo šest nových statuet.   

  

 

3.4.1 Relikviářové sošky jednotlivých postav 

 

 Stejně jako u relikviářových bust, mohly být ozdobeny hlavičky relikviářových sošek. 

Popisy však nehovoří příliš detailně, jedinými  v inventářích popsanými ozdobami  hlavy jsou 

koruny, jiná pokrývka hlavy není zmíněna (pomineme-li přilbici kterou drží v ruce sv. Voják 

viz níže). Příčinou je zřejmě absence statuet sv. biskupů a jiných církevních hodnostářů u 

nichž bychom předpokládali  liturgické pokrývky hlavy. O korunách se inventáře zmiňují 

zpravidla až ve chvíli, kdy mají nějaký defekt, tedy pokud jim chybí  kameny, perly nebo celé 

lilie. Jeví se tedy jako pravděpodobné, že neporušené ozdoby nemusely být v inventáři vždy 

zmíněny. Zejména u některých sošek představujících sv. Ludvíka, nebo sv. Václava můžeme 

                                                
149 BRAUN 1940, 434. 
150 BRAUN 1940, 435-442. 
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pokrývku hlavy předpokládat i když není v inventářích přímo uvedena. Také v případě 

burgundského krále  sv. Zikmunda jsou královské koruny popsány jen u dvou ze čtyř sošek.151 

Korunovaná byla také soška Panny Marie s Ježíškem.152 Roku 1374 je u zlaté 

relikviářové sošky sv. Kateřiny, kterou daroval uherský král, zmíněna koruna s drahokamy a 

perlami.153 Inventář z roku 1387 popisuje také koruny sv. Markéty a sv. Barbory.154  

Převážnou většinu sošek zmiňovaných inventáři tvoří figury držící v rukou relikvie. U 

některých sošek je výslovně popsáno, že drží v rukou křišťálové monstrance s relikviemi, jako 

v případě sošky sv. Tomáše, sv. Ondřeje, sv.Ludvíka,  Panny Marie, nebo sv. Barbory. 

Vzácně se nám dochovaly popisy atributů, kteří světci drželi v druhé ruce. Relikviářová soška 

sv. Ondřeje měla v jedné ruce kříž a ve druhé křišťálovou monstranci s relikviemi.155 Soška 

Panny Marie držela v jedné ruce monstranci s relikvií a na druhé chovala Ježíška s korunou na 

hlavě.156 Dvě ze sošek představujících sv. Zikmunda byly  vybaveny korunou, žezlem a 

jablkem. Soška jednoho z vojáků držela svícen a přilbu.157  Sošky představující sv. Barboru a 

sv. Margaretu měly v rukou mučednické palmy. 

   Relikvie tedy většina z popsaných sošek držela v rukou. Zcela odlišný způsob uložení 

je popsán u jedné z relikviářových statuet sv. Václava. Inventář z roku 1374 popisuje  sošku 

sv.Václava držící své relikvie. Stejný inventář obsahuje poznámku, že přibyla další zlatá 

soška sv. Václava s praporem.158  Inventář z roku 1387 upřesňuje, že soška sv. Václava 

s kopím a praporem měla relikvie uloženy v hrudi.159 [18] 

S českým prostředím můžeme prokazatelně spojit sošku v ostensoriu sv. Víta 

(Herrieden, farní kostel).  Ostensorium sv.Víta vyrobené v Praze kolem roku 1348 a darované 

Karlem IV. klášteru v Herriedenu je věžovou  monstrancí, v jejímž křišťálovém válci soška 

sv. Víta drží část své kůstky.160 [19, 20] Přímou souvislost ostensoria s osobností Karla IV. 

dokládá dedikační nápis na noze.161 Tu zdobí také podoba Krista se svatozáří a pro Karla IV. 

typické spojení českého říšského znaku, vše je provedeno v kombinaci translucidního 

                                                
151 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXIX č.57b. 
152 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXXII č.59. 
153 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXIX č.57b. 
154 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXXII č. 60 a 61.  
155 PODLAHA/ŠITTLER 1903, III č.8. 
156 PODLAHA/ŠITTLER 1903,XXXII č.59. 
157 PODLAHA/ŠITTLER 1903,XXIX č.57b.  
158 Podlaha uvádí tuto sošku poprvé v inventáři z roku 1387. Již v inventáři z roku 1374 však za v poznámkách 
za č. 57 stojí: accrevit Imago sanit i Wenceslai martyris cum vexillo habens reliquiis in pectore argentea. 
INVENTÁŘ 1374, p. 5. 
159 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXXII č. 63. 
160 FRITZ 1982, 223.  
161 „KAROLUS ROMANORUM IMPERATOR ET REX BOHEMIE DONAVIT ISTAM 
MONSTRA(N)CIAM“ podle: OTAVSKÝ 2006, 387. 
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a jímkového emailu. Litá soška sv.Víta v ostensoriu je velmi drobná (6-7cm) a nelze ji tedy 

přímo srovnávat s běžnějšími samostatnými soškami vysokými nejméně kolem 25 cm.  

Dalším příkladem české provenience je rovněž velmi drobná soška sv. Kateřiny na 

stejnojmenném ostensoriu (Praha, Svatovítský poklad). 

Pro představu o možném vzhledu jednotlivých statuet poslouží příklady ze zahraničí. 

Jako ukázku sošky Madony můžeme uvést Pannu Marii s Ježíškem (Aachen, Domschatz) 

z částečně pozlaceného stříbra zhotovenou mezi lety 1350-60 vysokou 62 cm. [21] Na soklu u 

nohou Panny Marie klečí drobná soška donátora v rytířském brnění. Marie drží v pravé ruce 

žezlo a na levé Ježíška.162  Jiná soška Panny Marie s dítětem (Münster, St.Mauritz) pochází 

z poloviny 14. století  a je vyrobena rovněž z částečně pozlaceného stříbra (sokl z pozlacené 

mědi). Korunovaná Madona drží opět žezlo v jedné a Ježíška ve druhé ruce.163 [22] Příbuzné 

této sošce jsou sošky sv. Jana Křtitele, apoštolů Tomáše a Jakuba Menšího (Münster, 

Domschatz)  vzniklé mezi lety 1330 a 1380. [23, 24, 25] Světci jsou tu ztvárněni i se svými 

atributy, sv. Tomáš s knihou a mečem a sv. Jakub Menší s knihou a holí.164  

 

  

3.4.2 Relikviářové statuety s více postavami 

 

Více postav zmiňují svatovítské záznamy jen ve dvou případech.  V prvním případě 

šlo o křišťálovou loďku, v níž byly tři sošky s relikviemi svatého Petra a kompozici 

doplňovaly plovoucí ryby. Patřila k ranějším darům  Karla IV.  z doby před rokem 1353. 

Druhý relikviář s více postavami zdobili dva andělé držící stříbrnou misku s částí 

hlavy Jana Křtitele a shora křišťálovou monstranci s vlasy Máří Magdaleny, který patřil 

k předlucemburskému pokladu.  Z dochovaných příkladů můžeme uvést relikviář se dvěma 

anděly držícími monstranci   mezi roky 1340-1350. (Tongern, O.L. Vrouw Basiliek). [26] 

Původně měla monstrance pro vystavování těla Páně jen vrchní cylindr nesený anděly, spodní 

ostensorium je pozdějším doplňkem.165  

Zástupcem dochovaných relikviářů s více postavami z českého prostředí je 

relikviářová statueta s bolestným Kristem a dvěma anděly (Baltimore, Museum of arts). [27]  

 

 
                                                
162 LEIPE/MIKENBERG 2010, 77. 
163 FRITZ 1982, 205. 
164 FRITZ 1982, 205. 
165 FRITZ 1982, 197. 
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3.5 Reliquiae Domini nostri  Iesu Christi 

  

Relikvie upomínající na Ježíše Krista byly vždy těmi nejcennějšími, nejuctívanějšími a 

následkem toho také vždy nejpodezřelejšími, co se věrohodnosti týkalo. Jak uvádí Arnold 

Angenendt: „Ježíš Kristus po sobě zanechal především svá  slova a činy. Jím zprostředkované 

spásy bude dosaženo ochotným nasloucháním a oddaným následováním, zkrátka rozhodnutím 

víry, nikoliv kontaktem s relikviemi.“166 Proto také prvotní církev neshromažďovala fyzické 

památky na Kristovo působení ve světě. Množství Kristových relikvií se objevuje až ve 

středověku.  Vzhledem k tomu, že tělesné ostatky v případě Ježíše Krista neexistovaly, bylo 

nutno se spokojit ve většině případů s relikviemi druhotnými. Výjimky tvořily i ve středověku 

nepříliš uznávané relikvie pupeční šňůry, předkožky a mléčných zubů, vlasů a nehtů. 

Objevovaly se také slzy a krev. Relikvie potřísněné Spasitelovou krví měly v období 

prohlubující se  eucharistické úcty obzvláštní význam. Největší úctě se tak těšily relikvie 

spojené s Kristovým utrpením na kříži.  

Svatovítské inventáře zmiňují dvě relikvie přímo související s narozením Krista, část 

dřeva z jeslí v nichž byl položen a část z látky do níž byl po narození zavinut. Obě relikvie 

jsou společně uloženy v malé zlaté tabulce. Na níž je vyobrazeno Kristovo narození a které je 

ozdobena čtyřmi safíry a čtyřmi perlami.167  

Některé památky na Krista se objevují pouze v inventáři z roku 1368.168 Pod textem 

jsou tu odlišným písmem zmíněny kameny spojené s pozemským životem Ježíše Krista.  Je 

zde uveden kámen z místa, na němž se Kristus narodil, z místa na němž potil krev a další, 

které nelze přesněji určit, protože text se v těchto místech stává hůře čitelným.  Tyto relikvie 

se objevují pouze v inventáři z roku 1368  a posléze  mizí. Další zmínka o nich pochází až 

z roku 1645 a nalézá se v seznamu karlštejnských relikvií přivtělených ke Svatovítskému 

pokladu. Jsou zde zmíněny kameny: z místa kde se Kristus narodil, jiný z místa kde vstoupil 

na nebesa, jiný z místa,  kde se krví potil, jiný z hrobu Kristova, o dalším z kamenů je 

napsáno, že ďábel chtěl, aby jej Kristus proměnil v chléb, další kámen pocházel z místa 

ukřižování.169 Jeví se jako pravděpodobné, že relikvie, které se objevily v pokladu jen krátce 

se staly součástí soukromé sbírky Karla IV.  

Všechny ostatní relikvie uložené ve Svatovítském pokladu již upomínají na  poslední 

dny Ježíšova života. S událostmi v předvečer Kristova utrpení souvisí  části ze stolu  a ubrusu 
                                                
166 ANGENENDT 1997, 214.  
167 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 63. 
168 INVENTÁŘ 1368, p.8. 
169 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 116. 
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použitých při poslední večeři. Ubrus z poslední večeře byl až donedávna uložen v křišťálové 

konvici, tedy nádobě také původně určené pro stolování. [28, 29]   

Součástí pokladu se staly také části oděvů, které se dotýkaly Ježíšova těla během jeho 

posledních pozemských dnů a po smrti. Inventáře zmiňují křišťálovou monstranci s částí bílé 

Kristovy tuniky, v níž byl vysmíván Herodem a poslán k Pilátovi. Součástí pokladu byl také 

díl z červeného roucha, v němž byl Kristus posmíván, který byl uložen pod křišťálem 

v okrouhlé zlaté monstranci.170 Části látek z těchto oděvů  jsou dodnes uchovávány ve dvou  

stejných stříbrných pozlacených rámečcích ze 14. století. V prvním rámečku jsou uloženy dva 

různé kusy látek, jedna jemná hodně poničená látka utkaná z hedvábných a  bavlněných 

vláken a druhá hnědočervená ze lnu. Podle nápisové pásky se jedná o části sudaria a 

zkrvavené látky, které měl Kristus při umučení a po smrti. Druhý rámeček obsahuje bílé lněné 

plátno se skvrnami, označené jako látka kterou byl Kristus přepásán na Kříži.171  

Část sudaria, plátna do nějž byl Ježíš zabalen při pohřbu, se dnes již nenachází v původním 

relikviáři, darování relikvie Karlem IV. dokládá pouze pergamenová páska.172 Část nesešité 

tuniky, o níž vojáci pod křížem losovali, protože by se dělením zničila, byla uložena 

pektorálu. 173  Relikvie byla překryta berylem a pektorál zdobený safíry a perlami doplňoval 

stříbrný pozlacený řetízek. Všechny výše zmíněné textilní relikvie se poprvé objevují již 

v inventáři z roku 1354.174  

 Inventáře zmiňují také několik částí ze dřeva kříže. Zlatý kříž, na stříbrné noze 

zdobené kameny, který osahoval část dřeva sv. Kříže patřil k pokladu už v době 

předlucemburské.175  V malém zlatém kříži byla uchovávána část dřeva, kterou Karel IV. 

získal při své návštěvě Trevíru v roce 1354.176  Další schránka pro dřevo sv. Kříže obsahuje 

částečky dřeva, které Karel IV. získal v klášteře Pairis a dochovala se dodnes. Kristovo 

ukřižování připomínala také rovněž dochovaná část hřebu se zlatým obložením zakončeným 

safírem. 

 

 

                                                
170 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č.66. 
171 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 180. 
172 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 182. 
173 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č.65. 
174 Ernst Günther Grimme určuje jako pražské také relikviář pro důtky, jimiž byla Kristus bičován a relikviář pro 
Kristův pásek (Aachen, Domschatz). Tyto relikvie se však nevyskytují ani ve svatovítských inventářích, ani 
v seznamech pražských ukazování. Stylově řadí Grimme ostensoria ze třetí čtvrtiny 14. století do jedné skupiny 
společně s o něco starší monstrancí pro pásek Panny Marie a uvažuje o nich jako o daru Karla IV., GRIMME 
1972, 99-100. 
175 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č.58. 
176 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIII, č. 60. 
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3.6 De reliquiis beatae Virginis 

 

Matka Boží měla mezi světicemi vždy mimořádné postavení, její přímluvy u Krista 

byly považovány za obzvláště účinné, byla vzorem člověka pokorně přijímajícího a 

naplňujícího boží vůli a tak i ideálním obrazem církve. Panně Marii byla prokazována náležitá 

úcta, při níž jako prostředek zbožného rozjímání mohla sloužit nejen velmi hojná umělecká 

díla rozličných druhů, ale také relikvie. Panna Maria byla po smrti vzata na nebesa i  se svým 

fyzickým tělem, ani  v jejím případě tedy nebylo možné získat žádný tělesný ostatek kromě 

vlasů, zubů, či nehtů.177  

Všechny mariánské relikvie zmíněné ve svatovítských inventářích se objevují již od 

roku 1354.  Zkrvavená rouška Panny Marie  se dochovala v původní jednoduché stříbrné 

pozlacené skříňce s křišťálovým víčkem. Přestože se jedná o roušku Panny Marie, byla 

v rámci veřejných ukazování vystavována společně s památkami na Krista, protože stopy jeho 

krve na roušce měly mimořádný význam.178 Jinou část roušky, dnes uloženou ve dvou 

spojených křišťálových miskách získal Karel IV. roku 1354 v Trevíru a původně byla 

uchovávána ve stříbrné pozlacené truhličce zdobené drahokamy a moniliemi.  

Krom toho je dochováno také závěsné monile v obsahující pod křišťálovou čočkou 

látku a na pásce nápis: „[De] peplo Beatis. Virgis: Mariae“. [30] Podle Kateřiny Horníčkové 

se jedná o látku, v níž bylo zabaleno peplum ze Svatovítského pokladu, tedy o dotýkanou, 

neboli druhotnou relikvii.179   

Michal Šroněk interpretuje coby roušku Panny Marie také relikvii získanou Karlem 

IV. od papeže Urbana V. (Praha, Svatovítský poklad) v Římě roku 1368. Panna Marie podle 

Šroňka zakryla touto rouškou Kristovu nahotu na Kříži, přičemž byla rouška potřísněna krví 

z Ježíšova boku.180  

 Inventáře dokládají také existenci částí opasků ze dvou opasků Panny Marie, které 

byly uloženy ve společné křišťálové nádobce zdobené drahými kameny a perlami.181 S těmito 

relikviemi souvisí také relikviář pro pásek Panny Marie (Aachen, Domschatz) datovaný 

kolem roku 1360 a považovaný některými badateli za českou práci.182 [30]  O Mléce Panny 

                                                
177 ANGENENDT 1997, 224. 
178 KUBÍNOVÁ 2006, 291-292. 
179 HORNÍČKOVÁ 2010a, 50. 
180 ŠRONĚK 2008, 80-81. 
181 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č. 72. 
182 Ernst Günther Grimme spojuje relikviář pro Mariin pásek s pražským prostředím na základě podobnosti 
drahokamových osazen s osaznami koruny relikviářové busty Karla Velikého. Opírá se tedy o předpoklad,  že 
koruna je českého původu. GRIMME 1972, 100, Stejného názoru je také Herta Leipe, LEIPE/MIKENBERG 
2010, 116.    
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Marie uchovávaném ve stříbrné pozlacené schránce, 183 víme také jen díky inventárním 

záznamům.184  

       

 

3.7 Reliquiae sanctorum diversorum. Relikvie rozličných svatých  

 

Pod tímto nadpisem inventář z roku 1355 uvádí jen několik relikvií uložených do schránek,  

většina ostatků  patří  mezi relikvie „nondum ornatum auro et argento“, tedy bez relikviářů.   

Část Mojžíšova prutu, kterým vyrazil vodu ze skály a nebeská mana, byly uloženy 

v křišťálové nádobce.185 Jiná část many měla svou vlastní křišťálovou pixidu obloženou 

pozlaceným stříbrem. Relikvie sv. Lucie a sv. Kláry uchovávala křišťálová monstrance na 

s holubicí vrchu.186 Relikvie sv. Lucie zmiňuje zvlášť také inventář z roku 1365 jako dar 

Karla IV.187 Rámě sv. Lucie bylo vystavováno v rámci pražských ukazování při Milostivém 

létě.188  

V pektorálním kříži se spodobněným sv. Demteriem byla přechovávána jeho krev.189 

V inventáři z roku 1354 je uvedena pouze stříbrná flaštička s Demetriovou krví, křížek byl 

tedy vyroben buď v roce 1354, nebo 1355.190 Část lopatky sv. Pelagia chránila podrobněji 

nepopsaná stříbrná pozlacená schránka.191    

             Relikviář pro žebro sv. Václava a měl tvar stříbrného pozlaceného měsíce.192 Podle 

inventáře z roku 1354 stála nad měsícem soška sv.Václava.193 Inventář z roku 1355 uvádí za 

žebrem sv. Václava také prst sv. Anny. Podle záznamu z roku 1374 byly obě tyto relikvie 

uloženy v měsícovitém relikviáři společně.  

Zaznamenán je také stříbrný pektorál s řeckými písmeny, který patřil uherskému králi 

Štěpánovi  a obsahoval část prstu prvomučedníka sv. Štěpána a částečku dřeva sv. Kříže.194    

 

                                                
183 PODLAHA/ŠITTLER 1903, VII, č. 260. 
184 Jako mléko Panny Marie byla označována směs vody vápenných usazenin z  jeskyně v Betlémě, v níž Panna 
Marie podle tradice kojila Krista. Odtud dostala jeskyně název „Mléčná“ (něm. Milchgrotte) správnější je tedy 
označení „De petra Lactea Beate Marie Virginis“. Podle: BEISSEL 1976, 137. 
185 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č.73. 
186 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č. 75. 
187 INVENTÁŘ 1365, P. 3. 
188 KUBÍNOVÁ 2006, 295. 
189 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č. 76. 
190 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV., č. 53. 
191 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č. 77. 
192 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XIV, č.78. 
193 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV., č.42. 
194 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XV, č. 92. 
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3.8 Inventarium capsarum 

 

  Pojmenování capsa, capsella, nebo capsula lze přeložit jako pouzdro či schránka a 

patří nejstarším používaným typům relikviářů. Schránku k zavěšení na krk zmiňuje již Vita s. 

Armatoris z konce 6. století. Ještě v karolinské a otonské době patřily tyto jednoduché 

relikviáře k nejrozšířenějším a  slovo „capsa“ bývalo užíváno také jako obecný název pro 

relikviář. V jedenáctém století se situace změnila díky oblibě nových relikviářových forem a 

označení „capsa“ se začalo užívat konkrétněji pro relikviářovou skříňku. Slovo označuje tedy 

buď pouzdro, nebo relikviář ve formě pixidy, či skříňky.195  

 Inventáře z roku 1355 uvádí ametystovou truhlici obloženou pozlaceným stříbrem, 

v níž byl přinesen sv.Vít. Další dvě kovové schránky s rozličnými vyobrazeními a dvě ze 

dřeva. Rubriku uzavírá záznam o dvanácti skříňkách a pixidách ze dřeva obsahujících relikvie 

mnoha světců jejichž jména Bůh dobře zná.196   

  

  

3.9 Inventarium altarium viaticorum 

 

Altare viaticum, neboli cestovní oltář byl přenosný, často skládací oltářík, umožňující 

slavit liturgii v případě, že v blízkosti nebyl kostel či kaple. Oltářík mohl mít podobu skříňky, 

či desky z leštěného dekorativního kamene s dřevěným jádrem. Deska mívala ozdobný rám  

ze dřeva pobitého drahým kovem a uvnitř uloženou relikvii. Ve 14. století mohl oltářík 

vypadat také jako zmenšenina oltářního retáblu, či archy. O povolení vlastnit cestovní oltář 

musely světské osoby žádat papeže.  

Inventáře zmiňují velký ametystový oltář obložený pozlaceným stříbrem, který kdysi 

patřil Karlu IV., který jej daroval katedrále. Oltář byl vysvěcen k poctě a slávě blahoslavené 

Panny Marie. Další oltář zdobily zřejmě reliéfy vyryté do slonoviny „imaginibus eburneis“, 

byl obložený zlatem, drahými kameny a perlami. Jeden z oltářů v podobě schránky byl 

podpírán soškami z pozlaceného stříbra. Další dva oltáře popisuje inventář z roku 1355 jen 

jako jaspisový a mramorový s obložením z pozlaceného stříbra.  

V inventáři z roku 1374 se poprvé objevují další cestovní oltáře. První oltář obložený 

pozlaceným stříbrem stál na měděných nožkách. Druhý oltář byl jaspisový, obložený stříbrem 

a měl v rozích vyobrazení  čtyř evangelistů. Třetí, ametystový je popsán jako jednoduchý.  

                                                
195 BRAUN 1940, 40-42. 
196 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XV, č. 110-114. 
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Inventář z roku 1387 uvádí oltářík zbarvený na způsob mraku, obložený ze tří stran stříbrem, 

které z jedné strany chybí.  

S pražským dvorským prostředím můžeme spojit cestovní oltář Alberta ze Šternberka 

(Admont, Benediktiner Abtei, Stiftsmuseum). [51] Albrecht ze Šternberka (†1380) byl 

biskupem v Litomyšli arcibiskupem magdeburským a diplomatem Karla IV., měl tedy přímý 

kontakt s pražským dvorem. Cestovní oltářík s ametystovou deskou  vysvětil  Albrecht ze 

Šternberka v roce 1375, jak to dokládá  nápis vyrytý na stěně oltáříku.197 Stříbrné zlacené 

montování rámující střední desku čtyřlisty lemované postavy Ježíše, apoštolů, symboly čtyř 

evangelistů a výjevem s klaněním tří králů. Rámování je staršího data (první čtvrtina 14. 

století). Podle Karla Otavského se jedná o druhotně použité části staršího 

severofrancouzského přenosného skříňového oltáře.198 Podle Franze Kirchwegera pochází 

střední ametystová deska z českých nalezišt u Ciboušova, odkud pochází také většina kamenů 

užitých pro drahokamové obložení stěn Svatováclavské kaple a kaplí na Karlštejně.199 

 

 

3.10 Inventarium plenariorum 

 

 Původně se pod pojmem plenář rozumněla především liturgická kniha obsahující 

epištoly a evangelia se zdobenými deskami, do nichž byly vsazeny ostatky. Název vychází 

z latinského pojmu „liber plenariorum“ označujícího knihu z  níž se četlo před shromážděním 

(lat. plenus) při bohoslužbě. Název se ale rovněž používal pro samostatnou relikviářovou 

desku, která tvarově odpovídala knižním deskám v níž byly uloženy různé relikvie. Nejstarší 

plenáře jsou dochovány z  9. století.200 

První místo mezi plenáři Svatovítského pokladu zmíněnými inventářem z roku 1355 

zaujímá mnoha drahokamy a perlami zdobený plenář pro autograf Markova evangelia 

vyrobený z nejčistšího zlata.201 Část rukopisu Markova evangelia patřila k nejvzácnějším 

darům Karla IV. Následující inventáře byly zřejmě již jen deskami, protože žádné v nich 

uložené texty inventáře nezmiňují. Dva plenáře byly z drahokamy posázeného ryzího zlata. 

Tři další zkrášlovaly slonovinová vyobrazení (reliéfy). Popsán je také malý plenář s  kameny 

                                                
197 „anno d(om)ini millesimo CCC LXX dui(n)to Reverend(us) pater d(omi)n(u)s albertus de Sternberg 
Ep(iscopu)s luthomislen(sis) consec(ra)vit  hoc altare in honore(m) beate Marie virginis gloriose amen.“ podle: 
KIRCHWEGER 2006, 191.      
198 OTAVSKÝ 1992, 149-50. 
199 KIRCHWEGER 2006, 191.      
200 BRAUN 1940, 283. 
201 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XV, č. 119. 
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v křížku.202 Kameny jsou popsány jako „lapidibus simplicibus“ což lze přeložit jako 

jednotlivé, ale také obyčejné, nebo neupravené. V tomto případě se jeví nejpravděpodobnější, 

že popis poukazuje na nepříliš obvyklé  použití neopracovaných přírodních kamenů.  

  

 

3.11 Inventarium tabularum 

 

Obsahuje relikviářové tabule a další vzácné předměty, které byly věnovány pro nové 

relikviářové tumby sv.Václava, jejímuž dochovanému popisu bude rovněž věnována náležitá 

pozornost. Pod relikviářovou tabulí rozumíme desku opatřenou schránkami na relikvie, která 

mohla být zdobena drahokamy, perlami, reliéfy, smaltem apod.. Inventáře zmiňují také 

monilie darovaná tumbě sv. Václava.  

V české středověké latině bylo slovo monile širokým pojmem, mohlo se jednat o šperk 

na krk (přívěsek, medailonek, náhrdelník), o ozdobu či funkční doplněk oděvu (štítek, spona, 

brož) nebo dekoraci zlatnické práce (okrouhlého tvaru na relikviáři, kalichu, tumbě atd.). 

Monile také mohlo obsahovat relikvii (zejména u závěsných monilií).203 Z některých popisů 

předmětů Svatovítského pokladu vyplývá, že na velkém monile byla upevněna další a ta měla 

na sobě opět drobnější monilie.204 Slovo monile je tedy třeba chápat především v kontextu 

konkrétního inventárního popisu.  

Jako první jsou jmenovány dvě podrobně popsané tabule. U první je zmíněno čtrnáct 

velkých a malých kamenů „ lapides, qui vocantur gamau“ , autor popisu tak jasně označil 

gemy, tedy kameny zdobené  glyptikou.205 Dále je zde vyčteno dvacet sedm monilií, z toho 

čtyři velká, čtyři střední, jedna lilie a další malá monilie. Tumbu sv. Václava mělo ozdobit 

také sedmdesát prstenů  s kameny různých druhů, třináct zlatých prstenů bez kamenů, 

osmdesát dva velkých i malých drahokamů v lůžkách, šedesát jedna perel, šedesát pět korálů, 

deset zlatých štítků a osmdesát tři květů. Uvedena jsou také čtyři stříbrná pozlacená 

drahokamová lůžka, z nichž nechal císař vyjmout kameny a jeden pohanský denár. Jedinou 

zde zmíněnou relikvií  byla Veronika v malé tabulce se zlatým lemem a malým zlatým 

krucifixem.  

                                                
202 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XV, č. 123. 
203 KORONTHÁLYOVÁ 2003, 317. 
204 KORONTHÁLYOVÁ 2003, 314-315. 
205 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 124. 
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Druhá relikviářová tabule obsahovala dvě zlaté orlice zdobené drahokamy,  jednu  

malou a jednu velkou.206  Součástí tabule byla i koruna královny Anny Falcké, dvě malá 

monilia, sedmnáct prstenů s kameny a pět prstenů bez kamenů, jeden safír bez lůžka, jeden 

malý červený kámen a perlový růženec darovaný  paní (de Nassow?). Na obvodu a ve středu 

bylo umístěno sedmdesát devět florénů a dole zlat páska s perlami uspořádanými na způsob 

monilií.  

Stříbrná tabule obsahující ostatky pěti svatých bratří není blíže popsána.207 Jinou 

stříbrnou tabuli darovanou tumbě sv. Václava  zdobily „imagines aureas“ znázorňující 

apoštoly Tomáše a Filipa, jejichž relikvie obsahovala.208 Výraz „imago“ mohl v tomto případě 

označovat  reliéf, který by spíše než sošky odpovídal formě relikviářové tabule. Užití sošek 

však rovněž nelze při použití tabule jako součásti boční stěny svatováclavské tumby zcela 

vyloučit.  

 

 

3.12 Tumba sv. Václava  

 

Ostatky sv. Václava byly vyzdviženy již mezi lety 1346-1348 a uloženy zpět do hrobu. 

Zbytky Václavovy původní rakve a země, která se stala díky dotyku se světcovým tělem 

druhotnou relikvií byly uloženy v olověné truhle.209 V ní byla vložena menší olověná truhlice 

obsahující časti tělesných ostatků sv.Václava, zlomky pečetí Karla IV. autentiku Arnošta 

z Pardubic.210 Nad hrobem nechal Karel IV. zřídit provizorní tumbu zmíněnou inventářem 

z roku 1355.211 Roku 1358 byla stará tumba nahrazena novou, jak uvádí Beneš Krabice 

z Weitmille: „ Téhož roku, pan císař maje zvláštní zbožnou úctu k svatému Václavovi, svém 

hlavnímu ochránci a pomocníku, obložil hlavu tohoto světce ryzím zlatem, zhotovil mu 

náhrobek z ryzího zlata, vyzdobil ho nejdražšími drahokamy a vybranými kameny a tak ho 

okrášlil, že se takový náhrobek nenajde na celém světě.“ 212 

Přesný popis svatováclavské tumby se dochoval v inventáři z roku 1387.213 

Vyzdobena byla pouze západní a severní stěna relikviářové tumby. Úzká čelní strana měla 

nahoře Ruku Boží, několik dílů z koruny a pod tím dva anděly. Uprostřed pod nimi stál sv. 
                                                
206 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 125. 
207 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 126. 
208 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 127. 
209 Jak potvrzují autentiky z doby Karla IV. BRAVERMANOVÁ  2010, 159. 
210 BRAVERMANOVÁ  2010, 155. 
211 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 163. 
212 KRONIKY DOBY KARLA IV. 1987, 232. 
213 Viz OTAVSKÝ 2010a, 195. 
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Václav s kopím, pod ním byly další díly koruny a ještě níže dvě kameje s vyobrazením císaře 

a jeho ženy, ve spodu potom pět křížků. Delší stěna byla zdobena třemi pásy po šesti deskách. 

V horní řadě se byly vyobrazeni evangelisté, byl zde také vsazen plenář sv. Marka, uprostřed 

byla zobrazena Madona s Ježíškem a Maiestas Domini, sv. Petr a sv. Pavel. V prostřední řadě 

byly vypodobněni světci, na první desce pět sv.Bratří, na další sv. Ludmila, následovalo 

vyobrazení kříže neseného anděly a na zbylých třech deskách figurovali další čeští zemští 

patroni: sv. Václav, sv. Vojtěch a  sv. Vít.214 Ve spodní řadě byla zobrazena martyria. 

Z inventáře z roku 1354 vyplývá, že z přemyslovského pokladu byla pro tumbu darována 

výše zmíněná  relikviářová tabule, původem dar Václav II.215 Podle inventáře daroval Karel 

IV. pro výzdobu hrobu korunu zemřelé Anny Falcké a kromě  dvou bohatě  zdobených 

relikviářových tabulí také „arbor de coralo“ (korálový stromek).216  

 

 

3.13 Inventarium de crucibus 

 

 Kříž jako symbol Kristovy spásonosné oběti se ve zlatnictví objevuje přibližně od 4. 

století. Kříž mohl být buď procesní, relikviářový, nebo pektorální k zavěšení na krk. Jak v 

kříži procesním, tak i v pektorálním  mohly být zároveň uloženy relikvie. Ramena většiny 

křížů vrcholného a pozdního středověku byla ozdobně zakončena, rozšiřovala se například do 

tvaru trojlistů, rout, čtverců či lilií.217 Kříže mohly mít jedno, nebo dvě příčná břevna. Typ se 

dvěma břevny, z nichž spodní je delší a dolní kratší, je původem východní a do západního 

prostředí pronikl díky křížovým výpravám a poutím do Svaté země.  Dalším typem byly kříže 

nesoucí ukřižovaného Ježíše Krista. Již od 12. století se vyskytují také sošky sv. Jana a Panny 

Marie stojících pod ukřižovaným, zpravidla umístěné na zvláštních ramenech vybíhajících 

z podstavy kříže.218 Pojem kříž také kříže procesní, které byly vespod zakončeny buď 

bodcem, nebo naopak otvorem umožňujícím jejich nasazení na žerď. V neposlední řadě jsou 

relikviářové kříže opatřené nohou, které bylo možno samostatně postavit na oltář.  Křížky 

obsahující relikvie mohly být také zavěšovány na krk. Tradice pektorálních křížků nošených  

na prsou sahá až do dob raného křesťanství.    

                                                
214 Podrobný popis tumby, OTAVSKÝ 2010a, 195. 
215 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IVč. 46. 
216 PODLAHA/ŠITTLER 1903 IV, č.25-27.  
217 BRAUN 1940, 472-473. 
218 BRAUN 1940, 473-480. 
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Inventář z roku 1355 uvádí dva velké zlaté kříže s drahokamy doplněné měděnými 

pozlacenými nohami.219 Další z křížů byl stříbrný pozlacený doplněný dřevěnou nohou.220 

Procesní kříž, rovněž  stříbrný a pozlacený byl hrubě zpracovaný a jeho noha byla vyrobena 

z mědi.221 Následovaly tři křišťálové kříže, pocházející již z přemyslovského pokladu.222 

Jeden z nich se dochoval dodnes. Jako procesní sloužily rovněž dva malé stříbrné pozlacené 

křížky s krucifixy.223 Čtyři měděné kříže jsou uvedeny bez dalšího popisu. Popsán je zde také 

malý zlatý křížek, který předtím zdobil pochvu meče sv. Václava. Se sv. Václavem souvisel 

také další tentokrát středně velký stříbrný pozlacený kříž, který byl uložen na hrobě sv. 

Václava.224  

Starší součástí pokladu byly také dva křížky uložené v burse, z nichž první stříbrný 

pozlacený patřil sv. Václavovi, a druhý měděný sv. Vojtěchovi.225 Oba křížky patří mezi 

dodnes dochované součásti Svatovítského pokladu.   

Mezi kříže přímo pocházející ze Svatovítského pokladu patří křišťálový kříž náležející 

k dochovaným součástem staršího pokladu. S osobností Karla IV. také přímo souvisí 

dochovaný korunovační kříž království českého obsahující památky na Kristovo utrpení, 

který byl dříve uložen na Karlštejně (Praha, Svatovítský poklad). [32]  S Karlem IV. je přímo 

spojen také relikviářový kříž Urbana V. (Praha, Svatovítský poklad), na němž je dvakrát 

vyobrazen a který byl původně součástí karlštejnského pokladu.  [33] Přímo inspirován 

uměním na dvoře Karla IV. mohl být relikviářový kříž z Melku (Melk, Benediktinerkloster), 

který nechal zhotovit roku 1362 císařův zeť  Rudolf IV. pro částečku dřeva Kristova kříže.226 

[34] Do Prahy mezi lety 1380 bývá řazen také 45 cm vysoký relikviářový  krucifix (Wien, 

Weltliche Schatzkammer) z hladkého pozlaceného stříbra, v jehož vrchní části jsou 

prolomena kružbová okénka umožňující vizuální kontakt s relikvií dřeva sv. Kříže uloženou 

uvnitř.227 [35] 

  

 

 

 

                                                
219 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 129.  
220 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 130. 
221 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 131. 
222 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 132. 
223 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 135. 
224 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 134. 
225 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 136. 
226 ELLEGAST/BRUCKMÜLLER/ ROTHENEDR 1998, 45-48. 
227 KRENN 2000, 239. 
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3.14 Inventarium vasorum sacrificii 

 

Liturgické náčiní pořizované pro nově povýšenou arcibiskupskou katedrálu muselo 

svým vzezřením i množstvím odpovídat jejímu významu. Na vhodné liturgické vybavení byly  

vynakládány značné prostředky. Jedním ze zdůvodnění pro tyto výdaje byl a názor, že zlato a 

drahokamy jako to nejvzácnější v Bohem stvořeném světě má být užíváno právě pro službu 

Pánu. Snad nejvýraznějším zastáncem drahocenného vybavení chrámů byl opat Suger: „Já 

sám za sebe prohlašuji, že mi připadalo zvlášť správné vložit ty největší skvosty především do 

služeb svaté eucharistie. Když mají být zlaté číše, zlaté baňky a  zlaté hmoždířky podle 

Božích slov a podle příkazu Proroka používány k zachycování krve skopců, telat a červené 

jalovice, tím víc zlatých nádob, drahokamů a všeho, co se ve stvořeném světě považuje za 

nejcennější, je třeba k přijímání krve Ježíše Krista.“228  

 Základní vybavení pro konání eucharistické slavnosti v sobě zahrnovalo předměty 

potřebné pro příjímání těla a krve páně, tedy kalich, paténu, případně ciborium k uchování 

zbylých konsekrovaných hostií. Dvě konvičky na vodu a víno byly potřené při přípravě darů. 

Pro umývání rukou při mši se užívala konvice, miska a ručník. Součástí nutného vybavení 

bylo také příslušenství oltáře: oltářní plátno, kříž a svícny.229    

Kalich (calix) se vyskytoval ve třech různých typech: První typ byl velký kalich 

„scyphus“ v němž se shromažďovalo darované víno. Druhý typ „calix ministerialis“ sloužil 

při přijímání krve Páně věřícími. Třetí typ kalicha sloužil celebrantovi. Kalichy sestávaly 

z číše a nohy doplněné ořechem (cuppa, pes, nodus). Kalichy pro podávání svátosti věřícím 

často doplňovala ucha (ansa).230 Materiál kalichů se různil, oproti ranému středověku, který 

hojně užíval méně ušlechtilých kovů bylo ve 14. století oblíbené pozlacené stříbro. 

Inventář z roku 1354 zaznamenává dva zlaté kalichy, patřící do staršího 

předlucemburského pokladu z nichž jeden je krásnější, zdobený drahokamy, který darovala 

královna Konstancie. Následuje popis tří drahokamy zdobených mešních  kalichů a informace 

o dalších devatenácti kališích, z nichž některé jsou pozlacené a některé ne.  

Jinému účelu sloužil velký kalich s vyobrazeními a dvěma uchy, ve kterém bylo 

nošeno Tělo Páně na Velký pátek.231 Tento kalich byl zaznamenán již v inventáři z roku 

                                                
228 DUBY 2002, 103. 
229 BERGER 2008, 312. 
230 BERGER 2008, 176-177. 
231 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 143. 
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1354.232 Tento inventář rovněž uvádí dochovanou achátovou číši darovanou pokladu Karlem 

IV., která rovněž sloužila při velkopátečním obřadu.  

Kalich z Libáně (Litoměřice, okresní muzeum) je příkladem z českého prostředí kolem 

roku 1350.233 [36]    

S kalichem bezprostředně souvisí paténa (patena), miska na níž je položen chléb při 

eucharistické slavnosti. V ranně křesťanských dobách, kdy se ještě při eucharistii používal 

běžný chléb, měla paténa rozměry mísy. Později, s přípravou speciálně tvarovaných hostií, 

jakých se užívalo i ve 14. století se velikost patény úměrně zmenšila, takže mohla být coby 

menší miska, či talířek pokládána na kalich k jeho uzavření.234  

Na podávání hostie sloužily stříbrné kleštičky: „forcipites argentee, quibus porrigitur 

corpus dominium.“235 Tento dnes již zapomenutý druh liturgického náčiní definuje Slovník 

středověké latiny v českých zemích jako: „instrumentum, quo prehenditur panis 

eucharisticus“, tedy nástroj k uchopení eucharistického chleba.236 Kleštičky tak umožňovaly 

manipulaci s proměněnou hostií aniž by se jí dotkla lidská ruka. 

Tvarově méně obvyklá byla zlatá schránka s holubicí nahoře zavěšená nad oltářem ve 

Svatováclavské kapli, která sloužila pro uchovávání hostií nemocným.237 V křišťálové 

monstranci zasazené do pozlaceného stříbra a zdobené drahokamy byly hostie donášeny 

nemocným.238  

Dalším nezbytným liturgickým náčiním byly mešní konvičky pro vodu a víno, 

používané při přípravě darů. Inventář z roku 1355 uvádí dvě stříbrné konvičky, jednu 

pozlacenou s anděly, druhou jednoduchou.239 Ukázkou zde může být stříbrná liturgická 

konvička (New York, The Metropolitan museum of Art) českého či německého původu 

z doby kolem roku 1350.240 [37] Ve středověku se pro mytí rukou, které provádí kněz jako 

součást liturgie, používala vetší miska a džbán.241 Dvě malé stříbrné misky sloužily témuž 

účelu.242 Jiné dvě větší misky byly vyrobeny z mědi.243  

                                                
232 PODLAHA/ŠITTLER 1903, V, č.71.  
233 STEHLÍKOVÁ 2003, 214. 
234 BERGER 2008, 353. 
235 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 151. 
236 LATINITATIS MEDII AEVI 12, 1990, 714.                                         
237 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 152. 
238 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 153. 
239 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 145. 
240 HUSBAND 1999, 153-154. 
241 Později se mytí rukou zredukovalo na mytí ukazováčku a palce kněze, tedy prstů,  v nichž drží tělo páně. Od 
zavedené římského misálu za Pia V. v roce 1570, je při mytí rukou užíváno mešní konvičky na vodu. Starší 
způsob je užíván jen zřídka při pontifikálních mších. KOTZUR/ LÜTKENHAUS 1994, 36-37.  
242 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 158. 
243 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 159. 
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 Pro řadu církevních obřadů byly nezbytné svěcené oleje uchovávané ve zvláštních 

nádobkách. Obvyklé byly trojdílné sady vyrobené ze stříbra, pouzdra, ampule či kapsle.244  

Olivový olej byl posvěcen každoročně během svatého týdne. Olej katechumenů a pro 

pomazání nemocných neměly žádnou příměs.245 Třetí druh svěceného oleje křižmo obsahoval 

příměs vonného balzámu. Křižmo bylo určeno pro použití při křtu,  biřmování a svěcení 

liturgických prostor a oltářů. Křižmo sloužilo také při svěcení biskupů a kněží, ale také při 

pomazání králů, součásti korunovace podtrhující kvazikněžský charakter královské moci. 

K přechovávání oleje pro pomazání králů daroval Karel IV.  malou křišťálovou konvičku 

utvářenou na způsob pixidy.246 Svěcené oleje naplňovaly také další dvě křišťálové nádobky a 

jednu skleněnou.247 Příkladem dochované sady pro svěcené oleje jsou hladké částečně zlacené 

stříbrné konvičky (Regensburg, Domschatz) opatřené rytými zkratkami názvů jednotlivých 

olejů z konce 13.století.248 [38]  Tvarově byl tento z antiky vycházející typ baňaté nádobky 

bez ouška velmi oblíbený a vyskytoval se v různých variantách až do pozdní gotiky.  

Požívání kadidla bylo v antice běžné pro profánní účely, ale také oběť bohům, či při 

uctívání kultu mrtvých. Ranní křesťané používali kadidlo jen mimo bohoslužbu, kvůli jeho 

spojení s pohanskými kulty. V rámci západní křesťanské liturgie se okuřování objevuje až 

v karolinské době. Kadidelnice se objevuje zpravidla ve formě nádoby s otvory zavěšené na 

řetízcích.249 Ze tří v inventáři z roku 1355 uvedených stříbrných kadidelnic byly  dvě běžné a 

jedna sváteční.250 Pro nošení kadidla  sloužily loďky vybroušené z polodrahokamů. Jedna 

jaspisová obložená čistým zlatem a druhá ametystová bez montáže, kterou daroval Karel 

IV..251 Ke stejnému účelu sloužila malá stříbrná pyxida.252 Součástí každého svěcení a žehnání 

bylo kropení svěcenou vodou. Stříbrný džbánek s vyobrazeními byl určen jako nádoba na 

ni.253   

Při bohoslužbě bylo zvykem stavět na oltář svíce. Stavění svic a kříže na hlavní oltář 

bylo závazně ustanoveno papežem Inocencem III. (1198-1216) Kolem roku 1200. Inventáři 

z roku 1355 následují tři dvojice svícnů (candelabrum). První pár svícnů ze  stříbra daroval 

Olomoucký biskup Hynek Berka z Dubé (1326-1333).254 Další dvojice svícnů byly z mědi a 

                                                
244 KOTZUR/ LÜTKENHAUS 1994, 36. 
245 BERGER 2008, 336-337. 
246 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 149. 
247 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 150. 
248 FRITZ 1982, 194. 
249 BERGER 2008, 172. 
250 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 154. 
251 PODLAHA/ŠITTLER 1903 XVI č.147. 
252 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI č.148. 
253 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI č. 156. 
254 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII č. 160. 
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křišťálu.255 Jako příklad jednoduchého oltářního svícnu může sloužit svícen  z první poloviny 

14. století  (Köln, Schnütgenmuseum) zdobený dvěma šestihrannými nody a prolamovanými 

okénky na noze zhotovený z postříbřené mědi.256 [39]   

 

 

3.15 Inventarium tumbarum corporum sanctorum 

 

Tumba byla relikviářová skříň, jinak označovaná také jako sepulcrum.257 V literatuře se 

setkáme také s termíny domečkový, či sarkofágový relikviář. Od ostatních  relikviářů tvaru 

truhly se tumby liší sedlovou střechou, kterou jsou nahoře uzavřeny.  Nejstarší dochované 

příklady relikviářových tumb pochází z osmého století. V Čechách  reprezentuje výjimečně 

dochovanou tumbu relikviář sv. Maura, původem z Belgie 13. století dnes uchovávaný na 

zámku v Bečově nad Teplou.258 

Svatovítský inventář z roku 1355 uvádí celkem jedenáct relikviářových tumb. Tumby 

byly zjevně nové, protože předchozí inventář z roku 1354 uvádí relikvie uložené později 

v tumbách buď v odlišných schránkách, nebo zcela bez nich.  Materiálem z nějž byly tumby 

vyrobeny bylo ve většině případů pozlacené stříbro, jen tumby sv. Víta a sv. Lazara byly 

vytvořeny z ametystu osazeného v pozlaceném stříbře.  

 Podoba tumbových relikviářů Svatovítského pokladu je poměrně těžko odhadnutelná, 

neboť  podrobnější popisy jejich tvaru a výzdoby inventáře neuvádí. Jako vodítko zde příliš  

neposlouží ani precizně provedený popis relikviářové tumby sv. Václava dochovaný 

v inventáři z roku 1396. Svatováclavská tumba byla totiž  svým významem zcela výjimečná, 

čemuž odpovídalo její mimořádně nákladné zpracování a zvláštní pozornost věnovaná jejímu 

okrášlení. Svatováclavskou tumbu tedy není možné příliš porovnávat s početnějšími tumbami 

a méně honosnými tumbami neznámých rozměrů. Pokud se některé popisy výzdobě věnují 

často u nich nelze spolehlivě zodpovědět například otázku, v kterých případech označoval 

pojem „imago“ v popisu soušku, či reliéf a kdy vyobrazení provedené v ploše. Inventáře jsou 

v těchto případech skoupé i na popis použitých zlatnických technik.   

                                                
255 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII č. 161. 
256 FRITZ 1982, 196.  
257 BRAUN 1940, 37.  
258 Z literatury: Ondřej Cink/ Tomáš Wizovský/ František Maryška / Daniela Staňková: Relikviář svatého Maura, 
2010, A. Černá/ A. Šembera: Relikviář sv.Maura: Průběh restaurování zlatnické výzdoby 1991-2002, in: 
Výroční zpráva státního památkového ústavu v Plzni 2002, 94-96, A. Černá: Relikviář sv. Maura:Restaurování, 
konzervace a průzkumy jeho obsahu a dalších součástí, in: Výroční zpráva státního památkového ústavu v Plzni 
2002, 96-97. 
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 Ametystové tumby sv. Víta a sv. Lazara již byly zmíněny výše.259 Tumba sv. Vojtěcha 

darovaná pražským biskupem Janem IV. zdražic, je popsána jen jako stříbrná pozlacená „cum 

imaginibus“.260  Stejný popis  je uveden také tumb sv. Marka, sv. Urbana, sv. Sapiencie, sv. 

Florencia, či sv. Sergia a Bakcha. V záznamech mladšího inventáře z roku 1387 je u 

některých tumb popsáno poškození, díky němuž se dozvídáme o některých výzdobných 

prvcích. Například na tumbě sv. Marka chyběla jedna lilie.261 Tumby sv. Januaria a 

jeho druhů a  sv. Fortunáty a jejích tří bratrů zdobili lvi a orlice, jakým způsobem byla zvířata 

zpracována již popsáno není. Jednalo se zřejmě o českého lva a říšskou orlici. V případě 

jejich užití na dochované achátové číši, je popis znaků  přesnější. Inventář z roku 1396 uvádí, 

že číše měla na noze dva štítky s orlicemi a dva se lvy. Vzhledem k tomu, že jak relikvie sv. 

Januária, tak i relikvie sv. Fortunáty patřily k darům Karla IV. jeví se umístění českého a 

říšského znaku jako pravděpodobné.  

  

 

3.16 Insignia regalia 

 

 Všechny insignie, jejichž místo bylo pevně zakotveno v korunovačním obřadu, 

zmiňuje korunovační řád českých králů. V ranním průvodu  vedoucím knížete z ložnice do 

kostela  byl vepředu nesen plenář, meč sv. Václava, kříže, kadidelnice a svěcená voda.262 

Svatováclavský meč, využívaný coby korunovační však není umístěn mezi insigniemi, ale má 

své místo v rubrice zahrnující zbraně (arma).263  

 Po začátku mše byl ve slavnostním průvodu přinesen svěcený olej a pak následovalo 

postupné pomazání hlavy, plecí, prsou a paží.264 Arcibiskup pronášel formuli, která uváděla 

krále jako součást: „Kriste, pomaž tohoto krále za vládce mastí, jako jsi pomazal kněze i 

proroky, krále i mučedníky, kteří svou vírou přemohli mnohá království, vykonali 

spravedlnost a dosáhli zaslíbení.“265 Zvláštní význam mělo pomazání rukou, které bylo vždy 

součástí obřadu svěcení kněží a biskupů. Josef Cibulka: „Upotřeben v řádu královského 

svěcení musil tento obřad svou podstatou naznačovati, že posvátná moc, cosi kněžského či 

                                                
259 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 162 a 166. 
260 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 162. 
261 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXXIII, č. 91. 
262 KUTHAN/ŠMIED 2009, 221. 
263 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 207. 
264 KUTHAN/ŠMIED 2009, 237. 
265 KUTHAN/ŠMIED 2009, 237. 
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biskupského, je od tohoto okamžiku vložena do rukou králových.“266 Což dokládá formulace 

„Unguantur manus Istae “ společná při pomazání rukou franckých králů a biskupů a užitá také 

v korunovačním řádu českých králů.267  Křižmo určené k pomazání králů je v inventáři z roku 

1355 zařazeno mezi ostatní posvátné oleje, mezi nimiž je  jeho výjimečný účel podtržen 

zvláštní nádobkou, kterou pro něj daroval Karel IV.268 

 Jednotlivá pomazání se prolínala s obřadem oblékání krále přijímajícího arcibiskupem 

požehnané subtile a dalmatiku. Následovalo odevzdání pláště a  posvěceného meče. Po té 

byly předány náramky (armillas). Podle Josefa Cibulky patřily náramky mezi ornamenta a 

neměly  význam vladařské insignie. Z tohoto důvodu nebyly náramky svěceny samostatně, 

ale dohromady s tunicellou, dalmatikou a pláštěm.269 Z téhož důvodu zřejmě nejsou náramky 

uváděny v rubrice týkající se odznaků královské moci. Panovník pak přijal z rukou 

arcibiskupa prsten. Zlatý prsten se spinelem je jednou ze čtyř panovnických insignií 

uvedených v rubrice inventáře z roku 1355.270 Král pal přijal žezlo a jablko a následovalo 

svěcení koruny předcházející vlastnímu korunování. Arcibiskup žehnal koruně slovy:  

 „Požehnej a posvěť tuto korunu. Jako je sama ozdobena rozmanitými vzácnými kameny, tak 

ať je tvůj služebník, její nositel, naplněn, z tvé štědré milosti, mnohonásobným darem 

vzácných ctností.“271 Dvěma dochovaným odznakům královské moci Svatováclavské koruně 

a k ní náležejícímu žezlu je věnována pozornost v příslušné kapitole. Vladařské jablko 

popisuje inventář velmi stručně, jako zlaté s křížkem.  

 

 

3.17 Insignia pontificalia  

 

 Pontifikálie jsou odznaky biskupského úřadu. Patří mezi ně pontifikální střevíce 

(campagi/ sandalia) a punčochy. Dalším důležitým odznakem je pallium zasílané novým 

biskupům z Říma. Nejvýraznějšími odznaky jsou mitra, berla, prsten a pektorál. Biskupovi 

náleží také právo nosit zvláštní součásti oděvu (rukavice, dalmatika při mši pod rouchem, 

rocheta, mozzeta, cappa magna).272  

                                                
266 CIBULKA 2009, 362. 
267 CIBULKA 2009, 362. 
268 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, č. 149. 
269 CIBULKA 2009, 369. 
270 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 179. 
271 KUTHAN/ŠMIED 2009, 249. 
272 BERGER 2008, 373. 
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Biskupská mitra (mitra, infula) se vyvinula z přilby kuželovitého tvaru, později se 

mitra uprostřed prohnula a vznikly tak dva rohy na stranách hlavy. Následovalo pootočení 

těchto rohů o devadesát stupňů, čímž vznikla mitra s rohy vystupujícími vepředu a vzadu.273 

Vzadu splývaly na krk dva pruhy látky zvané fanony. Během liturgického roku se střídaly tři 

typy miter: bílá, červená a drahocenná (preciosa).274 Jedinou mitru u níž byla výslovně 

zmíněna červená podkladová barva darovala pokladu Eliška přemyslovna a byla  zdobená 

stříbrnými pozlacenými hvězdami na červeném aksamitu.275 Do třetí skupiny, alespoň pokud 

můžeme soudit z dochovaného popisu paří všechny níže uvedené mitry, označení  „preciosa“ 

se však v inventářích neobjevuje.   

Darem císaře byla infule vyrobená z čistého zlata, zdobená drahokamy a perlami. 

Pražský biskup Jan IV. z Dražic daroval infuli stříbrnou pozlacenou. Perlami, drahokamy a 

pozlaceným stříbrem byla zdobena také mitra, kterou daroval Přibyslav, biskup Sardonský 

(1312-1343?). Dvě infule zdobila dubleta (dupletis), tedy kameny jejichž spodní část tvořil 

barevný drahokam a jejichž vrchní část byla tvořena průhledným křišťálem, nebo sklem.276 

Takto vzniklý kámen, byl-li vhodně osazen působil dojmem, že drahocenný spodní kámen je 

výrazně větší.  

Biskupský prsten přijímal biskup na znamení věrnosti církvi a nosil jej neustále.277 Do 

prvního v inventáři z roku 1355 zmíněného prstenu byla zapracována část z řetězu sv. Petra 

obložená zlatem.278 Památka na prvního římského biskupa sv. Petra byla obzvláště vhodnou 

připomínkou vážnosti a významu pražského arcibiskupa. O mimořádnosti prstene darovaného 

Karlem IV. svědčí množství použitých drahokamů: jeden safír, čtyři spinely, čtyři diamanty a 

dvanáct nádherných perel.   

Dva z prstenů byly označeny přívlastkem „magnus“, což by mohlo nasvědčovat, že  

byly nošeny přes pontifikální rukavice, čemuž se musel přizpůsobit jejich průměr. První 

z velkých prstenů s mnoha kameny daroval pražský biskup Tobiáš z Bechyně (1278-1296).279 

Druhý velký prsten s velkým safírem a dalšími malými kameny věnoval kostelu pražský 

biskup Ondřej (1214-1224).280 Témuž biskupovi patřil také pečetní prsten z pozlaceného 

stříbra.281 V každém ze  třech  následujících biskupských prstenů je osazen solitérní kámen: 

                                                
273 BERGER 2008, 276- 277. 
274 STEHLÍKOVÁ 2003, 300.  
275 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 182. 
276 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVII, č. 183 a  184. 
277 BERGER 2008, 388. 
278 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 186. 
279 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 187. 
280 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 188. 
281 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 189. 
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v prvním granát (obklopený drobnějšími kameny), ve druhém topas a ve třetím okrouhlý 

chalcedon.282 Uveden je také jeden jednoduchý zlatý prsten s nápisem.283  

Pektorální kříž (crux pectoralis) zpravidla zavěšený na řetěze se coby odznak 

biskupského úřadu používal od 12. století. Jedná se o jednu z verzí enkolpia, závěsného 

amuletu, který často obsahoval relikvie.284 V inventáři  z roku 1355 jsou zmíněny dva malé 

zlaté kříže a  pektorál s červeným jaspisem.285 Jinou formu měla okrouhlá schránka s gemou a 

granáty.286 

Mezi odznaky biskupské hodnosti náležely také rukavice (cyrothecae/ chirothecae). 

Uvedeny byly tři páry rukavic, z nichž první,  darovaný pražským biskupem Janem IV. 

z Dražic (1301-1343) měl stříbrný lem s pozlacenými fibulemi. Druhý pár rukavic byl zdoben 

podobně jako předchozí. Třetí pár byl vyzdoben zlatým lemováním.287 

Racionale bylo užíváno především jako součást plného biskupského ornátu. Bylo 

protějškem palia a sestávalo ze zdobených pruhů látky nošených přes kasuli. Starobylé 

perlové s orlicemi a racionale uvedné v inventáři z roku 1355 nechal opravit arcibiskup 

Arnošt z Pardubic.288 Na posledním místě rubriky bylo uvedeno racionale určené jáhnům 

„Rationale unum dyaconale“  na němž chybělo mnoho perel.289  

Biskupská berla (pedum, baculus pastoralis/episcopi/archiepiscopi, curvatura) je 

známá od 7. století. Původně se berla nepoužívala při bohoslužbě, ale při příležitostech, při 

nichž  biskup vystupoval jako správce své diecéze (např. při biskupské vizitaci). Časem se 

berla stala nedílnou součástí všech pontifikálních úkonů.290 Berla se skládala z voluty a 

vícedílné hole. Nejčastěji voleným materiálem bylo pozlacené stříbro, technikami zdobení 

filigrán a email.291 

 Inventář z roku 1355 uvádí čtyři berly. V berle sv. Vojtěcha byla zasazena část hole 

sv.Petra. Karel IV. ji nechal okrášlit zlatem, perlami a drahými kameny a doplnil zlatou 

pruhovanou manžetou. Berly doplňovaly proužky látky (paniselli/pasnicze), které 

umožňovaly držení berly bez přímého dotyku rukou. Inventář neudává jejich přesný počet, ale 

                                                
282 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 190-193. 
283 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 193. 
284 BERGER 2008, 226.  
285 PODLAHA/ŠITTLER XVIII,č. 194 a 195. 
286 PODLAHA/ŠITTLER XVIII, č. 196. 
287 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 197. 
288 PODLAHA/ŠITTLER 1903, č.198. 
289 PODLAHA XVIII 1903, XVIII, č.205 
290 BERGER 2008, 65. 
291 STEHLÍKOVÁ 2003, 52. 
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zmiňuje že jedno bylo zdobené stříbrem a perlami.292 Výčet odznaků biskupské důstojnosti 

uzavírají jedny pontifikální střevíce  a pár červených pontifikálních punčoch.293  

 

 

3.18 De inventione armorum 

 

Nejdříve jsou uvedeny památky na sv. Václava, součásti jeho ochranné zbroje. Na  

prvním místě je zmíněna jeho dochovaná drátěná košile.294 [40] Při posledním průzkumu byla 

košile rozpoznána jako součást zbroje z předního východu 10. století a  původ k ní 

přináležejícího límce určen do Čech 12. století, kam spadají i straší opravy pletiva.295 Novější 

opravy pletiva lze zařadit do 15. století.296 Límec pláštíku lemují zlaté kroužky.  

Nejznámějšími z dochovaných památek jsou bezesporu Svatováclavský meč a přilba. 

Meč sv. Václava míval zlatou drahokamy a perlami zdobenou pochvu.297 [41] Po dle 

nejnovějších průzkumů pochází čepel z 10. století a křišťálová hlavice z benátek 13. století. 

Spodní tkanina na jílci má původ v Itálii 14.století a svrchní samet z výšivkou byl doplněn až 

roku 1791. Podle Mileny Bravermanové lze původ Svatováclavského meče vysledovat až k 

roku 1260, kdy jej druhý Kosmův pokračovatel zmiňuje spolu s helmou a brněním, coby 

součást výzbroje sv. Václava. Václav se měl takto vyzbrojen objevit v bitvě u 

Kressenbrunu.298 Roku 1333 byly meč a zbroj a helma svěřeny do péče Heřmana. Tyto údaje 

spolu se skutečností, že meč byl při pražských ukazováních za Karla IV. prezentován coby 

památka na sv. Václava, vedou Milenu Bravermanovou k přesvědčení, že se nemohlo jednat o 

meč zhotovený nově, na objednávku Karla IV.  jak se dříve usuzovalo.299  Železná přilba z 10. 

století  nošená podle tradice  sv. Václavem, rovněž nedávno prošla podrobným 

průzkumem.300   [42]  Vyplynulo z něj, že nánosník a obroučka pokryté stříbrnou a zlatou fólií 

byly zřejmě vyrobeny přímo pro tuto konkrétní kalotu.301 Postava na nánosníku byla 

                                                
292 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 213. 
293 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 204. 
294 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 206. 
295 Výzkum vedl vídeňský archeolog E. Szameit ve spolupráci J. Koštou a J.Hoškem. 
296 BRAVERMANOVÁ 2008 a, 60. 
297 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 207.   
298 BRAVERMANOVÁ 2008 b, 59. 
299 Při průzkumu provedeném M. Bravermanovou, P.Bártou, J. Koštou a J.Hoškem byla objevena část značky 
provedené raně středověkou technikou svárkového damašku. Podle: BRAVERMANOVÁ 2008 b, 59. 
300 Výzkum provedli: M. Bravermanová, A. Havlínová, J. Košta, J. Hošek, D. Perlík.  
301 BRAVERMANOVÁ 2008 c, 60. 
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interpretována buď jako ukřižovaný, nebo jako severský Bůh Odin.302 Mezi světecké meče 

patřil i meč sv. Mořice se a meč uherského krále sv. Štěpána  se slonovinovou rukojetí.303  

 Do  rubriky je zařazen také dodnes dochovaný červenobílý prapor svatého Jiří pošitý 

perlami, darovaný pokladu císařem. Štít krále Václava II. s bílým korunovaným lvem, jehož 

jazyk, zuby a drápy byly pozlaceny  a tři lovecké rohy ze slonoviny rubriku uzavírají.  

 

 

            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
302 BRAVERMANOVÁ 2008 c, 60. 
303 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVIII, č. 207.   
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4. Dochovaná díla patřící mezi původní součásti pokladu v době lucemmburské 

 

 

Do dnešních dnů se dochoval pouze malý zlomek bohatství, kterým chrám sv. Víta ve 

14. století oplýval. Největší pozornost je třeba věnovat dílům, která vznikla přímo ve 14. 

století a jsou doložena jako přírůstky Svatovítského pokladu a dílům, o nichž lze na základě 

mladších  zpráv předpokládat, že byla  ve 14. století jeho součástí. Zmíněny jsou také některé 

významné dochované relikvie, které byly v době lucemburské pro poklad získány.  Na okraj 

je zařazen také stručný výčet dochovaných děl staršího přemyslovského pokladu, jak byla 

zaznamenána v inventáři z roku 1354. V závěru jsou zařazeny relikviáře jejichž součástí jsou 

druhotně použité díly zlatnických prací z lucemburské doby.  

 Součástí dnešního Svatovítského pokladu je navíc řada děl přiřazených k pokladu 

mnohem později. Kapitola záměrně nepojednává o dochovaných pracích, které byly ve 14. 

století součástí jiných pokladů. Část dochovaného materiálu pochází z pokladu uloženého 

původně na hradě Karlštejně, který byl k pokladu Svatovítskému přičleněn v roce 1645.304 Od 

pokladu svatovítského  můžeme karlštejnské předměty oddělit díky kanovníkovi Tomáši 

Pešinovi z Čechorodu, který se věnoval jejich uspořádání  v kapli sv.Václava a ve svém 

díle„Phosporus septicornis“ nám zanechal seznam karlštejnských relikvií.    

Uvedeny zde nejsou ani středověké relikviáře ze svatojiřského kláštera. Do 

Svatovítského pokladu byly získány v roce 1772,  kdy byl klášter  v rámci josefínských 

reforem zrušen.305 Výměnou za odpovídající množství zlata a stříbra tehdy chrám sv. Víta 

získal třináct nových přírůstků z nichž některé pocházely ze 14. století a některé byly i 

starší.306 

 

 

 
                                                
304 Díla dnes uložená ve svatovítském pokladě původem karlštejnská:   Zlatý relikviářový kříž (Urbanův kříž),  
Praha 70. léta 14. stol., noha 1521. Zlato, 15 safírů a 5 skleněných imitací, akvamarín, smaragd, 9 gem. Na zlaté 
montování dřevěného křížku 4 spinely a 4 safíry. 62,5 x 41,5 x 5 cm, Praha metropolitní kapitula u sv.Víta a 
Kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky- Praha, kolem 1376, noha 1522, 5 safírů, Z spinelů, velká křišťálová 
čočka, rytý dekor vyplněn tmavou masou, 31x 23x 1,5 cm. Nápis v gotické minuskuli pod schránkou s ostatkem: 
de panno cruentato quo xpc p(rae)cinctus fuit iin cruce datum per urbanu(m) papa(m) V karolo IIII(to) 
imperatori romanoru(m). (ze zkrvavené roušky, kterou byl kristus opásán na kříži, dáno papežem Urbanem V. 
římskému císaři Karlu IIII. ) Na příčných ramenech stojí jména zobrazených osob: pet(ru)s d(e) belliforti(s) 
d(ominus) kardinalit/ Urbanu(s) papa quintu(s); Karolus quart(us) romanor(um) imperatr/ Venzislau(s) quartu(s) 
bohemie rex karoli filiu(s). OTAVSKÝ 2006d, 162-165. 
305 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 153. 
306 Příklady děl dnes uložených ve svatovítském pokladě původem z kláštera sv. Jiří: Relikviářová paže sv. Jiří,  
relikviářová paže sv. Ludmily, relikviářová busta sv. Ludmily. 
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4.1 Onyxová číše 

 

Kupa, východní středomoří, asi 3.-4.stol., Praha, 1350, achát (onyx), tepané pozlacené stříbro, 

jímkový email, nápis na noze :  

A(nno).D(omini). M(illesimo) CCCL.IUBILEO./KAROLUS ROM/ANORU(m) SE(m)P(er) 

AU/GUST(us). ET BOEM/IE REX. PRAGEN(sis)/ECC(les)IE. AD USUS 

IN/FIRMORU(m).HUS.CIPH/UM ONICHINI/LAPIDIS.DONAVIT  

(léta páně 1350, Karel, římský král, vždy rozmnožitel říše a král Bohemie, pražskému kostelu 

k užívání nemocných tento kalich z onyxového kamene daroval), 15,5x17,5x13,5 cm. Praha, 

Metropolitní kapitula u Sv.Víta, inv.č. K19 

 

Základ nádoby  tvoří onyxová miska. Kámen je oranžovohnědý s bílými proužky, 

proti světlu částečně průsvitný. 307 [43] Miska je z vnější strany zdobena dvanácti godrony a 

uvnitř rozdělena dvanácti žebry. Stříbrné pozlacené kování sestává z lemu umožňujícího 

snadnější pití, který je pomocí čtyř tenkých ozdobně tepaných pásků propojen jednoduchou 

nohou. Oválná noha je zcela hladká, v dolní části ji lemuje úzký pásek s drobnými čtyřlisty. 

Svrchní část obíhá ve třech řadách výše zmíněný dedikační nápis psaný majuskulí. Řádky 

nápisu přerušují čtyři přinýtované štítky, dva s říšskou orlicí a dva s českým lvem.  

Onyxovou číši daroval kapitule Karel IV. roku 1350, což dokládá jak nápis na noze, 

tak i záznamy v inventářích.308 Jedná se zde o jeden z mála případů, kdy lze s jistotou 

ztotožnit dochovaný objekt se záznamem v inventáři. Inventář z roku 1354 dokonce výslovně 

uvádí určení kalicha: pro nemocné a pro ty kteří se účastnili přijímání na Velký pátek.  

Existuje také starší názor, že zmiňovaný Eduardem Šittlerem a Antonínem Podlahou, 

že se jednalo o ciborium.309 Tělo Páně proměněné na Zelený čtvrtek bylo nutno uchovat 

specielně pro příležitost velkého pátku, kdy konsekrace neprobíhala. Krev Páně se v tomto 

případě zpravidla vůbec nepřijímala a nebývala uchovávána ve svatostánku spolu 

s posvěcenou hostií. Nemocní také přijímali pouze Tělo Páně.310 Užití kalicha, coby ciboria 

pro přenášení posvěcené hostie dokládá záznam svatovítského inventáře  z roku 1355 : „Calix 

                                                
307 Saronyx je páskovaný sard (rudohnědý až oranžovýkámen), tedy vrstevnatá poloprůsvitná odrůda chalcedonu 
(kompaktního mikrokrystalického křemene).  
308 Literatura: F.J.LEHNER1867, 57, ŠITTLER/ PODLAHA 1903,146-148,  OTAVSKÝ 2006b,155-156. 
309 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 291. 
310 Za konzultaci k dějinám liturgie děkuji Th.Mgr. Dušanu Hejbalovi. 
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magnus cum imaginibus et duobus ansis, in quo reponitur corpus dominicum in 

Parasceven.“311  

 Slovo cyphus označovalo pohár, nebo šálek často opatřený víkem.312 Uzavření 

onyxového kalicha se jeví  díky jeho rozšiřující se obrubě jako možné. Základ nádoby tvoří 

antická onyxová číše, jaké se vyskytovaly v klášterních a chrámových pokladech už od 

raného středověku. S podobně zpracovanými nádobami se mohl Karel IV. setkat za svého 

francouzského pobytu, při návštěvě benediktinského kláštera v Saint Denis. Tamní opat Suger 

se o tomto druhu nádob se zalíbením zmiňuje: „ Pro službu oltáři jsme upravili porfyrový 

džbán, obdivuhodnou prací sochaře a brusiče byla původní amfora přeměněna do podoby 

orla, posázeného zlatem a stříbrem. Získali jsme vzácný kalich vyrobený z jediného 

masivního sardonyxu a další kalich ze stejného materiálu, který má však jiný tvar a podobá se 

amfoře, a nakonec ještě jeden džbán, jenž vypadá, jako by byl z berylu, nebo z křišťálu.“313 

Stejně jako v případě vyřezávaných antických gem i  zde bylo umění antických řezačů a 

brusičů kamene použito pro nový účel.  Tak se z antické misky stala díky středověké montáži 

liturgická nádoba.314 Karel Otavský uvádí jako možné místo původu onyxové misky Benátky. 

Karel IV. navštívil město roku 1337. V tamním chrámu sv.Marka jsou srovnatelné onyxové 

předměty  doloženy a nelze tedy vyloučit, že  Karel IV. získal misku právě zde.315  

 Stylově naprosto shodná s nohou onyxové číše je noha říšského kříže, kterou nechal 

Karel IV. vyrobit v roce 1352.316 Noha říšského kříže má obdélníkovou základnu a tvoří jí 

dva mansardové stupně z nichž vrchní nahoře zužuje natolik že plynule navazuje na svislé 

břevno kříže. První stupeň nohy nese dvě dvojice štítků, je zde opět je  dvakrát  říšská orlice a 

dvakrát český lev. Další stupeň hladce utvářeného podstavce obíhá dedikační nápis: † ANNO 

MILLENO TERCIO QVINQUAGENO SECVNDO KAROLVS AVGVSTVS ROMANVS 

REXQVE BOHEMVS HOC LINGVM DOMINI TALI PEDE SIC DECORAVIT.317 (V roce 

1352 Karel, vznešený římský a český král nechal toto dřevo [z kříže] našeho pána ozdobit 

                                                
311 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI, 143. 
312 BRAUN 1940, 51. 
313 Podle DUBY 2002, 107-108. 
314 OTAVSKÝ 2006, Ministeriální kalich , in: Karel IV. císař z boží milosti, 156. 
315 OTAVSKÝ 2006, Ministeriální kalich , in: Karel IV. císař z boží milosti, 156. O benátském původu číše byl 
přesvědčen již Karel Stejskal, STEJSKAL:1984, 456. 
316 K říšskému křži, Inv.č. XIII. 21.:  Jádro z dubového dřeva, uvnitř potaženo červeným sametem, vnější strana 
pobita zlatým plechem, šperkové kameny, perly; výška 77,5 cm, šířka 70,8 cm. Boční stěny a zadní strana: nielo. 
Noha kříže: Praha, 1352, pozlacené stříbro, 17,3 cm. Literatura: Helmut TRNEK: Das Reichskreuz, In: Rotraud 
BAUER und Kol.: Weltliche und Geistliche Schatzkammer.Bildführer, Wien 2000, 155., Ernst G. GRIMME: 
Goldschmiede Kunst im Mittelalter. Form und Bedeutung des Relikquiars von 800 bis 1500, Köln 1972, Arpad 
WEIXELGÄRTNER: Führer durch die Weltliche Schatzkammer, Wien 1937. - Přijímací listina FILLITZ (pozn. 
8). Obsahující seznam předmětů. Viz. MURR 1789, 48.  
317 Podle: WEIXELGÄRTNER 1937, 68. 
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takovouto nohou.) Johan Michael Fritz usuzuje, že ze stejné dílny v jaké byla přepracována 

onyxová číše a doplněna noha říšského kříže pochází také relikviářová soška s bolestným 

Kristem uložená v Baltimoru.318  

 

 

4.2 Křišťálový džbán s částí ubrusu ze stolu Poslední večeře Páně 

  

Křišťálová část: Paříž (?), I. Polovina 14. století, zlatnické osazení: Praha kolem 1350, horský 

křišťál, pozlacené stříbro, šperkové kameny a perly, výška 47cm, Praha, Metropolitní kapitula 

u sv.Víta, inv.č.K33, relikvie: polohedvábná podélně pruhovaná látka, délka 122 cm šířka 78 

cm, od roku 1965 (?) není uložena v relikviáři.   

 

Křišťálové tělo džbánu hruškovitého tvaru o dvanácti stěnách je vybroušeno z jednoho 

kusu křišťálu. [29] Ucho džbánu, které s ním původně tvořilo jeden celek, bylo později 

uraženo a připevněno zpět pozlaceným stříbrným plechem.319  Zlatnicky zpracován je vrchní 

okraj a víčko džbánu. Dvanáctihranné víko je lemováno jemným cimbuřím a nahoře 

zakončeno rozvíjejícím se poupětem. Noha džbánu  je zasazena do dvoustupňového 

podstavce, boční stěny obou stupňů a místo, kde džbán přechází v podstavec, zdobí řady 

drobných prolamovaných čtyřlistů. Podstavec  zdobí 30 šperkových kamenů (včetně perel) 

v miskovitých osaznách různých tvarů i velikostí. Osazeno je zde 13 perel, 3 smaragdy, 2 

safíry, 2 rubíny,  2 nefrity, 2 chalcedony, 1 almadin,1 jaspis, 1 ametyst, 1růženín a 1 skleněná 

imitace.  Některé kameny nesedí do lůžek přesně  a jsou podloženy fólií, což by mohlo 

ukazovat na jejich pozdější osazení.320 Do oválného briliantu vybroušená skleněná imitace, 

není původní zcela jistě. První ztrátu kamene zaznamenává již inventář z roku 1365.321 

Celkově není kvalita kamenů příliš vysoká. 

Džbán je bezesporu nejpreciznějším dokladem zpracování křišťálu v pokladě. Povrch 

konvice i její vnitřek byly postupně po malých ploškách broušeny a leštěny.322    Barbara D. 

Boehm se  vzhledem k tvaru a zpracování konvice přiklání k jejímu pařížskému původu a 

                                                
318 FRITZ 1982, 222. 
319 F.J.LEHNER1867, 58. 
320 Podle: BAUER/KLIMEŠ 1991, 48 a 50. 
321 Canulla cristalina, in qua est mensale Dni cum gemmis et perlis ubi deficit una gemma. INVENTÁŔ 1365, 
p.3.   
322 Podle: BAUER/KLIMEŠ 1991, 50. 
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předpokládá, že si ji mladý Karel IV. z Francie přivezl. 323 Konvice používaná při stolování se 

měla v souladu se svým původním posláním uchovávat část ubrusu z Poslední večeře Páně.324 

Podle Franze Bocka připomíná džbán pozdně románské a raně gotické mešní konvičky.325 

Srovnatelný džbán se nachází ve vídeňských sbírkách (Wien, Kunstkammer).326 [44] Tato 

relikvie, kterou Karlu IV. daroval uherský král Ludvík Veliký roku 1348 se také dochovala. 

Na textilii je nápis „mensale domini ihu xpi“ (ubrus Pána Ježíše Krista).327 

Canula magna cristallina circumdata argento deaurata cum gemmis et perlis, in qua est 

mensale Domini nostri ihu xpi, quam idem rex donavit. (velká křišťálová Konvice obložená 

pozlaceným stříbrem s kameny a perlami, ve které je ubrus Pána našeho Ježíše Krista, který 

daroval týž král [Karel IV.])328 

 Relikvie byla do Prahy přivezena 30. dubna 1349 a slavnostně uvítána a v procesí 

odnesena do katedrály. Karel IV. získal od papeže Klementa VI. povolení vystavovat ubrus 

při bohoslužbách na zelený čtvrtek a udělovat  účastníkům bohoslužby  roční odpustky. 

 

 

4.3 Křišťálová miska s rouškou Panny Marie 

 

Benátky, první polovina 14. století, stříbrná montování první polovina 14.století, horský , 

Spojení misek, Praha kolem poloviny 17. století křišťál, pozlacené stříbro, výška 9,5 cm, šířka 

(s uchem) 20 cm , Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta, inv.č. 112 

 

Základem relikviáře jsou dvě oválné křišťálové misky spojené díky osazení 

z pozlaceného stříbra v uzavíratelnou nádobu. [45] Misky zdobí reliéfní výžlabky, u horní 

misky jich je sedmnáct u dolní dvacet pět. Miska tvořící víko je o něco menší, rozdíl 

vyrovnává zlatnicky utvářený lem. Horní část nádoby je lemována výběžky tvaru nosů, lem 

zdobí drobné čtyřlisty. Spodní část je zdobena obdobně, jen motivy jsou obráceny vzhůru 

nohama, navíc je vrchní část lemu doplněna dalším páskem se čtyřlisty a cimbuřím. Spodní 

miska je opatřena šesti pásky, které spojují horní  lem misky a stříbrné pozlacené ovinutí 

                                                
323 Srovnání: Karel Stejskal uvádí, že mohla vzniknout v 11. nebo 12. století v Itálii nebo Egyptě. STEJSKAL 
1984 , 458. 
324 BOEHM Barbara D.: Relikviářová schrána  a ubrus ze stolu Poslední večeře Páně, in: Karel IV. císař z boží 
milosti, 154. 
325 BOCK 1869, 32. 
326 BOEHM 2006, 154. 
327 BOEHM BOEHM 2006, 154. 
328 BOEHM 2006, 154. 
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nízkého podstavce. Podle Franze Bocka byla také horní část roubena kovovými proužky, na 

což ukazují jejich ulámané konce.329 

Relikvii roušky Panny Marie získal Karel IV. v Trevíru  roku 1354.Ve stejném roce je 

také poprvé zmíněna ve svatovítských inventářích, tehdy však byla uložena ve stříbrné 

pozlacené truhličce zdobené drahokamy.330 Inventář z roku 1365 uvádí, že Karel IV. daroval 

všechny kameny a monile z této schránky pro ozdobu hrobu sv. Václava.331 O křišťálové 

nádobě se inventáře nezmiňují. Franz Kirchweger zmiňuje jako možné místo vzniku 

křišťálových misek Benátky i Francii. Fasování řadí Kirchweger s ohledem na užité tvarosloví 

do třetí čtvrtiny 14. století, a jeho český původ vzhledem k nespecifičnosti motivů ani 

nepotvrzuje ani nevylučuje.332 Karel Otavský považuje stříbrné fasování misek za starší a jako 

dobu vzniku určuje první polovinu 14.století.333 Podobně je zpracován relikviář krve sv. 

Václava, sestavený rovněž z křišťálových misek. [46] 

Podle Otavského vznikla schránka spojením dvou misek v jednu nádobu až  po roce 

1645, kdy byl karlštejnský poklad včleněn do pokladu svatovítského.334 Na mědirytině z roku  

1670 trevírská rouška Panny Marie vyobrazena hladká pyxida s kruhovou postavou a oblým 

víčkem.335  

 Schránka ze dvou křišťálových misek tehdy ještě pro uchovávání Mariiny trevírské 

roušky nesloužila. Informace o roušce podává Tomáš Jan Pešina z Čechorodu, který se 

věnoval katalogizaci Svatovítského pokladu po jeho sloučení s pokladem karlštejnským v již 

zmíněném roce 1645. Jeho popis relikvie odpovídá látce uložené dnes ve Svatovítském 

pokladu. 

 

 

4.4 Procesní křišťálový kříž  

 

Benátky, pravděpodobně před 1355, nodus doplněn v 17.století, křišťál a pozlacené stříbro, 

výška 76 cm, šířka 50,5 cm, Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta, inv.č.91, K31 Kříž je 

složen z 11 deskovitě broušených křišťálů.  

 

                                                
329 BOCK 1869, 22. 
330 PODLAHA/ŠITTLER 1903, III.,č.15,IX. č. 299. 
331 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXV.č.71. 
332 Křišťálová miska- relikviář s rouškou P.Marie, in: Karel IV. císař z boží milosti, 261. 
333 Otavský 2011,  Křišťálová nádobka s víčkem jako relikviář části závoje Panny Marie, v tisku. 
334 Otavský 2011, v tisku. 
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Zakončení ramen má liliovitý tvar. [47] Křišťálové destičky jsou ve středu provrtány a 

vyloženy žlutou kovovou folií. Jednotlivé dílky jsou spojeny hladkými lemy z pozlaceného 

stříbra. Ve středu kříže umístěna  otevíratelná schránka tvaru latinského kříže pro umístění 

relikvie.  Schránka je prolamovaná čtyřlisty, které umožňovaly vizuální kontakt  s relikvií.336 

V dolní části ústí  kříž do křišťálového nodu v podobě křišťálové koule s vypouklými 

kanelami doplněného  renesančními články. Horní část nad křišťálovým nodem je doplněna 

dvěma ozdobami ve tvaru obráceného „S“  a v dolní části nástavcem pro žerď.  

 Vzhledem k tomu, že dostupné prameny nezmiňují žádný křišťálový kříž se schránkou 

na relikvie, mohla být schránka ke kříži připojena později.337 Tři křišťálové kříže jsou poprvé 

popsány  v inventáři z roku 1354 kde stojí: Tres cruces cristallinae, duae solempnes et tercia 

simplex valde et fracta.338 V inventáři z roku 1355 je záznam o : Tres cruces cristallinae: duae 

pulchrae et una rudis.339 

Kříže stejného typu, tedy spojené z jednotlivých křišťálových destiček a s lilovými 

zakončeními ramen se pak nacházejí také v Geroně, New Yorku, Lanessiére, Glasgow, 

Osnabrücku, Bernu a Uherském hradišti.  Kříž  je pak zařazen do užší skupiny křišťálových 

křížů z Bernu a Prahy. Křišťálovému základu stylově odpovídá také křišťálový kříž  

z Uherského Hradiště. Dana Stehlíková naznačuje, že i křišťálové desky kříže z Uherského 

hradiště, mohly být součástí Svatovítského pokladu.340  

Křišťálový kříž tedy nemůžeme na základě dochovaných popisů spolehlivě spojit se 

žádným konkrétním  záznamem v inventáři, je však pravděpodobné že byl původní součástí 

Svatovítského pokladu.   

 

 

 

 

 

                                                
336 Podrobný popis materiálu kříže uvádí  BAUER/ KLIMEŠ 1991, 35-36. 
337 OTAVSKÝ 2011, v tisku. 
338 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV č. 47. 
339 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XVI č.132. 
340 Dana Stehlíková však nevěnuje pozornost záznamu v inventáři z roku 1354, v němž je třetí kříž označen jako 
velmi jednoduchý a rozbitý. Označení velmi jednoduchý se na kříž z Uherského Hradiště příliš nehodí. Výraz 
„rudix“ se navíc dá přeložit také jako hrubý, nebo neumělý, což by tuto interpretaci opět komplikovalo a zároveň 
odkazovalo spíše k jednoduchému, umělecky nepříliš hodnotnému kříži. Křišťálový základ kříže, jehož osazení 
pochází až ze 16.století , by podle Stehlíkové mohl být zmíněn ve svatovítském inventáři z roku 1355. Označní  
„rudis“ tedy surový u posledního z trojice křížů mohlo znamenat, že kříž tehdy nebyl ještě fasovaný do kovu, 
což také podle Stehlíkové koresponduje s tím, že pozlacená stříbrná montáž Kříže z Uherského Hradiště je 
staršího data. 
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4.5 Část hřebu Páně 

 

Praha, 2. polovina 14. století , zlato , safír, délka 12,8cm, šířka nahoře 9 mm a dole 6 mm, 

nápis: † De clavo xpi, Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta 

 

Železný hřeb ve stříbrném pozlaceném obložení. [48] Poprvé jej zmiňuje inventář z roku 

1355341, inventář z roku 1368 poprvé zmiňuje obložení hřebu zlatem.342 Obložení hřebu je 

původní, opatřené za Karla IV., který relikvii pro poklad získal. 

 

 

4.6 Ostensorium se znakem rodiny Parléřů 

 

Praha, kolem 1380, pozlacené stříbro, křišťál, výška 35,7 cm, texty na nápisových páskách 

relikvií: DENS S. BENEDICTI CUM PARTE MANDIBULAE. S. NICOLAI. S. MARTINI. 

S. AEGIDIJ. S. ALEXIJ. S. ONORFIJ DE CEREBRO ET BRACHIO S. PROCOPIJ 

CO(NF).  Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta, inv.č. HS 03350, K 20  

 

 Noha tvaru s podstavou tvaru kvadrilobu je zcela hladká, pouze spodní okraj je zdoben 

jemným dekorem a po stranách lemuje spodní část nohy galerie drobných okének s lomenými 

oblouky. [50]  Na hladké ploše nohy je přinýtován červenočerně polcený štít se stříbrným 

dvakrát zalomeným kůlem, znakem rodu Parléřů. Noha se zužuje a pokračuje v osmibokém 

varu až k architektonicky utvářenému čtyřstěnnému nodu. Nodus s prolamovanými dvojicemi 

okének a kružbami je doplněn jednoduchými opěrnými pilířky s fiálami. Přímo nad nodem je 

umístěna kruhová schránka na ostatky překrytá křišťálem, připomínající svým tvarem a 

trojlisty po obvodu slunce. Další schránkou tohoto ostensoria je křišťálový váleček 

s oktogonálním podstavcem lemovaný rozvětvenou opěrnou architekturou. Nad ním je 

připojena, zřejmě později přidaná křišťálová čočka umožňující uložení dalších relikvií. 

Ostensorium završuje kraby zdobená hranolová vížka. 

Ostensorium zřejmě pochází z díly bezprostředně spolupracující se svatovítskou 

hutí.343 Kdo z rodu Parléřů byl  objednavatelem díla nelze jednoznačně určit. Fritz uvádí jako 

možné objednavatele buď samotného Petra Parléře (†1399), nebo jeho nejstaršího syna kněze 

                                                
341 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXIII, č.61. 
342 PODLAHA/ŠITTLER 1903, XXVII, č.61. 
343  TIMMERMANN  2006, 227. 
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Mikuláše (†1397) , kteří by ostensorium mohli pokladu odkázat.344  V inventářích nalézáme 

nejstarší záznamy o tomto ostensoriu  až v první čtvrtině 16.století. Jako stylově nejbližší 

tomuto dílu bývá označováno ostensorium sv. Kateřiny.345   

 

 

4.7 Ostensorium sv.Kateřiny Alexandrijské  

 

Praha, kolem 1380, pozlacené stříbro, křišťál, výška 44,5cm, maximální šířka 14cm, 

Metropolitní kapitula u sv.Víta, inv.č. HSO3351(F), K27, relikvie svatých: Kateřiny, Izáka, 

Nazaréna, Jiřího, Anežky, Sixta a Barbory. 

 

Relikviářové ostensorium složené ze souladně uspořádaných architektonických prvků 

obsahuje celkem tři křišťálové schránky pro uložení ostatků svatých. [55]   Základna nohy je 

šestilaločná,  z ní vybíhá zužující se hexagonální noha s architektonicky utvářeným nodem. 

Šestiboký nodus je prolamován úzkými sdruženými okénky, nad kterými je vždy jedna 

plaménková kružba. Jádrem ostensoria je křišťálový váleček, zasazený na šířku. Jeho okraje 

zdobí lemy  s drobnými liliemi a jemným tepaným dekorem. Válec je rámován architekturou, 

která je zakončena čtyřstěnnou vížkou prolamovanou stejnými prvky jako na nodu. Přímo nad 

křišťálovým válečkem stojí  na miniaturním soklu litá soška a sv. Kateřiny s korunou na hlavě 

a kolem a mečem  v rukou.  

 Křišťálová monstrance s relikviemi sv. Kateřiny se poprvé objevuje v seznamu 

předmětů převezených roku 1420 na Karlštejn, kvůli nebezpečí hrozícímu od husitských 

vojsk.346 Relikviář obsahující téměř všechny relikvie obsažené ostensoriu sv.Kateřiny se 

objevuje seznamu sepsanému k roku 1711, který popisuje obsah relikviářové skříně v Kapli 

sv. Václava. Tento záznam potvrzuje, že monstrance sv. Kateřiny byla z Karlštejna přivezena 

zpět do svatovítské katedrály v roce 1645.347  

Příbuzné architektonické motivy odkazují na spojitost s výše zmíněným ostensoriem 

se znakem rodiny Parléřů. Achim Timmermann nachází přímé souvislosti mezi jednotlivými 

architektonickými články ostensoria a jejich protějšky v monumentální architektuře 

svatovítského chrámu a kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.348  Týž autor uvádí také hypotézu 

                                                
344 FRITZ 1982, 262. 
345 FRITZ 1982, 262, TIMMERMANN  2006a 227. 
346 PODLAHA/ŠITTLER 1903, LXII, č.12. 
347 OTAVSKÝ 2011, v tisku 
348 TIMMERMANN 2006, 168-169.  
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týkající se ostensoria s parléřovským znakem, ostensoria sv. Kateřiny a pastoforia ze 

Svatováclavské kaple. Vzhledem k předpokládané dataci děl, která by předcházela dokončení 

svatovítského chóru můžeme podle něj tyto drobné architektury chápat jako  výsledky 

ověřování budoucích architektonických prvků v malém měřítku.349 

 

 

4.8 Barokní kříž obsahující gotický relikviář se dřevem Kristova kříže 

 

Barokní kříž, pozlacené stříbro, výška 46 cm, Praha,1711, schránka na kříž, Byzanc, 

Inv.č. K94/ HS 3418 

 

Barokní kříž ve svém jádru uchovává ostatkovou schránku ve tvaru patriarchálního 

kříže, ta je ve své přední části otevřená a  umožňuje pohled na relikvii. [57]   Část dřeva 

pravého kříže je uložená v dolní části kříže a skládá se ze dvou kousků dřeva spojených 

zlatým hřebem. Vrchní část drobné schránky v roce 1711 zaplnily rozličné relikvie obalené 

látkami. K horní části břevna  je připevněna čtvercová destička s křížkem. Na zadní straně 

schránky stojí nápis : „[část] z dřeva sv.Kříže, přineseného z konstantinopolského kostela, 

které tam zanechala sv.Helena.“350 

Relikvie je původní součástí Svatovítského pokladu. Karel IV. ji získal  v květnu roku 

1354 z kláštera cisterciáckého kláštera Pairis v Alsasku. Tamní opat Mikuláš relikvii  získal 

při svých diplomatických cestách v Cařihradě. Karel IV. obdržel část kříže i s byzantskou 

schránkou a potvrzením tehdejšího opata Jana o její pravosti.351 Původně byla schránka 

zdobena dvěma gemami, rubínem, safírem a perlami. Později byl zřejmě celá schránka 

použita  pro okrasu relikviářové tumby sv. Václava. Podle inventáře z roku 1365 je zlatá 

schránka : „in sepulcro cum suis gemmis“. Což by mohlo naznačovat, že jako schránka, tak 

kameny byly použity k ozdobě sv.Václavské tumby odděleně. V současnosti již na schránce 

žádné drahokamy nejsou.    

 

 

 

 

                                                
349 TIMMERMANN 2006, 169. 
350 OTAVSKÝ 2011, v tisku.  
351 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 36. 
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4.9 Relikviář se zkrvavenou rouškou Panny Marie 

 

Praha, konec 14. století, křišťál, pozlacené stříbro, červený pečetní vosk, látka (relikvie), 

výška 5,5 cm, šířka 10 cm , hloubka 6 cm, inv.č. K00358. 

 

Relikviář tvoří hladká schránka z pozlaceného stříbra s křišťálovým víčkem. [58]  Relikvii 

zkrvaveného pepla Panny Marie zmiňuje již inventář z roku 1354.352 Schránka je doposud 

zapečetěna původní pečetí. 

 

 

 4.10 Dva relikviářové rámečky stříbrné pozlacené  

 

Praha, 14. století, pozlacené stříbro, sklo, šířka 15 cm, výška 9,4 cm, renesanční 

doplňky, lité stříbro, 10,5 cm dlouhé, 11,5 cm široké, Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta, 

č. inv. 77 a 79 

 

Oba rámečky jsou tvarově shodné. Středním motivem je hrotitý čtyřlist uzavřený v na 

koso postaveném čtverci, pod ním je další čtverec, pootočený o 45 stupňů. Hroty čtverců 

zdobí stylizované květy. Celý prostor rámečků vyplňují další ornamenty v podobě jednoduše 

orámovaných trojlistů a jeptišek. První rámeček obsahuje podle pásky ze 17.století část 

Kristovy bederní roušky. 353 Druhý rámeček obsahuje dvě části textilie, část roušky kterou měl 

Kristus při umučení a část zkrvaveného plátna v němž byl pohřben.354 K oběma rámečkům je 

v jejich dolní části přivěšen renesanční veraikon z litého stříbra. Na zadní straně medailonů 

jsou uvedeny popisy relikvií s rokem 1618. 

 

  

4.11 Ostensorium s ručkou Betlémského neviňátka 

 

Praha, 1355, úprava po roce 1420 (?), křišťál, pozlacené stříbro, výška 37,5 cm, č. inv.K 51 

 

 
                                                
352 PODLAHA/ŠITTLER 1903, III, č.15. 
353 De Panno, quo Christus erat praecinctus in cruce. ŠITTLER/PODLAHA 1903 a, 75. 
354 De sudario et panno cruentato, quo Christus usus est in sua s.Passione et Sepultura, ŠITTLER/PODLAHA 
1903 a, 75. 
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Křišťálový cylindr v horní části obíhá římsa zdobená cimbuřím. [15] Relikviář uzavírá 

kuželovitá stříška. Křišťálový válec je uchycen pomocí tří úzkých dekorativně zdobených 

proužků. Vrchní část nohy je s  válcem propojena třemi volnými žebry. Jednoduchá noha 

s kruhovou základnou je hladká. Uvnitř je vložena ručička jednoho nevinných dětí, které dal 

Herodes zavraždit v Betlémě, po Kristově narození.  Relikvie ručky nevinného dítěte patřila 

k relikviím, které Karel IV. získal v Trevíru roku 1354.355  Kontrast  provedení volných žeber 

nesoucích křišťálovou schránku  a nedbalého způsobu jakým jsou připevněna  k jednoduché 

noze může ukazovat na pozdější sestavení relikviáře z rozdílných částí.356    

 

 

4.12 Válcová ostatková schránka  

 

Praha, konec 14. století, stříbro, částečně pozlacené, křišťál, průměr 7,3 cm, výška 8,8 cm 

Praha, Metropolitní kapitula u sv.Víta, č. inv. K54/HS 3378 

 

Schránka spočívá na třech nožkách z litého cizelovaného stříbra, které mají podobu lvíčků. 

Křišťálový válec lemují dole i nahoře pásky s prolamovanými čtyřlisty. [54]  Horní a dolní 

obrubu propojují tři plasticky pojaté a rytím zdobené pásky. Mírně zaoblené hladké víčko je 

lemováno cimbuřím. Ze středu víčka vystupuje výběžek zakončeným fleuronem. Uvnitř 

nádoby je na spodní straně víčka je na modrém emailovaném pozadí vyobrazen Beránek Boží. 

Na ploše naproti se nachází emailovaný obraz Kristovy tváře.357 Z vyobrazení Franz Bock 

usuzuje, že  se jednalo o nádobu pro přechovávání těla Páně ve svatostánku.358 

 Relikvie sv. Petra, Pavla, Tomáše a Jana Křtitele jsou doloženy jako součást pokladu 

chovaného na Karlštejně. Tuto pixidu zmiňuje karlštejnský inventář z roku 1441, kde je 

uvedena jako monstrance se třemi stříbrnými pozlacenými lvíčky.359 Do Svatovítského 

pokladu se tedy pyxida dostala až roku 1645 spolu s ostatními objekty z Karlštejna, ale je 

možné, že před odvezením na Karlštejn mohla být schránka v katedrále užívána jako 

ciborium. 

  

 
                                                
355 OTAVSKÝ 2010a, 210. 
356 OTAVSKÝ 2011, v tisku 
357 Popis vnitřku nádoby podle: F.J.LEHNER Metod, 10/1867, 10. 
358 BOCK 1869, 14.  
359 OTAVSKÝ 2011, v tisku.  
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4.13 Věžové ostensorium sv.Václava 

 

Praha, konec 14. století, křišťál, pozlacené stříbro, výška 24,5 cm, nápis: r. s.Wenceslai ducis 

boe.  inv.č. K35/ HS3359 

 

Šestiboká křišťálová schránka je v horní a dolní části opatřena zlatnickým osazením. 

Dolní část tvoří hladké noha na s obdélníkovou patkou. [53] V místě, kde sokl přechází ve 

stvol je noha zesílena a ozdobena slepými okénky.  Štíhlou nohu zdobí jednoduchý nodus, 

složený ze dvou proti sobě obrácených pyramidek s prohnutými stěnami.  Na páscích 

spojující dolní spodní část relikviáře s kuželovitou stříškou je vyryt nápis informující o 

relikviích sv. Václava uložených vevnitř. Šestiboká jehlancová stříška relikviáře je zakončena 

křížkem.   

 Uvnitř jsou uloženy dvě části kostní dřeně, označené nápisovou páskou jako prst sv. 

Václava.360 Drobné relikvie sv. Václava byly do pokladu zřejmě začleněny díky vyzdvižení 

světcových ostatků roku 1348, kdy bylo možné drobné části Václavova těla oddělit. 

Křišťálová monstrance pro relikvie sv. Václava je poprvé uvedena v seznamu předmětů 

převezených roku 1420 na Karlštejn.361 Jako další zmínku, která by se mohla monstrance 

týkat uvádí Karel Otavský zápis v seznamu předmětů, které byly po roce 1455 převezeny na 

Krumlovský hrad. Je zde zmíněna malá vysoká monstrance v níž byl umístěn  útržek roucha 

pěti bratří a části prstů sv. Petra a sv.Václava.362  

 

 

4.14 Pyxida s jehlancovitou střechou 

 

Praha, 2. polovina 14. století, pozlacené stříbro, horský křišťál, výška 15 cm, inv.č. K53, 

Svatí, jejichž relikvie jsou uvnitř: Ondřej, Jiří, Dominik, Lupus, Kateřina, Markéta, Uršula, 

Marie Magdaléna, Mikuláš, Felix, Adaukt, Barbora, Klára, část prutu, jímž byl bičován 

Kristus a další beze jmen 

 

Křišťálový cylindr je osazen ve stříbrném pozlaceném montování. [52] V horní části je 

ostensorium uzavřeno jehlancovou stříškou zdobenou kraby, ne jejímž vrcholu je umístěn 

                                                
360 OTAVSKÝ 2011, v tisku  
361 PODLAHA/ŠITTLER 1903, LXII, č.35. 
362 OTAVSKÝ 2011, v tisku 
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fleuron.  Horní i dolní lem křišťálového válce lemují  pásy drobných stylizovaných lilií. 

Nízký sokl relikviáře je jednoduchý a hladký.  

Relikviář pravděpodobně souvisí s odkazem svatovítského inventáře z roku 1540,  kde 

je popsána nádobka obsahující stočený lístek se jmény mnoha světců.363 Je možné, že 

nádobka byla původně užívána k uchovávání svěcených olejů, nebo že sloužila jinému 

nesakrálnímu účelu.364 

 

4.15 České korunovační insignie  

 

Podle Karlova korunovačního řádu sestával korunovační ornát českého krále z koruny  

žezla, jablka, prstenu, náramků, meče a oděvu, tj. pláště, dalmatiky a tunicely zvané subtile.365  

Na oltáře byly při korunovacích krom toho stavěny relikvie, mezi nimiž zaujaly nejpozději od 

začátku 16. století přední místo dva dochované relikviářové kříže s památkami Kristova 

utrpení, které původně přináležely ke Karlovu karlštejnskému královskému pokladu. Velký 

zlatý kříž, zdobený drahokamy a gemami, s relikviemi Kristova umučení, dnes běžně 

nazývaný korunovační vznikl v 70. letech 14. století, kdy nahradil starší kříž známý pouze 

z vyobrazení na karlštejnských freskách. 366 Vedle toho byl při korunovacích používán kříž 

s fragmentem Kristovy bederní roušky.   

Insignie prvních přemyslovců známe pouze z vyobrazení na mincích a pečetích. 

Podobu insignií z doby posledních přemyslovců nám přibližují dochované pohřební klenoty 

Přemysla Otakara II. z roku 1296 a Rudolfa I. Habsburského z roku 1307. O mimořádně 

drahocenných nových korunovačních insigniích Václava II., koruně, meči, štítu a plášti, mluví 

                                                
363 PEŠINA 1673, s. 496.  
364 OTAVSKÝ 2011, v tisku 
365 Josef CIBULKA: Český řád korunovační a jeho průvod, Praha 1934, 85, 88-90. 
366 Zlatý relikviářový kříž - Praha 70. léta 14. stol., noha 1521. Zlato, 15 safírů a 5 skleněných imitací, 
akvamarín, smaragd, 9 gem. Na zlaté montování dřevěného křížku 4 spinely a 4 safíry. 62,5 x 41,5 x 5 cm, Praha 
metropolitní kapitula u sv.Víta a Kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky- Praha, kolem 1376, noha 1522, 5 
safírů, Z spinelů, velká křišťálová čočka, rytý dekor vyplněn tmavou masou, 31x 23x 1,5 cm. Nápis v gotické 
minuskuli pod schránkou s ostatkem: de panno cruentato quo xpc p(rae)cinctus fuit iin cruce datum per 
urbanu(m) papa(m) V karolo IIII(to) imperatori romanoru(m). (ze zkrvavené roušky, kterou byl kristus opásán 
na kříži, dáno papežem Urbanem V. římskému císaři Karlu IIII. ) Na příčných ramenech stojí jména zobrazených 
osob: pet(ru)s d(e) belliforti(s) d(ominus) kardinalit/ Urbanu(s) papa quintu(s); Karolus quart(us) romanor(um) 
imperatr/ Venzislau(s) quartu(s) bohemie rex karoli filiu(s). Karel OTAVSKÝ: Zlatý relikviářový kříž,  in: Jiří 
FAJT (ed.): Karel IV. Císař z boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437, Praha 
2006, 111-113 Kříž s ostatkem Kristovy bederní roušky, ibidem 162-165. 
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veršovaná kronika Otokara Štýrského.367 Jedinou dochovanou insignií z této doby je snad 

takzvaný svatováclavský meč uložený dnes ve Svatovítském pokladu.  

Z doby Karla IV. se nám dochovalo hned několik odznaků moci českých králů. Jedná se o 

svatováclavskou korunu uloženou korunní komoře nad Svatováclavskou kaplí v pražské 

katedrále a  žezlo chované ve Vídni. Svatováclavská koruna byla zhotovena kolem roku 1345 

jako korunovační insignie, kterou Karel ještě jako moravský markrabí vybavil basiliku sv. 

Víta. Tato donace souvisí s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství v květnu 1344.  

Právo korunovat českého krále tím přešlo z metropolity mohučské arcidiecéze, ke které 

předtím pražská kapitula patřila, na pražského arcibiskupa.368 V té souvislosti bylo třeba 

vytvořit nové liturgické náčiní, mezi které patřily i korunovační insignie.  

Hlavní korunovační insignie, koruna, žezlo, jablko a prsten, které Karel  svěřil  do 

péče svatovítské kapituly, figurují v inventářích Svatovítského pokladu ze 14. století. Jako 

korunovační meč možná sloužila tamtéž chovaná starší zbraň připisovaná zemskému světci. 

Použití těchto ceremoniálních insignií, jmenovitě koruny, bylo omezeno na korunovace a 

některé důležité protokolární akty pokud se konaly v Praze. Pro jiné účely mu sloužily 

soukromé soubory panovnických odznaků. 369  

Součástmi Svatovítského pokladu zůstaly zmíněné insignie až do Zikmundovy 

korunovace krátce po bitvě na Vítkově, dne 28. 7. 1420. Nejprve byly spolu s některými 

dalšími cennostmi odvezeny z ohroženého pražského hradu na Karlštejn a poté, když 

Zikmund opouštěl na podzim zemi, společně s korunním archivem, říšským pokladem a 

ostatkovým pokladem českých králů do královy uherské residence, Budína. Do Čech se 

insignie, archiv a karlštejnský poklad vrátily až po uznání Zikmunda českým králem v srpnu 

roku 1436. Uloženy však byly nikoli již v katedrále, nýbrž na Karlštejně, kde zůstaly pod 

ochranou nejvyššího purkrabí Českého království Menharta z Hradce a jeho následovníků. 

Mezi lety 1448 až 1449 byly krátce uloženy na jeho osobním sídle ve Velharticích.370 Zpět na 

Karlštejn se vrátily až roku 1453, kdy je tam přivezl Jiří z Poděbrad po korunovaci Ladislava 

Pohrobka. Zde pak zůstaly až do 30. června 1619.371 Uloženy byly na stejném místě, které 

                                                
367 VÍTOVSKÝ 1983, 476.  
368 KUTHAN/ŠMIED 2010, 206. 
369 Po své korunovaci císařem Římské říše, která se uskutečnila 5. 4. 1355, byl Karel zobrazován výhradně 
s císařskou korunou na hlavě. Tu lze rozpoznat spolehlivě, protože je vždy podložena papežskou mitrou se 
splývajícími fanony. Císařskou korunu, která odpovídala jeho nejvyšší hodnosti má panovník na hlavě i 
v situacích, kdy uctívá české zemské patrony. František KAVKA: 5. 4. 1355. Korunovace Karla IV. císařem 
Svaté říše římské, Praha 2002, 112.  
370 KOSTÍLKOVÁ 1998, 71-72. 
371 SKÝBOVÁ1982, 37-38.  
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původně sloužilo k uložení císařského pokladu, tedy ve výklenku nad oltářem v kapli sv. 

Kříže. 

Po bitvě na Bílé Hoře se insignie opět navrátily do katedrály, kde byly uloženy nejprve 

v tajných skrýších pod schodištěm stoupajícím od svatováclavské kaple. Žezlo však v Praze 

dlouho nezůstalo. 

Jak ukazuje portrét císaře Matyáše jako českého krále od Hanse von Aachen (Vídeňská 

světská klenotnice, inv. č. GG 3254) i jeho, pravděpodobně dílenská, kopie v Galerii 

Pražského hradu, patřilo gotické žezlo a k němu náležející jablko k českým korunovačním 

klenotům ještě v raném 17. století.372 Záhy nato byly nahrazeny modernějšími renesančními 

dnešními insigniemi které původně sloužily jako osobní insignie Ferdinanda I. České 

středověké insignie se naproti tomu staly součástí rakouského dědičného majetku, kde byly 

užívány jako odznaky rakouského arcivévodství.373   

Svatováclavská koruna byla nadále chována ve svatovítské katedrále v prostoru nad Zlatou 

branou, který byl v 19. století upraven jako korunní komora. Odvezena byla pouze při 

vojenském ohrožení Prahy do Českých Budějovic a Vídně. Mezi lety 1743 a 1791 byla 

umístěna ve Vídeňské klenotnici, odtud se vrátila do Čech u příležitosti korunovace Leopolda 

II. Českým králem.  

 

 

 4.15.1 Svatováclavská koruna 

 

Praha,1344-1345, cca 1mm silný zlatý plech, leštěné drahé kameny, výška 19 cm, průměr 19 

cm obvod 61 cm. Každý ze čtyř segmentů čelenky vybíhá do třílisté lilie. [59]    

 Přední díl je osazen 1 rubelitem, 5 spinely, 1 safírem. Zadní díl zdobí 5středně velkých 

spinelů, 1 velký safír, 8 malých červených spinelů 1 bezbarvý malý, spinel 1 safír oba červeně 

podložené. Na postranních dílech- 14 safírů a 1akvamarín, 2 spinely. Na zástrčkách 

spojujících segmenty jsou nasazeny spinely. Uvnitř koruny se kříží dva zlaté oblouky, tvořené 

druhotným užitím částí jiného šperku. Jsou osazeny 8 většími kameny (4 spinely, 1 rubín, 3 

smaragdy) a 36 menšími (14 rubínů a 22 smaragdů) a 16 perlami. Na křížení kamar je křížek, 

který má na lemu vyryt nápis: HIC EST SPINA CORONA DOMINI. V jeho středu je vložena 

                                                
372 FILLITZ 1969, 401.   
373 Beket Bukovinská soudí, že se tak stalo během 17. nebo 18. století, kdy byly české korunovační klenoty 
několikrát přechodně uloženy ve vídeňských císařských sbírkách a do Čech byly přiváženy pouze u příležitosti 
korunovací. BUKOVINSKÁ 1998, 61.   
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byzantská kamej s rytinami ukřižovaného, archanděla, Panny Marie a Jana Evangelisty. 

Koruna je doplněna dvouvrstvou čepičkou, která je již po několikáté znovu nahrazena, Praha, 

katedrála sv.Víta. 

Svatováclavská koruna měla své jasně určené státoprávní  a liturgické funkce o nichž 

nás informují dobové prameny.374  Podle listiny papeže Klimenta VI. z 6. května 1346, byla 

nová koruna darována sv. Václavu, měla být uchovávána v blízkosti jeho ostatků  a neměla 

odtud být odnášena,  s výjimku korunovací a slavnostních událostí.375 S vypůjčením koruny 

byl také spojen poplatek, který musel být odevzdán kapitule a proti odcizení měly korunu 

chránit za ně hrozící přísné církevní tresty.376  

 Beneš Krabice z Weitmile informuje o další funkci koruny: „Král pak daroval korunu, 

jíž byl sám korunován, svatému Václavovi, aby byla v určených dnech vkládána na jeho 

hlavu[…].“377 Podle Karla Otavského je z této zprávy jasně vyplývá, že koruna nenáležela 

k relikviářové bustě, ale že na ni byla vkládána při výjimečných příležitostech v rámci 

paraliturgického obřadu doplňujícího bohoslužbu  při výročích mučednické smrti 

sv.Václava.378 Posvěcující dotyk s relikvií svatého Václava, však nebyl jediným způsobem, 

kterým byla zdůrazněna posvátná funkce koruny. Významnou roli zde hrálo také uložení trnu 

z Kristovy trnové  koruny do zlatého křížku se safírovou kamejí na křížení kamar.  

Svatováclavská koruna prošla již za vlády svého objednavatele řadou úprav. První 

změna na koruně se týkala čepičky, z níž byla odstraněna monilie, zřejmě užitá pro ozdobu 

relikviářové tumby sv. Václava zhotovené roku 1358.379 

Zásadně byla Svatováclavská koruna přepracována v posledních letech Karlova 

života.380 Nově použité drahocennější kameny měly zdůraznit význam klenotu.381 Původně 

zdobily korunu zelené, červené a modré drahokamy a 60 perel. Po  úpravě na koruně  

dominují červené spinely, veliký červený rubelit na čele koruny a šest mimořádně velkých a 

kvalitních modrých safírů.382 Při  úpravách došlo zřejmě také ke změně uspořádání 

jednotlivých segmentů koruny, jak to naznačují zlatnické značky.383 Podle Karla Otavského 

byl velký červený rubelit vsazen do koruny až po dokončení těchto úprav. Dochoval se 

                                                
374 OTAVSKÝ, 2010, 255.  
375 Slovem „caput“ užitým v listině, je zde myšlena zřejmě relikviářová  busta světce. 
376 OTAVSKÝ, 2010, 255.  
377 BLÁHOVÁ 1987, 224. 
378 OTAVSKÝ, 2010, 256. 
379 OTAVSKÝ: 2006a, 94.  
380 OTAVSKÝ 1992, 48-57.  
381 OTAVSKÝ 2010a,  253-255. 
382 HYRŠL 2003, 38-41. 
383 OTAVSKÝ: 2006a, 94.  
 . 
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záznam z roku 1378, ve kterém císař nařizuje, aby byl rubín, který zakoupil vsazen do 

koruny.384 Gemologický výzkum svatováclavské koruny prokázal, že řada jejích kamenů je i 

z dnešního hlediska mimořádně hodnotná. Zároveň tento výzkum potvrdil, že současné 

rozvržení kamenů, až na drobné detaily, odpovídá inventárnímu záznamu z roku 1387.385 

 Osazny pro drahokamy jsou tvarově i velikostně velmi různorodé. Vysoké osazny 

pozůstávají ze základen tvarů pyramidy a kužele, na něž jsou připevněny vlastní osazny 

tvořené jehlany o různém počtu hran a kužely, jiné kopírují tvar kamene. Některé kameny 

jsou v osaznách přidržovány krapnami.386  

 Tvar koruny, mohl vycházet z podoby starší přemyslovské koruny. Odpovídalo by to 

snaze Karla IV. upevnit  moc svou i svých dědiců v Čechách pomocí zdůrazňování návaznosti 

na přemyslovský rod. Velký prostor dostala  přemyslovská tradice také v rámci 

korunovačního řádu. Podle Anny Skýbové mohl být materiál starší přemyslovské koruny 

přímo využit pro zhotovení koruny nové .387 Vzhledm  k tomu, že podobu starších 

přemyslovských korun spolehlivě neznáme,  je odhadování předobrazů Svatováclavské 

koruny velmi obtížné. Dvě dochované pohřební koruny z hrobů Přemysla Otakara II.(1253-

1278) a Rudolfa I. (1306-1307) jsou oproti Svatováclavské koruně tvořeny střídajícími se 

liliemi a křížky.  

 

  

 4.15.2 Žezlo 

 

Praha, 14. století, stříbro, pozlaceno, 79,6 cm, Wien, Weltliche Schatzkammer, Inv. č. XIV 

44. 

 

Na své jediné pečeti jako český král je Karel IV. zobrazen s čtyřlistou 

(svatováclavskou?) korunou na hlavě,  s žezlem v pravé a vladařským jablkem levé ruce. Tuto 

pečeť s upravenými nápisy používali po něm i jeho synové Václav IV. a Zikmund.388 [60]    

Žezlo uložené dnes v Hofburgské klenotnici, které zhruba odpovídá popisu žezla ve 

svatovítských inventářích 14. století („sceptrum argenteum deauratum“), rozpoznal jako 
                                                
384 OTAVSKÝ: 2006a Karel OTAVSKÝ, 94. 
385 V současnosti je celkový počet kamenů 96, perlel 20, červené kameny celkem 48- z toho rubíny 31, rubelit 1, 
modré kameny-safír 18, akvamarín 1, zelené kameny- smaragd 25. Počet kamenů  zvyšují nýtky pěti perel  a 
jednoho safíru. Jeden  safír byl odstraněn. Podle: BURDOVÁ/ HYRŠL/ KOUŘIMSKÝ/ NEUMANOVÁ  1999, 
17. 
386 OTAVSKÝ: 2006a , 94-95. 
387 SKÝBOVÁ Anna: České královské korunovační klenoty, 14. 
388 KRÁSA 1984, 408-410,  Za upozornění děkuji dr.Otavskému. 
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původně českou karolinskou insignii Hermann Fillitz na základě zmíněných portrétů císaře 

Matyáše.389  

Štíhlá, směrem vzhůru se mírně zužující rukojeť je na konci ozdobena dvojstupňovým 

fleuronem (Kreuzblume). Oba ze čtyř listů složené květy mají čtvercové základny, které jsou 

vzájemně pootočeny o 45 stupňů. Stonkovité výběžky ve tvaru „S“ opticky spojují květy 

s rukojetí.390 Jak doložil Hermann Fillitz, odrážejí se zde architektonické předlohy, které lze 

najít na naposledy v pražské katedrální huti. Elegantní lehkost důvtipně adaptovaného 

architektonického motivu vedla Helmuta Trnka k situování této zlatnické práce do nejbližšího 

okruhu samotného Petra Parléře, jehož jeden syn byl zlatníkem.391 Trnkem navržené datování 

žezla do 3. čtvrtiny však do jisté míry zpochybňuje okolnost, že „sceptrum argenteum 

deauratum“ se objevuje jako dar Karla IV. již v nejstarším zachovaném svatovítském 

inventáři z roku 1354, tedy před příchodem Petra Parléře do Prahy. Navíc je velmi 

pravděpodobné, že žezlo bylo použito spolu se svatováclavskou korunou již při Karlově 

pražské korunovaci (1347). 

Vladařské jablko náležející k tomuto žezlu a Svatováclavské koruně se nedochovalo. 

Dříve za něj bývalo považováno jablko uložené ve vídeňské světské klenotnici spolu 

s žezlem.392 Mezi inventáři Svatovítského pokladu z let 1355 až 1396 kde je jednoznačně 

uváděno „pomum aureum cum cruce“ a materiálem vídeňské insignie, jak je obecně udáván, 

nicméně existuje doposud neobjasněný rozpor. Také k roku 1346 doložená, málo používaná 

Karlova pečeť jakožto českého krále a lucemburského hraběte ukazuje královské jablko 

s vysokým latinským křížem s mírně konkávně vyhnutými ukončeními ramen.393 

 

 

4.16 Relikviáře jejichž části pocházejí ze 14. století  

 

Do této podkapitoly jsou zařazeny relikviáře, jejichž součástí jsou druhotně použité 

články z relikviářů 14. věku.  Relikviář s ostatky sv.Vincence, Vavřince a Ludmily (inv.č. 

K 47/ HS 3371) má podobu křišťálového válečku s křišťálovým podstavcem a třemi 

křišťálovými koulemi ve vrchní části. Vše je propojeno stříbrným pozlaceným osazením. Ze 

                                                
389 Hermann FILLITZ: Zur  Prager Goldschmiedekunst des 14. Jahrhunderts, in: SWOBODA 1969,  401. 
390 Z literatury: Karl SCHWARZENBERG: Die Sankt Wenzels-Krone, Wien 1982, TRNEK 2000. Helmut 
TRNEK: Das Szepter, in: Rotraud BAUER und kol.:Weltliche und Geistliche Schatzkammer.Bildführer, Wien 
2000 
391 TRNEK 2000, 36. 
392 Vladařské jablko, Weltliche Schatzkammer, inv.č. XIV 43, TRNEK  2000a, 36.  
393 KRÁSA 1984, 408-410. Za upozornění děkuji dr.Otavskému.  



 

 80 

14. století pochází cylindr, který mohl být součástí ostensoria z první třetiny 14. století. 

Křišťálové koule jsou zřejmě také použity druhotně, běžně se jich užívalo například jako 

ozdobných knoflíků na hřebenech střech domečkových relikviářů.394 Relikviářová schránka 

z 15.až 16. století s relikviemi sv. Petra, Marty a Marie Magdaleny (inv. č. K57/ HS 3381) 

stojí na noze ze 14.století zdobené průsvitnými emaily.  

  

  

4.17 Dochovaná díla která byla součástí přemyslovského pokladu u sv. Víta 

 

Inventář z roku 1354 jasně odděluje položky patřící k přemyslovskému pokladu. Těchto  

zhruba  80  objektů najdeme v inventáři pod označením:“Ista, que sequuntur, fuerunt prius in 

ecclesia Pragensi.“ Z památek na sv. Václava se dochovala drátěná košile, přilba a především 

meč.395 Zachovány zůstaly také dva závěsné křížky a prsten sv.Vojtěcha, které byly společně 

uloženy v jedné burse.396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
394 OTAVSKÝ 2011, v tisku. 
395 PODLAHA/ŠITTLER 1903, IV, č.54-56. 
396 PODLAHA/ŠITTLER 1903, V, č. 65. 
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5. Svatovítský poklad za husitských válek 

 

Zatímco za vlády Václava IV. nedoznal Svatovítský poklad výraznějších změn, po 

Václavově smrti v roce 1419, byl v důsledku výdajů, které s sebou přinášely husitské boje 

značně ztenčen. Václavův bratr Zikmund Lucemburský využil pokladu coby hmotné rezervy 

již  28. července 1420.397 Tehdy byly odňaty části relikviářové tumby sv. Václava, a vzato 

také množství relikviářů, aby z nich byl vyplacen žold vojsku. Když putoval  Svatovítský 

poklad dva dny na to 30. července 1420 z Prahy  na Karlštejn, byl již značně ztenčen. Na 

Karlštejně byla  uložena jen část pokladu čítající 160 předmětů.398 K dalšímu úbytku však 

došlo během obléhání Karlštejna husitskými vojsky, kdy od počátku roku 1424 začala hradní 

posádka rozprodávat zde uložené poklady. Kromě části Svatovítského pokladu zde byly v té 

době uloženy také poklady Zbraslavského a Ostrovského kláštera, kterých obránci hradu také 

využili pro běžnou obživu. . Husité obléhající Karlštejn se snažili získat korunovační klenoty 

o nichž se domnívali, že jsou na hradě stále uloženy. Ty však byly však již mezi tím odvezeny 

a bezpečně uloženy v Uhrách.399   

Menší část Svatovítského pokladu odvezena roku 1421 na Hrad Ojvín v Horní Lužici. 

Zde bylo uloženo 16 předmětů. Je možné, že další části Svatovítského pokladu byly zavezeny 

na jiná místa, ale tento předpoklad nelze  doložit žádnými dochovanými prameny.400 

Kanovník Tomáš Jan Pešina z Čechorodu ve svém spise „Phospohorus septicornis“ z roku 

1673 uvádí ještě další místa, kam během 15. století odvezeny další relikvie ze Svatovítského 

pokladu: Plzeň, Horšův Týn a následně Řezno, část pokladu byla být uložena v Krumlově.401  

Zpět byly části pokladu postupně sváženy po uznání Zikmunda českým králem. Na 

Řada předmětů však zůstala na Karlštejně, kde byly nově uloženy také korunovační insignie. 

Nové přírůstky se objevují za vlády Jiřího z Poděbrad. Poklad obdaroval například kapitulní 

děkan Václav z Krumlova, který věnoval relikviářovou paži sv. Václava (straší, která byla 

součástí předlucemburského pokladu se již zřejmě nedochovala). 

Výraznějšího rozvoje se poklad dočkal v době Jagelonské.  Vladislav Jagelonský 

obdaroval poklad relikviářovými bustami českých zemských patronů sv. Víta, sv.Václava a 

sv.Vojtěcha mezi lety 1483-1501. Po nástupu Habsburského rodu na český trůn v roce 1526 

nezaznamenal poklad žádných zásadních změn. Svatovítský poklad minulo kalvínské 

                                                
397Oba poklady byly současně odvezeny do Budíny. Odtamtud byl říšský poklad odvezen 1424 do Norimberka. 
398 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 84. 
399 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 85-86. 
400 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 86. 
401 PODLAHA/ŠITTLER 1903, 86. 
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obrazoborectví, které se jinak katedrály citelně dotklo i nebezpečí švédského rabování za 

třicetileté války. V roce 1645 byl ke Svatovítskému pokladu přičleněn poklad z Karlštejna. 

Dalším výrazné rozšíření pokladu znamenal nákup relikvií z kláštera sv. Jiří zrušeného 

v rámci reforem Josefa II. v roce 1782, kdy kapitula koupila 13 předmětů. 402 Devatenácté 

století již pokladu žádné výraznější změny nepřineslo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
402 POCHE 1971, 18-19. 
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IV. Závěr 
 

V předchozích kapitolách  byl popsán vývoj pokladu v lucemburské době a na základě 

dochovaných děl a inventárních záznamů  byla přiblížena jeho tehdejší podoba.  První 

kapitola se zabývala místem Svatovítského pokladu v panovnické  koncepci Karla IV. Na 

prvním místě zde stála jeho snaha povýšit Prahu na skutečné centrum Římské říše, díky zisku 

světeckých ostatků přesahujících svým významem hranice Zemí koruny České. Neméně 

významnou byla snaha vybavit po roce1344, kdy bylo pražské biskupství povýšeno na 

arcibiskupství, svatovítský chrám liturgickým náčiním a relikviemi, které by odpovídalo jeho 

významu. Zmíněny byly také  ostatní poklady jimiž Karel IV. disponoval, zejména  poklad 

římských králů a poklad karlštejnský.  Všechny tři výše zmíněné poklady hrály svou roli při 

pražských ukazováních relikvií, která sloužila k většímu věhlasu císaře i jeho rodu. 

Druhá kapitola byla věnována přírůstků chrámového pokladu v období od roku 1344  

do počátku husitských válek. Největší pozornost byla věnována období mezi lety 1353-1354, 

kdy se poklad díky četným darům Karla IV., které císař nabyl při svých cestách po Německu 

a Itálii rozrostl nejvíce.  

V následující kapitole byla na základě dochovaných inventárních záznamů přibližně 

zrekonstruována podoba pokladu ve 14. století. Pomůckou při srovnávání inventárních 

záznamů se stala tabulka otisknutá v příloze této práce, která obsahuje přehledně uspořádané 

inventáře z let 1354, 1355, 1365, 1368, 1374, 1387 a 1396. Nové čtení originálů inventářů, 

stejně jako uspořádání informací podle jednotlivých předmětů se ukázalo být přínosným. 

Příkladem mohou být relikvie sv. Lucie, darované císařem Karlem , zmíněné v inventáři 

z roku 1368,  a vystavované při pražských ukazováních, které však v redakci Antonín Podlahy 

a Eduarda Šittlera nejsou uvedeny. Tato úprava je přínosná zejména u děl, která jsou poprvé 

zmíněna již v rannějších inventářích z let 1354 nebo 1355, ale teprve záznamy popisnějších 

inventářů z let 1374, 1387 a 1396 podávají detailnější popisy jejich výzdoby.  

Pro lepší představu o podobě nedochovaných děl byly uvedeny příklady různých typů 

relikviářů vyskytujících se v inventárních záznamech  (relikviářové busty, paže, statuety). 

Popisy jsou doplněny obrazovou přílohou, v níž jsou zařazena díla, která většinou se 

Svatovítským pokladem přímo nesouvisí, ale mohou být vhodným příkladem typu relikviáře, 

či bohoslužebného náčiní, které inventáře zmiňují. 

Čtvrtá kapitola byla věnována dochovaným dílům  přibyvším do Svatovítského 

pokladu ve 14. století. Její jádro tvoří katalog předmětů, které byly v lucemburské době 



 

 84 

prokazatelně součástí pokladu. Zmíněna byla i díla, která pokladu přisuzuje literatura, ale 

inventáře je výslovně neuvádějí. Stručně byla zmíněna také dochovaná díla, která byla 

součástí pokladu, již v době předlucemburské.  Dalším přínos  by  jistě přinesl zevrubný 

restaurátorský průzkum některých dochovaných děl Svatovítského pokladu. Poslední kapitola 

stručně vylíčila osudy pokladu za husitských válek. 

 Téma Svatovítského pokladu v době lucemburské nebylo v této práci ani zdaleka 

vyčerpáno, poklad který nabyl zejména za vlády Karla IV. nebývalých rozměrů by bylo 

vhodné srovnat  s obdobnými celky v zahraničí. Také v řadě dalších evropských katedrál se 

dochovaly příslušné inventáře, na jejichž studium by bylo vhodné se v budoucnu zaměřit, a 

které by umožnily  zasadit téma  do širšího evropského kontextu. 
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V. Tabulka - Svatovítské inventáře 1354-1396  
 

 

Tabulka zahrnuje inventáře z let 1354, 1355, 1365, 168, 1374, 1387 a 1396. 

Vzhledem k tomu, že poslední tři zmiňované inventáře jsou uspořádány odlišně, slouží spíše 

pro upřesnění údajů z inventářů předchozích. Tabulka je uspořádána podle inventáře z roku 

1355 a pokud je to možné zachovává jeho číslování z Podlahovy redakce. Také čísla ostatních 

inventářů  jsou pokud to lze, zachována podle starší redakce. 

 

Oranžovou barvou jsou označeny obecné změny v inventáři. 

Fialovou barvou jsou zdůrazněny poznámky 

Zelenou barvou jsou zaneseny poznámky z orginálních inventářů, zpravidla neuváděných ve 

starší redakci z roku 1903.( PODLAHA/ŠITTLER 1903)  

U některých položek, či změn je fialovou barvou napáno „P. neuvádí“, což značí, že nejsou 

uvedeny ve starší redakci 

 

 


