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1. Úvod 
 

 

Na katedrálu svatého Víta na Praţském dnes asi většina osob pohlíţí jako na 

velké umělecké dílo minulosti. V ĉeském národě přetrvává i vztah ke katedrále jako 

památníku národní minulosti a to nikoli jako památníku nutně spojeného s církví, coţ 

výmluvně ukázaly nedávné „spory o katedrálu“, jeţ se řešily i soudní cestou. 

Praţskou katedrálu totiţ v minulosti vyuţívaly ke své reprezentaci nejrŧznější osoby 

a celky.  

Ve své práci se nebudu věnovat komplexnímu popisu stavebního vývoje 

katedrály a její umělecké výzdoby, ale na jejich pozadí se pokusím chronologicky 

sledovat, jaká osoba ĉi entita (kníţe, král, království, církev, (arci)biskup, kapitula) 

se prostřednictvím katedrály reprezentovala a jaké významy byly a jsou katedrále 

přisuzovány. Práce je rámována rokem zřízení praţského biskupství, kdy se pŧvodní 

kostel změnil v katedrálu v církevně – právním pojetí (tj. stal se biskupským 

kostelem), ale zahrnuje i obsáhlejší pasáţ o událostech, které předcházely, neboť 

zásadně ovlivňovaly symbolický výklad katedrály ještě po mnoha staletích. Mým 

pŧvodním záměrem bylo popsat reprezentaĉní funkci praţské katedrály aţ do jejího 

dokonĉení v roce 1929. Ukázalo se však, ţe takový úkol by přesáhl rozsah 

bakalářské práce a vyţadoval by mnohem delší ĉas pro studium pramenŧ a literatury, 

kterých v prŧběhu ĉasu přibývá. Rozhodl jsem se proto ukonĉit práci k roku 1420, 

kdy husitské války přerušily stavební práce na katedrále. 

Ve své práci paralelně porovnávám historickou a uměleckohistorickou 

literaturu s písemnými prameny (kronikami, listinami, záznamy katedrální huti) a 

prameny obrazovými (dobová vyobrazení, souĉasné rekonstrukce, přímé 

pozorování). Na základě tohoto srovnání jsem se pokusil zjistit, kdo a jakým 

zpŧsobem v urĉité době vyuţíval budovu katedrály ke své reprezentaci a jak byla a je 

tato reprezentace chápána v historické a uměleckohistorické literatuře. 

 

Klíĉovým pojmem mé práce je pojem reprezentace, s nímţ se v historické 

vědě a dějinách umění v posledních letech setkáváme stále ĉastěji. Anglické slovo 

representation má několik významŧ, jimiţ se zabývá Ladislav Kesner: Lze ho 

přeloţit jako zpodobení ĉi znázornění, ale také jako znázorňování – tedy ĉinnost, jeţ 

k zobrazení vede. Překlad se však obtíţně hledá pro případ, kdy „zahrnuje… zpŧsoby 

a mody získávání, uchovávání a manipulování znalosti, nebo (v definici editorŧ 



 6 

sborníku rethinking Representation), „je… uměle vytvořenými (jakkoli zdánlivě 

neměnnými) konstrukcemi, skrze něţ se zmocňujeme světa: konceptuální 

reprezentace, jako jsou zobrazení, jazyk a definice, které samy o sobě zahrnují a 

konstruují další sociální reprezentace jako rasa a pohlaví.“ V tomto uţití překládáme 

representation jako znázorňování, systém znázorňování, nebo reprezentace.“
 

1
  Milena Bartlová definuje reprezentaci jako „proces (a jeho výsledky), jímţ se 

zastupuje nějaká skuteĉnost ve formálním aparátu lidské komunikace a vnímání; 

rozumí se, ţe tím dochází k urĉité redukci ĉi jiné proměně výchozí skuteĉnosti.“
2
  

 

Jan Horský mluví přímo o „historikových reprezentací/ch/ urĉitých prvkŧ 

minulé skuteĉnosti“
3
. S nárŧstem poĉtu historických reprezentací, „referencí 

odkazujících ve vztahu mluvĉích subjektŧ k minulosti, dějinám a dějinnosti a 

sekundárně vypovídajících téţ o obsahu a mechanismu fungování jejich historického 

myšlení“
4
, se setkáváme od konce 18. století a masivně od 19. století, kdy se 

etablovala historie jako věda a kdy se předpokládalo, ţe je moţné objektivní poznání 

minulosti. Toto poznání pak mělo vést k moţnostem, jak usměrňovat a případně i 

plánovat budoucnost, coţ pramenilo z chápání ĉasu jako lineární veliĉiny, 

optimistického pohledu na dějiny i víry, ţe „dějepisectví má co do ĉinění se 

skuteĉností, se kterou se musí historikovy závěry shodovat.“
5
 Od konce 19. století 

sílí hlasy po jiných neţ politických dějinách, ale aţ v šedesátých letech 20. století 

profesionální historikové zaĉali upozorňovat na negativní dŧsledky vývoje a 

dŧleţitost dějin nezápadních státŧ. Ĉas jiţ není objektivní jednotkou, přichází dějiny 

rŧzných menšin, ţen apod. Tzv. nová historie se zaměřuje na kaţdodenní ţivot, 

hovoří se o „historii s lidskou tváří“.
6
 Postmoderní kritika se pak vyslovila nejen 

proti myšlence jednoty a souvislosti dějin a prozápadnímu zaměření historie, ale 

navíc zdŧraznila literární aspekty historických děl. Zároveň došlo ke zpochybnění 

moţnosti objektivního poznání jako takového, coţ vedlo k tomu, ţe někteří autoři 

                                                 
1
 KESNER, Ladislav: Poznámka k překladu, in KESNER, Ladislav (ed.): Vizuální teorie. Souĉasné 

anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, 2. vyd., H&H, Jinoĉany 2005, s. 72. 
2
 BARTLOVÁ, Milena: Reprezentace in BOROVSKÝ, Tomáš, HANUŠ, Jiří, ŘEPA, Milan ed.: 

Kultura jako téma a problém dějepisectví, 1. vyd., Matice moravská pro Historický ústav AV ĈR a 

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2006, s. 63. 
3
 HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích 

historické vědy, 1. vyd., Argo, Praha 2009, s. 292 (pozn. ĉ. 123). 
4
 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka: Moderna a historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na 

přelomu 19. a 20. století, 1. vyd., Libri, Praha 2004, s. 15. 
5
 IGGERS, Georg. G: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, 1. 

vyd., NLN, Praha 2002, s. 13. 
6
 Tamtéţ, s. 8. 
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odmítají rozlišovat mezi skuteĉností a fikcí. Aĉkoliv většina historikŧ a historiĉek 

k tomuto „extrémnímu epistemologickému relativismu“ (Iggers) postmoderny nikdy 

nepřistoupila, uznává se, ţe „pŧvodní skuteĉnost nám opravdu není dostupná nijak 

jinak neţ prostřednictvím reprezentací.“
7
 

Historické reprezentace se přitom mohou týkat několika rovin minulosti: a) 

konkrétních historických událostí nebo osob, b) představ o tom, co ovlivňuje dějiny, 

c) samotných názorŧ na to, jak má být o minulosti pojednáváno.
8
 Neustále je třeba 

mít na paměti, ţe taková reprezentace je zároveň interpretací: „…reprezentace nejsou 

jen produkty, ale téţ producenty schopnými podstatně změnit i samotné síly, které je 

přivedly na svět.“
9
 

 

Podobným směrem se ubírala také kritika dosavadního konceptu dějin umění. 

Ladislav Kesner upozorňuje zejména na význam Haydena Whitea a Dominicka Le 

Capry, kteří se soustředili na význam jazyka pro utváření minulosti. Jejich vliv se 

projevil aţ v osmdesátých letech, kdy Hans Belting publikoval knihu „Konec dějin 

umění“ v níţ dějiny umění charakterizuje jako disciplínu, „která se zabývá 

uměleckými zobrazeními, sama zobrazuje a dějiny umění nejsou niĉím jiným neţ 

systémem zobrazování. „Dějiny“ toho, co nazýváme uměním, jsou tedy především 

historickým příběhem; nikoliv objektivním popisem, ale konstrukcí…“
10

 Také 

význam uměleckého díla jiţ není předem daný, ale je vytvářen interpretací diváka. 

Záměr autorŧ se stává jen jedním z prvkŧ této interpretace. Přesto však interpretace 

nemŧţe být zcela libovolná, musí respektovat pravděpodobnost a fakta.
11

 

  

 Reprezentaci je dále moţno chápat „ve smyslu „materiální kultury“, tj. ve 

smyslu reprezentací, jejichţ prostřednictvím se ke skuteĉnosti vztahovali dějinní 

                                                 
7
 BARTLOVÁ, Milena: Reprezentace in BOROVSKÝ, Tomáš, HANUŠ, Jiří, ŘEPA, Milan ed.: 

Kultura jako téma a problém dějepisectví, 1. vyd., Matice moravská pro Historický ústav AV ĈR a 

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2006, s. 64 
8
 ŘEZNÍKOVÁ, Lenka: Moderna a historismus. Historické reprezentace v proměnách literatury na 

přelomu 19. a 20. století, 1. vyd., Libri, Praha 2004s. 24. 
9
 GREENBLATT, Stephen: Podivuhodná vlastnictví. Zázraky Nového světa, Praha 2004, s. 17, cit. 

dle BARTLOVÁ, Milena: Reprezentace in BOROVSKÝ, Tomáš, HANUŠ, Jiří, ŘEPA, Milan ed.: 

Kultura jako téma a problém dějepisectví, 1. vyd., Matice moravská pro Historický ústav AV ĈR a 

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2006, s. 64. 
10

 KESNER, Ladislav: Teorie, vizuální zobrazení a dějiny umění, in KESNER, Ladislav (ed.): 

Vizuální teorie. Souĉasné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, 2. vyd., H&H, Jinoĉany 2005, 

s. 17, 33. 
11

 Tamtéţ, s. 21-22. 



 8 

aktéři.“
12

 Z tohoto hlediska je reprezentace „nejobecnějším pojmem vystihujícím 

vztah podobnosti mezi zobrazeným a obrazem.“
13

 Nemusí však jít – a ĉasto také 

nejde - o vztah podobnosti mezi obrazem a skuteĉností, ale naopak o konstrukci nové 

skuteĉnosti prostřednictvím obrazu, přiĉemţ slovo obraz je v tomto kontextu nutno 

chápat jako „image“. Urĉitou úpravou bylo moţné změnit minulost a tím dodat 

přítomnosti nejrŧznější kvality: legitimitu, věrohodnost, váţnost, slávu atp. „Rozpor 

mezi tím, co nebylo, aĉkoli by si všichni přáli, aby to bylo, samozřejmě nelze vyřešit, 

ale to, co bolestně nebylo, je moţné zobrazit. Ve výtvarném umění je zaměňování 

skuteĉné minulosti za jinou, jeţ by lépe vyjadřovala souĉasné ambice a tuţby, zcela 

legitimním prostředkem. Výtvarné umění imitující minulost nepopírá to, co se 

skuteĉně stalo, ale sní o tom, co by se stát mohlo, kdyby… Umění vyjadřuje touhu 

po tom, co nikdy nebylo, ale o ĉem právě proto všichni o to více sní. Tato svobodná 

volba minulosti ve výtvarném umění kaţdopádně patří k základním atributŧm 

západoevropské kultury. Všemi obdivované atributy starobylosti je zde moţné 

napodobit, chybějící minulost je moţné dopsat, dodateĉně vytesat, namalovat ĉi 

postavit.“
14

 Milena Bartlová upozorňuje na význam architektury a vizuálních umění 

pro reprezentaci národních identit pro studium 19. století a na téma reprezentace 

moci panovníkŧ, stavŧ a měst pro starší období, kdy reprezentace je „míněna jako 

záměrná komunikaĉní strategie“. Jacques Le Goff cituje
15

 autory, kteří dokazovali, 

ţe urĉitý prvek uměleckého díla mŧţe ovlivnit chápání moci: gotika ve spojení se 

scholastikou urĉovala politický systém Francie po roce 1200 (Panofsky), nové 

zobrazení prostoru se stalo v renesanĉní Itálii politickým nástrojem (Francastel) 

podobně jako se středověký urbanismus stal prostředkem k uplatnění moci 

(Braunfels). K tomuto pojetí reprezentace vyšel v ĉeském jazyce esej Craiga Owense 

s názvem Zobrazení, přivlastnění a moc,
16

 jenţ proti sobě staví dějiny umění jako 

údajně nestranný obor a postruktturalistickou kritiku, „která tvrdí, ţe znázorňování je 

                                                 
12

 HORSKÝ, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích 

historické vědy, 1. vyd., Argo, Praha 2009, s. 292 (pozn. ĉ. 123). 
13

 BARTLOVÁ, Milena: Reprezentace in BOROVSKÝ, Tomáš, HANUŠ, Jiří, ŘEPA, Milan ed.: 

Kultura jako téma a problém dějepisectví, 1. vyd., Matice moravská pro Historický ústav AV ĈR a 

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Brno 2006, s. 64 
14

 BAŢANT, Jan: Umění ĉeského středověku a antika, 1. vyd., KLP – Koniasch Latin Press, Praha 

2000, s. 1. 
15

 LE GOFF, Jacques: Středověká imaginace, 1. vyd., Argo, Praha 1998, s. 311. 
16

 OWENS, Craig: Reprezentace, přivlastnění a moc, in KESNER, Ladislav (ed.): Vizuální teorie. 

Souĉasné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech, 2. vyd., H&H, Jinoĉany 2005. Za pozornost 

stojí i skuteĉnost, ţe Kesner ve své úvodní studii pouţívá při překladu ĉlánku slovo „zobrazení“, 

zatímco překladatelka Owensovy eseje zvolila slovo „reprezentace“. 
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neoddělitelnou souĉástí sociálních procesŧ nadvlády a kontroly.“
17

 Asi nejdále 

dovedli tento názor Michel Foucalt a Louis Marin, pro něţ je zobrazení 

konstituujícím aktem naší kultury, jejímţ prostřednictvím dává najevo svou moc a 

nadvládu. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Tamtéţ, s. 189. Na str. 198-9 pak autor oznaĉuje jako hlavní motiv dějin umění touhu vlastnit 

(přisoudit uměleckému dílu urĉitý význam, zařadit ho, a tak se ho zMOCnit). 
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2. Od Bořivojova kostela Panny Marie 

k Václavově rotundě svatého Víta 

 
2. 1. Bořivoj – stavebník prvního křesťanského 

kostela na Pražském hradě  

 

 „Pokřtěn byl Bořivoj, první křesťanský kníţe svaté víry,“ zaznamenal 

Kosmas ve své kronice
18

 k roku 894. Podle posledního bádání
19

 přijal Přemyslovec 

Bořivoj křesťanství od arcibiskupa Metoděje jiţ někdy kolem roku 883. Stalo se tak 

ve Velehradě na dvoře velkomoravského kníţete Svatopluka. Vládce kmene Ĉechŧ 

se tím zaĉlenil do křesťanského univerza a získal zásadní předpoklad, aby s ním do 

budoucna bylo poĉítáno jako s legitimním panovníkem, jenţ svou moc odvozuje od 

křesťanského Boha. Bezprostřední dŧvody, které však dávají tušit širší pozadí 

událostí, jsou uvedeny v Kristiánově legendě: Bořivoj navštívil Svatopluka, jenţ jej 

přijal laskavě, avšak na hostině mu nedovolil sedět u stolu mezi ostatními křesťany. 

Jako pohanovi mu bylo vyhrazeno místo na podlaze. Bořivoj se zřejmě ocitl 

v rozpacích nebo se dokonce cítil uraţen, coţ vedlo biskupa Metoděje k tomu, ţe mu 

vysvětlil, co pro něj přijetí křesťanství bude znamenat: „staneš se pánem pánŧ svých 

a všichni nepřátelé tvoji budou podrobeni moci tvé a potomstvo tvé kaţdodenně 

vzrŧstati bude…“
20

 Bořivoj ihned souhlasil a během několika dní (po náleţitém 

pouĉení a pŧstu) křest přijal se třiceti kníţaty svého prŧvodu. Ať uţ se tato událost 

stala výše popsaným zpŧsobem ĉi nikoliv
21

, Přemyslovská kníţata její obraz přijala 

za svŧj a odvozovala od Bořivoje svou historickou posloupnost
22

, zatímco postava 

                                                 
18

 KOSMAS, Kronika ĉeská, 5. vyd., Svoboda, Praha 1972, s. 34, Anály fuldské k roku 845 zmiňují 

křest ĉtrnácti ĉeských kníţat, vzhledem k zaměření práce se touto událostí nebudu blíţe zabývat, 

zmíněna by však být měla. 
19

 TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 1997, zejména 

s. 312an, SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŢEMLIĈKA, Josef (eds.): Přemyslovci. Budování 

ĉeského státu, 1. vyd., Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 548, ŢEMLIĈKA, Josef: Ĉechy 

v době kníţecí, NLN, Praha 1997, s. 20. 
20

 KRISTIÁNOVA LEGENDA, 1. vyd., Vyšehrad, Praha 1978, s. 20. 
21

 V obraze Bořivoje sedícího na zemi pod Svatoplukovým stolem a jeho vyzdviţení „na roveň“ 

velkomoravskému panovníkovi mŧţeme zřetelně vidět uznání Bořivoje jako suverénního vládce, 

který je se Svatoplukem „v zásadě na stejné úrovni, ovšem se zachováním vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti.“ TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 

1997, s. 335. 
22

 Bořivoj je prvním z kníţat, u kterého Kosmas uvádí pevné (aĉ chybné) datum. Poníţení Bořivoje, 

které vedlo k jeho křtu, nechal Karel IV. v šedesátých letech 14. století zobrazit na jedné z fresek 
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Přemysla měla spíše mytický charakter. Jak upozorňuje David Kalhous, Kristián 

„jako první jasně zformuloval představu o přenesení vlády z Moravy do Ĉech. A 

nejenom vlády, ale zejména pevné církevní organizace.“
23

 Vzhledem k tomu, ţe se 

v této práci zaměřuji na praţskou katedrálu, je pro mne dŧleţité, ţe Kristiánova 

legenda podává „svědectví o dávných tuţbách přemyslovských kníţat (a posléze i 

jejich praţských biskupŧ), kteří o své arcibiskupství nikdy nepřestali usilovat… 

(Kristián) usiloval legitimizovat představu o přenesení Metodějova arcibiskupství do 

Ĉech…“
24

 Starší legenda Crescente fide christiana uvádí jako prvního pokřtěného 

ĉeského kníţete aţ Spytihněva, ĉímţ vyluĉuje vliv Velké Moravy z christianizace 

Ĉech a situuje Ĉechy do vlivu řezenské diecéze. V legendě Crescente fide ovšem 

zaznívají nároky řezenské diecéze z doby, kdy se Ĉechy snaţily vymanit z její 

podřízenosti a také snaha eliminovat Metodějŧv podíl na christianizaci Ĉech a 

Moravy.
25

 Dnes víme, ţe její autor musel znát okolnosti Bořivojova křtu, a mŧţeme 

tak jeho podání povaţovat také za jednu z historických reprezentací, která měla 

slouţit konkrétním úĉelŧm.    

Bořivoj I. zaĉal rychle budovat svŧj obraz křesťanského kníţete: na svém 

sídle v Levém Hradci nechal vystavět kostel, první na ĉeském území. Po svém 

sesazení a návratu do Ĉech přenesl své sídlo do Prahy, kde v areálu dnešního 

Praţského hradu dal postavit kostel Panny Marie. V Kristiánově legendě je tato 

skuteĉnost dána do souvislosti se slibem, který Bořivoj uĉinil v době, kdy pobýval ve 

vyhnanství na Moravě, neboť v Ĉechách došlo ke Strojmírovu povstání: „Poněvadţ 

pak tento kníţe kdyţ dlel na Moravě, uĉinil Bohu všemohoucímu slib, jestliţe ho Pán 

přivede se ctí zpět do vlasti, ţe postaví basiliku ke cti blahoslavené matky boţí a 

                                                                                                                                          
schodiště Velké věţe na Karlštejně (viz SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŢEMLIĈKA, Josef 

(eds.): Přemyslovci. Budování ĉeského státu, 1. vyd., Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, s. 

242. 
23

 KALHOUS, David: Státnost v Kristiánově legendě, in WIHODA, Martin, MALAŤÁK, Demeter 

(eds.): Stát, státnost a rituály přemyslovského věku, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro 

dějiny střední Evropy, 1. vyd., Brno 2006, s. 139. 
24

 KALHOUS, David: Poselství mnicha Kristiána. Poĉátky křesťanství na Velké Moravě a v Ĉechách, 

Dějiny a souĉasnost, 2005, r. XXVII, ĉ. 7, s. 24. 
25

 Základním dílem k této otázce je TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ, 1. vydání, Academia, 

Praha 1981, s. 64 an (autor zde polemizuje s názorem, ţe prvním křesťanským kníţetem byl 

Spytihněv, jak tvrdí KRÁLÍK, Oldřich: Labyrint dávných dějin ĉeských, 1. vydání, Vyšehrad, Praha 

1970, s. 16an, později rozpracováno v TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin 

(530 – 935), Praha 1997, s. 172an, 312an, kde autor prokazuje Bořivojŧv křest a podává podrobný 

rozbor legend a kronik pojednávajících o této události. Zde také podrobný soupis literatury. Z prací 

publikovaných v poslední době vycházím dále z SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan, ŢEMLIĈKA, 

Josef (eds.): Přemyslovci. Budování ĉeského státu, 1. vydání, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 

2009, s. 610, KALHOUS, David: Poselství mnicha Kristiána. Poĉátky křesťanství na Velké Moravě a 

v Ĉechách, Dějiny a souĉasnost, 2005, r. XXVII, ĉ. 7, KALHOUS, David: Státnost v Kristiánově 

legendě, in WIHODA, Martin, MALAŤÁK, Demeter (eds.): Stát, státnost a rituály přemyslovského 

věku, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 1. vyd., Brno 2006.  
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věĉně neporušené Panny Marie, kdyţ se vrátil, bez prodlení hleděl splniti svŧj slib na 

samém hradě Praze.“
26

 Zde se ovšem jeví jistá záhada: Praţský hrad v té době ještě 

neexistoval. Archeologické výzkumy neprokázaly, ţe by hradní ostroh byl osídlen jiţ 

v pravěkém období – na rozdíl od blízkých míst na levém břehu Vltavy.
27

 Ivan 

Borkovský se domníval, ţe kostel Panny Marie byl zaloţen „na místě 

předkřesťanského kultovního místa, jehoţ jiţní vyvýšená ĉást se pravděpodobně 

jmenovala Ţiţi,“
28

 a stavba kostela měla překrýt pohanskou svatyni.  

V devadesátých letech 20. století byla na Hradě nalezena keramika z doby 

před stavbou kostela a odkryty stopy po příkopu, jenţ kvŧli své mělkosti nemohl mít 

obranou funkci. Stopy po obydlích se ale nenašly. Dušan Třeštík přišel s teorií, ţe 

objektem, který příkop obklopoval, byl kníţecí stolec.
29

 Místo, kde byla ĉeská 

kníţata nastolována, leţelo v prostoru dnešního třetího nádvoří, v prostoru 

Hradĉanského náměstí se nacházelo sněmovní pole: kostel Panny Marie byl postaven 

mezi nimi a vizuálně tak jistě vyjadřoval, ţe programem dynastie je křesťanství, coţ 

znamenalo rozpad rodového zřízení, dědiĉnou posloupnost na kníţecím stolci, 

přiblíţení k panovníkŧm sousedních státŧ i (zatím velmi pomalý) zánik pohanských 

zvykŧ. Dušan Třeštík hovoří přímo o „symbolickém aktu dalekosáhlého významu“
30

 

a do období mezi stavbou kostela a stavbou hradeb za Spytihněva I. (zemřel 915) 

klade vznik ĉeského státu. „protoţe se zde kníţe postavil proti svému lidu a místo 

aby spravoval jeho věci z jeho pověření, zaĉal mu vládnout ze své vlastní moci a vzal 

tak na sebe plnou a bezvýhradnou osobní zodpovědnost za jeho osudy, která je 

údělem kaţdé moci. Stalo se to na tomtéţ místě, na němţ aţ podnes sídlí hlava 

ĉeského státu… Pro ĉeskou státnost je to jeden z jejích nejvíce charakteristických 

rysŧ. Je-li totiţ státnost tíhnutí obĉanŧ ke státu jakoţto k formě své existence, 

znamenalo to v Ĉechách zároveň vţdy tíhnutí k jejich středu, ku Praze, ke Hradu a ke 

kamennému stolci uprostřed něho.“
31

  Vizualizací tohoto středu, kterým rŧzní 

jednotlivci i rŧzné skupiny budou reprezentovat své pojetí minulosti, svou legitimitu, 

své tuţby a své plány, se stal kostel v rámci Praţského hradu a později katedrála. 

  

                                                 
26

 KRISTIÁNOVA LEGENDA, 1. vyd., Vyšehrad, Praha 1978, s. 25. 
27

 BORKOVSKÝ, Ivan: Praţský hrad v době přemyslovských kníţat, 1. vyd., Academia, Praha 1969, 

s. 18 – 19. 
28

 Tamtéţ, s. 92. 
29

 TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 1997, s. 342an. 
30

 Tamtéţ, s. 346. 
31

 Tamtéţ, s. 347. 
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2. 2. Kníže Václav – stavebník budoucí katedrály 

 

 Je jisté, ţe se stavbou druhého kostela na Praţském hradě zapoĉal kníţe 

Václav. Potíţe však vznikají při urĉování datace poĉátku stavby a především jejího 

dokonĉení a následného vysvěcení. „Sluţebník Boţí Václav zanechal kostel, 

vystavěný v hlavním sídle Praze ke cti svatého Víta muĉedníka,“
32

 napsal kronikář 

Kosmas. Podle Kosmy tedy v době Václavovy smrti byl jiţ kostel dostavěný, avšak 

„neposvěcený, protoţe ho [Václava] smrt předešla. Kníţe Boleslav vypravil 

k biskupu Michalovi, jenţ byl tehdy představeným kostela řezenského, posly 

s velikými dary a ještě většími sliby a přípověďmi a prosil ho, aby ráĉil posvětiti 

kostel praţský…. Hned, jak kníţe dosáhl splnění svého přání, všechen lid i předáci a 

duchovní zboţně spěchali vstříc přicházejícímu biskupu a s velikou poctou a radostí 

ho uvítali pod střechami hlavního sídla Prahy…. Dne 22. září [Kosmas píše o 

zaloţení kostela v kapitole náleţející k roku 929, pozn. autora.] biskup, posvětiv 

kostel svatého Víta muĉedníka, vrátil se potěšen do svého domova.“
33

 

V Gumpoldově Ţivotě Václavově je však uvedeno, ţe kostel byl za Václava nejen 

dostavěn, ale i vysvěcen (údajně biskupem Tutem). Naproti tomu v legendě 

Crescente fide christiana stojí, ţe v době Václavovi smrti kostel ještě nebyl 

„hotov.“
34

 Uvidíme, ţe tyto rozpory mohou vést historiky k odlišným závěrŧm 

týkajícím se jak urĉení osoby stavebníka kostela, tak toho, co a jakými prostředky 

měla stavba reprezentovat. 

Řešením problému se zabýval Dušan Třeštík
35

 a nalezl ho v Kristiánově 

legendě, jeţ o dokonĉení kostela nepojednává
36

, ale v souvislosti s vysvěcením 

kostela sv. Jiří objasňuje, ţe v této době jiţ starý a slepý biskup Tuto vyslal do Ĉech 

Michala, jenţ byl ustanoven jeho spolubiskupem. Michal také kostel sv. Víta vysvětil 

jako Tutŧv zástupce. Vzhledem k tomu, ţe Václav získal relikvii sv. Víta od císaře 

Jindřicha I. v roce 929, uvaţuje Dušan Třeštík o datu vysvěcení kostela 22. září roku 

                                                 
32

 KOSMAS, Kronika ĉeská, 5. vyd., Svoboda, Praha 1972, s. 36 
33

 Tamtéţ, s. 36 – 37. 
34

 TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 1997, s. 255. 
35

 Tamtéţ, s. 255 – 260. 
36

 „Kdyţ potom milost boţí vnukla jeho srdci myšlenku, aby zbudoval Hospodinu chrám ke cti 

blahoslaveného Víta muĉedníka, vypravil posly k biskupu řezenskému, k jehoţ diecési, jak jsme 

svrchu pověděli, v té době Ĉechy náleţely, aby mu podle kanonických předpisŧ udělil povolení stavět 

basiliku… Kdyţ to vyslechl ctihodný biskup… pravil: “Synu mému, přeblaţenému Václavovi 

vyřiďte, aţ se navrátíte, tento vzkaz: Chrám tvŧj jiţ před Pánem překrásně vystavěn stojí.“ Kdyţ to 

uslyšel kníţe, zaradoval se v srdci, brzy poloţil základy kostela a i zdi jeho výborně postavil.“ tolik 

KRISTIÁNOVA LEGENDA, 1. vyd., Vyšehrad, Praha 1978, s. 62 – 63. 
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929, příp. 930, kdy biskup Tuto zemřel (14. října). Dušan Třeštík také touto úvahou 

dokládá, ţe Václav nezemřel v roce 929, ale aţ v roce 935. 

Při archeologických prŧzkumech v katedrále sv. Víta byly v roce 1911 

nalezeny zbytky románské rotundy. Dušan Třeštík (a před ním zejména architekt 

Kamil Hilbert, historik Josef Cibulka, historiĉka umění Aneţka Merhautová a další) 

ztotoţňují tuto rotundu s Václavovým kostelem, mimo jiné proto, ţe Kosmas říká: 

„ten kostel vystavěl někdy sám svatý Václav k podobenství kostela římského 

okrouhlý…“
37

 Úvahám o podobě této rotundy a jejích inspiraĉních zdrojích věnoval 

Josef Cibulka několikasetstránkovou práci.
38

 Podle Cibulkovy rekonstrukce to byla 

centrála se ĉtyřmi apsidami a měla prŧměr 13 metrŧ. Takové rozměry podle 

Cibulkova názoru znemoţňovaly rovné zastropení ani zaklenutí bez vnitřního 

ochozu. Inspiraci praţské rotundy nalezl Cibulka v kostelu svatého Donáta v Zadaru. 

Cibulkova představa ochozu s tribunami a klenbou se však setkala s výhradami jiţ 

krátce po publikování jeho práce.
39

 Aneţka Merhautová a Dušan Třeštík uvaţovali o 

rotundě bez ochozu a nezaklenuté,
40

 ale nakonec se Třeštík přiklonil ke stavbě 

s vnitřním ochozem, aĉkoli uznává, ţe jistotu mŧţe přinést aţ revize Hilbertova 

výzkumu.
41

  

Dušan Třeštík se také věnoval rozboru, co měla Václavova rotunda 

reprezentovat. Jako její předobraz uvádí  kapli Karla Velikého, jeţ stojí v jeho sídle 

v Cáchách. I kdyţ do sebe praţská stavba zřejmě pojala starý kníţecí stolec
42

 a 

patrně i hrob kníţete Bořivoje, nejdŧleţitější byla podle Třeštíka její vazba na Cáchy. 

Napodobením císařské kaple mohl mladý kníţe vyjádřit svŧj vztah k imperiální 

myšlence a přihlásit se tak k císařskému programu renovatio imperii Romani 

(obnovy římské říše).
43

 Program renovatio imperii Romani ve středověku nebyl 

                                                 
37

 KOSMAS, Kronika ĉeská, 5. vyd., Svoboda, Praha 1972, s. 100.  
38

 CIBULKA, Josef: Václavova rotunda svatého Víta. Rozšířený zvláštní otisk ze Svatováclavského 

sborníku, Nákladem vlastním, Praha 1933. 
39

 POCHE, Emanuel ad.: Praha středověká (ĉtvero knih o Praze). Architektura. Sochařství. Malířství. 

Umělecké řemeslo, 1. vydání, Panorama, Praha 1983, s. 57, FROLÍK, Jan, SMETÁNKA, Zdeněk: 

Archeologie na Praţském hradě, 1. vydání, Paseka, Praha – Litomyšl, 1997, s. 118 
40

 MERHAUTOVÁ, Aneţka, TŘEŠTÍK, Dušan: Románské umění v Ĉechách a na Moravě, 2. vydání, 

Odeon, Praha 1984, s. 37. 
41

 TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 1997, s. 407 – 

408. 
42

 Borkovský však situuje kníţecí stolec na východ od kostela, který tak stál uprostřed mezi ním a 

pahorkem Ţiţi – viz BORKOVSKÝ, Praţský hrad v době přemyslovských kníţat, 1. vy., Academia, 

Praha 1969, s. 121. 
43

 Kaple Panny Marie v paláci Karla Velikého v Cáchách patří k vrcholŧm vyjádření imperiální 

myšlenky v architektuře. Její symbolika nebyla doposud plně interpretována. Jedná se o kruhovou 

centrálu s osmibokým hlavním prostorem. Symbolizuje tak utopii císařství jakoţto spojovacího 

ĉlánku mezi zemí (symbolizované ĉtvercem) a nebem (kruh). Na stejném pŧdorysu se stavěla 

baptisteria, neboť při křtu se ĉlověk zbavuje zemské tíţe a povznáší se k výšinám. Karel Veliký byl 
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míněn doslovně, ale v kontextu křesťanských dějin spásy spíše jako zpŧsob nastolení 

nové jednoty a řádu, který bude trvat aţ do konce světa, kdy pozemští vládci v ĉele 

s císařem odevzdají Kristu insignie své moci
44

. Pro Třeštíka byla stavba rotundy 

potvrzením názoru Rudolfa Turka, ţe se Ĉechy přikláněly k Západu.
45

 Dŧleţité je 

také zasvěcení kostela patronu Saska, svatému Vítu. Vít byl podle legendy syn 

římského úředníka, který pŧsobil v Mazaře na Sicílii. Poté, co odmítl obětovat 

pohanským bohŧm, byl za císaře Diokleciána odsouzen k smrti. Jeho tělo bylo v roce 

306 uloţeno v Římě a v roce 836 byly jeho ostatky přeneseny do saského 

benediktinského kláštera v Corvey. Ostatky jeho rámě si podle svatováclavských 

legend Václav vyţádal na císaři Jindřichovi. Celá událost souvisí s jeho 

„podřízením“ císaři, které je však moţno chápat jako uzavření spojenectví, jímţ se 

Václav „stal uznávaným reprezentantem celých Ĉech“.
46

 

Také Jan Baţant upozorňuje v souvislosti se svatováclavskou rotundou na 

význam palácové kaple v Cáchách, poznamenává však, ţe i ona měla své vzory, 

jimiţ byly centrální kostely v Jeruzalémě, Římě a později v Ravenně a 

Konstantinopoli.
47

 Vzhledem k unikátnosti stavebního typu ĉtyřapsidové rotundy 

v mnohem méně rozvinutém prostředí spojuje praţskou rotundu s kaplí Boţího hrobu 

v Jeruzalémě. Podle Baţanta si tehdy „totiţ v souvislosti s architektonickým typem 

rotundy kaţdý představil jako první rotundu jeruzalémskou,“
48

 která měla podobný 

tvar a – coţ je velice dŧleţité – také rozměry: 12,98 metru byl prŧměr praţské 

rotundy a 13,5 metru ĉinila délky kaple s Kristovým hrobem, jeţ byla umístěna 

v rotundě Boţího hrobu. Zároveň je tento prŧměr shodný s poloměrem kupole nad 

jeruzalémskou rotundou. Tyto rozměry se jako typické znaky jeruzalémské kaple 

Boţího hrobu podle Baţanta ve středověku symbolicky přenášely (ve významu 

translatio) i na jiná místa, podobné rozměry jako praţská rotunda měly i rotundy na 

území dnešního Německa, Švýcarska nebo Polska. „Středověké imitace … se (totiţ) 

vyznaĉují zcela specifickým pojetím vztahu originálu a kopie, k tomu, aby „kopie“ 

                                                                                                                                          
v kapli také pohřben. Za svého ţivota v ní usedl na trŧn – soudcovskou stolici. Tento trŧn byl ke 

korunovacím pouţíván aţ do roku 1531 a stál v prvním patře kaple, aby panovník byl blíţe 

k nebesŧm a zde se přimlouval za svŧj lid u Boha.   
44

 „Padá těch ĉtyřiadvacet starcŧ na kolena před tím, který sedí na trŧnu, a klanějí se tomu, který je ţiv 

na věky věkŧv; pak poloţí své koruny před trŧnem se slovy: „Jsi hoden, Pane a Boţe náš, přijmout 

slávu, ĉest i moc…“ Zjevení Janovo 4, 10 - 11(ekumenický překlad). 
45

 TŘEŠTÍK, Dušan: Poĉátky Přemyslovcŧ. Vstup Ĉechŧ do dějin (530 – 935), Praha 1997, s. 407 – 

411. 
46

 Tamtéţ, s. 417. 
47

 BAŢANT, Jan: Umění ĉeského středověku a antika, 1. vydání, KLP – Koniasch Latin Press, Praha 

2000, s. 13. 
48

 Tamtéţ, s. 16. 
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byla ztotoţněna se svým modelem, staĉila shoda jednoho jediného, zato však 

klíĉového aspektu modelu.“
49

 Tak jako praţská rotunda nesla v sobě odlesk rotundy 

jeruzalémské (obě, ale i rotundy ostatní, byly vnímány jako obraz Nebeského 

Jeruzaléma), odráţely se v ní i všechny další rotundy v Ĉechách. Tím byly Ĉechy 

zakotveny v křesťanském kosmu a transformovány na „druhou Sinaj“.
50

 Jeruzalém, 

město Kristova utrpení, měl ve středověku výjimeĉné postavení, neboť tvořil tzv. 

pupek světa (ublicus mundi) a sloup v jeruzalémském chrámu byl povaţován za střed 

světa. V tomto městě přebýval Bŧh, který sám byl jeho architektem. Zde trpěl 

Kristus a zde se nalézal jeho hrob. Prostřednictvím Jeruzaléma měla na zem přijít 

spása. Historický Jeruzalém představoval jako dobře spravovaná obec ideální stát i 

samotnou církev. Koneĉně symbolizoval také nebeské město, Nebeský Jeruzalém, 

který na konci dějin sestoupí z nebes a do kterého budou moci vstoupit vyvolení. 

V této vazbě byl Jeruzalém vnímán jako symbol věĉného, nebeského ţivota, jako ráj. 

Praţská rotunda však neměla zastupovat rotundu jeruzalémskou. V takovém 

případě by byla zasvěcena Boţímu hrobu. Podle Baţanta byla „definována jako 

rotunda – martytrion, architektonický typ, k němuţ jeruzalémská rotunda patřila a 

v němţ se prolínal pohanský hérós a světec křesťanské církve.“
51

 Nejvýznamnější 

křesťanskou centrálou, v níţ spoĉinuly ostatky křesťanských svatých (zejména 

římských prvomuĉedníkŧ) byl pŧvodně římský Pantheon, zasvěcený v roce 704 

Panně Marii a muĉedníkŧm (Santa Maria Rotonda ad Martyres). Tím, ţe ostatky 

jednoho z římských prvomuĉedníkŧ, svatého Víta, byly přeneseny do Prahy, došlo 

podle Baţanta k propojení s Itálií a Ĉechy se tak mohly reprezentovat jako trvalá 

souĉást západního křesťanstva i římské říše.
52

 

Jan Baţant nezpochybňuje skuteĉnost, ţe kníţe Václav zahájil stavbu praţské 

rotundy ani její pŧvodní zasvěcení. Odmítá však Cibulkovu a Třeštíkovu teorii o 

biskupu Michalovi jako spolubiskupovi a posouvá tak datum vysvěcení rotundy mezi 

roky 944 – 972. Nález starší apsidy v prostoru rotundy jej vede k závěru, ţe pŧvodní 

Václavovu stavbu Boleslav I. „v souladu se svými politickými ambicemi nahradil 

                                                 
49

 Tamtéţ. 
50

 Tamtéţ, s. 17. 
51

 Tamtéţ. 
52

 Tamtéţ, s. 18. Baţant zde upozorňuje i na specifický rituál translace ostatkŧ svatých, kdy se s tělem 

nebo jeho ĉástí přenášel i celý kulturní kontext. Na tomto místě také zpochybňuje, ţe se v případě sv. 

Víta jednalo o celé rámě, neboť „v roce 1090 byly ostatky sv. Víta v Corvey peĉlivě ohledány a ţádná 

podstatná ĉást tehdy nechyběla.“ Dále o propojení s Římem tamtéţ, s. 29 – 31, problémem domnělého 

rámě se podrobněji zabývá CIBULKA Josef: Václavova rotunda svatého Víta. Rozšířený zvláštní 

otisk ze Svatováclavského sborníku, Nákladem vlastním, Praha 1933, s. 131 – 135 se závěrem, ţe se 

v Praze významnější ostatek sv. Víta nenalézal. 



 17 

monumentální rotundou se ĉtyřmi apsidami, kterou však vzhledem k stoupající 

prestiţi Václavově prezentoval jako pouhou úpravu bratrovy stavby.“
53

 To mu 

umoţňuje chápat rotundu jako přihlášení se k otonské (nikoliv mnohem starší 

karolinské) renesanci, coţ mimo jiné dokládá shodným motivem lizén z praţské 

rotundy a magdeburského paláce Oty I
54

. Oba panovníky pojilo mimo jiné 

spojenectví proti Maďarŧm a snaha vybudovat silný stát
55

. Takový stát však měl mít 

svého světce a jeho chrám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Tamtéţ, s. 19 O zbytcích odlišného zdiva se zmiňují téţ FROLÍK, Jan, SMETÁNKA, Zdeněk: 

Archeologie na Praţském hradě, 1. vydání, Paseka, Praha – Litomyšl, 1997, s. 118. Konstatují, ţe 
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54

„Lisény se nepovaţují za souĉást karolinské architektury, ale jsou spoleĉně s řádkovým 

kvádříkovým zdivem oznaĉovány za projev významné vývojové proměny druhé poloviny 10. století.“ 

in POCHE, Emanuel ad.: Praha středověká (ĉtvero knih o Praze). Architektura. Sochařství. Malířství. 

Umělecké řemeslo, 1. vydání, Panorama, Praha 1983, s. 58 MERHAUTOVÁ, Aneţka, TŘEŠTÍK, 

Dušan in Románské umění v Ĉechách a na Moravě, 2. vydání, Odeon, Praha 1984, s. 38 však tvrdí, ţe 

„pŧvod jediného nového ĉlánku – lizén - […] nelze spolehlivě urĉit.“ 
55

 K otonské renesanci se hlásila další sakrální stavba na Praţském hradě postavená v téţe době, 

bazilika sv. Jiří. Také u ní panují nejasnosti ohledně jejího zakladatele (Vratislav, Boleslav II.). Řada 

stavebních prvkŧ ji spojuje s proslulým otonským kostelem v Gernrode. Těmito prvky jsou: pouţití 

kamenŧ rŧzné barvy, ploché stěny (v raněkřesťasnkých stavbách urĉené k malířské nebo mozaikové 

výzdobě), zvýrazněná hlavní loď, boĉní tribuny (ty se mohly dostat do Saska přes manţelku Oty II. 

Theofanu, „která v letech 973 – 78 dlela v Quedlinburku a zasahovala i do tamních staveb. Abatyše 

Hathui (+1014) byla její příbuznou, a proto se přijímá, ţe tímto zpŧsobem se právě v Gernrode objevil 

prvek boĉních tribun, urĉených pro ţeny (matronea).“ (CIBULKA, Josef: Kostel sv. Jiří na hradě 

Praţském, Praha 1936, s. 42) 

Kostel sv. Jiří byl od poĉátku zamýšlen jako reprezentativní stavba ĉeského panovnického rodu. Byl 

zaloţen ĉeským kníţetem v areálu Praţského hradu a zasvěcen světci – rytířovi. Stavba samotná byla 

ve své době zcela ojedinělá a vzorem jí byly otonské stavby s byzantskými prvky. Brzy byl u kostela 

zaloţen klášter, jehoţ abatyšemi se stávaly ĉlenky vládnoucího rodu a příslušnice nejmocnějších 

šlechtických rodŧ. V kostele nalezla poslední odpoĉinek první ĉeská muĉednice sv. Ludmila a po ní 

přemyslovská kníţata a jejich rodiny. Rozsáhlá malířská výzdoba, opět inspirovaná byzantskými 

vzory zprostředkovanými německou oblastí, potvrdila monumentalitu kostela. S tím koresponduje 

stejná inspirace reliéfní výzdoby. Kostel se tak stal symbolem nové panovnické dynastie, která 

aspirovala na svrchovanou moc, jiţ spojovala s náboţenskou legitimitou. Po vzoru Otonŧ se její 

vládnoucí příslušníci chápali jako zástupci Páně, obraz Kristŧv, a obraceli „svou pozornost na Byzanc, 

kde je moţno představu o Kristově blízkosti císaři prŧběţně sledovat od pozdní antiky.“(KELLER, 

Hagen: Otoni, 1. vydání, Vyšehrad, Praha 2004, s. 88). 
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Shrnutí kapitoly 2 

 

S postupující christianizací si ĉeský kníţe Bořivoj uvědomil, ţe pouze přijetí 

křesťanství mu umoţní upevnit a rozšířit panovnickou moc. V souladu s budovaným 

obrazem křesťanského panovníka zakládal kostely; praţský kostel Panny Marie 

umístěný mezi prastarým kamenným stolcem a sněmovním polem vizuálně 

představil nový program dynastie a zároveň navázal na předkřesťanskou tradici 

nastolování ĉeských kníţat.  

Kníţe Václav, jenţ zahájil stavbu nové rotundy na Praţském hradě, se 

podobou kostela přihlásil jak k císařskému programu renovatio imperii Romani jako 

spojenec císaře, ale také jako suverénní panovník, který nastoluje jednotu a řád. 

Prostřednictvím stavby, která odkazovala k římským i jeruzalémským vzorŧm byly 

zároveň Ĉechy a Praha charakterizovány jako nedílná souĉást křesťanského světa. 
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3. Od rotundy k bazilice 

 
3. 1. Kníže Boleslav I. – iniciátor zřízení pražského 

biskupství. Boleslav II., Boleslav III. a Břetislav I. 

usilují o zřízení arcibiskupství 

 

 28. září roku 935 byl ve Staré Boleslavi kníţe Václav na pokyn svého bratra 

Boleslava zavraţděn. Jakkoliv by bylo zajímavé zabývat se jak dŧvody bratrovraţdy, 

tak událostmi osudného dne i urĉením roku, kdy k události došlo, rozsah mé práce to 

neumoţňuje. Spokojme se tedy s konstatováním, ţe vraţda souvisela zejména 

s Boleslavovými mocenskými ambicemi a otázkou, jak zabezpeĉit samostatnost 

ĉeského kníţectví pod vládou Přemyslovcŧ.  Musíme si uvědomit, ţe v této době 

raného středověku ještě zdaleka nebyla vytvořena idea státu jako entity, jeţ stojí nad 

panovníky. Stát byl spojován s konkrétním panovníkem a ten se mohl (vy)měnit.  

 Událost, které však musíme věnovat zásadní pozornost a která podle mínění 

řady historikŧ přímo souvisí s Boleslavovým úsilím zřídit v Praze biskupství, nastala 

podle legendárního podání 4. března o tři roky později. Šlo o přenesení – translaci – 

ostatkŧ kníţete Václava ze Staré Boleslavi do rotundy svatého Víta na Praţském 

hradě. Podrobný rozbor popisu translace v jednotlivých svatováclavských legendách 

podal Dušan Třeštík.
56

 Autoři legend se jen těţko vyrovnávali se skuteĉností, ţe 

k události došlo za vlády Boleslava I., jenţ sám měl vraţdu na svědomí. První 

staroslověnská legenda Boleslava představuje jako kajícníka, naopak autor legendy 

Crescente fide tvrdil, ţe k translaci došlo bez panovníkova vědomí, coţ ale bylo jen 

stěţí moţné. Podívejme se, jak událost podává kompromisní Kristián, protoţe jeho 

líĉení dobře zachycuje některé momenty významné pro posun ve vnímání praţské 

rotundy. 

Několika „sluţebníkŧm boţím“ bylo zjeveno, aby přenesli ostatky kníţete 

Václava z kostela svatých Kosmy a Damiána do „basiliky (sic!) svatého Víta 

muĉedníka, kterou vystavěl a okrasami chrámovými znamenitě ozdobil a v níţ 

jednou, procházeje se, kdyţ byla budována, pronesl prý verš ţalmistŧv: Toť bude 

                                                 
56

 TŘEŠTÍK, Dušan: Translace a kanonizace svatého Václava Boleslavem I. in Světci a jejich kult ve 

středověku (sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy), 1. vydání, Ústav dějin 

křesťanského umění KTF UK v Praze, Praha 2006. 
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obydlí mé na věky věkŧv.“
57

  Předtuchu vlastní smrti i urĉení místa spoĉinutí po 

smrti nalézáme ve více legendách o ţivotě svatých. Kristián však dále zdŧvodňuje, 

proĉ k zjevení mrtvého Václava došlo: „A to ráĉil dobrotivý Hospodin zpŧsobiti 

k chvále a slávě jména svého a na dŧkaz zásluhy blahoslaveného muţe, aby se nad 

slunce jasněji objevilo všem národŧm, ţe Bŧh všemohoucí, ve své dobrotivosti 

národu ĉeskému (v originále „genti Bohemorum“), který se teprve nedávno k němu 

obrátil, velkého ochránce přichystal podle slov Písma…“
58

 Z uvedených slov 

vyplývá, ţe Bŧh se rozhodl dát celému křesťanskému světu najevo, ţe Ĉeši patří 

mezi vyvolené, kteří budou spaseni – a to skrze jednoho z nich, jehoţ si vyvolil na 

základě zboţných ĉinŧ.  

 Hlas Boţí v tak dŧleţité záleţitosti musel být vyslyšen a kníţe Boleslav byl o 

zjevení zpraven. Aĉ bratrovrah a hříšník, snaţil se budit zdání pravověrného křesťana 

(jak nám zanechal jeho obraz Kristián) a také on nemohl Boţí příkaz nevyslyšet.  

Nařídil tedy v noci přenést Václavovo tělo do Prahy. Následuje zevrubný popis 

translace spolu se zázraky, které se oné noci udály a které potvrzovaly, ţe Václav byl 

světec. Po uloţení v kostele svatého Víta nazývá Kristián Václava svatým a 

pokraĉuje v popisu zázrakŧ.  

 Kosmas událost datuje do roku 932, neboť vychází z roku 929 jako data 

Václavova zavraţdění. Tento kronikář ještě zvýrazňuje negativní obraz Boleslavŧv: 

kníţe byl tak znepokojen zázraky, které se děly nad hrobem Václavovým, ţe nařídil 

tajné přenesení ostatkŧ, aby se případná další Boţí znamení dala přiĉítat svatému 

Vítovi.
59

 Také Kosmas od této chvíle mluví o Václavovi jako o svatém. Podle 

Dušana Třeštíka i některých předchozích názorŧ však nemŧţeme spoléhat ani na 

ĉasový údaj „o tři roky později“, evidentně se jedná dobu symbolickou navazující na 

zmrtvýchvstání Krista, k němuţ došlo třetí den po ukřiţování. Uzavřel tedy, ţe 

k přenesení ostatkŧ došlo mezi roky 936 a 967,
60

 později však posunul datum 

translace na horní hranici tohoto rozpětí k rokŧm 966 – 967.
61
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 Co se však s Václavem „stalo“, ţe byl „najednou“ povaţován za svatého? 

Kodifikovaný kanonizaĉní proces vrcholící prohlášením urĉité osoby za svatou 

samotným papeţem byl zaveden aţ za papeţe Alexandra III. (1159 – 1181) v roce 

1171. Do té doby se na kanonizaci podíleli biskupové, případně i opati, kteří 

potvrdili úctu vzdávanou muĉedníkŧm nebo vyznavaĉŧm a s ní související 

přesvědĉení, ţe daná osoba svatá byla. Při té příleţitosti se ostatky svatého přenesly 

z prostého hrobu, kam byl pohřben jako ještě obyĉejný smrtelník, na místo, které 

odpovídalo nově nabytému statusu, nejĉastěji do hrobŧ – oltářŧ. Den translace se 

slavil stejně slavně jako muĉednická smrt.
62

 První takovou translací – svatořeĉením, 

bylo přenesení ostatkŧ svaté Ludmily na popud kníţete Václava. Nyní se on sám stal 

objektem stejného prohlášení za svatého. 

 Nyní víme, jaké dŧsledky byly s translací spojeny, víme také, ţe k aktu 

muselo dojít se souhlasem Boleslava I. Jaké však pro něj měl kníţe – bratrovrah 

dŧvody? Připomeňme si, ţe podle Jana Baţanta to byl navíc on, kdo nechal rotundu 

dostavět a prezentoval ji jako stavbu svého svatého bratra. Legendy naznaĉují, ţe 

Boleslav měl výĉitky svědomí, dŧleţitější ale urĉitě byly vzpomínky na dobrou vládu 

kníţete Václava a především snaha o zřízení praţského biskupství. Vlastní ĉeský 

světec byl pádným argumentem, který měl papeţe přesvědĉit o tom, ţe Ĉechy jsou 

zemí pravých křesťanŧ (jak tvrdil Kristián ve své legendě) a ţe zde má zřídit diecézi. 

Boleslav I. cíleně budoval centralizovaný stát, ovládl jiná kníţata a expandoval na 

Moravu a do Slezska. Pobořil kníţecí hrady a nahradil je vlastními, u nichţ zároveň 

budoval kostely. Chyběli mu však kněţí, které mohl světit pouze biskup, sám také 

nesl výdaje na vybavení kostelŧ.
63

 Absence biskupství představovala i významný 

handicap v postavení ĉeského kníţete mezi ostatními evropskými panovníky, kteří 

vládli zemím s ucelenou církevní organizací.  

 Do ĉela poselství, které mělo u papeţe Jana XIII. jednat o zřízení biskupství 

v Praze (a také na Moravě), byla postavena Boleslavova dcera, řeholnice Mlada. O 

její cestě do Říma roku 967 podrobně pojednává Kosmas (v jeho posloupnosti 

ĉeských kníţat se tak stalo za panování Boleslava II., ĉímţ připravil bratrovraha 

Boleslava I. o další „dobrý skutek“): „…Mlada, panna Bohu zaslíbená, písmu 

vzdělaná, křesťanskému náboţenství oddaná […] se odebrala na zboţnou pouť do 
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Říma a byla tam od otce apoštolského vlídně přijata; pobyvši tam nějaký ĉas, 

sdostatek se s mnišskými pravidly seznámila […]. Naposledy pan papeţ […] vysvětil 

ji na abatyši se změněným jménem Marie a dal jí řeholi svatého Benedikta a 

opatskou berlu. Potom nová abatyše […] jela do drahé vlasti […] a kníţe Boleslav 

uctivě uvítal dlouho oĉekávanou drahou sestru […]. Ona vypravuje svému bratru o 

mnohém, co v Římě viděla […] mimoto mu odevzdala list od otce apoštolského proň 

urĉený, jehoţ znění bylo toto: Dcera naše, tvoje rodná sestra, jménem Mlada, téţ 

Marie, přinesla mezi jinými ţádostmi, jimţ nelze odepřít, od tebe prosbu našemu 

srdci milou, totiţ, aby s naším povolením v tvém kníţectví ke cti a slávě církve Boţí 

smělo býti zřízeno biskupství. To my zajisté s radostným srdcem slyšíce, vzdali jsme 

díky Bohu, jenţ svou církev vţdycky a všude rozšiřuje a zvelebuje mezi všemi 

národy. A proto z plnomocenství apoštolského a z moci svatého Petra, kníţete 

apoštolského, jehoţ jsme, jakkoli nehodní, přece náměstky, svolujeme a schvalujeme 

a ustanovujeme, aby při kostele svatého Víta a svatého Václava (sic!) muĉedníkŧ 

povstal biskupský stolec a při kostele svatého Jiří muĉedníka aby byl zřízen pod 

řeholí svatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší, abatyše Marie, sbor 

svatých panen […]“ A ihned, jak bylo nařízeno, podle úrady kníţete a abatyše byl 

kostel svatého Víta urĉen pro budoucího biskupa.“
64

 

 K ustanovení praţského biskupství však nedošlo „ihned“ po Mladině návratu. 

Ke zřízení biskupství bylo nutné získat souhlas císaře a také řezenského biskupa 

Michala, jenţ se ovšem nechtěl vzdát svých práv nad Ĉechami. Boleslav I. se tak 

zřízení biskupstvínedoĉkal, zemřel v roce 972. Na kníţecí stolec nastoupil Boleslav 

II. Ve stejném roce zemřel i biskup Michal. Nástupcem biskupa Michala se stal 

Wolfgang, jenţ myšlenku praţského biskupství podporoval (proti odporu řezenské 

kapituly) a v roce 976 vysvětil saského mnicha Dětmara (Thietmara) praţským 

biskupem.
65

 Do úřadu ho uvedl (investituoval) císař Ota II. Po příjezdu do Prahy 

ĉekalo Dětmara potvrzení v úřadu, které se odehrálo přímo v rotundě svatého Víta, 

jak zaznamenal Kosmas
66

. 
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 Roku 976 se tak praţská rotunda sv. Víta a Václava stala v církevně-právním 

smyslu katedrálou, sídelním kostelem biskupa. Architektonický typ je moţné 

povaţovat za reprezentaci mocenského programu Přemyslovcŧ, který byl postaven 

na významovém propojení ĉeského kníţectví s nejvýznamnějšími městy 

křesťanského světa, Římem a Jeruzalémem, a ideou renovatio imperii romani. Jak jiţ 

bylo uvedeno, centrální pŧdorys měl zřejmě evokovat význam římské rotundy Santa 

Maria Rotonda ad Martyres a jeruzalémské rotundy nad Boţím hrobem, zároveň i 

rotundy Panny Marie v císařském paláci v Cáchách. Zvolením rotundy v areálu 

Praţského hradu, v níţ byly vedle sebe uloţeny ostatky římského prvomuĉedníka a 

svatého kníţete Václava, za katedrální kostel, chtěla zřejmě ĉeská kníţata vyjádřit 

své pojetí vztahu světské a církevní moci.  

Svatý Václav uloţený v hrobu v jiţní apsidě zajišťoval vládnoucí dynastii 

legitimitu a Ĉechŧm přímé spojení s Kristem. Ţe tímto zpŧsobem byla role svatého 

Václava vnímána jiţ v době zaloţení praţského biskupství, dokazuje vyobrazení 

z Gumpoldovy legendy: svatý Václav na něm vzdává poctu Kristovi, jenţ na jeho 

hlavu klade mitru. Václav je tak charakterizován jako světec i korunovaný vladař. U 

jeho nohou kleĉí objednavatelka rukopisu, kněţna Emma – manţelka Boleslava II. a 

líbá mu nohy jako výraz úcty a díkŧ za to, ţe mŧţe spravovat léno, které mu a jeho 

potomkŧm Kristus propŧjĉil.
67

 

 

Ani po zaloţení praţského biskupství se postavení církve příliš nezměnilo, i 

kdyţ se stala církví zemskou.  Biskup přijal investituru z rukou císaře, ale byl 

podřízen kníţeti. Zřízení biskupství posílilo světskou moc. Koneĉným cílem 

přemyslovských panovníkŧ se však stát nemohlo. Skuteĉně samostatný „stát“ musel 

mít své arcibiskupství. Morava ve svém nejslavnějším období tohoto cíle dosáhla. 

V roce 880 totiţ papeţ zřídil moravské arcibiskupství (jeho hlavou se stal Metoděj) a 

vyřešil tak několikaletý spor mezi byzantskou a franskou misií. Za ţádostí o zřízení 

biskupství na Moravě a v Ĉechách (Praze) musíme hledat touhu po obnovení 

uprázdněného moravského arcibiskupského stolce, na který si ĉeský kníţe 

s postupným ovládáním Moravy zaĉal dělat nároky.  

 V roce 982 zemřel první praţský biskup Dětmar. Jeho nástupcem byl zvolen 

Vojtěch z mocného rodu Slavníkovcŧ. Stalo se tak na shromáţdění ĉeských velmoţŧ 
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na Levém Hradci, nikoliv v Praze. Boleslav II. se tím přihlásil k Bořivojovi, jenţ byl 

pokřtěn moravským arcibiskupem. Vazba křesťanských Ĉech na Moravu se v této 

době objevuje také v několika legendách, lze proto hovořit o cíleném programu, 

který měl vést k zaloţení ĉeského arcibiskupství nebo obnovení nikdy nezrušeného 

arcibiskupství moravského.
68

 Boleslav II. podle Svatoplukova vzoru nechal Vojtěcha 

potvrdit přímo papeţem. V roce 983 se ve Veroně konal všeobecný říšský sněm, 

který svolal císař Ota II. Na jaře dorazil do Verony Vojtěch, aby získal od císaře 

investituru
69

. O události opět zanechal svědectví kronikář Kosmas
70

, obrazového 

ztvárnění se doĉkala v letech 1060 aţ 1080 v reliéfech bronzových dveří 

arcibiskupského kostela Panny Marie v polském Hnězdně, které objednal 

hnězdenský arcibiskup Zdislav, pŧvodem Ĉech nebo Polák.
71

 

 V osobě v Magdeburku vzdělaného Vojtěcha, který se navíc seznámil 

s clunyskou reformou, však ĉeská šlechta získala biskupa, jenţ se nerozpakoval 

kritizovat i ji samotnou. Vojtěch ostře vystupoval proti mnohoţenství, sňatkŧm mezi 

blízkými osobami a obchodu s otroky (především křesťanskými do rukou pohanŧ), 

na kterém se podílela i kníţecí druţina. Příslušníky církve kritizoval za souţití 

s ţenami i za nepravosti ve věrouce. Kdyţ po té zaĉal spravovat rozsáhlou 

moravskou diecézi
72

, zaĉaly jeho problémy narŧstat a staly se pravděpodobně 

dŧvodem, proĉ mezi podzimem 988 a jarem 989 odjel do Říma
73

. Zcela jistě 

uvaţoval o zřízení arcibiskupství v Ĉechách, jak lze soudit z toho, ţe z Říma 

souhlasil se zřízením arcibiskupství v Polsku. V roce 992 vyslal Boleslav II. do Říma 

poselství (vedl ho Vojtěchŧv vychovatel Radla a úĉastnil se i mnich Kristián, autor 

legendy), jemuţ se podařilo přimět Vojtěcha k návratu. Jeho neústupnost ve výše 

zmiňovaných otázkách vedla znovu k neshodám, takţe se v roce 995 vrátil do 

kláštera na římském Aventinu a vyhnul se tak vyvraţdění příslušníkŧ své rodiny 
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téhoţ roku na Libici. Přímo u papeţe získal svolení k misijní cestě do Pruska pro 

případ, ţe by se nemohl vrátit do Prahy.
74

 23. dubna 997 byl zabit pohanskými Prusy.  

 Boleslav III. dal vyváţit Vojtěchovy ostatky zlatem a nechal uloţit 

v katedrále v Hnězdně. Brzy na to zaĉala v Římě jednání o Vojtěchově svatořeĉení 

(všimněme si posunu, kdy o svatosti osoby zaĉíná rozhodovat papeţ) a zřízení 

arcibiskupství, jehoţ se úĉastnil také císař Ota III., který v roce 1000 dorazil do 

Hnězdna, aby se poklonil Vojtěchovým ostatkŧm. Papeţský legát při té příleţitosti 

vyhlásil Vojtěcha za svatého a povýšení Hnězdna na arcibiskupství.
75

 

  V Ĉechách mezitím probíhala více neţ třicetiletá mocenská krize, kdy 

příslušníci Přemyslovského rodu zápasili o kníţecí stolec. Ke stabilizaci došlo v roce 

1035 po volbě Břetislava I. Nový kníţe vyuţil bouřlivé situace v Polsku a v ĉervnu 

1039 zemi napadl. V ĉervenci vstoupil do Hnězdna. Biskup Šebíř, jenţ vojsko 

doprovázel, vyzvedl ostatky svatého Vojtěcha a Břetislav nad jeho hrobem vyhlásil 

soubor zákonŧ, později známých jako Dekreta Břetislavova. Kosmas tvrdí, ţe se tak 

stalo proto, ţe se biskupovi zjevil sám svatý Vojtěch se slovy, ţe nebude usmířen, 

pokud nebudou zachovávány příkazy a zákazy, které hlásal a které nebyly 

respektovány.
76

 

 Následovala další velká translace, při níţ samotný kníţe a biskup nesli 

světcovo tělo, převáţely se i ostatky dalších klerikŧ („pěti svatých bratří“), zlaté 

poklady a zvony, které Břetislav v Polsku ukořistil. Translace svatého Vojtěcha však 

měla jiný význam neţ Václavova: nešlo uţ o svatořeĉení, ale přenesení významu 

světce. Tím, ţe se ostatky svatého biskupa přenášely z arcibiskupského chrámu, mělo 

nabýt praţské biskupství stejné váţnosti a následkem toho mělo být povýšeno na 

arcibiskupství. Ĉeský kníţe by pak mohl získat královskou korunu a Praha přídomek 

„Hlavního města Slovanŧ“, jak plánoval císař Ota III. ve svém plánu „renovatio 

imperii“
77

 Události v Říši však Břetislavovy naděje zhatily. 

 Svatý Vojtěch byl pohřben 1. září 1039 v praţské rotundě, jak píše Kosmas, 

v druhém kostelíku, jenţ byl „přilehlý a jakoby v portiku toho kostela leţící, kde 

uprostřed na velmi těsné ploše byl hrob…“
78

 Toto místo se nalézalo zřejmě 

v prostoru západní věţe, která byla k rotundě přistavěna. V kamenném podloţí se 
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nalezla jímka, která mohla obsahovat světcŧv hrob. Ve věţi byla zřejmě zřízena 

tribuna, na které mohl kníţe přihlíţet obřadŧm. Přístup na ni se nacházel zvenĉí.
79

 

 Vojtěchovou translací se sice nepodařilo získat ĉeskou arcidiecézi, rotunda 

však do sebe pojala tělo dalšího významného svatého, v tomto případě biskupa a 

řeholníka (a pět dalších zmíněných „svatých bratří“, misionářŧ - řeholníkŧ) a 

postupně se vţívalo její trojí zasvěcení v titulu „kostel sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha“
80

. Kromě nich na Hradě spoĉívalo tělo svaté Ludmily, třetího domácího 

světce, resp. světice. Tato koncentrace svatých hrobŧ řadila Praţský hrad a s ním 

Prahu mezi přední místa křesťanského světa. 
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3. 2. Spytihněvova a Vratislavova bazilika svatého 

Víta, Václava a Vojtěcha 

 

 Pokraĉující christianizace ĉeských zemí a vzrŧstající úcta k ostatkŧm 

zemských světcŧ uloţených v katedrále vedla k přílivu věřících a zdŧraznila význam 

biskupského kostela na Praţském hradě. I kdyţ byla rotunda sv. Víta kníţecím 

kostelem, chrám neztratil svou funkci kultovou pro širší veřejnost (na rozdíl od 

kostela sv. Jiří, který byl kostelem klášterním) a funkci farní. Podle Kosmy v roce 

1060 kníţe Spytihněv II. „přijel k svátku svatého Václava do Prahy, viděl, ţe kostel 

svatého Víta není tak veliký, aby staĉil lidu sbíhajícímu se k svaté slavnosti […] 

Uznal, ţe bude nejlepší, aby oba (roz. rotundu svatého Víta a „kostelík“ svatého 

Vojtěcha) zbořil a vystavěl jeden velký kostel oběma patronŧm, vyměřil hned místo 

kostela, poloţil základy, dílo rostlo, zdvihla se zeď, ale jeho šťastné zaĉátky přetrhla 

jiţ v následujícím roce nevĉasná smrt.“
81

  

 Ke stavbě nového kostela nevedla Spytihněva pouze skuteĉnost, ţe pŧvodní 

kostel nestaĉil přílivu věřících. Spytihněv II. (1055 – 1061) totiţ krátce předtím, 

v roce 1059 nebo 1060, získal od papeţe právo nosit mitru. Toto zcela výjimeĉné 

vyznamenání sice nebylo zadarmo (kníţe za něj musel platit sto hřiven stříbra roĉně), 

ale výrazně posilovalo autoritu ĉeského panovníka, neboť „jako specifický „římský“ 

znak upevňovala mitra vazby oceněných migrantŧ […] k apoštolskému stolci. Za 

aktivizace reformního papeţství se celý jev přesouval do politické roviny.“
 82

 Kníţe 

získával v papeţi silnějšího spojence, neţ jakým bylo upadající císařství, a mohl lépe 

konkurovat Polsku a Uhrám. Právo nosit mitru potvrdili papeţové i Spytihněvovu 

nástupci Vratislavu II.  

 Oproti Kosmovu podání není ani pravděpodobné, ţe by Spytihněv II. nechal 

rotundu naráz zbourat. Obšírněji se touto otázkou zabýval historik umění Jiří Ĉarek, 

který logicky tvrdil, ţe „se dalo oĉekávati, ţe novostavba potrvá delší dobu, a 

biskupství sotva mohlo býti delší ĉas úplně bez kostela a bohosluţeb. Středověk 

pomáhal si v podobných případech vţdy tak, ţe rozbořil jenom tu ĉást staré svatyně, 

která právě musela nejdříve ustoupiti novostavbě, a zbývající díl staré stavby slouţil 

církevním potřebám dále aţ do doby, kdy opět ĉást novostavby, doĉasně uzavíraná 
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třebas jenom dřevěnou stěnou, mohla jiţ převzíti úkol chrámu.“
83

 Podobně se bude 

postupovat za Karla IV. při výstavbě nového katedrálního chóru. 

    Z rekonstruovaného pŧdorysu baziliky je zřejmé, ţe stavba mohla zaĉít 

východním chórem svatého Víta s kryptou svatých Kosmy a Damiána
84

 a pokraĉovat 

na západ, kde postupně pohlcovala rotundu, z níţ ovšem zŧstala zachována jiţní 

apsida s hrobem svatého Václava. Stavba se protáhla na několik desetiletí, navíc 

v roce 1091 kostel vyhořel. Aby bylo moţné vyuţívat alespoň ĉást opravovaného a 

dokonĉovaného kostela, vysvětil biskup Kosmas roku 1094 východní chór svatého 

Víta, „neboť kostel nebyl ještě úplně dostavěn.“
85

 O dva roky později zaznamenává 

Kosmas jako první událost roku 1096, ţe „dne 14. dubna byl posvěcen z rozkazu 

nejslavnějšího kníţete ĉeského Břetislava od ctihodného biskupa praţského Kosmy 

chrám svatých muĉedníkŧ Víta, Václava a Vojtěcha.“
86

 

Jako jeden z moţných dŧvodŧ pro výstavbu v trvání více neţ ĉtyřiceti let 

uvádí Aneţka Merhautová
87

 klesající podporu stavby ze strany Vratislava II. 

zpŧsobenou špatnými vztahy s jeho bratrem Jaromírem (Gebhardem), jenţ zastával 

úřad praţského biskupa. Pŧvod jejich rozepří je zřejmě nutné hledat v obnovení 

moravského biskupství Vratislavem v roce 1063, ĉímţ došlo ke zmenšení ĉeské 

diecéze. S tím Jaromír pochopitelně nesouhlasil a Vratislav se dokonce pokusil 

zabránit jeho volbě biskupem.
88

 Za pomoc císaři Jindřichovi IV. získal Vratislav 

v roce 1085 královskou korunu, jeho ĉeská korunovace s manţelkou Svatavou se 

konala pravděpodobně téhoţ roku, jisté však je, ţe v praţské – rozestavěné – 

katedrále. Josef Ţemliĉka upozorňuje na novou roli, „jíţ se v budoucnosti ujme 

praţská katedrála. Prastarý trŧnní balvan zŧstal stranou, slavnost však proběhla 

v jeho těsném sousedství. Prostorová kontinuita nastolovací tradice neutrpěla. 

Korunovaný a pomazaný vládce zŧstával pánem Ĉechŧ, ale zároveň se měnil v krále, 

jenţ církevním rituálem přijímá svoji pozemskou moc od Boha.“
89

 Vztahy mezi 

bratry se však nezlepšily, Vratislav dokonce přesídlil na Vyšehrad a od roku 1088 
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s biskupem nekomunikoval. Po Jaromírově smrti v roce 1090 zŧstal biskupský stolec 

na ĉas neobsazen.  

 Stavba, k jejímuţ dokonĉení došlo v době panování Vratislava II., byla 

trojlodní bazilikou s jedním chórem na východním a druhým na západním konci. Při 

východním chóru se na konci boĉních lodí nacházely dvě menší apsidy
90

, z nichţ 

v prostoře před jiţní zŧstala zachována pŧvodní jiţní apsida rotundy s hrobem 

svatého Václava. Aneţka Merhautová předpokládá jako závěr jiţní boĉní lodi 

„Václavovu“ apsidu, argumentuje tím, ţe archeologicky nebyly zjištěny zbytky 

apsidy v závěru lodi.
91

 Západní kŧr tvořila příĉná loď. Pod kaţdým z kŧrŧ se 

nacházela krypta, na východě jiţ zmiňovaná svatých Kosmy a Damiána, na západě 

svatého Martina. Celková délka kostela ĉinila 70 metrŧ, šířka 24, 5 metru, v příĉné 

lodi 36,6 metru. U hlavní a příĉné lodi se předpokládá plochý strop, boĉní lodi mohly 

být zaklenuty. Při západní příĉné lodi byly vztyĉeny dvě vysoké věţe, další stála 

v blízkosti „Václavovy“ apsidy nebo přímo nad ní. Dvojchórová dispozice baziliky 

odkazuje ke stavbám otonským (jejichţ vliv se projevil i v přestavbě kostela svatého 

Jiří po poţáru roku 1142 a v jeho další přestavbě za abatyše Berty, kdy taktéţ vznikl 

kostel dvojchórový), zachované sloupy z krypty svým pletencovým ornamentem 

prozrazují vliv italských sochařŧ a dozvuky karolinské renesance přeţívající 

v severní Itálii.
92

 Pro celkové hodnocení je moţné zopakovat slova Jiřího Ĉarka, ţe 

baziliku lze „asi nejlépe zařaditi právě na rozhraní slohového vývoje od otonského 

stylu ke skuteĉnému slohu románskému. Je to stavba, jeţ vyrostla sice ještě 

z prostředí otonských reminiscencí, jeţ se udrţely aţ do poloviny 11. věku, ba snad 

déle, je však jiţ dotĉena novými myšlenkami slohovými, pozměněna a přizpŧsobena 

novým poměrŧm.“ Na podobném rozhraní stály i Ĉechy. Kníţe poprvé přijal 

královský titul, nastávala éra vrcholného středověku. 

 O podobě baziliky v první polovině 14. století si mŧţeme udělat představu 

z vyobrazení ve Velislavově Bibli, kde je zachycen svatý Václav, jak zakládá kostel 

na Praţském hradě. Zřetelně vidíme bazilikální trojlodí s dvojicí věţí při jednom 

konci a jednou věţí u druhého konce v blízkosti zvýrazněné apsidy. Zdŧrazněn je 

majestátný portál v boĉní lodi. Pro zaměření mé práce je zajímavé, ţe zde je svatý 

                                                 
90

 BORKOVSKÝ, Praţský hrad v době přemyslovských kníţat, 1. vy., Academia, Praha 1969, s. 126. 
91

 MERHAUTOVÁ, Aneţka (ed.): Katedrála sv. Víta v Praze. K 650. výroĉí zaloţení, 1. vydání, 

Academia, Praha 1994, s. 16, pozn. ĉ. 4 na str. 23. Na str. 18 je však připojen pŧdorys baziliky 

s vyznaĉením archeologických nálezŧ zdiva od P. Chotěbora, který závěrovou apsidu jiţní lodi 

předpokládá. 
92

 Tamtéţ, s. 22, BAŢANT, Jan: Umění ĉeského středověku a antika, 1. vydání, KLP – Koniasch 

Latin Press, Praha 2000, s. 38. 



 30 

Václav spojen se zaloţením baziliky, nikoliv rotundy. Moţných vysvětlení je 

několik: autor buď nevěděl, ţe na místě stála dříve rotunda, nebo to věděl a chtěl 

Václava představit jako stavitele kostela většího a reprezentativnějšího, anebo chtěl 

více neţ stavbu samotnou zdŧraznit ideu, skuteĉnost, ţe to byl právě svatý Václav, 

kdo nechal vystavět budovu (budoucí) katedrály, jeţ přetrvala věky a která jen 

doznala urĉité změny ve formě, nikoliv však ve významu. 

 V nové bazilikální podobě katedrály získal za Spytihněva a Vratislava 

Praţský hrad dominantu, která byla hlavním vstupem orientována směrem ke 

kníţecímu paláci i městu samotnému. Na východě se ke katedrále přimykala kaple 

svatého Mořice a biskupský dŧm, na severní straně budovy klášterní kapituly 

(Claustrum Pragense).  Relativně komplikovaný katedrální komplex tak tvořil 

protějšek kníţecí, resp. královského, paláce a zhmotňoval a zviditelňoval tak v areálu 

Hradu nad sídelním městem představy stavebníkŧ: kníţat – králŧ o postavení církve 

v jejich kníţectví – království. Katedrála se stala monumentální reprezentací jejich 

moci. Viděli jsme, ţe problém vztahu světské a církevní moci byl v té době aktuální 

nejen v evropském měřítku (boj o investituru, císař Jindřicha IV.), ale i v ĉeském 

prostředí, kde s postavou biskupa Jaromíra poĉíná snaha praţských biskupŧ o 

významnější mocenské postavení. Dualitu moci světské a církevní spatřovali někteří 

badatelé a badatelky i v samotném dvojchórovém uspořádání baziliky, kdy „ve 

východní kryptě byli pohřbíváni biskupové (nikoliv všichni) a v západní kryptě 

alespoň někteří panovníci.“
93
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3. 3. Tři století baziliky českých knížat, králů a 

pražských biskupů 

 

Románská bazilika stála na Praţském hradě v téměř nezměněné podobě po tři 

sta let. Budoucí stavební zásahy nebyly většího rozsahu a soustředily se především 

na opravu kostela po nejrŧznějších pohromách. V reţii biskupŧ pokraĉovalo 

vybavování interiéru chrámu. Chronologicky mŧţeme sledovat následující události. 

V roce 1129 nechal praţský biskup Menhart vyzdobit zlatem, stříbrem a 

křišťálem oltář sv. Vojtěcha v apsidě severní lodi.
94

 Roku 1132 blesk zapálil věţ u 

Václavovy apsidy, ale kanovník vyšehradský zaznamenal, ţe neshořela, údajně 

přispěním svatého Víta a svatého Vojtěcha.
95

 Biskup Jan krátce na to (zemřel 1139) 

nechal v blízkosti této apsidy pro sebe zbudovat hrobní kapli.
96

 Roku 1142 se ĉást 

ĉeské šlechty spolu s Moravany spojila proti kníţeti Vladislavovi a „oblehli Prahu a 

ohněm zpustošili kostely svatého Víta, Václava a Vojtěcha a svatého Jiří,“ jak 

zaznamenal sázavský mnich ve své kronice.
97

 Pravděpodobně při opravách byla 

následujícího roku „nalezena hlava svatého Vojtěcha biskupa a muĉedníka v kostele 

svatého Víta muĉedníka na hradě Praze; téţ byla nalezena ţíněná košile svatého 

Václava. Téhoţ roku byl slavně posvěcen chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha 

dne 30. září od tří biskupŧ: Oty praţského, Jindřicha olomouckého a biskupa 

bamberského.“
98

 Ve 12. století se do katedrály dostal i tzv. Jeruzalémský svícen, jenţ 

byl přivezen z milánské výpravy Vladislavem II.  V roce 1252 vysvětil v kostele 

biskup Mikuláš kapli svatého Michala.
99

Zprávu o vybudování nového chóru z téhoţ 

roku interpretuje Aneţka Merhautová jako jeho prodlouţení s vybudováním krypty 

svatého Gaudencia.
100

 O rok později „byla péĉí biskupa Mikuláše vymalována 

svatyně většího kostela. Téhoţ roku… byly přineseny z Krakova ostatky svatého 

Stanislava muĉedníka a byly přijaty se slavnostním procesím v praţském kostele.“
101
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V roce 1264 „28. ledna se zdvihla velká síla větrŧ… Rovněţ skleněná okna 

praţského kostela byla rozbita. Rovněţ toho roku 20. února se zřítilo stavení věţe 

praţského kostela, které se lidově nazývá zvonice…“
102

 1269 byl zřízen pulpit a další 

oltář, v roce 1270 „věţ praţského kostela, která se před mnoha lety zřítila, byla 

opravena přiĉiněním pana Jana, ctihodného biskupa.“
103

 K tomuto roku ocitujme 

ještě údaj, ţe „Král Otokar postavil toho roku mnoho domŧ a hrádkŧ ve svém 

království na rŧzných místech. Toho roku také byla zřízena kamenná věţ uprostřed 

klauzury kostela praţského, na níţ mělo být umístěno světlo. Náklady na ni nesl 

Řehoř, rytíř krále a královny.“
104

 V roce 1271 zemřel děkan Vít. Pokraĉovatel 

Kosmŧv věnoval jeho osobnosti několik stran a připomněl také jeho zásluhy o 

katedrálu: postavil několik oltářŧ (celkem jich tak v kostele bylo více neţ padesát), 

dva pulpity, vše na své náklady. Dále rozšířil kapli svatého Michala a dokonĉil 

klauzuru.
105

 Za jeho děkanství dostal kostel nové varhany.
106

 V roce 1276 „Jan, 

biskup praţský, pokryl katedrální kostel svatého Víta kamennými cihlami pěkného a 

trvalého díla.“ Mohlo se jednat o obloţení stěn chrámu
107

, nebo dokonce o zaklenutí 

hlavní lodi.
108

 Tentýţ biskup Jan III. z Draţic „pořídil také dvě velká okna, jemného 

a drahého díla a uzavřel je sklem. Na nich je zobrazena látka ze Starého i Nového 

zákona“ – jde o první zmínku o vitráţích na našem území. Dále „postavil tam také 

dva pulpity pěkného a skvostného díla.“
109

 

Ve vykopávkách se nalezly fragmenty nástěnných maleb a polychromované 

stavební prvky svědĉící o další výzdobě chrámu. Zvětšoval se i chrámový poklad a 

další vybavení kostela a přilehlé knihovny. 

 Proĉ tolik citátŧ týkajících se vnitřního vybavení a obnovy katedrální stavby? 

Téměř všechny totiţ zmiňují iniciátory z řad církevních kruhŧ, zejména biskupa a 

kapituly. O investicích panovníkŧ se zachovalo minimální mnoţství zmínek. O to 

barvitěji byly popisovány jejich velkolepé korunovace: K roku 1261 máme zachycen 

popis korunovace Přemysla Otakara II a jeho manţelky: „Kdyţ přijela do Prahy, 

přijali jsme ji se slavným procesím v kostele praţském od ctihodného otce 
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mohuĉského jménem Vernera, v přítomnosti šesti biskupŧ, praţského Jana, 

moravského, pasovského, a dvou z Prus, téţ v přítomnosti markrabího braniborského 

s manţelkou, syny a dcerami, rovněţ v přítomnosti kníţat polských a jiných 

mnohých urozených, hrabat, purkrabí, ţupanŧ a jiných cizincŧ i nesĉíselného 

mnoţství Ĉechŧ.“
110

 Ve Zbraslavské kronice se zachovaly relativně podrobné popisy 

korunovace Václava II. (1297), jeho manţelky Alţběty (1303), Jana Lucemburského 

s Eliškou Přemyslovnou a také křtu jejich synŧ Václava, budoucího Karla IV. (1316) 

a Přemysla Otakara (1318).
111

 František Praţský ve své Kronice podobně líĉí slávu 

korunovace Václava II., ale panovníka srovnává s novým králem z Judeje (novým 

Šalomounem“) aţ v souvislosti se zaloţením kostela a kláštera na Zbraslavi. 
112

 

 Viděli jsme, ţe biskup Jaromír Gebhart se snaţil dostat z podruĉí kníţete, 

později krále, Vratislava II. Praţský biskup se tehdy zejména z osobních dŧvodŧ 

pokusil vymanit z kníţecího vlivu a získat samostatnější postavení. Po Vratislavově 

smrti nastalo období zápasŧ o kníţecí trŧn, coţ vedlo k posílení šlechtických rodin. 

Silnějšího postavení dosáhl Soběslav I. (1125 -1140), jenţ v bitvě u Chlumce (1126) 

porazil římského krále Lothara. V ĉele jeho vojska bylo tehdy neseno Václavovo 

kopí s korouhví svatého Vojtěcha.  

V polovině 12. století byla jiţ rozšířená představa, ţe „vlastním panovníkem 

není aktuálně vládnoucí kníţe, ale věĉný, nikdy neumírající kníţe Václav… a 

doĉasný kníţe je jenom jeho zástupce – „vicarius“. Všude jinde v křesťanské Evropě 

byl panovník „vicarius Christi“, pouze v Ĉechách byl zástupcem světce z domácí 

dynastie.“
113

 Podobně jako pojem „koruna království“ byla i představa „věĉného 

panovníka“ náhraţkou za abstraktní pojem státu jakoţto něĉeho, co existuje 

nezávisle na doĉasném panovníkovi… Národ je v rámci václavské ideologie 

vymezován jako „familia sancti Venceslai“, tedy ĉeleď… svatého Václava, které 

tento věĉný kníţe zaruĉuje mír.“
114

 Vizuální vyjádření tento koncept nalezl své 

vyjádření v ilustraci opisu Augustinova díla „O obci boţí“ (De civitate Dei), jenţ 

vznikl v Ĉechách okolo roku 1170.
115

 V té době vládl kníţe Vladislav II., který se 
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s císařem (Friedrichem Barbarossou) usmířil, a získal od něj za věrné sluţby 

královskou korunu.  

V říši „boj o investituru“ vrcholil konkordátem wormským z roku 1122 a 

přispěl ke zvýšení sebevědomí církevních hodnostářŧ. V Ĉechách byla situace díky 

propojení církve a vznikajícího státu odlišná: „Pozice ĉeské církve se zrcadlila 

v pravomocích biskupa. Jeho sakrální roli nikdo nezpochybňoval, svoji vládní moc 

v diecézi však nemohl o nic opřít… Praţský biskup se reprezentaĉně uplatňoval 

v okruhu panovníkova dvora a kníţata na něj hleděla jako na lepšího z kaplanŧ…“
116

  

Také kandidáti na biskupský stolec byli vybíráni z panovníkova okruhu spolehlivých 

osob.  Jiţ v první polovině 12. století však dochází k ĉastějším kontaktŧm s cizinou, 

zejména papeţskou kurií a dochází k úsilí o emancipaci biskupŧ, nejprve na Moravě, 

poté v Ĉechách. V roce 1182 byl biskupem zvolen Jindřich, jenţ studoval v Paříţi, 

kde získal představy o osamostatňování církve. Několikrát se dostal do sporŧ 

s kníţetem, coţ vyvrcholilo v roce 1186, kdy si na něj stěţoval u císaře Friedricha 

Barbarossy. Kníţe Bedřich v návalu zlosti „ústy svého mluvĉího zcela netakticky 

prohlásil, ţe praţský biskup býval vţdy jen kaplanem kníţete a nemá právo pohánět 

svého pána před soud,“
117

 ĉímţ vyvolal protesty biskupŧ z říše. Císař vyuţil 

moţnosti, jak rozšířit sféru svého vlivu v Ĉechách, a jmenoval praţského biskupa 

říšským kníţetem podrobeným přímo císaři.  

 Jak tedy vysvětlit skuteĉnost, ţe ve zmínkách o zvelebování  katedrály 

přicházíme do styku téměř výhradně se jmény biskupŧ? Musíme si uvědomit, ţe 

literární prameny vznikly v církevním prostředí, nejĉastěji v prostředí samotné 

kapituly. Jak rostl význam praţských biskupŧ, byly jejich zásluhy o katedrálu 

zvýrazňovány před případnými panovníkovými dary.
118

 Je ale moţné a také 

pravděpodobné, ţe panovníci zaĉali ztrácet zájem na reprezentaci své moci 

prostřednictvím investic do katedrály, kdyţ jiţ nebyli nadřazeni biskupovi. 

S formováním myšlenky, ţe kníţe Václav je skuteĉným vládcem a vlastníkem země 
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 ŢEMLIĈKA, Josef: Ĉechy v době kníţecí, NLN, Praha 1997, s. 240. 
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 Tamtéţ, s. 322. 
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 Jiţ zmiňovaný František Praţský, jenţ dle vlastních slov sloţil své vyprávění „Janovi IV., 

dvacátému sedmému biskupu praţskému“ (in KRONIKY DOBY KARLA IV., 1. vydání, Svoboda, 
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svatých ze stříbra velice umělecky jiţ dohotovené – také kostel oloupil a obral – a zastavil svým 

věřitelŧm.“ (s. 124, 127) S tímto líĉením pak ostře kontrastuje výĉet zásluh praţského biskupa o 

interiér katedrály (s. 135). 
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Ĉeské, rostl i význam katedrály, takţe i kdyţ poslední Přemyslovci svou moc 

reprezentovali jinou stavební aktivitou (zakládáním měst a hradŧ), katedrála pro ně 

zŧstala místem korunovací. Právě zde se potvrzovala legitimita jejich moci spojením 

s kníţetem Václavem, věĉným panovníkem země ĉeské. 
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Shrnutí kapitoly 3 

 

Plná samostatnost středověkého „státu“ však závisela na vlastní církevní 

organizaci. Kníţe Boleslav I. zahájil snahy ĉeských kníţat o zřízení arcibiskupství 

tím, ţe provedl translaci ostatkŧ kníţete Václava do praţské rotundy. Tento akt 

svatořeĉení zajistil Ĉechám vlastního světce. Zároveň probíhala jednání o zřízení 

biskupství v Římě. V roce 976 byl vysvěcen první ĉeský biskup a praţská rotunda se 

stala katedrálou.  

Plnou suverenitu však Ĉechám mohlo přinést pouze arcibiskupství. Kroky 

k jeho zřízení podnikl jiţ Boleslav II. a po něm Břetislav I. Jeho translace těla 

svatého Vojtěcha do praţské katedrály měla podpořit jeho úsilí. 

Spytihněv II., jenţ získal od papeţe právo nosit mitru, se rozhodl reprezentovat 

významnější stavbou a zahájil na místě katedrály stavbu nové baziliky, která měla 

nahradit stávající rotundu, jeţ navíc přestala svými rozměry vyhovovat. Bazilika byla 

dostavěna za Vratislava II., jenţ v ní byl také korunován. Katedrála od té doby 

reprezentuje i místo, kde se ĉeskému panovníkovi dostává boţského posvěcení jeho 

moci.  

Od 12. století posilovala ĉeská církev svou moc a reprezentovala se 

v katedrále prostřednictvím výzdoby jejího interiéru. Ĉeští panovníci svou péĉi o 

katedrálu omezili, snad i proto, ţe od konce 12. století byl praţský biskup podřízen 

císaři. Katedrála však zŧstala místem korunovace ĉeských kníţat (a králŧ), ve stejné 

době se všeobecně rozšiřuje představa o tom, ţe panovníkem ĉeské země je kníţe 

Václav, jenţ na místě svého posledního odpoĉinku propŧjĉí ĉeskému panovníkovi 

svou moc. 
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4. Katedrála v době Lucemburků 

 
4. 1. Svět gotické katedrály 

 

 Tradiĉní výklad („jedna historická reprezentace“, mohli bychom říci) spojuje 

vznik nového slohu – gotiky – se stavbou nového chóru opatského kostela v Saint –  

Denis u Paříţe. Hlavou zdejšího konventu byl od roku 1122 (do své smrti roku 1151) 

opat jménem Suger. Ve ĉtyřicátých letech 20. století vykreslil jeho portrét ve studii 

Suger, opat ze Saint Denis Erwin Panofsky, editor Sugerových spisŧ do anglického 

jazyka. Panofsky představil Sugera jako velkého reformátora a architekta, jenţ svou 

inspiraci ĉerpal ze spisŧ Dionysia Areopagity, který byl mimo jiné ztotoţňován právě 

se svatým Divišem (Denisem). Suger znal (údajně) jeho texty z latinských překladŧ 

Jana Scotus-Eriugena a „objevil […v nich] filosofické ospravedlnění celého svého 

postoje k ţivotu a umění… Pseudo-Dionysius Aeropagita […] spojoval nauky 

Plótína a zejména Prokla s uĉením a vírou křesťanství a sluĉoval novoplatónské 

přesvědĉení o prazákladním Jednu a ţivotadárném světle s křesťanskými dogmaty o 

trojjediném Bohu, prvotním hříchu a spáse. Podle Pseudo-Dionysia je univerzum 

tvořeno […tím], co on nazýval „nadpozemské Světlo“, nebo dokonce „neviditelné 

Slunce“.
119

 Panofsky líĉí Sugera, jak přemítá nad září drahokamŧ a pomocí světla se 

povznáší „do vyšších sfér“, „z hmotného světa do nehmotného.“ a Sugerovy básně 

přirovnává k „orgiím novoplatónské světelné metafyziky.
120

 Závěrem si klade 

otázku: „Uvědoval si však Suger vŧbec, ţe takové mnoţství umělcŧ […] zahájilo 

v dosud poměrně neplodném Ile-de-France onu velkou selektivní syntézu všech 

francouzských stylŧ, kterým říkáme gotika?“
121

  Podobně vykládá Sugerovo dílo 

Georges Duby ve své knize Věk katedrál. Gotické umění, podle Dubyho, „zrodilo se 

z vŧle jediného muţe, opata Sugera.“
122

 Celá katedrála měla být ztělesněním teologie 

světla, která zaĉínala v tmavé předsíni a konĉila v chóru, centru vyzařování. Suger 
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 PANOFSKY, Erwin: Suger, opat ze Saint – Denis in ŠOUREK, Petr, ed.: Skutky opata Sugera, 1. 

vydání, Triáda, Praha 2003, s. 29. 
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 Tamtéţ, s. 32. 
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 Tamtéţ, s. 52. 
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 DUBY, Georges: Věk katedrál. Umění a spoleĉnost 980 – 1420, 1. vydání, Argo, Praha 2002, s. 

104 (teologii světla věnoval Duby celou kapitolu Bŧh je světlo, s. 102 – 138). 
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podle Dubyho „nestrpěl stylovou nesourodost“
123

 a jeho dalším snahou bylo, podle 

Dubyho, „protirománské zaměření.“
124

 

 V posledních třiceti letech byly výše zmíněné koncepty zpochybněny a 

vyvráceny. Přehled dosavadního bádání o sugerovském tématu podala Iva 

Adámková v úvodu k ĉeskému vydání Sugerových spisŧ.
125

 Od sedmdesátých let 20. 

století dochází k odmítání předchozích teorií, situujících vznik gotiky do Saint-Denis 

a spojujících Sugera s Eriugenovými překlady Dionysia Areopagity. Christoph 

Markchies v roce 1995 upozornil na skuteĉnost, ţe Panofsky pasáţe týkající se světla 

v Sugerových dílech povaţoval za citace z Eriugena, aniţ by je v jeho spisech 

vyhledal a citoval: „Zdánlivé odkazy na Aeropagitu patřily k univerzálně rozsáhlému 

slovníku středověké teologie.“
126

 D. Kimpel a R. Suckale ostře odmítli Panofského 

teze, které dále rozvedl von Simson: „Zdá se nám nesmyslné tvrzení von Simsona, ţe 

bez anonymního syrského spisovatele, který ţil o šest století dříve, by gotická 

architektura  vŧbec nevznikla. Jsme přesvědĉeni o pravém opaku a neshledáváme 

ţádnou kauzální souvislost mezi Areopagitovou theologií a architekturou v Saint – 

Denis“
127

. Podle dalších badatelŧ vedla a priori přijatá myšlenka, ţe gotika vznikla 

v Saint – Denis, k přehlíţení skuteĉnosti, ţe Suger se naopak v kryptě snaţil vytvořit 

románský interiér (a contrario k Dubyho protirománskému zaměření opata Sugera) a 

jeho stavba je spíše syntézou dosavadních prvkŧ, kterou více neţ opatova genialita 

motivovaly liturgické potřeby a snaha oslavit Dionysia – Diviše jako patrona Francie 

a propojit tak význam opatství s francouzskou korunou.
128

 Odmítnutí „mystiky 

světla“ deklarovali dále v ĉeském prostředí např. historiĉka umění Milena Bartlová 

nebo historik umění Peter Kováĉ.
129

 Ten v knize Katedrála v Chartres publikoval 

překlad studie Johna Jamese: Fakta a předsudky o vzniku vrcholné gotiky, v níţ 

shrnuje teorie, jeţ zpŧsobily, ţe katedrála v Chartres byla povaţována za poĉátek 

vrcholné gotiky (tak jako Saint – Denis mělo být první gotickou stavbou vŧbec). 
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129

 BARTLOVÁ, Milena: Peter Kováĉ: Katedrála v Chartres. Francouzské umění rané a vrcholné 

gotiky, 1. vydání, Eminent, Praha 2007 – recenze knihy in Dějiny a souĉasnost, 2007, XIX, ĉ. 5, s. 45 
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Zejména teorie první, v níţ vyvrací tezi „Velké myšlenky jsou nepředstavitelné bez 

velkého mistra“
130

 by mohla mít význam i pro naše prostředí. 

 Jakou interpretaci kostela – a tedy také katedrály – nám zachovali 

samotní autoři středověku? Podle svatého Augustina se království Boţí na zemi (a 

tedy Nebeský Jeruzalém) zjevuje v tomto světě právě v podobě kostela. Jakýkoliv 

kostel – nejen gotická katedrála – ve středověku reprezentoval Boţí město i církev 

samotnou. Přesvědĉení, „ţe hmotný kostel představuje obec duchovní, bylo pro 

středověk samozřejmé.“
131

 Pierre de Roissy (druhé desetiletí 13. století) cituje První 

knihu Mojţíšovu (Gn 28,17): „Není to nic jiného neţ Dŧm Boţí, je to brána 

nebeská.“
132

 Jakub de Voraigne má ve své Zlaté legendě (Legenda aurea) z druhé 

poloviny 13. století kapitolu O posvěcení chrámu, ve které říká, ţe „církev neboli 

kostel
133

 je dvojí, totiţ hmotný a duchovní. Guillaume Durant (také druhá polovina 

13. století) říká: „Je třeba mít na paměti, ţe z kostelŧ je jeden tělesný (corporalis), 

totiţ ten, ve kterém se konají bohosluţby, a druhý duchovní (spiritualis), coţ je 

shromáţdění věřících […] Tak jako se tělesný kostel skládá z jednotlivých kamenŧ, 

tak i duchovní církev sestává z rozmanitých lidí […] Hmotný (materialis) kostel tak 

zobrazuje duchovní církev“
134

 Tentýţ autor dále uvádí, ţe církev se také oznaĉuje 

jako Sión, coţ je „odvozeno od dlouhé pouti, při níţ se hledá zaslíbený nebeský svět 

[…] Pro budoucí poklid [nebeské] vlasti se nazývá Jeruzalémem, neboť Jeruzalém se 

překládá jako „vidění pokoje.““
135

 V podobě kostela se na Zemi zhmotňovala vize 

Nebeského Jeruzaléma, jak jej líĉí Janovo zjevení v 21. kapitole, ale i jiná, starší, 

místa v Bibli („Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.“ – Ţalm 

122,3). Zejména gotická katedrála je tradiĉně spojována s Janovými vizemi: „A viděl 

jsem od Boha sestupovat svaté město, nový Jeruzalém,… Hle, příbytek Boţí 

uprostřed lidí, Bŧh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich 

Bŧh, bude s nimi,“ praví Zjevení 21, 2-3 a podobně byla katedrála vybudována 

uprostřed města. Bŧh tak přebýval s lidmi a dával jistotu, ţe „smrti jiţ nebude, ani 
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ţalu, ani nářku ani bolesti uţ nebude“ (Zjevení 21,4). Katedrála sdílí s nebeským 

Jeruzalémem i svou podobu: „krásný jako nevěsta pro svého ţenicha“ (Zjevení 21,2, 

podobně i 21,9) – opěrný systém s věţiĉkami, fiálami a sochami připomíná krajkoví 

závoje. „Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran… Tři brány byly na 

východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři na západ.“ – katedrála má pevné zdi, 

tři portály v západní fasádě a tři v transeptu. Západní brána je bránou nebeskou 

(porta coeli), při níţ věřící vítá Kristus, Panna Maria a Apoštolové. Na vnějších 

zdech jsou sochy andělŧ a svatých – „Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil 

stráţce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha.“ (Izajáš 62,6), „Vy stojíte 

před horou Siónem a městem Boha ţivého, nebeským Jeruzalémem, před nesĉetným 

zástupem andělŧ…“ (Ţidŧm 12-13). Věřící vcházel do katedrály jako do ráje – na 

hlavním tympanonu byl nejĉastěji zobrazen výjev Posledního soudu, hlavice sloupŧ a 

ornamenty na svornících, římsách a parapetech připomínaly rajské rostliny 

(„Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky bylo stromoví ţivota…“ – Zjevení 

22,2). Nádhernou rozetou – rŧţí (!) dovnitř proudí světlo – symbol Krista (Jan 8.12: 

„Jeţíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa…““). Také bazilikální okna, 

mnohem větší neţ okna románských kostelŧ, propouští světlo a „město nepotřebuje 

ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boţí a jeho světlem je 

Beránek.“ (Zjevení 21,23). Boţský pŧvod světla byl ještě zdŧrazněn tím, ţe 

procházelo svatými obrazy. Tam, kde stěny zŧstaly, byly pokryty barvami a zlatem – 

na Zemi se tak plnila slova Zjevení: „Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je 

z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb… jsou samý 

drahokam…(následuje výĉet barevných drahokamŧ
136

, Zjevení 21,18-21). 

Architektonické prvky interiéru měly také své symbolické významy: tak jako 

„hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo 

dvanáct jmen dvanácti apoštolŧ beránkových“ (Zjevení 21,14), tak klenba katedrály 

ĉasto spoĉívala na dvanácti sloupech, svorník připomínal Jeţíše, spojujícího jednu 

zeď s druhou.
137

 Zde v jednotném prostoru si byli všichni věřící rovni.
138

  

V katedrále jsou přítomny dva základní protiklady: dobro a zlo. Dobro 

v celkovém pojetí stavby a zlov podobě chrliĉŧ a ďábelských figur „ĉíhá“ na ĉlověka 

v sochařské výzdobě stavby. Věřící tak měl před sebou neustálé varování před 
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nástrahami světa, mohl se ale spolehnout, ţe jej církev ochrání stejně jako pevný 

kostel. Bylo by ovšem chybou chápat katedrálu pouze jako „bibli chudých“ a 

prostředek k výchově ke křesťanským zásadám. Její symbolický, alegorický a 

metaforický význam vţdy vyţadoval vzdělaného vnímatele a její teologická 

významová vrstva je nejsloţitější a dnešnímu ĉlověku sotva srozumitelná.
139

 Tvar a 

význam tvoří jednotu, katedrála je modelem vesmíru – tak jako Bŧh stvořil vesmír, 

vyprojektoval stavební mistr velkolepou katedrálu.
140

  

Norbert Ohler v knize Katedrála upozorňuje na moţné meze symbolického 

výkladu architektonických prvkŧ, barev ad. Zcela jistě svorník představuje Krista 

(EU 2,20), zřejmý je i význam pŧdorysu ve tvaru kříţe. Ale „přání se mŧţe stát ĉasto 

otcem myšlenky“: téměř kaţdé ĉíslo mohlo (kurziva Ohler) něco reprezentovat. 

Symbolický výklad mají všechna (!) ĉísla od 1 do 10, dále 12, 14, 16, 24, 33, 40, 70, 

72, 666, 1000, 144 000 a rŧzné násobky a souĉty těchto ĉísel. Stejně tak všechny 

světové strany mohou nést skrytý význam.
141

 Ohler nezpochybňuje vztah mezi 

mozaikami a barevnými okny a líĉením nebeského Jeruzaléma, ale upozorňuje, ţe 

nikde nestojí kostel ĉtvercového (resp. kubického) tvaru se třemi branami na kaţdé 

straně. „Na druhé straně: tomu, kdo se nauĉil uvaţovat a přemýšlet ve vztazích a 

interpretovat, nešlo o doslovně chápaná přirovnání a podobenství, nýbrţ o obdoby… 

Je možné (kurziva Ohler), ţe mnoho věcí bylo míněno symbolicky, ale zda tomu bylo 

tak záměrně a zda si to lidé uvědomovali, velmi ĉasto nevíme… “
142

 

Některé reprezentace v budově kostela objasňují jiţ výše uvedení autoři 13. 

století. Podle Pierra de Roissyho symbolizoval základní kámen katedrály Krista, ĉtyři 

zdi Evangelisty (dvě hlavní zdi pak dva národy: pohanský a ţidovský), ĉtyřhranné 

kvádry ĉtveřici ctností svatých, malta lásku (malta spojuje kameny, jako láska 

spojuje svaté), sloupy církevní uĉitele, dveře Krista (podle „Já jsem dveře“ (J, 10.9), 

loď poddané a kněţiště preláty atd.
143

 V jeho interpretaci pokraĉoval Guillaume 

Durant: také on spatřoval předobrazy kostela v Mojţíšově stánku a Šalamounově 
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chrámu.
144

 O budování kostela mluví přímo jako o „stavbě Nebeského 

Jeruzaléma“
145

 Ĉtyři stěny přirovnává ke stranám města z Apokalypsy a předsíň 

zasvěcuje Kristovi, neboť „skrze něj se otevírá přístup do Nebeského Jeruzaléma“. 

Podává výklad mnoha architektonických prvkŧ kostela (nevynechá ani kohouta – 

kazatele na střeše), mluví i o světle, které proniká skrze okna a osvětluje ty, co jsou 

uvnitř. Světlo umělé „znaĉí Krista, podle slov: (J 8,12) „Já jsem světlo světa““
146

 

Je zřejmé, ţe mnoho symbolických významŧ bylo hledáno aţ ex post, po té, 

co kostel stál, nikoliv tak, ţe by stavba kostela probíhala podle symbolického 

projektu. Ĉistě z praktického hlediska je kvádr nejvhodnějším tvarem pro výstavbu 

zdi, a proto nelze předpokládat, ţe by byl tento tvar zvolen jen proto, aby odpovídal 

ĉtyřem ctnostem světcŧ. Prostor urĉité velikosti nebylo lze tehdy zaklenout bez 

sloupŧ a ĉtyřhranný prostor je zase jednoduše vhodnější neţ např. trojúhelníkový. A 

podlahu (která dle Duranta symbolizovala základ víry) kostel mít musel, neboť věřící 

se jako andělé vznášet nemohli. 
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4. 2. Založení arcibiskupství a nové katedrály 

 

 Jiţ několikrát jsme se setkali s potřebou ĉeských panovníkŧ zaloţit v Ĉechách 

arcibiskupství.  Poprvé ji mŧţeme datovat samotným zaloţením praţského 

biskupství, které není moţné chápat jen jako úspěch ĉeské kníţecí politiky, ale také 

odškodnění mohuĉského arcibiskupa za havelberskou a braniborskou diecézi, které 

připadly arcibiskupství magdeburskému.
147

 Jiţ v souvislosti se snahami Boleslava II. 

zaloţit arcibiskupství, napsal Dušan Třeštík: „Měla-li být ĉeská církev skuteĉnou 

zemskou církví a měla-li tak, z druhé strany, potvrzovat a upevňovat svébytnost 

ĉeského státu (jeho suverenitu, řekli bychom moderním jazykem), nemohlo 

biskupství postaĉovat. Nezbytné bylo arcibiskupství podřízené přímo papeţi a 

„autokefální“ v tom smyslu, ţe mohlo zřizovat vlastní biskupství a zajistit tak svou 

kontinuitu vytvořením dostateĉného mnoţství volitelŧ arcibiskupa – biskupŧ 

sufragánŧ.“
148

 Proces, který nakonec k vytvoření praţského arcibiskupství vedl, 

zahájili aţ Jan Lucemburský a jeho syn, markrabě Karel, pozdější král a císař Karel 

IV.  

Několik let před svou smrtí v roce 1346 zaĉal Jan Lucemburský s aktivní 

politikou, jeţ měla zajistit Karlovi jak ĉeskou, tak říšskou korunu. 11. ĉervna 1341 

oznámil král Jan na zemském sněmu, ţe jeho nástupcem na ĉeském trŧně má být 

jeho syn Karel. Sněm toto přání přijal. Přípravy na Karlovu korunovaci zaĉaly ihned. 

Protoţe mohuĉský arcibiskup podporoval Ludvíka Bavorského proti papeţi, s nímţ 

Lucemburky pojilo osobní přátelství i politická koncepce, bylo do Avignonu vysláno 

poselství s ţádostí, aby korunovaci mohl provést praţský biskup Jan IV. z Draţic. 

Papeţ jiţ 23. ĉervence vydal bulu, v níţ vyňal praţského biskupa z obedience 

(poslušnosti) mohuĉského arcibiskupa, a aĉkoliv se toto vynětí vztahovalo pouze na 

konkrétního mohuĉského arcibiskupa, otevřela se tím cesta k vlastnímu ĉeskému 

arcibiskupství.
149

  

Jan i Karel si byli vědomi, ţe budoucí římský král a ĉeský arcibiskup se bude 

muset reprezentovat významnější stavbou, neţ byla románská bazilika, a proto jiţ 23. 

října 1341 na zasedání praţské kapituly král Jan věnoval této kapitule na věĉné ĉasy 

desetinu urbury (panovníkova podílu na výnosu dolŧ) všech stříbrných dolŧ 
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v ĉeském království. Kdyţ byla ĉtena slova, ţe král desátek věnuje „obzvláště 

nejsvětějšímu muĉedníkovi Václavovi,“ protoţe chce „zaměnit statky pozemské za 

nebeské a dobra ĉasná za dědictví věĉné,“ musela si většina přítomných uvědomit, ţe 

Jan se zde představuje jako napravený hříšník, neboť v roce 1337 dal roztavit stříbrné 

sochy apoštolŧ z kostela sv. Víta a jiţ předtím odebral drahý kov a kameny 

z náhrobku sv. Vojtěcha.
150

 Na prvním místě („et primo“) proto urĉil král prostředky 

na nové náhrobky svatého Václava a Vojtěcha, na druhém místě („secundo“) na 

výstavbu nového chóru a nakonec na stavbu nového kostela.
151

  

Symbolický výklad kostela a gotické katedrály uvedený v předchozí kapitole 

lze beze zbytku pouţít také na novou stavbu praţské katedrály, jeţ však s sebou 

odedávna nesla i další významy vyplývající z jejího umístění uprostřed 

panovnického hradu a provázanosti s kníţetem Václavem, příslušníkem panovnické 

dynastie a světcem zároveň. Mnoho dalších reprezentací v budově praţské gotické 

katedrály je moţné interpretovat aţ po zodpovězení otázky, kterou jako jeden 

z podtitulŧ svého nedávného ĉlánku klade historiĉka umění Milena Bartlová: „Kdo 

stavěl katedrálu?“
152

 

Prohlášení a listina Jana Lucemburského z 23. října 1341 byla po právní 

stránce úĉelovou donací, která dala právní základ ke stavbě gotické katedrály
153

, za 

jejíhoţ zakladatele bychom tedy měli spíše neţ Karla IV. povaţovat Jana 

Lucemburského.
154

 Historiĉka umění Klára Benešovská však úlohu Jana 

Lucemburského chápe jako ĉistě formální: „Přestoţe jako zakladatel a hlavní donátor 

figuruje z pochopitelných dŧvodŧ v listinách král Jan, stál za ideou osamostatnění 

ĉeské církve a vybudování nového metropolitního chrámu od samého poĉátku 
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především Karel, tvŧrce celého základního ikonografického programu katedrály i 

všech jeho obměn, které se dály v souladu s vývojem jeho vlastních panovnických 

představ a cílŧ“
155

 

Roli krále Jana mŧţe ještě podpořit výklad nápisu, který je umístěn pod 

bustou Matyáše z Arrasu v triforiu katedrály, aĉkoliv se zmiňuje pouze o Karlovi: 

„Matyáš […] první stavitel tohoto kostela, jehoţ Karel IV., tehdy markrabě 

moravský, kdyţ byl zvolen římským králem v Avignonu, odtud přivedl k postavení 

tohoto kostela, který od základŧ zapoĉal léta Páně 1342…“
156

 Karel IV. však byl 

zvolen římským králem v roce 1346, a to nikoliv v Avignonu, ale v porýnském 

Rhens. Stavba nového chóru však zapoĉala za přítomnosti Matyáše z Arrasu jiţ na 

podzim roku 1344. Stavitel tedy musel do Prahy přicestovat dříve. Autor nápisu buď 

skuteĉně neznal přesnou dobu příchodu Matyáše z Arrasu do Prahy, nebo chtěl 

úmyslně zvýraznit roli Karla IV. jako zakladatele nového kostela, který stavbu řídil 

od jejích poĉátkŧ.  

Pavel Kalina a Jiří Koťátko
157

 navrhují jako datum příchodu Matyáše 

z Arrasu do Prahy rok 1342, kdy v Avignonu pobýval Jan Lucemburský a mohl 

Matyáše sám vybrat. Karel navštívil Avignon s otcem v roce 1344, ale do Prahy se 

vrátili aţ v listopadu 1344, několik dní před poloţením základního kamene katedrály. 

Pokud by Matyáš dorazil do Prahy aţ s nimi, neměl by ĉas ani na zahájení příprav.  

Historické práce, které chápou katedrálu ĉistě jako Karlŧv projekt, se kloní 

k roku 1344, aniţ by však měly pro toto tvrzení pádnější argumenty. Ivo Hlobil 

odmítá rok 1342 jako moţné datum příchodu Matyáše z Arrasu, neboť v té době 

Karel IV. ještě nebyl císařem, jak k tomuto datu předpokládá nápis v triforiu. 

Konstatuje: „Proto se předpokládá, ţe Matyáš z Arrasu stavbu praţské katedrály vedl 

teprve od podzimu 1344…“ 
158

 Ani v tomto roce ale Karel ještě nebyl králem. 

V textu Kláry Benešovské je omylem uvedeno, ţe „Nápis nad Matyášovou bystou 

v triforiu katedrály sděluje, ţe si jej Karel přivedl r. 1344 z Avignonu“.
159

 Jako 

moţný rok, kdy si Karel vybral (ale ještě nepřivedl) svého stavitele, uvádí Klára 
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Benešovská rok 1340, kdy Karel navštívil Avignon.
160

 Uvědomme si však, ţe do 

vydání donaĉní listiny tehdy zbýval celý rok. V novější práci se Ivo Hlobil a Klára 

Benešovská vyrovnávají s ĉasovou nouzí, kdyţ tvrdí, ţe „Je ovšem moţné, ţe Karel 

ţádal o doporuĉení nějakého zkušenějšího mistra svého přítele kardinála Pierra de 

Rosière (pozdějšího papeţe Klimenta VI.) písemně jiţ před rokem 1344. V kaţdém 

případě musel být mistr Matyáš v Praze v dostateĉném předstihu před slavnostním 

poloţením kamene k novostavbě, protoţe kronikář Beneš Krabice z Weitmile 

popisuje, ţe král Jan se svými dvěma syny, novým praţským arcibiskupem a mnoha 

hosty „přišli na místo vykopané a připravené pro nové základy…““
161

 Na jejich 

knihu odkazují Paul Crossley a Zoë Opaĉić, kteří jiţ ale s jistotou tvrdí, ţe „Karel IV. 

si jej [roz. Matyáše z Arrasu] osobně přivedl z Avignonu do Prahy. Stalo se tak 

patrně na doporuĉení Klimenta VI., který v Arrasu zastával biskupský úřad.“
162

  

Proĉ tolik citací týkajících se pouhého příchodu Matyáše z Arrasu? 

Domnívám se, ţe ukazují, jak i ti nejzkušenější badatelé a badatelky podléhají a 

priori přijaté myšlence a konstruují minulost tak, aby potvrzovala tvrzení, ţe Karel 

IV. zaloţil novou praţskou katedrálu a sám vytvořil její ikonografický program (viz 

výše).
163

  I kdyţ praţská katedrála měla vţdy významné místo v panovnické 

reprezentaci, stává se například pro Kláru Benešovskou nejen „královským 

kostelem“, ale dokonce „je moţno ji nazvat doslova „Karlovým kostelem“, natolik 

byla svázána s jeho koncepcí budování panovnické ideologie…“
164

, Karel IV. podle 

ní „měl jistě uţ při zaloţení ikonografický program v hlavních rysech ujasněný, i 

kdyţ jej v prŧběhu ĉasu měnil a dotvářel.“
165

 Karel IV. v jejím podání své myšlenky 

osobně konzultoval s arcibiskupy Arnoštem z Pardubic a Janem Oĉkem z Vlašimi a 

praţské kapitule svěřil dozor nad stavbou.
166

  

Historik umění Viktor Kotrba ĉrtá obraz panovníka, který – aĉ stále na 

cestách – „dovedl vyuţít namnoze i krátkých chvil svého pobytu v království ke 
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zvelebení svých milovaných Ĉech a svého sídelního města Prahy.“
167

 Karla 

vykresluje jako „osobitého velkorysého stavebníka“, jenţ pŧsobí „svou ideovou 

koncepcí a svými podněty na výtvarné uspořádání umělcova díla.“
168

 I kdyţ také 

přiznává vlastní vedení stavby praţské kapitule, vidí v katedrále „velkorysé 

myšlenky císařského stavebníka“, které ani Matyáš z Arrasu nedokázal vyjádřit. Ve 

svébytné dílo stavbu proměnil aţ císařem vybraný Petr Parléř, ale podle Viktora 

Kotrby nešlo o Parléřovu iniciativu: „Je naprosto nemyslitelné, ţe by se mladý cizí 

mistr mohl z vlastní suverenní pravomoci opováţit podniknout tak pronikavé zásahy 

do rozestavěné katedrály, aniţ by k tomu získal souhlas, ba snad i přímý podnět 

hlavního stavebníka – samého císaře!“
169

 Podobně podle historika umění Karla 

Stejskala Karel „rozhodoval o její celkové koncepci a schvaloval i předběţné dílĉí 

plány.“
170

 

 Poĉátkem 21. století však podobná pojetí zaĉínají ĉelit kritice. Milena 

Bartlová nevidí v Karlovi IV. (pouhého) milovníka umění, který iniciuje vznik 

uměleckých děl, aby se mohl těšit z jejich krásy. Zásadní úlohu spatřuje v jeho 

výchově u francouzského dvora, kde si uvědomil „dŧleţitost systematického 

pěstování výtvarného umění jako projevu panovnické reprezentace v nejširším 

smyslu – od vyjádření náboţenské víry přes ostentativní ukázání bohatství a moci aţ 

po znázornění politických aliancí a potřeb legitimizace.“
171

 Připomíná, ţe vliv Karla 

IV. na umění „dokládá, jak významnou úlohu měl v systému středověké umělecké 

tvorby objednavatel ĉi donátor, o němţ se písemné doklady 14. století ještě vyjadřují 

jako o „autorovi“, zatímco role výkonného umělce zŧstávala dlouho především 

řemeslným produktem rukou, nikoliv ducha.“
172

 Úlohu Karla IV. předvádí právě na 

stavbě nové katedrály a do jisté míry ji obrací: „Aĉkoliv šlo především o 

arcibiskupskou katedrálu a stavbu po celou dobu organizovala zdejší kapitula, podílel 

se zároveň na nákladném financování významným dílem panovník (zejména 

Janovým darem desátkŧ ze stříbrných dolŧ jiţ od roku 1341), neboť kostel sv. Víta 

od svých poĉátkŧ unikátním zpŧsobem sjednocoval funkce biskupského i kníţecího, 
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resp. královského kostela. Byl kostelem korunovaĉním a dlouho pro vládnoucí rod i 

pohřebním – tuto poslední funkci Karel obnovil. Dnes se někteří badatelé dokonce 

domnívají, ţe Karel IV. osobně urĉoval celou významovou koncepci chrámu, od 

pŧdorysu a konstrukce stěn aţ po sochařskou výzdobu, takovým zpŧsobem, aby 

ztělesňovala jeho vlastní pojetí vztahu církevního úřadu k panovníkovi a státu.
173

 

[…] Bohuţel však nejsme zatím schopni spolehlivěji urĉit, jaký podíl rozhodovacích 

pravomocí a objednavatelských poţadavkŧ na architekta, sochaře, malíře a další 

řemeslníky měli panovník, představitelé kapituly, arcibiskup a jiné dŧleţité osobnosti 

praţského dvora.“
174

 

V roce 2004 zvýrazňuje úlohu praţské kapituly při stavbě nové katedrály 

historik umění Pavel Kalina. Upozorňuj na stavebnickou ĉinnost posledního 

praţského biskupa Jana IV. z Draţic a na skuteĉnost, ţe v druhé polovině 14. století 

byla „katedrála alespoň po nějaký ĉas zjevně chápána jako arcibiskupský kostel.“
175

 

Vzhledem k dlouhodobému pobytu Jana IV. z Draţic na papeţském dvoře 

v Avignonu uvaţuje dokonce o jeho iniciativě při zakládání nové stavby kolem roku 

1342.
176

 Rozborem darŧ urĉených ke stavbě a vybavení kostela dochází k závěru, ţe i 

kdyţ Praţská katedrála byla svým příjmem z panovnického regálu v evropském 

kontextu ojedinělá, jde přesto o příklad „financování z rŧzných zdrojŧ“, a je tedy 

nutné „dŧrazně odmítnout v literatuře stále opakovanou představu, podle níţ 

katedrálu financoval panovník“.
177

 Bezprostředním zadavatelem byla podle něj 

„svatovítská kapitula spolu s praţským arcibiskupstvím, kteréţto církevní instituce se 

v tomto ohledu zjevně opíraly o všestrannou podporu vládnoucí dynastie“
178

 a stavbu 

lze „přinejmenším zpoĉátku představit jako jakýsi korporativní projekt vládnoucí 

lucemburské rodiny, vysokých středoevropských aristokratŧ a nejvyššího ĉeského 

kléru.“
179

 Kompromisní řešení zastává historiĉka Zdeňka Hledíková: za zadavatele 

povaţuje panovníka s tím, ţe stavbu měla od poĉátku zajišťovat kapitula. Oním 
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panovníkem pro ni však není Jan Lucemburský, ale Karel IV, jenţ byl opět 

„iniciátorem a mnohdy ideovým spolutvŧrcem.“
180

 

 Zatím posledním příspěvkem k této problematice je jiţ citovaný ĉlánek 

Mileny Bartlové z roku 2010. Ta upozorňuje, ţe jediným písemným pramenem, 

který urĉuje Karla IV. jako výhradního stavebníka nového praţského kostela, je 

nápis nad jeho bustou v triforiu praţské katedrály, který sděluje, ţe Karel IV. nový 

kostel „…zaloţil a z vlastních prostředkŧ jej vystavěl.“ Milena Bartlová zmiňuje 

chybu v jiné ĉásti tohoto nápisu a další omyly ve třetině nápisŧ nad ostatními 

bustami. Domnívá se, ţe nápisy nepocházejí z devadesátých let 14. století, jak se 

obvykle uvádí, ale ţe byly obnoveny – a zřejmě také doplněny ĉi pozměněny – 

v pozdější době.
181

 Teze o Karlu IV. jako jediném (ĉi alespoň hlavním) donátorovi, 

se tak ocitá v pramenném vakuu. Milena Bartlová nepopírá zvláštní funkci praţské 

katedrály ve vztahu k ĉeskému vladaři: svým umístěním posvěcovala panovníkovu 

moc, uchovávala v sobě hroby kníţat i králŧ a pravděpodobně také místo pŧvodního 

kníţecího stolce. Nezpochybňuje ani zvláštní zájem, který Karel IV. katedrále 

věnoval: prokazatelně nechal pořídit nové náhrobky i mozaiku Posledního soudu. Na 

druhou stranu byl kostel sv. Víta kostelem s běţným liturgickým provozem (pro 

území Hradĉan také farním), biskupským a poutním (zejména k hrobŧm svatého 

Václava a Vojtěcha), takţe „nemohly královské funkce zcela potlaĉit ty ostatní, 

zejména tradiĉní roli bohaté a sebevědomé praţské kapituly.“
182

  

 Milena Bartlová dochází k závěru, který si pro jeho aţ téměř revoluĉnost 

v porovnání s většinou dosavadních názorŧ dovolím rozsáhleji citovat: „Ani z 

existence významných darŧ katedrále […] nevyplývá, ţe bychom byli oprávněni 

v rozporu se svědectvím pramenŧ povaţovat sv. Víta za svého druhu Karlŧv 

vlastnický kostel [Kurziva Milena Bartlová, tato teze stojí zcela v protikladu ke 

„Karlovu kostelu“ Kláry Benešovské ]; ostatně není doloţeno ani patronátní právo 

ĉeských králŧ k němu. Naproti tomu nám nic nebrání přistoupit na to, ţe by sv. Vít 

přece jen nemusel být výjimeĉným zjevem mezi evropskými katedrálami 14. a 15. 

století, a ţe hlavní slovo při jeho stavbě mohla mít tak, jak to bylo běţné, právě 

kapitula. Jediné, o co touto operací přijdeme, je obohacení Karlovy osobnosti o 

rozměr, nezvyklý u panovníkŧ nejen středověku, ale v jakékoli době – totiţ o 
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představu, ţe Karel se svým architektem skuteĉně spolupracoval, ţe spolu navrhli 

kostel tak, aby ztělesňoval ideu legitimizace pozemské politické moci 

prostřednictvím komplikované symboliky architektury a její sochařské výzdoby. 

Karel IV. byl velikým panovníkem, a třeba i Největším Ĉechem. Kriticky ĉtené 

prameny ale neposkytují věrohodné podklady k tomu, abychom mohli obohatit tento 

obraz o hlubší, individuálně psychologické rysy vĉetně Karlovy údajné záliby ve 

výtvarném umění a mimořádného pochopení pro ně.“
183

 

 

 Vraťme se zatím k ověřitelným faktŧm: 30. dubna 1344 vydal papeţ Kliment 

VI. ve svém sídle v Avignonu, kde právě pobývali Jan Lucemburský a Karel, bulu o 

povýšení praţského biskupství na arcibiskupství. Hlavním argumentem byla velká 

vzdálenost od Mohuĉe. Zároveň došlo ke zřízení biskupství litomyšlského.
184

, 5. 

května dostali ĉeští arcibiskupové právo pomazat a korunovat ĉeské krále.
185

 21. 

listopadu 1344 byl Arnošt z Pardubic ozdoben palliem – odznakem arcibiskupské 

pravomoci – a vysvěcen na arcibiskupa. Vzápětí po instalaci spoleĉně s Janem 

Lucemburským a jeho syny Karlem a Janem Jindřichem „přišli na místo vykopané a 

připravené pro nové základy. Do tohoto výkopu vstoupili ĉtyři […] a poloţili s úctou 

a zboţností, jaká náleţí, první kámen pro stavbu nového kostela.“
186

 Beneš Krabice 

z Weitmile píše, ţe král Jan daroval na stavbu kostela desátek z urbury v tento den, 

ale viděli jsme, ţe se tak stalo tři roky předtím.  

 Stavba zaĉala od chóru na východní straně a postupovala směrem ke staré 

bazilice, která i nadále plnila své funkce liturgické a korunovaĉní.  Matyáš z Arrasu 

stihl postavit pětiboký závěr katedrály (zřejmě bez klenby), jednu kapli na severní 

straně a dvě na straně jiţní a pilíře dvou klenebních polí. Stavba v době jeho smrti 

dosáhla výšky arkád. Z výpoĉtŧ zaloţených na rozměrech kaplí a chóru je moţné 

odvodit i rozměry sakristie a kaple sv. Václava, které se od jejich koneĉné podoby 

odchylují minimálně. Lze tedy předpokládat, ţe obě prostory projektoval jiţ Matyáš 
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z Arrasu.
187

 Na základě rozboru koncepce chóru a stavebních prvkŧ byly pro 

praţskou katedrálu hledány vzory zejména v jiţní Francii, podstatné však je, ţe 

stavba reprezentuje typ vrcholné gotické katedrály francouzské, tedy území, kde 

sídlil papeţ a kde se nejvíce uplatňovalo pojetí panovníka jako posvátné osoby. 

Přesto se nemuselo jednat o přímou reprezentaci panovníka, ale vizualizaci 

mimořádného významu arcibiskupského kostela.
188

 

 Od poĉátku se stavba potýkala s finanĉními problémy, výnosy z urbury – 

navíc ĉasto opoţděné – nepostaĉovaly. Významnou měrou se na doplňování 

chybějících prostředkŧ podílel z vlastních zdrojŧ arcibiskup Arnošt z Pardubic, 

dvakrát dokonce vyhlásil veřejnou sbírku urĉenou kléru spojenou s udělením 

odpustkŧ pro přispěvatele.
189

 Zdeňka Hledíková upozorňuje na ne zcela obvyklou 

stylizaci „starší z obou listin [roz. o vyhlášení sbírky], jeţ vyhlašovala sbírku pouze 

na stavbu katedrály. Arnošt v ní rozepisuje význam katedrály (jsou v ní k útěše všech 

pohřbeni světci, jsou tu vychováváni a ordinováni duchovní), a proto všechny ţádá, 

aţ zapřisahá a nařizuje, aby podpořili věc stavby praţského kostela […], záleţitost 

tak úcty hodnou, zboţnou a svatou.“
190

 Ani vybrané prostředky nedokázaly pokrýt 

všechny výdaje. Prostřední z věnce kaplí zasvěcená Nejsvětější Trojici, zvaná téţ 

císařská, byla zřejmě i podle svého oznaĉení financována výhradě z panovníkových 

darŧ. Severně přilehlou kapli svatého Jana Křtitele však zcela financoval Arnošt 

z Pardubic.
191

 Prostřednictvím ostatních kaplí se reprezentovali další významné 

osoby praţského dvora. Kapli jiţně od centrální (spolu)financoval kurfiřt Rudolf I., 

vévoda sasko-wittenberský. Kaple svatých Ostatkŧ podle něj dostala oznaĉení 

Saská.
192

 Náklady na celou kapli svaté Anny pravděpodobně nesl magdeburský 

purkrabí Burchard, mistr komory Karla IV, kapli Vlašimskou opět zcela financoval 

arcibiskup Jan Oĉko z Vlašimi. Donátorem přilehlé kaple svaté Máří Magdaleny byl 

kapitulní děkan Předvoj Ĉadkŧv ze Sudoměře.
193
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 V roce 1352 Matyáš z Arrasu zemřel. Katedrální huť několik let fungovala, 

ale dá se předpokládat, ţe se velmi brzy objevila potřeba najít nového mistra.  

Pokraĉovatelem v Matyášově díle se stal Petr Parléř. O jeho ţivotě nemáme téměř 

ţádné zprávy, přesto se stal dŧleţitým aktérem další reprezentace. Tradiĉně bývají 

jako pravdivé přijímány informace, které se nalézají na nápisu nad bustou Petra 

Parléře v triforiu katedrály: „Petr, Jindřicha Arlera z Polska (= Jindřicha Parléře 

z Kolína nad Rýnem), mistra z Gműndu ve Švábsku, druhý mistr této huti, kterého 

císař Karel IV. přivedl z řeĉeného města a uĉinil ho stavitelem chrámu. Tehdy byl 

třiadvacetiletý a (stavbu) poĉal řídit l. P. 1356…“
194

 Na základě tohoto jediného 

pramene vzniklo „velké vyprávění“ o tom, jak král Karel cestou do Říma spatřil 

v Německu mladého šikovného políra (parléře) a urĉil ho za mistra praţské hutě. 

Spoleĉně pak realizovali velkolepý plán nové katedrály.
195

 Karel Stejskal se pokusil 

rozporné údaje vyřešit tvrzením, ţe Karel poznal Petra Parléře v Německu v roce 

1353, ale nejprve mu svěřil práci na kostele Panny Marie v Norimberku.
196

 

V souladu s tím Klára Benešovská povaţuje téţ za moţné, ţe Karel IV. poznal 

Parléře jiţ v roce 1353 a ţe se „dohodli na pokraĉujícím nezbytném vyškolení […] a 

ţe teprve při svém delším pobytu v Norimberku na konci roku 1355 a poĉátkem roku 

1356, kdyţ si ověřil [sic!] Petrovy pokroky, jej odvedl do Prahy.“
197

 Jiţ jsem 

poukázal na nespolehlivost nápisŧ v triforiu katedrály, jimiţ se naposledy zabývala 

Milena Bartlová. V souvislosti s nápisem u busty Petra Parléře byly vysloveny 

pochybnosti v 19. století a týkaly se zejména místa pŧvodu stavitele.
198

 Vojtěch 

Birnbaum, povaţujíc také katedrálu za výhradně Karlovo dílo, vyslovuje pochybnosti 

o datu Parléřova příchodu do Ĉech. Na základě rozboru architektury kaple sv. 

Vavřince (dnes Martinické) se domnívá, ţe Parléř přišel do Ĉech jiţ v roce 1353.
199

 

Pavel Kalina ponechává vzhledem k absenci pramenŧ otázku otevřenou, odmítá však 

tvrzení, ţe Parléř vedl některou ze staveb v rodném Německu ještě před dovršením 
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dvaceti let: „To je zcela v rozporu se vším, co víme o profesi středověkého architekta 

a, upřímně řeĉeno, je to snad v rozporu i se zdravým rozumem – jde o projev do 

extrému dohnané manýristicko-romantické představy o umělci – géniovi. […] 

jakékoli pramenné dŧkazy však chybějí a nahrazovat je například topornými 

komparacemi norimberské architektonické skulptury s daleko pozdějšími sochami 

praţskými, jeţ navíc vŧbec nemusejí pocházet přímo z Petrovy ruky, je 

neproduktivní.“
200

 Vzhledem k tomu, ţe se Parléř stal roku 1360 hradĉanským 

starostou – tedy velmi mladý, je moţné, ţe mu při příchodu do Prahy nebylo dvacet 

tři, ale třicet tři let.
201

 Uvědomíme-li si, ţe Parléřŧv styl bývá jako „pokrokový“ 

stavěn do protikladu proti „zastaralému Matyášovu“
202

, je třeba souhlasit, ţe „na 

osobě Petra Parléře se, podobně jako v případě Matyáše z Arrasu, ozřejmuje jistá 

problematiĉnost přespříliš personalizovaných dějin architektury.“
203

 Připomeňme si 

v této souvislosti tezi, jiţ vyvrací James Jones v jiţ vzpomínané práci: „Velké 

myšlenky jsou nepředstavitelné bez velkého mistra.“
204

 Petr Parléř pouţil v katedrále 

některé neobvyklé a odváţné prvky (např. síťová klenba, visuté svorníky), ale Milena 

Bartlová upozorňuje, ţe podle posledních studií se nejedná ani tak o vyhraněný styl 

parléřovské rodiny, ale „dobový středoevropský styl, jehoţ nejkvalitnější podobu, 

realizovanou na dvoře Karla IV., vnímali tvŧrci i dobové publikum jako „císařský 

styl“.“
205

 Táţ badatelka se zabývala i další, jiţ zmiňovanou, problematickou 

skuteĉností z nápisu nad Parléřovou bustou v triforiu, jíţ je uvedení místa „Polonia“ 

jako oznaĉení pŧvodu Petrova otce. Je všeobecně přijímáno, ţe správně mělo být 

uvedeno „Colonia“, tedy Kolín (nad Rýnem), je ale moţné, ţe si někdo přál podat 

vlastní historickou reprezentaci vzniku stavby. Předpokládá se, ţe nápisy byly 

opravovány po té, co je (spolu s bustami) poškodili husité. Uvědomíme-li si, ţe 

v roce 1471 nastoupila na ĉeský trŧn Jagellonská dynastie, ocitala se tak vlast tohoto 

polského královského rodu na posvátném místě symbolizujícím ĉeské království a 
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mohla posílit slabší postavení Vladislava II. vŧĉi ĉeským stavŧm.
206

 Další moţností 

je falzifikace nápisu v době národního obrození, aby Petr Parléř získal slovanský 

pŧvod. Autorem by vzhledem ke svým dalším aktivitám mohl být Václav Hanka. 

Další moţností je úmyslné ĉi neúmyslné přepsání při opravě nápisŧ v souvislosti se 

svatořeĉením Jana Nepomuckého.
207

 

 Petr Parléř dokonĉil rozestavěnou sakristii a navázal na závěr chóru dalšími 

kaplemi. K roku 1366 zaznamenal Beneš Krabice z Weitmile, ţe „den před svatým 

Václavem [27. září] byla v Praţském kostele dokonĉena kaple téhoţ svatého Václava 

dílem novým a podivuhodným.“
208

 Tentýţ kronikář zapsal, ţe následujícího roku 

„zasvětil a vysvětil ctihodný otec pan Jan, arcibiskup praţský, v Praţském kostele 

k poctě svatého Jana Evangelisty a svatého Václava za přítomnosti téhoţ pana císaře 

kapli, v níţ odpoĉívá tělo svatého Václava […] V témţe roce a ĉase bylo dokonáno a 

dokonĉeno krásné dílo, totiţ velký portál a portikus u kaple svatého Václava 

v Praţském kostele, dílo sochařské a velice nákladné, a nahoře nová sakristie.“
209

 

Novou sakristií se rozuměla korunní komora nad kaplí svatého Václava, velkým 

portálem jiţní vchod do katedrály, který byl ještě téhoţ roku vysvěcen zároveň 

s kaplí svaté Trojice v „ĉele nového kŧru“.
210

  V letech 1370 – 1371 byla nad tento 

vchod osazena mozaika s námětem Posledního soudu.
211

 V roce 1372 „se pan císař 

vrátil do Prahy a dal vyzdobit kapli svatého Václava v Praţském kostele malbami, 

zlatem, drahokamy a vzácnými kameny k poctě Boha a svatého muĉedníka Václava, 

svého ochránce a pomocníka.“
212

 Od roku 1370 se budovala horní ĉást chóru, 

v letech 1371 – 1372 byla postavena obě vnější schodiště.
213

 Z let 1372 – 1378 se 

zachovaly knihy výdajŧ praţské kapituly (nešlo o úĉty, jak jsou někdy nazývány, 

neboť příjmová stránka chybí) a mŧţeme sledovat, za které práce dostaly příslušné 

osoby zaplaceno. V roce 1373 byla dokonĉena východní stěna příĉné lodi vĉetně 

oken a triumfálního oblouku. 1374 – 1376 probíhaly práce na severním triforiu, 

v roce 1378 zde byl dokonĉen opěrný systém.  
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4. 3. Význam a ikonografie pražské katedrály za 

Karla IV. 

 

 Kdo byl autorem ikonografického programu, který byl katedrále realizován 

v prŧběhu druhé poloviny 14. století? Je moţné mluvit o jediném autorovi? 

Symbolický význam kostela a jeho architektury jsem přiblíţil v kapitole 4.1. Autory 

takového výkladu byli stovky středověkých kněţí, mnichŧ a teologŧ, kteří se na 

stavbách kostelŧ podíleli přímo nebo nad nimi teoreticky uvaţovali. Kaţdý kostel, je 

ovšem jedineĉný a jeho stavebník (ĉi stavebníci) do něj mohl vkládat rŧzné významy 

a reprezentovat své postavení v křesťanském kosmu i soudobé spoleĉnosti, svou 

minulost a své plány.  

Za autora veškerého individuálního programu praţské katedrály byl tradiĉně 

povaţován král a císař Karel IV. Shrnující práce na toto téma se objevily v jubilejním 

roce 1978. Jednou z nich je ĉlánek historika umění Jaroslava Homolky Ikonografie 

katedrály sv. Víta v Praze, publikovaný v ĉasopise Umění.
214

  Autor pokládá Karla 

IV. za tvŧrce ikonografických programŧ „především proto, ţe ideovou základnou 

praţského dvorního umění jsou hlavně jeho spisy“, připouští však, ţe program 

spoluvytvářeli např. Arnošt z Pardubic, Jan ze Středy a Jan Oĉko z Vlašimi.
215

 

Stejným zpŧsobem o Karlovi uvaţoval Karel Stejskal.
216

 V souvislosti s diskusí o 

stavebníkovi nového praţského katedrálního kostela (resp. jeho chóru) jsem jiţ 

citoval historiĉku umění Kláru Benešovskou, pro niţ je „Karel tvŧrce celého 

základního ikonografického programu katedrály i všech jeho obměn, které se dály 

v souladu s vývojem jeho vlastních panovnických představ a cílŧ.“
217

 Opaĉný postoj 

zastává například historiĉka umění Milena Bartlová. Zatím jsem se soustředil na 

stavbu samotnou, nyní se budu věnovat některým jejím konkrétním prvkŧm a 

významŧm, jimiţ se panovník reprezentoval. 
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4. 3. 1. Katedrála jako místo korunovace českých králů 

 

 Praţská katedrála byla od 11. století místem korunovace ĉeských králŧ. 

Prŧběh korunovace byl prokazatelně upraven korunovaĉním řádem, jeho text se ale 

nezachoval a je pravděpodobné, ţe se jednalo o korunovaĉní řád německý s urĉitými 

modifikacemi, mezi které patřil prŧvod z Hradu na Vyšehrad a zpět v den před 

korunovací. V katedrále se téhoţ veĉera konaly nešpory, druhý den samotná 

korunovace.
218

 V souladu s univerzalistickými ambicemi a imperiální myšlenkou 

vytvořil Karel IV. korunovaĉní řád nový, který měl svou symbolikou a sloţitostí 

reprezentovat jeho výsadní postavení. Karel v něm skloubil starý přemyslovský řád s  

francouzským korunovaĉním řádem z roku 1328 a zdŧraznil tak „význam všech 

ĉlánkŧ, tvořících základ fransko-říšské a slovanské (ĉi snad lépe: přemyslovské, 

pozn. P. Š.) tradice.“
219

 Vedle Korunovaĉního řádu ĉeských králŧ vznikl také Řád 

poţehnání a korunování královny. 

 Karel IV. úlohu praţské katedrály v obřadu korunovace ještě zdŧraznil. 

Zachoval tradiĉní nešpory v den předcházející korunovaci. V den korunovace se král 

v doprovodu biskupŧ a šlechticŧ odebral jiţním vchodem do katedrály, prošel kaplí 

svatého Václava, pak se modlil u oltáře svatého Kříţe, naĉeţ se přesunul k oltáři 

svatého Víta, kde při tzv. skrutiniu vyjádřil závazek plnit své povinnosti. 

Následovalo mnoţství modliteb a koneĉně slavnostní mše, během níţ byl z kaple 

svatého Václava přinesen kalich s olejem, jímţ byl král pomazán. Obřad pomazání 

připomínal svěcení, coţ bylo vizuálně podpořeno oděvem krále (tunicella a 

dalmatika). Následovalo sloţité předávání královských insignií a samotná 

korunovace z rukou biskupŧ, ĉímţ bylo zdŧrazněno Boţí posvěcení královské moci. 

Obřad konĉil v duchu prastaré tradice voláním „Krleš!“.
220

 

 Prvním králem korunovaným podle nového řádu se ještě v budově staré 

katedrály stal v roce 1347 sám Karel. Na jeho hlavě tehdy spoĉinula nová koruna, 

zvaná svatováclavská, jeţ měla být uchovávána na bustě s lebkou svatého Václava. 

V květnu 1346 vydal papeţ Kliment VI. bulu, jíţ potvrdil Karlŧv příkaz, „aby 

s hlavy svatého Václava nebyla brána, leĉ toliko, kdyţ by král ĉeský měl býti 
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korunován anebo kdyţby se v Praze konala slavnost, při které by králi slušné bylo tu 

korunu vzíti, avšak tak, aby jí toho dne hned po korunování nebo po slavnosti 

povinen byl zase na hlavu téhoţ světce poloţiti“.
221

 Zneuţití koruny bylo v bule 

ošetřeno přísným zákazem, „aby ţádný ĉlověk neopovaţoval se dotĉené koruny 

z jakékoliv příĉiny odciziti nebo zastaviti, sic, dopustil-li se toho kdo, budiţ tím 

samým z církve vylouĉen a toliko, kdyţ korunu hlavě svatého Václava navrátí, mŧţe 

od papeţe rozhřešení obdrţeti.“
222

 Svatováclavská koruna se stala symbolem zemí 

Koruny ĉeské a stejně jako ony byla doĉasnému králi doĉasně propŧjĉována světcem 

– věĉným kníţetem. Skuteĉnost, ţe se tak stávalo poblíţ jeho hrobu, tento vztah ještě 

více posilovala. Koruna v sobě navíc skrývala trn z Kristovy koruny, coţ 

propojovalo královský majestát s Kristovým utrpením.
223

 Toto pojetí Karlovy koruny 

bylo reprezentováno i navenek: jak zaznamenal František Praţský, Karel „ji věnoval 

Bohu a svatému Václavovi,“
224

 obšírněji se o ní a korunovaĉním řádu zmiňuje Beneš 

Krabice z Weitmile
225

. Jako místo uloţení korunované busty svatého Václava urĉil 

Karel IV. komoru nad kaplí svatého Václava. 

  

 

4. 3. 2. Karlovy donace katedrále 

 

 Praţská katedrála sice nebyla Karlovým vlastnickým kostelem, ale 

prostřednictvím svých donací Karel do znaĉné míry ovlivnil také kaţdodenní provoz 

kostela, a tak si v něm zajistil neustálou přítomnost. Je však třeba si také uvědomit, 

ţe zakládání kostelŧ a péĉe o ně patřily mezi prvořadé povinnosti všech 

křesťanských panovníkŧ. 

V roce 1343 (František Praţský uvádí rok 1346) nechal Karel zřídit při oltáři 

Panny Marie sbor duchovních – mansionářŧ – od papeţe získal pro oltář zvláštní 

odpustky. Celkem dvacet ĉtyři osob mělo kaţdodenně a na věĉné ĉasy zpívat 
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kompletní hodinky a při úsvitu slouţit mši o blahoslavené Panně Marii.
226

 Karel byl 

a je znám tím, ţe se pokoušel získat co největší mnoţství svatých ostatkŧ a dalších 

relikvií. K roku 1349 František Praţský uvádí, ţe „pan král nejen rozmnoţil 

v Praţském kostele sluţby boţí, ale i ostatky svatých. A tak mu daroval hlavu 

svatého Ignáce muĉedníka a biskupa […] a mnoho jiných ostatkŧ apoštolŧ, 

muĉedníkŧ a vyznavaĉŧ, ozdobených zlatem, stříbrem a drahými kameny, takţe 

ţádný jiný z králŧ tohoto království řeĉený Kostel praţský tak znamenitě a nádherně 

nepovýšil, neobohatil a nepoctil.“
227

 Beneš Krabice z Weitmile podává ještě 

podrobnější popis, ze kterého si mŧţeme udělat představu o obrovském mnoţství 

těchto darŧ: „roznícen nesmírně zboţnými city, získal v rŧzných kostelích 

katedrálních i řádových, v klášterech a na jiných posvátných místech v krajích 

francouzských a německých rŧzné ostatky mnoha světcŧ a sedm těl svatých a velmi 

mnoho hlav a paţí světcŧ. Ozdobil je zlatem, stříbrem a drahými kameny více neţ 

lze vylíĉit, a daroval je Praţskému kostelu. K přenesení těchto ostatkŧ do Praţského 

kostela došlo v oktávu svatého Štěpána prvomuĉedníka [2. ledna 1354]. Proto 

ctihodný otec Arnošt, arcibiskup praţský, se souhlasem svého duchovenstva a lidu 

ustanovil, aby onen den byl po celé praţské diecézi slaven a uctíván dvojí mší […] 

Poĉet a názvy ostatkŧ a jiných skvostŧ, jeţ pan Karel svěřil Praţskému kostelu, jsou 

sepsány v rejstříku neboli inventáři téhoţ kostela jasně a jmenovitě.“
228

 Tento svátek 

se nazýval Allacio reliquarum (Přinesení ostatkŧ) a ze zvláštního balkónu v chóru 

kostela z něj byly ostatky předváděny poutníkŧm.
229

 Následujícího roku se Karlovi 

podařilo při italském pobytu získat z Pavie tělo jednoho z ĉeských patronŧ, sv. Víta, 

které – opět s dalšími ostatky – nechal uloţit v katedrále. Další podobné nadání uĉinil 

v roce 1358.
230

 

Nešlo však o nějakou „sběratelskou vášeň“, jak dnes bývá Karlŧv vztah 

k ostatkŧm obĉas povrchně vykládán. Význam ostatkŧ měl ve středověku několik 

rovin. Z teologického hlediska byla církev chápána jako hierarchicky uspořádané 

spoleĉenství všech osob, ţivých i mrtvých, v jehoţ ĉele stál Kristus. Protoţe tímto 
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výkladem docházelo ke zrušení ĉasu, byli svatí prostřednictvím svých ostatkŧ reálně 

přítomni na tomto světě a relikvie tak „představovaly jistý druh zástav ze světa 

nebeského ve světě pozemském.“
231

 Ostatky měly mimořádný význam v dějinách 

spásy. Ĉtvrtým lateránským koncilem bylo přijato tvrzení, podle kterého budou na 

konci světa lidé vzkříšeni i se svými těly.
232

 Aţ k tomuto okamţiku dojde, vstanou 

z hrobŧ ĉlenové panovnického rodu a v jejich blízkosti i svatí, kteří je povedou do 

nebe, kde se za ně budou přimlouvat u Krista při Posledního soudu. Úctou 

k ostatkŧm se zabýval Tomáš Akvinský v Summě. Odsuzuje uctívání mrtvých těl 

jako necitelných věcí, které nejsou totoţné s ţivým tělem jako pohanskou pověru, 

připouští však jejich uctívání „vhodným zpŧsobem“ jako památku na to, ţe za ţivota 

byly „chrámy a nástroji Ducha svatého, který v nich přebýval a pŧsobil, a která 

budou proměněna s Kristem ve vzkříšení.“ Zázraky, jeţ se konají v přítomnosti 

ostatkŧ, povaţuje za dŧkaz toho, ţe jim vzdává poctu samotný Bŧh.
233

 

Přítomnost ostatkŧ zvyšovala význam a slávu daného místa, zanedbatelný 

nebyl ani ekonomický zisk z poutí. Kořeny mimořádného vztahu Karla IV. ke kultu 

svatých je opět nutné hledat v jeho výchově na francouzském dvoře, kde poznal 

sbírku relikvií zaloţenou Ludvíkem IX. Svatým a kult památek Kristova umuĉení. 

Při jejich shromaţďování hrála u panovníkŧ hlavní roli snaha o legitimizaci dynastie 

a v Karlově případě pak i snaha o legitimizaci Prahy jako hlavního města císařství.
234

  

Okolo roku 1352 nechal Karel IV. v kostele vztyĉit ĉtyři oltáře, zasvěcené 

svatému Ludvíkovi (na památku Blanky z Valois, jeţ pocházela z rodu tohoto 

francouzského krále – světce), svatému Mikulášovi (na památku Anny Falcké) a 

Mláďátkŧm (na paměť prvního syna Václava). Patronicium ĉtvrtého oltáře je dnes 

neznámé. Na královu ţádost byla péĉe o oltáře praţským arcibiskupem svěřena sboru 

mansionářŧ a v roce 1354 potvrdil jejich zaloţení sám papeţ.
235

 V následujících 

letech Karlova donaĉní aktivita nápadně klesla, snad povaţoval katedrálu po této 

stránce za dostateĉně vybavenou a věnoval se kromě vladařských povinností 
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výzdobě jiných staveb, v Ĉechách např. kostelu Panny Marie a svatého Karla 

Velikého nebo hradu Karlštejn. V roce 1358 daroval katedrále zlatou relikviářovou 

bustu svatého Václava spolu s relikviářovou skříní, jejíţ podoba se inspirovala 

hrobem svatého Ludvíka v Saint – Denis, roku 1365 pak tělo svatého Zikmunda 

(Sigmunda), burgundského krále, jehoţ povýšil na ĉeského patrona.
236

 O tři roky 

později se Karlovi a jeho ĉtvrté manţelce Alţbětě (Elišce) Pomořanské narodil syn 

Zikmund a při té příleţitosti nechal král a císař ozdobit zlatem a stříbrem hrob 

svatého Zikmunda a věnoval jeho oltáři a kapitule peněţité dary.
237

 

Mezi donátory, resp. donátorkami, katedrály nacházíme i další ĉleny 

královské rodiny. První manţelka Karla IV. Blanka z Valois například kostelu 

„odkázala velmi mnoho věcí a zvláště královské kropenky.“
238

 

 

 

4. 3. 3. Katedrála jako pohřebiště  

 

 Zatímco ve starověku a ještě v dobách prvních křesťanŧ byli mrtví aţ na 

výjimky pohřbíváni mimo města, neboť mrtvá těla byla povaţována za poskvrněná 

(smrtí). Víra v koneĉné vzkříšení těl a vzrŧstající úcta k muĉedníkŧm a jejich 

hrobŧm vedla ke změně názoru. Mrtví zaĉali být pohřbíváni ve městech poblíţ hrobŧ 

svatých – ad sanctos – které se ĉasto nalézaly v kostelích. Po vzkříšení vstanou mrtví 

spoleĉně se svatým, pod jehoţ ochranou se dosud nalézalo tělo a kterému nyní svěří 

celou svou bytost na cestě k Poslednímu soudu.
239

 Později se zaĉalo pohřbívat 

v kostelech farních i katedrálách. Aĉkoliv se objevovaly církevněprávní předpisy, 

které ĉas od ĉasu zakazovaly pohřbívání uvnitř kostelŧ, soudobou praxi popsal 

historik Philippe Ariès lapidárně jako „kostel je hřbitov“
240

. Ve 13. století došlo ke 

změně a místo konkrétnímu světci se mrtvá těla svěřovala samotným kostelŧm 

(pohřbívání apud ecclesiam).
241

 

 Na Praţském hradě byly objeveny ostatky muţe a ţeny v prostoru kostela 

Panny Marie. S největší pravděpodobností šlo o Spytihněva I. a jeho manţelku. 
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Místo pohřbu kníţete Bořivoje, stavebníka kostela, neznáme, lze se však domnívat, 

ţe jím byl pŧvodně také jeho kostel. Vratislav I. však jiţ byl pohřben v bazilice 

svatého Jiří, kterou dle převaţujících názorŧ zaloţil.
242

 Kníţe Václav byl po krátkém 

spoĉinutí v kostele svatých Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi pohřben v rotundě, 

která jiţ obsahovala rámě svatého Víta. Přesto se rotunda posvěcená ostatky světcŧ 

nestala jediným pohřebištěm Přemyslovcŧ. Byla v ní sice nalezena kostra, jeţ by 

snad mohla být připsána Boleslavu I., ale další panovníci byli pohřbíváni v kostele 

svatého Jiří na Praţském hradě, v kostelích na Vyšehradě, ale i v klášterech jimi 

zaloţených. V rotundě svatého Víta spoĉinul Břetislav I. s manţelkou Jitkou, 

v bazilice její zakladatel Spytihněv II., Bořivoj II. a Konrád II. Ota (ale aţ po prvním 

pohřbení v Monte Cassinu). Z posledních Přemyslovcŧ zde byl v roce 1230 pohřben 

král Přemysl Otakar I., ale jeho syn Václav nalezl odpoĉinek v kostele svatého 

Františka v areálu kláštera v Praze na Františku. Ostatky Přemysla Otakara II. byly 

do svatého Víta přeneseny po sedmiletém uloţení ve Znojmě. Václav II. si přál být 

pohřben ve Zbraslavském klášteře, kam bylo přeneseno i tělo Václava III. V roce 

1307 bylo v praţské katedrále pohřbeno tělo ĉeského krále Rudolfa I. 

Habsburského.
243

  

V katedrálním kostele byli naopak pravidelně pohřbívání praţští biskupové, 

kteří svým hrobŧm věnovali za svého ţivota mnoho péĉe, protoţe měly slouţit jejich 

reprezentaci i po smrti. Například Jan IV. z Draţic „si peĉlivě opatřil místo pro svŧj 

hrob. Také nařídil zhotovit sochu z bronzu, vytvořenou uměleckým dílem a dokonale 

pozlacenou, zobrazující kněze, a umístit ji na náhrobek. Dále nařídil, aby bylo 

uděláno ještě mnoho jiných věcí, jeţ byly nezbytné a jeţ by zdobily jeho hrob.“
244

 

Karel IV. se rozhodl z katedrály opět uĉinit místo posledního odpoĉinku 

ĉeských králŧ a jejich rodin.
245

 Kdyţ v roce 1373 práce na chóru dostateĉně 

pokroĉily, „v měsíci prosinci byla na rozkaz pana císaře přenesena těla dávných 

ĉeských kníţat a králŧ ze svých starých hrobŧ a uloţena a pohřbena v novém chóru 
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Praţského kostela.“
246

 Beneš Krabice z Weitmile přesně popisuje, kam byli 

jednotliví vladaři v chóru uloţeni, a připojuje krátké postřehy z dob jejich ţivota. 

Následujícího roku třetí ředitel stavby nového kostela, kanovník Beneš Krabice 

z Weitmile, zapsal, ţe sám „přenesl z nařízení […] pana arcibiskupa a praţské 

kapituly těla níţe psaných biskupŧ Praţského kostela z jejich míst, kde leţeli kaţdý 

zvlášť dosti nedbale a nedŧstojně, a znovu jsem uloţil ona těla v novém chóru […] a 

uzavřel jsem kaţdé tělo zvlášť do kamenné rakve a vloţil tam dovnitř olověné 

destiĉky s jejich vyrytými jmény na věĉnou paměť. Tyto hroby biskupŧ jsem pokryl 

mramorovými deskami.“
247

 Kronikář přiznává, ţe těla některých biskupŧ se mu 

nepodařilo urĉit s naprostou jistotou (nebo vŧbec) a ţe deset těl nenalezl. Závěrem 

dodává, ţe těla byla přenesena, „aby postupem ĉasu zároveň s oněmi [nenalezenými] 

neupadla z nedbalosti v zapomnění, kdyby se bořila stará stavba.“
248

 Víme, ţe 

výstavného náhrobku se dostalo arcibiskupŧm Janu Oĉkovi z Vlašimi a Janu VI. 

z Draţic (nezachoval se).
249

 

 V sedmdesátých letech 14. století objednal Karel IV. pro hroby šesti ĉeských 

kníţat a králŧ (Břetislav I., Spytihněv II., Břetislav II., Bořivoj II., Přemysl Otakar I. 

a Přemysl Otakar II.) uloţených ve třech ĉelních kaplích chóru nové tumby. Protoţe 

podle knihy výdajŧ katedrální huti nebyli kameníci, kteří na nich pracovali, placeni 

z prostředkŧ katedrální huti, je pravděpodobné, ţe se jednalo o přímou zakázku od 

císaře. Potvrzuje to i záznam z roku 1377, podle kterého dostal Petr Parléř na příkaz 

císaře zaplaceno zvlášť za vytvoření postavy Přemysla Otakara I.
250

  Někteří autoři 

upozorňují na to, ţe Karel výběrem panovníkŧ zdŧraznil přemyslovskou tradici, 

neboť „šlo o jeho přemyslovské předky z matĉiny strany“
251

. Domnívám se, ţe tuto 

skuteĉnost není nutné přeceňovat. Chtěl-li Karel zdŧraznit význam a starobylost 

rodu, ze kterého (také) pocházel, nic jiného mu nezbývalo. Jeho lucemburští 

předkové byli pohřbeni daleko za hranicemi Ĉech (téţ Karlŧv otec Jan byl pohřben 

v klášteře Altműnster v Lucembursku). I kdyţ jeho otec dosáhl koruny římského 

krále a jeho děd římského císaře, jeho další předci byli „pouze“ lucemburskými 

hrabaty. Karel IV. navíc nechal v chóru pohřbít pouze ty příslušníky a příslušnice 
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přemyslovského rodu, kteří spoĉívali ve staré katedrále. Dokonce i ostatky své 

matky, která ho s Přemyslovci spojovala, ponechal v hrobce na Zbraslavi. 

 Z hlediska reprezentace je dŧleţitým faktem, ţe inspirací pro leţící postavy 

ĉeských panovníkŧ byly podobné náhrobky ve francouzském chrámu Saint – Denis, 

pro který je objednal Karlem uctívaný panovník Ludvík IX. Svatý a který Karel IV. 

prokazatelně několikrát navštívil.
252

 Náhrobky Bořivoje II. a Břetislava II. se přímo 

vztahují k francouzským vzorŧm a uvaţuje se, ţe je zhotovil sochař vyškolený ve 

Francii. Také jejich archaizující pojetí odkazuje na starší vzory.
253

 Panovníci jsou 

zobrazeni střídavě ve zbroji a ve slavnostních ornátech a představují tak ideální obraz 

středověkého panovníka: vládce a váleĉníka. Pod nohama jim leţí lvi, snad jako 

symbol vítězství nad hříchem.
254

 Aĉkoliv se pochopitelně jednalo o imaginární 

portréty ĉeských kníţat a králŧ, jejich tvŧrci se je snaţili ve výrazech tváře 

individualizovat, zejména s přihlédnutím k jejich osudŧm.   

 

 

4. 3. 4. Katedrální galerie portrétů 

 

 Od roku 1374 se stavělo triforium katedrály, kde bylo na meziokenní pilíře 

umístěno jedenadvacet pískovcových bust zachycujících ĉleny panovnické rodiny, 

praţské arcibiskupy, ředitele katedrální stavby – kanovníky a dva architekty
255

. 

Většina rozborŧ ikonografie architektonických (resp. uměleckých) prvkŧ v katedrále 

při jejich popisu konstatuje, ţe se jedná o jev v evropském měřítku ojedinělý, a proto 

byl vţdy hledán symbolický výklad bust, který byl ještě podpořen skuteĉností, ţe na 

vnějším, neboli téţ horním, triforiu bylo umístěno dalších deset bust zachycujících 

Krista a Pannu Marii (v ĉele chóru) a ĉeské patrony (Václava, Víta, Ludmilu, 

Zikmunda, Vojtěcha, Metoděje, Prokopa a Cyrila). Tyto busty jsou doplněny 
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fantastickými zvířaty (gryf, ĉerný pes, ţlutá koĉka) a maskarony. Také v případě 

triforia mŧţeme sledovat v poslední době zpochybnění tradiĉního výkladu. 

 Ustálený výklad propojuje obě triforia s přízemím katedrály, kde se nalézaly 

přemyslovské náhrobky. Chór katedrály tak byl podle tradiĉní interpretace rozdělen 

do tří horizontálních vrstev, z nichţ spodní představovala přemyslovskou minulost, 

vnitřní triforium lucemburskou přítomnost a horní triforium představovalo 

budoucnost, nebeský svět, ve kterém ĉekají svatí ochránci na obyvatele ĉasného 

světa.
256

 Sochařská výzdoba katedrálního chóru podle tohoto výkladu představuje 

model dějin spásy. Výklad zvířat a maskaronŧ zŧstával delší dobou stranou, jak 

upozorňuje Ivo Hlobil, jenţ je vysvětluje jako „zpřítomnění zápasu dobra se 

zlem“
257

. 

 Interpretaci triforiových soch rozpracoval Albert Kutal
258

, jenţ za autory 

programu povaţuje Karla IV. a jeho rádce. Soubor sochařských prací v triforiu podle 

Kutala znázorňuje „boţské posvěcení panovnické moci“, a to v protikladu ke 

karlštejnské ikonografii nikoliv moci imperiální, ale moci královské, neboť Karel IV. 

nemá císařskou korunu a je doprovázen ĉeskými patrony. Ve spojení s dalšími 

funkcemi chrámu (metropolitní, korunovaĉní, pohřební) tak v katedrále spatřuje 

symbol ĉeské státnosti a církevní samostatnosti ĉeské provincie. Na Kutalŧv výklad 

navazuje Jan Baţant a zdŧrazňuje v katedrálním triforiu oslavu ĉeského království. 

Upozorňuje, ţe „z panovnické rodiny byli zachyceni jen ti, kteří měli přímý vztah 

k ĉeské koruně. […] Zaĉlenění duchovních lze podle Baţanta chápat jako souĉást 

politické propagandy, jako zdŧraznění církevní samostatnosti Ĉech.“
259

 Přítomnost 

obou stavitelŧ však tímto zpŧsobem vysvětlit nelze. Jan Baţant odmítá názor, ţe by 

se jednalo o výsledek vlivu Petra Parléře na ikonografický program katedrály. Karel 

Stejskal se totiţ domníval, ţe přítomnost obou stavitelŧ reflektovala mimořádné 
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postavení tvŧrĉích individualit na dvoře Karla IV.
260

, podobně se Albert Kutal 

domníval, ţe v případě bust je Parléřovým „majetkem jistě idea a zpŧsob realizace“ a 

přiznával jistou oprávněnost názorŧm, které v zaĉlenění obou architektŧ (ale i 

arcibiskupŧ a kanovníkŧ) po bok vysoce postavených osob vidí „projev moderního, 

renesanci blízkého cítění, které staví jejich zásluhy na úroveň nebo aspoň do 

blízkosti urozenosti.“
261

 Jan Baţant uvádí, ţe osobám zobrazeným v dolním triforiu 

je spoleĉná příslušnost k „Boemenses“ z opisu Augustinova díla „O obci boţí“ (De 

civitate Dei), jenţ vznikl v Ĉechách okolo roku 1170.
262

  

 Téměř všichni citovaní autoři se zabývali připsáním jednotlivých bust urĉitým 

autorŧm s dŧrazem na osobnost Petra Parléře. Tyto úvahy zde nebudu sledovat, ale 

vyplynulo z nich, ţe u mnoha bust se nejednalo o skuteĉné portréty. Dvanáct osob, 

uvádí Jan Stejskal, bylo v době vzniku bust jiţ po smrti, pro tvář Jana 

Lucemburského poslouţil jako předobraz stejný typus jako pro hlavu císaře svatého 

Jindřicha v Norimberku. Také v případě ţijící Alţběty Pomořanské se tvŧrce 

inspiroval hlavou Dafné v Kolíně nad Rýnem. Ani Karel IV. není zobrazen ve své 

podobě z konce sedmdesátých let, ale jako muţ ve středním věku. Na rozdíl od busty 

Matyáše z Arrasu však busta Petra Parléře téměř jistě odráţí skuteĉnou podobu 

umělce.
263

 Detaily některých soch a maskarony svědĉí o inspiracích antickými 

sochami, které „nebyly pro sochaře triforia pouhým zdrojem typŧ, nýbrţ především 

příkladem, co lze v oboru bysty dokázat.“
264

 Jan Baţant se antickými vlivy zabývá 

podrobněji, polemizuje se staršími názory o změně náhledu na individuum (Kutal) a 

za mimořádným rozkvětem portrétního umění na dvoře Karla IV. vidí tradiĉní cíle: 

„oslavu panovníka, jeho blízkých a jeho země, a vŧbec ne […] portrétní umění jako 

takové a v pozadí nebyl, pokud víme, ani nějaký nový postoj ke světu.“
265

 Všímá si, 

ţe zpŧsob vyobrazení postav v katedrále odpovídá typu Krista a jeho blízkých. 

Uzavírá proto, ţe „v kulturní politice Karla IV. bylo portrétu přiznáno místo 

privilegované natolik, ţe je lze srovnat s postavením portrétu v antickém Římě,“ 
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ovšem Karlovou snahou nebylo „připodobnit se k antickým císařŧm, ale ke Kristu. 

Karel IV. […] povaţoval své vlastní postavení za natolik výjimeĉné a blízké Kristu, 

ţe se k němu připodobnil i tím, ţe si pro sebe a svoje blízké vyhradil privilegium 

fyziognomického portrétu. Portrétní umění Karla IV. tedy bylo iniciováno dvěma 

rŧznými, ale navzájem se překrývajícími tendencemi – jeho sebestylizací do role 

náměstka Kristova a jeho péĉí o úĉinnou propagaci politických cílŧ, které si 

předsevzal. Koneĉný výsledek byl výrazně ovlivněn tím, ţe jediným dostupným 

vzorem pro portrét bylo tehdy antické umění a převzetím podoby římských portrétŧ 

byl převzat i jejich obsah a funkce.“
266

 

 Naposledy se významem triforiové galerie zabývala Milena Bartlová. Ve 

svém výkladu zpochybnila vertikální výklad sochařské výzdoby jako model 

Nebeského Jeruzaléma i její úĉel státně politické propagandy, neboť té neodpovídá 

zaĉlenění osob nepatřících ke královské (císařské) rodině a přítomnost zvířat a 

maskaronŧ. Podle jejího názoru „výběr zobrazených postav (provedený 

v sedmdesátých letech 14. století), dodateĉné doplnění série (v devadesátých letech) 

a zároveň nápadná vynechání dávají smysl tehdy, pokud celek chápeme jakou soubor 

portrétŧ osob, které se zaslouţily o stavbu a vybavení chórové ĉásti kostela. […] 

Vsazení bust do pilířŧ kostela znázorňuje dobrodince jako pilíře církve (kurziva M. 

Bartlová).“
 267

 Tímto výkladem řeší i neobvyklou přítomnost obou architektŧ mezi 

vysoce postavenými osobami. 

 

 

4. 3. 4. Kaple svatého Václava 

 

 Ústředním bodem nové budovy praţské katedrály se stala kaple svatého 

Václava. Hrob tohoto světce měl, jak jsme viděli, v kostele vţdy ĉestné místo a úcta 

k ĉeskému patronovi přitahovala poutníky jiţ od translace jeho ostatkŧ ze Staré 

Boleslavi. Kdyţ v 11. století ustoupila stará rotunda bazilice, zŧstal hrob svatého 

Václava na svém místě, pravděpodobně i s celou apsidou, neboť její významná ĉást 

se zachovala aţ do dnešních dnŧ. Víme také, ţe ĉeská kníţata (a později králové) od 
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svatého Václava odvozovala svou moc a měla tedy zájem na zachování legitimity 

místa, které se ve středověku dosahovalo především starobylostí, nebo alespoň jejím 

zdáním. S odkazem svatého Václava se Karel IV. plně ztotoţnil. Sám sepsal vlastní 

verzi legendy o svatém Václavovi, kde pojímá osobu ĉeského kníţete jako ideál 

panovníka podle pojetí svatého Augustina.
268

 Ihned poté, co se stal Karel králem, 

nechal zhotovit novou korunu, a protoţe ta měla spoĉívat na světcově hlavě (lebce), 

došlo k vyzdviţení Václavových ostatkŧ.  Spolu se zbytky rakve byly vloţeny do 

nové truhly, jeţ byla uloţena na místo pŧvodního hrobu. Pravděpodobně souĉasně 

nechal Karel IV. vytvořit novou tumbu pro Václavŧv hrob. Její popis se zachoval 

v inventáři chrámu z roku 1387: zatímco západní a jiţní straně skříně byla obloţena 

zlatými deskami, východní strana byla zdobena perlami a kamejemi s portréty Karla 

IV. a jeho manţelky doplněnými zlatými korunami s perlami. Bohatě zdobenou 

postavu svatého Václava, také umístěnou na této straně, chránila Kristova paţe. 

Karel IV. nemohl příhodněji vyjádřit myšlenku, ţe svou moc přijímá od svatého 

Václava, který sám byl podřízen přímo Kristu. Boţské posvěcení panovnické moci 

ještě zvýrazňovala severní strana tumby s vyobrazeními apoštolŧ, evangelistŧ, 

ĉeských patronŧ a Panny Marie ve zlatě.
269

  

Jak jiţ bylo řeĉeno, od poĉátkŧ výstavby nového chóru, kterou vedl Matyáš 

z Arrasu, se poĉítalo s umístěním kaple svatého Václava. K zahájení stavby kaple a 

jejímu dokonĉení došlo za Petra Parléře v roce 1366, kdy Beneš Krabice z Weitmile 

ve své kronice zaznamenal, ţe „den před svatým Václavem byla v Praţském kostele 

dokonĉena kaple téhoţ svatého Václava dílem novým a podivuhodným.“
270

 

Následujícího roku „v den svatého Ondřeje apoštola [30. listopadu] zasvětil a 

vysvětil ctihodný otec pan Jan, arcibiskup praţský, v Praţském kostele k poctě 

svatého Jana Evangelisty a svatého Václava za přítomnosti téhoţ pana císaře kapli, 

v níţ odpoĉívá tělo svatého Václava.“
271

 Roku 1372 „se pan císař vrátil do Prahy a 

dal vyzdobit kapli svatého Václava v Praţském kostele malbami, zlatem, drahokamy 

a vzácnými kameny k poctě Boha a svatého muĉedníka Václava, svého ochránce a 
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pomocníka.“
272

 Aby hrob svatého Václava mohl zŧstat na pŧvodním místě, došlo 

dokonce k narušení pŧdorysu katedrální stavby, nicméně z pietních dŧvodŧ nebyl 

Václavŧv hrob ani minimálně posunut, a proto tumba dodnes nestojí uprostřed kaple.  

Reprezentovat měla jiţ vlastní architektura kaple, jejíţ pojetí se výrazně liší 

od samotné katedrály. Centrální pŧdorys kaple navazuje na tradiĉní křesťanská 

martyria, velké plochy stěn a relativně malá okna upomínají na starší (románskou) 

architekturu. Vzbuzuje se tak dojem, ţe kaple svatého Václava je starší neţ samotná 

katedrála. Obloţení stěn mohlo evokovat také podobu raně křesťanských staveb.
273

 

Tvar severního pŧlkruhového (nikoliv lomeného) portálu zdání starobylosti 

podporoval, stejně jako klenba, na niţ upozorňuje Klára Benešovská: „Nestoupavá, 

kupolová klenba, rozprostřená nad přízemím lehce jako baldachýn, se sítí ţeber, 

rozloţenou po její ploše, zdŧrazňuje nehybnost tohoto centrálního prostoru, jeho 

„jiný ĉas“ Odpovídá tomu klenební obrazec sedmicípé sférické hvězdy.“
274

 

Význam kaple byl mimořádný ve vztahu k ĉeské koruně. V korunovaĉním 

řádu jí Karel IV. vyhradil přesné místo, popsal, jakým portálem do ní prŧvod vstoupí 

a kterým ji opustí.
275

 Nad kaplí byla zbudována místnost, v níţ byly a dodnes jsou 

uloţeny korunovaĉní klenoty. Vnější stěnu komory nechal Karel IV. opatřit 

mozaikou se zobrazením Posledního soudu – vyvrcholením dějin spásy, kdy ţiví 

panovníci odevzdají své koruny Kristu. 

Zatím poslední přehled interpretací programu svatováclavské kaple podala 

v úvodní ĉásti své knihy Hana Šedinová
276

. Kaple svatého Václava se stala podle 

převaţujících názorŧ na mnoha místech doslovným obrazem Nebeského Jeruzaléma 

ze Zjevení Janova (viz kap. 4. 1.), i kdyţ byl pro ni hledán vzor také v chrámu 

svatého Grálu.
277

 Pŧdorys kaple je skuteĉně ĉtvercový a stěny jsou příporami 

rozděleny na tři pole, která mohou upomínat na tři brány po kaţdé straně nebeského 
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města. Nástěnné malby a obloţení stěn musely na souĉasníky pŧsobit mocnou silou, i 

kdyţ neznali slova Apokalypsy: „Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího 

zlata, zářícího jak křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první 

základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, ĉtvrtý smaragd, pátý sardonyx, 

šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, 

jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.“ (Zjevení 21,18 – 20). Přízemní pás stěn 

obloţený drahými kameny je od vyšších pater oddělen výraznou římsou, která 

viditelně rozlišuje „biblické“ základy od „nebeské“ sféry vyhrazené pravděpodobně 

malbám se svatováclavskou tematikou.
278

 Z maleb v přízemním pásu stěn se alespoň 

ĉásteĉně dochoval Pašijový cyklus. Na jeho nejvýznamnějším výjevu, Ukřiţování 

s Pannou Marií a svatým Janem Evangelistou, nechal Karel IV. zobrazit sám sebe se 

svou ĉtvrtou manţelkou Alţbětou Pomořanskou, jak se modlí za spásu svých duší.
279

 

Oltář v kapli byl zasvěcen Janu Evangelistovi. 

František Fišer ve své monografii o Karlštejnu z roku 1996 ale tvrdí, ţe 

představa Nebeského Jeruzaléma nejen nebyla „urĉujícím podnětem této výzdoby, 

ale nehraje v ní dokonce ţádnou významnou roli; podoba kaple je v přímém rozporu 

s popisem města [v Janově Zjevení].“
280

 Přípory dělí stěny jen na osm ĉástí
281

 a 

nenalézejí se zde ani přímé odkazy na biblický text. Domnívám se ovšem, ţe 

středověké symbolické myšlení se bez takových odkazŧ dokázalo obejít. František 

Fišer zpochybnil i zasvěcení oltáře sv. Janu Evangelistovi a výzdoba kaple byla 

podle něj „pouze“ vyjádřením jejího mimořádného významu jako místa uloţení 

ostatkŧ hlavního ĉeského patrona a také ostatkŧ Kristova umuĉení. Po podrobném 

rozboru jednotlivých typologií zobrazení Nebeského Jeruzaléma dospívá téţ Hana 

Šedinová k závěru, ţe „Podoba Svatováclavské kaple […] pro ideu Nebeského 

Jeruzaléma jiné vodítko kromě ĉtvercového pŧdorysu a stěn zdobených drahými 

kameny neposkytuje, a proto pouhým srovnáním s rozliĉnými středověkými 

zobrazeními nebeského Jeruzaléma nelze rozhodnout, zda byla skuteĉně postavena a 

okrášlena s ohledem na toto ideové pojetí.“
282

 Avšak vzhledem k tomu, ţe ve 
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středověkém myšlení symbolizoval kaţdý kostel (nebo kaple) Nebeský Jeruzalém, je 

moţné takovou interpretaci svatováclavské kaple odmítnout? Není moţné, ţe se 

jednalo o stejné zvýraznění nebeského města jeho multiplikací jako v bazilice 

svatého Jiří, kde byl Nebeský Jeruzalém zobrazen na klenbě kněţiště a zároveň 

v jedné z lodí? Aĉkoliv Hana Šedinová po detailním výkladu symboliky drahých 

kamenŧ a vyobrazení Nebeského Jeruzaléma ve středověké malbě také zpochybňuje 

tradiĉní interpretaci výzdoby svatováclavské kaple, vychází z obvyklého 

předpokladu, ţe autorem ikonografického programu byl samotný Karel IV. a 

domnívá se, „ţe alespoň některé teologické interpretace biblických drahokamŧ byly 

Karlovi přístupné a ţe se s nimi alespoň ĉásteĉně obeznámil.“
283

 Autorka odmítá 

Fišerovu tezi, ţe nelze nalézt souvislosti mezi kaplí sv. Václava a představou o 

Nebeském Jeruzalému, ale nesouhlasí s argumenty, které shrnul Viktor Kotrba 

(odkazy na Jana Evangelistu, ĉtvercový pŧdorys kaple ad.).  Vychází ze zastoupení 

odlišných barev kamenŧ a jejich kombinací na stěnách kaple, tumbě a koruně a 

domnívá se, ţe to „nebylo ĉinem nahodilým, nýbrţ ţe zde autor této výzdoby 

sledoval jistý, předem promyšlený plán. Vzhledem k tomu, ţe inkrustace tvoří 

nedílnou souĉást pašijového cyklu nástěnných obrazŧ, je třeba si klást otázku, zda 

není hlavní úlohou kaple nikoliv zobrazení budoucího spoleĉenství světcŧ na nebi a 

souboru [jejich] ctností […], nýbrţ připomínka Jeţíše Krista a jeho zjevení, a 

zaslíbení spásy, které se naplnilo smrtí na kříţi a zmrtvýchvstáním.“
284

 Na tuto 

otázku po dalším detailním rozboru zmínek o barvách v textu Bible a jejich 

srovnáním s drahokamy svatováclavské kaple autorka odpovídá kladně. Střídání 

urĉitých barev mělo symbolizovat cestu ke spáse spojenou především s kříţem, na 

němţ zemřel Jeţíš muĉednickou smrtí, v níţ ho následovali světci – mezi nimi i 

svatý Václav.
285

 Shodné barevné kombinace na mozaice Posledního soudu a ĉeské 

koruně (obsahující trn z koruny Páně) vyjadřují posloupnost Kristus – svatý Václav – 

Karel IV.,
286

 coţ ostatně konvenuje se známou úctou Karla IV. ke Kristu a nástrojŧm 

jeho umuĉení.  

V závěru své práce tedy Hana Šedinová uvádí, ţe „Drahé kameny […] sice 

skrytěji, avšak zároveň dŧrazněji vyprávěly středověkému diváku tentýţ příběh jako 

obrazy pašijového cyklu, neboť mu svými zářivými barvami znovu připomínaly 
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[Kristovy ctnosti, o něţ měl] usilovat také kaţdý prostý věřící, který přišel do kaple 

uctít hrob ĉeského světce a patrona svou modlitbou.“
287

 Byl ovšem schopen tento 

„středověký divák“, „prostý věřící“, schopen dešifrovat sloţitou symboliku barev a 

jejich střídání, kterou (snad!) dokáţeme rekonstruovat na základě detailního srovnání 

zmínek v Bibli a teologické literatury, a propojit ji s figurálními malbami? Kolik 

toho víme o „prostém věřícím“ ve středověku a jeho duchovním světě, kolik mohl 

znát z teologických výkladŧ Bible a co vlastně mohl v kapli vidět? Sama autorka 

předpokládá, ţe kaple nebyla volně přístupná, ale návštěvníci kostela do ní nahlíţeli 

pouze otevřenými dveřmi. Nelze předpokládat, ţe by si spojil barevné akcenty 

(pokud vŧbec nad něĉím takovým uvaţoval) kaple s uspořádáním kamenŧ na koruně, 

protoţe tu pravděpodobně v ţivotě nikdy neviděl. Nedomnívám se, ţe takto 

hypertrofovaný výklad symbolŧ je beze zbytku akceptovatelný. Vzniká na základě 

dnešních znalostí Bible a teologické literatury tehdejší doby, jeţ vznikala na rŧzných 

místech. Tyto poznatky konfrontuje s podobou uměleckých děl rozmístěných po celé 

Evropě. Je prakticky vylouĉené, ţe by jedna osoba mohla ve středověku disponovat 

takovými znalostmi. Podobně jako při výkladu symboliky kostela musíme říci, ţe 

mnoho prvkŧ jistě bylo míněno symbolicky, ale jaký výklad by nám poskytl tehdejší 

ĉlověk, dnes nemŧţeme s jistotou říci. 

Jiný pohled na svatováclavskou kapli jako poutního místa nabízí Pavel 

Kalina. V kapli svatého Václava se totiţ konaly ĉetné zázraky, o kterých se zmiňují 

doboví kronikáři
288

. „Lidé nechodili do Svatováclavské kaple proto, aby se zde mohli 

oddávat abstraktní ĉi poeticky imaginární zboţnosti: lidé se sem chodili uzdravovat 

nebo aby se uzdravili jejich blízcí, chodili sem, aby byla vyslyšena jejich přání.“
289

 

Z toho dŧvodu Pavel Kalina znovu upozorňuje na moţný výklad kaple jako 

zpodobnění síně hradu svatého Grálu na Mont Salvage, jeţ byla obloţena drahokamy 

s léĉebnými úĉinky.  

Z výzdoby kaple je pro téma, které sleduji, dŧleţitá také socha svatého 

Václava v podobě ideálního kníţete, který věkem a vzhledem připomíná Krista.
290
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Socha na podstavci nese znak rodu Parléřŧ. Dnes se mŧţeme pouze dohadovat, zda 

byla pro světcovu kapli vytvořena ĉi nikoliv.  Její umístění zde i při vědomí jistých 

nejasností zastával např. Albert Kutal
291

. Argumenty proti tomuto názoru shrnul Ivo 

Hlobil
292

, pro nás je zajímavý jeden z nich, a sice Jaroslava Homolky, protoţe 

pracuje s konceptem reprezentace: „Je těţko představitelné, ţe by s takto nápadně 

připojenou parléřovskou znaĉkou na podnoţi mohla zaujímat ústřední postavení 

v kapli tak závaţné pro Karlovu koncepci ĉeského státu.“
293

 Za pozornost stojí 

skuteĉnost, ţe přítomnost busty Petra Parléře v triforiu katedrály bývala tradiĉně 

interpretována jako ilustrace jeho mimořádné osobnosti a postavení umělcŧ na dvoře 

Karla IV., existence znaĉky jeho rodu na soše svatého Václava by však měla 

umělce
294

 z panovníkovy blízkosti vyluĉovat. 

 

 

4. 3. 6. Jižní vchod – Zlatá brána  

 

 V roce 1367 „bylo dokonáno a dokonĉeno krásné dílo, totiţ velký portál a 

portikus u kaple svatého Václava v Praţském kostele, dílo sochařské a velice 

nákladné, a nahoře nová sakristie.“
295

 Jiţ stará bazilika se hlavním vchodem 

orientovala směrem ke královskému paláci a ke městu. Je pravděpodobné, ţe 

k zachování jiţního vchodu nevedly pouze ohledy na dispoziĉní uspořádání starého 

kostela, ale dá se předpokládat přímý zásah Karla IV. nebo jeho nejbliţšího okolí, 

neboť v Karlově korunovaĉním řádu byl na tento vstup do katedrály kladen hlavní 

dŧraz. Mozaika nad jiţním vchodem pak vznikla prokazatelně na Karlŧv popud a 

jeho náklady (viz dále), nebylo s ní však poĉítáno od poĉátku, neboť v prostředním 
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poli se nalézalo okno do korunní komory, které muselo být zazděno.
296

 Protoţe však 

nevíme, jak měl vypadat západní portál, nemŧţeme říci, ţe jiţní vchod byl zamýšlen 

jako vchod hlavní a ţe zde bylo zvoleno neobvyklé umístění hlavního vstupu do 

katedrály v jiţním prŧĉelí transpetu a nikoli v západním prŧĉelí.  

Architektura vnější ĉásti jiţního vstupu (zvaného Porta aurea – Zlatá brána) 

má archaickou podobu, jeţ odkazuje na starokřesťanskou tradici.
297

 Vnitřní ĉást se 

ale vyznaĉuje několika „moderními“ prvky: obkroĉnou klenbou ĉi odváţným 

vysunutím středního pilíře samotného portálu do prostoru předsíně. Na tomto pilíři 

stála socha Panny Marie, nad jejíţ hlavou spoĉíval baldachýn nesený unikátními 

volnými ţebry (na rozdíl od sochy se zachoval). Boĉní stěny byly pokryty sochami, o 

kterých se zmiňuje Beneš Krabice z Weitmile.
298

 

 Architektonická podoba jiţního portálu vylouĉila tradiĉní podobu 

chrámového tympanonu, na němţ se obvykle objevoval motiv Posledního soudu. 

Jeho zobrazení bylo proto umístěno na vnější stěnu a to nikoliv jako sochařská práce, 

ale jako mozaika. O jejím zhotovení nacházíme zmínky opět v kronice Beneše 

Krabice z Weitmile: roku 1370 dal „pan císař zhotovit a osadit nad portikem 

Praţského kostela [obraz] ze skla, řeckým zpŧsobem, dílem nádherným a velmi 

nákladným.“
299

 O rok později „byl dokonĉen slavnostní obraz, který pan císař dal 

vytvořit v portiku Praţského kostela jako mozaiku po řeckém zpŧsobu. Ĉím ĉastěji 

jej omývá déšť, tím se stává ĉistším a jasnějším.“
300

 Mozaika, kromě toho ţe 

odkazovala na výzdobu raněkřesťanských staveb, byla „mnohonásobně draţší neţ 

nástěnná malba, […] tedy byla císařským atributem par excellence (kurziva J. 

Baţant), coţ byla její nejnápadnější a nejdŧleţitější funkce.“
301

 

 V levém poli mozaiky jsou znázorněni mrtví, jak vstávají z hrobŧ. Pomáhají 

jim andělé, kteří je odvedou před Krista. Nad nimi se za jejich duše přimlouvá kleĉící 

Panna Marie a několik apoštolŧ. V prostředním poli trŧní Kristus v majestátu. 

Oválná mandorla představuje prŧchod mezi nebem a zemí, její barevné pásy pak 
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jednotlivé sféry nebeské. Kristovu boţskost zdŧrazňují paprsky, jeho lidský pŧvod je 

vyjádřen ranami a krví. Andělé obklopující mandorlu nesou nástroje Kristova 

umuĉení, coţ opět dokládá Karlovu úctu k těmto relikviím. Dva andělé dují do 

polnic, jak je líĉeno v Janově Zjevení. Nad Kristovou hlavou je veraikon.
302

 Pravou 

rukou Kristus vítá vyvolené, levou zavrhuje hříšníky.
303

 Ti jsou na pravém poli 

archandělem Michaelem zahnáni do pekla. Nad tímto výjevem se za duše přimlouvá 

kleĉící Jan Křtitel a druhá šestice apoštolŧ. Neobvyklé je vynechání motivu ráje. Ten 

se měl zcela nepochybně nacházet uvnitř kostela a zároveň v kapli svatého Václava. 

Věřící vstupující do katedrály jiţním vchodem doslova procházel Posledním soudem, 

spatřil, jak mŧţe být potrestán a po té, co vstoupil do interiéru i moţnou odměnu na 

věĉnosti. Kostel mu zde byl viditelně nabídnut jako útoĉiště, jako ráj, jako Nebeský 

Jeruzalém a církev jako záruka pravé cesty (připomínám, ţe pojem kostel (ecclesia) 

oznaĉoval i samotnou církev). 

 Pod trŧnícím Kristem kleĉí šest zemských patronŧ oznaĉených na nápisové 

pásce (s. procopus, s. sigysmundud, s. vitus, s. wenceslaus, sca. ludmila, s. 

adalbertus). Pod nimi ve cviklech portálu kleĉí a modlí se Karel IV. a Alţběta 

Pomořanská, ĉímţ vzniká řetěz přímluv a potvrzuje se posloupnost Karel – svatý 

Václav – Kristus. Královský pár se mŧţe modlit za své duše a patroni zase za duše 

jejich
304

, ale mŧţe jít i o znázornění toho, ţe král se zde modlí za svŧj lid a ĉeští 

patroni – poté, co vyslyšeli jeho motlitbu – se za své „Boemenses“ sami připlouvají u 

Krista. 

 Na mozaice pracovali kromě ĉeských také italští umělci, téţ vzory pro 

mozaiku pochází z italského prostředí, v literatuře se spekuluje o konkrétních 

moţných inspiracích.
305

 Pro nás je opět dŧleţité, ţe se jednalo o umělecké dílo, které 

se vztahovalo k Itálii a k Římu, kde zemřeli muĉednickou smrtí první křesťané. 

Zároveň se vztahovalo k říši byzantské, neboť bylo provedeno „řeckým zpŧsobem“. 

V byzantské říši měl totiţ přeţívat duch raného římského křesťanství, 
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Konstantinopol byla nazývána „druhým Římem“. Tím, ţe Karel IV. nechal na 

praţské katedrále vytvořit monumentální mozaikový obraz, dal zřetelně najevo, ţe 

impérium pokraĉuje v Praze, jeţ tak byla znovu potvrzena jako další Řím a jako 

„sídlo císaře všeho křesťanstva“.
306
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4. 4. Lucemburský epilog 

 

Karel IV. zemřel v roce 1378, ve stejném roce byl dokonĉen opěrný systém 

na severní straně chóru. Pak se zřejmě práce přesunuly na stranu jiţní. Na Zlaté 

bráně se zachoval nápis, který informuje o tom, ţe 12. ĉervence 1385 byla 

dokonĉena klenba a 1. srpna 1385 došlo k vysvěcení chóru.
307

  

 Vzhledem k výše uvedenému pojetí Karla IV. jako vŧdĉí osoby při stavbě 

nového kostela je celkem pochopitelné, ţe literatura o katedrále svatého Víta 

zdŧrazňuje, ţe po smrti Karla IV. došlo na stavbě k útlumu a za vlády „Václava IV. 

pokraĉovalo budování chrámu jiţ bez oné soustavné a iniciativní programové a 

koncepĉní úĉasti stavebníka,“
308

 neboť „Václav IV. si zaĉal budovat další nová sídla 

dole v praţských městech i mimo Prahu a těsná vazba mezi královským stavebníkem 

a metropolitním chrámem se rychle uvolňovala. Jan z Jenštejna, dosazený na 

arcibiskupský stolec po Janu Oĉkovi z Vlašimi roku 1379, byl muţ vzdělaný a 

uměnímilovný, ale pro jeho těţký konflikt s Václavem IV. se někdejší shoda, jaká 

byla mezi Karlem IV. a oběma prvními metropolity jiţ neobnovila.“
309

 Přitom do 

roku 1385 probíhaly práce na klenbě a poté bylo nutné rozsáhlé bourání staré 

baziliky. Po dokonĉení chóru byla západní strana uzavřena zdí, aby nový kostel mohl 

plnit beze zbytku své funkce.
310

 Dá se předpokládat, ţe práce se nyní soustředily na 

úpravy a vybavení interiéru kostela. Václav IV. se pro rozpory s arcibiskupem odmítl 

úĉastnit slavností k dokonĉení zaklenutí chóru, ale roku 1392 poloţil spoleĉně 

s arcibiskupem Janem z Jenštejna základní kámen ke stavbě trojlodí. Jiţ roku 1396 

byly do prvního pole trojlodí přeneseny ostatky svatého Vojtěcha
311

 a krátce nato 

došlo k zaloţení velké věţe. Její rozměry napovídají, ţe mohla být od poĉátku 

zamýšlena jako dominanta katedrály i celého Praţského hradu. Pavel Kalina 

upozorňuje na „těsný, v literatuře mnohokrát analyzovaný vztah k jiţní věţi kostela 

sv. Štěpána ve Vídni.“
312

 Na té je zajímavá skuteĉnost, ţe ji „financovalo především 
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měšťanstvo, které nemělo zájem na tradicionalistickém imperiálním západním 

dvojvěţovém prŧĉelí, ale mohlo usilovat o jednu jedinou monumentální věţ jako 

výraz svých aspirací.“
313

 Protoţe o financování stavby praţské věţe se nedochovaly 

ţádné zprávy a protoţe Václav IV. tehdy jiţ nesídlil na Hradě, předestírá Pavel 

Kalina moţnost, ţe se jednalo – podobně jako ve Vídni nebo jako v případě jiných 

jednověţových projektŧ – o reprezentaci měšťanskou. 

 Osobností Václava IV. ve vztahu k reprezentaci uměleckými prostředky se 

zabývali Jiří Fajt s Barbarou D. Boehm.
314

 Také oni konstatují oslabení role 

královského dvora jako uměleckého centra a tuto skuteĉnost dokládají mimo jiné na 

stavbě katedrály. Osobní spory mezi biskupem arcibiskupem Janem z Jenštejna a 

Václavem IV. vedly podle nich k tomu, ţe „za vlastní projekt se […] nadále necítil 

zodpovědný panovník, jak tomu bývalo za Karla IV., ale dómská kapitula a 

arcibiskup.“
315

 Z faktu (?), ţe se za výstavbu katedrály jiţ necítil zodpovědný 

panovník, ovšem nelze jednoznaĉně říci, ţe stejnou zodpovědnost necítila kapitula i 

předtím. Naopak, zdá se – i podle zaĉlenění jejích příslušníkŧ do portrétní galerie 

v triforiu – ţe úloha praţské kapituly při výstavbě katedrály byla rozsáhlá a zřejmě i 

uznávaná. Autor a autorka k Václavovu nařízení, aby kaţdý vhodný kámen nalezený 

v třímílovém okruhu od Prahy, byl pouţit ke stavbě katedrály, konstatují, ţe „šlo 

spíše o výkon běţných královských pravomocí, neţli o dŧkaz králova osobního 

angaţmá.“
316

 Nebyl by však podobný ĉin Karla IV. interpretován jako mimořádný 

zájem o zajištění dodávek materiálu pro svatováclavskou stavební huť? Skuteĉnost, 

ţe Václav IV. podle dochovaných záznamŧ aţ na jeden dar v roce 1396 neuĉinil 

ţádnou donaci ve prospěch pokladu svatovítského chrámu
317

, by bylo moţné 

vysvětlit i tím, ţe po této stránce povaţoval kostel za dostateĉně vybavený svým 

otcem, zvlášť kdyţ jeho vlastní reprezentace na jiných místech (Norimberk) 

pokraĉovala.  

 13. ĉervence 1399 zemřel Petr Parléř, po jeho smrti pokraĉoval ve stavbě 

katedrály jeho syn Jan. Jeho dílem je pravděpodobně přízemí velké věţe. Po jeho 

smrti roku 1406 vedl stavbu Petr, zvaný Petrlík, zřejmě stavitel vyšších pater věţe.
318
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Brzy po smrti Václava IV. v roce 1419 vypukly husitské války, na jejichţ poĉátku 

kostel utrpěl znaĉné škody. Nejprve roku 1420 král Zikmund, jenţ se v katedrále 

nechal (tajně) korunovat na ĉeského krále, dal odnést cennosti, jeţ se v chrámu 

nalézaly (vĉetně hrobu svatého Václava) a následujícího roku husité pod vedením 

Jana Ţelivského „oĉistili“ kostel od obrazŧ, soch a oltářŧ.  

 Katedrální huť ale zřejmě zcela nezanikla. Petr Petrlík na katedrále od konce 

třicátých let 15. století znovu pŧsobil, po jeho smrti v roce 1454 huť vedl minimálně 

do roku 1457 kanovník Martin z Lomnice.
319

 V té době se však jiţ stavbou katedrály 

nereprezentovala lucemburská dynastie (Zikmund zemřel v roce 1437) a od roku 

1421 byl praţský biskupský stolec neobsazen. O skromný provoz katedrály se starala 

svatovítská kapitula. 
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Shrnutí kapitoly 4 

 
Kaţdý kostel ve středověkém myšlení představoval Nebeský Jeruzalém. Za 

dokonalé ztělesnění pozemského i světového řádu a vizi Nebeského Jeruzaléma byl 

tradiĉně povaţován stavební typ gotické katedrály. Od publikování Panofského 

studie o opatu Sugerovi bylo za místo vzniku gotiky pokládáno opatství Saint – 

Denis a výklad gotických katedrál se soustředil na tzv. teologii světla. Tento názor 

byl vyvrácen kritickým studiem dobových pramenŧ i architektury samotné.  Budovy 

gotických katedrál v sobě jistě skrývají mnoho prvkŧ se symbolickým významem, 

ale ĉasto není zřejmé, zda tak byly pŧvodně myšleny, zda tak byly chápány 

souĉasníky a zda je souĉasníci chápali stejným zpŧsobem, jako je interpretujeme 

dnes.  

S programem upevňování své moci a myšlenkou přenesení sídla říše římské 

do Prahy usilovala lucemburská dynastie o zřízení praţského arcibiskupství. Zároveň 

bylo rozhodnuto o výstavbě nového, reprezentativnějšího chrámu. Za jeho 

zakladatele bývá tradiĉně povaţován Karel IV., ale zanedbatelná nebyla ani úloha 

Jana Lucemburského a praţské kapituly, kteří se významně podíleli na financování 

stavby provedené v monumentálním gotickém stylu. 

Výjimeĉné postavení praţské katedrály se odrazilo i v jejím ikonografickém 

programu. Za jeho autora byl také povaţován Karel IV., avšak v poslední době došlo 

ke zpochybnění tohoto názoru. Argumentace se opírá zejména o tu skuteĉnost, ţe 

neexistují spolehlivé prameny, podle kterých bychom dovodit Karlovu zvláštní 

zálibu ve výtvarném umění. Nepochybně se však Karel IV. v katedrále reprezentoval 

svými donacemi, zřízením přemyslovských náhrobkŧ a výstavbou Zlaté brány 

s monumentální mozaikou i tím, ţe katedrále urĉil mimořádné postavení ve svém 

korunovaĉním řádu. Naopak sporná je jeho reprezentace v bustách umístěných 

v triforiu. 

Zejména na postavě Karla IV. (ale třeba i na postavě Petra Parléře) je moţné 

ukázat, jak se osoba mŧţe stát objektem historické reprezentace a mohou jí být pro 

vytvoření urĉitého obrazu (reprezentace) přiĉítány vlastnosti a schopnosti, o kterých 

nemŧţeme rozhodnout, zda jimi skuteĉně disponovala. Některé výklady 

symbolických prvkŧ katedrály pak mohou vést k otázkám, zda nejde jen o 

konstrukce vytvořené na základě dnešních znalostí. 
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5. Závěr 

 
 Johan Huizinga se ve svém jiţ klasickém díle Podzim středověku (poslední 

autorem redigované vydání je z roku 1941) zmiňuje o dvojím pohledu na středověk. 

Ještě ve druhé polovině 19. století „znal vzdělaný laik pozdní středověk v prvé řadě 

z jeho dějin […] Obraz, který takto vznikl, byl křiklavý a ponurý.“
320

  Autor 

upozorňuje na změnu náhledu ve dvacátém století, kdy se jedním z pramenŧ 

poznávání minulosti stala výtvarná díla. Od té doby, kdy zaĉala ve „vnímání historie 

převládat vizuální stránka […] je naše představa všech dřívějších kultur veselejší.“ 

Obraz, na rozdíl od slova, si podle Huizingy totiţ neuchovává „hořkou pachuť 

bolesti doby, která je zrodila […] Umění má vystupňovat lesk ţivota. Úkolem umění 

je souznít s vrcholnými ţivotními pocity, ať uţ v nejvznešenějším vzmachu 

zboţnosti nebo v nejpyšnějším uţívání světa […] Dŧvod, proĉ jsou umělecká díla 

ţádoucí, spoĉívá v jejich urĉení, ve skuteĉnosti, ţe slouţí některé z ţivotních forem.“ 

Huizinga jiţ naznaĉuje pojem reprezentace, neboť podle jeho názoru „u velkých 

uměleckých děl patnáctého století, zejména v oltářním a v náhrobním umění, 

dŧleţitost tématu a urĉení daleko převaţovaly nad oceněním krásy
 

[…] Za 

objednávkou uměleckého díla stojí téměř vţdycky praktický úĉel; je urĉeno pro 

ţivot.“
321

 

 Huizinga si je však dobře vědom toho, ţe umění ve středověku nevznikalo 

„pro umění“, ostatně pojem „umění“, jak ho chápeme dnes, středověk neznal, objevil 

se aţ v renesanci. Proto jsem se ve své práci nesnaţil podat vývoj praţské katedrály 

jako kontinuální vývoj architektonických a vŧbec uměleckých forem směřujících 

lineárně kupředu.  Jan Baţant se domnívá, ţe „v souvislosti se středověkým uměním 

bychom vlastně neměli hovořit o stylové jednotě a stylovém vývoji, neboť to bylo 

něco, oĉ tehdejší umělci neusilovali a co tehdejší publikum neoceňovalo. Středověké 

umění charakterizovala naopak pluralita stylŧ, které existovaly souĉasně i v jednom a 

témţe výtvarném díle“.
322

 Jako příklad uvádí Baţant právě románsky pojatou kapli 

svatého Václava v katedrále svatého Víta vystavěné ve vrcholném gotickém stylu. 

Smysl daného uměleckého díla vycházel z úĉelu, pro které bylo vytvořeno, a tento 

úĉel udával ve středověku takřka výhradně objednatel. Umělecké dílo tak 
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reprezentovalo jeho pojetí minulosti, jeho mínění o sobě samém a jeho postavení ve 

světě (dodnes říkáme, ţe se “někdo snaţí o sobě vytvořit dobrý obraz“). 

  

 Středověké osoby nám však v naprosté většině případŧ nezanechaly 

svědectví, co chtěly svými díly říci, ĉasto by to bylo i v rozporu s jejich cíli. 

Reprezentace pro ně slouţila jako záměrná komunikaĉní strategie, jako 

propaganda.
323

 Bohuţel, ĉasto dnes této komunikaci nerozumíme, neboť hovoříme 

jiným „jazykem“. Z dochovaných artefaktŧ se pokoušíme rekonstruovat jejich smysl, 

porovnáváme jejich vizuální sloţku s dobovými prameny a konfrontujeme s jinými 

díly. Je logické, ţe se zde otevírá široké pole pro interpretaci pozorovatelŧ, kteří 

mohou docházet – a praţská katedrála je dŧkazem, ţe také dochází – k rŧzným 

závěrŧm.  

 Paradoxně jasnější obraz máme pro nejstarší dějiny praţské katedrály. Jejím 

prostřednictvím se zcela jistě reprezentoval ĉeský kníţe jako křesťanský panovník. 

Církev měla v Ĉechách aţ do 12. století poměrně slabé postavení, praţský biskup byl 

stále kníţaty chápan jako panovníkŧv kaplan. V souvislosti se snahou o posílení své 

moci se poté praţští biskupové snaţili budovat svou moc i pomocí reprezentace, 

konkrétně okázalou výzdobou kostela. 

 Nejvíce otázek se objevuje ve vztahu k době, kdy ĉeský Král Karel IV. získal 

císařskou korunu a praţské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství. Poloţení 

základního kamene k nové katedrále se úĉastnili příslušníci panovnické rodiny a 

arcibiskup a mnohdy lze jen obtíţně odhadnout, kdo vyuţíval katedrálu pro svou 

reprezentaci, přiĉemţ jedna reprezentace nemusela vyluĉovat druhou. Římský císař a 

ĉeský král měl jistě zájem, aby jeho arcibiskup sídlil v dostateĉně reprezentativní 

stavbě, ĉeský arcibiskup v ní mohl zase vidět potvrzení svého postavení. K tomu 

přistupuje i dobový pohled historikŧ a historikŧ umění na minulost a její postavy. 

Málokde lze lépe ilustrovat pojetí historie jako nikoliv toho, co se stalo, ale co si 

myslíme, ţe se stalo. V případě reprezentace navíc nerekonstruujeme „objektivní“ 

události, ale úmysly objednavatelŧ daného konkrétního díla. 

 

 Tradiĉně byl chápán jako autor ikonografického programu katedrály Karel 

IV. Ĉást novějšího bádání jeho podíl na ideovém poselství katedrály zmenšuje a větší 
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dŧraz zaĉíná být kladen na reprezentaci církve, resp. praţské kapituly. Mŧţeme 

skuteĉně říci, ţe Karel IV. rozuměl symbolickému významu uměleckých děl více neţ 

jiní panovníci jeho doby a ţe se na jejich tvorbě aktivně podílel? Jiří Fajt k tomu 

napsal: „Nevíme, zda slova kronikáře Mattea Villaniho, ţe bývalo také jeho 

(Karlovým, pozn. J. Fajt) zvykem při audiencích drţet v ruce vrbový proutek a noţík 

a pro potěšení si peĉlivě něco vyřezávat, lze vnímat jako dŧkaz Karlových 

ambic…“
324

 Opravdu je moţné brát takovou panovnickou kratochvíli jako indicii 

(neřku-li dŧkaz), která naznaĉuje Karlovy umělecké schopnosti? Vţdyť jenom: je 

moţné z vrbového proutku něco vyřezat? Jiří Fajt však pokraĉuje: „…nicméně samo 

vědomí dŧleţitosti uměleckého vyjadřování nepřekvapí.“
325

 Domnívám se, ţe zde se 

mŧţe skrývat odpověď: nemáme ţádné dŧkazy proto, ţe by Karel IV. měl nějaké 

vyšší schopnosti tvořit výtvarná umělecká díla, a to ani po manuální, ani po duchovní 

stránce. Zcela urĉitě si však uvědomoval význam umění pro reprezentaci své osoby. 

To však ještě neznamená, ţe se sám musel na vzniku jím iniciovaných děl aktivně 

podílet. Na druhou stranu to ani neznamená, ţe si významu uměleckých děl pro svou 

reprezentaci nebyly vědomy i jiné osoby, konkrétně praţský arcibiskup a praţská 

kapitula.  

 Nemŧţeme zpochybnit, ţe se Karel IV. v katedrále reprezentoval 

prostřednictvím Zlaté brány. Zdŧraznění jiţního vchodu do katedrály, který byl 

situován směrem k městu a královskému paláci a kterým se do ní ubíral korunovaĉní 

prŧvod, mělo podpořit význam ĉeských králŧ, jimţ byla při korunovaĉním obřadu 

propŧjĉována koruna svatého Václava. Spolu s vytvořením nového korunovaĉního 

řádu na základě staršího přemyslovského, vytvořením nových korunovaĉních 

klenotŧ, zvýšeným zájmem o výzdobu kaple svatého Václava i světce samotného a 

umístěním tumb přemyslovských panovníkŧ do chóru kostela, zdŧraznil Karel IV. 

přemyslovskou tradici a legitimitu moci své a jeho potomkŧ.
326

  

 V případě kaple svatého Václava se ale jistě chtěla reprezentovat i praţská 

kapitula, neboť přítomnost ostatkŧ tohoto světce zejména přispívala k významu 

kostela. Otázkou je, nakolik by Karel IV. připustil, aby se v souvislosti s jeho 

uctívaným světcem (a předkem!) reprezentoval někdo jiný. Naproti tomu je moţné, 
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ţe triforiová galerie osob skuteĉně není panovnickou reprezentací, neboť zahrnuje i 

mnoho osob, které ke Karlově rodině nepatřily a některé z nich nepocházely ani 

z urozených kruhŧ. V případě obou architektŧ pak byl jejich spoleĉenský status ve 

středověké spoleĉnosti znaĉně nejistý, i kdyţ víme, ţe Petr Parléř byl významným 

hradĉanským měšťanem. 

 

 Studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy mne vedlo 

k poznání, ţe není jen jedna „historie“, ale ţe „historií“ mŧţe být v závislosti na 

historikově pohledu více. Díky studiu pramenŧ, literatury a samotnému psaní své 

bakalářské práce jsem si tuto skuteĉnost uvědomoval opakovaně a zaĉal jsem klást 

větší dŧraz na porovnávání jednotlivých pohledŧ na minulé události a jejich 

rekonstrukce, i kdyţ výsledkem je ĉasto konstatování, ţe na některé otázky není 

moţné podat spolehlivou odpověď.  
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Oldřich 1012 – 1033  

Jaromír 1033 – 1034  1033 Prokop zakl. Sázavský klášter 

Oldřich 1034   

Břetislav I. 1035 – 1055 1039 – translace Vojtěcha, západní apsida 

nahrazena věţí 

Translace má přispět k povýšení na arcibiskupství: 

Praha – hlavní město Slovanŧ 

Spytihněv II. 1055 – 1061 1060 – 1096 bazilika sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha, dvouchórová otonská inspirace) 

Katedrála pohřebištěm (konkurence 

1059 – 1060 papeţ dovoluje nosit mitru – spojení s 

Římem 

Vratislav II. 1061 – 1092 1063 – biskupství olomoucké + kapitula vyšehradská, 
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kapitulního chrámu na Vyšehradě) boj o investituru, praţský biskup Jaromír – vzrŧst moci, 

boj o emancipaci církve, pr. biskup říšským kníţetem 

1085 králem 

Konrád I. 1092   

Břetislav II. 1092 – 1100   

Bořivoj II. 1101 – 1107   

Svatopluk 1107 – 1109   

Vladislav I. 1109 – 1117   

Bořivoj II. 1117 - 1120   

Vladislav I. 1120 – 1125   

Soběslav I. 1125 – 1140  1126 – b. u Chlumce, ĉeské vojsko jako ĉeská 

pospolitost pod sv. Václavem 

Vladislav II. 1140 – 1172 1142 Konrád Znojemský x Vladislav II obléhá 

Hrad, z větší ĉásti shořel (obnova) 

1158 králem 

Bedřich 1172 – 1173   

Soběslav II. 1173 – 1178   

Bedřich 1178 – 1189  1182 – 1197 biskup Jindřich Břetislav, kněţic ĉeský, 

snaha o dŧstojnější postavení, stíţnost císaři proti 

daňovým poţadavkŧm šlechty vŧĉi kostelŧm. Bedřich 

odmítá, aby ho kaplan ţaloval, Friedrich Barbarossa 

1187: praţský biskup je podroben přímo císaři a je 

říšským kníţetem 

Konrád Ota 1189 – 1197   

Václav II. 1191 – 1192   

Přemysl Otakar I. 1192 – 1193   

Jindřich Břetislav 1193 – 1197   

Vladislav Jindřich 1197   

Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 Útlum stavební aktivity 

 

1212 – Zlatá bula sicilská, dědiĉný král. titul  

Biskup Ondřej pod vlivem IV. lat. koncilu  boj za 
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1270 – biskup Jan nechává opravit zřícenou 

věţ, vitráţe 

emancipaci ĉeské církve, od 1216 v Římě, 1221 

privilegia pro praţské biskupství, Ondřej ţádá o 

povýšení na arcibiskupství, 1222 konkordát: právo 

kanonické volby + respekt k imunitám, 

Václav I. 1230 – 1253 Sestra Aneţka, zakladatelka tří klášterŧ 

Přemysl Otakar II. 1253 – 1278  

Václav II. 1278 – 1305  

Václav III. 1305 – 1306  

Jindřich Korutan. 1306   

Rudolf Habsbur. 1306 - 1307   

Jindřich Korutan. 1307 – 1310   

Jan Lucemburský 1310 – 1346 1344 – základní kámen nové katedrály 1344 – praţské arcibiskup., vymanění z vlivu Mohuĉe 

Karel IV. (I.) 1346 – 1378 1352 + Matyáš z Arrasu, 1356 – Petr Parléř 

1362 dokonĉena klenba hlavní lodi 

1367 jiţní portál, 1371 mozaika 

 

Václav IV. 1378 - 1419 1385 zaklenut vnitřní kŧr, 1386 triforium 

Jan Parléř (+1406/7), Petr Petrlík (do 1419)  

 

 1419 – 1434 1421 „oĉištění“ (poboření)  

Zikmund Lucemb. 1419, 1436 – 

1437 

  

Albrecht Habsb. 1437 – 1439   

Ladislav Pohrobek 1453 – 1457   

Jiří z Poděbrad 1458 – 1471   

Vladislav Jagellon. 1471 – 1516 1493 – první vyobrazení, snaha o dostavbu, 

svatovácl. kaple – jagellonský polit. program 

1479 – Olomoucké úmluvy, 1485 Kutnohorský sněm 

Nenaplněná reprezentace, stavovský stát 

Ludvík Jagellon. 1516 – 1526   

Ferdinand I. 1526 – 1564 Nový krov s třemi věţiĉkami, nová helmice  

Maxmilián II. 1564 – 1576   
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Rudolf II. 1576 – 1611 Hodiny, zlatá mříţ, hrobka - mauzoleum  

Matyáš 1611 – 1619   

Ferdinand II. 1619   

Friedrich Falcký 1619 – 1620 Oĉištění (zpustošení)  

Ferdinand II. 1620 – 1637 Nové dveře – kult ĉeského nebe (ke 

katedrálním světcŧm se připojují další) 

Nástup baroka, protireformace, rekatolizace, 

absolutismus 

Ferdinand III. 1637 – 1657   

Ferdinand IV. 1646 – 1654  nevládl 

Leopold I. 1657 – 1705 1673 - arcib. Matouš Ferd. Zoubek 

z Bílenberku: pokus o dostavbu  

 

Josef I.  1705 – 1711   

Karel VI. 1711 – 1740 1729 – svatořeĉ. Jana Nepomuckého, náhrobek Myšlenka na dostavbu, nedostatek prostředkŧ 

Marie Terezie 1740 – 1780 Poškození helmice – nová 

1757 – poškození za pruského obléhání 

 

Josef II. 1780 – 1790   

Leopold II. 1790 – 1792   

František II. (I.) 1792 – 1835   

Ferdinand I. (V.) 1835 – 1848 1842 zbytky novostavby ze 70. let odklizeny  

František Josef I. 1848 – 1916 1873 – základní kámen pro dostavbu 1850 – Jednota pro dostavění chrámu  

Národ, sakralizace národa – desakralizace sakrálního 

prostředí = katedrála jako národní svatyně 

Karel I. 1916 - 1918   

T. G. Masaryk 1918 - 1935 1929 dostavba dokonĉena  



 


