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ANOTACE 

Svatá Anežka Česká (1211-1282) je významnou osobností českých dějin. 

Byla dcerou Přemysla Otakara I., sestrou Václava I., sestřenicí sv. Alžběty Uherské a 

díky ní příbuznou sv. Hedviky Slezské. Působila ve 13. století a svým vlivem 

dokázala změnit jak znesvářené rodinné vztahy, tak náhled na ženské potomky králů. 

Odmítla vlivné nápadníky, vzdala se pohodlí a podnícena učením sv. Františka 

z Assisi začala žít asketickým životem. Svým příkladem přitáhla mnohé urozené 

ženy té doby. Založila v Praze klášter a špitál, stala se jeho abatyší. Snažila se 

reformovat regule řádu klarisek, podporována byla v této snaze i samotnou 

sv. Klárou, se kterou udržovaly korespondenční styky. Život zasvětila pomoci 

potřebným. Blahořečena byla v roce 1874 a svatořečena až v roce 1989.  

Její ikonografie se vyvíjela od 13. století, Anežčinými atributy jsou beránek, 

model kláštera, liliový květ, koruna a řeholní hábit klarisek. Díky omylům při 

odkrývání identity zachycených osob došlo i k nepřesnostem. Díky Puchnerově arše 

byla Anežka chybně zobrazována s knížecí čapkou.  

Jejími současnicemi s podobnými ideály byly sv. Hedvika Slezská a 

sv. Alžběta Uherská. Obě se věnovaly chudým a nemocným, zakládaly špitály a 

kláštery. Obě byly svatořečeny, i když mnohem dříve než Anežka. 

Práce je rozdělena do kapitol o Anežčině životě a o různých typech jejího 

zobrazování v době středověku a baroka. Jedna kapitola je věnována svatým Hedvice 

a Alžbětě a jejich ikonografii. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Svatá Anežka Česká - Klášter sv. Anežky České - Legendy světců - Rytířský 

řád Křižovníků s červenou hvězdou – Reforma – Ikonografie - Svatá Hedvika 

Slezská - Svatá Alžběta Uherská 
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ANNOTATION 

Saint Agnes of Bohemia (1211-1282) is important personality of Czech 

history. She was daughter of Ottokar I of Bohemia, sister of Wenceslaus I of 

Bohemia, cousin of saint Elizabeth of Hungary and thanks her she was related to 

saint Hedwig of Silesia. She lived in the 13
th
 century and she was able to impress 

both feuding family relationships and the view on the female descendants of the 

royal family too. She declined influential suitors, she gave up the comfort and 

motivated by the teachings of saint Francis of Assisi she started with the ascetical 

life. Her life philosophy brought many of noble women of those times. She founded 

a convent and hospital in Prague and she became its abbes. She strived for the reform 

of rules of the Order of Saint Clare. She was supported straight by saint Clare herself, 

with that she corresponded. She dedicated her life to the help to needfuls. She was 

beatified in 1874 and canonized in 1989. 

Her iconography developed from the 13
th
 century onwards. Attributes of 

Agnes are lamb, model of the convent, lily blossom, crown and monastic robe of the 

Order of Saint Clare. There are some inaccuracies because of errors in uncovering 

the identity of depicted persons. Influenced from Puchner’s Ark Agnes was 

incorrectly portrayed with a princely cap. 

Her contemporaries with similar moral concepts were St. Hedwig of Silesia 

and St. Elizabeth of Hungary. Both of them were devoted to helping poor and ill 

people and built hospitals and convents. Both of them were canonized, but much 

earlier. 

The thesis is divided into some chapters about life time of St. Agnes and 

about various types of her iconography in Medieval and Baroque Art. One chapter is 

dedicated to St. Hedwig and St. Elizabeth and theirs iconography. 

KEY WORDS 

Saint Agnes of Bohemia - Convent of Saint Agnes of Bohemia - Legends of 

Saints - Knights of the Cross with the Red Star – Reform – Iconography - Saint 

Hedwig of Silesia - Saint Elizabeth of Hungary 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je život a posléze i zobrazení naší svaté 

Anežky České v průběhu středověku a baroka. Kanonizována byla až po více než 

sedmi stech letech od své smrti, blahoslavena přibližně o sto let dříve. 

Žila ve 13. století, ve kterém působila, a svým vlivem ovlivnila století další. 

Bez jejího lidského přístupu k potřebným by dnes nestál Anežský klášter v Praze, 

neměli bychom náš jediný český rytířský řád. Bez jejího mírotvorného přístupu 

k rodinným vztahům by se nesmířili otec Václav I. a jeho syn, pozdější český král 

Přemysl Otakar II. Díky příbuzenským vazbám k nejvýše postaveným mužům 

Českých zemí měla vliv i politický. 

Do povědomí lidí se zapsala jako urozená, v přepychu žijící žena, která se ale 

bohatství vzdala a zvolila cestu pokory, odpírání a pomoci méně šťastně narozeným. 

Inspirací jí mohla být její sestřenice svatá Alžběta Uherská, nebo její teta svatá 

Hedvika Slezská. Všechny tři zvolily podobnou cestu. 

Práci jsem rozdělila do devíti kapitol. Prvních šest se týká Anežčina života, 

působení, zájmů, vlivu, legendy, kláštera a rytířského řádu. Sedmá kapitola se týká 

přímo Anežčiných zobrazení. Ty jsem rozdělila na obrazové, sochařské a jiné 

památky. Jedna z podkapitol se též věnuje Anežčiným relikviím. Osmá kapitola 

obsahuje životy a zobrazení světic, které s Anežkou korespondují v ideálech, 

sv. Alžběty Uherské a sv. Hedviky Slezské. V deváté kapitole jsem se pokusila 

všechny tři světice porovnat a postavit do souvislostí.  

Snažila jsem se zachytit celý její život v důležitých momentech a zanalyzovat 

dostupná zobrazení. Chtěla bych se zaměřit na objekty vystavené v Anežském 

klášteře přístupné pro veřejnost od 25. listopadu 2011 do 25. března 2012 při 

příležitosti osmisetletého výročí jejího narození. 
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Prameny a literatura 

Hlavním zdrojem mé práce byl katalog, vydaný právě k výše zmíněné 

výstavě, Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. K dalším zdrojům pak patřil 

katalog Slezsko – perla v České koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých 

vztahů., vydaný ke stejnojmenné výstavě, která proběhla od 17. listopadu 2006 do 

8. dubna 2007 ve Valdštejnské jízdárně Pražského hradu. Velmi bohatým zdrojem 

také byla publikace Heleny Soukupové Anežský klášter v Praze. Tato kniha obsahuje 

mnoho historických i uměleckých informací, které se týkají nejen kláštera, ale i 

osoby světice. 

Anežčin život zachycují mnohé publikace, které vyšly v průběhu mnoha let. 

Ty jsem mezi sebou porovnala, abych informace ověřila, případně doplnila. Mezi 

stěžejní bych zařadila publikaci Světice Anežka Přemyslovna od Jaroslava Polce nebo 

Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích, kde autorem jejího 

životopisu byla Jiřina Joachimová. 

Také jsem získala informace z dokumentu České televize Anežka Česká nebo 

z webových zdrojů jednotlivých institucí, například www stránky řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou. 

Zobrazení sv. Hedviky Slezské a sv. Alžběty Uherské jsem též nacházela 

v katalozích Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice a Slezsko – perla v České 

koruně. Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Jejich životní příběhy 

jsem čerpala například z publikací Svatá Hedvika Slezská (1176-1243)od Hermanna 

Hoffmanna, nebo Sv. Alžběta Durynská, jejímž autorem je Karel Dachovský. 

Všechny materiály jsem získávala výpůjčkami, studiem prezenčních 

materiálů, nebo díky meziknihovním výpůjčkám v Severočeské vědecké knihovně 

v Ústí nad Labem. 
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1. ŽIVOTOPIS 

Anežka Přemyslovna, po svatořečení v roce 1989 více známá jako svatá 

Anežka Česká, byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a uherské 

princezny, druhé manželky Přemysla, Konstancie Uherské. Narodila se v roce 1211 

do doby, kdy český stát získával na síle. Přemyslu Otakarovi I. se podařilo Zlatou 

bulou Sicilskou v roce 1212 upevnit dědičnost královské koruny pro České země a 

zajistit stabilitu potvrzením všech důležitých privilegií. Bulu získal od budoucího 

římského krále Fridricha II., kterému pomohl právě v boji o říšskou korunu. Dále se 

mu podařilo sjednotit Čechy i Moravu, takže vznikla pevná základna pro 

přemyslovskou vládu. Z této základny čerpali vládnoucí Přemyslovci po celé 

13. století podporu pro své vnitrostátní i mezinárodní akce. „Vzestup českého státu 

byl ovšem podmíněn i hospodářským rozvojem země, osidlováním půdy domácími i 

cizími kolonisty a s ním spojeným nebývalým rozvojem zemědělské výroby, který 

vytvořil předpoklady k přechodu naturálního hospodářství v peněžní formu feudální 

renty.“
1
 Díky těmto změnám mohlo dojít k rozvoji starých a vzniku nových měst, 

která svou individuální a ekonomickou silou pomohla vytvořit pilíř přemyslovské 

základny. 

Anežka byla již od dětství vystavena velmi rozličným faktorům, které 

působily na její osobnost. Prvním byl původ její matky. Ta byla sice dcerou 

uherského krále Bély III, ale zároveň její matkou byla Anežka z Antiochie, neboli de 

Châtillon, která byla vychovávána ve francouzském prostředí. Ten přenesla na 

Konstancii a ta zase na Anežku. Dalším velkým vlivem byla výchova v klášterech. 

Od tří do šesti let pobývala se sestrou Annou v ženském cisterciáckém klášteře 

v slezské Třebnici, který byl založen vratislavskou vévodkyní Hedvikou. Zde s velmi 

jistou pravděpodobností získala Anežka nejen úctu k řeholnímu životu, ale i silný 

vztah k víře, který ovlivňoval celý její život. A také získala životní inspiraci 

sociálního cítění právě od Hedviky, která byla za Anežčina života kanonizována. 

Anežka sem byla poslána nejen kvůli vzdělání, ale měla zde být také zasnoubena 

s Boleslavem Vratislavským. Ten ale v jejích šesti letech zemřel.
2
 

                                                             
1 SOUKUPOVÁ, Helena. Anežský klášter v Praze. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989, s. 27 
2 KYBAL, Vlastimil. Svatá Anežka Česká: historický obraz ze 13. století. Vyd. 1. Brno: L. Marek, 2001, s. 32 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEka_de_Ch%C3%A2tillon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEka_de_Ch%C3%A2tillon
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Velkým vzorem jí také byla její sestřenice Alžběta Durynská. Ta byla 

svatořečena taktéž v průběhu Anežčina života v roce 1235. Zemřela ve 24 letech a 

svůj život zasvětila pomoci chudým a nemocným. Založila v Marburgu špitál, kde 

sama ošetřovala a vařila. Toto jsou důležité dvě osoby, které Anežku formovaly 

v jejím dětství a mládí. 

Dalším výchovným činitelem byl ženský premonstrátský klášter v Doksanech 

nad Ohří. Tento řád byl vybrán, protože kladl důraz na vzdělávání a tento klášter 

proto, že byl po Svatojiřském klášteře v Praze, který v roce 1122 vyhořel, 

nejvýznamnějším ženským klášterem.
3
 Zde pobývala do svých osmi nebo devíti let, 

kdy ji její otec zahrnul do své sňatkové politiky zaměřené na spojenectví se Štaufy. 

Začal vyjednávat s císařem Fridrichem II. o sňatku Anežky a jeho syna 

Jindřicha. Podle zvyku měla být Anežka od chvíle zasnoubení vychovávána v rodině 

budoucího manžela. Fridrich ale nezůstal v Německu, ale po volbě svého syna 

budoucím králem se vrátil na své stálé sídlo na Sicílii. Anežce byl tedy vybrán 

pěstoun, a to Leopold VI. Babenberský, k němuž do Vídně Anežka přicestovala 

v roce 1219. Jindřich byl oproti tomu vychováván v Kolíně u tamního arcibiskupa 

Englberta. Což znamená, že spolu neměli častý kontakt, pokud vůbec nějaký.
4
 

Leopold měl ale jiné cíle. Chtěl s Jindřichem zasnoubit svou vlastní dceru 

Markétu. Přemysl vytušil, že nemá své pozice jisté a začal prosazovat urychlené 

uzavření sňatku, ale Leopold byl u Jindřicha vlivnější a ten na sněmu v Ulmu 

prohlásil, „že si Anežku nikdy nevezme“
5
 a roku 1225 si opravdu vzal Leopoldovu 

dceru Markétu. Anežka tedy byla poslána zpět domů. Podle autorky jejího životopisu 

v Bohemia Sancta Jiřiny Joachimové se Anežka s touto nezáviděníhodnou pozicí, 

kdy musela projít cestou skrytých politických intrik, vyrovnala jen díky své víře, 

kterou si upevňovala do svých osmi let pobytem v klášterech. 

Tyto zkušenosti Anežce ukázaly směr, kterým se ubírat nechce, místa, kam 

nechce a moc, o kterou nestojí. Dalších osm let strávila doma v Praze, kde podle 

legendy obcházela kostely a účastnila se mší. 

                                                             
3 KYBAL 2001, s. 36 
4 KADLEC, Jaroslav (ed.). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Vyd. 2. Praha: Zvon, 1990, 

s. 167 
5 KADLEC 1990, s. 167 
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Ale vraťme se k její roli královské dcery, která ať chce či ne, se stává 

předmětem mnohých sňatkových politik a plánů a tím pádem nezůstalo u jedné 

jediné nabídky k sňatku z dětství. 

Ač je Anežka již dvacetiletá, vysoký věk na vdávání, stále se nachází 

potencionální ženiši. V roce 1226 se o ni ucházel anglický král Jindřich 

III. Plantagenet. Přemysl Otakar ale místo uzavření sňatku dva roky vyjednával, snad 

se snažil zvýšit prestiž českého spojenectví, „o které usiloval císař i kurie.“
6
  V roce 

1230 Přemysl Otakar I. umírá a vlády se samostatně ujímá, již od roku 1228 

korunovaný, Václav I., Anežčin bratr. Hned o rok později se o Anežčinu ruku znovu 

uchází její dětský ženich Jindřich VII., který prohlásil své manželství s Markétou za 

neplatné. Pravděpodobně hledal spojence k samostatnému uchopení vlády 

v Německu. Na což reagoval císař Fridrich také nabídkou k sňatku. Václav I. nechal 

rozhodnutí na své sestře a ta oba odmítla s tím, že se rozhodla vstoupit do kláštera, 

„pohrdnuvši císařem Fridrichem pro Krista.“
7
 Vzdala se tak ženské tradiční role, ale 

věděla, proč tak činí. Nejdříve svůj úmysl oznámila papeži Řehořovi IX., který její 

žádost ochotně přijal. Spojení Přemyslovců se Štaufy si nepřál.
8
 Nejspíš díky 

podpoře vyjádřené papežem se ani jeden vlivný nápadník neurazil a její rozhodnutí 

nakonec oba pochválili. Nakonec, Anežka si vybrala „ženicha“, kterému těžko 

mohou spílat a někomu jej vyčítat. 

Anežka přijala chudobu na základě myšlenek sv. Františka z Assisi a 

s pomocí bratra Václava začala se stavbou kláštera na pozemku u řeky. Této stavbě 

se detailněji budeme věnovat v kapitole klášteru věnované. Zde budiž řečeno, že 

první kostel byl vysvěcen v roce 1234. Ve stejném roce, ve kterém byla slavena 

Anežčina obláčka, kterou vstupuje do řádu klarisek a stává se abatyší založeného 

kláštera.  

Řád klarisek vychází z učení sv. Františka z Assisi, se kterým se v roce 1211 

setkává sv. Klára z Assisi. Spolu hledají směr, kterým se dále vydat. Na základě 

Františkovy první řehole z roku 1209 vznikl První řád františkánů, kapucínů a 

minoritů. Pro Kláru a její následovnice se v něm stanovuje pravidlo pro život: modus 

                                                             
6 SOUKUPOVÁ 1989, s. 34 
7 KADLEC 1990, s. 168 
8 KYBAL 2001, s. 79 
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vivendi, neboli způsob soužití. V této době ale v reakci na bohatou církev vzniká 

mnoho podobných řádů či společenství, která hlásají chudobu. Ale jejich řešení 

nejsou často pro církev vyhovující, a proto IV. lateránský koncil nové řehole již 

neschvaluje. Klára si tedy musela vybrat z již zavedených řeholí a vybírá si řeholi 

sv. Benedikta, ale u papeže vymáhá Privilegium chudoby, které jí umožňuje žít 

osobně i ve společenství v chudobě. V roce 1253 papež Inocenc IV. Klářinu řeholi 

potvrzuje a vzniká Druhý řád odkazující se na sv. Františka, řád klarisek, kapucínek, 

apod. Řádový hábit má hnědou nebo černou barvu a tvar kříže. Cingulum, kterým je 

oděv přepásán, má tři uzly. 

Anežka se k Františkovu učení, tím pádem ke Klářinu snažení, přiblížila díky 

vlivu menších bratří, kteří působili v Praze. Při dalším a hlubším seznamování se 

s ideálem chudoby si začala s Klárou v roce 1234 dopisovat. Klára byla jejím 

snažením a jejím přístupem k potřebným z pozice princezny okouzlena a byla první, 

která list napsala. Nakonec si mezi sebou vyměnily čtyři listy.
9
  Klára byla tou dobou 

abatyší kláštera sv. Damiána v Assisi. Anežku její a Františkův přístup k životu tak 

oslovil, že nedávno založený „klášter sv. Františka se měl stát v plném smyslu 

pražským Assisi.“
10

 

Při klášteře zároveň vznikl i špitál. Ten měl pomáhat lidem v tísni, 

nemocným, nebo chudým poutníkům bez přístřeší. Anežčiny snahy spojené 

s klášterem a špitálem byly hnány touhou po naplnění ideálů, se kterými bytostně 

souhlasila. Kdežto Václav se snažil klášter využít spíše ke svým politicky laděným 

zájmům.  

Při kostele sv. Petra v sousedství kláštera sídlil řád německých rytířů a ten 

vlastnil pozemky, které svou rozlohou zabíraly velkou část města. Ty chtěl král 

převést do správy kláštera uvnitř hradeb. To se podařilo královně Konstancii, matce 

Anežky a Václava.  

Anežka samozřejmě na základě přijetí chudoby nechtěla jakýkoliv majetek 

pro klášter, Václav tedy převedl pozemky pod správu špitálu. S tím souhlasily obě 

strany a do roku 1235 považoval Václav pozemky za definitivně získané. 

                                                             
9
 VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry: překlad středověkého 

životopisu blahoslavené Anežky dle nejstaršího rukopisu milánského ze začátku XIV. století. Praha: Univerzum, 

1934, s. 43 
10 KADLEC 1990, s. 169 
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Ale v tomto roce vydala královna Konstancie darovací listinu statkům 

koupených pro špitál a nechala ji potvrdit papežské kurii. Tím byly tyto pozemky 

připsány výhradně špitálu a Václav se začal obávat, že již nejsou dostatečně právně 

ošetřeny a němečtí rytíři by mohli získat navrch. Němečtí rytíři byli špitálním řádem, 

kdežto františkánské bratrstvo při špitále jen dobrovolným sdružením. Václav se 

obával, že by rytíři mohli začít usilovat o připojení bratrstva k sobě, čímž by získali 

pozemky zpět. Proto žádá Anežku, aby přijala špitál včetně bratrstva pod svou 

správu. Ta nakonec souhlasí a prosí kurii, aby „špitál se všemi statky nesměl být od 

kláštera žádným způsobem oddělen.“
11

 Papež Řehoř IX. této žádosti vyšel velmi rád 

vstříc. Nikdy nepřijal myšlenku chudoby klarisek a ani ji nezahrnul do řádových 

pravidel, které sepsal, a nahradil jimi původní znění sv. Františka. Již špitál sám si 

nechal potvrdit statky německých rytířů. Ti sice ještě do roku 1237 drželi kostel sv. 

Petra, ale v následujících letech sem byl od sv. Haštala přesunut špitál, takže veškeré 

pozemky byly zajištěny definitivně. Nakonec se bratrstvo již s novým titulem Řád 

Křižovníků s červenou hvězdou přestěhovalo k Juditinu mostu. 

Anežka zemřela v roce 1282 ve věku 71 let. Již během svého života byla 

držena v úctě a v oblibě lidí v Čechách. Dokonce prý byla již tou dobou uctívána 

jako svatá. Jako patronku rodu Přemyslovců ji uctívala Eliška Přemyslovna, matka 

Karla IV., která první začala usilovat o její kanonizaci. Přičítala jí uzdravení Karla 

v dětství. Klášter zůstal chudým, v 15. století začal být nazýván klášterem svaté 

Anežky a byly zde shromažďovány upomínky donesené uzdravenými nebo 

řeholnicemi.  

Autorka Jiřina Joachimová soudí, že nejstarší text Anežčina životopisu Vita 

Agnetis mohl být sepsán již na konci 13. století na žádost jejích spolusester. Ten byl 

později rozšířen o další nové zázraky uzdravení, když se o její kanonizaci snažila 

Eliška Přemyslovna. Ty se týkaly hlavně Přemyslovců a Lucemburků. Nebyl to 

samozřejmě jediný pokus. „Bohatý archivní materiál z různých dob svědčí o tom, že 

se Anežka těšila nepřetržité úctě v průběhu staletí až do své beatifikace v roce 

1874.“
12

 

  

                                                             
11 KADLEC 1990, s. 170 
12 KADLEC 1990, s. 172 
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2. REFORMNÍ SNAHY 

Anežka původně určitě nepřemýšlela tak, že by chtěla být reformátorkou 

řádových pravidel. Ale jak již bylo řečeno, papež Řehoř IX. nebyl s Františkovou 

řeholí ztotožněn a v podstatě ji upravil. To se Anežce v průběhu budování pražského 

Assisi přestalo zdát dostačujícím. 

Její přísaha na původní znění řádových pravidel, dosud neschválených, 

jednak podpořila budoucí rozpor s františkánskou větví menších bratří, jednak ji 

svedla na stejnou cestu se sv. Klárou a podnítila jejich písemné spojení. Taktéž se tím 

rozvinula jejich snaha o kodifikaci řádových pravidel. Což se díky vlivu 

Přemyslovců zdálo jako uskutečnitelné. Ale „Anežčin příklon k reformním 

myšlenkám Františkova hnutí spolu s neodvislým postavením jejího kláštera, který 

byl v prvních letech svého trvání zajištěn špitálními statky, vedly vzápětí ke konfliktu 

s konventem menších bratří u kostela sv. Jakuba.“
13

  

Hned v prvních letech výstavby kláštera si začala dopisovat s Klárou. Tuto 

korespondenci začala Klára sama, když Anežce poslala list, ve kterém chválí její 

rozhodnutí vydat se v šlépějích chudoby a pomoci bližním. Zachovaly se z této 

korespondence jen čtyři listy, a to ty, které psala Klára. Anežčiny odpovědi bohužel 

neznáme. Ale celý její průběh dodal Anežce podpory v realizaci jejích plánů. 

Anežka tedy s podporou Kláry usiluje o reformu řádu ve františkánském 

duchu. Klára jí posílá původní znění modu vivendi i privilegia chudoby potvrzené 

samotným papežem. Anežka doplnila původní Františkovo znění některými 

úpravami papeže Řehoře a s těmito podklady v rukou žádá o potvrzení chudoby pro 

svůj klášter a úpravu řeholních pravidel. Zároveň papeži podává svou rezignaci na 

post abatyše a také žádá, aby byl majetkově oddělen špitál od kláštera. Papež 

rezignaci potvrzuje a zároveň „v téže listině udělil Anežčinu klášteru výsadu, že 

nesmí býti nucen přijímat proti své vůli nějaké statky.“
14

  

Na základě žádostí byly majetky, darované králem a královnou klášteru, 

převedeny papežem roku 1237 na špitál a klášteru tak byl zajištěn život v chudobě. 

Špitál byl tímto povýšen na samostatný kanonický řád, který se řídil řeholí 

                                                             
13 SOUKUPOVÁ 1989, s. 51 
14 KADLEC 1990, s. 171 
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sv. Augustina a vzniká tak první a jediný český rytířský řád českého původu 

s charitativním posláním: řád Křižovníků s červenou hvězdou. 

Bohužel stále zůstaly nezodpovězeny požadavky na změnu řádových pravidel 

sester. Ty byly odmítnuty o rok později. Papež odmítl Anežčino reformované znění 

původní Františkovy formule. Podle autorky životopisu J. Joachimové mohlo toto 

odmítavé rozhodnutí pramenit z nerozhodného chování Anežky, kdy v rozsahu dvou 

let nejprve na nátlak Václava žádala o sjednocení kláštera a špitálu a pak zas o jejich 

rozdělení. Ani nástupce Řehoře, Inocenc IV., neuznal její žádost s odkazem na 

odmítnutí svým předchůdcem, ale uvolnil pravidla postu a odívání sester. To se 

Anežce zdálo neúnosné v zimních měsících. „Řeholní reformy dosáhla krátce před 

svou smrtí sv. Klára, které Anežčiny reformní snahy připravily půdu.“
15

  

  

                                                             
15 KADLEC 1990, s. 171 
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3. KLÁŠTER 

Nejedná se jen o budovu klášteru, nýbrž o špitál spojený s klášterem. Špitál a 

posléze i klášter založila Anežka po vzoru své sestřenice Alžběty Durynské, která 

založila špitál v Marburku. 

Podle autorky publikace o klášteře sv. Anežky Heleny Soukupové by se dalo 

říci, že umělecké podněty pro podobu kláštera získala Anežka v době svého pobytu 

ve Vídni u Leopolda Babenberského. Ta byla v první čtvrtině 13. století obchodním, 

politickým i kulturním centrem. Stavěly se zde „velké podunajské cisterciácké 

kláštery v dolnorakouském Zwettlu, Heiligenkreuzu a Lilienfeldu, které spolu 

s klosterneuburskou rezidencí uváděly na rakouské území raný stupeň nového 

gotického slohu.“
16

  

Autorka jejího životopisu v Bohemia Sancta oproti tomu tvrdí, že vzor je 

možné hledat v Champagni, dokonce přímo v Remeši, kde již stál klášter klarisek.  

Přesné datum začátku stavby neznáme, ale zřejmě se se stavbou začalo v roce 

1231 na pozemku u řeky Vltavy poblíž kostela sv. Haštala. Tento pozemek se 

nacházel na kraji města, těsně u hradeb, a to proto, aby řád, který vyznává chudobu a 

stará se o chudé, sídlil co nejblíže svým zájmům. Původně šlo o klášter klarisek a 

menších bratří, které do Prahy pozval Václav roku 1232. Stavba nejstarších částí byla 

ukončena roku 1234. 

Řád klarisek byl do Prahy uveden roku 1233 a řeholi započalo 12 dívek. Pět 

italských klarisek a sedm českých urozených dívek. Na jaře roku 1234 se k nim 

připojila Anežka složením řeholního slibu. Tím získal klášter na důležitosti. 

Samotný klášter v době svého vzniku byl prvním zaalpským klášterem 

klarisek, první gotickou stavbou v Praze. Šlo o koncepci klášterního komplexu, který 

měl být schopen samostatného fungování. Nejstarší částí a tehdejším liturgickým 

centrem byl kostel sv. Františka. Ten je dnes jen částečně zachovaný. Jde o 

dvoulodní kostel, původně bez presbytáře „a je typickým projevem mendikantské 

                                                             
16 SOUKUPOVÁ 1989, s. 31 
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architektury, prostoupené přísnou strohostí prvních desetiletí existence žebravých 

řádů.“
17

. Mísí se zde prvky pozdně románské a gotické.  

Celý klášter a samotný kostel musely počítat s řádovými pravidly, která 

nedovolovala styk řeholnic s veřejností. Proto byla v kostele postavena tribuna pro 

sestry přístupná z patra kláštera. V této době je vystavěn i východní konvent a 

všechny funkční prvky kláštera včetně dormitáře s klášterní nemocnicí. Vznikla i 

pracovna abatyše Anežky.
18

 

Kolem roku 1237 proběhlo majetkové rozdělení kláštera a špitálu. Špitál byl 

přesunut ke kostelu sv. Petra na Poříčí. To se mohlo udát jen díky fungování nového 

ústavu klarisek, který se zvládl postarat o hmotné přežití sester.  

V této době Anežka také rezignuje na svou funkci abatyše a dále se nazývá 

jen starší sestrou. Pravomoci má stále prakticky stejné, jen není tolik oficiálně 

přetěžována.  

Díky přesunu špitálu získala prostor pro řád menších bratří. Jejich 

přesídlením do oblasti kláštera tak vznikl nový typ sdruženého dvojkláštera. Tomuto 

komplexu daroval Václav újezd Přeštice, který Anežka prodala a ze získaných 

prostředků započala další stavební etapu kláštera. Z těchto zdrojů byl postaven 

presbytář kostela sv. Františka, k němuž byla připojena i kaple P. Marie a soukromá 

oratoř Anežky. Ta by podle archeologických výzkumů měla odpovídat té, která je 

zmiňována v legendě.
19

 

Zmíněn by měl být s klášterem klarisek současně stavěný klášter menších 

bratří. Ten ovšem nezůstal dochován a dlouho také nebyla známa jeho poloha 

v rámci kláštera. Tu odhalil až archeologický výzkum v druhé polovině 20. století.
20

 

Byl tvořen východním a západním křídlem s malou kaplí sv. Barbory, která se dá 

přiřadit k zajímavé skupině dvojlodí bez presbytáře s nepravou hvězdovou klenbou.
21

 

                                                             
17 BENDA, Klement (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1: od počátků do konce středověku. Část 1. Vyd. 1. 

Praha: Academia, 1984, s. 153 
18 KELNAR, Vladimír (ed.). Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice: [publikace s katalogem k výstavě]. 

Praha: Arcibiskupství pražské, 2011, s. 11 
19 KELNAR 2011, s. 15-17 
20 SOUKUPOVÁ 1989, s. 111 
21 BENDA (ed.) 1984, s. 199 
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Velmi štědrého daru se klášteru dostalo díky Anežčině loajalitě. Zemřel totiž 

prvorozený syn Václavův Vladislav. Václav se na čas stáhl z veřejného dění a 

nespokojené panstvo zvolilo Přemysla jako spoluvládce. Václav byl tedy nucen začít 

hájit své vladařské zájmy. Ty se mu podařilo uhájit díky Anežce, která jej směřovala 

ke spolupráci s papežem. Ten podpořil Václava pomocí míšeňského biskupa 

Konráda a Pražský klášter dostal velmi vzácné relikvie. A to část dřeva Kristova 

kříže a část Kristova roucha. Dále také ostatky, které měli doručit menší bratři. Tímto 

se ještě více rozrostl poklad kláštera, který již v této době byl velký. „Pocta 

prokazovaná Anežce přerůstala již v době jejího života v úctu k budoucí světici…“
22

 

Její klášter opravdu netrpěl nezájmem nebo nedostatkem podpory a poklad vlastnil 

opravdu nebývalý. 

V tuto chvíli jsem se zamýšlela nad tím, když Anežka bojovala za chudobu 

kláštera, dokonce ani nechtěla, aby k němu byl počítán majetek špitálu, proč velké 

poklady, Anežčina záliba v drahocenných bohoslužebných předmětech, vzácné 

relikvie a vlastně celý velký a nemalou peněžní částkou placený klášterní komplex 

nejsou v rozporu s učením o chudobě. Autorčino vysvětlení, myslím, vystihuje tento 

rozpor. Středověká úcta ke svatým se projevovala právě tímto. Dokonce to ani 

neodporuje odkazu sv. Františka, který „nabádal, aby duchovní měli kalichy, 

korporály, oltářní ozdoby a vše, co náleží k oběti, v drahocenném provedení.“
23

 I 

samotné zlato bylo bráno jako projev božskosti. Ve zlatě bylo koncentrováno samo 

božské světlo, bylo prostředkem spojení člověka s Bohem. 

Roku 1253 zemřely dvě významné osoby v životě Anežky. První osobou byla 

Klára, která ještě stihla získat tak dlouho žádané potvrzení řádových pravidel od 

papeže. Pražský klášter si je ještě znovu nechal potvrdit od dalšího papeže Alexandra 

IV. Klarisky se rozšířily i do Polska a po Anežčině vzoru do něj vstupovaly i 

významné ženy a začaly s výstavbou klášterů.
24

 

Druhou osobou, která zemřela, byl Anežčin bratr, král Václav I. Byl na své 

přání pochován v kostele sv. Františka a uložen do hrobky v ose presbytáře. Zde 

vždy byli uloženi zakladatelé nebo nejvýznamnější osoby spojené s klášterem. 

                                                             
22 SOUKUPOVÁ 1989, s. 115 
23 SOUKUPOVÁ 1989, s. 116 
24 KYBAL 2001, s. 121 
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V těchto místech bylo při archeologickém výzkumu nalezeno další tělo, patřilo ženě. 

Mohla by to být snad manželka krále Kunhuta Štaufská.
25

 

Smrt Václava inspirovala Anežku k výstavbě Přemyslovského mauzolea. 

Přemysl Otakar II., tedy Anežčin synovec, tomuto počinu umožnil slavnostní 

zahájení. V této době proběhla jeho druhá svatba s Kunhutou Uherskou a také 

25. prosince 1261 jeho korunovace českým králem. Hned druhý den po korunovaci 

zahájili s Anežkou stavbu mauzolea zasvěceného Salvátoru – Kristu Spasiteli.  

Mauzoleum mělo typologicky navazovat na palácovou kapli francouzského 

krále Ludvíka IX., který byl Přemyslu vzorem křesťanského panovníka. Stavební huť 

provádějící tuto stavbu byla povolána až ze Champagne.
26

 Vznikla „svatyně o dvou 

klenebních polích a pětibokém závěru, který se připojil k východnímu čelu kaple P. 

Marie (…) se znaky klasického severofrancouzského slohu. “
27

 Ve středověku hojně 

užívaný zlatý řez také ovlivnil celkový rozvrh stavby. Vyzdvihnutí Přemyslovců – 

králů se projevuje v umístění panovníkovy podobizny na vítězné vstupní bráně 

přesně naproti Kristu na oltáři. Tímto dochází k povýšení krále do jednoty s Kristem. 

Krypta byla vybudována pod oltářem Spasitele. Měla sloužit jako poslední úložiště 

panovníka a jeho blízkých. Umístění na jižním rameni kříže půdorysu podmiňuje 

symbolika vzkříšení. V liturgickém centru – na triumfálním pasu nad oltářem je 

zobrazena sama Anežka. „Osazení Anežčiny busty na významově i světelně 

akcentovaném místě a její kontemplativní pohroužení dokládají znalost zákonů 

novoplatónské metafyzik světla, která právě v této době došla nebývalého rozkvětu 

v díle Jana z Fidanzy, zvaného Bonaventura (1221-1274), hlavního představitele 

františkánské oficiální mystiky.“
28

 Vnitřek svatyně byl původně vymalován, ale 

z těchto nástěnných maleb se zachovaly jen zbytky. Nejvzácnějším předmětem byl 

podle Heleny Soukupové kříž Přemysla Otakara II. s ostatkem sv. Kříže. Dodnes se 

neví, k čemu byl kříž původně určen, jaká byla jeho funkce. Ani jeho původ není 

přesně znám, existují jen odhady na základě podoby. Autorka se domnívá, že byl 

zhotoven přímo pro mauzoleum, a to na základě ikonografického programu, který je 

totožný s programem mauzolea. 

                                                             
25 KELNAR (ed.) 2011, s. 21 
26 BENDA (ed.) 1984, s. 287 
27 SOUKUPOVÁ 1989, s. 128 
28 SOUKUPOVÁ 1989, s. 149 
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Zajímavé je, že zobrazení patroni kláštera, čili Přemyslovci, jsou na hlavicích 

korunováni. Například ve Francii, kde vliv panovníka na církevní správu byla velmi 

vysoký, nenajdeme skoro žádné královské postavy v tympanonech. U nás 

tak„vynikne dosti zřetelně úloha, kterou hrála idea království v české sochařské 

produkci té doby. Patrně sem zasahuje imperiální idea, která ostatně ani politicky 

nebyla Přemyslovcům cizí.“
29

 

Václav II., inspirován svými předky, také začal stavět pohřebiště. Vybral si 

Zbraslav a roku 1292 zde založil cisterciácký klášter. Takže původní mauzoleum 

aspirovalo na další nevyužití. Přesto se sem ještě pohřbívali příslušníci 

přemyslovského rodu. Patří k nim Kunhuta Uherská, její a Přemyslovy dcery 

Markéta a Anežka, v roce 1297 Guta, dcera Václava II., a posledním uloženým tělem 

přemyslovským je Griffina, krakovská vévodkyně, sestra Václavovy matky Kunhuty 

Uherské. Griffina v Čechách vychovávala Elišku Rejčku, budoucí manželku Václava 

II.
30

 

Architektonická nika, která vznikla v jižní stěně kaple Panny Marie, měla být 

posledním místem odpočinku samotné zakladatelky. Toto tvrzení dokládá hrobová 

komora a podobnost s hrobkami francouzských králů. 

Další vývoj kláštera bych již tolik nespojovala s historickým pozadím. 

Řekněme si jen základní informace o vývoji a užití stavby a události přímo 

související s klášterem. Po smrti Václava III. skončilo období vlády Přemyslovců na 

českém trůně, nastaly boje a spory o následnictví, které nakonec získali 

Lucemburkové. Prvním králem z jejich rodu na českém trůně byl Jan Lucemburský, 

otec Karla IV. Přímé spojení kláštera s panovníkem tedy již nadále neexistovalo, 

tudíž klášter již neměl takový vliv na politiku a dění v Čechách, jako tomu bylo za 

života Anežky, která měla příbuzenské vazby k trůnu. 

Na klášterní dění měly samozřejmě vliv i profánní události. Za vlády 

Karla IV. vznikla dvoulodní gotická kaple sv. Barbory. Díky nárůstu vlivu husitů a 

následných husitských válek byly v této době klarisky vyhnány z kláštera a klášter 

sloužil jako zbrojnice a mincovna. V rámci poničení kláštera zmizely i Anežčiny 

ostatky, které se dodnes nepodařilo nalézt. Až do roku 1526 klášter upadal. Po 
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nástupu Habsburků zde působili dominikáni. Z kláštera menších bratří se staly 

nájemní domy a část kláštera u Vltavy se stala pivovarem. Klášter zesvětštěl. Díky 

stížnostem měšťanů na chování dominikánů byli vysláni do kláštera komisaři. Ti „v 

klášterní zahradě našli téměř hotový pivovar, spatřili chalupy, … , a kromě nich 

objevili v klášteře v činnosti sklářskou huť.“
31

 Tím jsme získali důkaz o zesvětštění 

kláštera.  

Po bitvě na Bílé Hoře se do Prahy vrací klarisky i menší bratři. U klarisek 

víme i přesný rok návratu. Z Panenského Týnce se vrátily roku 1636 a snaží se 

klášter znovu uzpůsobit k duchovnímu působení. Ale neměly dostatek prostředků, 

opravy jim komplikovaly i požáry. Dekretem Josefa II. z 12. ledna 1782 byl klášter 

zrušen a určen veřejným účelům, později uzavřen úplně. Cenné věci byly odneseny, 

stříbro odevzdáno mincovně, rukopisy univerzitní knihovně. 

Koncem 18. století byl v dražbě prodán a stal se z něj chudinský dům. Zde se 

v době českého národního obrození scházeli vlastenci, vzniklo tu i ochotnické 

divadlo. Díky vlasteneckému nadšení vzniklo několik vědeckých statí o klášteru a 

jeho významu jako sakrální budovy. Roku 1893 vznikla Jednota pro obnovu kláštera 

blahoslavené Anežky a jejím předsedou byl velmistr Křižovnického řádu V. Horák.  

S obnovou kláštera se začalo v roce 1900 a hned o rok později byla objevena 

hrobka Přemyslovců s částmi náhrobků Markéty, dcery Otakarovy a Kunhuty. Další 

hmatatelné objevy přinesl archeologický výzkum Ivana Borkovského z roku 1940, 

který započal z podnětu Jednoty, a znovu pokračoval v roce 1953. V severní stěně 

kaple sv. Barbory byly nalezeny sekundárně uložené ostatky. Sekundární hrob 

znamená, že ostatky byly z původního hrobu vyjmuty a lebka a zpravidla dlouhé 

kosti byly přesunuty jinam. Jelikož se vědělo, že Anežčiny pozůstatky byly 

přesouvány, uvažovalo se, zda nejde o její hrob. „Kosti byly ofotografovány, 

zakresleny do plánu, ale ponechány na místě.“
32

 

V roce 1963 se klášter dostal do správy Národní galerie a nastal obrat 

v rychlosti a efektivnosti jeho renovace. Iniciátorem byl Jiří Kotalík. Objekt se měl 

stát výstavními prostorami. Tudíž bylo potřeba nového projektu, který by s touto 

koncepcí počítal. Tento projekt vypracovali architekti Josef Hlavatý a Karel Kunc, 
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kteří byli vybráni z pěti dalších návrhů. Jejich koncept byl výjimečný tím, že spojuje 

středověké jádro s novými prvky citlivě. „Těžiště tvůrčího přístupu obou architektů 

spočívá v zastřešení fragmentárně zachované lodi kostela sv. Františka, nad jejímž 

prostorem vzepjali vysokou asymetrickou střechu s konkávně prosáklými boky, která 

tvoří přirozenou hmotnou i duchovní dominantu celého objektu.“
33

 Renovace 

ostatních částí kláštera byla také vedena velmi ohleduplně k původní zástavbě. 

Kosterní pozůstatky Přemyslovců, Václava I. a pravděpodobně Kunhuty 

Štaufské byly vyzdviženy z původních hrobů a podrobeny antropologicko-

lékařskému průzkumu Emanuela Vlčka, který na toto téma vydal trojdílnou publikaci 

s názvem Čeští králové. Shrnuje poznatky historické a antropologické. Bohužel hrob 

Anežky, jejíž ostatky byly v průběhu husitských válek přesunuty, dodnes nalezen 

nebyl. 

Celý klášterní komplex byl zpřístupněn veřejnosti 26. června 1985. Dnes se 

v prostorách kláštera nachází expozice středověkého a raně renesančního umění. 
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4. LEGENDA 

Doba vzniku legendy není úplně přesně známa. Jediné, z čeho můžeme 

vycházet, je odvolávání se na svědectví sester a bratří, kteří ještě museli Anežku 

potkávat ve svém životě. V době rozkvětu kláštera koncem osmdesátých let 

14. století znovu ožila legenda o Anežce a z této doby pochází překlad latinského 

textu do češtiny a jeho zveršování. „Česká báseň zachovaná v tzv. Chebských 

zlomcích dokládá, že úcta k přemyslovské světici byla ve druhé polovině 14. století již 

pevně zakotvena v domácím prostředí.“
34

 

Nejstarším dochovaným záznamem uctívání Anežky jsou tři rukopisy 

anežské legendy v latině Candor lucis aeternae. Jde o Rukopis Milánský, Šibenický a 

Bamberský. Tyto tři rukopis byly vůbec poprvé vystaveny na výstavě v Anežském 

klášteře na přelomu let 2011 a 2012. Jinak jsou uloženy v Kapitulní knihovně 

basiliky sv. Ambrože v Miláně. Rukopisy byly objevovány postupně a „všechny tři 

by měly být samostatnými opisy společné předlohy, kterou mohl být dokonce její 

originál, psaný příslušníkem minoritského řádu, jenž se nám představuje v prvních 

větách legendy a který ještě mohl osobně hovořit s dosud žijícími současnicemi 

Anežky České.“
35

 

V roce 1524 vznikl překlad Anežčina životopisu podle Bartoloměje z Pisy. 

Dnešní podoba legendy vydané v edici České knižnice v roce 1998, pochází 

z překladu profesora Zdeňka Kalisty z roku 1941. Sbírka legend o českých světcích 

zmiňuje i předchozí překlady. Zahrnuje v nich již zmíněného J. K. Vyskočila, dále 

pak M. Mladějovskou a J. Berana. Další zmínka o legendě o blahoslavené Anežce 

pochází z knihy Bohuslava Havránka a Josefa Hrabáka Výbor z české literatury od 

počátků po dobu Husovu z roku 1957. Zde najdeme nejdelší souvislý zlomek legendy 

o klášterní sestře Kateřině a uvádí se zde události z období konce života Anežky.  

„…..bu božie tělo, 

jehožto žádala zavše; 

milú Angnu zpoviedavše, 

pak jiej božie tělo dachu, 

 potom ji olejeváchu. 
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V tom zákoně panna jiná, 

tak řečená Kateřina, 

desět let byla v nemoci, 

žeť nemohla bez pomoci 

ani léci ani vstáti; 

musili jiej pomáhati. 

Vzvědě,  že olejována 

Angnežka, přihotována 

na tu dalekú cestu 

k tomu nebeskému městu, 

zvola hrozným hlasem stručně' 

až hlas jejie vznieše zvučně, 

žádajíci svú vší silú, 

byť mohla Angnežkú s milú 

pomluviti  as konečně. 

Přinesu ji panny vděčně 

tam k světiej Angnežcě k lóži. 

Tu uzřěvši sluhu boží, 

ana sě již kochá v bozě, 

vecě: ,,Auvech, mně nebozě, 

čimž již viec odtuším sobě, 

ktoli mě utěší po tobě, 

má žádúcie matko milá? 

Tys mě v bozě vždy těšila. 

Byť mi sě ta radost stala, 

bych po tobě neostala, 

jsúc v tejto nuznéj....“
36

 

 

Legenda přeložená Z. Kalistou pochází z pera neznámého českého minority, 

asi kolem roku 1320.
37

 Ten ji sepsal jako podklad ke kanonizaci Anežky. Myslím, že 

                                                             
36 HAVRÁNEK, Bohuslav a Josef HRABÁK. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Vyd. 1. Praha: 

Nakladatelství Československé akademie věd, 1957, s. 382-383 
37 KOLÁR, Jaroslav (ed.). Středověké legendy o českých světcích. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 

1998, s. 247 
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není důležité legendu přepisovat, nebo shrnovat její dějovou linku. Vyjádřila bych se 

spíše k její formální stránce, stavbě textu a pak bych jen shrnutým obsahem 

jednotlivých kapitol uvedla, kam a jakým směrem se legenda vydává a co bylo 

středem jejího zájmu. 

Hned na úvod se autor vyjadřuje ke své osobě, své roli, kterou v tomto díle 

hraje. Uvádí důvody, proč se do sepsání legendy vůbec pustil. Prý byl žádán sestrami 

řádu sv. Kláry, aby Anežčiny skutky neupadly v zapomnění. Druhým důvodem byl 

příkaz jeho provinciála, jelikož sám osobně se necítil dostatečně způsobilým, aby 

podal zprávu o tak závažném tématu. Uvádí, že nehodlá „psáti nic jiného, než co 

jsem se mohl dověděti od oněch osob, jež, stýkajíce se s Anežkou, na vlastní oči 

spatřily velké projevy jejích ctností a proti jejichž ujišťování vzhledem k jejich 

životním zásluhám se nemůže nikdo snadno stavěti“
38

 Čímž potvrzuje dříve zmíněné. 

Autor legendy vychází ze svědectví lidí, kteří Anežku ještě zažili. 

Následujícím tokem textu se dostáváme již k jednotlivým kapitolám. Je jich 

celkem třináct a zabývají se chronologicky Anežčiným životem s důrazem na její 

víru, velmi silný vztah k Bohu a zodpovědnost vůči všem vlastním předsevzetím.  

První kapitola se zabývá počátkem jejího života. Autor uvádí několik důkazů 

o tom, že Anežka již v dětství předjímala své budoucí poslání. Zástupnou ukázkou 

budiž okamžik, kdy chůva měla Anežku nalézt v kolébce, „jak má ruce a nohy po 

způsobu kříže přes sebe,…“
39

 Poté se zmiňuje o polském ženichovi, kterému měla 

být zaslíbena, když jí byly tři roky. Kvůli němu byla poslána i s chůvou do kláštera 

v Třebnici a díky učení sv. Hedviky našla cestu k víře a svému budoucímu zaujetí. 

V šesti letech klášter opouští, protože její budoucí ženich zemřel. Dále se vzdělává 

v klášteře v Doksanech. V osmi letech se vrátila do rodiny a pak přišla první nabídka 

k sňatku od Jindřicha. Ve chvíli zasnoubení se ale měla udát zázračná událost, 

„neboť slavné jméno panny, jež bylo skoro všem známo, v hodině zásnubu nemohlo 

nikomu z přítomných připadnout na mysl, aby tímto znamením bylo dáno najevo, že 

Anežka ne smrtelnému člověku, nýbrž Beránku bez poskvrny, v jehož knize jméno její 

bylo pamětlivě zapsáno, měla být věčným svazkem zasnoubena.“
40

 Když trávila čas 

na jeho dvoře v Rakousku, o samotě se velmi přísně postila, aby ukázala utrpení 
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Krista i na svém těle. Že ani toto zasnoubení neskončilo svatbou, již víme. Anežka se 

vrací domů a posléze přichází poselstvo od anglického krále a od císaře. 

Přítomnost poselstev opět doprovází vidění. Jeden z mužů ve snu spatří, jak 

Anežce na hlavu sestupuje koruna, kterou ona pak sejme a vsadí si na hlavu jinou, 

mnohem větší. Muž, kterému se zjevení zdálo, si to vyložil tak, že Anežka pojme za 

muže císaře a ne jen krále. Legendista sen samozřejmě vykládá jako korunovaci Boží 

a jako další znamení, co s Anežkou osud chystá. 

Druhá kapitola se věnuje tomu období, kdy zemřel Přemysl Otakar I. a vlády 

se ujal její bratr Václav. Toto období Anežka strávila častým modlením a putováním 

po pražských kostelech. Obsahuje i její rozhodnutí vydat se řeholní cestou života.  

Třetí kapitola pojednává o samotném vstupu do řádu sv. Kláry a krocích, 

které musela podniknout pro založení špitálu, kláštera menších bratří, uvedení sester 

z řádu sv. Kláry a Křižovníků s červenou hvězdou. Poté o nejbližších svatodušních 

svátcích vstoupila do řádu, vzdala se drahých rouch, ostříhala si vlasy a vydala se 

cestou sv. Františka i sv. Kláry. 

Čtvrtá až devátá kapitola se zabývají její pokorou, chudobou, posty, horlivostí 

v modlitbách, úctě ke svátosti oltářní, lásce k utrpení Krista, lásce k sestrám i všem 

zarmouceným. Její drastické posty vedly až k celkové zesláblosti těla. Jeden ze 

zázraků obsahuje objevené ryby, kterými sestry zesláblou Anežku nakrmily. Dalším 

zaznamenaným zázrakem bylo mrtvé dítě, které na Anežčinu přímluvu znovu nabude 

tělesných znaků života, ale jeho duše se Anežky ptá: „Proč mě voláš nazpět z radosti 

do vyhnanství a bídy? Věz, že učiníš-li to, co si přeješ, ani rodičům mým, ani 

žádnému živoucímu tvoru nebudu se moci, jsouc v duchu tak smutna, státi 

potěšením.“
41

 Na to se Anežka přestala modlit a tělíčko znovu vychladlo. I Božího 

proroctví se jí dostalo. Když si v těžké nemoci zoufala, tělo Páně, které právě 

požívala, k ní promluvilo: „Anežko, věz, že neumřeš, dokud neuzříš skoro všechny 

své drahé odejít z tohoto světa.“
42

 Svědectví o uzdravení také existují - léčivé jablko 

z její ruky, bílý závoj z její hlavy tlumící bolest, nebo zahnání démona. Myslím, že 

další výčet zázraků pro náš účel není nutný. 

                                                             
41 KOLÁR (ed.) 1998, s. 211-212 
42 KOLÁR (ed.) 1998, s. 212 



28 
 

Legenda končí jejím úmrtím, tím, co jej provázelo, pohřbem, epilogem a 

výčtem zázraků, mocí Boží učiněných. Autor zmiňuje, že hned po její smrti se našla 

příznivkyně její osoby, která dozvěděvši se o její smrti pospíchala do Prahy, aby 

nejprve oplakala mrtvou a následně vstoupila do kláštera. Také zmiňuje, že Anežku 

dlouho nechtěl nebo nemohl nikdo pohřbít. Závěrečná pasáž obsahující zázraky 

Anežkou způsobené obsahuje 25 událostí, které díky zázraku dobře dopadly. I sama 

královna Eliška Přemyslovna figuruje v zázraku spojeném s uzdravením jejího syna. 

Úplný závěr obsahuje autorovy přímluvy k Anežce. 

Legenda je přínosná z hlediska faktického, kdy dokládá alespoň částečně 

některé historické události. Z hlediska církevního se stala zdrojem zázraků nutných 

k blahoslavení a později ke svatořečení. Význam má i pro nás, a to v tom směru, že 

názorně ukazuje úctu, kterou Anežka již během svého života získala. 
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5. KANONIZACE 

Cesta ke svatořečení Anežky byla dlouhá. První snahy o svatořečení 

zakladatelky kláštera se objevily po dosažení dospělosti Václava, jeho ujetí se vlády 

a nastolení klidu a pořádku, a to ze strany představitelů františkánského řádu v Praze. 

V této době taky pravděpodobně vzniká legenda o sv. Anežce a zázracích, které měla 

způsobit. Ke svatořečení ale nedošlo.  

Klášter pokračoval v tradici řehole klarisek. Ty se staraly o hrob Anežky 

a zaznamenávaly zázraky, které se udály u jejího hrobu, anebo díky přímluvě určené 

Anežce. Hrob byl často zaplavován vodou z Vltavy, tudíž sestry nechaly ostatky 

vyjmout, omyly vínem a vložily do dřevěné rakve. „Voda ze zaplaveného hrobu a 

použité víno pak údajně sloužily nemocným jako zázračný lék.“
43

 Roku 1328 

zažádala Eliška Přemyslovna o její kanonizaci. Ta tentokrát opět nedopadla úspěšně 

díky sporům o papežský stolec mezi Mikulášem a Petrem z Corbary, který byl 

zvolen Ludvíkem Bavorským jako protipapež. 

Další pokus o její svatořečení proběhl po skončení třicetileté války. Díky 

zdevastovanému klášteru se stalo toto úsilí psychickou podporou klarisek. Zvýšil by 

se zájem o jejich klášter, nemusely by se tolikrát upomínat o pomoc s opravami. 

Byly by opět centrem dění. Byly sepsány všechny verze legendy, znovu přeložen 

životopis, vše se shromáždilo a shrnulo. Bohužel snahy opět vyšuměly do prázdna. 

Až v roce 1874 se podařilo docílit částečného úspěchu a Anežka byla na popud 

arcibiskupa Schwarzenberga papežem Piem IX. beatifikována. 

V roce 1982 probíhaly oslavy sedmistého výročí smrti blahoslavené Anežky 

České a bylo znovu oficiálně zažádáno v Římě o svatořečení. Odpověď ale zněla: 

„Jelikož se jedná o středověkou blahoslavenou, která dosáhla roku 1874 papežského 

potvrzení a povolení úcty, tedy s poměrně povšechným vyřízením bez předběžného 

prozkoumání ctností, nelye přikročit ke kanonizaci dříve, než budou prověřeny a 

schváleny hrdinské ctnosti. Za tím účelem je nutno připravit tzv. pozici o 

ctnostech.“
44
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44 NĚMEC, Jaroslav. Zázraky ke kanonizaci českých světců. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009, 
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Pozice o ctnostech je knižní podkladový materiál, který v rozličných skutcích 

dokládá mimořádné ctnosti budoucího světce. A také dokládá jeho svatou smrt. Mezi 

skutky, které Anežčino svatořečení umožnily, patřila její zbožnost, láska k bližním a 

nesobeckost dokázané stavbou kláštera, zřeknutím se bohatých a vlivných ženichů 

výměnou za lásku Kristovu. Pozice v těchto bodech vychází z legendy o Anežce, 

která byla sepsána záhy po její smrti. Také zohlednila Čtyři listy, dopisy zaslané 

sv. Klárou. Z těchto podkladů byl vypracován Dekret, který byl 13. 1. 1988 potvrzen 

papežem.  

Kurie také ale před svatořečením požaduje světcovy ostatky. Díky přesunům 

Anežčiných ostatků a nevědomí, kde se hrob vlastně nachází, nemohlo ke 

svatořečení dojít. Až v padesátých letech minulého století se objevila zpráva, že část 

jejích ostatků by se mohla nacházet ve španělském královském paláci El escorial. 

Tam se měla nacházet od 16. století díky příbuzenským vztahům mezi Přemyslovci a 

kastilskými králi. „Roku 1567 odvezla do Španělska císařovna vdova Marie dolní 

čelist sv. Anežky, která byla později zařazena mezi svaté ostatky královské baziliky na 

zámku El Escorial.“
45

 

Za oltářem se nachází sbírka ostatků mnoha svatých. Zde se Šimonu Zuskovi 

podařilo najít Anežčinu relikvii, a to její spodní čelist. Její část se roku 1982 dostává 

do Prahy a v roce 1988 je relikvie celá předána Praze a uložena ve svatovítské 

katedrále. 

Dalším požadavkem kurie byl „alespoň jeden důkladně dokumentovaný 

zázrak, který se stal v poslední době a výslovně po schválení kultu neboli po 

beatifikaci.“
46

 Našlo se několik záznamů o zázračném uzdravení na přímluvu 

bl. Anežky z 30. let 20. století v generálním archivu otců františkánů minoritů a 

v archivu Kongregace pro svatořečení. Tyto zázraky musely být i lékařsky 

potvrzeny. Například zázrak trvalého uzdravení Karla Reisingera byl potvrzen 

zástupcem primáře Vinohradské nemocnice v Praze slovy: „Jednalo se o prudký 

                                                             
45 ŠTĚPÁNEK, Pavel. Čechy a Španělsko ve středověku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
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46 NĚMEC 2009, s. 13 
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zánět žlučníku (...) Nastalo nevysvětlitelné zlepšení a pacient byl propuštěn do 

domácí péče. 5. 12. 1941, MUDr. Havránek.“
47

 

Konečně byly všechny požadavky kurie naplněny a ke svatořečení Anežky 

dochází 12. listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. Završuje se tak 

několikasetleté úsilí. Díky historickým událostem v Československu v následujících 

dnech se naplňuje i proroctví, že až Anežka bude svatořečena, bude se v Čechách 

dobře žít. 
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6. RYTÍŘSKÝ ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ S ČERVENOU  

HVĚZDOU 

Tento řád byl založen sv. Anežkou v roce 1233. Původně šlo jen o laické 

sdružení bratrů u kostela sv. Haštala, kteří se starali o chod špitálu, na který Anežka 

jako představená kláštera neměla dostatek času. Papež Řehoř IX. bratrstvo povýšil na 

rytířský řád s řeholí sv. Augustina v roce 1237 a od roku 1238 již měl řád vlastní 

samosprávu. Po založení kláštera sídlili u Juditina mostu, který jim do správy dal král 

Václav I. Vybírali clo a starali se o jeho opravy. V roce 1252 Anežka „položila 

základní kámen nového Křižovnického kostela a špitálu na staroměstském předmostí 

Karlova mostu.“
48

 Kostel nesl jméno sv. Františka Serafínského. Patrony řádu jsou 

sv. Anežka, sv. Augustin, sv. Jan Nepomucký a další čeští patroni. Velké úctě se 

rovněž těší sv. Helena a sv. Konstantin, kteří byli císařskými vládci Svaté země, když 

zde působil řád, dále také Panna Maria a sv. František z Assisi. 

Křižovníci uctívají Anežku spíše jako zakladatelku kláštera než jako 

zakladatelku řádu. Podle prastarého řádového pojetí totiž bratrstvo spojené se 

špitálem vyšlo z rytířů, kteří se vrátili ze Svaté země. Anežka je měla jen podchytit a 

umožnit jim pracovat dále stejně, jako pracovali ve Svaté zemi.
49

 Tam měli být ve 

službách sv. Kříže a s Herakleitem měli vyplenit Chosroovu svatyni, odkud získali 

zpět sv. Kříž. 

Hlavním zájmem řádu ale byla špitální činnost a duchovní správa na 

svěřených farách. Tím, že šlo o domácí řád, byl jeho vzestup velmi rychlý. 

Největšího rozmachu dosáhl za vlády Karla IV. Požár v Praze v roce 1398 a následné 

husitské nepokoje způsobily zbrždění dosavadního vývoje. Husité vypudili většinu 

pražských Křižovníků do západních Čech. I mimo Prahu zaniklo několik špitálů a 

komend. 

Mezi významné osobnosti můžeme počítat velmistra Mikuláš Puchnera, 

působícího v tomto úřadě na konci 15. století. Ten pro řád objednal hned několik 

uměleckých děl. Mezi nimi v roce 1482 archu s pohyblivými křídly pro hlavní oltář 

špitálního a klášterního kostela, takzvanou Puchnerovu archu. 

                                                             
48 ŠRONĚK, Michal. Jan Jiří Heinsch: malíř barokní zbožnosti (1647-1712). Vyd. 1. Praha: Gallery, 2006, s. 90 
49 Anežka Česká, dokument České televize; Česká televize; Praha 2011, P. Mgr. Jiří Hladík, gen. vikář v 00:31:50 
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Zvláštního uznání se Křižovníkům dostalo, když byl na stolec pražského 

arcibiskupa v roce 1561 uveden velmistr řádu Antonín Brus z Mohelnice. „Od té 

doby až do smrti arcibiskupa a velmistra Jana Bedřicha z Valdštejna roku 1694 byl 

vždy za velmistra řádu postulován pražský arcibiskup.“
50

 Došlo tím ke zvýšení 

prestiže řádu. 

Významnou postavou řádu byl Jiří Ignác Pospíchal. Byl prvním zvoleným 

velmistrem a stal se jím právě po smrti Jana Bedřicha z Valdštejna. Měl velký zájem 

o hospodářský chod řádu. Nechal opravit budovy špitálu i konventu poničené při 

obléhání Prahy Švédy v roce 1648 a zasazoval se o jejich strohost. Vnitřnímu 

bohatému vybavení a výzdobám se ale nebránil. Vznikla tak řada obrazů ze štětce 

barokního malíře klasicistního směru Jana Jiřího Heinsche k uctění památek sv. Jana 

Nepomuckého, sv. Barbory a cyklus obrazů sv. Anežky. Toto dílo objednával ještě 

Jan Bedřich z Valdštejna a pokračovalo se i po jeho smrti. 

Další významnou osobností z řad řádu byl bezesporu Jan František 

Beckovský. Byl historikem, spisovatelem, překladatelem a knězem. V rámci řádu 

zastával funkci administrátora řádového špitálu. Byl přesvědčeným katolíkem a 

vlastencem, své spisy vydával převážně česky, některé ale i německy nebo latinsky. 

Mezi jeho díla patří například Poselkyně starých příběhův českých, kde opravil 

některé chyby a nepřesnosti kroniky Václava Hájka z Libočan, monografie 

sv. Anežky se zde nachází na sedmi různých místech, anebo Milá choť nebeského 

miláčka, blahoslavená Anežka česká. Toto dílo vydal v roce 1701 a vzdává tím poctu 

Anežce jako zakladatelce špitálu. Od J. F. Beckovského také pochází domněnka, že 

Křižovníci se měli po získání uloupenéh sv. Kříže a vytlačení ze Svaté země 

Saracény v roce 1217 usídlit v Hloubětíně u Prahy.
51

 

Znak řádu Křižovníků s červenou hvězdou obsahuje červený kříž a červenou 

hvězdu na černém štítu. Tvary kříže se v průběhu staletí měnily a i hvězda byla 

přidána až roku 1252. Kříž byl původně rovnoramenný, později kotvicový, někdy se 

objevoval tlapatý, až se nakonec ustálil kříž osmihrotý, neboli maltézský. Dalšími 

atributy znaku jsou mitra, berla, velmistrovský klobouk, neboli galerus, meč a šíp, 
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které jsou nad štítem nebo pod ním. Štítonoši jsou sv. Helena a buď sv. Konstantin, 

nebo císař Herakleitos. 

Původním oděvem byla černá kápě, škapulíř, svrchní sukně a plášť 

s červeným křížem, později s červenou hvězdou. Stejně jako na znaku. Koncem 

13. století mohli jako rytířský řád nosit meč, který ale museli odkládat při příchodu 

do konventu. Dnes Křižovníci nosí černý talár s dvěma bílými jazýčky na kolárku a 

s červeným maltézským křížem a hvězdou. 

Současná činnost řádu se orientuje na duchovní činnost na začleněných farách 

a finančně podporuje činnost několika nemocnic, ale sám žádnou ve své správě 

nemá.  



35 
 

7. ZOBRAZENÍ 

Jako uctívaná a uznávaná světice byla Anežka mnohokrát zobrazována. Jde o 

zobrazení jak obrazová, tak sochařská nebo vyřezávaná. Že jde o Anežku, se dá 

poznat díky atributům, které se u ní nacházejí. Řekněme si tedy nejprve, které 

atributy Anežku vystihují.  

V první řadě jde o zobrazení ženy, a to v kněžském nebo řeholním oděvu. Na 

hlavě buď nemá nic, anebo má královskou korunu. Bývá zobrazována jako abatyše, 

nebo jako princezna odkládající královský šat a přijímající řeholní hábit. Také je 

zobrazována, jak slouží nemocným nebo chudým, nebo jak křísí dívku. Konkrétními 

atributy bývá model kostela, beránek, kterého má v ruce nebo jí leží u nohou, štít 

s českým lvem nebo s červeným křížem a hvězdou.
52

 

7.1. Malířské památky 

Nejstarší zobrazení, které je ale sporné, nacházíme v iniciále „S“ v Oseckém 

lekcionáři Arnolda Míšeňského z období kolem roku 1280 (obr. 1). Nacházíme zde 

Anežku Římskou, pod níž klečí v řeholním rouchu ženská postava s nápisem Agnes. 

Někteří odborníci, například Helena Soukupová, se domnívají, že rukopis byl 

vytvořen pro klášter klarisek, a proto jde o sv. Anežku Českou. Jiní se domnívají, že 

je zde zobrazena Anežka, abatyše z Mariensternu, protože „lekcionář je spíše 

cisterciácké povahy“
53

 a „byl objednán abatyší cisterciaček kláštera Marienstern 

v Lužici.“
54

 

Nesporně už je Anežka zobrazena v Breviáři Křižovnického velmistra Lva 

z roku 1356, který je uložen v Národní knihovně ČR (obr. 2). Na úvodním 

celostránkovém obraze nacházíme Anežku jako zakladatelku špitálu oděnou 

v královském rouše, jak oběma rukama drží stavbu kostela a předává jej klečícímu 

Křižovníku, který má na plášti řádový znak. Jde buď o prvního velmistra řádu 

Alberta ze Šternberka anebo častěji uváděného velmistra Konráda, nástupce Alberta. 

Dlouhá léta bylo toto zobrazení považováno za nejstarší. Zachycený obraz má 

nejspíše poukazovat na založení řádu Křižovníků s červenou hvězdou, což je patrné 
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z latinského nápisu nad miniaturou. V překladu zní: „Léta vtělení Pána 1238 svatým 

Otcem papežem Řehořem IX. potvrzen jest řád bratří Křižovníků s hvězdou podle 

řehole sv. Augustina, který založila ještě během své pozemské existence 

nejkřesťanštější panna Anežka, zrozená z rodu královského, z otce totiž Přemysla, 

…“
55

 Tato scéna předání nebo posvěcení se objevuje i mnohokrát později. Křižovníci 

tímto zobrazením nejspíše poukazují na svou starobylost.   

Již zmiňovaná Puchnerova archa vzniká při příležitosti dvoustého výročí 

Anežčiny smrti v roce 1482 a objednává ji Křižovnický velmistr Mikuláš 

Puchner (obr. 3). Jde o archu s dvěma pevnými a dvěma pohyblivými a z obou stran 

malovanými křídly. Ve středu stála socha Madony Assumpty, Madony korunované, 

nanebevzaté. Na pevných křídlech je zobrazena sv. Barbora s klečící postavou 

velmistra Puchnera a sv. Kateřina. Text pod oběma světicemi informuje o vzniku 

archy. Na jednom z pohyblivých křídel je zobrazena Anežka, jak předává kostel 

velmistrovi. Jde o stejnou scénu jako v Brevíři Křižovnického velmistra Lva, ale na 

obraze přibyl ještě anděl s řádovým znamením, červenou hvězdou, v rukou. Na 

pohyblivém křídle je dále zobrazena žena s knížecí korunou ošetřující nemocného. 

Ta byla dlouho považována také za Anežku. Ale pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt se 

pozastavuje nad faktem, že při scéně předávání kostela má světice na hlavě korunu 

královskou, kdežto tato postava má korunu knížecí. Proč? Na základě debat 

s řádovým knězem Markem Pučalíkem dospěli k názoru, že by mohlo jít spíše 

o Annu Lehnickou, sestru sv. Anežky, nebo o sv. Hedviku Slezskou. Anna přispěla 

k příchodu Křižovníků do Vratislavi a k založení místního špitálu sv. Alžběty. Ale 

tím, že byla tato postava dlouho považována za sv. Anežku, vzniklo mnoho 

pozdějších maleb, které Anežku zobrazují právě takto, jako ošetřující nemocného, a i 

s knížecí korunou na hlavě. 

Nástěnné malby v refektáři kláštera sv. Anežky z doby kolem roku 1570 

zobrazují podle Heleny Soukupové také Anežku. Jednou klečící u nohou Krista, 

podruhé po pravici Madony. 

Dalším objednavatelem, který zvolil zakládací scénu jako stěžejní pro 

umělecké dílo, byl Nicolaus Kosarius, nebo také Mikuláš Kozař. Kolem roku 1600 

objednal u neznámého autora dílo s tématem založení Křižovnického řádu pro klášter 
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na Hradišti sv. Hyppolita. V pravém horním rohu vidíme kozla, což by mohlo 

znamenat, že tento obraz nechal Mikuláš namalovat pro svou rezidenci. Obraz 

zobrazuje potvrzení řehole papežem Řehořem IX. Scéna je vlastně rozdělena do 

dvou dějových pozic. V zadní sedí papež se třemi kardinály a jedním biskupem a 

velmistrem, vpředu předává Anežka klášter Albertu ze Šternberka. Velmistr se tedy 

na obraze vyskytuje dvakrát. Z historického hlediska je obraz také zajímavý. Velmi 

věrně zobrazuje reálie té doby. I oblečení všech odpovídá. Jenom červené hvězdy na 

řádových rouchách nejsou správně. Právo nosit hvězdu bylo uděleno až v roce 1252. 

Mimo České země se se zobrazením české světice setkáváme zřídka. Je to 

logické, Anežčino působení bylo spíše místní. Jedním z těchto méně početných 

zobrazení je například jeden z prvních ikonografických námětů stromu života, který 

najdeme v rukopise XIX-B1 v Musée Condé v Chantilly. Rukopis je datován rokem 

1432 a jeho autorem je Jean de Stavelot. Jeho obsahem jsou zázraky sv. Benedikta ze 

Starého zákona. Sv. Benedikt je zde zobrazen se svými předky odvozenými z rodu 

Rekabovců. Anežku zde najdeme v dolní levé části. 

Podobným mimočeským námětem, založeném na zobrazení stromu 

genealogie světce, kde najdeme sv. Anežku, je graduál klarisek Gradual de Sanctis 

z let 1494 až 1497, který je dnes uložen Bavorské státní knihovně 

v Mnichově (obr. 4). Jeho předlohou byla kresba z norimberského tisku Rosarium 

beati Francisci z roku 1484. Centrem zájmu samozřejmě není Anežka, je jím 

sv. František a „jeho“ Kmen (Kořen) Jesse. Jde o ikonografický námět, který vychází 

ze zobrazení genealogie Krista. Ze spící postavy Jesseho, otce krále Davida, jehož je 

Kristus potomkem, vyrůstá kmen stromu, v jehož větvích sídlí portréty 

starozákonních proroků a na vrcholu najdeme Ježíše Krista, který je následníkem jich 

všech. Toto zobrazení bylo často používání, tudíž i modifikováno a přejímáno. 

Jednou z těchto modifikací je i zmíněný graduál. V jeho centru stojí sv. František na 

vrcholu kmene stromu. Kolem něj je množství osob, spojených s jeho řádem a na 

vrcholu je ukřižovaný Kristus. V dolní části sice nenacházíme žádnou spící postavu, 

ale i tak je zde motiv stromu a větvení zřetelný. V dolní levé části je zobrazena 

sv. Anežka Česká v doprovodu tří řeholnic. 

Barokní ikonografie Anežky je velmi početná a v mnoha případech čerpá své 

náměty ze životopisu Anežky zpracovaného Janem Františkem Beckovským. Jedním 
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z barokních autorů zobrazujících Anežku je Jan Jiří Heinsch. Žil v letech 1647 až 

1712 a je zástupcem realistické větve barokního malířství. Anežky se týká jeho 

cyklus lunet, které sloužily jako výzdoba Křižovnického kostela sv. Františka. Tento 

cyklus obsahuje tři lunety a pochází z roku 1696. Na prvním obraze je zobrazena 

Anežka jako zakladatelka špitálu (obr. 5), na druhém uvádí do špitálu Křižovníky 

(obr. 6), na třetím přijímá řeholní roucho (obr. 7). Dříve byla známa jen luneta 

Anežky vstupující do řádu klarisek. Její osoba je zobrazována jako zakladatelka 

kláštera, ne jako zakladatelka řádu. Řád vidí své počátky u sv. Heleny. Zájem o 

Anežku, stejně jako o jiné světce, začal ožívat po tridentském koncilu (1545-1563), 

kdy začínala katolická reformace. Vzniká proto větší množství děl než dříve.
56

 

Luneta se sv. Anežkou zakládající špitál zobrazuje světici v červenobílých 

šatech s hermelínovým pláštěm a knížecí korunou. Se staviteli debatuje nad plány 

rozestavěného kláštera, který je vidět v zadním plánu obrazu. Při předávání kláštera 

je Anežka oblečená obdobně, jen šaty mají barvu oranžovou. Přivádí Křižovníky ke 

vchodu, který je lemován chudými s napřaženýma rukama. „Tváře Křižovníků jsou 

výrazně individuálně odlišeny a mají téměř portrétní charakter. Zda jde o skutečné 

portréty, je obtížně rozhodnout, protože podobně Heinsch postupoval často ve svých 

obrazech z 80. a 90. let.“
57

Anežka vstupující do kláštera je zobrazena jako klečící 

klariska v rouchu, biskup jí právě klade na hlavu černý závoj. Za klečící Anežkou 

stojí dívky, které odnášejí její odložené světské šaty. 

Pokračováním tohoto cyklu jsou další čtyři lunety se zázračnými uzdraveními 

způsobenými Anežkou. Tyto už nejsou dílem J. J. Heinsche, nýbrž některého z jeho 

následovníků. Na všech čtyřech obrazech najdeme polopostavu sv. Anežky dlící na 

nebesích v řeholním rouchu a s knížecí korunou. Čerpají ze zázraků zapsaných 

v legendě o životě Anežky. Na první lunetě je zobrazeno uzdravení Elišky 

Přemyslovny (obr. 8). Eliška, zesláblá po porodu dcery Judity, leží těžce nemocná na 

lůžku. Vedle lože vidíme na polštáři ležet královskou korunu. U lůžka nemocné stojí 

kněží a provádí poslední pomazání. Vlevo klečí pážata a pláčou nad smrtí své paní. 

Nad nimi Anežka žehná nemocné, aby se uzdravila. Na druhé lunetě je uzdravení 

rytíře Tasa vínem, ve kterém byly namočeny Anežčiny vlasy. Rytíř Tas leží na lůžku, 

ženská postava, pravděpodobně manželka, pláče u dveří a dva muži podávají rytíři 
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sklenku s léčivým nápojem. Anežka opět žehná z výše. Na třetím obraze je hraběnka 

Mladotová ze Solopysk prosící u hrobu Anežky za uzdravení manžela. Klečí u hrobu 

Anežky v klášteře klarisek. Přihlížejí jí ještě dvě dívky, jedna starší dáma a v pozadí 

se modlí nejspíše manželský pár. Anežka modlitbu vnímá opět ze středu obrazu. A 

na čtvrté lunetě vidíme uzdravení dcery Václava II. a královny Guty. Královna klečí 

u hrobu světice, na který jiná žena pokládá dítě oděné v řádovém rouchu klarisek. 

Tento výjev sleduje několik osob kolem. Anežka dítěti žehná. 

Od roku 1689 pobýval v Praze další Křižovníky vyhledávaný malíř Jan 

Kryštof Liška. Jeho ideální portrét prvního velmistra řádu Alberta ze Šternberka má 

zajímavý koncept (obr. 9). Velmistr oděný do řádového oblečení sedí u stolku, na 

němž přidržuje zobrazení Anežky předávající model kostela Křižovnickému 

velmistru. K této scéně založení se pojí i listiny položené na stole. Jde o ochranný a 

výsadní list z roku 1234 vydaný Václavem I. a potvrzený bulou Řehoře IX. List i 

bula jsou přítomny na obraze. Liška převzal, co se motivu předání týká, zobrazení 

z Puchnerovy archy a zachoval z velké části danou kompozici. V pozadí se nachází 

„závěs dynamizující celý obraz. Převažují teplé barvy od tmavě hnědého pozadí přes 

dominující červený plášť až po růžové inkarnáty (barevné vystižení pleti).“
58

 Jde i o 

první dílo, kde nacházíme signaturu, která je sice narušená, ale můžeme v ní vidět 

podpis Lysk nebo Lyska.  

Kolem roku 1700 vzniká Křižovnická Svatá konverzace. Autor není znám, ale 

jistě vznikl v rámci aktivního vlastenectví Jiřího Ignáce Pospíchala. Anežka zde stojí 

ve vchodu do špitálu a ukazuje dovnitř. Z nebes jí žehná Kristus sedící na klíně 

Panny Marie. Dále zde vidíme sv. Františka a sv. Augustina. Sv. Františka poznáme 

podle františkánského roucha a stigmat. Atributem sv. Augustina, který zde vidíme, 

je srdce hořící duchovní láskou. Oba jsou zde zobrazeni, protože měli vliv na 

Anežčin život. Anežku doprovází ženy, které hledí na dění ve špitálu. Nad vchodem 

nesou dva andělíčci znak Křižovníků – kotvicový kříž a červenou hvězdu. Kříž 

odkazuje na Krista, hvězda na Pannu Marii. Obraz měl být umístěn v konventní 

kapli. 

V té měl pravděpodobně být umístěn i obraz dalšího neznámého autora, na 

kterém sv. Anežka žehná Křižovníkovi u paty mostu (obr. 10). Anežka v hábitu 
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klarisek s lilií v ruce žehná jak mužské postavě, zástupci řádu v rytířském oděvu 

podobném římským vojákům, tak celému klášteru. Obraz zachycuje pohled 

z dnešního Karlova mostu. Nacházíme zde i zobrazení řeči v podobě mluvících 

pásek. Scéna je i zajímavou ukázkou toho, jak to v těchto místech vypadalo před 

úpravami špitálu i toku řeky.  

Dalším Pospíchalovým přispěním k obnovení kultu Anežky vznikl na začátku 

18. století portrét Anežky, která v řádovém rouchu a s knížecí korunou na hlavě drží 

v jedné ruce kříž a v druhé lilii, symbol panenství. Dole vidíme latinský nápis 

B: Agnes Ottocari II Boemorum Regis III Filia. To by mělo znamenat, že jejím 

otcem je Přemysl Otakar II. a ona je jeho třetí dcerou, nebo jednou ze tří dcer 

Anežek. Což je chybné. 

Josef Winterhalder vytvořil v roce 1766 skicu s názvem Oslava sv. Hypolita 

k malbě Adorace sv. Kříže v kopuli Křižovnického kostela sv. Hypolita v Hradišti u 

Znojma. Námětem skici je oslavení římského vojáka sv. Hypolita, který je 

patronátním světcem proboštského chrámu. Zadavatelem byl Křižovnický probošt 

Johann Georg Hauer. Ten ještě před vyhotovením malby umírá a vlivem jeho 

následníka Johanna Nepomuka Strzechy dochází k ikonografické proměně této části 

malby. Původně měla být mezi ostatním světci zobrazena sv. Anežka Římská. Ta ale 

byla nahrazena Anežkou Přemyslovnou, která je chápana jako zakladatelka špitálu a 

propagátorka řádu. Anežka je zde oděna opět v řádovém rouchu klarisek, na hlavě 

má korunu, v jedné ruce třímá dřevěný kříž a lilii, druhou rukou dává almužnu 

žebrákovi klečícímu u jejích nohou. Dalšími svatými, zde zobrazenými, jsou 

sv. Antonín Paduánský, který se vyznačuje františkánským rouchem a tím, že drží 

v rukou Jezulátko. Dále pak sv. Jiří a sv. Hypolit nebo také Hippolitus. Vypuštěn 

z původního konceptu byl pak sv. Jan Křtitel, patron rytířských řádů. Sv. Antonín 

Paduánský a sv. Hypolit jsou zde zobrazeni proto, že každý z nich je patronem 

jednoho ze dvou kostelů na Hradišti. 

Mezi léty 1730 až 1780 vznikl obrázek oltáře s trůnem Boží Moudrosti, 

Pannou Marií a Křižovnickými patrony (obr. 11). Ve vertikální ose obrazu se nachází 

Bůh Otec, který drží řádový kříž s ukřižovaným Kristem. Mezi nimi je i holubice 

Ducha svatého. Pod křížem vidíme řádovou šesticípou hvězdu, v jejímž středu je Jan 

Nepomucký místo tradiční Panny Marie. Ta v podobě Puchnerovy Madony stojí pod 
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hvězdou. Mezi Madonou a hvězdou, v centru celého obrazu, jsou umístěna Ježíšova 

stigmata – probodnuté ruce, nohy a srdce. Madona je draze oblečená a drží v rukou 

Ježíška. Po její pravici stojí sv. Anežka Česká, která má na sobě z řeholního roucha 

jen černý závoj. Dále pak má na hlavě korunu a v ruce kříž. Vedle Anežky stojí 

sv. Augustin, patron řehole, s hořícím srdcem v ruce. Po Madonině levici stojí 

sv. Helena s velkým křížem v rukou. Vedle Heleny je její syn, císař Konstantin 

Veliký, za jehož vlády měl podle legend řád v Palestině vzniknout. Po levé straně 

obrazu nad již jmenovanými světci se nacházejí ještě sv. Anna, matka Panny Marie 

s malým dítětem, a sv. František z Pauly, kterého zde charakterizuje dlouhý hábit, 

kapuce a hůl. Po pravé straně je sv. Josef s malým Ježíškem a sv. František z Assisi. 

Pro vymýcení pochyb jsou zde uvedeny i popisky všech světců. Všichni jsou 

zobrazeni, jako by byli součástí oltáře. Celý obraz je zarámován v pozlaceném 

vyřezávaném rámu. 

Mimo Čechy se s barokním zobrazením sv. Anežky České shledáváme jen 

zřídka. Proto stojí za zmínku nástropní malba Paula Trogera v kostele 

v Heiligenkreuzu – Guttenbrunnu.  

7.2. Gafika a kresby 

Existují i barokní grafiky sv. Anežky. Dřevořez z roku 1517 od Leonharda 

Becka (obr. 12) ukazuje ženu v řeholním rouchu, s růžencem v ruce a s beránkem u 

nohou, jak stojí u brány rozlehlé budovy. Za ní andělíček drží erb se lvem. Toto dílo 

bylo objednáno minoritou Mikulášem Glasbergerem, zpovědníkem norimberských 

klarisek. Světice je označována jako blahoslavená Anežka, nebo také jako 

sv. Vertela. Na sv. Vertelu poukazuje právě erb se lvem, což je rakouský habsburský 

znak. Na Anežku poukazuje fakt, že v úvodu je pod popisem tohoto dřevorytu 

uvedena Anežka spolu s poznámkou, že zde byl omylem znázorněn i beránek, atribut 

sv. Anežky Římské. Beránek jako symbol Anežky Přemyslovny byl přejat právě od 

sv. Anežky Římské. 

Další grafika vznikla koncem 17. století a provází ji text Prawe Wyobrazeni 

S. Annyssky Panny, z Ržehole Swate Clary, Dczery Přzemisla Krale Cžeského, 

kterazto mnohimy zazrakama se stkwy (obr. 13). Vidíme zde Anežku v řeholním 

rouchu, v ruce třímá berlu, na hlavě má tři koruny, vedle ní leží beránek a za zády 
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stojí klášter. Čili zde vidíme všechny klasické atributy Anežky. Tato grafika vznikla 

k vydání jednostránkové české modlitby Modlitba každodenní k S. Panně Anižce. 

Druhou grafikou je korunovace sv. Anežky Kristem (obr. 14). Vznikla v roce 

1701 jako součást legendického životopisu Anežky Přemyslovny Jana Františka 

Beckovského vycházejícího z předchozího díla Beckovského Poselkyně starých 

příběhův českých. Nese jméno Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka 

panna, Přemysla Druhého (jenž se také Ottogarem I. jmenuje), krále českého třetího, 

dceruška třetí, vyobrazená k pozornému myslopatření, k pobožnému uctění i 

k obzvláštnímu všem jejím vlastencům k potěšení jakožto drahý a před ními dosavád 

klenot skrytý vyjevená. Grafika ukazuje sen císařského delegáta, ve kterém je Anežka 

dvakrát korunovaná Kristem. Na grafice je ještě i její otec, král Přemysl Otakar I., 

který sedí na trůně.  

Třetí grafikou, zde konkrétně mědirytinou, je část čtyřdílné práce s 365 

rytinami františkána Gandulphuse Blanika ze Znojma (obr. 15). Každá ze 365 rytin 

je věnována podle dnů v roce jednotlivým významným členům nebo členkám řádů 

spojených se sv. Františkem. Tato jeho práce obsahovala krátké biografie spojené 

s teologickými pojednáními a s ilustračními rytinami. Na rytinách se nachází 

zobrazení osoby a krátké citáty z Bible. Každá rytina ukazuje důležité skutky, činy 

nebo události ze života osoby z hlediska víry. Takže „svým konceptem každá 

z mědirytin představovala vlastně emblém vystihující ve stručnosti charakter 

zobrazeného člena františkánské rodiny.“
59

 Dílo je podepsané G. Blanikem, ale 

rytiny se liší způsobem zpracování, takže je možné, že na tomto díle pracovalo více 

autorů. Na jedné z rytin je i sv. Anežka Česká, které byl přiřazen den 21. ledna, tedy 

svátek sv. Anežky Římské. Ve středu rytiny stojí Anežka s lilií v ruce v řeholním 

rouchu. Pod sebou má žezlo a dvě koruny. Nad ní se vznáší třetí koruna a beránek 

s prstenem. Pod ní stojí obraz kostela a její soukromá oratoř, ve které se Anežka 

právě modlí s důtkami v rukou. Což je poukaz na její horlivou víru. Text na rytině je 

latinský a odkazuje na odkazy mezi jménem Anežka a jeho řeckým významem, kdy 

hagné znamená čistá. Což podporuje přítomnost lilie a beránka.  
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7.3. Sochařské památky 

Nejstarším zobrazením Anežky, ačkoliv nejde o zobrazení kresebné nebo 

malebné, je podobizna světice na hlavici triumfálního pasu z roku 1261, která se 

nachází na severní straně pasu ve svatyni Salvátora (obr. 16). Hledí na nás obličej 

řeholnice s částí jejího těla. Na hlavě má roušku, v pravé ruce drží lilii se třemi květy 

a na prsou má lilii rozkvetlou s pěti okvětními lístky. Tři květy lilie v pravé ruce 

odkazují k trojjedinosti Boha, rozkvetlý květ znamená plnost a číslo pět je symbolem 

spasení. Podobizna byla umístěna nad oltář Spasitele a byla tím vyjádřena úcta, které 

se Anežce dostávalo již za jejího života. Hlavice zůstala na tomto místě do roku 

1900, kdy byla vyměněna za věrnou repliku Karla Vlačihy, a originál s poškozeným 

nosem přibyl do sbírky Národního muzea. Tam byla hlavice v roce 2011 

restaurována akademickou sochařkou Jitkou Malovanou. 

Mezi sochařskými památkami není příliš mnoho děl, která by znázorňovala 

Anežku. Nejstarší sochou je pískovcová socha z roku 1703, která byla po opravách 

kláštera umístěna v nice severní brány (obr. 17). Anežka je oblečena v řeholním 

rouchu, na hlavě má královskou korunu. V levé ruce drží knihu, na které je položena 

koruna, v pravé drží kříž a u nohou jí leží beránek. Socha stojí na soklu s volutami, 

na kterém je napsáno Agnes a rok 1703. 

V roce 1717 anebo mezi léty 1722 až 1724 vzniká další ze soch. Jejím 

autorem je Matouš Václav Jäckel a tvořil z pískovce. Tato sv. Anežka Česká stojí 

v nice hlavního průčelí Křižovnického kostela sv. Františka. Oděná je opět v řeholní 

šat, na hlavě má korunu, další koruna jí leží u nohou a v ruce svírá kříž 

s ukřižovaným Kristem. Nachází se zde spolu s dalšími svatými, které pocházejí 

z dílny Matouše Václava Jäckela. Tento sochař pracoval pro Křižovníky vícekrát a 

„jeho monumentální polychromované řezby z hlavního oltáře chrámu sv. Františka a 

štukované sochy v kostelní lodi náleží k vrcholným realizacím domácí plastiky z doby 

před příchodem Matyáše Bernarda Brauna do Prahy.“
60

 

Z Jäkelovy dílny pochází i socha sv. Anežky z hlavního oltáře v kostele 

Narození sv. Jana Křtitele a Antonína Poustevníka v Klučenicích (obr. 18). Socha 

z roku 1723 je dřevěná a poději polychromovaná bíle a zlacená a do kostela byla 
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umístěna po jeho dostavění v témže roce. Anežka zaujímá esovité postavení, pravou 

rukou objímá kříž, u nohou jí leží koruna. 

Z Moravy a z druhé čtvrtiny 18. století pochází další socha Anežky, opět 

z lipového polychromovaného dřeva. Spolu se sv. Klárou zdobí tato socha oltář 

sv. Barbory v kapli sv. Barbory v Kloboukách u Brna. Anežka drží v ruce knihu a 

pravou rukou kyne věřícím. Socha má červený řádový šat a zlaté cingulum. 

Padesát let před koncem námi sledovaného období, čili v roce 1750, vzniká 

v dílně Jelínků z Kosmonos další Anežčina socha, opět z lipového dřeva. Dnes je 

umístěna v Mělníku v proboštském kostele sv. Petra a sv. Pavla na oltáři 

sv. Vojtěcha. Socha je bíle zbarvená, jen koruna a berla abatyše jsou pozlaceny. 

V jedné ruce tedy drží berlu, druhou má položenou na hrudi. Hlavu s korunou má 

skloněnou. Její oděv ovšem neodpovídá historickým faktům. Cingulum by mělo mít 

jen tři uzly.  

Ze 13. století pochází pečeť velmistra Oldřicha řádu Křižovníků s červenou 

hvězdou (obr. 19). Respektive je její existence inzerována v koroboraci listiny mistra 

Konráda z 2. srpna 1250, ona sama se ale nedochovala. Šlo o první druh pečeti 

špitálu. Další varianty první typologie se objevují hlavně ve 14. století v užití 

velmistrů řádu. Tato pečeť, která je uchovávána v Národním archivu, vznikla rukou 

anonymního mistra a používal ji Křižovnický velmistr Oldřich z Lipé. Anežka je na 

pečeti vyobrazena klečící ve výklenku baziliky Křižovníků. Na první pečeti se 

Anežka vyskytovala se svým bratrem Václavem I., tato pečeť je druhá a „ustavila 

první ikonografický typ Anežky jako zakladatelky řádu Křižovníků a lokálně uctívané 

patronky.“
61

 Tato varianta se na pečetích velmistrů objevuje s malými nuancemi do 

začátku 16. století a také toto zobrazení bylo základem jiných druhů uměleckých 

památek – například zobrazení Anežky v Breviáři velmistra Lva. Po rozdělení na 

špitál a konvent rytířského řádu používali velmistři velmi často své vlastní pečeti se 

zobrazením svého osobního patrona. 
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7.4. Jiné 

Také ještě z popudu dříve jmenovaného Mikuláše Puchnera vznikla v roce 

1492 monstrance, z níž se zachoval jen štítek (obr. 20), který byl později umístěn na 

monstranci zlatníka Kašpara Gschwandtnera z roku 1754 (obr. 21). Štítek je 

z tepaného stříbra, které je zčásti zlaceno.  Jde o rytinu a opět se zde setkáváme 

s výjevem předávání budovy baziliky sv. Františka z Anežčiných rukou do rukou 

velmistra Alberta ze Šternberka. Anežka má na hlavě ještě královskou korunu. 

Vyrytý nápis deklaruje vznik kláštera a okolnosti této události, stejně jako rodokmen 

Anežky. Z druhé strany prohlášení Mikuláše Puchnera o tom, že monstranci daruje 

Křižovníkům a vyzývá je k modlitbám. Tato monstrance ale již v polovině 17. století 

doznávala mnohým škod, a tak byla zhotovena nová monstrance, tzv. Harrachova. Ta 

pak v roce 1754 byla nahrazena tou Gschwandtnerovou a štítky z první i druhé 

monstrance byly vsazeny do její patky. 

Gschwandtnerova procesní monstrance se soškou Immaculaty a 

Křižovnickými patrony v medailonech je z litého, tepaného a zlaceného stříbra 

s různými druhy drahých kamenů od diamantů před smaragdy až k českým 

granátům. Na růžovém smaltu jsou vymalovány postavy Křižovnických patronů. 

Zespodu na patce jsou tedy dva předchozí štítky a ještě třetí, který vznikl právě 

v baroku. Druhé Anežčino zobrazení nacházíme na smaltovaném medailonku. 

Anežka v řádovém rouchu zde drží v rukou kříž a lilie, na stolku po její pravici leží 

odložená koruna a v pozadí stojí Křižovnický kostel. Immaculata, neboli 

neposkvrněná Panna Marie stojící na zeměkouli, drtící patou hlavu hada (symbol 

ďábla odkazující jeho proměně v hada v ráji), zmíněná v názvu monstrance, se 

nachází u vrcholu dříku jako plastická figura. Největší kameny byly od roku 1800 

nejspíš díky bídě způsobené napoleonskými válkami průběžně vyměňovány za 

křišťálové sklo. Přesto jde o „jedno z největších a nejvýznamnějších ostensorií 

pozdního baroka pražské provenience.“
62

 

Kolem roku 1678 vzniká rám kanonické tabulky, ve středech jehož stran se 

nachází medailonky sv. Anežky před křížem s ukřižovaným Kristem, 

sv. Františka z Assisi, sv. Augustina s planoucím srdcem a znakem Křižovnického 

řádu (obr. 22). Rám je částí kanonické tabulce, která sloužila kněžím k usnadnění 
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průběhu mše. Jsou na ní napsány neměnné části bohoslužby, které se takto čtou 

snadněji než z misálu. 

S dalším zobrazením Anežky se setkáme na lampě věčného světla v Hradišti 

u Znojma v kostele sv. Hypolita z roku 1774. Lampa je dílem anonymním a je 

zhotovená ze stříbřené a zlacené mosazi, tedy není z nijak drahého materiálu. Ale je 

posledním detailem rokokového vybavení chrámu sv. Hypolita a její objednávku má 

na svědomí Jan Nepomuk Střecha, který byl proboštem mezi léty 1766 až 1779. Na 

lampě najdeme tři reliéfy. Prvním reliéfem je znak proboštství, kterým je půlený štít 

se svatým Hypolitem a s hlavicí vinné révy, druhým je sv. Jan Nepomucký, 

proboštův patron a nakonec třetím reliéfem je sv. Anežka Česká, která v řádovém 

rouchu klarisek a s korunou na hlavě drží v ruce kříž, který byl v průběhu let ulomen. 

Oka řetězů určených k uchycení jsou ve tvaru řádové Křižovnické hvězdy. 

Také vzniklo mnoho zobrazení jiných ženských osob, které byly s Anežkou 

Českou mylně ztotožňovány. Například v případě relikviáře se zobrazením 

blahoslavené Anežky abatyše, která je zobrazena s atributy sv. Anežky – s beránkem 

u nohou, žezlem a dvěma korunami na zemi, a s černým závojem na hlavě (obr. 23). 

Mělo by ale jít o Anežku, dceru krále Vladislava I. a Gertrudy Míšeňské, která byla 

abatyší benediktinek v klášteře u sv. Jiří na Pražském hradě a zemřela v roce 1228.
63

 

7.5. Relikvie 

Anežčiny ostatky byly sice ke svatořečení nalezeny až ve 20. století, ale již 

dříve byly známy. V polovině 18. století proto vzniká někde v střední Evropě 

relikviář sv. Anežky (obr. 24), který byl v roce 1985 ve Vídni předán moravským 

klariskám pod pečetí a s autentikou pozdějšího arcibiskupa ostřihomského a 

kardinála László Paskaie. Nejde sice o zobrazení v žádném ohledu, ale myslím, že by 

zde uvedeno být mělo. Jde o umělecké dílo vzniklé z podnětu Anežčiny existence. 

Relikvie je ze stříbřeného a zlaceného obecného kovu, skla a textilní aplikace 

v duchu rokoka. Autenticita relikvie nebyla nikdy odborně zkoumána. 

Další a poslední relikvií je ta, která vznikla ke kanonizaci sv. Anežky České. 

V roce 1989 ji zhotovil Otmar Oliva ze zlaceného a stříbřeného bronzu, aby byla 

následně uložena v pražském arcibiskupství. Jde o drobnou relikvii, která se do 
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Prahy dostala jako dar od krále Juana Carlose I. pro pražského arcibiskupa Františka 

kardinála Tomáška. Objevil ji Šimon Zuska v pokladu španělského krále, jak již bylo 

zmíněno (obr. 25).  
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8. ZOBRAZENÍ SVATÝCH KRÁLOVEN A KNĚŽEN 

Z ANEŽČINA ŽIVOTA 

K porovnání zobrazení světic, které žily a působily přibližně ve stejné době 

jako Anežka Přemyslovna, se dobře hodí svatá Alžběta Uherská nebo také Durynská 

a svatá Hedvika Slezská. Obě žily, stejně jako Anežka, ve 13. století. Svatá Alžběta 

byla sestřenicí krále Václava I., tudíž i sestřenicí Anežčinou. Svatá Hedvika byla 

s Anežkou taktéž rodinně spřízněná. Její sestra Gertruda Meranská se stala ženou 

Ondřeje II. a spolu se stali rodiči sv. Alžběty Durynské. Tudíž byla Hedvika 

Anežčinou tetou.  

8.1. Svatá Hedvika Slezská 

Hedvika Slezská se narodila v roce 1174 v Andechsu bavorskému vévodovi 

Bertholdu IV. a Anežce z Rochlitz z rodu Wettinů. Její sourozenci nezůstali zastíněni 

jejími činy. Sestra Gertruda je matkou sv. Alžběty Durynské, bratr Ekbert se stal 

biskupem Bamberským, Berthold kanovníkem tamtéž a následně arcibiskupem 

v Kalocsy, Otto I. byl ve službách Wlefů i Štaufů. Hedvika byla vzdělávána 

v benediktýnském klášteře v Kitzingen. V roce 1187 se stala ženou slezského knížete 

Jindřicha I. Bradatého. S ním měla sedm dětí, z nichž ale Hedviku přežila jen jedna 

dcera, a to Gertruda. Ta se měla vdát za falckraběte Ottu VIII. Wittelsbacha. Ale 

římskoněmecký král Filip Švábský varoval její rodiče před přílišnou výbušností Otty. 

Ten svou agresivní povahu potvrdil posléze, kdy Filipa zavraždil na bamberském 

sněmu. Gertruda se později stává abatyší v Třebnickém klášteře.  

Už v době rodinného života se Hedvika věnovala charitativním činnostem. Na 

její přímluvu založil její manžel špitály ve Vratislavi a ve Středě. Jindřich Bradatý 

zemřel v polských válkách a byl uložen v Třebnici. Tam se také Hedvika po jeho 

smrti uchýlila do kláštera, který v roce 1203 založila a obsadila benediktinkami. 

V tomto klášteře pobývala ve svém dětství i sv. Anežka Česká a její sestra Anna, 

která se pak stala ženou Jindřicha II. Pobožného. Podle legendy měla Hedvika žít 

velmi asketickým životem, „jejím pokrmem byl chléb a luštěniny, nápojem 

převařená voda.“
64

 a měla mít ve velké úctě sošku Panny Marie ze slonoviny, kterou 

nosila stále při sobě a která také byla nalezena v jejím hrobě. Nástupcem Jindřicha se 
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stal její milovaný syn Jindřich II. Pobožný, který ale padl v boji proti Mongolům 

v roce 1241 na Lehnickém poli. Poblíž místa bitvy založila Hedvika další, tentokrát 

ale benediktinský klášter, který v roce 1705 obnovil břevnovský a broumovský opat 

Otmar Daniel Zinke. Díky jeho zájmu o tuto lokalitu se sv. Hedvika v první polovině 

18. století objevuje v ikonografii břevnovských i broumovských benediktýnů. Mezi 

roky 1723 až 1738 zde byl podle plánů architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera 

postaven kostel sv. Hedviky. Hedvika umírá v roce 1243 a je pohřbena v Třebnici. 

Hedvičina kanonizace proběhla na přímluvu warmijského biskupa Anselma, 

knížecích dvorů Piastovců a českého krále Přemysla Otakara II. 24. března 1267 ve 

Viterbu za působení papeže Klimenta IV. Jejím vlivem mělo být založeno přes 20 

kostelů, podporovala františkány, dominikány a cisterciáky, kteří přišli do Slezska. 

Průběhem svého života dokázala, že dnes „by se daly vyjmenovat tři tendence jejího 

spojujícího světeckého charismatu: 1. spojuje národy – polský, český a německý, 

2. spojuje vyznání – katolické a evangelické; 3. spojuje stavy - manželský a 

řeholní.“
65

 

Jedním ze zázraků, který se měl udát ještě během jejího života, je ten, kdy jí 

její muž měl opakovaně vyčítat, že pije vodu místo vína, které tehdy aristokracie pila 

hlavně z hygienických důvodů. Při jedné takové příležitosti měla Hedvika zvednout 

číši s vodou, která se proměnila ve víno, a dokázat tím ostatním, že víno pije.
66

 

Hedvika je často zobrazována jako vdaná žena nebo vdova se závojem nebo 

knížecí korunou či čapkou. Méně často jako cisterciačka. Dalšími atributy této 

světice je soška Panny Marie, model třebnického kostela, kniha, růženec, chléb nebo 

měšec. Často je bosá a s botami v rukou, protože podle legendy do kostela chodila 

bosá. Boty měla připravené, aby si je nazula, kdyby potkala vznešenou osobu. Také 

často dává almužny chudým či jí žehná Kristus z kříže. Je patronkou vyhnanců, 

snoubenců, chudých, spolupráce mezi národy, usmíření, Slezska, Polska, Vratislavi, 

Krakova, Berlína, ostravsko-opavské diecéze a také byla patronkou volby papeže 

Jana Pavla II. v roce 1978. Její svátek připadá na 16. října. 

Z jejího života sou nejčastěji zobrazovány zásnuby s Jindřichem, jak pomáhá 

chudým nebo omývá nohy malomocným. Často také nacházíme scény, kde 
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zachraňuje oběšence nebo léčí choroby očí. Zakladatelská scéna třebnického kláštera 

samzřejmě nesmí v tomto výčtu chybět. 

Zaznamenané legendy o sv. Hedvice jsou Vita S. Hedwigis, jejímž autorem je 

Engelbert a která byla citována v kanonizační bule papeže Klimenta v roce 1267. 

Druhou verzí pak je rozsáhlejší legenda s názvem Legenda maior de beata Hedwigi. 

Z těchto legend pak čerpali a i dnes mohou čerpat umělci inspiraci. 

Sice je dnes Hedvika považována i za českou světici, ale působila spíše ve 

Slezsku, ze kterého nám dnes zbyla jen jeho malá jihovýchodní část, která se 

rozprostírá kolem Opavy, Ostravy a Jeseníku. Proto se nejvíce kostelů zasvěcených 

sv. Hedvice nachází hlavně v polském Slezsku. U nás najdeme jen pět kostelů nebo 

kaplí.
67

 I většina maleb pochází právě z Polské části Slezska, z města Lehnice. 

Některá její zpodobnění jsou i v dalekém zahraničí. 

Mezi ty, které na našem území běžně nenajdeme, protože jsou trvale uložena 

jinde, patří pravděpodobně jedno z nejstarších zobrazení sv. Hedviky, které najdeme 

v Ostrovském rukopisu, což je velká ilustrovaná legenda o sv. Hedvice. Ten dnes 

trvale sídlí v Los Angeles. Tato ilustrovaná legenda obsahuje 204 pergamenových 

listů, na nichž je zapsáno několik různých textů týkajících se Hedvičina života. Mezi 

nimi najdeme například právě tu zmiňovanou legendu, nebo kázání papeže Klimenta 

při jejím svatořečení. „Jak je patrné z přípisu, rukopis objednal lehnický a břežský 

vévoda Ludvík v roce 1353.“
68

 Obsahuje ilustrace s náměty ze života Slezské světice, 

které jsou rozčleněny do dvanácti kapitol chronologicky dle jejího života. Mezi 

nejznámější zobrazení Hedviky patří to, kdy světice stojí před vchodem, v pravé ruce 

drží sošku Panny Marie s Jezulátkem, v levé má knihu. Na hlavě má bílou roušku a 

kolem hlavy svatozář. Za ní klečí dva donátoři (obr. 26).  

Dalším ještě gotickým zobrazením Hedviky, které nepochází z našeho území, 

je její portrét ve velké knize městských práv města Lehnice (obr. 27). Iluminace je 

z 30. let 15. století a k textům městských privilegií ji připojil Ambrosius Bitschen, 

který v Lehnici působil od roku 1420 jako městský písař. Na miniatuře je Hedvika 

držící v rukou model třebnického kostela, na hlavě má bílý závoj a knížecí čapku. Je 

bosa. Tento „ikonografický typ Hedviky s odznaky knížecí moci vznikl na počátku 
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15. století, v době husitských válek, a následně se stal takřka závazným způsobem 

vyobrazení světice na slezském území.“
69

  

Na českém území najdeme většinu Hedvičiných zpodobnění v Národní galerii 

nebo v sakrálních prostorách. A protože Křižovníci měli špitál i ve Vratislavi a 

Hedviky si velice vážili, dokonce vlastnili část její relikvie, objevuje se Hedvika i 

v řádovém zobrazení. Například ji najdeme v Hradišti u Znojma na plátně 

z roku 1700 nebo později (obr. 28). Že jde o tuto světici, s jistotou poznáme podle 

nápisu ve spodní části obrazu, který uvádí, že jde právě o Hedviku. Již barokní malba 

nám představuje Hedviku klečící před krucifixem. Poukazuje na zázrak, který se udál 

při vstupu Hedviky do třebnického kláštera. Měla se modlit natolik upřímně, že jedna 

ze sester spatřila Krista, jak se pohnul a požehnal jí. Pod Hedvikou leží odložená 

knížecí koruna. Za touto postavou vzadu v typickém barokním šeru ještě můžeme 

rozpoznat další osobu, která obsluhuje u stolu. Tato osoba má na hlavě knížecí 

korunu. Nápis, který upozorňuje na Hedviku, zmiňuje taktéž blahoslavenou Annu 

Českou, kterou měli Křižovníci také ve velké úctě. Tudíž by mohlo jít o Annu, kterak 

v duchu Hedviky pomáhá ostatním. 

Také obraz Hedviky v pozadí s bitvou na Lehnickém poli patří 

k řádovým (obr. 29). Vznikl někdy mezi léty 1704 a 1722 v okruhu Michaela 

Leopolda Willmanna. Původ dokazuje znak benediktýnského kláštera na Břevnově a 

iniciály opata Otmara Zinkeho. Dnes se nachází v Národní galerii v Praze. Opět 

barokní malba zobrazuje bosou Hedviku s kostelem v ruce, knížecí korunou a soškou 

Panny Marie v pravé ruce. Za ní se odehrává bitva, kde zemřel její syn, tuto scénu 

nalezneme v levém dolním rohu, a na jejíž památku založila benediktinský klášter. 

V horní části obrazu vidíme Nejsvětější Trojici s andělíčky. Zajímavostí tohoto díla 

je, že „malba je totožná s dílem, jež zaznamenal Neumann v rezidenci Křižovníků 

s červenou hvězdou v Dobřichovicích. (…) plátno připsal s jistou opatrností 

Willmannovi a datoval je do doby po roce 1687. Malba, údajně z Křižovnické 

provenience, podle něho zobrazovala sv. Anežku Českou.“
70

 

 

                                                             
69 KELNAR (ed.) 2011, s. 306 
70

 NIEDZIELENKO, Andrzej, VLNAS, Vít. Slezsko - Perla v České koruně: tři období rozkvětu vzájemných 

uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 332 



52 
 

V Praze najdeme Hedviku zobrazenou právě v benediktinském klášteře na 

Břevnově, kde Zinke působil. Její portrét, opět s bitvou na Lehnickém poli v pozadí, 

lze dohledat na stropě v ambitu konventu zmíněného kláštera. Autorem by měl být 

snad Giovanni Vincentini a vzniknout mohlo mezi léty 1722-1723. 

Nesmíme opomenout ani Puchnerovu archu, která byla zmíněna v souvislosti 

se sv. Anežkou. Právě sem teď patří to sporné zobrazení, které bylo dlouhou dobu 

připisováno Anežce (obr. 30). Toto dílo opět vzniklo z popudu Křižovnického řádu, 

tudíž zde Hedvika své místo rozhodně má. 

Jedním ze slezských zobrazení na našem území je to z Bílé Vody. Bílá Voda 

je obec v Olomouckém kraji a ve zdejším barokním piaristickém kostele Navštívení 

Panny Marie je obraz Vidění sv. Hedviky. Obraz je taktéž barokní a jeho autorem byl 

v roce 1777 Franz Bartsch. V barokně lámaném dřevěném rámu je nám opět 

představována Hedvika ve chvíli upřímné modlitby, kdy jí žehná Kristus z kříže 

v pozadí s andělíčky. Světice má na sobě tentokrát kombinaci knížecího a řeholního 

roucha. 

Důležitý je také životopis Hedviky z pera velmi aktivního Křižovníka Jana 

Františka Beckovského s názvem Život svaté Hedviky, kněžny Slezské. U tohoto 

životopisu samozřejmě nechybí Hedvičino zobrazení (obr 31). Životopis vznikl 

v roce 1695 a je nejrozsáhlejším českým zpracováním této tématiky. Vznikl ještě šest 

let před životopisem sv. Anežky České od téhož autora. V životopise sv. Hedviky 

najdeme o Anežce jen krátkou pasáž. Zobrazení Hedviky zde uvedené je vlastně 

mědirytina s popiskem v dolní části otisku. Opět zde vidíme modlící se Hedviku a 

žehnajícího Krista. Tentokrát v prostředí barokního kostela.  

Tímto jsme se dostali ke grafikám a rytinám nebo leptům svaté Hedviky. 

Nejvíce jich pochází od rytce Jana Jiřího Balzera a vznikly před rokem 1788. Tyto 

výjevy z jejího života byly inspirovány cyklem obrazů, které vznikly pro kapli 

sv. Hedviky v Třebnici, kde se dneska nacházejí na bočních stěnách presbytáře. 

Rytiny mají podobné téma – Hedvika pomáhá potřebným. Jednou sytí chudé a 

nemocné (obr. 32), jindy koupe vnoučata, jindy navštěvuje vězně. Před rokem 1790 

vzniká od téhož autora lept s mědirytem, který Hedviku ukazuje jako ochranitelku 

Slezska (obr. 33). Hedvika s knížecí korunou na hlavě a s hermelínovým pláštěm 

ochraňuje zobrazené Piastovce a cisterciácké kláštery, které Piastovci ve Slezsku 
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založili. Kláštery zde zastupují medailony s jejich erby. Také tato rytina pochází 

z cyklu určeného kapli v Třebnici. 

Pro sošné zobrazení této světice vyberme jen zástupce. Po roce 1680 vzniká 

v Čechách dřevěná polychromovaná socha, která je k nalezení ve farnosti u kostela 

Matky Boží před Týnem v Praze (obr. 34). Socha je součástí oltáře, jehož iniciátorem 

byl Jan Jiří Funck von Funcken, který pocházel ze Slezska a byl rektorem jak 

právnické fakulty, tak později i celé pražské univerzity. Socha drží v ruce model 

kostela a na hlavě má svou knížecí korunu. O sto let později, v roce 1784, vznikla 

další dřevěná socha, tentokráte ve Slezsku a je součástí bočního oltáře v kostele 

sv. Kateřiny ve Vindavě. Socha je tentokráte dynamičtější než ta předchozí, a to díky 

dramatické modelaci pláště, a model kostela objímá ochranně oběma rukama. 

Hedvičiny relikviáře jsou logicky starších dat než ty Anežčiny. Jeden z 

relikviářů je přibližně o dvě století starší než ten starší Anežčin, pochází z roku 1512. 

Relikviář tvoří busta sv. Hedviky a je zde uložena její spodní čelist (obr. 35). 

Schránka sídlí v katedrální kapitule sv. Jana Křtitele ve Vratislavi, kam byl přenesen 

z kostela sv. Kříže taktéž ve Vratislavi. Autorem je stříbrník, tehdy velmi významný 

vratislavský řemeslník, Andrzej Heidecker, u kterého si ostensorium objednali 

vratislavští Křižovníci. Busta má již znaky renesance. Relikviář Hedviku zobrazuje 

jako kněžnu s odpovídající korunou na hlavě, ale v řeholním rouchu. Spojení koruny 

a svatozáře poukazuje na dvojí vládu – pozemskou a nebeskou. Znaky na soklu 

zobrazují černou slezskou a zlatou polskou orlici, poukazují tudíž na Hedvičin 

patronát těchto dvou zemí. Andrzej má na svém kontě i další relikviářové práce, 

z toho dvě se znovu týkají Hedviky. Jednou je postava sv. Hedviky s modelem 

kostela a druhou je relikviář v podobě Hedvikou oblíbené figurky Panny Marie, která 

v sobě skrývá ostatek z Hedvičiny ruky. Obě jsou v kostele sv. Kříže ve Vratislavi. 

Mladší relikviář, tentokrát již z 2. čtvrtiny 18. století, který se vyskytuje na 

českém území, se dnes nachází v západních Čechách. Jde o zlacenou mosaz 

s barevnými skleněnými imitacemi drahých kamenů. Uchovává v sobě část 

Hedvičina sametového pláště. Relikviář stojí na krátké patce a tvoří oválnou 

schránku. Ta je korunována Hedvičiným atributem, knížecí korunou. Byl určen 

Mariánskému Týnci, kam v této době směřovalo mnoho poutníků, kteří se chtěli 

poklonit Panně Marii. 
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8.2. Svatá Alžběta Uherská (Durynská) 

Alžběta Durynská se narodila v roce 1207 v Prešpurku (dnes Bratislava) 

uherskému králi Ondřeji II. z rodu Arpádovců (vládl v letech 1205 až 1235) a 

Gertrudě Meranské, která byla sestrou sv. Hedviky, obě byly z německého hraběcího 

rodu Andechs. Již ve čtyřech letech byla zasnoubena se synem durynského 

lantkraběte Heřmana Ludvíkem. Toho si také v roce 1221 vzala na hradě Wartburg 

za manžela. Podle legendy se měl její soucit pro chudé a pohrdání bohatstvím objevit 

ještě před svatbou. Po svatbě se mohla své činnosti věnovat s větším vlivem.  

Po svatbě také přišla do styku s františkánskými mnichy a jejich učení ji 

nadchlo. Odpovídalo jejím ideálům, které měla ještě předtím, než se s Františkovým 

učením setkala. „Na Velký pátek 24. března 1228 položila své ruce na odhalený oltář 

a složila veřejný slib ve františkánské kapli.“ 
71

Jejím duchovním rádcem byl bratr 

Rudiger, později Kondrád z Marburgu, který později v roce 1232, rok po Alžbětině 

smrti, předložil papeži Řehořovi IX. legendický životopis Alžběty, jenž měl být 

podkladem pro její svatořečení. „Alžběta byla první kanonizovaná žena žijící podle 

ideálů svatého Františka.“
72

 

Alžběta měla tři syny. Posledního porodila, když byl její muž Ludvík na 

Křižové výpravě, během které v Orantu v roce 1227 zemřel. Za dobu jeho 

nepřítomnosti zasáhla Durynsko morová rána, při níž zemřelo mnoho lidí. Legenda 

praví, že Alžběta rozdala chudým vše, co mohla, prodala své drahé oděvy, aby měla 

čím přispět. Legenda zmiňuje i moment, kdy malomocné dítě položila do své vlastní 

postele a když ho uviděl její muž, spatřil místo něj Ježíše Krista. Toto se také 

objevuje v Alžbětinské ikonografii.  

V Eisenachu založila špitál i s leprosáriem. V roce 1225 tam založila i 

minoritský klášter. Alžběta měla do špitálu denně docházet a sama se o nemocné 

starat. Po smrti muže byla příbuznými vyštvána do Marburgu, kde se přidala 

k františkánskému řádu. V roce 1228 založila špitál i v Marburgu, v němž opět 

působila jako opatrovnice. Ještě před svou smrtí stihla nakázat, aby byl její majetek 

rozdán chudým. Zemřela 17. listopadu 1231 a byla pochována v Marburgu. Tam byla 

postavena trojlodní gotická bazilika zasvěcená Alžbětě, kam byly za přítomnosti 
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císaře Fridricha II. její ostatky přeneseny. U jejího hrobu mělo dojít k několika 

zázračným uzdravením. „Za jeden z prvních zázraků se považuje uzdravení deprese 

jistého cisterciáckého mnicha, který se dva dny po Alžbětině pohřbu modlil na jejím 

hrobě.“
73

 Legendický životopis předložený Konrádem z Marburgu byl dostatečným 

podkladem a Alžběta byla 27. května 1235 kanonizována. V 15. století pak vznikl 

řád Alžbětinek. 

Alžbětina ikonografie je založená na příbězích z legendy a opět na jejích 

zobrazeních můžeme pozorovat jí přiřknuté atributy, které svůj původ mají taktéž 

v legendě a životě této světice. Mnohokrát je zobrazována situace z legendy, kdy 

Alžběta měla nést chudým potraviny a když potkala svého muže, který se jí otázal, 

kam co nese, chléb se změnil v kytici růží. 

Alžběta bývá zobrazována v knížecím nebo prostém oděvu nebo také v oděvu 

III. řádu sv. Františka, kterým je šedý hábit s cingulem a bílým závojem. Často 

rozdává chudým chléb a almužny nebo o ně přímo pečuje. Bývají zobrazeny také 

jedna až tři koruny, model chrámu, koš s chleby a růže v koši nebo v šatech (jde o 

tzv. Růžový zázrak, jak o tom hovořila legenda). Také je často zobrazena, jak s dětmi 

opouští hrad, ze kterého je vyhnali příbuzní, nebo s ukřižovaným Kristem na lůžku 

(také výše avizovaná událost z legendy). Alžběta je patronkou špitálů, chudých, 

nemocných, vdov, sirotků, žebráků, obecně lidí v nouzi, pekařů, krajkářek, 

dobročinných ústavů, Řádu německých rytířů, Hesenska a Duryňska. Její svátek je 

slaven jak v katolické církvi, kde připadá na 17. listopadu, tak v luteránských 

církvích, kde připadá na 19. listopadu.  

Svatá Anežka Česká i svatá Hedvika Slezská jsou našimi domácími 

světicemi. Alžběta Durynská sice domácí světicí není, ale přesto u nás byla 

uznávána, a to nejen proto, že byla sestřenicí Anežky. Její skromný přístup k životu 

si našel cestu k věřícím, stejně jako tomu bylo u našich dvou světic, i přes hranice. 

Málokdy se tyto tři světice sejdou na jednom obraze. Častěji se setkávají sv. Alžběta 

se sv. Hedvikou. Už jen proto, že tyto dvě urozené dámy byly kanonizovány 

mnohem, mnohem dříve a pojilo je blízké příbuzenské pouto. 
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Společné zobrazení Alžběty a její tety Hedviky nacházíme například v díle 

neznámého autora z doby mezi léty 1420 až 1430. Hlavním tématem tohoto díla je 

adorace Krista, tzv. Českobudějovická adorace Krista. Vlastně jde o oboustranný 

obraz, na kterém je jen Kristus s Pannou Marií před chlévem, ve kterém se narodil. 

Kolem se modlí andělé, vzadu vidíme volka s oslíkem a pastevce s ovečkami. 

Z druhé strany je dílo opatřeno námětem Krista na Olivetské hoře. Alžběta 

s Hedvikou jsou zobrazeny až na rámu obrazu, který je malovaný. Najdeme je ve 

spodní části rámu mezi ostatními svatými, umístěnými po celém rámu, jako jsou 

například sv. Barbora, která byla otrávena vínem z poháru, nebo sv. Kateřina, která 

měla být lámána v kole. 

Hned v 80. nebo 90. letech 15. století vznikl triptych, na kterém opět 

spatřujeme sv. Alžbětu i sv. Hedviku (obr. 36). Autorem triptychu je Mistr Martin a 

triptych najdeme v kostele sv. Heleny v Arnutovicích. Podle Štěpánky Chlumské, 

autorky komentáře k obrazu, by mělo jít z hlediska ikonografického o jedno 

z nejreprezentativnějších zobrazení těchto dvou světic pohromadě ve 

středoevropském gotickém malířství. Tentokrát jsou součástí centrálního dění. 

Doprovází trůnící Madonu, každá z jedné strany. Hedvika s knížecí korunou a 

modelem kostela s odloženými botami a Alžběta ve zdobnějším rouchu a se džbánem 

vína a chlebem. Na pohyblivých částech triptychu při otevření vidíme sv. Anežku 

Římskou s beránkem a palmovou ratolestí, sv. Otýlii, zakladatelku klášterů, která 

byla až do svého křtu slepá. Jakmile se ale svěcená voda dotkla jejích očí, prohlédla. 

Proto jsou jejím atributem oči. Na dalších částech triptychu je ještě sv. Roch se psem 

a otevřenými ranami, francouzský světec, patron proti moru, a sv. Šebestián se 

svazkem šípů. Zavřeme-li triptych, vidíme zde výhradně uherské patrony. 

I na dalších zobrazeních má sv. Alžběta v rukou chléb a konvici s vínem, což 

můžeme chápat nejen jako zobrazení jejího sociálního cítění, ale také jako 

eucharistický symbol. Například je takto zobrazena na retabulu s Korunováním 

Krista trním na deskovém obraze, který byl částí oltáře, vznikl opět v 80. nebo 90. 

letech 15. století v Německu a dnes sídlí na Strahově v Královské kanonii 

premonstrátů (obr. 37). Shodné atributy třímá Alžběta i na obraze z doby po roce 

1520 s renesančními vlivy od Mistra Michala zvaného od Hory, který dnes sídlí 

v arciděkanství v Kutné Hoře (obr. 38). Manýristický autor Bartholomeus Spranger jí 
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na svém obraze zachytil jen s chlebem schovaným v šatech. Dílo opět nalezneme u 

premonstrátů na Strahově v Praze. 

Přes manýrismus jsme se z renesance přehoupli do baroka a jeho 

zobrazování. Častokráte byla Alžběta zobrazována, jak ošetřuje nemocné a chudé 

nebo rozdává almužnu. Obrazy jsou barokně potemnělé a Alžbětu ukazují mezi 

početným společenstvím lidí. Například na obraze od neznámého nejspíše pražského 

autora z první poloviny 17. století (obr. 39). Tento obraz je zajímavý třemi plány, 

které zobrazují jednotlivé události z Alžbětina života. Vpředu v hloučku chudých 

myje nohy muži, v druhém plánu obsluhuje při hostině a v zadním plánu, rozděleném 

na dvě části, se v té levé stará o nemocného a v pravé je zobrazena v pohroužení při 

modlitbě před Pannou Marií. Z klasicizujícího proudu barokního malířství pochází 

obraz Johanna Jablonského z roku 1768. Alžběta zde opět podarovává chudé, sama 

oděna v bohatý oděv. 

Na Strahově uchovávají také dílo kopisty Giovanniho Battisty Pittoniho 

z poloviny 18. století. Opět ukazuje Alžbětu v bohatém rouchu v obklopení chudými, 

kterým rozdává chléb. Nad ní jejímu chvályhodnému dílu přihlížejí andělé. 

Stejná témata se samozřejmě objevují v grafikách. Jedním z na svou 

dobu neobvyklých zobrazení je Sv. Alžběta Uherská jako vzor ctnostné ženy (svatá 

přadlena) z roku 1511 (obr. 40). Rytcem byl Hans Baldung zvaný Grien ze 

Štrasburku, který se volně inspiroval Hansem Burgmairem starším. Tento dřevořez 

vznikl jako ilustrační nástroj pro soubor textů „Das Buch Granatapfel“ a přímo 

vychází z konkrétní kapitoly, která zmiňuje, že Alžběta předla se svými služebnicemi 

vlnu a vyráběla oblečení. V horní části rytiny je nápis, který nenechává žádné 

pochyby, o koho jde, nese totiž Alžbětino jméno. V dolním levém rohu je erb se 

znakem lankrabství Durynského. Tento ikonografický typ se později stal častým a 

pevně se ukotvil v Alžbětině ikonografii. 

Často mají grafiky svého rytce, který ale buď volně vycházel z někoho jiného, 

nebo tvořil podle konkrétní předlohy. Do této kategorie patří Hans Taberych, který 

tvořil podle předlohy Leonharda Becka a vznikl tak v roce 1516 dřevořez se 

sv. Alžbětou rozdávající almužnu. Opět má v rukou konvici a chléb, na zemi leží 

odložená koruna. Za ní anděl vynáší ze země nahé ženské tělo zahalené jen 
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v rozpuštěných vlasech. To by mohlo vyjadřovat duši této svaté ženy, kterou anděl 

vynáší na nebesa. 

I další náměty jsou obdobné k těm obrazovým. Dokonce dvě rytiny jsou 

velmi podobné obrazu, kdy Alžběta myla nohy chudákovi. Vyryl je Raphael 

Sadeler I. podle předlohy Matthiase Kagera mezi roky 1603 až 1632 (obr. 41) a 

druhou Raphael Sadeler II. ve 30. letech 17. století. Obě rytiny mají dva plány. 

V předním myje Alžběta v drahém rouchu a v doprovodu společnic nohy chudákovi 

a v druhém plánu se s korunou na hlavě stará o nemocné. Obě tyto rytiny byly 

nejspíše podkladem výše zmiňovaného obrazu. 

Jedna z grafik zachycuje sousoší sv. Alžběty, sv. Barbory a sv. Markéty 

z Karlova mostu (obr. 42). Čímž se dostáváme k sochám sv. Alžběty. Sousoší 

vytvořila v roce 1707 dílna Jana Brokofa. Socha sv. Alžběty by měla být prvním 

samostatným dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, který byl významným 

představitelem českého barokního sochařství. Grafika tohoto sousoší se nachází 

v proslulém albu z roku 1714 od Augustina P. Neuräuttera, mědirytce z přelomu 

17. a 18. století, které zachycuje právě sochy na Karlově mostě. 

Starší sochou sv. Alžběty je socha z Klobouk u Brna. Pochází ze začátku 

16. století a vychází z místní legendy, že zde malá Alžběta přenocovala při své cestě 

na hrad Marburg (obr. 43). Je oblečená do šlechtického oblečení, na hlavě má korunu 

a v ruce podnos s rybami. Jednu z nich podává dvěma žebrákům, kteří jí klečí u 

nohou. Jejich postavy neodpovídají proporcemi Alžbětě. Jde o středověké pojetí 

důležitosti, které časem vymizí a osoby budou zobrazovány v reálných poměrech.  

Kolem roku 1765 vznikla v dílně Ignáce Františka Platzera socha Alžběty 

z lipového dřeva. Dnes se socha nachází ve farnosti Úvaly v kostele sv. Jakuba 

Většího ve Slušicích. Alžběta je zobrazena, kterak dává almužnu chudému dítěti. 

Alžbětiny relikviáře jsou rozdílné. Jeden z nich je ve tvaru konvičky 

s nádobkou na hojivou mast sv. Alžběty, který vznikl v 1. polovině 13. století a dnes 

je k nalezení v klášterním kostele premonstrátů v Teplé. Konvička je jen maketou 

bez funkce.  

Jiný relikviář s Alžbětinými ostatky má tvar slunečního nimbu a vznikl 

v 1. polovině 18. století (obr. 44). Dnes jej najdeme ve sbírkách devocionálií při 
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konventu a kostele Panny Marie Sedmibolestné se špitálem řádu Alžbětinek v Praze 

Na Slupi. Je vyroben ze zlacené a stříbřené mosazi a ozdoben barevnými skleněnými 

imitacemi.  
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9. SROVNÁNÍ 

Všechny tři, v dnešní době již světice, spojovalo mnoho společného. Všechny 

tři pocházely z urozených rodů a mohly žít v luxusu a nadbytku. Všechny tři luxus a 

nadbytek odmítly, aby se mohly naplno věnovat potřebným. Všechny tři iniciovaly 

vznik špitálů, které sloužily k léčbě a pomoci chudým a nemocným, a vznik klášterů, 

které měly v jednotě s učením chudoby velebit Boha. Všechny tři využily vliv svého 

postavení k liberalizaci panovnických vztahů a činů. Všechny tři byly příbuzensky 

spřízněny. Všechny tři byly svatořečeny.  

Najdeme mezi nimi ale i rozdíly. Sv. Hedvika i sv. Alžběta se vdaly a měly 

děti. Sv. Anežka se nikdy nevdala, veškerou mateřskou lásku věnovala svým 

ideálům. Vzepřela se tak tradiční ženské roli středověkých princezen.  

Přesto spolu mají tolik společného, že je zajímavé na jejich zobrazeních 

pozorovat, jak byly podobné skutky a ideály zaznamenány. Samozřejmě na tato 

zobrazení měla vliv legendická zpracování jejich životů. Přesto tematika musí být a 

je podobná. Mnohá zobrazení ukazují tyto tři světice jako sociálně citlivé ženy. Právě 

díky této tematické příbuznosti docházelo v minulosti k chybám v určení zobrazené 

osoby. Většinou tedy jen u sv. Hedviky a sv. Anežky. Ty mají také nejpodobnější 

atribut – budovu kláštera a korunu na hlavě. Sice Anežka má královskou a Hedvika 

knížecí, přesto v minulosti k nedorozumění došlo a právě proto byla později Anežka 

s knížecí korunou zobrazována. 

Všechny tři by mohly svým poselstvím inspirovat myšlení dnešních lidí, 

a proto by neměl jejich odkaz zůstat zapomenut.  
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ZÁVĚR 

Svatá Anežka Česká se nesmazatelně vryla do našich náboženských 

i historických událostí. Žila v závěrečném období vlivu Přemyslovců, kdy se 

vládnoucí rodině velmi dařilo. Její otec Přemysl Otakar I. dostal od císaře 

Fridricha II. Zlatou bulu sicilskou a získal tím potvrzení královského titulu jak pro 

sebe, tak i své nástupce, dále pak například potvrzení svobodné volby krále 

v Českých zemích, právo investitury pražského či olomouckého biskupa a záruku, že 

nebudou porušeny zemské hranice. 

Anežka se tak stala významnou dcerou královskou, která byla cílem mnoha 

sňatkových kalkulací, a mohla by tak žít v luxusu. Ona se ale rozhodla svůj život 

naplnit duchovně zaměřenými činnostmi. Založila v Praze klášter se špitálem, díky ní 

máme dnes jediný český rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. 

Korespondenčně se spojila se svatou Klárou, bojovala za změnu řádové řehole. 

S nástupem svého bratra na trůn získala k těmto všem počinům podporu jak 

materiální, tak duchovní. 

Cílem mé práce bylo zachycení komplexního obrazu této světice a jejích 

ikonografických zobrazení v průběhu jejího života, i po její smrti až do konce 

baroka. Většina děl, která světici zachycují, se dnes dá nalézt v Národní galerii 

v Praze. Velmi přínosnou byla výstava věnovaná této tematice, která proběhla v roce 

2011 až 2012 v Anežském klášteře. Zde se koncentrovala díla zaměřená nejen na 

Anežku, ale i na sv. Hedviku a sv. Alžbětu. 

Anežčino ikonografické zobrazení bylo určeno jejími počiny v životě, ale i 

následně vzniklými nejasnostmi v průběhu věků. Anežce tak přibyl typický atribut 

beránka, který jí byl ale přiřčen díky jmenovkyni sv. Anežce Římské. S knížecí 

čapkou sv. Hedviky byla pro změnu zobrazována díky omylu, který vznikl při určení 

osob na Puchnerově arše. Liliový květ byl vždy symbolem čistoty a není tudíž 

s podivem, že se v Anežčině ikonografii též objevuje. Model kostela, který Anežka 

často buď předává, nebo se nachází v pozadí, je logickým prvkem, který do její 

ikonografie vnikl díky její budovatelské činnosti. Koruna, nebo i tři, se objevují 

méně často. Značí její zřeknutí se světské moci a přijetí té duchovní, náboženské, 

svaté.  
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Její oděv se většinou nemění. Ve většině případů má na sobě řádový hábit 

klarisek, který má hnědou nebo černou barvu a tvar kříže. Cingulum, kterým je oděv 

přepásán, má tři uzly. V menším počtu se vyskytuje oděv královský, který ale často 

právě odkládá, aby přijala hábit řeholní. 

Scény, které zobrazení zachycují, také mnohdy vycházejí z legendy. Anežka 

tak je zachycena, jak slouží chudým nebo nemocným, jak křísí dívku, jak se zázračně 

ve vrátnici kláštera objevily ryby a chléb a na stromě vyrostla jablka. Také je 

zobrazována jako ochránkyně chudých či nemocných, kdy se k její osobě postižení 

modlí a hledají pomoc a ochranu. 

Její život sám o sobě byl a je totiž inspirující. Citlivě jej zachytil Jan Pavel II. 

při kanonizaci Anežky 12. 11. 1989 v Římě: „Anežka nebyla ve vašich dějinách jen 

okrajovou událostí. Je spíše jedním z posledních nejkrásnějších květů královského 

rodu Přemyslovců, kteří vstoupili do dějin sv. Václavem a jeho babičkou 

sv. Ludmilou, kterou pokřtil sv. Metoděj. Jde tu o kořeny vaší národní kultury a o 

vaši duchovní totožnost. Střezte pečlivě toto dědictví a odevzdejte je nedotčené svým 

dětem. Kéž vám blahoslavená Anežka přispěje svou nebeskou pomocí, stejně jako 

pomáhala tolika pokolením před vámi v pohnutých dějinách vaší vlasti.“ 

 

  



63 
 

PRAMENY A LITERATURA 

ADAMSKA, Janina Immakulata. Milosrdenství, chudoba, radost – Příběh 

svaté Alžběty Uherské, lantkraběnky durynské. Brno: Konvent minoritů 2008, 148 s. 

ISBN 978-80-903395-2-2 

BENDA, Klement (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1: od počátků do konce 

středověku. Část 1. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984, 397 s. 

Církev, žena a společnost ve středověku: sv. Anežka Česká a její doba. Vyd. 1. 

Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, 213 s. ISBN 978-80-7405-082-4  

DACHOVSKÝ, Karel. Sv. Alžběta Durynská. Praha: Řád, 2007, 47 s. 

ISBN 80-86673-09-X 

DRAGOUN, Zdeněk. Pátrání po ostatcích Anežky České. Proroctví o zlepšení 

poměrů v Čechách in Dějiny a současnost: kulturně historická revue. Praha: Lidové 

noviny, 2013, roč. 35, č. 3, ISSN: 0418-5129 

HAVRÁNEK, Bohuslav a Josef HRABÁK. Výbor z české literatury od počátků po 

dobu Husovu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957  

HOFFMANN, Hermann; Svatá Hedvika Slezská (1176-1243). Vyd. 1. Olomouc: 

Refugium Velehrad-Roma, 2012, 71 s. ISBN 978-80-7412-106-7 

KADLEC, Jaroslav (ed.). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. 

Vyd. 2. Praha: Zvon, 1990, 293 s. ISBN 80-7113-032-X  

KELNAR, Vladimír (ed.). Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice: [publikace s 

katalogem k výstavě]. Praha: Arcibiskupství pražské, 2011, 342 s. 

ISBN 978-80-7422-145-3 KOHUT, Vojtěch. 15 dní s Hedvikou Slezskou. Brno: 

Cesta, 2001, 119 s. ISBN 0-7295-021-5 

KOLÁR, Jaroslav (ed.). Středověké legendy o českých světcích. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 1998, 263 s. ISBN 80-7106-280-4  

KYBAL, Vlastimil. Svatá Anežka Česká: historický obraz ze 13. století. Vyd. 1. 

Brno: L. Marek, 2001, 316 s. ISBN 80-86263-14-2  

NĚMEC, Jaroslav. Zázraky ke kanonizaci českých světců. Vyd. 1. 

Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009, 62 s. ISBN 978-80-7266-315-6 



64 
 

NIEDZIELENKO, Andrzej, VLNAS, Vít. Slezsko - Perla v České koruně: tři období 

rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, 

553 s., ISBN 8070353333 

ROYT, Jan. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 

1999, 362 s. ISBN 80-7184-662-7  

RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. 

Vyd. 1. Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 2005, 400 s. 

ISBN 80-85857-48-0  

SOUKUPOVÁ, Helena. Anežský klášter v Praze. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989, 404 s. 

ISBN 80-207-0046-3 

SOUKUPOVÁ, Helena. Svatá Anežka Česká v legendě a skutečnosti in Dějiny 

a současnost: kulturně historická revue. Praha: Lidové noviny, 1992, roč. 14, č. 4, 

ISSN: 0418-5129 

SVATOŠ, Martin. Středověká dcera královská. in KROUPA, Jiří K. (ed.). 

Septuaginta Paulo Spunar: (70+2) oblata. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2000, 

677 s. ISBN 80-85917-74-2 

ŠTĚPÁNEK, Pavel. Čechy a Španělsko ve středověku. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2008, 306 s. ISBN 978-80-244-2084-4 

ŠRONĚK, Michal. Jan Jiří Heinsch: malíř barokní zbožnosti (1647-1712). Vyd. 1. 

Praha: Gallery, 2006, 192 s. ISBN 80-86990-03-6  

VLČEK, Pavel a kol. Umělecké památky Prahy. Staré město. Josefov. Vyd. 1. 

Praha: Academia, 1996, 639 s. ISBN 80-200-0563-3 

VLČEK, Pavel, SOMMER, Petr, FOLTÝN Dušan. Encyklopedie českých klášterů. 

Vyd. 1. Praha: Libri, 1997, 782 s. ISBN 80-85983-17-6 

VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry: 

překlad středověkého životopisu blahoslavené Anežky dle nejstaršího rukopisu 

milánského ze začátku XIV. století. Praha: Univerzum, 1934, 54 s. 

ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a 

společnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 964 s. ISBN 80-7106-140-9 



65 
 

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou [online]. [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné z: < http://www.krizovnici.eu/>.  

Klášter sester Klarisek [online]. [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné z: <http://www.klarisky.cz>. 

Arcibiskupství pražské [online]. [cit. 2013-04-08]. 

Dostupné z: <http://www.apha.cz>. 

Anežka Česká. (Maxmilián Petřík, Praha: Česká televize, 2011) 

Křesťanský magazín: Kult sv. Hedviky. (Televizní studio Ostrava: Česká televize, 

2012) 

  

http://www.krizovnici.eu/
http://www.klarisky.cz/
http://www.apha.cz/


66 
 

PŘÍLOHY 

Obr. 1

 

Obr. 2

 

Obr. 3

 

Obr. 4

 
 

  



67 
 

Obr. 5

 
Obr. 6

 
Obr. 7

 
 

  



68 
 

Obr. 8

 
 

 

Obr. 9

 

 

 

Obr. 10

 
 

  



69 
 

Obr. 11

 

Obr. 12

 
Obr. 13

 

Obr. 14

 
 

  



70 
 

Obr. 15

 

Obr. 16

 

Obr. 17

 

Obr. 18

 

 



71 
 

Obr. 19

 

Obr. 20

 

Obr. 21

 

Obr. 22

 

 

  



72 
 

Obr. 23

 

Obr. 24

 
Obr. 25

 

Obr. 26

 

 

  



73 
 

Obr. 27

 

Obr. 28

 
Obr. 29

 

Obr. 30

 

 

  



74 
 

Obr. 31

 

Obr. 32

 

Obr. 33

 

Obr. 34

 
 

  



75 
 

Obr. 35

 

Obr. 36

 

Obr. 37

 

Obr. 38

 

 



76 
 

Obr. 39

 

Obr. 40

 

Obr. 41

 

Obr. 42

 
 

  



77 
 

Obr. 43

 

Obr. 44

 

 

  



78 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Osecký lekcionář, kolem 1280, Národní knihovna ČR 

2. Breviář křižovnického velmistra Lva, 1356, Národní knihovna ČR 

3. Mistr křižovnického oltáře, Oltář křižovnického velmistra Mikuláše Puchnera 
(tzv. Puchnerova Archa), 1482, Národní galerie v Praze 

4. Gradual de Sanctis, 1494-1497, Bayerische Staatsbibliothek München 

5. Jan Jiří Heinsch, Sv. Anežka zakládá špitál křižovníků, 1696, Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou v Praze 

6. Jan Jiří Heinsch, Sv. Anežka předává špitál křižovníkům, 1696, Rytířský řád Křižovníků 
s červenou hvězdou v Praze 

7. Jan Jiří Heinsch, Sv. Anežka vstupuje do řádu klarisek, 1696, Rytířský řád Křižovníků 

s červenou hvězdou v Praze 

8. Uzdravení Elišky Přemyslovny, zač. 18. stol., Rytířský řád Křižovníků s červenou 

hvězdou v Praze 

9. Jan Kryštof Liška, Portrét velmistra Alberta ze Šternberka, prvního řádového velmistra, 

1748, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou v Praze 

10. Sv. Anežka žehná křižovníkovi u patu mostu, po r. 1709, Rytířský řád Křižovníků 
s červenou hvězdou v Praze 

11. Obrázek oltáře s Trůnem Boží Moudrosti, Pannou Marií a křižovnickými patrony, 1730-

1780, Národní muzeum v Praze 

12. Leonhard Beck (autor předlohy), Cornelis Liefrinck (rytec), Sv. Anežka Česká 

(sv. Vertela), 1517, Národní galerie v Praze 

13. Vera effigies sv. Anežky České, konec 17. stol., Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 

14. Jan František Beckovský, Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna, 

Přemysla Druhého (jenž se také Ottogarem I. jmenuje), krále českého třetího, dceruška 
třetí, vyobrazená k pozornému myslopatření, k pobožnému uctění i k obzvláštnímu všem 

jejím vlastencům k potěšení jakožto drahý a před ními dosavád klenot skrytý vyjevená, 

1701, Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze 

15. Gandulphus Blanik, Thesaurus Franciscanus (…) Virorum ac Mulierum Tribus de 

Ordinibus S. P. Francisci Seraphici, 1773, Vědecká knihovna v Olomouci 

16. Podobizna sv. Anežky na hlavici triumfálního pasu, 1261, severní strana triumfálního 
pasu ve svatyni Salvátora, Klášter sv. Anežky v Praze 

17. Socha sv. Anežky České, 1703, nika klášterní brány v severní ohradní zdi, Klášter 
sv. Anežky v Praze 

18. Matěj Václav Jäckel – dílna (?), socha sv. Anežky České, 1723, kostel Narození sv. Jana 

Křtitele a sv. Antonína Poustevníka, Klučenice 

19. Pečeť velmistra Oldřicha řádu Křižovníků s červenou hvězdou, obraz 1250, opis 1341, 

Národní archiv v Praze 

20. Mistr Benedikt, Štítek z procesní monstrance Mikuláše Puchnera, 1492, Rytířský řád 

Křižovníků s červenou hvězdou v Praze 

21. Kašpar Gschwandtner, Procesní monstrance se soškou Immaculaty a křižovnickými 
patrony v medailonech, 1752-1754, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 

v Praze, kostel sv. Františka 



79 
 

22. Jan Jiří Heyer (?), Kanonická tabulka se sv. Anežkou, sv. Františkem a sv. Augustinem 

v medailoncích, kolem 1678, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou v Praze, 

kostel sv. Františka 

23. Relikviář s obrázkem blahoslavené Anežky abatyše, pol. 18. stol., Královská kanonie 

premonstrátů na Strahově, klášterní kostel Narození Panny Marie v Doksanech 

24. Relikviář sv. Anežky České, pol. 18. stol., soukromá sbírka 

25. Otmar Oliva, Relikviář sv. Anežky České, 1989, Arcibiskupství pražské 

26. Dvorní dílna vévody Ludvíka I. Uherského (?), Legenda sv. Hedviky (tzv. Ostrovský 

rukopis), 1353, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 

27. Sv. Hedvika (Velká kniha městských práv města Lehnice), 30. léta 15. stol., Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu 

28. Sv. Hedvika před křížem, 1700, Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou v Hradišti u 

Znojma 

29. Michael Leopold Willmann – okruh, Sv. Hedvika s bitvou na Lehnickém poli, Národní 

galerie v Praze 

30. Mistr křižovnického oltáře, Oltář křižovnického velmistra Mikuláše Puchnera 

(tzv. Puchnerova Archa), 1482, Národní galerie v Praze 

31. Jan František Beckovský, Život sv. Hedviky, kněžny slezské, 1695, Rytířský řád 
Křižovníků s červenou hvězdou v Praze 

32. Phillipp Anton Bartsch (kreslíř), Jan Jiří Balzer (rytec), Život a zázraky sv. Hedviky – 

sv. Hedvika sytí chudé a nemocné, 1788, Národní Galerie v Praze 

33. Phillipp Anton Bartsch (kreslíř), Jan Jiří Balzer (rytec), Sv. Hedvika - ochranitelka 

Slezska, 1780 – 1790, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 

34. Socha sv. Hedviky, po 1680, kostel Matky Boží před Týnem v Praze 

35. Andreas Heidecker, Relikviářová busta sv. Hedviky, 1512, katedrální kapitula sv. Jana 

Křtitele ve Vratislavi 

36. Mistr Martin, Triptych s Trůnící Madonou mezi sv. Alžbětou Uherskou a sv. Hedvikou 

Slezskou, 80. - 90. léta 15. stol., kostel sv. Heleny v Arnutovicích 

37. Fragment retabula s Korunováním Krista trním a postavami světic a apoštolů, 80. –

 90. léta 15. stol., Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

38. Mistr Michal zvaný od Hory, Křídlo triptychu se sv. Annou Samotřetí, po 1520, 
arciděkanství Kutná Hora 

39. pražský malíř (?), Sv. Alžběta Uherská ošetřuje nemocné a chudé, před pol. 17. stol., 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

40. volně podle Hanse Burgmaira staršího rytec Kans Baldung zvaný Grien, Sv. Alžběta 

Uherská jako vzor ctnostné ženy („svatá přadlena“), 1511, Národní galerie v Praze 

41. Raphael Sadeler (rytec), Matthias Kager (inventor), Sv. Alžběta Uherská, 1603 – 1632, 

Národní galerie v Praze 

42. Augustin Neuräutter (rytec), Karel Kulík (inventor), Sousoší sv. Barbory, sv. Markéty a 
sv. Alžběty z Karlova mostu, 1714, Národní galerie v Praze 

43. Kašpar Schick (?) – dílna (?), socha sv. Alžběty Uherské, zač. 16. stol., Klobouky u Brna 

44. Relikviář sv. Alžběty Uherské, 1. pol. 18. stol., Konvent sester Alžbětinek v Praze 

 


