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Anotace 

 Práce pojednává o pohřebištích českých kr álovských rodů, se 

zaměřením pozornosti na pohřebiště  Zbraslavského kláštera ,  

zaloţeného Václavem II.  na konci 13. století.  Důraz je kladen na 

postiţení informací o úmrtí osobností panovnické dynastie , příčinách 

smrti a samotných pohřbech .  Neméně důleţitou součástí jsou také 

archeologické  výzkumy a s nimi spjaté rozbory kosterních pozůstatků 

v oblasti zbraslavské prelatury.  

Klíčová slova: Cisterciáci, Zbraslav, pohřebiště , poslední 

Přemyslovci, Václav II.,  Václav III. ,  Eliška Přemyslovna, Václav IV. ,  

katedrála sv. Víta, Aneţský klášter.  

 

Annotation 

 This bachelor thesis concerns cemeteries of the  Czech king 

families with increased focus at Zbraslav monastry, which was  

founded at the edge of the thirteenth century by Wenceslaus the 

second. Emphasis is  also laid on information about causes of death 

and the burial itself of the members of reigning dynasty.  Not less  

important part are also archeologic researches and skeletal  remains 

analysis of Zbraslav monastery.  

Key words: Cistercians, Zbraslav monastery,  cemetery, last  

Premyslid, Wenceslaus II,  Wenceslaus III,  Elisabeth of Bohemia, 

Wenceslaus IV, St. Vitus Cathedral , St . Agnes´ Convent.  
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Úvod 

„Králi, jenž v  nebesích dlí, král s  myslí oddanou určí Zbraslav 

za vhodné místo. Buď chvála ti vzdána, Kriste! Místo, jež v  lásce jsi 

měl, tos udělil pro klášter, zbožný mladistvý králi , a proto žij beze 

všech strastí tohoto světa .  A nijak se nemusíš obávat, králi, příštího 

života t ísně,  jež čeká, jak věříme, na ty, kteří  nemají víru a chvály se 

vzdalují toho, který nás stvořil a smysl svou krví hříchy všech lidí  

tím, že na kříži  visel a smrtí potupnou zmíral.“
1
 

 Bakalářská práce „Pohřebiště českých králů v  klášteře Aula 

Regia na Zbraslavi“ čtenáře zavede do doby posledních Přemyslovců 

a Lucemburků. Hlavní motivací k výběru tématu mé práce byl zájem 

o dějiny českého středověku, který mne provází od studií na 

gymnáziu.  Práce je rozdělena ce lkem do pěti hlavních kapitol.  

Hlavním úkolem je zejména  popis zbraslavského pohřebiště,  popř. 

osobností  s  ním spjatých.  

 V kapitole první uvádím prameny a literaturu  pouţité v  práci,  

se zvláštním důrazem na Zbraslavskou kroniku.  

V druhé  pasáţi  jsem se zaměřila na cist erciácký řád jako na 

místo posledního odpočinku králů i ostatních příslušníků vládnoucích 

dynastií .  Snaţila jsem se postihnout jeho významnou úlohu  

v evropském měřítku .  V této souvislosti  uvádím  významná pohřební 

místa panovníků a jejich rodin  a samozřejmě  nejsou opomenuty ani 

české princezny, provdané a pochované za hranicemi českých zemí.  

Zanedbány nejsou ani cisterciácké  kláštery vzniklé na našem území, 

neboť i  u nás byl zejména ve 13. století zájem členů královské rodiny 

o pohřeb v  klášterech „šedých mnichů“.  

Významným pohřebištím českých králů se věnuje třetí kapitola.  

Svou pozornost soustředím na nejdůleţitější pohřebiště vznikající od 

10. století. Zvláštní důraz je přitom kladen na přemyslovské 

                                                 
1
 Zbraslavská kronika, s. 83. 
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mauzoleum v Aneţském klášteře, neboť to se, ač na krátkou chvíli,  

stalo oficiálním pohřebištěm  Přemyslovců .  Stejnou pozornost  věnuji  

katedrále sv. Víta, jakoţto nejznámějšímu pohřebišt i  českých králů, 

ve kterém jsou uloţeny  ostatky většiny panovníků Českého 

království .  

Následující kapitoly se jiţ zabývají takřka výhradně Zbraslaví.  

Čtvrtý oddíl je přitom zaměřen na vznik , vývoj  a podobu 

Zbraslavského kláštera . Druhou rovinu potom tvoří významné 

královské osobnosti  se zaměřením na bezprostřední okolnosti jejich 

úmrtí . Snaţím se poukázat na příčiny smrti , okamţiky, které  j í  

předcházely,  a samozřejmě na vlastní pohřeb .  Své místo zde zaujímají  

také t i  příslušníci  Přemyslovců a Lucemburků , o nichţ se 

v souvislosti  se zbraslavským pohřebištěm příliš  nemluví, ačkoli tu 

byli rovněţ  jako příslušníci vládnoucí dynastie pochováni.   

Závěr práce je věnován zbraslavskému pohřebišti  z pohledu 

historických, antropologických a lékařských výzkumů.  Věnuji se 

zbraslavským kosterním pozůstatkům, jejich rozboru ,  a je-li  to  

moţné ,  tak se zaměřuji také na vzhled  a nemoci, jeţ  zde pohřbené 

osobnosti  královské rodiny provázel y.  
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1. Prameny a literatura 

Práce „Pohřebiště českých král v  klášteře Au la Regia na 

Zbraslavi“  vychází z primární i sekundární literatury.  

Pramennou základnu  tvoří  významné středověké kroniky. 

Kronika Pražského kostela ,  která je dílem Beneše Krabice 

z Weitmile,  pro husitské období ,  následně Kroniky doby husitské  

nebo Husitská kronika  Vavřince z Březové .  Především se však opírám 

o zprávy Zbraslavské kroniky ,  která se  stává základním pramenem pro 

studium zbraslavské prelatury  a událostí  od smrti Přemysla Otakara 

II.  do roku 1338. Jelikoţ se jedná o hlavní pramen práce, podíváme se 

na ni blíţe. Zbraslavská kronika  je rozdělena celkem do tří knih a je 

dílem dvou autorů, opatů  Zbraslavského kláštera. Nejprve  psal 

kroniku opat Ota, který začal s  jejím  sepisováním aţ po smrti 

Václava II. ,  ale nedovedl ji  ani do královy korunovace.  Kronikář Ota 

se na svou práci dobře připravil, neboť jeho úmyslem bylo  naspat 

legendární oslavu  zakladatele kláštera Václava II. ,  a právě tento 

úmysl určuje také ráz jím psané části. Václav II.  je tu tedy 

pochopitelně líčen v  co moţná nejkrásnějších barvách, zdůrazňována 

je králova zboţnost a  štědrost  vůči klášteru ve snaze získat pro něj ve 

čtenářích obdivovatele .  Celá tato část vznikla aţ zpětně, kdy 

popisované události náleţel y jiţ  minulosti .  Jejich líčení tak nemusí 

odpovídat zcela pravdě, co se například datování  týče  a navíc jak 

bylo řečeno, byla ovlivněna  zřetelnou nákloností ke králi  Václavovi. 

Po Otově smrti  v  roce 1314 převzal psaní kroniky Petr Ţitavský, jenţ  

pokračoval  v Otou započaté kronice, ale navíc doplnil jiţ vytvořené 

kapitoly, přičemţ se neomezoval pouze na věci týkající se českých 

zemí a Zbraslavského kláštera, nýbrţ se zabýval také záleţitostmi 

jiných království . Petr Ţitavský na rozdíl od opata Oty okolnosti  

doby líčil bez delší časové prodlevy, měl je tedy ţivě v  paměti,  čímţ 

pro historiky nabývají větší důvěryhodnosti  a můţeme je povaţovat 

za spolehlivější zdroje .  Petr byl osobně přítomen při některých 

politických událostech ,  o kterých píše, a  měl tedy informace, o nichţ 
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vypravuje, řekněme z „první ruky“ ,  přičemţ po jeho zvolení 

zbraslavským opatem v  roce 1316 byl přímo v  „diplomatických“ 

sluţbách královského dvora. Po smrti Václava II.  vidí zbraslavský 

opat naději v  Janu Lucemburském, netají  se při tom svými sympatiemi 

k Elišce Přemyslovně .  Neuctívá ji jen jako dceru zakladatele svého 

kláštera, stojí  na jej í straně i poté, co se v  nadějích, jeţ Lucemburk 

měl přinést,  zklame.  Styky s královským dvorem  má Petr Ţitavský i  

poté ,  co Eliška v  roce 1330 umírá .  Jestl iţe při událostech nemohl být 

přítomen osobně, měl dobré informátory.  Některé své zpravodaje 

dokonce uvádí jmény přímo ve své kronice .  Jednalo se o významné 

osobnosti , které mohly do dění zasahovat .  Pro příklad nutno uvést  

alespoň  nejvyššího kancléře Českého královstv í,  pozdějšího  

mohučského arcibiskupa  Petra z Aspeltu.  Za zmínku rovněţ stojí  to, 

ţe kronika není pouze dílem  zachycujícím historické skutečnosti ,  

není jen dílem literárním, nepochybná je stejně tak její umělecká 

hodnota. „Na mnohých částech se stává Petr Žitavský nejen 

kronikářem, ale  i  básníkem. Zbraslavská  kronika je sepsána krásnou 

prózou i  veršem .“
2
  

Zdrojem informací byla také literatura sekundární .  Ke studiu 

cisterciáckého řádu jsem přitom vyuţívala  především publikace 

Kateřiny Charvátové Dějiny cisterckého řádu v  Čechách 1142 –  1420 ,  

2. a 3. svazek ,  v němţ je mimo jiné pojednáno také o pohřbech 

českých princezen a dalších členů přemyslovské a lucemburské 

dynastie v  zahraničních cisterciáckých klášterech. Přínosem byly 

rovněţ práce Jiřího Kuthana , publikované v  Pražském sborníku 

historickém XI  a zvláště pak  ve Sborníku Katolické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, sloţené  

z jedenácti statí,  zabývajících se českou i evropskou problematikou 

cisterciáků. Najdeme zde velice podrobn ý výčet zakládaných 

cisterciáckých klášterů jako pohřebních míst  vladařů.  

                                                 
2
 Zdeněk FIALA. O kronice zbraslavské a jejích autorech, in: Zbraslavská kronika, s. 8 – 9, 11, 13. 
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 K poznání dějin  Zbraslavského kláštera  a zdejšího pohřebiště  

jsou dnes nepostradatelné také archeologické výzkumy a rozbory 

královských kosterních pozůstatků.  Zejména jde o výzkum Michala 

Trymla, Zdeňka Dragouna a Huberta Ječného z let  1976 –  1980. Další  

příleţitost k  archeologickému a stavebně historickému výzkumu se 

následně naskytla v  2. polovině 80. let , o čemţ podává detailní 

zprávu Zdeněk Dragoun a Dana Stehlíková ve Sborníku Praţského 

ústavu památkové péče ,  Staletá Praha XXII.: Památky pod zemí .  

Studiu kosterních pozůstatků králů se věnoval nejprve  ve 20. letech 

20. století  Jindřich Matiegka a od r. 1955 antropolog a lékař Emanuel 

Vlček, který připravil také jej ich opravdu bohatou fotodokumentaci .  

V historických souvislostech jsem ovšem nalezla některé 

nesrovnalosti, j imţ se v  práci věnuji později .  

 Problematiku osobností  královské dynastie  pohřbených 

v cisterciáckých klášterech a především tedy v klášteře Zbraslavském  

dokresluje ,  kromě jiţ zmíněné Zbraslavské kroniky, také monografie 

Kateřiny Charvátové Václav II.: Král český a polský ,  knihy Jiřího 

Spěváčka Jan Lucemburský a jeho doba 1296 –  1346 a Václav IV.: 

K předpokladům husitské revoluce: 1361 - 1419 .  František Šmahel  

líčící ve své stati Blasfemie rituálu? Tři pohřby krále Václava IV.  

dopodrobna pohřbení Václava IV.  či Eliška Přemyslovna: Královna 

česká 1292 –  1330  Boţeny Kopičkové.  

Dále práci provází li teratura, jeţ zachycuje širší spektrum dějin 

a událostí .  Mezi takové nutno vzpomenout alespoň Velké dějiny zemí 

Koruny české  III .  a IV.a, Encyklopedie českých klášterů nebo  

nedávno vydané  publikace Přemyslovci: Budování českého státu  Petra 

Sommera, Dušana Třeštíka, Josefa Ţemličky a Lucemburkové: Česká 

koruna uprostřed Evropy  Františka Šmahela a Lenky Bobkové.  
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2. Cisterciácké kláštery jako pohřební místa 

panovnických rodů 

Zakladatelé cisterciáckého řádu touţili po poklidném a 

nerušeném klášterním ţivotě odděleném  od vnějšího světa. Zpočátku 

tak cisterciáci odmítali pohřby mimo klášterní komunitu  s výjimkou  

hostů a těch, kteří  pro klášter pracovali  a  zemřeli  tu. Ačkoli měli 

snahu nepochovávat v  klášteře světské osoby, převládla nakonec váha  

zvyklost í  a snaha zakladatelů  či dobrodinců, aby jejich pozůstatky 

byly ukládány uvnitř klášterů ,
 

a tak generální kapitula od druhé 

poloviny 12. století  pohřby povolila. Díky postupujícímu  rozmachu 

řádu, se právě cisterciácké kláštery stávaly oblíbeným místem 

posledního odpočinku vladařů .  V této roli později cisterciácká 

opatství nahradila starší chrámy a kláštery v  rozličných  koutech 

Evropy.
3
 Ve středoevropských zemích byly velmi časté  pohřby 

vladařských rodin v  cisterciáckých klášterech ,  zejména ve 13. století,  

přičemţ tato tendence doznívala ještě ve 14. století.  „Důvodem byl 

bezesporu obzvláště  zbožný a asketický způsob života cisterciáckých 

mnichů, neboť právě jejich  zbožnost mohla být zárukou účinnosti  

modliteb pronášených nad hroby zemřelých .“  Místo posledního 

odpočinku mělo být posvátné a důstojné .
4
  

Úloha klášterů jako pohřebišť ale nezasáhla pouze ţivot uvnitř 

kláštera, nýbrţ podstatně ovlivnila i jejich architekturu .  Do původně 

opravdu strohé a přísné architektury klášterů pronikaly motivy a 

řešení architektury světské. Pod vlivem světských fundátorů a 

patronů se  tak do staveb cisterciáků promítaly také prvky  vladařské 

reprezentace .  Nad hroby zemřelých panovníků a jejich blízkých byly 

zřizovány náhrobky s  mnohdy velmi okázalou a monumentální  

podobou ,  někdy jako součást nechyběla ani mimořádně náročná 

                                                 
3
 Jiří KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis. Praha 2005, s. 45 – 47. 
4
 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 63. 
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funerální plastika,  a tak se hroby stávaly  jakýmsi  uměleckým  

prohlášením vyjadřujícím moc a společenské postavení vladařů a 

celých dynastií .  Hroby panovnických rodů a zejména pak vznešených 

zakladatelů  se ocitaly v samotném centru chrámů, někdy byly 

umisťovány v  kříţové chodbě, jindy v  kapitulních síních, ve 

zvláštních kaplích či  v  klášterních chrámech, kde jim bylo vyhrazeno 

čestné místo –  v ose kostela před hlavním oltářem.
5
 

Na francouzském královském dvoře si  jako své pohřebiště ,  

namísto tradičního starobylého opatství Saint -Denis,  zvolil 

cisterciácké opatství  Barbeau král Ludvík VII.  Pro členy královské 

dynastie se stal významným také  klášter cisterciaček Notre -Dame-la-

Royal v Maubuissonu zaloţený  královnou Bankou  Kastilskou, vdovou 

po králi Ludvíku VIII. Sama se do kláštera před svou smrtí uchýlila,  

roku 1252 zemřela a byla následně pochována. Pohřbeny zde byly 

také vnitřnosti francouzského krále Karla IV. a jeho m anţelky Jeanne 

d´Evreux.  V  Maubuissonu poté našli místo posledního odpočinku i  

další členové  francouzského královského rodu .  Avšak 

nejvýznamnějším francouzským královským pohřebištěm se na čas 

stalo opatství  cisterciáků Royaumont –  Mons Regalis,  jehoţ samotný 

název značí spojitost s  královským rodem.  V klášterním chrámu 

našel  své místo posledního odpočinku Philippe de France, syn 

Ludvíka VIII.  a Blanky, jehoţ náhrobek s  tumbou a figurou 

zemřelého ,  je nyní umístěn v  chrámu Saint-Denis. Byly tu ale 

pohřbeny i  děti krále Ludvíka IX. Svatého a jeho manţelky 

Marquerite de Provence –  Blanche, Jean a sedmnáctiletý Ludvík, 

který byl později  přemístěn do chrámu v  Saint  -  Denis.
6
 

Obdobně jako na francouzském dvoře tomu bylo v druhé 

polovině 13. století v  Katalánsku.  V klášteře Santes Creus byl  

vybudován královský palác  a opatství se stalo královským 

                                                 
5
 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 63 - 64. 
6
 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 47. 
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pohřebištěm dynastie, ve kterém se dochovaly královské náhrobky 

králů Pedra III.  a Jakuba II.  a jeho manţelky Blanky z  Anjou. 

V Portugalsku se stal pohřebištěm k lášter Alcobaca ,  kde se nachází 

pohřební  reliéf  na náhrobku krále Pedra I. a dvorní dámy,  kterou 

miloval –  Iñes de Castro.  Výjimku netvořila ani Svatá říše římská .  

Vládnoucí rod Štaufů, bojující o moc s rodem Welfů, uţíval  rovněţ  

kláštery cisterciácké coby pohřebiště. Ve franckém Ebrachu byla 

pochována v  polovině 12. století královna Gertruda, manţelka 

římského krále Konráda III. ,  či jejich syn Friedrich von Rothenburg. 

Ve Stamsu v Tyrolích  Alţběta Bavorská,  vdova po králi Konrádovi 

IV., zaloţila opatství cisterciáků, kde nakonec také sama spočinula.  

Tomu, ţe ani uvedenému  rodu nebyli cisterciáci zdaleka lhostejní,  

nasvědčuje  počin Friedricha II. ,  který v roce 1215, měsíc po své 

korunovaci ,  poţádal generální kapitulu řádu o přijetí  do modlitebního 

společenství a přislíbil  řádu ochranu po dobu svého ţivota. Tento slib 

o tři roky později znovu zopakoval  a před svou smrtí se stal sám 

cisterciáckým mnichem .
7
 Na půdě cisterciáckých klášterů se velice 

brzy nechali pohřbívat  rakouští  vladaři.  V  roce 1133 

v Heiligenkreuzu zaloţil markrabě Leopold II.  Svatý opatství ,  v němţ 

se zdejší  kapitulní síň stala nejvýznamnějším pohřebiště m 

v Rakousku vládnoucího rodu Babenberků, čímţ  klášter pochopitelně 

získal  opravdu přední  postavení.
8
 

 Výjimku nepředstavovali ani čeští Přemyslovci a 

Lucemburkové, neboť mnozí z  nich, a zejména pak členky dynastie 

ţijící mimo Čechy, byly po svém skonu pohřbeny právě u cisterciáků.  

Vůbec první známou Přemyslovnou , která spočinula v  cisterciáckém 

klášteře, se na konci 12. století stala dcera kníţete Bedřicha Ţofie. 

Ţofie  provdaná za míšeňského markraběte Albrechta,  syna markraběte 

Oty Bohatého, jenţ nechal hrobku rodu vys tavět právě v  opatství  

                                                 
7
 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 47 - 48. 
8
 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 54 - 55. 
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Altzelle.  V Altzelle  nakonec v roce 1268 spočinuly také ostatky 

markraběnky Aneţky, dcery českého krále Václava I.  Další dcera 

kníţete Bedřicha také sympatizovala s  cisterciáky.  Ludmila,  

manţelka Ludvíka I.  Dolnobavorského z  rodu Wittelsbachů, dala 

sama podnět k  zaloţení  domu pro cisterciácké jeptišky. Tento dům, 

nazvaný Seligenthal ,  byl j iţ od počátku zamýšlen jako rodové 

pohřebiště .  Není tedy divu, ţe Ludmila tu později  trávila vdovská léta  

a následně také byla v kapli sv. Afry pohřbena , a i kdyţ o  několik let  

později došlo k  přenesení ostatků do klášterního kostela,  kap le 

zůstala s  památkou své zakladatelky spojena.  U cisterciáků ,  

v rakouském klášteře Lilienfeld,  spočinula dále i první manţelka 

Přemysla Otakara II.
9
 Přemysl své bývalé manţelce ponechal hradní 

sídlo Krumau, kde Markéta 29. října 1266 zemřela.
10

 Lilienfeld byl po 

zmíněném Heiligenkreuzu druhým cisterciáckým pohřebištěm 

Babenberků.
11

 Po Přemyslovcích měli zájem o cisterciácké kláštery 

jako místa posledního odpočinku  také Lucemburkové.  Jan 

Lucemburský v předtuše, ţe brzy zemře, nechal sepsat politickou 

závěť ,  ve které mimo jiné zmínil přání  být pohřben v  rodové hrobce 

lucemburské  dynastie, v klášteře cisterciaček Clairefontaine.
12

 Toto 

přání bylo nejprve splněno „napůl“, Jan Lucemburský byl skutečně 

pohřben u cisterciáků, ovšem v  klášteře Valloire nedaleko Kresčaku. 

Nakonec po několikátém přenesení ostatků z  jednoho místa  na druhé  

spočinulo tělo  „krále diplomata“ v  katedrálním kostele Panny Marie 

v Lucembursku.
13

 Pohřbívány byly u cisterciáků téţ  děti  Elišky 

Přemyslovny a Jana Lucemburského. Anna Lucemburská, dcera Jana a 

Elišky Přemyslovny,  jeţ se stala druhou manţelkou habsburského 

vévody Oty, spočinula v  jím zaloţeném cisterciáckém opatství ve 

štýrském  Neubergu, kde k pohřbům členů habsburského rodu slouţila 

                                                 
9
 Kateřina CHARVÁTOVÁ.  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 – 1420: Kláštery na 

hranicích a za hranicemi Čech III. svazek. Praha 2009, s. 144, 146. 
10

 Vratislav VANÍČEK. Velké dějiny zemí Koruny české III. Praha 2002, s. 92. 
11

 K. CHARVÁTOVÁ.  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 – 1420: Kláštery na hranicích a za 

hranicemi Čech III. svazek, s. 146. 
12

 Jiří SPĚVÁČEK. Jan Lucemburský a jeho doba 1296 – 1336. Praha 1994, s. 545. 
13

 J. SPĚVÁČEK. Jan Lucemburský a jeho doba 1296 – 1336, s. 565. 
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kapitulní síň.
14

 Druhá Janova a Eliščina dcera Jitk a-Bonna 

Lucemburská, ţena francouzského korunního prince Jana, zemřela 

v roce 1349 za nevyjasněných okolností .
15

 Podle některých zpráv ji 

manţel nechal umořit hladem pro podezření z  nevěry, oficiálně ale 

podlehla moru. Její tělo bylo pak pohřbeno v klášteře  Maubuisson.
16

 

A i  syn z Janova druhého manţelství  s  Beatrix Bourbonskou si  přál  

po své smrti být pochován u cisterciáků. Jeho tělo tak bylo uloţeno 

v opatství v  Orvalu, kde je dodnes zachován  náhrobek, ačkoli  je hrob 

od dob francouzské revoluce prázdný.
17

 

 Přesune-li se pozornos t  ze zahraničních oblastí,  je zř ejmé, ţe i  

v samotných Čechách vladaři i  ostatní  členové panovnické rodiny 

měli zájem nalézt klid v  posmrtném ţivotě na půdě cisterciáckých 

klášterů.  Největším zaloţením v  raném 13. století bylo cisterc iácké 

opatství na Velehradě ,  zřízené bratrem krále Přemysla Otakara I. ,  

moravským markrabětem Vladislavem Jind řichem.
18

 Opomenut by 

jistě neměl být ani ţenský klášter  Porta Coeli, leţící nedaleko 

moravského městečka Tišnova. Klášter se chystal zaloţit  nejpr ve 

Přemysl Otakar I, avšak do konce svého ţivota nestačil uvést všechny 

záleţitosti do konce ,  a tak se závěru nakonec ujala Přemyslova 

manţelka Konstancie  Uherská .
19

 „Porta Coeli –  brána nebes –  se měl 

stát branou ke spáse pro fundátory kláštera. “  Jak tedy opatství na 

Velehradě, tak klášter v  Tišnově, patrně byly budovány jako pohřební 

místa  královské dynastie Přemyslovců.
20

 Ţeny z  bohatých a mocných 

rodů v  první polovině 13. století se nezřídka  kdy zasvěcovaly 

duchovnímu ţivotu ,  zakládaly kláštery,  účastnily se náboţenského 

                                                 
14

 J. KUTHAN. Cisterciácké řády jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy, in: Gloria 

Sacri Ordinis Cisterciensis, s. 56. 
15

 Lenka BOBKOVÁ. Velké dějiny zemí Koruny české IV. a. Praha 2003, s. 245. 
16

 L. BOBKOVÁ. Velké dějiny zemí Koruny české IV. a, s. 616, pozn. 28. 
17

 K. CHARVÁTOVÁ.  Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 – 1420: Kláštery na hranicích a za 

hranicemi Čech III. svazek, s. 148. 
18

 Jiří KUTHAN. Cisterciácké kláštery a v záři královského majestátu, in: Gloria Sacri Ordinis 

Cisterciensis. Praha 2005, s. 13. 
19

 Jiří KUTHAN. Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově, in: Gloria Sacri Ordinis 

Cisterciensis. Praha 2005, s. 319. 
20

 J. KUTHAN. Cisterciácké kláštery a v záři královského majestátu, in: Gloria Sacri Ordinis 

Cisterciensis, s. 14. 
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ţivota .  Zakladatelská činnost neskončila ani  vymřením Přemyslovců .  

Alţběta Rejčka, vdova po králi Václavu II. ,  zaloţila klášter Králové 

na Starém Brně.  O události zpravuje zbraslavský kronikář 

následovně. „Léta Páně 1323, v  den svatodušní,  který připadl na 15. 

května, založila Alžběta , řečená královna Hradecká, blízko Brna 

klášter jeptišek řádu cisterciáckého a nazvala ho Síní Mariánskou.
21

“ 

Kdyţ Alţběta roku 1335 zemřela ,  byla v j í  zbudovaném klášteře 

cisterciaček ,  pochována .
22

 

Přemyslovci byli cisterciákům velmi nakloněni.  Na území Čech 

v průběhu 13. století vzniká řada velkých klášterů  zasvěcených 

cisterciáckému řádu, mezi nimiţ  má své postavení ,  coby hlavního 

královského pohřebiště  své doby,  níţe pojednaný Zbraslavský klášter .   

                                                 
21

 Zbraslavská kronika, s. 336. Pozn. Název Aula Mariae byl zřejmě volen podle Aula Reagia na 

Zbraslavi. 
22

 Zbraslavská kronika, s. 411. 
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3. Středověká pohřebiště českých králů  

Pohřby kníţat a králů náleţely k oficiálním ceremoniím  

českého státu,  byly jakýmsi aktem „státní“ reprezentace .  Jejich 

konání se zpravidla neodkládalo a uskutečnilo se vzápětí po smrti . O 

pohřebních rituálech staršího období se vša k zachovalo jen málo 

konkrétních údajů. Je ale zřejmé, ţe jiţ od 10. století probíhal p ohřeb 

podle církevních předpisů, neboť i  zde lze vidět jisté předkřes ťanské 

zvyky jako například hrobové milodary.
23

 

Dříve neţ bude pozornost zaměřena na pro tuto práci klíčové 

pohřebiště kláštera Zbraslavského, třeba zmínit ostatní pohřebiště 

českých králů. Mezi vůbec první pohřebiště, kde spočinuly ostatky 

prvních Přemyslovců, patří kostel Panny Marie na Praţském hradě, 

zaloţený Bořivojem I., který se stal místem posmrt ného uloţení 

Spytihněva I. a jeho manţelky  neznámého jména .  Kostel zanikl ve 13. 

století .
24

 Kníţe Vratislav I. ,  syn zmíněného Bořivoje I. ,  zaloţil 

v době své vlády baziliku sv. Jiří.  Bazilika se co do místa posledního 

odpočinku Přemyslovců stala významnější  neţ starší kostel  Panny 

Marie. Nespočinul tu pouze zakladatel  Vratislav I.,  jehoţ hrob 

v bazilice označuje domečková schránka ze 14. století,  ale také 

zavraţděná sv. Ludmila, jeţ byla do sv. Jiří přenesena díky kníţeti  

Václavovi, nebo Boleslav II. ,  krytý tumbou z červeného mramoru. 

Ostatní pozůstatky zde pohřbených příslušníků kníţecí přemyslovské 

rodiny, nalezené při archeologických průzkumech, kryje tumba 

s barokní mříţí .
25

 V 11. století kníţe Vratislav nechal postavit kníţecí 

palác s  kostelem sv. Petra a  Pavla na Vyšehradě, jehoţ  prestiţ  

postupně rostla ,  zvláště pak v  souvislosti  s  titulováním Vratislava na 

prvního českého krále, neboť se tak vyšehradská kapitula stala 

královským sídlem. Ve zdejší románské bazilice pak pohřb ili  

Vratislava II. s  jeho třetí  manţelkou Svatavou, kníţete Soběslava I.  

                                                 
23

 Petr SOMMER, Dušan TŘEŠTÍK, Josef ŢEMLIČKA (eds.). Přemyslovci: Budování českého 

státu. Praha 2009, s. 348. 
24

 Pavel VLČEK a kol. Umělecké památky Prahy: Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000, s. 124. 
25

 Vojtěch KAŠPAR  a  kol . Pražská pohřebiště a hřbitovy. Praha 2006, s. 44 - 46. 



 

17 

 

s manţelkou či jeho syna Soběslava II. Pohřebiště je dnes v  kostele 

připomínáno pamětní deskou od L. Šindeláře z  roku 1992.
26

 Druhý 

český král Vlad islav II. se spolu s  Jindřichem Zdíkem zasadil  o vznik 

kláštera premonstrátů  na Strahově. V  rámci chóru tu nejspíš 

existovala jakási pohřební konstrukce s  kaplí zakladatelů. Byl tu 

pohřben například bratr kníţete Děpold a dokonce sem byly 

převezeny z  Mesany v Míšeňsku také ostatky Vladislava II.
27

 Tato 

přemyslovská hrobka, ale dosud nebyla nalezena.
28

 Mezi ta 

nejvýznamnější pohřebiště česk ých králů  však  patří především 

pohřebiště  v katedrále sv. Víta v  Praze a v Aneţském klášteře.  

3.1  Katedrála sv. Víta  

Pohřby českých vládců bývají zpravidla spojovány právě 

s hlavním praţským chrámem. Počátky stavby Svatovítské katedrály 

se váţí k datu 21. 11. 1344, kdy byl poloţen základní kámen. Podle 

svědectví současníků měl být přitom nový kostel stavěn „jako 

umělecké dílo s  mistrovskými sochařskými pracemi nikdy v  tomto 

království nevídanými“
29

 či „jako neobyčejně nádherné dílo“ .
30

 Při 

stavbě se navázalo na předchozí rotundu sv. Víta zaloţenou sv.  

Václavem, jeţ byla v 11. století  přestavěna na baziliku. Za vlády 

zadavatele stavby katedrály, Karla IV., chrám dokončen nebyl a byl 

pouze provizorně zastřešen.
31

 Rekonstrukce a dostavba probíhala aţ 

do roku 1929, kdy byla katedrála dokončena při pří leţitosti 

domnělého milénia úmrtí světce a nejdůleţitějšího českého patrona 

sv. Václava. Praţský hrad se stal jako sídlo českého kníţectví a 

království  zároveň i ústředním vladařským pohřebištěm.  

                                                 
26

 V. KAŠPAR  a  kol . Pražská pohřebiště a hřbitovy, s. 54 - 56. 
27

 V. KAŠPAR  a  ko l .  Pražská pohřebiště a hřbitovy, s. 57 – 58. 
28

 Michal LUTOVSKÝ, Milena BRAVERMANOVÁ. Hroby a hrobky našich knížat, králů a 

prezidentů. Praha 2007, s. 18. 
29

 Jiří KUTHAN. Královské dílo doby Lucemburské, in: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Praha 

2008, s. 
30

 Beneš Krabice z WEITMILE. Kronika pražského kostela, In: Kroniky doby Karla IV. Praha 1987, 

s. 222. 
31

 V. KAŠPAR  a  ko l . Pražská pohřebiště a hřbitovy, s. 48. 
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Ač stavba Svatovítského chrámu probíhala téměř šest století, 

tak při všech zdejších přestavbách bylo respektováno tělo sv. Václava 

převezené ze Staré Boleslavi do  jiţní apsidy rotundy sv. Víta.  Na 

pokyn Karla IV. byla nad tělem světce vybudována kaple. Rovněţ na 

příkaz  Karla IV. byly vyzdviţeny z  bazil iky ostatky přemyslovských 

kníţat a králů a uloţeny v  novém chóru  vznikající katedrály.  Nejprve 

byla v kapli svaté Trojice uloţena těla Břetislava I.  a jeho ma nţelky 

Judity, v kapli svaté Doroty najdeme tělo Přemysla Otakara I.  a na 

protější straně Přemysla Otakara II. ,  který však měl původně 

spočinout v  jím zaloţeném  klášteře Aneţském. V  kapli  svatých 

Šimona a Judity leţí královna Guta, manţelka Václava II. ,  a na straně 

druhé král Rudolf Habsburský, řečený Kaše .
32

 Západní část chóru 

katedrály označil sám Karel IV. jako místo posledního odpočinku pro 

sebe a své blízké. Postupně tu spočinuly tedy jak Karlovy čtyři 

manţelky, tak děti .  V  15. století sem byli pochován i i další čeští  

králové –  Ladislav Pohrobek a Ji ří z  Poděbrad. V  následujícím 16 .  

století zde našli místo posledního odpočinku panovníci  a rodinn í  

příslušníci rodu Habsburků. Avšak mohli tu být pohřbeni i  někteří 

další vladaři ,  o jejichţ  posmrtných osudech toho, ale není mnoho 

známo.
33

 

Značnou pozornost vzbudilo otevření královské hrobky těsně 

před dokončením stavby chrámu sv. Víta, neboť bylo potřeba zjistit ,  

v jakém  je stavu, a provést  náleţité  opravy. Při otevření hrobky 27. 

dubna 1928 badatelé pod vedením biskupa A. Podlahy zjistili ,  ţe 

původní královská hrobka stála aţ do 16. století uprostřed kněţského 

chóru a pozůstatky z  ní byly do nynější  hrobky přeneseny mezi léty 

1564 –  1589.
34

 Za přenesením ostatků stál Rudolf II. ,  který dal 

zbudovat novou podzemní kryptu a nadzemní mauzoleum. Ke změnám 

došlo i po smrti Rudolfa II. ,  kdy byl do podzemní části postaven 

                                                 
32

 B. K. z WEITMILE. Kronika pražského kostela, In: Kroniky doby Karla IV., s. 247 – 247. 
33

 Gabriela  DUBSKÁ a ko l .  Příběh pražského hradu. Praha 2003, s. 196. 
34
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císařův objemný sarkofág, kvůli němuţ se pravděpodobně vloţily 

obsahy rakví čtyř ţen Karla IV. a jeho synů Jana Zhořeleckého a 

Václava IV. do jedné schránky.  Při dokončení stavby Svatovítské 

katedrály v  roce 1929 došlo současně k  novému upravení krypty 

českých králů. V  této době se tu nacházely sarkofágy Rudo lfa II. ,  

Marie Amélie a sedm polorozpadlých dřevěných rakví. Pět rakví bylo 

označeno jmény Kar la IV.,  jeho čtyř ţen, Václava IV., Jana 

Zhořeleckého, Ladislava Pohrobka, Jiřího z  Poděbrad a arcikněţny 

Eleonory. Dvě rakve přitom nápis postrádaly.  V jedné byl uloţen 

Václav, syn Karla IV.,  který zemřel ještě v  dětském věku ,  a druhá 

byla sběrná.
35

  

Úprav v  polovině 30. let 20. století se ujal jeden 

z nejvýznamnějších architektů meziválečné éry –  Kamil Roškot.  

Roškot zvítězil v  soutěţi o novou podobu sarkofágů i celého prostoru ,  

a to díky svému nadčasovému návrhu, v  případě ostatních výtvarníků 

a architektů se jednalo především o návrhy pojaté poněkud 

konzervativně. Základním problémem bylo, jak vytvořit v  tak 

stísněném prostoru důstojné prostředí pro hrobku. Valená klenba,  

která tvoří strop síně, tak byla obloţena drobnou skleněnou mozaikou  

zlaté barvy. Do takto upraveného prostoru později vloţili staré 

sarkofágy i nové kovové tumby dynamických tvarů.
36

 

3.2  Anežský klášter  

Počátky Aneţského kláštera spadají do období velkých změn, 

přesné datum jeho zaloţení však není známo. Stalo se tak nejspíše  na 

počátku vlády Václava I.,  pravděpodobně v  roce 1231.
37

 Stavba 

kláštera postupovala rychle a jiţ v  roce 1234 přijal král Václav I.  

klášter a k  němu příslušící špitál pod svou královskou ochranu.
38

 

Ačkoli se v  případě Aneţského kláštera jedná o fundaci krá lovskou, 

                                                 
35

 G. DUBSKÁ a ko l .  Příběh pražského hradu, s. 196 – 197. 
36

 G. DUBSKÁ a ko l  Příběh pražského hradu, s. 468. 
37

 Helena SOUKUPOVÁ. Anežský klášter v Praze. Praha 1989, s. 47. 
38
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královské mauzoleum zde nebylo zprvu zamýšleno stavět. Za zlom 

moţno povaţovat aţ smrt Václava I. ,  22. září 1254. Podle přání krále 

došlo k  uloţení ostatků v  kostele sv. Františka, v  místě, jeţ od 

pradávna náleţelo zakladatelům nebo největším dobr odincům, tedy 

v ose presbytáře.
39

 Tato událost dovršila význam kláštera a následně 

předznamenala budoucí Aneţčiny stavitelské záměry. Podle příkladu 

durynských lankrabat se rozhodla Aneţka vybudovat při svém 

klášteře důstojné pohřebiště Přemyslovců.
40

  

Stavba mauzolea zasvěcená Salvátoru –  Kristu Spasiteli  - byla 

zahájena 26. prosince 1261 Aneţkou Přemyslovnou a Přemyslem 

Otakarem II. ,  synem zemřelého krále.
41

 Typologicky i slohově bylo 

navázáno na stavbu palácové kaple francouzského krále Ludvíka IX.
42

 

a ke stavbě královského pohřebiště byl přizván mistr znalý 

francouzské  gotiky remešského okruhu. Sám však vytvořil  pouze  

projekt a závěr chóru, zatímco podélné části lodi dokončila huť 

navazující na starý cistercko -burgundský sloh.
43

 Klášter sv. Františka 

se nyní měl stát rodovým pohřebištěm přemyslovských králů a patrně 

jen kvůli nešťastnému pádu Přemysla Otakara II.  na Moravském poli  

byl štědrý plán překaţen.
44

 V době husitských válek ztratil klášter 

svůj význam a slouţil jako zbrojn ice a mincovna. Později došlo 

k obnově Aneţského kláštera. V  roce 1556 do konventu přišli  

dominikáni ,  kteří  zde sídlili  do roku 1626 .   Následně roku 1629  

dostaly klášter zpět klarisky, avšak v  roce 1782 jej  čekal stejný osud, 

jaký potkal mnoho klášterů ,  a tedy, došlo k  jeho zrušení dekretem 

Josefa II.
45
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Místem určeným k  uloţení mrtvých králů byla podzemní krypta 

vybudovaná pod jiţní polovinou polygonálního závěru  kostela sv.  

Salvátora .
46

 Tento podzemní prostor byl odkryt dvakrát při 

obnovovacích pracích :  v roce 1901 a poté znovu v  době 

archeologického výzkumu Ivana Borkovského v  roce 1940, 

středověký původ a význam  podzemní krypty, ale nebyl rozeznán.
47

 

Při prvním odrytí se konstatovalo, ţe se dokonce můţe hrobka 

odstranit a zbořit, a tento příkaz byl později t aké z  části  splněn. 

Archeologický výzkum z  roku 1940 sice původní význam prostoru 

také neodhalil,  pořízená dokumentace  ale dovolila pozdější  

ztotoţnění podzemní krypty s  plánovaným pohřebištěm Přemyslovců. 

Hlavní zásluhy na rozpoznání účelu celé stavby ovš em patří aţ 

historičce umění Heleně Soukupové.
48

 

Dostat se do krypty zaklenuté valenou klenbou bylo moţné  po 

pěti schodech při j iţní obvodové stěně . Stěny i klenby kryla hlazená 

omítka a podlahu tvořily pálené dlaţdice.
49

 V pozadí ideové koncepce 

mauzolea stála sama budoucí rodová světice Aneţka, coţ je zřejmé i  

ze samotné architektury, neboť v  centru liturgického prostoru  je nad 

oltářem Spasitele umístěn  její portrét. „Povýšena do nadzemské sféry 

tu bdí nad spásou Přemyslovců, uložených ve  zdejší  kryptě.“
50

 Prostor 

pohřebiště byl umocňován jednak díky sloţité symbolice, která tu 

byla uplatňována, ale také díky nástěnným malbám, z  nichţ se dodnes 

dochovaly pouze zbytky.
51

 Současně se Svatyně Spasitele stala 

místem uloţení vzácných relikvií Českého království , z  nichţ 

nejcennějším byl zřejmě kříţ Přemysla Otakara II. s  ostatkem sv. 

Kříţe, dnes uchovaný v pokladu dómu v  Řezně. Další vzácnou 

relikvií pohřebiště pak byl prst sv. Mikuláše, který si však z  kláštera 
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odnesl samotný Karel IV. a nechal jej uloţit na Karlš tejně. Se 

stavbou mauzolea rovněţ souvisí  vznik řady iluminovaných rukopisů, 

z těch nejvýznamnějších je to kupříkladu tzv. Osecký lekcionář,  

přinášející Aneţčino vyobrazení, Františkánský brevíř či  Bible 

františkánského kláštera.
52

 

Aneţský klášter nebyl dlouho oficiální královskou hrobkou a 

královské pohřebiště se začalo nástupem syna Přemysla Otakara II.  

budovat jinde –  na Zbraslavi. Místo posledního odpočinku, mimo jiţ 

zmíněného Václava I. ,  zde našla podle legendy jiţ  před rokem 1248 

Václavova  dcera.  Ke královské rodině zřejmě patřila i  ţena pohřbená 

v podobné hrobce a významné poloze jako Václav I. Jelikoţ se 

jednalo o ţenu zralého věku a byla uloţena na čestném místě v  ose 

proti oltáři klášterní kaple Panny Marie, předpokládá se, ţe jde o 

manţelku krále Kunhutu Štaufskou.
53

 Její  opuková hrobka s  ostatky 

byla obnovena a označena v  roce 1992.
54

 Na nejčestnějším místě, 

přímo pod oltářem Krista Spasitele, které  bylo architektonicky 

upraveno, mělo pravděpodobně spočinout tělo Přemysla Otakara II. ,
55

 

okolnosti , při  kterých Otakar zemřel tomu ,  ale bohuţel  nepřály.  

Průvod s  mrtvým králem nejprve zamířil přes Marchegg do Vídně,  

kde nejprve nalezl útočiště v  klášteře Skotů. Následují den jej za 

doprovodu duchovenstva, ovšem za ticha a bez vyzvánění zvonů, 

přemísti li  k  m inoritům, kde z  těla byly vybrány vnitřnosti ,  ostatky 

nabalzamovány a vystaveny v  tamní kapitulní síni.  Aţ bezmála po 

třiceti týdnech bylo svoleno k  jeho převozu do Čech , neţ ale mohlo 

být královo tělo důstojně pohřbeno v  Praze v chrámu sv. Víta, čekal  

jej dočasný, ale dlouhý dvaceti letý pobyt  v minoritském klášteře ve 

Znojmě .
56

 Jací další  členové panovnického rodu jsou v  mauzoleu 

uloţeni, se usuzuje ovšem jen z  nálezů většinou pouze ve zlomcích  
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dochovaných náhrobků v  kryptě i  jejím okolí , případně ze stručn ých 

kronikářských záznamů. V  roce 1277 sem snad bylo uloţeno tělo 

dcery Přemysla Otakara II.  Markéty a o osm let později  přibyly 

ostatky její matky, královny Kunhuty Uherské.
57

 Podle líčení 

Zbraslavské kroniky tu spočinula také Kunhutina dcera Aneţka, 

vdova po vévodovi Rudolfu Habsburském, avšak její srdce bylo 

pochováno na Zbraslavi. Sama Aneţka Přemyslovna ve svém k lášteře 

zemřela 2.  března 1282. Podle legendy donesly sestry Aneţky tělo do 

chóru mauzolea, kde zůstalo vystaveno dva týdny. Historicky 

nepříznivá doba ale způsobila, ţe se v  Praze nenašel ani jeden kněz, 

který by Aneţčiny ostatky pohřbil .  Špatná doba spojená 

s hladomorem, vrcholícím v zimě a na jaře roku 1282, způsobily, ţe 

ačkoli  byla pokládána jiţ za svého ţivota za světici, svátost  pohřbu 

odmítl jak praţský biskup Tobiáš z  Bechyně, tak ostatní církevní 

hodnostáři.  Nakonec se po čtrnácti dnech obřadu ujal přijev do Prahy 

generál řádu menších bratří bratr Bonagracia.
58

 Hrobka sv. Aneţky 

byla následně také odhalena v  roce 1940.
59

  

Navzdory tomu, ţe Václav II.  začal po vzoru svého otce  

budovat vlastní rodové pohřebiště, byli  ještě někteří členové 

panovnické dynastie zpočátku v Aneţském klášteře pohřbíváni.  

Posledním zde uloţeným členem královského rod u byla někdejší  

krakovská vévodkyně Griffina. Vévodkyně Griffina tu byla pohřbena 

vedle své sestry Kunhuty Uherské, matky krále Václava.  Jejím 

pohřbem tak byla prodlouţena funkce kláštera jako přemyslovského 

pohřebiště do počátku 14. století.
60
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4 .  Zbraslavský klášter  

4. 1 Založení a dějiny Zbraslavského kláštera  

Počátky cisterckého kláštera na Zbraslavi jsou těsně spjaty 

s obdobím posledních Přemyslovců, kdy se Václav II.  kráčeje ve 

stopách svých předků
61

,  rozhodl zaloţit  fundaci cisterciáckého řádu. 

Vůbec první zmínky o králově úmyslu zaloţit klášter ke cti  Boha a 

jeho matky Marie moţno najít ve Zbraslavské kronice a  pocházejí  

z doby bojů se Závišem z  Falkenštejna.  Václav II.  ve strachu ze 

smrti , kterou na něj podle kronikáře Oty Záviš chystal,  kdyţ Václava 

poţádal, aby se zúčastnil křtu jeho  narozeného syna, přislíbil  klášter 

zaloţit, pokud jej Bůh zachrání.
62

 Ačkoli ve skutečnosti to byl právě 

Václav, který v bál o svou moc a  vylákal Záviše do Prahy ,  kde ho 

nechal uvěznit .  Je tedy moţné, ţe zboţným skutkem zaloţení 

kláštera, chtěl ze sebe setřást alespoň část viny za Závišovo uvěznění 

a smrt.
63

 Slib o zaloţení fundace však kvůli královským povinnostem 

na nějakou dobu odloţil. Připomněl si jej poté v  roce 1291, kdy se 

zdrţoval na poradách s  německými kníţaty v Chebu, kudy procházel 

opat sedleckého kláštera a zároveň králův důvěrník Heidenreich, 

vracející  se z obecného zasedání cisterciáckého řádu v  Citeaux.  

Nabídl  tedy výše jmenovanému opatovi  zaloţit klášter, do nějţ měl 

následně přivést  sbor mnichů z  mateřského kláštera v  Sedlci  a ujmout 

se vedení nově zaloţeného  kláštera .
64

 

Ještě téhoţ roku se opat Heidenreich spolu s  valdsaským 

opatem Dětřichem v  Praze obrátili  na krále Václava, aby mu zaloţení 

kláštera připomenuli . Ţe Václavu II. ,  na stavbě velmi záleţelo ,  vidno 

také z  péče, jakou věnoval výběru místa. Spolu s opaty 
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Heidenreichem, Dětřichem a převorem sedleckého kláštera Konrádem 

vyrazili  lodí po řece Vltavě vybrat  příhodné místo. Nejprve se 

zastavili v Os trově
65

,  benediktinském klášteře, který nechtěli zničit,  

ale zlepšit po příchodu mnichů cisterciáckého řádu. Poté co si Ostrov 

prohlédli,  jejich cesta vedla na Zbraslav, kde byl původně králem 

Přemyslem Otakarem II. zaloţen lovecký dvůr. Opatu Dětřichovi se  

zdejší místo  ihned zamlouvalo a dokonce se mu zdálo hledat jiná 

místa. Nicméně po prohlédnutí si Zbraslavi pokračovali  po řece 

Mţi
66

,  aţ se dostali do Radotína, který rovněţ obhlédli , zda není 

nejvhodnějším pro zaloţení kláštera. Při zpáteční cestě do Prahy 

dostali opatové třídenní lhůtu na výběr je dnoho ze tří  navštívených 

míst.
67

 

Jak je j iţ dnes známo, zvolena byla oblast Zbraslavi, a totiţ 

proto, ţe místo leţí při pravém břehu někdejšího toku Berounky,  

nedaleko od jejího soutoku s Vltavou. Pro vybudov ání kláštera tu 

byla k dispozici  nevelká planina na úpatí posledního výběţku 

vrchoviny sevřené oběma řekami. Zatímco na jihozápadní  straně byl 

klášter zastíněn strmě stoupajícím návrším, jeţ omezovalo areál více 

prostorově rozvinout ,  na severu se z  klášterních budov otvíral  výhled 

do rozevřeného údolí obklopeného  z obou stran řetězem  vrchů.
68

 

Poloha Zbraslavského kláštera tedy odpovídala zvyklostem 

cisterciáckého řádu. Václav II.  se přitom tímto vzdal zde stojícího 

loveckého dvora vystavěného jeho otcem, krá lem Přemyslem 

Otakarem II. ,  a přidělil  místo k  zaloţení cisterciáckého kláštera.
69

 

Potvrzení o zaloţení kláštera pak na sebe nenechalo dlouho čekat a 

jiţ 20. dubna 1292 Václav II.  změnil Zbraslavi jméno, nazval j i  Síní  

Královskou –  Aula Regia. Následovala slavnostní mše a vysvěcení 

zbraslavského opata praţským biskupem Tobiášem.
70

 Zakládající 
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listina byla vystavena 10. srpna 1292.
71

 K příleţitosti zaloţení 

věnoval král  Václav II.  klášteru zlatý kříţ ozdobený drahými kameny,  

mnoho monstrancí zhotovených ze zlat a i stříbra s  ostatky svatých 

nebo dvě stě hřiven stříbra na obstarání knih, které opatové 

zbraslavského, sedleckého a valdsaského kláštera poté pořídili  

v Paříţi.
72

 V pozdějších nepříznivých dobách, v  období panování 

Jindřicha Korutanského, byl klášter vys taven drancování a klenoty 

darované klášteru králem Václavem byly rozbity nebo odcizeny .
73

 

Je zřejmé, ţe Václav II.  stavbu kláštera a chrámu podporoval,  

sledoval a je nanejvýš pravděpodobné, ţe sám mohl podobu díla 

nikoli nevýznamně ovlivňovat. Nasvědčují t omu jeho záliby a 

duchovní rozhled. Zbraslavský chrám se stal  vrcholným dílem 

architektonické a výtvarné tvorby vznikající pod zášti tou krále a jeho 

dvora.
74

 Ještě za ţivota Václava II. byly budovány části klášterního 

areálu. Stála zde snad jiţ od dřívější doby kaple sv. Jakuba, v  níţ 

konvent zpočátku slouţil bohosluţby, a byl zde zbudován „opatský“ a 

„královský“
75

 dům.
76

 V neklidných dobách po vymření Přemyslovců 

se budování kláštera značně zpomalilo a aţ Eliška Přemyslovna, 

manţelka Jana Lucemburského, dala chrám na Zbraslavi na j iţní 

straně, s  devíti kaplemi a oltáři rozšířit a pracovat na něm, neboť se 

na něm nepracova lo ani se nijak zvláště  neudrţoval jiţ dvacet dva 

let.
77

 Souběţně s  chrámem postupovala také výstavba dalších budov. 

V době vlády Jindřicha Korutanského (tj .  před rokem 1311) je 

připomínána na Zbraslavi klášterní nemocnice
78

.  Roku 1327 byl 
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dokončen refektář
79

 a v roce 1333 byl  dán do uţívání vodovod 

přivádějící  vodu do lavatoria.
80

 

 Dalším úsekem dějin cisterckého kláštera  je jednak období 

husitství, ale také období následující , ta ovšem nebyla pro klášter 

vůbec příznivá. Jak vypraví Kronika velmi pěkná o Janu Ţiţkovi,  

nejprve si zde roku 1420 rozloţil svůj tábor Zikmund Lucemburský,  

král uherský a český, a poté téhoţ roku, vpadl do kláštera také Jan 

Ţiţka, který jej obsadil a nechal vypálit.
81

 Opat a konvent se po 

letech na Zbraslav opět vrátili ,  ale klášter jiţ  nikdy nedosáhl 

dřívějšího významu, neboť osudná byla i následující období.  Ačkoli  

se v 16. století zdálo, ţe lehké příznaky rozvoje by mohly přinést  

lepší časy,  nestalo se tomu tak, neboť s příchozí bouřlivou dobou  

třicetileté války  došlo k  téměř úplnému zničení starého kláštera .
82

 Jiţ 

v letech 1611 a 1612 byl těţce postiţen a poté roku 1618 zabralo 

klášterní  statky stavovské direktorium a postoupilo je Matyášovi  

z Thurnu. Po bitvě na Bílé hoře získal klášter pozemkový majetek 

nazpět, ale v  průběhu třicetileté války byl několikrát  zasaţen 

válečnými událostmi.
83

 

Na počátku 18. století   zahájil opat Wolfgang II.  Lochner 

velkou barokní přestavbu celého kláštera podle plánů Jana Blaţeje 

Santiniho, po jehoţ smrti se stavby ujal  ještě  architekt František 

Kaňka. Avšak zamýšlený projekt nebyl zcela realizován, neboť 

rozhodnutím císaře Josefa II.  byl zbraslavský konvent 24. září 1785 

zrušen, a tak zaniklo opatství , které  v  prvních desetilet ích své 

existence hrálo významnou roli  v  dějinách českého státu.
84
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4. 1. 1 Podoba kláštera na Zbraslavi  

O středověké podobě rozsáhlého kláštera na Zbraslavi bohuţel 

mnoho nevíme, neboť zmizel z  převáţné části z  povrchu země. O 

pozůstatcích středověkých budov víme tedy pouze z  terénních výkopů 

provedených  ve zbraslavském areálu.  

Konventní budovy cisterciáckých klášterů bývaly situovány na 

přivrácené straně k  vodnímu toku, zde poté klášter vznikl.
85

  Kvůli 

této zásadě bylo zvykem budovat vodní kanál odbočující od hlavní ho 

vodního toku  a vést jej pod konventními budovami a latrí nami. 

Zpravidla bylo tradicí situovat kláštery cisterciáků tak, aby budovy 

přiléhaly ke kostelu ze severní strany.  Pokud ale vodní tok probíhal 

na severní straně kláštera, byl konvent budován rovněţ na severu a 

klášterní  kostel na odvrácené jiţní  straně. T akto tomu bylo nejspíše 

také na Zbraslavi.
86

  

Rámcovou podobu středověkého konventního kostela a částečně 

i klauzury známe díky tzv. mokropeskému plánu ,
87

 jenţ byl nalezen 

v Horních Mokropsech.
88

 Nákres zachycuje původní podobu 

klášterního kostela a půdorys chrámu a přilehlých budov 

obklopujících rajský dvůr.
89

 Nabízí se  však určité pochybnosti 

ohledně správnosti dokumentů, totiţ nebyl nalezen originál nákresu, 

ale pouze překreslení F. Lesného prov edené v  r.  1855.
90

 Do 

problematiky vnesl  více světla aţ výzkum ze 70. let, který 

skutečnosti zobrazené na plánu v  zásadě potvrdil.
91

 Podle půdorysu 

z Mokropes měl zbraslavský chrám čtyři lodě, transept a veliký 

závěr.  Celý chór na nákresu pokrývá jediná stře cha, a pokud má 
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vyobrazený reálný základ, měl presbytář podobu síně s  ochozem a 

věncem deseti obvodových kaplí.  Celkově ráz zbraslavského 

konventu z mokropeského nákresu působí velkolepě a monumentálně,  

přitom ale zároveň stroze a přísně, jak to odpovídalo  charakteru 

cisterciáckého umění.
92

 

 Pozdější barokní přestavba dala celému areálu nynější vzhled. 

Nejednalo se o pouhé přizpůsobení starých staveb novým potřebám, 

nýbrţ šlo spíše o snahu obnovit slávu a výstavnost starého kláštera.  

Stavba byla zahájena v  18. století stavbou konventní budovy podle 

plánu předního architekta Giovanni Santiniho Aichila. Původní 

Santiniho plány nejsou známy, ale je zřejmé, ţe konventní budova 

měla být jen počátkem. Nový konvent umístil na místo starého, 

přičemţ se nebál vyuţít t aké staré zdi z  původního areálu. Stavba 

měla být rozloţena do čtverce, se studní uprostřed. Sám Santini 

zaloţil stavbu pouze na třech stranách. Čtvrtá strana –  severní  -  byla 

pravděpodobně projektována ve druhém stavebním období. Po 

Santiniho smrti se František Kaňka snaţil rozestavěnou stavbu 

dokončit co moţná nejrychleji. Neuzavřel  budovu čtvrtým křídlem,  a 

tak má její půdorys tvar písmene U. Tato skutečnost byla příčinou 

toho, ţe  se původně monumentální klášter, zamýšlený Santinim, 

změnil spíše v palác .
93

 

 4. 2 Smrt zakladatele, krále Václava II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Nepochybně velkou ranou Zbraslavskému klášteru byla smrt 

jejího zakladatele, svědčí o tom zprávy Zbraslavské kroniky,  z  nichţ 

je patrno, jak byl zdejší  konvent králi  nakloněn a jak byl naopak král 

oddán cisterciákům na Zbraslavi. Václav II. zemřel asi o páté hodině 

ranní 21. června 1305
94

 v Praze v honosné rezidenci zlatníka Konráda 
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u sv. Klimenta (nedaleko Juditina mostu)
95

,  následkem souchotin ,  

které  jej zbavily sil  pomalu a jistě .  „Před svou smrtí přitom zjevil 

prvnímu zbraslavskému opatu Konrádov i ,  že by byl  rád pohřben 

v rouchu cisterciáckém na místě,  kde se pochovávají mniši  či 

konvršové, sám však nemyslel , že by tohoto místa byl hoden, čímž 

ukázal,  jakou měl pokoru před zbraslavskými mnichy. “
96

 

Nejprve pak podle obvyklého způsobu bylo královo těl o omyto 

teplou vodou. Dále bylo tělo oblečeno do nejvzácnějších královských 

rouch, v nichţ byl Václav korunován: na hlavu byla posazena koruna, 

ţezlo a zlaté jablko dáno do jedné a druhé ruky, na prst  navlečen 

prsten. Královu přání o pokorném pohřbu tak vyhověno nebylo. 

Kníţata a starší páni, doprovázeni duchovenstvem, následně nosili 

tělo krále z  kostela do kostela. Uloţit tělo krále si přál i  Praţský 

kostel,  k tomu ale podle přání Václava II.  nedošlo. Kdyţ byl důstojný 

pohřeb dokončen, ještě týţ den o dev áté hodině, bylo Václavovo tělo 

vloţeno na loď a v  průvodu mnoţství lidé a za přítomnosti kralevice 

Václava III.  převezeno na Zbraslav. Zdejší mniši  jej pak doprovodili 

do kostela, kde se konala bohosluţba, a v  noci sami královo tělo 

hlídali .  Dalšího dne s louţil  za zemřelého Václava  mši zbraslavský 

opat Konrád, napříč tomu ţe byla přítomna řada biskupů a prelátů, po 

této mši byl přichystán pohřeb podle zvyklostí cisterciáckého řádu. 

Krále Václava pohřbili spolu s  pozlacenou korunou, ţezlem, jablkem, 

náramky, prsteny a j inou královskou nádherou do hrobky, která stála 

uprostřed svatyně.
97

 

Podle mínění Josefa Ţemličky měl pohřeb Václava II.  

představovat první skutečně slavností rozloučení panovníka s  jeho 

zemí.
98
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4. 3 Smrt a dvojí pohřeb Václava III.  

Asi nikdo nečekal, ţe zanedlouho po pohřbu slavného krále 

Václava II. ,  zemře také zákonitý a jediný dědic českého království  

Václav III.  Stalo se tak, kdyţ přijel do města Olomouce, kde bydlel  

v domě děkana hlavního chrámu. Krutý osud jej zastihl ve chvíli ,  kdy 

byl sám v paláci ,  aby se v horkém letním dni  zchladil .  Vrah Václava 

III.  usmrti l 4. srpna 1306 třemi ranami a utekl. Dodnes se vlastně 

neví, kdo mladého krále zavraţdil .  Tato záhada nám zůstane asi jiţ  

navţdy zahalena rouškou taj emství. Zbraslavská kronika nás  ale  

spravuje o jistém rytíři Konrádu z  Botenštejna, který byl přistiţen, 

jak vyskočil z  paláce, u toho drţel v ruce zkrvavený nůţ, a utíkal . Ti,  

kteří byli venku, jej  jako králova v raha zabili ,  dříve neţ mohl něco 

říci, je tedy dost moţné, ţe vrahem nebyl .
99

 Vyloučit  zcela jistě 

z podezření moţno Albrechta I.  Habsburského, bojujícího dříve 

s Václavem II. , neboť v  té době, kdy se vraţda stala, pobýval,  

zaneprázdněný zcela jinými povinnostmi, v  jihozápadní časti říše.  

Přesvědčivé důkazy nelze nalézt ani proti  Vladislavu Lokýtkovi.  

Vladislav Lokýtek by musel mít  v  českém táboře někoho, kdo by 

vraha bezpečně a nepozorovaně dokázal dostat  aţ ke králi , navíc 

výprava Václava III. směřovala právě do Polska ,  kde by měl jistě 

lepší moţnosti krále zavraţdit. Za královraţdou stál pravděpodobně 

někdo z  řad české šlechty,  nikoli však česká šlechta jako celek. 

Důvodem pro vraţdu zřejmě mohla být  obava jedince či některého 

šlechtického rodu  z  hněvu krále a následných revindikací statků nebo 

spíše pomsta. Takový důvod mohl mít například Hynek Krušina 

z Lichtenburka, jeden z  vrahů nejvyššího maršálka Tobiáše 

z Bechyně, neboť se u Václava III.  ucházel o poměrně velký majete k 

po Záviši z  Falkenštejna. Hynkovi Krušinovi ,  ale nebylo vyhověno,  

odešel s  nepořízenou a nesměl jiţ případ  nikdy otevřít .
100

 Kdo ve 

skutečnosti stál za vraţdou mladého Václava  III. ,  nikdy s určitostí  
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neodhalíme  a vţdy se budeme pohybovat na úrovni  pouhých 

spekulací.  

K pochování Václava III.  nejprve nedošlo na Zbraslavi,  

pochován byl v  Olomouci v katedrálním chrámu před hlavním 

oltářem, a to i přesto, ţe za svého ţivota, dle vypravěče Zbraslavské 

kroniky, často hovořil o tom, „ jak nikde jinde nechce být pohřben, 

než-li  právě na Zbraslavi .“
101

 K nápravě přání Václava II. být 

pohřben v chrámě, zaloţeném jeho otcem ,  došlo aţ po dvaceti  letech,  

díky přičinění Elišky Přemyslovny, sestry Václava III. ,  v  té době jiţ 

české královny. Václavovo tělo bylo z  Moravy přeneseno 3. října 

1326, na Zbraslavi jej pak pochovali  po straně vedle hrobu otce –  

Václava II.
102

 

4. 4 Eliška  Přemyslovna – poslední dny a smrt 

„matky“ Zbraslavi  

Eliška Přemyslovna chtěla po uplynutí  ţivota spočinout po 

boku svého otce a dalších příbuzných v  prostoru chrámu panny Marie 

na Zbraslavi. Ke zbraslavským cisterciákům měla b lízko, ale jiţ  za 

svého ţivota, neboť své poslední dny touţila doţít právě v  jejich 

blízkosti a hlavně asi v  blízkosti přítele opata Petra  Ţitavského ,  který 

na Eliščině straně stál po celý její ţivot.  Předpoklady pro vstup do 

kláštera na Zbraslavi začala česká královna připravovat v  roce 1327, 

kdy od papeţe získala právo vstupu s  malým doprovodem do kláštera 

cisterciaček, a tím si jakoby připravila cestu pro pobyt  v  jejich 

řádových zřízeních. Zbraslavský klášter však nezískal ţádnou filiaci  

v muţském ani ţenském klášteře. Eliška se při tom snaţila tuto situaci  

změnit  a přiblíţit  své místo na doţití  Zbraslavskému klášteru,  před 

tím neţ toho ale mohla dosáhnout ,  však zemřela .
103
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Smrt Elišky Přemyslovny byla velmi smutnou událostí pro 

zbraslavský konvent. Stala se významnou osobností kláštera, stejně 

jako jím byl její  otec a zakladatel  Václav II. ,  jenţ byl povaţován za 

otce Zbraslavi, Eliška byla pro klášter matkou, projevující jí  lásku a 

ochranu. Není tedy divu, ţe jak zbraslavský opat, tak zdejší mniši 

královnu oplakávali  a její smrtí velmi trpěli.  

Eliška Přemyslovna zemřela 28. září 1330, v  den sv. Václava, 

v domě probošta Jana na Vyšehradě, dlouho trápena horečkami a 

plicní chorobou.
104

 Svou závěť ustanovila královna ještě za svého 

ţivota, její vykonání pak svěřila opatům cisterciáckého řádu.  Po své 

smrti  byla Eliška nošena od pánů v  Praze po kostelích a čtvrtý den od 

smrti  s příslušnou uctivostí  pochována na Zbraslavi.
105

  

Eliška zemřela za nepřítomnosti  svého chotě Jana 

Lucemburského, který byl tehdy v  Tyrolích u  Jindřicha 

Korutanského.  O smrt i  a pohřbení své manţelky se dozvěděl  následně 

v Tridentu po poslovi a z  listu.  „Tou zprávou byl král,  jak se 

vypravuje, rozrušen a jeho vzrušení se projev ovalo skutky a 

smutečním oděvem; vždyť byli  oni dvacet let  manželstvím spojeni, a 

přece spolu osobně zůstávali zcela kratičký čas.“
106

 S Eliščiným 

hrobem je spjat také příchod Karla IV. do Čech, neboť právě na 

Zbraslav k hrobu matky mířily 30. října 1333 jeho první  kroky.
107

 

4. 5 Václav IV.  

Na prahu husitské revoluce se kolem zbraslavského pohřebiště 

odehrály události , jeţ Zbraslav poznamenaly i do její budoucnosti . 

Král zemřel 16. srpna 1419
108

 na Novém hradě u Kunratic, nedlouho 

po novoměstské defenestraci . Kronikář Vavřinec z  Březové vypráví 

událost následovně: „Ve středu po Nanebevzetí Panny Marie, k terá 

                                                 
104

 Zbraslavská kronika, s. 379. 
105

 Zbraslavská kronika, s. 382. 
106

 Zbraslavská kronika, s. 382 - 383. 
107

 Zbraslavská kronika, s. 394. 
108

 Ze zpráv a kronik doby husitské: Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, s. 442, pozn. 8. 



 

34 

 

byla dne 16. měsíce srpna, český král Václav asi o hodině nešporní,  

byv raněn mrtvicí, s  velikým křikem a řevem takřka lvím náhle skonal 

na Novém hradě blízko Prahy. …Jeho smrt a činy měly být všem 

králům za příklad, aby se báli Boha a ze všech sil je ho zákon a 

pravdu chránili a bráni li .“
109

 Kdyţ se 17. srpna 1419 po Praze 

rozšířila zpráva o panovníkově úmrtí, stala se symbolem pro masové 

obrazoborecké vystoupení, neboť byla chápána jako potvrzení vizí  

husitského hnutí.
110

 Cesta panovníkova k  posmrtnému klidu tak byla 

poněkud delší a během pěti let byly Václavovy pozůstatky pohřbeny 

celkem třikrát.
111

  

Hned po smrti , nejpozději však druhý den, bylo Václavovo tělo 

nabalzamováno a připraveno k  převozu z  Nového Hradu u Kunratic 

do Praţského hradu. Kvůli bouřím  a obavám ze zneuctění těla se tak 

však nakonec nestalo. Královna Ţofie dala příkaz převézt ostatky 18. 

srpna ještě před východem Slunce do vyšehradské pevnosti.  Toho dne 

byl na druhém vltavském břehu zapálen  kartuziánský klášter.  

Zastrašení sluţebníci se tedy prozatím rozhodli  upusti t od převozu 

těla na Praţský hrad a  raději dočasně uloţili rakev  s  královým tělem 

v kostele sv. Petra a Pavla .  Aţ v  noci z neděle na pondělí se s  tělem 

vydali oklikou přes Zbraslav a odtud se po lodi přepravili pod 

Praţský hrad, kde spočíval Václav ve Svatovítské kapli v  jednoduché 

dřevěné rakvi a v  prostém aţ do neděle 30. září , kdy jej uloţili do 

cínové rakve.
112

 Veškeré naděje  na slavnostní pohřeb však zmizely .  

Členové královského dvora převezli Václavovy tělesné pozůstatky v 

noci zpět do Zbraslavského kláštera .
113

 Tam chtěl být, jak za svého 

ţivota sám říkával,  pochován .
114

 Na Zbraslavi následně opat Jan 

vykonal smu teční obřady za přítomnosti místních rybářů, pekařů a 
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konvršů a uloţil i rakev do náhrobku, který si Václav IV. nechal zřídit  

ještě za svého ţivota.
115

 

Václavu IV. nebylo dopřáno klidu ani po uloţení těla. Hovoří 

se o jeho znesvěcení při husitském plenění, které neminulo ani 

Zbraslavský klášter.  Existuje několik verzí  toho, co se roku 1420 

mohlo na Zbraslavi stát , z  nichţ ţádná dodnes není zcela potvrzena. 

Mezi ty nejznámější  patří například verze z Kroniky velmi pěkné o 

Janu Ţiţkovi, která l íčí dění té noci na Zbraslavi takto: „Potom vpadl 

Žižka do Zbraslavského kláštera a  jeho vojáci otevřeli hrob a vzali 

tělo krále Václava a posadili je mezi sebe. A když Žižka přikázal 

zapálit klášter, odešli vojáci pryč a krále nechali být. Tehdy vzal 

jeden rybář jménem Múcha, k  němuž býval král laskav, jeho tělo a 

schoval je tajně ve své vinici a ukrýval je bezmála tři léta.“
116

 Ještě 

ostřeji  pak vyzněl tento příběh ve Starých letopisech českých: „1420, 

když byl klášter vypálen, král Václav opět vykopán od Táboruov a 

položen jsa na ten oltář, udělavše jemu korunu z   sena, pivem 

napájeli jej pravíce: „Však kdyžs´ živ byl, rád jsi s  námi píjel!“ A tu 

jeho nechavše, klášter zapálil i.  Potom rybář jeden příjmím Mucha, 

vzav tělo jeho, pod nějakú skřidlu aneb opuku tajně pochoval, že 

žádný o tom nevěďal, až jednak za tři léta tu ležal.“
117

 Bádání ovšem 

pravdivost této verze vyvrátilo. Vyvrátit lze také některé další 

příhody, které se na zbraslavském pohřebišti mohly odehrát , např. tu,  

ţe husité Václavovo tělo spálili ,  neboť jeho tělo  se dochovalo.  

Můţeme  usuzovat,  ţe k  jistému porušení hrobu došlo.  Pravdě- 

podobně   jiţ dnes nezjistíme, co se ve skutečnosti  s hrobem Václava 

IV. stalo.
118

 

Po pěti letech od smrti  krále ,  jakoby chtěli  vládci Prahy 

napravit  absenci slavnostního královského pohřbu, se rozhodli pro 
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třetí a snad i poslední Václavův pohřeb.  Ihned jak zjistili ,  kde se 

ostatky nalézají, dali je převést do Prahy ,  s úctou uloţit do důstojné 

rakve a připravit ke smutečním obřadům.  Procesí se zapálenými  

svícemi poté 25. července 1424 vyšlo z  Vyšehradu a přes obě praţská 

města dospělo aţ ke katedrále sv. Víta, kde pohřbili Václava po boku 

jeho otce, Karla IV. Za zmínku jistě ještě stojí  skutečnost , ţe právě 

procesí  s tělem Václava IV.  bylo poslední , které prošlo tradiční 

smuteční trasu českých králů z  Vyšehradu na Praţský hrad.
119

 

4. 6 Méně známí Přemyslovci pohřbení na Zbraslavi  

Jak jiţ bylo výše řečeno, Zbraslavský klášter se měl stát 

oficiálním pohřebištěm královské rodiny. Záměrem Václava II. tedy 

nebylo jen, být zde sám pochován, ale také pochovat na Zbraslavi 

zemřelé členy rodu a zároveň i přenést z do té doby hlavního 

královského pohřebiště své předky.  

Hned první smutnou událostí po zaloţení kláštera se stala smrt 

jeho zakladatelky Jitky, manţelky krále Václava II. Jitka zemřela 

sedmnáctý den po korunovaci, tedy 18.  června 1297. Podle 

zbraslavského kronikáře byla příčinou skonu choroba, spojená  s 

nedávno proţitým porodem  děťátka, projevující se prudkými 

bolestmi.  Pochována  touto dobou na Zbraslavi ještě být nemohla, j ejí  

tělo bylo tedy pohřbeno  v chrámu sv. Víta  na Praţském hradě, vedle 

hrobu Přemysla Otakara II. ,  králova otce. V tajném hovoru 

s důvěrnými přáteli  přitom král vyjádřil svůj úmysl, přenést  po 

vybudování zbraslavského chrámu tělo své  manţelky i svého otce a 

uloţit je tu s královskou obřadností.
120

 

20. dubna 1320 zemřel přibliţně ve věku dvou let Přemysl 

Otakar,  syn Jana Lucemburského a Zbraslaví milované Elišky 

Přemyslovny. Pochován byl na Zbraslavi u nohou zakladatele 

                                                 
119

 F. ŠMAHEL. Blasfemie rituálu? Tři pohřby krále Václava IV., In: Pocta prof. JUDr. Karlu 

Malému, DrSc. k 65. narozeninám, s. 142 - 143. 
120

 Zbraslavská kronika, s. 117. 



 

37 

 

v jednom hrobě zároveň s Janem a Jitkou, dětmi Václava II.
121

 O dva 

roky později se v klášteře konal další přemyslovský pohřeb, neboť 8.  

dubna 1322 zemřela v  Hradci při porodu paní Markéta, dcera Václava 

II.  a manţelka slezského vévody z  Lehnice, Boleslava. Na Zbraslavi 

byla pochována spolu se svým synem, nemluvnětem Mikulášem, a to 

mezi sedadly mnichů uprostřed chrámu.
122

 Smutek provázel  

přemyslovský, respektive lucemburský rod, také v  dalších letech .  

Poměrně krátko po smrti Eliščina syna Otakara, zemřelo další z  dětí 

Jana a Elišky. V  srpnu 1324 v Bavorsku ve městě Koubě, kde se také 

narodila, a byla přislíbena Bohu stát se jeptiškou pod cisterciáckým 

řádem, zemřela Eliška –  dvojčátko. Odtud byla poté převezena na 

Zbraslav a tam před stupněm hlavního oltáře pochována spolu se 

třemi jinými královskými dětmi .
123

 Pravděpodobně  tedy šlo asi o jiţ 

zmíněného Jana, Otakara a Jitku.   

O moţném pohřbu na Zbraslavi se hovoří také  v souvislosti 

s první manţelkou  krále Václav IV. Královna Johana Bavorská 

zemřela na Karlštejně 31. prosince 1386 . Příčiny smrti nejsou  ovšem  

dosud známy a váţí se k  ní jiţ od počátku různé historky. Jedna 

praví,  ţe byla Johana v  loţnici zadávena velkým  královým  loveckým 

psem, jiná uvádí, ţe se královna sama utrápila hlady ,  aby se 

vysvobodila z potupného prostředí. Realističtější vysvětlení nao pak 

připisují  smrt moru, který byl v  letech 1386 a 1387 opět na 

vzestupu.
124

 

4. 7 Některé zázraky zbraslavské  

Jak uţ tomu bývá, smrt, ale i tělesné pozůstatky králů, jejich 

hroby a hrobky jsou opředeny řadou zázraků ,  legend či vidění ,  

zvláště pak těch, kteří byli slavnostně řeholníky opěvováni nejen 

během  vlastního ţivota,  ale také posmrtně.  

                                                 
121

 Zbraslavská kronika, s. 327. 
122

 Zbraslavská kronika, s. 332. 
123

 Zbraslavská kronika, s. 346. 
124

 František ŠMAHEL, Lenka BOBKOVÁ, eds. Lucemburkové: Česká koruna uprostřed Evropy. 

Praha 2012, s. 759 – 760. 



 

38 

 

Jedno z prvních vidění měl ve snu rok po smrti Václava II. pan 

Jan, brixenský biskup a králův důvěrný kaplan. Zdálo se mu totiţ, ţe 

stojí v  místnosti, kde král zemřel a oplakával jeho smrt. Ve chvíli,  

kdy naříkal nejvíc, zjevil  se mu král , jenţ seděl na posteli  a ptal se, 

proč jen to naříká. Kdyţ mu Jan vysvětlil ,  ţe pláče pro jeho smrt, 

Václav mu odpověděl podle jedenácté kapitoly knihy Jobovy: „Až se 

budeš  pokládati za zhynulého, vzejdeš jako jitřenka a budeš míti  

důvěru, protože ti bude kynouti naděje , a zakopán bezpečně spáti  

budeš, a tak v  pokoji  budeš, aniž tě kdo předěsí , a přemnozí tváři tvé 

kořiti se budou.“  Biskup, ačkoli  byl znalcem  církevního práva,  si 

zprvu nebyl jistý ,  zda ta slova byla králova či pocházejí z  Písma 

svatého. Po probuzení si  je neustále opakoval ,  a aţ kdyţ vzal do ruky 

knihu konkordancí,  zjistil ,  ţe mu král slov o od slova vyjádřil výrok 

z knihy Jobovy. Proto si neuchoval toto vidění jako sen, ale jako 

známku spasení, kterou vypravoval na Zbraslavi.
125

 

Tři roky od smrti krále Václava II.  se u jeho hrobu stala podle 

zbraslavského kronikáře podivuhodná událost. Tehdy na Zbraslav 

přišel Vilém Zajíc z  Valdeka
126

 s mnoha ozbrojenci.  Mezi nimi byl 

jeden ničemný lupič,  který,  kdyţ se ostatní u hrobu modlili  a plakali , 

začal uráţet a nadávat pochovanému králi. Začal popisovat ,  jak si za 

jeho ţivota nedovolili nikoho oloupit, neubliţovali  nikomu, 

jednoduše neprováděli  ţádné křivdy, a nyní, kdyţ byl Václav po 

smrti , si dělali, co chtěli a na co jen měli chuť. Při tom všem dal 

ještě králově soše nad hrobem políček. Podle svědků, ale rouhač ze 

Zbraslavského kláštera neodešel bez trestu. Úp lně oslepl a prosil  

ostatní, aby mu ukázali cestu. Všichni nejdřív jeho slova pokládali za 

ţert , ale jakmile viděli,  jak bloudí a potácí se, začali se obávat, ţe 

jde o váţnou věc.  Pomohli tak lupiči vyjít ven a on poté přede všemi 

přiznal své rouhání .  Tak byl zbaven do konce svého ţivota zraku ,  
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avšak socha nad Václavovým hrobem, kterou udeřil  do tváře,  zůstala 

stát  neporušena.
127
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5. Tělesné pozůstatky českých králů a archeologické 

výzkumy v  areálu zbraslavské prelatury  

5. 1 Zbraslavské pohřebiště  

Z připomínek ve Zbraslavské kronice a přání zakladatele 

Václava II.  je zřejmé, ţe se Zbraslav měla stát místem posledního 

odpočinku jak krále,  tak celé královské rodiny. S  tímto záměrem byla 

nejspíše také vybrána oblast zaloţení kláštera v  blízkosti  praţského 

města. Nejen toto umístění, ale také uspořádání a forma upomíná na 

francouzský vzor.  Vliv francouzského vzoru také  potvrzuje 

skutečnost , ţe všechny královské hroby byly poloţeny v  chóru. Hroby 

nebyly spojeny ţádnou  úpravou v  jeden celek, nebyly umístěny 

v kryptě, nýbrţ byly v chóru volně rozloţeny, zcela stejným 

způsobem jako tomu je u hrobů v  Saint  - Denis.
128

 Jako pohřebiště 

však slouţil zbraslavský chrám jen něco málo přes sto let,  v  letech 

1305- 1419. Nebyli  tu pohřbíváni pouze příslušníci  královské rodin y,  

ale i l idé méně vznešení, šlechta,  praţští  měšťané a samozřejmě také 

řeholníci  a sluţebníci kláštera.
129

  

Vpád husitských vojsk v roce 1420 poznamenal také královské 

pohřebiště. Dle zpráv Jiřího Crugeria  v knize „Sacerrmae Memoriae 

Regni Bohemiae“ ze 17. století „husité otevřeli rakve, oloupili 

mrtvoly,  kosti vyházeli a rozmetali po kostele “ .  Později  byly kosti  

sebrány a opět uloţeny.  Původní chrám Panny Marie nakonec přesto v 

důsledku barokní přestavby beze stopy zanikl. Alespoň určitou 

představu o původním projektu kostela a kláštera  máme z 

mokropeského plánu ,  díky kterému současně  známe informace o 

proporcích kněţiště a s  ním spojeným královským pohřebištěm. První 

zmínky o pohřbených Přemyslovcích nám poskytuje rovněţ Jiří  

Crugerius ,  ani ten však neví, kým byly lebky a kosti králů po 

husitských bouřích sebrány a dále přechovávány. Další záznam se 
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nachází aţ ve farní knize pamětí  z  r .  1824 z pera zbraslavského faráře 

Šimáka: „Co se oněch tří lebek  i  více člověčích kostí týče, jež 

v sakristii  v  sarkofágu malém neb v  černé zamčené rakvici  uctivě se 

na místě povýšeném chovají a nad sebou tré korun neb vínků 

královských mají až posaváde, neví se nyní jistotně, čí to ostatkové 

jsou … velební páni klášterní tyto ostatky s  touto rakvicí při 

výročních hodinách za mrtvé fundatory do kostela, kladouce pod 

černé zastření, majíce je za lebky a kosti královské Václava II.,  

Václava III. a matky tohoto“.
 130

 Ţena Václava II . ,  a tedy matka 

Václava III. ,  však na Zbraslavi pohřbena nebyla .  Došlo tedy nejspíše 

k záměně s  lebkou Elišky Přemyslovny. Roku 1875 byly lebky a kosti 

vybrány ze skříně a umístěny v  uzavřené nástěnné skřínce přímo 

v kostele. Do tří  nad sebou poloţených přihrádek s nápisy „Václav 

II.“, „Václav III.“ a „Eliška“  vloţili tři neoznačené lebky 

s plechovými korunkami.  Po posledním zpracování byly lebky 

přemístěny roku 1926 do Štursova symbolického památníku 

Přemyslovců v  kostele sv.  Jakuba Většího na Zbraslavi.  Ani zde ale 

nezůstaly nastálo .  Za účelem dalších laboratorních ošetření a  

průzkumů  byly ze Štursova pomníku vyňaty a následně 23. června 

1991 uloţeny do nově vybudovaných hrobek v  podlaze presbyteria 

kostela sv. Jakuba.
131

 Do těchto hrobek pak byly vloţeny ostatky 

přiřazené Václavovi II.  a Elišce Přemyslovně. Ostatní kosterní  

pozůstatky nalezené v  blízkosti královského pohřebiště, u nichţ 

s jistotou nelze určit , komu patří, nyní přebývají v  podstavci Štursova 

pomníku.  

Více o pohřebišti napovídají zde proběhlé terénní výzkumy.  

Mezi léty 1976 –  1980 provádělo Praţské středisko státní památko vé 

péče a ochrany přírody pod vedením Michala Trymla, Zdeňka 

Dragouna a Huberta Ječného záchranný archeologický výzkum, který 

přinesl podstatné  výsledky a které umoţnily rekonstruovat původní 
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pohřebiště v  Síni královské. Kněţiště mělo plochu 17 x 8 m a jeho 

klenbu neslo devět sloupů. Pod schody kněţiště byla objevena zadní 

stěna a dno původního centrálního hrobu, který musel patřit  

fundátorovi, králi  Václavu II.  Umístění se tedy shoduje i 

s vyprávěním Zbraslavské kroniky. Bohuţel ale chyběla část  

podstavce hrobu. Původní kenotaf byl pravděpodobně také zničen 

nebo pouţit jako stavební materiál při přestavbách kostela a kláštera. 

Kovová deska s plastikou postavy Václava II . ,  pořízená Eliškou 

Přemyslovnou, rovněţ zmizela .   

Další příleţitost k  archeologickému sledování lokality nastala 

v letech 1984 –  1989 při rekonstrukci barokní prelatury pro potřeby 

ministerstva zahraničního obchodu.
132

 Výzkum  se mimo jiné zabýval 

také kryptou v kostele sv. Jakuba .  Kladl si za cíl  ověřit, zda se jedná 

o kryptu raně středověkého původu.  Na podlaze bylo nalezeno 21 

dubových rakví s  malovanými víky a všechny nesly známky násilného 

otevření.  Několik rakví bylo podrobeno zkoumání, přičemţ rytý text 

na víku jedné z  nich upozorňuje na úmrtí bratra posledního 

zbraslavského opata Celestina Stoye, který byl pohřben do řeholní 

krypty. Další  rakev s ostatky jediného muţe je označena letopočtem 

1775. Poslední ze zkoumaných zase obsahuje typový mosazný korpus 

na zbytku ebenového kříţku z druhé aţ třetí čtvrtiny 18. století.  

Ostatky v ostatních byly bohuţel vlivem vlhkosti zničeny. Z popisu 

krypty a jejího vybavení tedy jednoznačně  vyplývá, ţe za současného 

stavu nelze ţádnou její část  povaţovat za starší  neţ z  druhé poloviny 

18. století.
133

 

5. 2 Kosterní pozůstatky  nalezené na Zbraslavi 

Ve snaze zjistit  co moţná nejvíce o zbraslavském pohřebišti 

českých králů proběhlo zde několik jiţ zmíněných výzkumů. 

Objevené kosterní  pozůstatky byly dále podrobeny antropologickým a 
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lékařským rozborům, jejichţ úkolem bylo zjistit ,  komu z  královské 

rodiny patří  či potvrdit jiţ vzniklé domněnky.  

Napomoci můţe společný obraz a j isté tělesné charakteristiky,  

které měli příslušníci Přemyslovců  podobné. Za typický muţský znak 

je moţno pokládat středně vysokou a štíhlou postavu.  Často 

disponovali  krátkou zakulacenou lebkou s kolmým a klenutým čelem, 

dlouhým obličejem  s  velkými a vysokými očnicemi a vysokým úzkým 

nosem. Chrup měli sloţený z  drobnějších zubů. Horní přední  zuby 

přesahovaly dolní ,  a tak lze u Přemyslovců  hovořit  o mírném 

předkusu.  Celkové utváření lebky nebylo typicky muţské. Důvodem 

pro to je malé vytvoření svalových úponů, přičemţ chybí i řada znaků 

charakterizujících muţské lebky.  Tyto u Přemyslovců časté  jemnější 

a „zţenštilé“  rysy nebyly překáţkou pro  fyzicky náročný způsob 

jejich ţivota, vyplněného neustálými vojenskými akcemi, lovy,  

rytířským kláním a cestováním koňmo kříţem kráţem Evropou.
134

 

Nejprve se podíváme na ostatky krále Václava II.  –  zakladatele 

–  nalezené na Zbraslavi.  Šestého českého krále lze charakterizovat 

pouze podle dochované lebky. Ač na první pohled bylo moţné lebku 

připsat ţeně, vykazovala znaky ,  které  jsou vázány na celý královský 

rod a některé zvláštní znaky ,  díky nimţ ji povaţujeme za spíše 

muţskou lebku.  Mezi geneticky vázané znaky, které je moţné  vidět  

také  na Václavově lebce, patří :  plynulost přechodu nosních kůstek do 

čelních partií ,  zaoblenost čelních partií ,  bez vytvořených 

ohraničených čelních hrbolů nebo slabý svalový reliéf. Důvodem pro 

označení lebky za muţskou  je však tupý horní okraj  očnic a 

zaoblenos t  dolního nosního okraje .  Dále chybí typické čelní  a 

temenní  hrboly. Lze soudit, ţe se jedná o lebku muţe ve věku kolem 

35 - 45 let .
135

 Věk by přibliţně odpovídal  skutečnosti , neboť Václav 
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zemřel v  nedoţitých  34 letech.
136

 Obličej  krále byl tedy dlouhý, 

s vysokými očnicemi a úzkým vysokým nosem. Zuby z  horní čelisti  

měl, aţ na dvě stoličky, zřejmě po smrti vytaţen é .  Dolní čelist se 

nám nedochovala.  Nedochoval se ani zbytek kostry,  a nelze tak 

posoudit , jak vysokou či robus tn í  měl postavu. To je známo jen díky 

Zbraslavské kronice ,  podle níţ byl král  střední a slabé postavy.
137

  

Zdravotní stav Václava II.  se snaţí zachytit jiţ Zbraslavská kronika, 

která líčí , jak byl Václav v  dětství ve vyhnanství trýzněn. „Po smrti  

tedy otcově byl sedmiletý Václav odveden do Saska ,  kde byl leckdy 

s těmi,  kteří s  ním přišli,  trápen hladem a postem, neboť když tam byl 

zbaven královské útěchy. Často mu chybělo jídlo, což vyprávět 

vzbuzuje lítost: zřejmě mu scházel i  chléb, když po ránu hladový 

vstával;  takto už několik roků tam prožíval v odřených šatech. 

Chlapec se věru častějším hladověním dostal do tak krajního stavu, 

že tehdy ani nemohl vykovávati tělesnou potřebu. Postaven ve 

vyhnanství počal prožívati mladý věk v  mravném životě,…, odloučen 

od druhů samoten se uchyloval do nitra.“
138

 Co k popisu 

zbraslavského kronikáře  říci? Mladý kralevic byl od útlého věku 

nervově labilní ,  navíc vedle křivice trpěl od mládí plicní  

tuberkulózou, která  v posledním vzplanutí  nakonec také  ukončila jeho 

ţivot.
139

 Výkladů o Václavově  charakteristice máme ovšem několik, 

mnohdy se dokonce jedná o rozdílné ,  ba dokonce protichůdné soudy.  

Kupříkladu Dante viděl v  tomto významném Přemyslovci pouze 

podivína a  slabocha bez špetky statečnosti, „hovícího sobě v  bujnosti  

a zahálce“, podle českého historika Josefa Šusty byl Václav poněkud 

„nervově rozechvělým intelektuálem na trůnu“ , František Palacký pak 

míní, ţe nezdědil  ani  trochu „oné síly ducha, podnikavosti , chrabrosti 

a ctiţádosti , kterou vynikal jeho otec“ .
140

 Pravdou je, ţe Václav II. 
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skutečně měl spíše j iné vlohy, netíhl k rytířskému způsobu ţivota, k 

čemuţ  ani nebyl zřejmě vybaven potřebnou  postavou, odolností a 

zkrátka celkově tělesnou zdatností .
141

 Značně rozporuplná je také  

Václavova povaha.  Král byl nepochybně neurotikem ,  v dětství trpěl  

fobiemi z koček a bouřek ,  později neměl daleko ani k projevům 

sebeobviňování  či  sebepoškozování .  Pro příčiny ani nemusíme chodit 

daleko, stačí nahlédnout do genetického základu Přemyslovců, kteří 

mají  neurotické sklony v  genetickém kódu zafixovány.  Děd  našeho 

Václava Václav I. nesnášel zvonění zvonů, u Přemysla Otakara II.  se 

pak hovoří o jeho agresivním a násilném chování.  Nemalou vahou 

kromě zmíněné dědičnosti přispěly zevní příčiny, stresy či nadměrná 

psychická a fyzická zátěţ v dětství .
142

 

Nyní přejdeme  k druhé  známé přemyslovské  lebce patřící  

zbraslavskými mnichy milované Elišce Přemyslovně. Stejně jako u 

Václava II.  jí  byla přisouzena pouze lebka bez dolní čelist i.  Hned 

zpočátku nebylo pochyb, ţe se jedná o ţenskou lebku. Doţitý věk byl  

dále odhadnut na jedince 35 –  50 letého.
143

 Odhadovaný věk opět 

odpovídá skutečnému doţitému věku, poněvadţ Eliška zemřela ve 

svých 38 letech.
144

 Lebka působí na první pohled jako malá, velmi 

těţká, vyznačující  se štíhlostí , stavbou a jednotlivými znaky 

značícími, ţe jde skutečně o ţenskou lebku. Zdeněk Fiala ve 

Zbraslavské  kronice popisuje Eliščin vzhled a povahu  následovně: 

„Tehdy sedmnáctiletá dcera Václava II. a Jitky byla tělesně i  duševně 

vyspělá. Urostlá,  ztepilá, tmavé pleti,  zdědila po otci  přemyslovské 

osobní sebevědomí a ctižádostivou panovačnost i vychytralost, ale 

také silnou nervózní citlivost . Byla vášnivá v  lásce i nenávisti a ve 

chvílích zklamání upadala do hysterických záchvatů mdlob a 

                                                 
141

 I. LESNÝ. Druhá zpráva o nemocech mocných: Významné historické postavy očima neurologa, 

s. 77. 
142

 I. LESNÝ. Druhá zpráva o nemocech mocných: Významné historické postavy očima neurologa, 

s. 89 - 90. 
143

 E. VLČEK. Čeští králové I: Fyzické osobnosti panovníků II. díl, s. 112 - 113. 
144

 Zbraslavská kronika, viz příloha Rodokmen posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. 

Eliška Přemyslovna narozena 20. ledna 1292, zemřela 28. září. 1330. 



 

46 

 

pláče.“
145

 O přesnější podobě královny se dovídáme rovněţ  

z dobových vyobrazení. První vyobrazení, pocházející ze svatby 

Elišky s  Janem Lucemburským, se nachází v  obrazové kronice císaře 

Jindřicha VII .  a kurfiřta Balduina Lucemburského. Eliška zde působí 

jako vysoká, majestátní ţena. Má tmavé vlasy a tmavší barvu 

obličeje. Jedná se ale samozřejmě o dobové schéma. Jiný královnin 

portrét nalezneme v  dolním triforiu katedrály sv.  Víta na Praţském 

hradě. Autorem této pískovcové busty je druhý stavitel chámu Petr 

Parléř. Eliščin portrét, na němţ je zachycena spolu s  Janem Slepým, 

vytvořil ještě Antoine de Succa v  Lil le v roce 1602, tedy více neţ  dvě 

a půl století po královnině smrti.  Lebce přiřazené  Elišce 

Přemyslovně patrně nejvíce odpovídá podoba královn iny busty z hutě 

Petra Parléře, ale i  tato podoba je bohuţel vytvořena s časovým 

odstupem od její smrti.
146

 

Poslední kosterní  pozůstatky královské ho původu nalezené na 

Zbraslavi byly označeny jako pravděpodobné pozůstatky Elišky 

Lucemburské - dvojčátka, dcery Elišky Přemyslovny a Jana 

Lucemburského. Zdá se, ţe tyto ostatky neby ly vystaveny přímé 

devastaci ničivého vpádu husitů v  roce 1420, dochovaly se totiţ  

relativně úplné. Dívčí pohlaví bylo moţné odhadnout uţ po dle 

celkového dojmu. Zajímavé  je rovněţ oploštění dolní poloviny 

temenních partií ,  velmi podobně jako je tomu na leb ce Elišky 

Přemyslovny.  Spolehlivě bylo moţné stanovit doţitý věk dítěte, a to 

jednak podle zachovalých zubních zárodků trvalého chrupu, ale také 

podle dlouhých kostí končetin. Věk dívky při úmrtí byl takto 

stanoven mezi 8. –  9. rok,
147

 avšak to neodpovídá kronikářským 

záznamům o smrti Elišky Lucemburské. Podle té se narodila 27. 

března 1323
148

,  úmrtí  a pohřeb Petr Ţitavský zaznamenává hned 
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v srpnu 1324.
149

 Eliška se dle těchto zpráv nedoţila ani druhého roku. 

Navíc, kdyby zemřela v  osmém roku ţivota,  jak je kost ra nalezená na 

Zbraslavi odhadnuta, muselo by tomu být v  roce 1331 či později , a 

tedy po smrti své matky Elišky Přemyslovny. Na tomto místě však 

Petr Ţitavský upozorňuje  na fakt,  ţe Eliška –  dvojče byla na 

Zbraslavi pochována ještě před smrtí své matky.
150

 Naskýtá se otázka, 

komu ostatky patří .  Anna Lucemburská –  dvojče zemřela ve svých 

patnácti letech ,
151

 a je tedy věkově blíţe k  těmto zbraslavským 

pozůstatkům. O jejím úmrtí uţ ale bohuţel zbraslavský kronikář 

nepíše.  Víme však, jak je jiţ dříve zmíněno, ţe kdyţ Anna v  roce 

1338 zemřela, byla pochována u cisterciáků ve štýrském Neubergu. 

Třetí zbraslavská lebka tedy j istě nepatří ani Anně Lucemburské. 

Antropologické a lékařské zkoumání stanovilo, ţe bylo dítě v  době 

smrti  jiţ vyspělé ,  s výškou těla asi 136 cm .  Příčina  smrti z  kosterních 

pozůstatků, ale rozpoznatelná nebyla.
152

   

Na zbraslavském pohřebišti byly zachráněny ještě  ostatky 

neznámého Přemyslovce. Jedná se o nejvýraznější  pozůstatky, které 

stejně jako předchozí ostatky dívky, pravděpodobně nebyly přímo 

vystaveny drancování husitů.  Jde o lebku, k níţ lze připojit dolní 

čelist a dosti kompletně zachovalé součásti kostry robustního muţe.  

Na první pohled lebka vykazuje muţský charakter. Je velká, masivní,  

s nápadně t lustými kostmi.  Výška těla je odhadována na 166 –  168 cm 

a věk jedince při úmrtí na 35 –  40 let.  Odhad věku se přitom opírá o 

stav dosud volných švů a obroušení zubů . Za příslušníka rodu 

Přemyslovců jej lze povaţovat z  důvodu nálezu nedaleko královského 

pohřebiště v  bývalém chrámu Panny Marie. Zprvu byly pozůstatky 

připisovány Václavu III. ,  který byl ovšem zavraţděn ve svých 17 

letech, ale jeho ostatky se na Zbraslavi nenašly .  Zvláštní  je však  

dobrá zachovalost  ostatků, která vede k  úvaze, ţe se původní hrob 
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nenalézal v  blízkosti  královských pohřbů.
153

 Nabízí se také moţnost, 

ţe se  případně jedná o pozůstatky jednoho z  levobočků krále Václava 

II.  Šíří  se,  ţe král  měl mnoţství těchto mimomanţelských potomků .  

Znám je pouze jediný syn Jan Volek a dcera Alţběta. Jan Volek se 

stal olomouckým biskupem a hrál významnou roli zvláště v  době Jana 

Lucemburského .  Rok jeho narození nám není znám, pravděpodobně 

ale přišel na svět roku 1287 či před ním a zemřel v  roce 1351. To 

znamená, ţe zemřel v  mnohem vyšším věku, neţ je ona zbraslavská 

lebka odhadována. Pochován byl v  j ím zaloţeném benediktském 

klášteře v  Pustiměři .  Ani Janu Volkovi tedy lebka nepatří.
154

  

Poslední zmínka bude věnována ostatkům krále Václav a IV. Ač 

zbraslavské pohřebiště nebylo tím, kde byly královy tělesné 

pozůstatky nakonec trvale uloţeny ,  nepochybně si zaslouţí svou 

pozornost , neboť  Václav  touţil  na Zbraslavi spočinout, i  kdyţ mu 

toto přání  bylo dopřáno na pouhých pět  let.  Ostatky Václava IV. byly 

po výzkumu v  r. 1928 uloţeny ve dvou rakvích. Králova lebka byla 

uloţena v rakvi spolu s  kostrou Elišky Pomořanské a kostra v  rakvi 

Jana Zhořeleckého. Spolu s  lebkou se zachovala také dolní  čel ist .  

Byla nepoškozena, kryta tenkou vrstvou mumifikovaných tkání, které 

na některých místech odpadávaly.  Ve zbytcích kůţe zůstaly i jemné 

vlásky světle kaštanové barvy. Lebka nesla jasně muţské znaky a 

doţitý věk, zjištěný především podle zubů, odpovídal 57, 3 roku
155

, 

coţ v  podstatě skutečně odpovídá Václavovu  doţitému věku.
156

 

Václav IV. měl lebku krátkou a nízkou, štíhlý obličej s  úzkým a 

vysokým nosem  jako typickým znakem lucemburského  rodu. Postavu 

měl vysokou 173 cm.
157

 O králově podobě se dovídáme rovněţ 

z dobových vyobrazení. Mezi tři nejznámější, jeţ zároveň nesou 

některé charakterist ické rysy poznané na králově lebce i  během 
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výzkumů, přitom patří sochařský portrét asi patnáctiletého ,  ještě 

bezvousého ,  Václava IV. v  triforiu katedrály sv. Víta .  V dospělejším 

věku je jiţ vousatý král zachycený po boku svého otce na plastice 

umístěné na východní straně Staroměstské mostecké věţe u Karlova 

mostu. Do třetice pak patří  portrét v  kostele Panny Marie před Týnem 

z doby okolo roku 1390.
158

 V souvislosti s  rozbory kostry Václava IV. 

se hovoří také  o značném opotřebení organismu.
159

 Původ bychom 

mohli hledat například v  alkoholu, neboť se o Václavovi praví, ţe rád 

a nestřídmě pil víno. Často pod vl ivem alkoholu prudce a v afektu 

reagoval ,  následně potom upadal do chorobné apatie .  První svědectví  

o nebezpečném onemocnění spadají  do roku 1388, kdy měl král  

patrně prudký záchvat dny, projevující se dočasným ochrnutím rukou 

i  nohou.  Ochrnutí  se později  pomocí králova osobního lékaře 

Zikmunda Albíka z  Uničova podařilo vyléčit. Labilní  psychický stav 

Václava IV. byl podlomen rovněţ jeho dvojím zajetím .  Václav  tak 

hůře zvládal těţké úkoly a situace, před které byl jako vladař 

postaven.
160  
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Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat problematiku 

Zbraslavského kláštera, zdejšího pohřebišt ě a především jeho 

spojitost s  vládnoucí dynastií .  Pro práci jsem zvolila postup 

seznámení se nejprve s  pohřbíváním panovnických rodů na půdě 

cisterciáckého řádu v  evropském kontextu, načeţ jsem přešla 

k významným pohřebním místům české panovnické rodiny a  pro tuto 

práci klíčovému pohřebišti při Zbraslavském klášteru.  

Vyuţívání cisterciáckých klášterů jako pohřebních míst vladařů 

a královských rodin nebylo v  průběhu 13. století ničím neobvyklým. 

Řada evropských panovnických dynastií si přála po smrti nalézt  klid 

právě na půdě cisterciáckého řadu. Tato jejich touha velice ovlivnila 

zboţný ţivot mnichů i samotné stavby klášterů, do kterých se 

postupem času začaly promítat prvky světské architektury a kultury 

vladařské reprezentace. Nejinak tomu bylo také v  zem ích českých.  

Zbraslavský klášter s  oficiální přemyslovskou hrobkou nechal 

po vzoru svého otce zaloţit v  roce 1292 král Václav II.  Vyhlédnuty 

byly tři  moţné  lokality, z nichţ byla jako nejvhodnější nakonec 

zvolena oblast Zbraslavi leţící nedaleko od Prahy.  O stavbu kláštera 

se král zajímal i v  pozdějších letech a zřejmě do ní i  v  jejím průběhu 

sám zasahoval. Bohuţel se nám ale jeho středověká podoba 

nedochovala,  jelikoţ  během husitských válek a války třicetileté 

došlo k  značnému poničení konventu. Ten poto m zcela zanikl během 

barokní přestavby. Jistou představu máme pouze díky  nákresu, jenţ 

byl nalezen v  Horních Mokropsech.  

Své výsostné postavení  začal klášter „šedých mnichů“ na 

Zbraslavi ztrácet postupně. První velkou ranou mu byla smrt krále 

Václava II.  Král  zemřel následkem tuberkulózy v  roce 1305 a byl  

podle zvyklostí řádu na Zbraslavi pohřben. Nenaplněno přitom 

zůstalo Václavovo přání o prostém pohřbu v  rouchu cisterciáků. Byl 

nakonec pochován se všemi královskými náleţitostmi a ve stejném 
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oděvu, v  jakém byl před osmi lety korunován, navíc na nejčestnějším 

místě –  před oltářem - uprostřed chrámu. Naproti tomu vláda králova 

nástupce, syna Václava III. ,  toho Zbraslavskému klášteru mnoho 

nepřinesla, ba ani přinést nestihla. Václav III.  zemřel v Olomouci 

jako sedmnácti letý pouhý rok od smrti svého otce,  navíc za 

nevyjasněných okolností. Druhou nejvýraznější osobností po Václavu 

II. ovlivňující Zbraslavský klášter byla dcera řečeného krále, Eliška 

Přemyslovna. Za svého ţivota dala podnět k  znovuobnovení prací na 

Zbraslavi a vyslovila rovněţ touhu strávit tu svá poslední léta.  Není 

tedy divu, ţe nad jejím skonem, stejně jako nad smrtí jejího otce,  

zbraslavští mniši  upřímně plakali . Eliška podlehla plicní chorobě a 

horečkám, jeţ ji provázely,  na den sv. Václava r oku 1330. Podle 

svého přání byla na Zbraslavi pohřbena. Eliščin hrob pak při svém 

příchodu do Čech navštívil její syn a budoucí vladař Karel  IV. Za 

vlády Karla IV. byla ovšem započata stavba Svatovítské katedrály,  

která postupně vytěsnila Zbraslavský klášt er z pozice primárního 

pohřebiště vladařů a členů jejich rodin.  

Posledním panovníkem, který si přál po své smrti spočinout na 

Zbraslavi, byl Václav IV. „Král stojící na prahu“ husitské revoluce 

zemřel v  roce 1419 po novoměstské defenestraci  na Novém hradě  u 

Kunratic na mrtvici . Svou úlohu sehrál ve zdejším cisterciáckém 

klášteře Václavův hrob zvláště v  následujícím roce. Na Zbraslavi se 

pravděpodobně staly královy ostatky obětí ničivého plenění husitů.  

Ostatky byly naštěstí tamějším rybářem zachráněny,  poz ději  

vykoupeny a řádně pohřbeny ve Svatovítské katedrále. Trvalo tak 

celkem pět let, neţ tělo vladaře našlo klid.  

Zbraslavská kronika  současně s  dalšími středověkými  prameny 

nám nabízí záznamy  také  o ostatních pohřbech v  klášteře. Zejména se 

jednalo o dět i Václava II.  nebo Elišky Přemyslovny a Jana 

Lucemburského. Jde o potomky zemřelé v  dětském věku.  
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V závěru práce se snaţím ukázat zbraslavské pohřebiště zvláště 

v dobách pozdějších. Opírám se zde o terénní výzkumy, o 

antropologické a lékařské rozbory nalezených kosterních pozůstatků. 

Terénní výzkumy v  oblasti zbraslavské prelatury pocházejí nejprve 

z let 1876 –  1980, jeţ pod vedením Michala Trymla, Zdeňka 

Dragouna a Huberta Ječného provádělo Praţské středisko státní  

památkové péče a ochrany přírody. Díky t ěmto výzkumům bylo 

moţné rekonstruovat původní pohřebiště v  Síni královské a zároveň  

byla objevena zadní stěna a dno hrobu Václava II.  V  krátké době od 

prvních výzkumů byla dána nová moţnost sledování lokality, a to 

v letech 1984 –  1989. V tomto případě sledování probíhalo za účelem 

ověření středověkého původu krypty v  kostele sv. Jakuba Většího. 

Z popisu prostoru a vybavení ovšem vyplynulo, ţe dle současného 

stavu mohou pocházet její  části nejdříve z  poloviny 18. století.  

Při studiu objevených kosterních pozůstatků vycházím z  práce 

antropologa a lékaře Emanuela Vlčka, jenţ při rozboru ostatků 

označil tři zbraslavské lebky jako lebku zakladatele Václava II. ,  jako 

lebku Elišky Přemyslovny a jako lebku její dcery Elišky 

Lucemburské. V  případě pozůstatků přiřknutých Elišce Lucemburské 

však nebyl brán v  úvahu podstatný historický kontext.  Pozůstatky 

přiřknuté Elišce Lucemburské však byly označeny chybně, neboť 

kostra odpovídala dítěti přibliţně osm let starému, kdeţto Eliška 

zemřela ještě před smrtí své matky v  necelých dvou letech. V  oblasti  

zbraslavského pohřebiště byly také objeveny kosterní pozůstatky, 

které nelze identifikovat.  Mezi takové patří kupříkladu kostra 

robustního muţe ve věku kolem 40 let,  dříve nesprávně připisovaná 

Václavu III. ,  jehoţ ostatky se ale na Zbraslavi nenašly. Vyslovena 

byla také hypotéza, ţe by mohly patřit některým z  levobočků krále 

Václava II.  Tuto domněnku ovšem nelze ani potvrdit, ani vyvrátit.  U 

obou zmíněných nejistých případů se otevírá otázka, zda vůbec patří  

členům královského rodu. Důvodem toho, ţe jsou označovány jako 

královské, je především místo nálezu nedaleko královských pohřbů. 
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Mohlo se avšak snadno stát, ţe při záchraně královských pozůstatků, 

které byly rozmetány během husitského zdrancování, byly sebrány 

ostatky nepatřící  nikomu z  královské krve.  

V současné době jsou zbraslavské královské kosterní 

pozůstatky uloţeny v  kostele sv. Jakuba na Zbraslavi v  nově 

vybudovaných hrobkách v  podlaze presbyteria.  Takto pochováni jsou 

tu Václav II.  a Eliška Přemyslovna, ostatní o statky nalezené 

v blízkosti pohřebiště, u nichţ nelze doloţit původ, byly uschovány 

do podstavce Štursova památníku Přemysla Oráče.  
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Shrnutí  

 První kapitola bakalářské páce se v evropském kontextu zabývá 

cisterciáckým řádem, který se díky svému rozmachu stával postupně 

stále více oblíbeným místem posledního odpočinku vladařů. Tato 

tendence dominovala zejména ve 13. století,  avšak j iţ v  průběhu 14. 

století postupně odeznívala .  Část druhá je zaměřena na České země. 

S vývojem Čech se měnila také preferovaná pohřebiště .  K těm 

nejvýznamnějším zcela jistě patři lo mauzoleum v Aneţském klášteře 

zaloţené sv. Aneţskou  a Přemyslem Otakarem II.  v  roce 1261. Přední 

místo však zaujímá  pohřebiště v  ústředním kostele  sv. Víta  na 

Praţském hradě, v  němţ byly ukládány těla kníţat , králů a 

příslušníku královských rodin 10. století ,  počínaje  sv. Václavem.  

Následující dvě kapitoly tvoří stěţejní část práce. Zbraslavský klášter 

nechal postavit  v roce 1292 Václav II.  a nazval jej Síní královskou.  

Jednotlivé podkapitoly se věnují pohřbeným osobnostem, zvláště pak 

Václavu II. ,  Václavu III. ,  Elišce Přemyslovně a Václavu IV. Práci  

uzavírá poslední kapitola pojednávající  o kosterních pozůstatcích 

vladařské dynastie  a antropologických a historických výzkumech .   

Summary 

First chapter of my bachelor thesis deals with Cistercians order 

in european context, which has become favorite place for final  rest of 

the Czech kings because of its  expansion. This tendency has 

dominated especially in 13 th century, however it has gradually 

subsided during the 14 th century. The second part concerns Czech 

kingdom. Prefered burial ground has changed due to progression of  

czech lands. One of the most significant cemeteries was surely 

Mausoleum in St. Agnes convent which has been founded in 1261 by 

St. Agnes and Ottokar II of Bohemia. Especially important was St.  

Vitus cathedral in which were laid the bodies of lords, kings and 

members of kingly families of the 10 th century, including saint  

Wenceslaus. Upcoming episodes creates most important part  of my 
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thesis. Founding of Zbraslav Monastery:  Zbraslav Monastery has 

been founded in 1292 by Wenceslaus the second and was named as 

the hall of the kings.  Individual subchapters deals with bur ied 

persons especially Wenceslaus II,  Wenceslaus III,  Elisabeth of 

Bohemia and Wenceslaus IV. Thesis encloses the chapter about 

skeletal remains of ruling dynasty,  antropological and historical  

researches.  
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Příloha č.  2  Úryvek ze zakládající listiny Zbraslavského 

kláštera a jeho překlad  

Tenore presencium noverint universi presentes et posteri, quod 

nos (sc. Wenceslaus) …in bonis nostris regalibus nuncupatis 

vulgariter Zbraslaw monasterium, cui nomen Aula Regia imposuimus, 

ad laudem Dei et honorem beate Marie… Venerabili in Chr. patre d.  

Thobia episcopo Pragensi loci diocesano ad preces nostras in 

fundacione dicti monasterii nobis presentibus lapidem ponente 

primarium duximus construendum… Datum in Zbraslaw ...anno 

Domini MCCXCII quarto Idus Augusti indiccione  

quinta.“  

 

„Zněním této listiny dáváme na vědomí všem současníkům a 

budoucím, ţe my (tj.  Václav) …rozhodujeme, aby byl v  našem 

královském majetku lidově nazývaném Zbraslav zřízen klášter,  

kterému dáváme jméno Síň královská, ke slávě Boţí a ct i  

blahoslavené Panny Marie…, na základě naší prosby s poloţením 

základního kamene při zaloţení řečeného kláštera v  naší pří tomnosti  

ctihodným otcem panem Tobiášem, praţským biskupem jakoţto 

příslušným biskupem… Dáno  ve Zbraslavi . . . léta Páně 1292, 10. 

srpna čtvrté indikce.“    
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Příloha  č.  3  Zbraslavský klášter podle  nákresů nalezených 

v Horních Mokropsech 
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Příloha č.  5  Zbraslav, ruiny cisterciáckého opatství   - tzv. 

Panorama Vltavy, 1640  
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Příloha č.  6  Pravděpodobné  umístění královských hrobů 

v kostele Panny Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  1. Václav II.  

2. Václav III.  

3. Eliška Přemyslovna  

4. Přemysl Otakar a Eliška Lucemburská –  dvojče (děti  

Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny), Jan a Jitka 

(děti Václava II.)  

5. Markéta  (dcera Václava II.)  se synem M ikulášem  
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Příloha č.  14   Kosterní pozůstatky neznámého Přemyslovce, dříve  

chybně označovány za ostatky Václava III.  
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(dívky) dětského věku  
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