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Anotace: 

Záměrem práce je nejenom ukázat život obou světic Zdislavy z 

Lemberka a Alžběty Durynské, ale i širší vnější souvislosti, které do 

značné míry ovlivnily jejich životy. Světice jsou tu popisovány v 

jejich širokém rozpětí, jak procházejí dějinami našimi i dějinami 

národů evropských. Struktura práce odpovídá definovanému záměru. První kapitola 

se zabývá dobovým pozadím a významnými událostmi, ke kterým 

došlo těsně před jejich narozením a za jejich života. Následující dvě 

kapitoly zachycují vlastní Zdislavin a Alžbětin život, jejich působení 

a dílo. Další kapitola popisuje činnost světic na sociálním poli. Pátá 

kapitola je věnována srovnání obou světic s Anežkou Českou. Závěrečná 

stať obsahuje zhodnocení osobnosti Zdislavy z Lemberka a Alžběty 

Durynské a jejich význam pro dnešek. Celkové pojetí práce vychází z 

přesvědčení o překonání stereotypů popisujících život svatých a snaží 

se o nový pohled na obě dvě ženy. 

 

Abstract: 

The work presents the life of both saints Zdislava and Elizabeth of 

Thuringia, and also the external context, which largely affected their 

lives. Saints are described here in their wide range, both through our 

history and the history of European nations. The  structure´s work 

corresponds to a defined plan. The first chapter deals with the 

contemporary background and major events that occurred just before 

their birth and their lives. The following two chapters depict 

Zdislava own and Elizabeth's life, their work. The next chapter 

describes the work of saints in the social field. The fifth chapter is 

devoted to a comparison of the two saints with Saint Agnes. The last 

chapter contains evaluation figures Zdislava and Elizabeth of 

Thuringia and their significance for today. 

The  concept of the work is based on the conviction that the 

stereotypes describing the lives of the saints can be overcame. The 

author seeks a new perspective on  the work and life of both saints - 

Zdislava and Elisabeth. 
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Modlitba za svatořečení  

Nejsvětější a úcty nejhodnější Trojice,  

Otče, Synu a Duchu svatý! 

Klaníme se Ti, chválíme Tě a vzdáváme 

Ti díky za všechny dary a milosti, 

kterými jsi obdařil svou věrnou 

 služebnici bl. Zdislavu,  

zvláště za nadpřirozenou ctnost lásky k trpícím 

 a horlivost v zachraňování duší pro Tebe.  

Ukaž na ní, prosíme, moc své moudrosti 

 a velikost svého milosrdenství tím, 

 že nám dopřeješ jejího brzkého svatořečení,  

za něž Tě v pokoře prosíme.  

Skrze Krista, Pána našeho.
1
  

 

Úvod 

    Třinácté století můžeme označit jako dobu milosrdných kněžen – světic. 

Vznik nových řádů, mariánská úcta, duchovní rozměr rytířského ideálu a 

křížové výpravy vedly ve vyšší vrstvě společnosti k novému postavení ženy.  

   V kterékoliv národní historii nalezneme rozsáhlou galerii významných 

ženských postav. Všude se setkáváme se ženami, které změnily chod 

událostí a stály na křižovatkách dějin a ovlivnily další vývoj společnosti. 

Mezi tyto ženy zajisté můžeme zařadit Zdislavu z Lemberka a Alžbětu 

Durynskou. Byly to právě ony, které v době nepřítomnosti svých manželů 

při válkách a křížových výpravách,  musely rozhodovat a spravovat statky. 

Často musely řešit důsledky válek a hladomoru, kdy ekonomicky vyčerpané 

země byly plné zbídačených obyvatel. Obě dvě světice se tohoto úkolu 

zhostily velmi dobře, ale bylo to na úkor vlastního odříkání a sebeobětování. 

                                                 
1
 Modlitba za brzké svatořečení bl. Zdislavy. Církevně schváleno nd. Biskupským ordinariátem v Litoměřicích 

pod číslem 777/49.   



8 

 

Zdislava spolu s Alžbětou bezezbytku naplňují slova, že se má člověk jeden 

druhému obětovat a pít z kalicha života sladké i trpké.
2
   

     Záměrem práce je nejenom ukázat život obou světic Zdislavy z 

Lemberka a Alžběty Durynské, ale i širší vnější souvislosti, které do značné 

míry ovlivnily jejich životy. Světice jsou tu popisovány v jejich širokém 

rozpětí, jak procházejí dějinami našimi i dějinami národů evropských. 

Struktura práce odpovídá definovanému záměru. První kapitola se zabývá 

dobovým pozadím a významnými událostmi, ke kterým došlo těsně před 

jejich narozením a za jejich života. Následující dvě kapitoly zachycují 

vlastní Zdislavin a Alžbětin život, jejich působení a dílo. Další kapitola 

popisuje činnost světic na sociálním poli. Pátá kapitola je věnována srovnání 

obou světic s Anežkou Českou. Závěrečná stať obsahuje zhodnocení 

osobnosti Zdislavy z Lemberka a Alžběty Durynské a jejich význam pro 

dnešek. Celkové pojetí práce vychází z přesvědčení o překonání stereotypů 

popisujících život svatých a snaží se o nový pohled na obě dvě ženy. 

     Přestože Zdislava z Lemberka a Alžběta Durynská byly svatořečeny a 

náleží jim titul svatá, je pro zjednodušení v textu práce tento titul vynechán 

a je vždy použito pojmenování Zdislava, popř. Zdislava z Lemberka a totéž 

platí i pro Alžbětu Durynskou. 

     O době a rovněž o působení obou světic existuje celá řada publikací. 

Všechny dostupné byly pro práci použity a v textu je na ně odkazováno. 

V úvodu jsou zmíněny pouze ty stěžejní, ze kterých bylo nejvíce čerpáno. 

K dobovému pozadí byla použita kniha od Vratislava Vaníčka Velké dějiny 

zemí Koruny České II.
3
 Významně bylo čerpáno i z publikace Johna H. 

Mundyho Evropa vrcholného středověku 1150-1300,
4
 P.G. Maxwell –Stuart 

Papežové, život a vláda.
5
 Co se týče samotné osobnosti Zdislavy, jako 

základní zdroje informací byly využity práce Zdeňka Kalisty Blahoslavená 

Zdislava z Lemberka,
6
 Ambrože M. Svatoše Blahoslavená Zdislava.

7
 

Zdrojem informací u Alžběty Durynské byly tyto publikace: Immakulata J. 

                                                 
2
 Bohoslužebná kniha CČSH – Liturgie. První liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha: Blahoslav, 2004, 

s. 53. 
3
 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000. 

4
 MUNDY, H. John. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008. 

5
 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998. 

6
 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991. 
7
 SVATOŠ, Ambrož  M. O.P. Blahoslavená Zdislava. Olomouc: Dominikánská Edice Krystal, 1948. 
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Adamská Milosrdenství, chudoba, radost. Příběh svaté Alžběty Uherské 

lantkraběnky Durynské,
8
 Tomáš ze Štítného Život svaté Alžběty

9
 a 

z cizojazyčné literatury Walter Nigg Elizabeth von Thüringen.
10

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 ADAMSKA, Immakulata J.S. Milosrdenství, chudoba, radost. Příběh Svaté Alžběty Uherské, Lantkraběnky 

Durynské. Brno: Konvent minoritů , 2008. 
9
 TOMÁŠ ze Štítného. Život svaté Alžběty. Praha-Litomyšl: Paseka, 2006. 

10
 NIGG, Walter. Elizabeth von Thüringen. Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1963. 
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1. Doba obou světic 

    Život obou světic, Alžběty Durynské i Zdislavy z Lemberka, můžeme 

zasadit do období vrcholného středověku. Je to období bouřlivého vývoje 

žebravých řádů, zejména františkánů, a období konfliktu mezi papežstvím a 

světským státem. Z bojů o posvátná místa, kde žil Kristus, vzešel typ 

západoevropského rytíře. Je to bojovník, který je nejenom tělesně zdatný, 

ale je i vázán k ideálům křesťanského života. Je pro něj důležitá čest, 

věrnost, zbožnost a podobně. Vliv tohoto novodobého rytíře bude ještě 

pokračovat v XIII. a XIV. století a bude mít vliv na vyšší společnost.  

     Ve třináctém století jsme svědky utváření nové společnosti ve směru 

vertikálním, kde podřízenost a nadřízenost jednotlivých vrstev je sice dána 

od nepaměti, ale teoretický základ pro dvojí obec ve středověku byl dán z 

výkladu Augustinova díla „O obci Boží“. Sv. Augustin uvádí, že  panovník 

vládne jako Boží služebník, ne podle své vůle, ale jako plnitel Božích 

příkazů. Šlechta je k němu vázána, pokud se panovníkova vůle srovnává 

s příkazy Božími a poddaní šlechtě jsou povinni poslušenstvím, jen pokud 

nepřekračuje meze spravedlnosti Boží.
11

     

 

1.1 Velké žebravé řády   

    Křižácké výpravy do Svaté země měly za následek vznik rytířských řádů. 

Kromě běžných slibů chudoby, čistoty a poslušnosti  si vybrali za úkol péči 

o nemocné a raněné a také chránili posvátná místa. Zde vzniká křesťanský 

realismus, který má své následovníky v Božích bojovnících, kteří však 

vyměnili meč za slova Boží a Svatou zemi za své blízké i vzdálené okolí. 

Mezi tyto řády patří františkáni a dominikáni. Byli to František z Assisi a 

Dominik Guzmán, kteří reagovali na specifické problémy své doby. Oba 

prožívali ideál chudoby v následování Krista. Řád sv. Františka
12

 byl 

založen roku 1209  a ve svých počátcích navazoval na špitálnická křižácká 

bratrstva. Bratři Františkáni se stali hlasateli nové zbožnosti a byli 

uchváceni pastýřskou službou, jejich vzorem se stali první apoštolové. 

                                                 
11

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 18.  Srovnej AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci I-II. Přeložila Julie Nováková. 

Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1284-3. 
12

 Ordo Fratrum Minorum.  



11 

 

Oficiálně byla jejich řehole potvrzena až roku 1223, papežem Honorem III.  

Řád bratří kazatelů
13

, jak zní oficiální název dominikánů, vyšel z 

kazatelských misií proti albigenským na jihu Francie.
14

 Souhlas s jeho 

ustavením dal také papež Honorius  III.
15

  v roce 1216.
16

 Oba dva řády 

sehrály důležitou roli především ve městech, kde působily na širokou 

veřejnost. Musíme si uvědomit, že založit na počátku třináctého století 

řeholní komunitu nejen na osobní chudobě, ale také na nezajištěnosti celé 

klášterní komunity byl odvážný a  neobvyklý čin. Myslím si, že toto jednání 

nebylo bezúčelné, mělo vrátit zpět důvěryhodnost církvi a zprostředkovat 

nápravu společenských poměrů. Někdy se říká, že František a Dominik 

vrátili Evropu zpět ke Kristu.  

    Františkánský a dominikánský řád silně ovlivnil směřování obou našich 

světic, Alžběty Durynské a Zdislavy z Lemberka. Na obě dvě ženy silně 

zapůsobila myšlenka zajištění ochrany pro trpící a slabé a také snaha obou 

řádů o návrat k evangelické chudobě církve.  

Dalším žebravým řádem, který přijal ideál bezpodmínečné chudoby, byli 

augustiniáni - emerité
17

, kteří vznikli spojením několika poustevnických 

skupin v roce 1244. Do tohoto výčtu žebravých řádů lze zařadit i 

karmelitány
18

, kteří se po vyhnání ze Svaté země Saraceny vrátili zpět do 

Evropy. Řehole karmelitánů byla na vlastní žádost bratří upravena papežem 

Inocencem IV. Tak, aby vyhovovala životu v Evropě, byl to přechod od 

poustevnictví k apoštolskému způsobu života po způsobu ostatních 

žebravých řádů.
19

   

Žebravé řády měly velký význam pro vývoj církevního života a z jejich řad 

vyšli významní teologové vrcholného středověku.
20

 

 

                                                 
13

 Ordo Fratrum Praedicatorum. 
14

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 19. 
15

 Papež  Honorius III. (1216-1227).  
16

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 109-111. 
17

 Ordo Fratrum S. Augustini.  
18

 Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.  
19

 JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 

1991, s. 60, 64. 
20

 K dalšímu studiu upozorňujeme na vynikající souborné encyklopedické dílo Bubena. K tématu žebravých řádů 

zmiňme BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 

zemích. Praha: Libri, 2006. ISBN 978-80-7277-140-0. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788072771400
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1.2  Duchovní vývoj a teologická věda 

      Pod sjednocujícím vedením papeže byl duchovní a kulturní styk mezi 

národy mnohem živější. To přinášelo výměnu poznatků a myšlenek a 

vzájemné duchovní obohacování. Také křížové výpravy přinesly nový 

náhled na obraz světa. Nositeli vzdělání a vědecké práce už nejsou jenom 

kláštery, ale také nově vznikající univerzity.  

    První univerzitou byla právní škola v Bologni, ta obdržela už roku 1158 

císařské privilegium a byla potvrzena i papežskou autoritou. Postupně 

vznikaly další univerzity, bylo to vlastně sdružení mistrů, kde se postupně 

do popředí zájmů dostávaly i akademické svobody. V roce 1200 vzniká 

univerzita v Paříži, roku 1214 v Oxfordu a o něco později i v Cambridgi.  

Fridrich II. se zasloužil o vznik univerzity v Neapoli, která byla první státní 

univerzitou. V Německu vznikaly univerzity o něco později, ale v Kolíně 

nad Rýnem bylo věhlasné dominikánské učení.
21

 Jeho významným 

představitelem byl Albert Veliký
22

, který vstoupil do dominikánského řádu 

roku 1223. Albert studoval na padovské univerzitě a ve čtyřicátých letech 

13. století přednášel na pařížské univerzitě. Roku 1248 byl Albert povolán 

do Kolína nad Rýnem, aby zde vybudoval řádovou školu, která se stala 

centrem duchovního vzdělání.
23

   

    Teologický vývoj v třináctém století směřuje k vrcholné scholastice. Po 

té, co se Západ  blíže seznámil s řeckým filozofem Aristotelem a zbavil ho 

pohanského nánosu, byl jeho způsob myšlení jak pohlížet na svět a na ducha 

přijat, i když ne bez výhrad, za vzor teologického zpracování křesťanského 

učení. Albert Veliký byl asi první, kdo systematicky užíval aristotelské 

metody. Na Alberta Velikého bezprostředně navázal jeho žák Tomáš   

Akvinský, který vyložil ve velmi podrobných komentářích Aristotelovy 

spisy současným učencům. Tomáš si kladl za úkol vybudovat takový 

systém, který by slučoval víru s rozumem.
24

 Tomášův současník františkán 

Bonaventura, ale zastával tradiční novoplatonskou filozofii. To byla jen  

                                                 
21

 MUNDY, H. John. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 301-302. 
22

 Albert Veliký nar. 1193 (?) v Bavorsku, zemřel 15. listopadu 1280 v Kolíně nad Rýnem. Pro své obsáhle 

vědění byl nazýván také „doktor universalis“. 
23

 SCHAUBER, V. – SCHINDLER, H. M. Rok se svatými.Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 

s. 587. 
24

 HEROLD, Vilém,  MÜLLER, Ivan, HAVLÍČEK, Aleš. Politické myšlení raného křesťanství a středověku. 

Praha: Oikoymenh, 2011, s. 522. 
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malá připomínka významných teologů, kteří ovlivnili duchovní vývoj 

v třináctém století.         

 

1.3 Politická situace ve Svaté římské říši         

     Časově bych se zaměřila na období, ve kterém žily obě světice, tedy 

přibližně od roku 1207 do roku 1252.  

Na papežském stolci působil Inocenc III.
25

, byl nejvyšším představitelem 

západního křesťanstva nejen ve věcech duchovních, ale i ve věcech 

světských. Za Inocence III. se uskutečnilo to, oč usiloval papež Řehoř VII. 

ve věci svrchovanosti církve nad mocí světskou. Papež se stal “caput 

christianitatis“
26

 a vůdcem západního světa, který se skládá z mnoha národů 

spojených stejnou vírou. Do jeho pontifikátu spadají poslední velké křížové 

výpravy, ale také první základy žebravých řádů.
27

   

Už v roce 1198 Inocenc III. prohlásil: „Nepopíráme, že císař je, co se týče 

světských věcí, nadřazen těm, kdo od něj přijímají světské statky, papež je 

však prvním v oblasti duchovních záležitostí, které jsou důležitější než 

záležitosti světské stejně tak, jako je duše nadřazena tělu.“
28

  O Inocencovi 

III. můžeme říci, že si začal systematicky budovat papežské vrchní lenní 

panství. Začal spornou Sicílií, pak postupně od papeže přijímal své země 

v léno král anglický, aragonský, portugalský, dánský, český, uherský a 

vládcové jiných menších teritorií.  

    Politická situace v té době nebyla jednoduchá, musíme se podívat zpět do 

roku 1194, kdy svatba Štaufa Jindřicha VI. se sicilskou Konstancií 

ohrožovala Řím v podobě možného sjednocení Německa s Itálií. Jindřich 

VI. však roku 1197 umírá a začíná se soupeření o císařskou korunu mezi 

Welfy a Štaufy. Inocenc III. se po smrti Jindřicha VI. ujímá regentství za 

jeho malého syna Fridricha II.
29

   

Papež také zasáhl do dvojaké volby o uprázdněný německý trůn, kandidáta 

za Štaufskou stranu Filipa Švábského nejdříve zamítal, z důvodu obavy 

připojení jižní Itálie k Německu, když však Filip zvítězil nad 

                                                 
25

 Inocenc III. papežem (1198-1216). 
26

 hlavou křesťanstva 
27

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 26. 
28

 Solitae v Liber extra 1, 33, 6 v CIC II 1256. 
29

 MUNDY, H. John. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 230. 
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protikandidátem Otou IV. a ukázal se jako rozumný panovník, který dal 

papeži ujištění ohledně své politiky k Sicílii, Inocenc ho akceptoval.
30

  

Došlo ale k nečekané události na sjezdu knížat v Bamberku, kde byl Filip 

zavražděn falckrabětem bavorským Otou z Wittelsbachu.
31

 Otovi IV.
32

 se po 

Filipově smrti dostalo uznání v říši a také dal stejné záruky papeži ohledně 

Sicílie. Nebylo už žádných překážek, aby ho papež Inocenc III. korunoval 

na císaře.
33

 Později se to ukázalo jako osudné, Ota IV. své závazky vůči 

papeži nedodržel a prosazoval štaufský program sjednocení Říše s jižní Itálií 

a Sicilií.  K obratu došlo roku 1210, kdy papež upnul své naděje k mladému 

sicilskému králi Fridrichu II. Ve vzdělaném mladíkovi viděl záruku 

pochopení své papežské politiky a moci. Ztráta důvěry papeže v Otu IV. 

zasáhla i do politiky ve střední Evropě. Inocenc III. se obrátil na českého 

krále Přemysla, lankraběte durynského Heřmana,
34

 arcibiskupa mohučského 

Sigfrieda a na vévodu Oto Meránského
35

 listem,
36

 ve kterém označil Otu IV. 

za tyrana jak církve, tak Říše. Tento výrok papeže vedl v soudobé etice 

k vypovězení poslušnosti císaři.
37

  

Evropa byla rozdělena na dva znepřátelené tábory. Anglický král Jan 

Bezzemek obnovil válku s Francií. Ota IV. se za pomoci Anglie snažil 

zvrátit pro něj nepříznivou situaci. K rozhodující bitvě došlo u Bouvines 27. 

července 1214, kdy Fridrich II. za pomoci francouzského krále Filipa II. 

Augusta porazil Otu IV. Tato porážka pro něj znamenala definitivní 

mocenský konec.
38

  Bitva u Bouvines patří k přelomovým událostem 13. 

století. Francouzská koruna obhájila svou moc a také přispěla k vytváření 

národní monarchie. Fridrich II. svůj zájem směřoval na Itálii, o kterou se 

chtěl opírat ve své císařské politice. Dochází zde k přenesení základny 

politické moci Říše z Německa do Itálie.
39

     

                                                 
30

 Tamtéž s. 217, 230. 
31

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 102.    
32

 Ota IV. Brunšvický  (1176-1218) jeho otec byl Jindřich Lev, vévoda saský a bavorský, matka Matylda dcera 

anglického krále Jindřicha II.  
33

 Tamtéž s. 103. 
34

 Heřman I. (1155? -1217) tchán Alžběty Durynské 
35

 Oto VII. z Andechsu , hrabě burgundský, vévoda meránský a markrabě istrijský. Byl strýcem Alžběty 

Durynské a bratrem její matky Gertrudy Meránské.  
36

 Kodex diplomaticus et epistoralis regni Bohemiae II. , č. 89. 
37

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 104. 
38

 Tamtéž s. 110. 
39

 Tamtéž s. 111. 
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     Vrcholem Inocencova pontifikátu byl 4. lateránský koncil, který zahájil 

v listopadu 1215. Na koncilu byly vydány mnohé dekrety, stěžejní byla 

transsubstanciační nauka, nařízení o každoroční zpovědi a vyznání víry proti 

katarům. Tato opatření přispěla k upevnění církve a ještě dlouho doznívala 

na provinciálních koncilech.
40

   

 

1.4 Poslední zápas mezi papežstvím a štaufským císařstvím         

    Papež Inocenc III. umírá brzy po ukončení lateránského koncilu. Jeho 

nástupci na papežském stolci však neudrželi postavení, které on tak pracně 

vybojoval.  

    Na papežský stolec usedá po velmi rychlém konkláve papež Honorius 

III.
41

, patří mezi ty papeže, u kterých ustupovaly vznešené ideje univerzality 

církve do pozadí. V roce 1220 korunuje Fridricha II. císařem svaté říše 

římské. Honorius III. velmi silně prosazuje pátou křížovou výpravu a 

v tomto směru neváhá manipulovat s evropskými politiky, jen aby dosáhl 

svého vysněného cíle.  Do čela páté křížové výpravy se měl postavit i mladý 

císař Fridrich II., ten ale měl jiné starosti. Fridrich svou pozornost obracel 

ke stabilizaci Sicilského království a svoji účast na křížové výpravě neustále 

odkládal, což papeže značně popudilo a pohrozil mu exkomunikací, pokud 

se do poloviny roku 1227 nepřipojí k tažení.
42

  

    Honorius III. se nezaměřil jen Svatou zemi, ale vedl tažení i proti 

muslimům ve Španělku a navázal i na hnutí pro albigenským, které už 

započal jeho předchůdce.
43

   

Křesťanský universalismus a antická civilizace znamenaly pro Fridricha II. 

ideu, kterou prosazoval v jižní Itálii. Podnětné byly principy římského 

práva, které kombinoval s centralistickými prvky Byzance a islámských 

států.
44

 Fridrichův dvůr je znám svou vstřícností k řecké a arabské kultuře.  

                                                 
40

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 105. Více Moore, John C. Pope 

Innocent III (1160/61-1216): To Root Up and to Plant. (The Medieval Mediterranean, 47) Leiden/Boston: Brill, 

2003, s. 228nn. ISBN 90 04 12925 1. 
41

 Honorius III. (1216-1227). 
42

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 108. 
43

 Tamtéž s. 109. 
44

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 320. 
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Po úmrtí Honoria III. je zvolen papežem Řehoř IX.
45

, bývalý církevní 

právník a papežský legát. Za jeho pontifikátu byli František a Dominik 

kanonizováni. Do popředí se opět dostává Fridrichova účast na křížové 

výpravě. Fridrich účast na výpravě opětovně odmítl, nyní však oprávněně z 

důvodu nemoci. Papež po předchozích zkušenostech s ním tento fakt 

neakceptoval a Fridricha exkomunikoval.
46

  

    Po uzdravení Fridrich II. podnikl v letech 1228-1229 křížovou výpravu 

do Svaté země. K této výpravě se také připojil manžel Alžběty Durynské 

Ludvík IV.
47

, který ovšem před vyplutím lodí do Palestiny umírá 

v Otrantu.
48

 Křížová výprava byla nakonec úspěšná, Fridrich aniž by musel 

použít zbraní, získal svou diplomatickou schopností správu nad 

Jeruzalémem, Betlémem a Nazaretem. To se mu podařilo na základě 

uzavření smlouvy se sultánem Malikem al-Kamilem, synovcem 

Saladinovým. Dne 18. března 1229 se nechává korunovat jeruzalémským 

králem.
49

  

    Fridrich II. dosáhl toho, že byl roku 1230 zproštěn klatby, krátké období 

míru mezi papežem a císařem trvalo devět let. Roku 1239 byl Fridrich II. 

opět v klatbě. Během těchto devíti let Fridrich upevňoval své mocenské 

postavení. Počátkem roku 1236 pomocí říšské intervence došlo k vpádu do 

babenberských zemí. Zde je místo zdůraznit, že hlavní síly vyslal český 

král, vévoda bavorský a biskup bamberský. Fridrich přesídlil do Vídně a 

povolal tam říšská knížata k volbě nového krále. Jako kandidát na římského 

krále a císaře představil Fridrich II. svého devítiletého syna Konráda.  Aktu 

zvolení se také zúčastnil náš král Václav I. Je zajímavé, že Fridrich  označil 

skupinu přítomných knížat za nástupce římských senátorů, tím vlastně chtěl 

podtrhnout nezávislost římského impéria na papežství.
50

      

                                                 
45

 Řehoř IX. (1227-1241) 
46

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 112-113. 
47

 Ludvík IV. Durynský (1200-1227) syn Heřmana I. a Žofie.  
48

 ADAMSKA, Immakulata J.S. Milosrdenství, chudoba, radost. Příběh Svaté Alžběty Uherské, Lantkraběnky 

Durynské. Brno: Konvent minoritů , 2008, s. 46.  
49

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 326. 

Srovnej Runciman, Steven (1987). A History of the Crusades: Volume 1, The First Crusade and the Foundation 

of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge Press, s. 364-366. ISBN 978-0-521-34770-9. 
50

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000,  s. 342-343. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Runciman
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-521-34770-9
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      Fridrichova vize obnovení antického impéria měla za následek další 

úspěšné tažení do Lombardie.
51

 Tyto jeho kroky předznamenávají už přímý 

útok na papežské zájmy. Výrazná osobnost, která hájí zájmy papežské kurie, 

je Albert Beheim,
52

 který měl za úkol založit protištaufský spolek. Beheim  

působil i v českých zemích, odkud organizoval mocnou opozici proti 

Fridrichovi.
53

   

     Klatba na Fridricha v Německu vyvolala značné rozpaky, zesílil 

papežský vliv na veřejnost a prosazovala se opět guelfská strana. Císař na 

vzniklou situaci reagoval tím, že se obrátil ke koncilu. Představoval si, že 

koncil odsoudí a sesadí papeže. Dalším krokem císaře  bylo svolání říšského 

sněmu do Chebu, kde se Fridrich snažil získat podporu u českého krále 

Václava.
54

 

    Papež Řehoř IX. umírá roku 1241 v Římě, obklíčeném císařským 

vojskem. Značné nesnáze provázely i volbu nového papeže, do konkláve se 

dostavilo jen 10 kardinálů, mezi kterými panovaly hluboké rozpory. 

Nakonec byl po třech měsících zvolen starý a nemocný papež Celestin IV.
55

, 

jeho pontifikát trval pouhých sedmnáct dnů.
56

   

     Papežský stolec zůstal uprázdněný dva roky, v tomto období se mohl 

Fridrich II. cítit jako neomezený panovník celé Itálie. Na obzoru vyvstal pro 

Evropu další problém a ten představoval mongolský vpád. To mělo za 

následek, že císař Fridrich II. si vyžádal lenní přísahu od uherského krále 

Bely IV.
57

 za příslib, že mu pomůže s německým vojskem proti Mongolům.                     

Období přímé mongolské okupace ustalo na konci roku 1241, kdy do Uher 

přišla zpráva o smrti velkého chána Ugedeje. Mongolské jednotky se 

postupně s kořistí stahovaly zpět k domovu. Hrozba přímého mongolského 

napadení ustávala, ale přesto ještě v letech 1242-1243 zpustošili Mongolové 

balkánské Bulharsko. V padesátých letech třináctého století došlo k útoku 

                                                 
51

 Tamtéž s. 347. 
52

 Albert Beheim – papežský zmocněnec, pasovský arciděkan a dominikán.  
53

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 226. 
54

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 349. 
55

 Celestin IV. (+10.11.1241) 
56

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 114. 
57

 Béla IV. (1206-1270), král uherský, bratr Alžběty Durynské.   
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na Krakov, ale dobývání dobře opevněných západních měst už nebylo pro 

mongolsko tatarské kočovníky přitažlivé.
58

  

     Papežská diplomacie nelenila a snažila se oslovit mongolské chány pro 

boj proti islámu a tureckým říším na Blízkém východě.
59

   

     Obrat na evropské politické scéně nastal po nástupu nového papeže 

Inocence IV.,
60

 který byl představitelem smířlivého postoje k císaři. Byl to 

významný právník, který učil na univerzitě v Bologni.
61

   

Fridrich měl zájem, aby se zbavil exkomunikace, na dosah byla vzájemná 

dohoda, ale nakonec vše skončilo neúspěchem. Fridrich se nemínil vzdát 

svých práv v Lombardii a papež zase pochopil, že Fridrich bude v boji o 

celou Itálii pokračovat. Situace se vyhrotila do takové míry, že Inocenc IV. 

přesídlil do Lyonu a svolal tam v roce 1245 všeobecný koncil.
62

   

     Během roku 1244 dochází k obsazení Svaté země muslimy v důsledku 

nových etnických posunů na Blízkém východě. Jeruzalém je definitivně 

ztracen pro křesťany. Ztráta Svatého města jistě ovlivnila veřejné mínění,  

Fridrich tím ztratil přízeň, které se mu dostalo po úspěšné páté křížové 

výpravě v roce 1229. 
63

 

     Papež Inocenc IV. se pustil se vší silou proti štaufské politice a nabízel 

předání práv k sicilskému království Francii a pak Anglii. Francouzský král 

Ludvík IX. nabídku nepřijal, ale jeho protějšek král anglický Jindřich III. 

byl tomuto návrhu nakloněn a neváhal s finanční podporou papežské 

kurie.
64

   

Lyonský koncil zasedal koncem června a v průběhu července 1245 a 

hlavními body jednání můžeme shrnout v následující:  

- úpadek morálky duchovenstva a věřících 

- obsazení svaté země muslimy 

- vztah k východní církvi 

- mongolské nájezdy 

- pronásledování církve císařem Fridrichem II. 

                                                 
58

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 361. 
59

 Tamtéž s. 361. 
60

 Inocenc IV. papežem (1243-1254) 
61

 MAXWEL-STUART, P.G. Papežové život a vláda. Praha: Svoboda, 1998, s. 114. 
62

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 363. 
63

 Tamtéž s. 363.  
64

 Tamtéž s. 363. 
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Hlavní politické rozhodnutí koncilu se týkalo Fridricha II., shledal ho 

vinným z několika vážných zločinů jako z kacířství, křivopřísežnictví a 

svatokrádeže. Koncil jej vyobcoval z církve a sesadil z trůnu. Dále neuznal 

legitimně zvoleného krále Konráda
65

 a proti Fridrichovi vyhlásil křížovou 

výpravu. Fridrich II. roku 1250 umírá, císařství se opět dostává do krize, 

papež se vrací zpět do Itálie, kde ho čeká střet s Konrádem IV., který hájí 

svůj narok na štaufské dědictví.
66

   

 

 1.5 Profil českého státu v první polovině 13. století    

      Abychom správně pochopili účast Zdislavy z Lemberka na veřejném 

životě, je důležité se seznámit s tehdejší politickou situací.  

V době narození Zdislavy (1215-1220) panoval Přemysl Otakar I., byl 

prvním českým králem, kterému se podařilo dědičně zajistit královský titul i 

pro své potomky. Během rozporů v Říši se dostalo Přemyslovi od římských 

králů a císařů mnohých výsad, mezi ty nejznámější patří Zlatá bula sicilská.  

Dne 26. září 1212 vystavil Fridrich II. v Basileji Přemyslovi a jeho bratru 

Vladislavovi Zlatou bulu sicilskou, byly to vlastně tři listiny, které dovršily 

celoživotní Přemyslovo úsilí.
67

  Fridrich zde vlastně potvrdil výhody, které 

už udělil českému králi jeho strýc Filip.
68

 Některé články buly zahrnují 

výsady, které byly poskytnuty Přemyslovi už Otou IV. Brunšvickým v roce 

1203. Čechy se stávají za Přemysla Otakara I. jedním z ohnisek říšské 

politiky a rozvíjejí se zde monarchistické rysy, tak typické pro západní 

Evropu. Říše byla pro Přemysla výhodným politickým prostorem, ve kterém 

zvyšoval prestiž českého státu. Významnou roli sehrála i přítomnost  

německých duchovních a diplomatů, což mělo za následek rozvíjení vztahů 

s německými knížaty.
69

  

V roce 1216 se Přemysl plně soustředil na zajištění pozice pro svého 

nástupce. Ve snaze nic nevynechat se postupně obrátil na císaře, českou 
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šlechtu a na arcibiskupa mohučského. V červnu 1216 došlo ke zvolení 

Václava za krále in communi colloquio Boemorum. Na základě české 

žádosti Fridrich II. dne 26. července 1216 volbu schválil a potvrdil malého 

Václava
70

 za českého krále.
71

  

     

Závěr Přemyslovy vlády je ve znamení jistého oslabování jeho politické 

role. Silný vliv v rámci Říše přebírá Leopold VI.
72

 Rakouský, který se 

intrikami postaral o zrušení zasnoubení Anežky Přemyslovny
73

 s Jindřichem 

VII. Štaufským, synem Fridricha II. Leopold byl nakonec ve své sňatkové 

politice úspěšný a podařilo se mu provdat svou dceru Markétu 

Babenberskou s Jindřichem.
74

    

    Přemysl v posledních letech své vlády asi postupně předává část své 

reálné moci starším synům. Václav I. působil v Čechách a markrabě 

Vladislav zase v Olomouci, ale jižní Morava zůstává po smrti Vladislava 

Jindřicha
75

  přímo pod správou Prahy.
76

  

    Loajalita předních velmožů a králova bratra markraběte moravského 

Vladislava Jindřicha měla nemalý podíl na stabilitě české politiky.  

Budování rovnocenných vztahů mezi Štaufy a také obratná diplomacie 

s papežskou kurií byly klíčem k úspěšné zahraniční politice. Nemalý 

význam měly i spojenecké vazby na Durynsko, Uhry a Bavorsko.  

Přemyl Otakar I. umírá dne 15. prosince 1230 a na jeho místo nastupuje 

jeho syn Václav I., začíná se nová éra středověké modernizace.      

Dějinný vývoj ve střední Evropě byl odlišný od císařství Fridricha II., začala 

se zde formovat oligarchie kurfiřtů, kteří začali Říši reprezentovat v roli 

knížecích autonomních zemí. Do popředí se také dostávají svobodná města. 
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České království vstupuje do elity evropských dynastií jako jeho pevná 

součást.
77

      

                   Po nástupu Václava I. na český trůn dochází jednak k proměně politické i 

kulturní. Určitý vliv na to měla i králova manželka Kunhuta Švábská,
78

 která 

vyrůstala v Čechách, ale se svým „mezinárodním“ dvorem. Mezi Kunhutiny 

dvorní dámy patřila i matka Zdislavy z Lemberka, paní Sibyla. Styl dvora se  

začíná měnit, prosazuje se rytířská kultura, v oblibě je dvorská poezie a 

zpěvy. V uměleckém slohu se začíná objevovat gotika. V duchovní rovině 

můžeme mluvit o nástupu františkánské zbožnosti. Král Václav I. většinou 

ponechává nejvýznamnější hodnostáře ve svých úřadech, žádné velké 

změny neprovádí. Jeho vláda je ovlivněna jak jeho matkou Konstancií, tak i  

sestrou Anežkou, ke které chová velkou oddanost a úctu.
79

 

 Do Václavovy vlády zasáhla i situace na severovýchod od našich hranic. 

Objevují se tu mongolsko-tatarské hordy, které plení a vypalují města. 

Václav opustil pohodlné dvorské prostředí a zformoval vojenské síly spolu 

s bojovníky z Německa. Jeho vojsko směřovalo přes Žitavsko k Lehnici, 

kde vládl Jindřich II., manžel jeho sestry Anny.
80

  

 Cílem mongolského tažení byly také Uhry. Václav se připravoval na obranu 

Moravy, připojil se k němu i Fridrich Bojovný, ten sice zasáhl do bojů 

v Uhrách, ale spíše symbolicky.
81

 Jak jsem dříve poznamenala, mongolské 

plenění ustalo, jakmile přišla zpráva o smrti velkého chána.  

 Další významnou událostí té doby bylo papežské jmenování preláta Bruna 

olomouckým biskupem, prosazení tohoto kandidáta trvalo více než rok. 

Původním kandidátem byl biskup Konrád, kterého kurie odmítla potvrdit 

pro jeho ghibellinské
82

 postoje.
83

  

      Počátkem roku 1247 umírá Václavův prvorozený syn Vladislav, vévoda 

rakouský a markrabě moravský. Ve vztazích vybudovaných na dynastických 
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vazbách, tak Čechy ztrácejí důležitý článek. Dochází k vnitropolitické krizi 

a do popředí se dostává Václavův druhorozený syn Přemysl. 

 Vzpouře syna Přemysla proti svému otci Václavovi I. předcházela 

pravděpodobně nespokojenost domácí šlechty, která si právě mladého a 

ctižádostivého Přemysla vybrala jako svého vůdce. V podstatě šlo o dvorské 

spiknutí, ve kterém hrál významnou roli biskup Mikuláš, který se cítil být 

ohrožen papežskými čistkami, patrně dalším iniciátorem byl sudí Ctibor, 

který mohl šlechtu legitimně přivést na shromáždění. Nešlo o převrat 

v pravém slova smyslu, Přemysl měl mít titul „mladšího krále“ a převzít 

iniciativu, Václavovi byl ponechán Vyšehrad a další sídla.
84

     

Důležitým mezníkem je porážka Přemysla u Mostu Borešem z Rýzmburka, 

je zřejmé, že někdy v červnu 1248 došlo k otevřené válce.
85

 Václav I. se 

obrátil na své spojence v zahraničí. Velmoži jako Boreš z Rýzmburka a 

Havel z Lemberka, které Dalimil nazývá „starými“, zachovali Václavovi 

věrnost.
86

 Je to zcela přirozené, neboť tito muži zastávali tradičně vysoké 

dvorské funkce a podřízenost legitimně zvolenému králi byla pro ně 

zavazující. Otec a syn po té uzavřeli mnoho mírových dohod, které 

vymezovaly Přemyslovo postavení. Oba Přemyslovci se smířili určitě za 

přispění Anežky, která měla na oba značný vliv. Celá roztržka byla 

ukončena ceremonií v klášteře Na Františku 15. srpna 1249, kde byl král 

Václav I. znovu korunován na krále biskupem pražským a olomouckým.
87

  

Václav a Přemysl teď vystupují jednotně a přináší jim to značné zisky.  

     Nadcházející doba přináší strukturální změny, jako zavedení zemského 

soudu, obnovení významu dvorských sjezdů a další vlnu rozšiřování měst, 

územní expanzí, ale to už všechno pod vedením nové krále Přemysla 

Otakara II.   

 

  

 

 

 

                                                 
84

 Tamtéž  s. 375. 
85

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 378. 
86

 Tamtéž s. 379.  
87

 Tamtéž s. 384. 



23 

 

2. Sv. Zdislava z Lemberka 

    Přesné datum narození Zdislavy není známo, klade se mezi rok 1215 až 

1220.
88

 Narodila se v moravském Křížanově, její matkou byla paní Sibyla, 

cizinka, která se do našich končin dostala, když jako dvorní dáma 

doprovázela Kunhutu, dceru Filipa Švábského, která se provdala za syna 

krále Přemysla Otakara I. Václava.
89

 Původním domovem paní Sibyly bylo 

Království obojí Sicílie,
90

 a to v té době představovalo jednu z kulturně 

nejvyspělejších oblastí Evropy, kde se setkávala západní Evropa s kulturou 

arabského Východu. Paní Sibyla svým kulturním rozhledem a 

kultivovaností působila pozitivně jak na výchovu svých dětí, tak i na široké 

okolí. Dalo by se říci, že zjemnila poněkud drsný český život té doby.  

Otcem Zdislavy byl pan Přibyslav, který byl významným představitelem 

moravské šlechty.
91

 První zmínka o Přibyslavovi jako majiteli velkého 

újezdu na Křížanově se objevuje na konci třicátých let 13. století.
92

  

Je pravděpodobné, že na Moravu Přibyslav přišel z Čech kolem roku 1234. 

Byly jisté spekulace ohledně příbuzenského vztahu Přibyslava s Janem 

z Polné, od kterého později získal rozsáhlé zalesněné území pro přípravu 

fundace žďárského kláštera. Cronica domus Sarentis,
93

 jejíž autor byl s  

poměry Přibyslavovy rodiny dobře obeznámen, však neuvádí žádné 

příbuzenské vazby Přibyslava na Jana z Polné.
94

 

Jisté je, že byl vysokým knížecím úředníkem, v listinách nacházíme zprávu, 

že roku 1238 působil jako kastelán na hradě Veveří u Brna.
95

 Jmenování si 

patrně zasloužil svou rytířskou zdatností a oddanou službou svým pánům a 

to Přemyslu Otakaru I. a posléze i jeho synovi Václavu I., Jelikož Přibyslav 

působil v královských službách a byl jedním z důvěrníků Václava I. měl asi 
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možnost poznat mladou Sibylu na pražském královském dvoře. Tam byl 

také pravděpodobně dojednán jejich sňatek.
96

 Dá se předpokládat, že 

budoucí královna Kunhuta měla jistý vliv na výběr partnera pro svou dvorní 

dámu.  

Paní Sibyla byla už jednou provdána za českého velmože pana Bohuše. 

Neví se přesně, zda se jednalo o Bohuše Kovanského nebo zda to byl 

Bohuš, purkrabí netolický. Zřejmé je, že velmi záhy zemřel a zůstala po 

něm mladá bezdětná vdova.
97

  Ale v rozporu s tímto tvrzením je zmínka 

Vratislava Vaníčka, že nejstarší dcera paní Sibyly, Zdislava, byla dcerou 

Bohuše.
98

  Sibylu po té pojal za svou manželku pan Přibyslav, bylo to 

pravděpodobně kolem roku 1215, paní Sibyla pak odešla na Přibyslavovo 

panství, kde spolu žili třicet let. Z manželství se narodilo pět dětí a 

prvorozenou byla právě Zdislava. Pokřtěna byla pravděpodobně 

v křížanovské románské kapli, kterou nechal Přibyslav vystavět a děvčátko 

dostalo slovanské jméno Zdislava, v 13. století velmi obvyklé. 

Přibyslav byl zámožný člověk, vlastnil četné polnosti, ale také měl jmění 

v hotových penězích, které získal svou pilnou prací jako kastelán na hradě 

Veveří, a další majetek mu přinášela jeho kolonizační činnost na 

Velkomeziříčsku.
99

 Zdá se, že velký vliv na jeho rozhodování jak 

v ekonomických tak duchovních věcech měla jeho žena Sibyla. Byla 

prototypem emancipačních snah žen nového věku, stala se spolutvůrkyní 

Přibyslavova života. Působení Přibyslava v Brně -Veveří přivedlo Sibylu do 

styku se svými krajany, byla zde kolonie Románů.
100

 O to se už na přelomu 

12. a 13. století zasloužil moravský markrabě Vladislav Jindřich,
101

 který 

povolával a podporoval cizí kolonisty. Tito lidé sebou přinášeli znalost 

vyspělejšího právního prostředí, jež tvořilo nižší soudnictví, osobní svoboda 

volného pohybu a vykonávání povolání. Styk s těmito lidmi, kteří přicházeli 

do Brna z různých zemí, měl určitě také pozitivní vliv na smýšlení a 

duchovní vývoj Přibyslava. Nové církevní řády, jako františkáni a 

                                                 
96

 SVATOŠ, Ambrož  M. O.P. Blahoslavená Zdislava. Olomouc: Dominikánská Edice Krystal, 1948, s. 31. 

Srovnej ELBL, Pavel B. Rytíř z pomezního hvozdu otec svaté Zdislavy. Třebíč: Akcent, 2009, s. 48. 
97

 ELBL, Pavel B. Rytíř z pomezního hvozdu otec svaté Zdislavy. Třebíč: Akcent, 2009, s. 67. 
98

 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny  české, svazek II 1197-1250. Praha: Paseka, 2000, s. 396. 
99

 Tamtéž s. 68-69. 
100

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 82.   
101

 Vladislav Jindřich , syn Vladislava II. a bratr Přemysla Otakara I. 1197 kníže český, markrabě moravský 



25 

 

dominikáni, s kterými Sibyla brzy navázala kontakty, přicházely tehdy 

většinou z Itálie.
102

 Možná to byla nostalgie po domově a rozhovory 

s řeholníky, které ji ulehčovaly vyrovnat se s postavením cizinky. Když 

Sibyla přišla do naší země, musela být svědkem vleklého zápasu církve o 

nezávislost na moci světské, byly to především roztržky mezi Přemyslem 

Otakarem I. a biskupem Ondřejem.
103

  Biskup Ondřej
104

 byl přesvědčen o 

vyvýšenosti moci duchovní nad mocí světskou. Kritizoval, že církvi jsou 

v nedostatečné míře odváděny desátky a kněze ke kostelům jmenují laikové. 

Celá situace se tak vyhrotila, že Ondřej vyhlásil nad svou diecézí interdikt a 

odjel do Říma.  Souboj bohatý na interdikty a klatby mezi králem 

Přemyslem Otakarem I. a pražským biskupem se určitě odrazil i na 

každodenním církevním životě obyvatel země. Postoj Sibyly byl 

jednoznačný, moc světská byla pro ni jen pomíjející – dočasná na to, aby si 

podmanila moc duchovní. V následujících letech se rozvijí poslední fáze 

zápasu mezi mocí církevní, kterou reprezentuje římská kurie zastoupená 

papežem Řehořem IX.
105

 a mocí světskou, v jejímž čele stál ambiciózní 

císař Fridrich II.  Spory mezi císařem a papežem zcela jistě pronikly i na 

naše území a měly vliv na domácí politickou scénu. V té době se  v českých 

zemích objevuje jeden z horlivých zastánců římské kurie Albert Beheim.
106

 

Působil zde jako papežský diplomat a zprostředkovával jednání mezi 

českým králem Václavem I. a rakouským vévodou Fridrichem Bojovným. 

Po odklonu jak Fridricha Bojovného, tak i bavorských biskupů od papežské 

strany, se Albert Beheim uchýlil do Brna. Brno mu poskytlo ochranu před  

útoky jeho odpůrců, odtud také vedl boj proti nepřátelům římské kurie, 

vyhlašoval klatby a interdikty. S největší pravděpodobností Beheim nalezl 

útočiště v některé z církevních institucí, ale hlavní ochranou mu byla blízká 

přítomnost královského hradu nad Brnem. Zde jménem krále působil jako 
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kastelán právě otec Zdislavy, Přibyslav z Křížanova.
107

 Je zřejmé, že se 

Albert Beheim dozvěděl o Přibyslavově přátelských vztazích a přízni kterou 

projevoval církevním institucím a především žebravým řádům. Přibyslav 

spolu manželkou Sibylou byli také nápomocni tamnímu špitálu johanitů, 

nejstaršímu křížovnickému řádu, který  rovněž jako medikantské řády byl 

oporou římské kurie.  

 

 2.1 Dětství  a mládí  Zdislavy 

     Zdislava prožívala své dětství a mládí na Křížanově. Byla nejstarší z pěti 

dětí, podrobnosti o jejich narození nám opět podává Kronika Žďárská: „Z 

tohoto manželství pak tři dcery překrásné vzešly,kterým v pozdějších letech 

se dostalo veliké chvály, mimo to manželé tito pak zplodili ještě dvě děti, 

chlapce ,jejž nazvali Petrem, a děvče, jež Libuškou zvali. První z oněch tří 

dcer se Zdislava zvala, ta druhá Eufémie a třetí, té nejmladší ze všech, pak 

jméno Eliška (Alžběta) dali.“
108

  Další informace o synu Petrovi a dceři 

Libuši nemáme, pravděpodobně zemřeli v útlém věku. Rodina byla pro 

Zdislavu první školou, nikde není zaznamenáno, že by byla poslána na 

výchovu do kláštera, jak bylo v té době u urozených dívek zvykem. Lze 

předpokládat, že výchovy se ujala sama matka paní Sibyla, která měla velký 

přehled, byla intelektuálně na výši a mohla svým dětem předávat své 

zkušenosti. Vždyť prošla kus světa, měla styky s královskými a 

šlechtickými rodinami a církevními řády. Paní Sibyle nestačilo své dcery 

uvádět jen do běžných povinností, jež měla paní velmožského sídla. To 

znamená dozor nad kuchyní, správa zásob, vláda nad čeledí a podobných 

úkonů nutných v té době k vedení domácnosti. Sibyla chtěla jít ve své 

výchově dál, chtěla změnit dosavadní postavení ženy ve společnosti, jež 

bylo řízeno nadřazenými zájmy manžela. Sibyla se obracela k duchovním 

otázkám života a ve svých emancipačních snahách se snažila odpoutat ženu 

z přílišné závislosti na muži.
109

  

 

                                                 
107

 ELBL, Pavel B. Rytíř z pomezního hvozdu otec svaté Zdislavy. Třebíč: Akcent, 2009, s. 71. 
108

 Cronica domus Sarensis, s. 163. 
109

 KALISTA, Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky. Praha: České katolické 

nakladatelství Zvon, 1991, s. 110.   

 



27 

 

2.2  Zdislavino manželství 

    Kronikář Jindřich z Heimburku podává o Zdislavě už jen krátkou zmínku 

o uzavření jejího manželství: „Havel z Jablonné zvaný, si vyvolil Zdislavu za 

choť, bez úhony s ním žila a rovněž mu porodila dítky: Havla a Jaroslava – 

však Havel žil krátce – a pak Markétu dceru, jež krásná a vznešená byla.“
110

   

Tímto zápisem v Kronice Žďárské končí informace o Zdislavě, kronikář 

zaměřil svou pozornost především ke Zdislaviným sestrám Eufemii 

provdané za pana Bočka, purkrabího znojemského a Elišce, která se 

provdala za zámožného pana Smila z Lichtenburka.
111

 Z mlčení kronikáře 

lze předpokládat, že Zdislava odešla z rodného domu ještě před tím, než 

byly položeny základy kláštera ve Žďáru. Uzavření manželství Zdislavy 

s panem Havlem z Lemberka se klade do let 1239-1240.
112

 Nevíme ani, 

v kolika letech se Zdislava vdávala, s největší pravděpodobností ji nebylo 

ještě dvacet let. Havel z Lemberka byl významný velmož z rodu 

severočeských Markvarticů, který patřil do blízkého okruhu dvorské 

šlechty, která obklopovala krále Václava I. Za svého pobytu v Brně přišel 

jistě do styku s panem Přibyslavem. Byla by i jistá možnost, že se setkal 

s rodiči Zdislavy i mimo Moravu, například u pražského královského dvora, 

ale spíše byl sňatek Zdislavy s Havlem sjednán v Brně, kde pan Přibyslav na 

hradě Veveří zastával důležitou úřední funkci. Havel je zmiňován na listině 

krále Václava I. ze 7. prosince 1240, vydané „apud Brunam“
113

, ve které 

bere král pod svoji ochranu klášter cisterciaček v Tišnově, který založila 

jeho matka Konstancie.
114

 Bylo to asi právě Brno, které bylo svědkem 

Zdislavina zasnoubení a následné svatby. Brno byl v té době rychle se 

rozvíjející město, středisko politické kuriální činnosti zastoupené Albertem 

Behaimem a také kulturní a duchovní centrum Moravy. Pobyt v Brně měl na 

Zdislavu velký vliv, setkává se tu s minority a dominikány, kteří se zde 
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usadili mezi rokem 1228-1234.
115

 Snad se setkává přímo s bratry, kteří 

osobně znali sv. Dominika a kteří ji seznámili s posláním svého řádu, 

kterým je studijní, misijní a kazatelská činnost. Dominikánské konventy 

byly zakládány výhradně v městech, výrazně poznamenaly i vnější tvář 

středověkých měst. Nepůsobily ani v ústraní, jako mniši, ani ve venkovské 

duchovní správě, jako kanovnické řády. Zakladatel Dominik Guzmán
116

  

dbal především na to, aby jeho spolubratři získali nejen počáteční vzdělání, 

ale vzdělávali se po celý svůj život. Posílal své spolubratry do nedávno 

založených universit v Paříži, Bologni a Oxfordu.
117

  Tak lze s jistotou 

tvrdit, že zásadní vliv na spiritualitu Zdislavina života měl právě řád 

dominikánů. A tak zásluhou Zdislavy vznikly na Havlových statcích dva 

dominikánské kláštery. Jednalo se o klášter se špitálem v Jablonném a druhý 

byl založen v Turnově.
118

   

Najevo zde vychází duchovní odlišnost Zdislavy, která na rozdíl od svých 

rodičů už nepodléhá cisterciácké religiositě a vztah k Bohu neprožívá 

v samotě, nýbrž ve společenství s ostatními a v aktivní lásce k bližnímu. Zde 

se váže niterné křesťanství na reálný a konkrétní život. Namístě je citovat 

z kroniky Dalimilovy: „Pět mrtvých vzkřísila, mnoho slepých prosvietila, 

chromých a malomocných mnoho uzdravila, nad jinými pracnými velké 

pomoci činila.“
119

   Abychom cisterciáckému řádu nekřivdili, samozřejmě i 

oni znali křesťanské špitálnictví. Bernard z Clairvaux po vstupu do kláštera 

provedl reformu a patřil také k horlivým hlasatelům křížových výprav a tak 

byla nezbytnost přijmout do svého programu i péči o raněné a nemocné. 

Většina nových cisterciáckých klášterů se budovala na špatně přístupných a 

bažinatých terénech, které nebyly zrovna vhodné pro zdraví člověka, a to 

bezděky vedlo k tomu, že při klášteřích vznikaly i nemocnice.
120

    

Manžela Zdislavy pana Havla také ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrůstal, 

bylo to velmožské sídlo jeho otce
121

 a později aristokratické prostředí 
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dvorské skupiny u krále. Toto prostředí bylo vzdálené ideálům, které 

prosazovali bratři kazatelé, a to ideál chudoby, který přibližoval bratry k 

obrazu evangelického člověka. To bylo pravděpodobně pro Havla těžko 

uchopitelné, byl obklopen venkovským prostředím, kdy člověk byl živ 

z výtěžku své práce, ať to byly rolníci či sedláci. Většina tehdejšího 

velmožstva byla uspokojena hojností, kterou je zásoboval selský  poddaný 

lid. U městského obyvatelstva byla chudoba mnohem závažnějším 

problémem než u venkovského člověka, který byl v neustále kontaktu 

s půdou, která mu dávala jistotu obživy.
122

 Pan Havel ale nebyl až tak 

tradiční velmožem jako jeho bratr Jaroslav z Hruštic. Hruštice jsou nyní 

předměstím Turnova. Havlův bratr Jaroslav působil jako purkrabí na Hradě 

Koenigsteinu  v Lužici u Budyšína. Havel byl ctižádostivý a kolonizačně 

pronikal do Záhvozdí v severních Čechách, kde buduje hrad Lemberk.
123

 

Hrad byl vystavěn na hranicích země, spolu s ním byly  budovány města 

Jablonné a Turnov. Název hradu pochází z původního markvartického 

erbovního znamení, které má ve svém znaku zlatou lvici na modrém poli.
124

  

Otcem pana Havla byl Markvart II., patřil k významnému rodu Markvarticů, 

jež získal rozsáhlá území v povodí řeky Jizery. Tento rod pocházel 

pravděpodobně z 11. století a měl velmi blízko k Přemyslovcům, což 

naznačuje jejich erb. K významným předkům patřil Markvart, komorník 

Vladislava II.
125

 a pravděpodobně i zakladatel cisterciáckého kláštera 

v Mnichově Hradišti kolem roku 1180.
126

  Markvart měl syna Havla, Záviše 

a Heřmana, a právě velmož Heřman patřil mezi nejvyšší komorníky a měl 

zase blízký vztah ke svatojánským rytířům.
127

  

    Jedná se o maltézský – johanitský řád, který byl založen kolem roku 1040 

v Jeruzalémě při kostele sv. Jana Křtitele pro ošetřování poutníků putujících 

k Božímu hrobu. Do Čech Johanité přišli za vlády Vladislava II. kolem roku 

1156-1159. Nejstarší komenda vznikla při kostele Matky Boží pod řetězem 
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vedle Juditina mostu.
128

 O pokračování rodu se právě postaral Heřman a  

jeho synové Beneš, Záviš a Markvart II. Zastávali významné postavení 

v tehdejší společnosti. Beneš byl kastelán na Budyšíně, Markvat byl 

kastelán děčínský a Záviš působil  nějaký čas v Mladé Boleslavi. Tyto úřady 

správců hradů jim určitě poskytly podmínky k zvětšení majetku a tak 

v dalších generacích daly základ vzniku rodových odnoží pánů 

z Michalovic, z Lemberka, ze Zvířetic, z Vartenberka a z Valdštejna.
129

   

   Co více říci o panu Havlovi: byl to především bojovník, rytíř a stavitel 

velkolepého kolonizačního díla ve svém kraji a podle jeho společenských  

styků můžeme usuzovat že mu spíše vyhovovaly původní řehole 

benediktinské, premonstrátské či cisterciácké, na jejichž listinách se tak 

často setkáváme s jeho jménem.
130

 Není ale bez zajímavosti i jeho vztah ke 

Křížovníkům s červenou hvězdou, na královských listinách vyjadřujících 

podporu tomuto řádu je i Havlovo jméno. Je zcela pravděpodobné, že 

Zdislava byla seznámena s charitativní činností Anežky v klášteře Na 

Františku, není známo, jestli se obě ženy osobně někdy setkaly, ale jisté je, 

že o sobě věděly.
131

  

     Myslím, že manželství Zdislavy a Havla je vzájemně obohacovalo a 

tvořilo pevný svazek a jistotu v tak těžké době. Bylo by chybné v Havlovi 

vidět jen drsného válečníka a násilnického muže, který si nezasloužil tak 

výjimečnou ženu, jak to mnohdy popisovali autoři ovlivnění barokní 

zbožností. Od těchto autorů vyšla i myšlenka, že Zdislava vstoupila do 

dominikánského řádu, na základě nemožnosti soužití s takovým člověkem 

jako byl Havel.
132

 Nic takového není pramenně doloženo, je to jen přání 

jejího oslavovatele z počátku XVII. století Jiřího Pontanuse 

z Breitenberka.
133

  Pontanus svou básnickou hagiografickou sbírku nazval: 

„Hymnorum sacrorum de Beatissima Virginie Maria et S. Patronis S. R. 
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Bohemiae libri tres“, je z roku 1602.
134

  Zdislava se nechtěla vzdalovat od 

lidí, toužila v duchu křesťanské lásky se jim co nejvíce přiblížit a pomáhat. 

Byla to především myšlenka hospitální, která ji přivedla k bratrům 

dominikánům, zde můžeme uvažovat snad o vstupu do třetího řádu, ale 

nejsou k tomu žádné přímé doklady. Musíme se vyhnout baroknímu 

pohledu na Zdislavu, který ji chtěl vidět odvrácenou od vnějšího života a 

izolovanou v klášteře.  

 

2.3 Zdislavin osobní a veřejný život 

     Společný život Zdislavy a Havla je možné zasadit přibližně do období 

mezi roky 1235 až 1252.
135

 Bylo to období bohaté na politické střety uvnitř 

rodiny krále Václava I., ale také to bylo období vleklého zápasu mezi mocí 

světskou a mocí duchovní, který právě v době Zdislavině měl dospět do 

konečného stádia. Byla to éra středověké modernizace a dozrával čas 

k novým formám právního státu. 

     Pokračující neshody mezi císařem Fridrichem II. a papežem Řehořem 

IX. začaly další etapu staronového zápasu mezi kurií a hohenštaufským 

rodem.
136

 Ale už to není původní univerzalistická a sakralizovaná Říše. 

Především ve střední Evropě se formuje seskupení kurfiřtů, kteří zastupují 

knížecí autonomní země a také se dostávají do popředí svobodná města. 

České království reprezentují Přemyslovci jako pevná složka západní 

evropské kultury.
137

   

     Havel i Zdislava byli účastni veřejného života, každý svým vlastním 

způsobem a možnostmi. Havel ve své vysoké funkci důvěrníka krále 

Václava I. vždy hájil zájmy krále. A tak Zdislava často zůstávala na 

Lemberku sama bez manžela. Podle dostupných informací Zdislava přivedla 

na svět čtyři děti Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava.
138

 Prvorozený syn 

Havel nebyl příliš zdravý, ale zmínka o mladém šlechtici z Lemberka je už 

na královské listině z roku 1254. Jedná se o listinu Václava I. o náhradě 
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škod způsobených oseckému klášteru za občanské války v letech 1248-49., 

kterou vydal Přemysl Otakar II. v červenci 1254.
139

  Mladý Havel také 

figuruje na Přemyslově potvrzení privilegií rakouskému městu Tulnu v roce 

1270, kde vystupuje jako komoří království českého, v tehdejší hierarchii to 

byla jedna z nejvyšších královských hodností.
140

 Se jménem mladého Havla 

se setkáváme na dalších listinách, kde vystupuje jako „Gallus pincerna 

Bohemie“, tj. jako nejvyšší číšník království českého.
141

 Z toho lze 

usuzovat, že mladý pan Havel získal na dvoře krále Přemysla Otakara II. 

vysoké postavení, obdobně jako měl kdysi jeho otec na dvoře krále Václava 

I. Zcela přirozeně přichází v úvahu i jeho účast na křížové výpravě do 

Pruska a Litvy, kterou v roce 1267-1268 podnikl Přemysl Otakar II. na 

pomoc řádu německých rytířů.
142

   

    Druhorozeným dítětem Zdislavy a Havla byla Markéta, ale prameny o ní 

skoro mlčí, jen z kroniky žďárského kláštera se nám dostává kusá 

informace, že byla krásná a podobná otci.
143

    

    Třetím potomkem byl syn Jaroslav, který dostal jméno po svém strýci 

Jaroslavovi z Hruštičce. Je zřejmé, že také získal významné postavení jako 

jeho bratr Havel. Jméno „Jaroslaus de Lewenberch“ je uvedeno na listině 

z roku 1272, která stanovuje podmínky míru mezi Přemyslem Otakarem II. 

a  uherským králem Štepánem V. 
144

  Jaroslav měl čtyři syny a všechny 

nechal pokřtít jménem Havel, aby je od sebe rozlišili, dostali ke jménu ještě 

přízvisko. Prvorozený byl Havel Beran, následuje Havel Ryba, třetí je Havel 

Huba a poslední Havel Kanovník. Arcibiskup pražský Josef Beran se 

domníval, že poslední Jaroslavův syn by mohl být autorem české kroniky 

tzv. Dalimilovy.
145

   

    Nejmladším dítětem Zdislavy a Havla byl syn Zdislav. Někteří badatelé 

se domnívali, že Jaroslav a Zdislav byli nevlastní sourozenci Havla a 
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Markéty, ale to jsou pouhé spekulace, které nemají žádný pramenný základ. 

Už samo jméno Zdislav nám jasně ukazuje, že to byl s největší 

pravděpodobností syn Zdislavy. Těžko předpokládat, že by v nově 

uzavřeném manželství pojmenoval syna jménem své bývalé manželky.
146

  

Nejmladšího syna Zdislava nacházíme spolu s bratrem v dokumentu, kterým 

Jindřich z Michalovic za darování vsí Velešína, Scharfensteinu, Děvína a 

Vítovic postupuje králi Václavovi II. vsi Tuchlovice, Hojnice a Srby. Na 

této listině z roku 1283  je Zdislav uváděn jako purkrabí Hradu pražského. 

147
 Nejmladší Zdislav patřil ke skupině významného panstva kolem mladého 

krále Václava II.  

    Zde je vidět, že Zdislava byla žena mocného ducha, která dovedla silně 

působit na svoji rodinu. Její láska a pomoc se neomezovala jen na nejbližší, 

ale našla si čas, aby vychovávala a vzdělávala služebnictvo a aktivně 

pomáhala nemocným a chudým v širokém okolí Lemberku. Bylo zásluhou 

Zdislavy a jejího manžela, že v Jablonném a Turnově vznikly dominikánské 

řeholní domy spojené se špitálnictvím. S dominikány udržovala čilé styky a 

podílela se na léčení nemocných. Kronika tzv. Dalimila u ní zachytila jistý 

rys lékařské čaromoci, kterou byla Zdislava obdarována.
148

 Zde se 

nemůžeme vyhnout srovnání velmi podobného rysu i u sv. Alberta 

Velikého,
149

 který ve svých komentářích k přírodovědným pojednáním 

Aristotelovým uvádí novodobé vědecké bádání, které se opírá o pozorování 

přírody.
150

  Domnívám se, že i Zdislava měla možnost a přístup získávat 

nové znalosti a informace. Zcela určitě to bylo prostřednictvím bratří 

dominikánů. Její znalosti léčitelství a využívání přírodních zdrojů měly 

velký vliv na uzdravování, nesmíme přitom opomenout i sílu její  modlitby 

za nemocné. Jablonné a jeho okolí  oplývá ložisky slatinné půdy, které 

pomáhají při léčení dny, revmatismu a dalších onemocnění.
151

 Dnes patří 
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toto katastrální území do evropsky významné lokality „Horní Ploučnice“ , je 

to chráněná krajinná oblast a přírodní rezervace.  

     Lidé z okolí Lemberka poznali dobrotu a milosrdenství Zdislavy přímo 

z vlastní zkušenosti. Před bránou do hradu stávaly velké zástupy lidí, kteří 

čekali, až jim Zdislava pomůže. V každém z těchto lidí viděla obraz trpícího 

Krista a snažila se jim pomoci ze všech svých sil.
152

 Zdislava byla křehkého 

zdraví, ale to ji neodrazovalo od často velmi namáhavé cesty za potřebnými. 

Zvláště v zimním období musela být cesta z hradu velmi nebezpečná a 

namáhavá, nelze se divit, že pan Havel měl o svou manželku oprávněně 

strach. Zdislava ale jinak nemohla, viděla kolem sebe hodně bolesti a bídy a 

snažila se ji alespoň zmírnit. Pomáhá lidem jak od fyzické bolesti, ale také 

na ně působí duchovně. Nelze opomenout, že Zdislava s Havlem přispěli ke 

vzdělání místního obyvatelstva, veřejné školy v té době neexistovaly, a tak 

příchod dominikánů do Jablonného a Turnova otevřel prostor pro zřízení 

klášterních škol.
153

  

    Hrad Lemberk byl vybudován na vyvýšeném ostrohu, kde byla důležitá 

obchodní a vojenská cesta ze Žitavy na Mimoň a dále do středu Čech. 

Vznikl jako strážní hrad, ale od počátku to bylo i šlechtické sídlo, které 

chránilo jeho obyvatele před domácími i cizími nepřáteli. Hrad byl ze tří 

stran zabezpečen srázem a největší pravděpodobností i hradbami.
154

  Zde se 

Zdislava a její blízcí museli cítit v bezpečí.  

     Celý východ Evropy tehdy ohrožovaly hordy Mongolů, kteří pronikli do 

Polska, kde roku 1241 dobyli Krakov a postupovali dále do Horního 

Slezska. Václav I. očekával útok na Čechy ze severu a proto rychle začal 

formovat vojsko, které směřovalo přes Žitavu k Lehnici, kde vládl jeho 

švagr Jindřich II. Pobožný, manžel jeho sestry Anny. Václav I. byl asi jeden 

den cesty od Lehnice, když začal rychlý mongolský útok, který skončil 

porážkou křesťanských bojovníků. Václav I. už nalezl jen mrtvá těla, 

Jindřich Pobožný byl zabit. Mongolové si vyhnuli střetu s Václavovým 

vojskem.
155

 Mongolské vojsko mělo ještě neúspěšně zaútočit na Kladsko. 
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Ke střetu obou vojsk asi došlo právě u Kladska, Václav pak spolu se svými 

bojovníky ovládal Žitavsko a Míšeňsko. S největší pravděpodobností po 

jeho boku stál statečný a odvážný Havel z Lemberka.
156

 

     Bylo by chybou pohlížet na hrad Lemberk a Jablonné jako na místo 

vzdálené veškerému politickému a kulturnímu dění. Opak je pravdou. Tady 

bylo středisko ideového i politického směřování pana Havla a jeho rodiny. 

Například situace, kdy se musel rozhodnout, na kterou stranu se postaví 

v konfliktu krále Václava I. se svým synem Přemyslem Otakarem II. Kdyby 

se rozhodoval jen pod tlakem hmotných výhod, sotva by se postavil za 

Václava, který nyní představoval moc odcházející.
157

 Dalším rozměrem této 

občanské války mezi otcem a synem zasahoval i do současné politiky 

evropské. Havel si musel klást otázku i po oprávněnosti sesazení 

legitimního krále. Významnou roli v tomto případě sehrály dva církevní 

řády, dominikáni a františkáni, které vyzývaly k podpoře Václava I. Právě 

dominikáni byli hlavní oporou papeže v boji s císařem Fridrichem II. 

Životním principem dominikánů byla otázka svrchovanosti moci duchovní 

nad světskou.
158

 Mocenské postavení Václava I. bylo ohroženo a tak neměl 

jinou možnost, než aby se postavil proti straně hohenštaufské a to 

s podporou papežské kurie.
159

 Pan Havel nezůstal staranou a aktivně se 

postavil na obranu Václavových práv. Spolu s Borešem z Riesenburka 

stanul v čele ozbrojených sil. Václav I. odešel do zahraničí, aby obrátil na 

své spojence o podporu. Zásadní zlom přinesla bitva u Mostu, kdy Boreš 

z Rýzmburka s pomocí vojsk pana Havla z Lemberka porazil Přemysla 

Otakara II. 
160

 Koncem roku dorazil do země Václav I. se svým vojskem, 

které tvořili většinou němečtí žoldnéři. V Brně se mu podařilo získat další 

spojence z jižní Moravy a Rakouska. Nakonec mezi otcem a synem byla 

uzavřena řada mírových dohod, které vymezovaly Přemyslovo postavení 

v mezích formální legitimity.
161
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     V této nelehké době stojí Zdislava po boku svého manžela Havla a 

duchovně na něj působí, sama silně ovlivněna myšlenkovými idejemi bratří 

kazatelů. Učení sv. Augustina o panovníkovi vládnoucím z milosti Boží a tj. 

podle příkazů křesťanského života, bylo u dominikánů stále živé.   

    Na Lemberk v únoru 1249 zavítala vzácná návštěva v osobě 

olomouckého biskupu Bruna ze Schauenberka,
162

 s kterým pan Havel 

udržoval přátelské styky již delší dobu.
163

 Sám papež Inocenc IV.
164

 

prosadil Bruna na olomoucký biskupský stolec. Olomoucké biskupství 

představovalo pilíř české státnosti, a proto papež  tam chtěl mít člověka, 

který by ovlivňoval domácí politiku. Bruno patřil ke špičkovým prelátům, 

byl kaplanem Inocence IV., pocházel z vysoko postaveného hraběcího rodu 

spjatého s křížovými výpravami do Palestiny.
165

 Brunova návštěva nebyla 

jen zdvořilostní návštěvou, ale bylo to poděkování za Havlovu statečnost a 

rozhodnost při obraně českého trůnu. Biskup uvedl Havla v lenní držení 

vesnic Chotuně  a Přítok, jež patřily biskupství olomouckému, a zároveň mu 

daroval církevní desátky, jež platila jeho vesnice Lešany na Moravě.
166

  

Biskup Bruno byl Havlovi osobně velmi zavázán, v případě vítězství 

štaufské strany jeho působení v Olomouci by rychle skončilo a na jeho 

místo by se opět vrátil Konrád z Friedberka.   

     Pocta, která se dostala Havlovi, samozřejmě náležela také jeho manželce  

Zdislavě, neboť to byla ona, která nejen myšlenkově, ale i reálně se podílela 

na utváření prostředí, ve kterém žila. 

 

2.4 Odchod Zdislavy ze světa a její doznívání 

    Zdislava umírá roku 1252, rok po smrti svého otce pana Přibyslava.
167

 

Kronikář tzv. Dalimil zachoval nám záznam o úmrtí Zdislavy a popisuje ji 

zde jako světici: „Roku tisíc dvě stě padesát dva po zrození mileného Jezu 

Krista odešla ze světa Zdislava, paní vzácná, počestná a čistá, jež pomáhat 

bědným měla dar. Pěti mrtvých dala povstat z már, slepcům kouzlem zrak 
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zpět vracela, maláty uměla docela vyhojit, léčila mrzáky a konala četné 

zázraky.“ 
168

 

Podle zprávy z kroniky by se dalo usuzovat, že Zdislava zemřela na svátek 

obřezání Páně, tedy na Nový rok 1. ledna 1252. Nelze to ovšem s určitostí 

říci, další okolností svědčí o tom, že to mohlo být i později. Takovým jevem 

je významná návštěva bratra Gerharda z Vrorzheimu z dominikánského 

kláštera Svatého Kříže v Kolíně nad Rýnem.
169

 Bratr Gerhard u nás 

vystupuje jménem papežského legáta spolubratra kardinála Hugona a 

Sancto Charo. V Jablonném se objevuje na podzim roku 1252 jako host 

tamního dominikánského kláštera s titulem: „frater Gerhardus de 

Vrorzheim ordinis fratrum Pridicatorum Coloniensium, nuncius domini 

legati Hugonis presbyteri cardinalis  per Boemiam, Moraviam, Poloniam  et 

Cassubiam.“
170

  

    Jaké bylo poslání bratra Gerharda lze usuzovat z listin, které se nám 

dochovaly. Bylo to především poslání politické, mělo zabezpečit souhlas 

krále Václava s kuriální politikou v Říši a také samozřejmě posílit hmotné i 

duchovní postavení tamních dominikánských klášterů. Jeví se to zcela 

přirozené, neboť klášter Svatého Kříže v Kolíně nad Rýnem měl k našim 

klášterům, dalo by se říci, mateřský vztah. První bratři do pražského 

konventu přišli právě z Kolína nad Rýnem. 
171

 

     Pro hmotné zabezpečení dominikánských klášterů vydává bratr Gerhard 

právě v Jablonném listiny. Datovány jsou: „Anno Domini MCCLII quarto 

Nonas Novembris“. Dokumenty byly určeny jak pro klášter v Jablonném, 

tak i pro kláštery v Brně a v Olomouci.  Jednalo se o udělení plnomocných 

odpustků pro ty, kdo přispějí, aby klášterní budovy a klášterní chrámy 

mohly být brzy řádně dostavěny. Mnoho bratří přicházelo do kláštera 

Svatého Kříže si zvýšit vzdělání v tamním generálním učení pod vedením 

samotného sv. Alberta Velikého, který nelibě nesl strádání českých bratří 

v provizorních klášterních budovách.
172

 A tak návštěva bratra Gerharda 
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znamenala pro spolubratry i duchovní obohacení a posílení. Nesmíme 

zapomínat, že klášter Svatého Kříže byl v této době střediskem duchovní 

vzdělanosti XIII. století. Jak sám už výše zmíněný sv. Albert Veliký, 

dřívější profesor vysokého učení v Paříži a představitel středověké 

scholastiky, tak i neméně významný jeho žák Tomáš Akvinský
173

 jsou 

spojeni s konventem v Kolíně nad Rýnem.   

    Nabízí se nám zde možnost, že Zdislava prostřednictvím bratra Gerharda 

v Vrorzheimu mohla být v písemném styku s bratry dominikány v Kolíně 

nad Rýnem, snad i se samotným Albertem Velikým. Ale tato domněnka se 

neopírá o žádný hmatatelný důkaz. Problémem je, zda Zdislava v době 

návštěvy bratra Gerharda byla ještě na živu. V jeho listině není žádné přímé 

zmínky o paní Zdislavě, ale vodítkem, že Zdislava žila, může být například 

vydání odpustkové listiny i pro dominikánský klášter v Brně. Zdislavu 

k Brnu vázal silný vztah a vzpomínky a je zcela možné, že se za bratry 

dominikány přimluvila.
174

  

Další otázkou je, kde byl pan Havel v době návštěvy dominikánského 

diplomata na podzim roku 1252. Tato významná návštěva by dávala 

předpoklad, že pan Havel se zdržoval na Lemberku, ale je také zcela možné, 

že musel být po boku mladého kralevice Přemysla Otakara II. na Moravě. A 

tak přichází v úvahu, že s významným hostem vedla jednání Zdislava.
175

  

    Zdislava měla křehké zdraví a samozřejmě drsné podmínky 

podještědského kraje, vyčerpávající práce pro druhé, to všechno mělo za 

následek, že ve věku třiceti tří let umírá.
176

  Pan Havel přežil svoji manželku 

jen o několik let. Bratři dominikáni pohřbili Zdislavu v klášterním kostele 

v Jablonném. A tak nás opouští žena, která prosvětlila celý severočeský kraj 

a světlo její lásky a milosrdenství je patrné dodnes.  
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2.5 Světice Zdislava     

    Již bezprostředně po své smrti byla Zdislava uctívána a její hrob byl 

chován v značné úctě a byl hojně navštěvován. Lidé se na ni obraceli 

s důvěrou jako na svou přímluvkyni. Také dominikáni z Jablonného jí byli  

zavázáni vděčností a úctou za veškeré dobrodiní, které jim prokazovala.
177

    

    Do konce 14. století byli majiteli panství na Lemberku a v Jablonném 

členové Zdislaviny rodiny. Později přicházejí tyto državy z rodu 

Markvarticů  na příbuzenský rod, pánů Berků.
178

  

Ještě v období za vlády Karla IV. jablonský klášter vzkvétal, působilo tam 

deset kněží spolu s převorem Petrem Ilerem. Bratři dominikáni se starali, 

aby památka Zdislavy byla stále živá. K obratu došlo v nelehké době 15. 

století, kdy husitské války dolehly i do Jablonného. Kostel s klášterem byl 

poničen, ale hrob Zdislavy zůstal nedotčen. Dominikáni v klášteře působili  

dál a snažili se uvést vše do původního stavu.
179

   

Tamní duchovní klima se ale začalo pozvolna měnit, velký vliv si získávalo 

v pohraničních krajích luterství, které sem pronikalo z Německa. Žádná jiná 

země nebyla tak připravena přijmout Luterovo učení jako Čechy. Je 

nasnadě, že došlo k úpadu dominikánského kláštera v Jablonném. 

Roku 1594 se stává převorem dominikánského kláštera v Jablonném páter 

Dominik Stallhofer, který má zásluhu, že roku 1596 se provedla důkladná 

oprava Zdislavina náhrobku. Převor Dominik kladl velký důraz na úctu 

českých světců a snažil se obnovit úctu k této české světici. Převor Dominik 

využil svých diplomatických zkušeností a oslovil katolickou větev rodu 

Berků, aby vyzdvihl jejich příbuzenské pouto k Zdislavě. A uvedl, jak je 

důležité mít mezi svými předky člověka svatého života. Získal jak 

Wolfganga Berku, který  měl v majetku Jablonné, tak i Zbyňka Berku 

z Dubé,
180

 který byl pražským arcibiskupem. Zbyněk Berka z Dubé usiloval 

o oficiální prohlášení Zdislavy za blahoslavenou, ale jeho smrt toto úsilí 
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zmařila.
181

  Koncem 16. století se rozšířila úcta k Zdislavě po celé zemi a to 

také zásluhou Jiřího Bertholda z Breitenberka, zvaného Pontanus z Mostu, 

který sepsal o Zdislavě oslavnou latinskou báseň.
182

   

Další kroky k blahoslavení Zdislavy se odehrály roku 1609, kdy pražská 

arcibiskupská konsistoř pověřila zákupského děkana Václava Oldřicha 

Leubnera, aby za přítomnosti dvou sousedních farářů a notáře vyšetřili 

v Jablonném prokazování úcty Zdislavě. Další krok učinil velmistr 

dominikánského řádu Aug. Galaminius, který jmenoval visitátorem českých 

klášterů holandského provinciála P. Hyacinta Sahiera z Antverp. Ten 

osobně v roce 1613 navštívil Jablonné a podal zprávu, která popisuje, že 

Zdislavin hrob je ohrazen železným mřížovím a že byl oslaven mnohými 

zázraky. Další visitační návštěvu provedl roku 1628 český dominikánský 

provinciál Antonín Ribas a v klášterní kronice poznamenal, že Zdislava je 

uctívána jak blahoslavená a svatá a proslavila se zázraky. Mělo dojít 

k bližšímu šetření, aby se prozkoumaly jednotlivé zázraky, které se měly 

stát na přímluvu Zdislavy. Celý proces by, však pozastaven, majitel  panství 

v Jablonném se přikláněl k protestantství a nejevil zvláštní zájem, aby v této 

věci probíhalo nějaké šetření.
183

 Byla to možná obava, aby Zdislavin život 

nebyl vykládán záměrně jinak. Tehdejší dobové chápání si představovala 

světce jako asketického člověka uzavřeného ve své cele, oddávajícího se 

modlitbě a rozjímání. Také obavy z tak zvaných „zázraků“ musely nutně od 

šetření zrazovat.  

Kolem roku 1660 byl vybudován nový náhrobek vyzdobený sochami. 

Pohřební krypta byla vyzdobena 24 obrazy zobrazující Zdislavin život.
184

 

Zásluhu na tom měl vděčný pan Jindřich Henkel, který, když se ocitl 

v nebezpečí života učinil slib, jestli ho přímluva Zdislavy zachrání, dá 

opravit její hrob.
185

  

    O více než dvacet let později došlo k dalšímu šetření a výslechu osob, 

které prostřednictvím přímluvy Zdislavy získali Boží milost. Vše bylo 
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úředně zaznamenáno a přítomen byl i převor dominikánského kláštera P. 

Vincenc Frank.
186

  Jednalo se pravděpodobně o třicet případů uzdravení. 

    V 18. století byl původní gotický chrám stržen a na jeho místě vybudován 

nový barokní chrám sv. Vavřince. Velkou zásluhu na postavení nového 

kostela měl František Antonín Berka z Dubé, poslední mužský potomek 

slavného rodu. Projekt svěřil významnému vídeňskému architektu Janu 

Lukáši Hildebrandtovi.
187

 F. A. Berka z Dubé umírá ve Vídni 24.dubna a 

zanechává projekt nedokončen. Dostavění chrámu, alespoň v hrubých 

rysech, se ujala hraběnka Františka Rosalie Kinská – rozená Berková. Po 

její smrti v roce 1714 se majitelé panství střídali, ale za  vzájemné pomoci 

majitelů panství a různých dárců byla stavba nakonec po třiceti letech 

dokončena. K slavnostnímu vysvěcení došlo 4. srpna roku 1729. Zdislaviny 

ostatky byly uloženy do znovu sestavené původní hrobky, tak vznikla 

podkostelní kaple, do které světlo dopadá horním otvorem.
188

 

   Barokní literatura na Zdislavu nezapomněla a uváděla ji v seznamu 

českých patronů. Zmiňuje se o ní jak ve svém spisu P. Albert Chanovský 

z Dlouhé vsi, tak i Bohuslav Balbín, který sepsal Zdislavin stručný 

životopis: „Beata Zdislava Berkiana ordinis Praedicatorum v Miscelanea 

historica regni Bohemiae“
189

 Balbín při své studijní cestě navštívil Lemberk 

a setkal se zde se silnou úctou, kterou lid prokazoval Zdislavě.
190

   

     Dalším zajímavým pramenem jsou dějiny jablonského kláštera, které 

začal sepisovat roku 1720 dominikán P. Hyacint Khinel.
191

 Jeho práce se tak 

stala významný zdrojem informací pro samostatný  životopis, který vyšel 

roku 1725 tiskem a vydal je jablonský dominikán P. Reginald Braun s 

předmluvou jablonského převora P. Jiřího Schmidta Je to vlastně první 

samostatné vydání životopisu Zdislavy.
192
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Další zmínku o Zdislavě máme od portugalského dominikána P. Manuela 

z Limy. Ten ve svém čtyřsvazkovém díle věnovanému svatým, kteří 

působili v dominikánském řádu, uvádí na den 1. ledna právě Zdislavu.
193

   

To nám jasně ukazuje, že Zdislava byla známa v celé velké dominikánské  

rodině a byla také náležitě ctěna. 

Nový jablonský převor P. Václav Chmel, který nastoupil do své funkce roku 

1777,  se snažil, aby Zdislavino blahořečení proběhlo co nejdříve. Všechna 

potřebná akta byla poslána českému provinciálovi P. Ignaci Swieteczkému a 

ten je vzal s sebou do Říma na generální řádové shromáždění. Zde česká 

province požádala, aby Zdislava byla blahořečena.
194

     

Došlo ale k nečekané situaci: roku 1788 zachvátil celé Jablonné ničivý 

požár, byl poškozen kostel i klášter. Kostel byl v následujících letech 

opraven, ale klášter potkal nemilý osud. Neštěstí se stalo právě v době 

panování Josefa II., kdy docházelo k rušení klášterů a to se dotklo i kláštera 

v Jablonném, který byl výnosem Josefa II. zrušen.
195

    

Zdislava byla blahoslavena až na počátku 20. století. Velkou zásluhu o to 

lze přičíst dominikánu P. Benediktovi Kundrátovi, který mezi roky 1896 až 

1900 shromažďoval hodnověrné doklady a dokázal, že Zdislava byla 

nepřetržitě od své smrti, tedy 700 let ctěna jako světice.
196

 

 Papež Pius X. blahořečil Zdislavu z Lemberka 28. srpna 1907 a tím potvrdil 

její veřejnou úctu. Její svátek byl ustanoven na 30. května.  Úcta ke Zdislavě 

vzrostla do té míry, že byla zařazena mezi svaté univerzální církve. Papež 

Jan Pavel II. Zdislavu kanonizoval 21.května 1995 v Olomouci. Zdislava se 

stala patronkou rodin a trpících. Dne 24. října 2000 byl kostel v Jablonném 

povýšen papežem na baziliku minor s titulem „Sv. Vavřince a Sv. 

Zdislavy“.
197

  

    S Zdislavou se rozloučíme krátkou modlitbou: 

Pane, tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku 

 k tobě v každodenních starostech a v péči o svou 

 rodinu i trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle 
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 jejího příkladu i my využívali čas věrným plněním tvé vůle.
198
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3. Sv. Alžběta Durynská 

    Alžběta
199

 se narodila roku 1207 na královském uherském dvoře, její 

matkou byla královna Gertruda z Andechsu
200

 a otcem Ondřej II.
201

 Jako 

místo narození Alžběty je uvedena Bratislava, ale někdy se historikové 

přiklánějí i k Sárospataku v dnešním severním Maďarsku.
202

 Sárospatak leží 

asi 60 km jihovýchodně od Košic. V 10. století zde vzniklo sídliště, kde si 

pak uherští králové zřídili lovecký tábor a v 11. století zde byla postavena 

mohutná věž. Zajímavé je i rodinné prostředí Alžběty, ve kterém vyrůstala. 

Byla spřízněna s významnými světci své doby. Alžbětinou sestřenicí byla 

sv. Anežka Česká a tetou sv. Hedvika. Abychom přiblížili příbuzenské 

vztahy, je nutné je podrobněji popsat. Matka Alžběty - královna Gertruda - 

byla dcerou Bertholda IV., vládce Istrie, Merana, Chorvatska a Dalmácie. 

Gertruda měla tři bratry a tři sestry.
203

 Sestra Hedvika
204

 byla provdána za 

Jindřicha Bradatého, slezského knížete. K této Hedvice byla poslána na 

výchovu naše Anežka Česká spolu se svou sestrou Annou. Druhá sestra, 

Matylda, byla zakladatelka velkého benediktinského opatství v Kizingenu  a 

třetí sestra, Anežka, byla po jistou dobu manželkou francouzského krále 

Filipa II. Augusta.
205

 Gertrudini bratři Eckbert, Jindřich (Oto VII.) a 

Berthold se netěšili až tak dobré pověsti.
206

 Eckbert se stal biskupem 

bamberským, Berthold  akvilejským patriarchou a Oto VII. knížetem 

z Merana.  Otec Alžběty, Ondřej II., byl bratr Konstancie, druhé manželky 

Přemysla Otakara I., s kterým ho pojil přátelský vztah.  
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3.1. Dětství  a mládí Alžběty 

    Královna Gertruda měla s Alžbětou už od narození velké plány. 

Shromažďovala pro ni značné věno, které obsahovalo i mnoho cenností 

z Orientu.
207

 Podle dohodnutého dynastického spojení byla už ve čtyřech 

letech poslána k durynskému dvoru, kde byla vychovávána společně s dětmi 

lantkraběte Heřmana I.
208

 To byl v té době běžný zvyk u královských a 

šlechtických rodin. Alžběta byla tedy zasnoubena s jedenáctiletým knížetem 

Heřmanem II. Od roku 1211 se jejím novým domovem stal hrad Wartburg. 

Za doby Heřmana I. byl Wartburg významným místem básnictví a dějištěm 

pěveckých klání. Heřman I. byl vzdělaný muž, studoval v Paříži a na svém 

dvoře hostil a také podporoval největší básníky, minnesangry a trubadúry. 

Jeho zásluhou se sbíraly a zapisovaly nejstarší německé epické básně. Na 

durynském dvoře působil i německý epik Wolfram von Eschenbach.,
209

  

který  zde napsal  největší rytířský román Parzival. Je to legenda o hledání 

poháru posvěceného Kristovou krví,  zápas lidské duše hledající naplnění 

svého smyslu. Parzival se v mládí dopustil těžkých chyb, ale svým utrpením 

se stává moudrým. Dalším významným minnesangrem, který zde pobýval, 

byl Walther von der Vogelweide.
210

 Básníci byli dobrými propagátory 

politiky a tím, že je Heřman hostil na svém dvoře, dokázal jejich 

prostřednictvím proslavit své jméno daleko za hranicemi své země. Z výše 

popsaného je vidět, že Heřman miloval život a zábavu, každého s radostí 

vítal a hostil. Na druhé straně tu ale byli prostí lidé ve vesnicích, kteří žili 

v nuzných podmínkách. Durynská lantkrabata byla odvážná a nebála se 

střetů a vojenských výprav, které byly však finančně náročné a to se 

odrazilo i v neúměrném daňovém zatížení poddaných.  

    Do takové politické situace přijíždí Alžběta doprovázená o rok starší 

Gudou a Izentrudou,
211

 které s ní stráví skoro celý její krátký život. Na 

ochranu mladé princezny byli přiděleni rytíři Vargila a Dönenberg a dalších 

šest ozbrojenců.
212

 Musíme si uvědomit, že Alžbětě, když dorazila 
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k durynskému dvoru, byly teprve čtyři roky. Jestli zde strávila šťastné 

dětství se můžeme jen domnívat, nicméně v roce 1213 se dozvídá o 

zavraždění své matky, která se stala obětí intrik své rodiny. O rok později 

umírá Alžbětin snoubenec Heřman II.  Jediné zprávy o těchto událostech 

pocházejí od Gudy, která byla věrnou Alžbětinou společnicí. Na Wartburgu 

byla Alžběta svěřena do výchovy kněžny Žofie, nebyla to asi harmonická 

výchova zakládající se na lásce a trpělivosti, jak  lze  usuzovat z úryvku, 

který zachytil kronikář:
213

 „Alžběto, zasloužila bys, aby tě poslali mezi 

služebnictvo, a ne mezi vládnoucí knížata“
214

.  Alžbětu dvorská etiketa 

svazovala už od dětství, proto jako by chtěla svým chováním prolomit 

egoismus tehdejší šlechty a obrátit její pozornost na život kolem sebe, na 

bezpráví, chudobu a všude přítomnou bídu. Vlastním příkladem chtěla 

ukázat, že křesťanství spočívá ve službě bližnímu. V roce 1217 umírá 

lantkrabě Heřman I. a kněžna Žofie se stává regentkou,
215

 její druhorozený 

syn Ludvík byl v té době ještě nezletilý, otcovského dědictví se mohl 

ujmout teprve po dosažení šestnácti let. Smrtí lantkraběte ztrácí Alžběta 

člověka, který ji byl nakloněn, který byl tolerantní a měl pro ni pochopení a 

respektoval ji. Po jeho smrti se situace na durynském dvoře pro Alžbětu 

značně zhoršila, byla vystavena nátlaku lantkraběnky a její dcery Anežky. 

Často se stávala předmětem výsměchu a pohoršení a bylo ji vytýkáno, že 

nemá v sobě nic urozeného. Pomoc nemohla očekávat ani od své rodiny, 

matka byla mrtvá a otec král Ondřej II. byl zaneprázdněn politickou situací 

ve své zemi a o dítě se příliš nezajímal. Žofie pravděpodobně uvažovala o 

tom, jak se zbavit nepohodlné snoubenky, jedna možnost byla, aby se vrátila 

zpět domů do Uher, nebo se nabízela další alternativa a to vzhledem k její 

zbožnosti,   vybrat jí vhodný klášter. Ale vše nakonec dopadlo úplně jinak. 

Kněžna Žofie se sice snažila přesvědčit syna Ludvíka, že nemá žádnou 

povinnost si vzít Alžbětu za ženu, ale Ludvík si s Alžbětou byli blízcí a cítili 

k sobě vzájemnou náklonnost.
216

 Ludvík se ale většinou doma moc 

nezdržoval,  účastnil se cest, honů a vojenských tažení, ze kterých Alžbětě 
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přivážel dárečky. Jednou po návratu z cesty však na dárek zapomněl, 

Alžběta si to vyložila tak, že o ni již nemá zájem a se svým trápením se 

svěřila rytíři Vargilovi, kterému ji svěřil její otec do ochrany. Vargila 

neváhal, když byla vhodná chvíle se Ludvíka  přímo zeptal, jaké úmysly má 

s Alžbětou. Ludvík měl ukázat na blízkou horu a říci: „Dávám ti své slovo, 

že kdyby tato hora , kterou před sebou vidíš, byla od úpatí až po vrchol celá 

ze zlata a kdyby měla být moje pod podmínkou, že pošlu Alžbětu pryč, radši 

bych se vzdal zlata než sňatku s ní. Ať si o ní lidé myslí a říkají, co chtějí. 

Miluji ji a manželství s ní si vážím více než všeho na světě“
217

  

 

3.2 Svatba a manželství 

    Svatba se konala na hradě Wartburgu roku 1221,
218

 další autor pojednání 

o sv. Alžbětě Karel Dachovský uvádí rok 1220.
219

 Nicméně svatba to byla 

významná, podle zmínek dobových kronik se konala slavná mše svatá 

doprovázená hudbou a přepychovou oslavou, konal se také třídenní rytířský 

turnaj. Snoubence oddával mohučský biskup.
220

 Tento významný okamžik 

nám připomíná úryvek Tomáše ze Štítného: „ A když by ve čtrnásti letech 

svatá Alžběta, tehdy Hospodin dal v srdce sílu tomu mládenci, lankrabi 

durynskému Ludvíkovi, aby dokonal svatbu s tú dievkú a zatkal usta těm, 

ješto jemu radiechu jiné. Neb jest ona byla, již jest Buoh jemu byl 

připósobil, aby jí jemu a jím jí byla příčina odplaty věčné.“
221

  Toto 

manželství mělo být uzavřeno z politických důvodů, ale myslím, že se 

uzavíralo ze vzájemné náklonnosti a lásky, která trvala po celý jejich krátký 

společný život. Ludvíkovi byl vlastní ideál rytířství a často se zdržoval 

mimo domov. Podle dobových zpráv byl spravedlivý a trestal každé 

bezpráví, o kterém se dozvěděl.
222

 Vynikal statečností a kronika 

z Reinhardsbrunnu zaznamenává i jeho upřímnou zbožnost, na kterou určitě 
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měla vliv jeho manželka Alžběta. O Ludvíkovi je známo, že bránil práva 

klášterů a osobní vztah měl ke klášteru v Reinhardsbrunnu,
223

 který si 

vybral jako místo svého pohřbu, zde byl uložen k odpočinku i jeho strýc 

Ludvík III.  

   Alžběta se snažila být se svým manželem co nejvíce a tak ho často 

doprovázela na jeho cestách. Její počínání se nesetkávalo vždy  

s pochopením dvora, pro které to bylo porušení dobrých zavedených mravů, 

ale Alžběta svým svobodným duchem všechny tyto nesnáze překonávala. 

Mladá nevěsta měla ve svém manželovi velkou oporu, on měl pro ni 

pochopení a vždy při ní stál. Alžběta někdy v noci vstávala a modlila se, 

Ludvík ji nebránil, ale v zimním období měl strach o její zdraví.
224

   

Výstižně to vyjádřil Tomáš ze Štítného: „ A druhdy prosil jí pěkně, aby sobě 

nečinila přieliš těžko, ale tak jí jest bylo mílo v noci vstávati, jako ve dne 

modliti sě Bohu, ež jest prosila svých panen, aby ji potrhly za nohy, když by 

usnula s svým lankrabí, aby dříeve než by on procítil vstanúc, tiem sě jí dal 

modliti déle.“
225

  Tak později vzpomínala na chování své paní její věrná 

družka Isentruda.
226

 Roku 1222 porodila Alžběta svého prvorozeného syna 

Heřmana.
227

 V době před porodem byla Alžběta na hradě Kreuzburgu, který 

byl oblíbeným sídlem obou manželů. Hlavní důvodem bylo to, že chtěla být 

na blízku Ludvíkovi, který byl právě v té době na sněmu v nedalekém 

Marburgu. V Reinhardsbrunnské kronice je zaznamenáno, že v tomto roce 

Alžběta s Ludvíkem podnikli cestu do jejího rodiště v Uhrách.
228

 Nevíme, 

zda to bylo před narozením prvního dítěte nebo potom. Do jejího rodiště je 

doprovázel početný doprovod, cesta s největší pravděpodobností vedla přes 

Prahu. Alžběta zastihla otce Ondřeje II. ve složité politické situaci, které ho 

provázela už od roku 1213, kdy byla v jeho nepřítomnosti zavražděna 
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královna Gertruda uherskými velmoži.
229

 Ondřej II. se znovu oženil v roce 

1215 s Jolanou z Courtenay,
230

 tím tak obnovil spojenectví s chorvatským 

královstvím. Toto spojenectví vyvrcholilo účastí krále na křížové výpravě
231

 

do Palestiny a Egypta v roce 1217.
232

 Roku 1222 v Uhrách vrcholila 

politická krize, která změnila tradiční společenské struktury. Šlechtický 

odboj měl za následek vydání Zlaté buly Ondřeje II
233

. Touto bulou byly 

potvrzeny výsady nezcizitelnosti a nezdanitelnosti majetku, šlechta si také 

zajistila právo odporu proti králi. Oba šlechtické stavy spolu s církví byly 

osvobozeny od daní. Do této složité situace přijíždí Alžběta, je zde srdečně 

přijata, ale nicméně okolnosti, které provázejí její pobyt, ji nenechávají 

lhostejnou. Těžko říci, zda opouštěla svou rodnou zem s úlevou, či si přála 

zde zůstat déle. Musíme si připomenout, že Alžběta odešla za svým 

snoubencem do Durynska už ve čtyřech letech, její vzpomínky na domov 

musely být zamlžené, veškerý kontakt s domovem měla pouze 

zprostředkovaný.  

   Druhým dítětem, které se Alžbětě a Ludvíkovi narodilo v roce 1224, byla 

dcera Žofie, pojmenované po Ludvíkově matce. Měla se čile k světu na 

rozdíl od svého sourozence Heřmana, který byl často nemocný.
234

 Dietrich 

z Apoldy
235

 uvádí: „Bůh učinil její lůno plodné, takže z něj vycházelo to 

nejušlechtilejší potomstvo, a ona zůstala ušetřena hanby neplodnosti.“
236

   

 

3.3 Duchovní cesta Alžběty 

    Kolem roku 1224 se prvně Alžběta setkává s řeholními bratry, které do 

Německa vyslal František z Assisi.
237

 Skupinu vedl bratr Cesarius ze Špyru, 

mezi prvními Němci, kteří vstupují do řádu, je bratr Rodriger, kterému je 
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svěřena duchovní péče o Alžbětu.
238

 Ta povolává františkánské bratry do 

Eisenachu a úzce s nimi spolupracuje. Františkánský ideál chudoby a lásky 

k bližnímu nebyl Alžbětě cizí, v podstatě se snažila podle něho doposud žít. 

Přesto setkání s bratry františkány pro ni bylo velkou posilou a ukázalo jí tu 

správnou cestu, kterou má jít. Bratr Rodriger je však záhy přeložen na jiné 

místo a Alžběta se setkává s Konrádem z Marburgu
239

.  Dalo by se říci, že to 

bylo osudové setkání, které významně ovlivnilo zbytek celého jejího života. 

O Konrádu z Marburgu se tvrdí, že byl vzdělaný člověk, teologická studia 

pravděpodobně absolvoval v Paříži,
240

 v Německu působil jako apoštolský 

komisař s rozsáhlými pravomocemi,
241

 který bojoval s kacíři a to především 

s valdenskými.
242

 Dále také vyzýval k uspořádání další křížové výpravy. 

Konrád umírá násilnou smrtí r. 1233 spolu se třemi žebravými mnichy.
243

 

Byl to pravděpodobně následek jeho tvrdého a fanatického pronásledování 

kacířů. Pozitivní obraz o Konrádovi podává Reinharddsbrunnská kronika, 

které ho vidí jako kazatele pokání, nositele ctnosti a světlo vědy.
244

  Manžel 

Alžběty Ludvík IV. podle sdělení Ditricha z Apoldy, mu nabízel duchovní 

beneficia, ale Konrád odmítl. Dnešními slovy by se dalo říci, že byl 

neúplatný, netoužil po majetku a snažil se držet svých zásad, to bylo to, co 

Alžběta na něm nejvíce obdivovala. Z pozdějšího svědectví její družky 

Izentrudy se dovídáme: „Alžběta slíbila Konrádovi poslušnost v tom, co 

nenarušovalo její manželské závazky. Do jeho rukou také složila slib 

podmínečné čistoty pro případ, že by ovdověla. Tento akt se uskutečnil 

v klášteře svaté Kateřiny v Eisenachu. O něco později jí magister Konrád 

přikázal užívat jen takových příjmů a knížecí moci, jejichž oprávněností si 

byla ve svém svědomí jista. Na základě toho se u knížecího stolu zřekla 
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všeho, co pocházelo z daní a co bylo úředně zabaveno. Konzumovala pouze 

to,  co pocházelo z vlastních statků jejího manžela.“
245

  

Alžběta se ráda tomuto příkazu podřizovala, neboť dobře znala praktiky 

místních úředníků a jejich nevybíravé zacházení s poddanými. Jejího 

příkladu následovaly i její věrné dvorní dámy.
246

 Na doporučení otce 

Konráda se odmítala účastnit hostin i na cizích dvorech, pokud se 

dozvěděla, že hostitel je bezohledný a utiskuje svůj lid. Alžbětin postoj ji 

často dostával do konfliktních situací a stávala se terčem kritiky místního 

dvora, ale svou vytrvalostí a nezlomnou vůlí na svých zásadách pevně 

vytrvala. Otec Konrád sepsal pro Alžbětu pravidla jednání, kterými se má ve 

svém životě řídit:  

1. Snášej  trpělivě pohrdání kvůli dobrovolně přijaté chudobě. 

2. Buď pokorná. 

3. Nehledej lidskou útěchu a smyslové uspokojení. 

4. Buď milosrdná k bližním. 

5. Měj neustále Boha v srdci i v mysli. 

6. Děkuj Bohu, že tě svou smrtí vykoupil z pekla a ze smrti 

věčné. 

7. Protože Bůh pro tebe snášel utrpení, i ty nes trpělivě svůj kříž. 

8. Tělem i duší se zcela odevzdej Bohu. 

9. Mysli často na to, že jsi dílem Božích rukou, a jednej tak, aby 

ses s ním mohla navěky sjednotit.  

10. Dělej druhým to, co si přeješ, aby dělali oni tobě. 

11. Často si připomínej, jak krátký je lidský život a že umírají 

mladí i staří. Proto neustále směřuj k věčnému životu.  

12. Neustále oplakávej vlastní hříchy a pros Boha za odpuštění.
247

      

 

3.4 Ochránkyně trpících  

     Alžběta společně s otcem Konrádem vystupovala jako ochránkyně 

chudého a trpícího lidu. Snažila se všemi jí dostupnými prostředky chudobu 

zmírnit,  ale také uvažovala o tom, jak do budoucna chudobě předcházet. 
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Rozdávala pracovní nástroje těm, kteří chtěli pracovat, ale neměli možnost 

si je opatřit,  pomáhala lidem, kteří upadli do dluhů.
248

  Když roku 1226 

zasáhl Německo velký hladomor, manžel Alžběty Ludvík byl v té době 

v Itálie, kam ho povolal císař Fridrich II, aby spolu s ním vyhnal Saracény 

ze Sicílie. Alžběta byla jako obvykle zase sama a musela tomuto problému 

čelit. Z rozhodnutí Ludvíka byla v době jeho nepřítomnosti jedinou 

vládkyní knížectví. Měla tak na starosti péči o veškeré statky a důchody 

příslušející ke knížectví.
249

 Situace vyžadovala, aby jednala rychle, hordy 

hladových a zbídačených lidí obléhali Wartburg. Na jeho úpatí Alžběta 

nechala vybudovat špitál, kde se především starala o děti.
250

 Toto zařízení, 

ale zdaleka nemohlo pokrýt potřeby nemocných a umírajících a tak další 

špitály byly založeny i v Eisenachu. Alžběta osobně i nemocné ošetřovala, 

tato práce byla nesmírně náročná a určitě i riziková vzhledem k nakažlivým 

nemocem. Alžběta to však pravděpodobně cítila jako svou povinnost 

zachraňovat lidské životy. Tato péče o druhé však byla velmi nákladná,  

pokladna i sýpky se začaly rychle vyprazdňovat. Snesla se na ni zato kritika 

z úst lanckraběcích úředníků, kteří se obávali, že zruinuje celé knížectví. 

V této těžké chvíli byl Ludvík stále mimo domov. V Cremoně jednal 

s císařem Fridrichem II. a s velmoži o křižácké výpravě do Svaté země.
251

   

Alžběta ze všech sil dále pomáhala mírnit nesmírnou bídu a utrpení 

prostého lidu. V této bohumilé činnosti ji byly na blízku její dvorní dámy. 

Jak později vypovídala jedna z nich, Izentruda: „Byla tak laskavá k dětem, 

že na ni všechny volaly maminko, a když za nimi přicházela, sbíhaly se k ní 

                                                 
248

 BUBEN, Milan M., KUČERA, Rudolf, KUKLA, Otakar A. Svatí spojují národy. Portréty evropských světců. 

Praha: Panevropa Praha, 1994, s. 100. 
249

 ADAMSKA, Immakulata J.S. Milosrdenství, chudoba, radost. Příběh Svaté Alžběty Uherské, Lantkraběnky 

Durynské. Brno: Konvent minoritů , 2008, s. 35. 
250

 Tamtéž s. 35, srovnej DACHOVSKÝ, Karel. Sv. Alžběta Durynská. Praha: Řád, 2007, s. 20. WOLF, 

Kenneth Baxter. The Life and Afterlife of St. Elizabeth of Hungary: testimony from hercanonization hearings / 

translated with notes and interpretive essays. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 59. „…cheerfully tended 

to [the sick] with her own hands and, using the veil from her own head, cleaned the saliva and mucus from the 

faces and the filth from the mouths and noses of the sick.” Dicta quatuor ancillarum. In WOLF, Kenneth Baxter. 

The Life and Afterlife of St. Elizabeth of Hungary: testimony from hercanonization hearings / translated with 

notes and interpretive essays. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 194-216. Dicta Quatuor ancillarum 

představuje jeden z nejdůležitějších existujících zdrojů informací o Alžbětě Durynské. Jedná se o zkrácenou 

sbírku výpovědí nejbližších spolupracovnic (Guda, Isentrud,  Irmgard a Elizabeth), které byly pořízeny v lednu 

1235. V anglickém překladzu uvádí tento pramen kniha Wolfova. 
251

 DACHOVSKÝ, Karel. Sv. Alžběta Durynská. Praha: Řád, 2007, s. 20. Srovnej BUBEN, Milan M., 

KUČERA, Rudolf, KUKLA, Otakar A. Svatí spojují národy. Portréty evropských světců. Praha: Panevropa 

Praha, 1994, s. 101. 



53 

 

a obklopovaly ji s velkou radostí. Mezi těmito dětmi věnovala mimořádnou 

lásku a péči nemocným a znetvořeným vyrážkou, chudokrevným, 

nejzanedbanějším a nejvíce postiženým nemocí. Hladila je po vláskách a 

chovala je v náručí.
252

 Alžbětina charitativní činnost se netýkala jen území  

Durynska, ale zasáhla i další Ludvíkova knížectví: Hesensko, Sasko a 

Míšeňsko.
253

  Naštěstí v roce 1226 přinesly žně značnou úrodu a hladomor 

byl zažehnán. Alžběta už pomalu neměla z čeho rozdávat, nakonec chudým 

dala i své šperky a drahocenné oblečení s tím, aby výtěžek z nich použili 

k nákupu toho, co nejvíce potřebují k životu.
254

  

Alžběta se konečně dočkala, Ludvík se vrátil domů na Wartburg, všichni ho 

vítali s obrovskou radostí, ale Alžběta asi nejvíc, konečně byl její nejmilejší 

zpátky.  

    

3.5 Poslední  šťastný rok   

     Alžběta byla šťastná, že se jí manžel vrátil domů, ještě nevěděla, že to 

bude jejich poslední společně strávený rok. Ludvíkovi úředníci měli strach, 

jak vysvětlí prázdnou pokladnici, prázdné sýpky a obvinili Alžbětu 

z neuvážené štědrosti a dobročinnosti. Ludvík však svou ženu nadevše 

miloval, a hlavní jeho starostí bylo, zda je zdráva a v pořádku. Možná 

všechny její činy úplně nechápal, ale vždy při ní stál, věděl, že vše dělá 

z lásky k bližnímu. Po svém návratu se Ludvík snažil dát spravovanou zem 

do pořádku, napravoval křivdy a trestal nespravedlnosti. V té době už věděl, 

že se zúčastní křížové výpravy, ale zatím nechtěl Alžbětě nic říci, aby ji 

zbytečně neznepokojoval. Ta se o této výpravě dozvěděla čirou náhodou, 

když našla v Ludvíkových věcech kříž,
255

 který se připevňoval na oblečení 

a byl symbolem rytířů bojujících za osvobození Svaté země. Ludvík byl 

v těžké situaci, na jedné straně chtěl dodržet slib, který dal Fridrichu II., na 

druhé straně ho mrzelo, že Alžběta bude těžce snášet další odloučení. Aby 

zmírnil její obavy, připomněl ji výpravu
256

 jejího otce a prastrýce Ludvíka 
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do Svaté země, kdy doprovázeli francouzského krále Filipa II. Augusta a 

anglického krále Richarda I.
257

 Pravděpodobně apeloval i na její 

náboženské cítění, když zdůrazňoval: „Vždyť půjdu z lásky k našemu Pánu 

Ježíši Kristu.“ 
258

  Před odjezdem bylo potřeba zařídit spoustu věcí, udělit 

pokyny ohledně vlády a správy v době jeho nepřítomnosti.  

   Mladí manželé očekávali další přírůstek do rodiny, rozhodli se, že třetí 

dítě bude zasvěceno Bohu. Syn měl být poslán do opatství Ramersdorf a 

narodí-li se dcera, půjde do kláštera premonstrátek v Altenburgu u 

Wetzlaru.
259

      

Alžběta možná byla přesvědčena o správnosti křížových výprav do Svaté 

země, ale její láska k Ludvíkovi byla silnější a převážila i sebeušlechtilejší 

ideál o rytířském poslání osvobodit Svatou zemi od nevěrců. Nechtěla, aby 

ji  Ludvík opustil a vyprosila si aspoň to, aby ho mohla doprovázet na 

hranice Durynska.
260

 Po celé dva dny ho doprovázela na koni, jako by tušila, 

že jsou to poslední společně strávené okamžiky. 

   Jakmile Ludvík odjel, Alžběta odložila knížecí šat a začala se oblékat 

prostě, její život byl plný obav a strachu o svého manžela.  

   Křižáckou výpravu do Svaté země už prosazoval papež Honorius III., 

vykonavatelem jeho plánů měl být císař Fridrich II., který byl v té době 

jedním z nejsilnějších panovníků v Evropě. Fridrich však s výpravou otálel, 

a snažil se ji oddálit. Po smrti své první ženy Konstancie se s požehnáním 

papeže Honoria oženil s Jolantou, dědičkou jeruzalémského trůnu.
261

 

S největší pravděpodobností se Ludvík účastnil sňatku Fridricha s Jolantou 

v Brindisi. V roce 1227 náhle papež Honorius III. umírá a na jeho místo 

nastupuje energický kardinál Hugolin, který přijímá jméno Řehoř IX. Nový 

papež chce upevnit svou moc a tak má také zájem, aby se křížová výprava 

brzy uskutečnila. Papež důrazně vyzývá Fridricha k její realizaci, ten ale 

stále hledá výmluvy. Hlavní důvodem odkladu byla snaha Fridricha o 

upevnění jeho moci na Sicílii a také značné finanční náklady spojené 
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s výpravou, které ponese Fridrich sám. Nicméně energický Řehoř IX. rychle 

jedná a uvaluje na Fridricha II. klatbu.
262

 Fridrichovi už nezbývalo nic 

jiného než se podvolit a připravit vše nutné k výpravě. K účasti na výpravě 

se mu podařilo získat Ludvíka IV. Durynského  i Jindřicha Limburského. 

Ludvíka doprovázeli významní rytíři jeho země, měl s sebou i svého 

vrchního číšníka Rudolfa z Vargily, nechyběl ani Ludvíkův dvorní kaplan 

Berthold, pozdější autor jeho životopisu.
263

 Ludvík se svými krajany vydal 

směrem přes Fransko, Švábsko, Bavorsko a přes Alpy směrem na jih a 

Lombardii, kde se k Ludvíkově družině připojily císařské oddíly.
264

 

V přístavu Brindisi se shromažďovali všichni křižáci k plavbě do Svaté 

země. Pravděpodobně velká koncentrace lidí, vysoké teploty a špatné 

hygienické podmínky byly  příčinou Ludvíkova onemocnění, protože ještě 

než se nalodil, dostal horečku.Po prvním dni plavby přistáli v Otrantu, kde 

se Ludvík setkal s manželkou císaře Fridricha Jolantou.
265

 Obě dvě ženy, 

Jolanta
266

 i Alžběta, byly v očekávání narození potomka. Ludvík se  cítil 

stále hůře, svým blízkým rytířům odevzdal pečetní prsten, aby ho v případě 

jeho smrti odevzdali Alžbětě. Prosil je, až se vrátí z křižácké výpravy, aby 

jeho kosti přenesli do vlasti a Alžběta, aby ho nechala pochovat v rodinné 

hrobce v Reinhardsbrunnu.
267

 Ludvík zemřel 11. září 1227 v Otrantu ve 

věku sedmadvaceti let.
268

 Fridrich II. měl také zdravotní problémy a proto 

výpravu přerušil  a uchýlil se do Pozzuoli,
269

 ale na rozdíl od Ludvíka se 

uzdravil a pokračoval dle mého názoru v vcelku úspěšné křížové výpravě. 

Fridrich dorazil roku 1228 do Palestiny. Díky svému diplomatickému 

nadání úspěšně vyjednával s egyptským sultánem Al-Malikem al-Kamilem 

a v Palestině se také spřátelil se zmocněncem egyptského vládce Fachrem 
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ad-Dinem Jusufem.
270

 Jednání se protáhlo až do roku 1229 a výsledkem 

byla dohoda, která učinila z Jeruzaléma otevřené město přístupné jak pro 

křesťany, tak židy i muslimy.
271

 Fridrich se zde ukázal jako dobrý taktik, 

určitě k tomu přispělo, že byl velmi vzdělaný člověk, mluvil šesti jazyky a 

k jeho učitelům patřili jak Řekové, tak i muslimové.
272

 Roku 1229 se sám 

Fridrich korunoval za asistence templářů jeruzalémským králem.  

 

3.6 Alžběta vdovou 

    Smutná zpráva zastihla Alžbětu právě když porodila své třetí dítě - dceru 

Gertrudu. Byla velmi zesláblá a nechtěla uvěřit, že její milovaný není už 

mezi živými, až když dostala jeho pečetní prsten, uvědomila si nelítostnou 

pravdu a opakovala: „Ó, bratře! Ó choti! Jak mám bez tebe žít?“
273

  

Alžbětu čekaly poslední čtyři roky života, roky, ve kterých vykonala mnoho 

záslužného a pomohla mnoha lidem, ale také hodně trpěla a nesla svůj kříž 

až dokonce. Byla v situaci, kdy asi neměla myšlenky ani sílu se ujmou 

vlády jako regentka za svého nezletilého syna Heřmana. Vzdala se tohoto 

práva a regentství předala Ludvíkovu bratru Jindřichovi.
274

 Z pozdějšího 

vývoje víme, že to nebylo zrovna šťastné řešení, mladší bratr Ludvíka 

Jindřich IV. Raspe byl ctižádostivý člověk, který uchopil pevně moc ve 

svých rukou a začal rozhodovat i v záležitostech Alžběty. Spravoval její 

podíl a věno a pravděpodobně ji zabezpečil jen ty nejnutnější  potřeby. 

Tento vývoj se dal předpokládat, Ludvíkova rodina Alžbětu zrovna 

nemilovala, sehrálo zde důležitou roli to, že se tak výrazně od nich 

odlišovala a dále jejich touha po majetku. Alžbětu často vyzývali, aby se 

vdala, tím pádem by ji vyplatili mnohem menší částku, poručnictví nad 

nezletilými dětmi a moc nad majetkem by měl v rukou jejich strýc Jindřich 

IV. Raspe.
275

 Ale Alžběta nezapomněla na svůj slib podmínečné čistoty 
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v případě ovdovění, který dala otci Konrádovi.
276

 Alžbětin švagr Jindřich 

IV. Raspe měl určitě obavy z budoucnosti, neboť pravým dědicem panství 

byl jeho mladičký synovec Heřman. Jak se stalo, že Alžběta skončila 

s dětmi a dvorní dámou Izentrudou v chlévě hostince v Eisenachu, není 

známo.
277

 Je možné, že byla jako nepohodlná vyhnána nebo že odešla sama 

znechucena poměry, které zavládly po smrti jejího manžela na hradě. 

Zprávy o jejím odchodu z hradu se rychle šířily, Jindřichovi to asi nebylo 

zrovna příjemné, že jeho švagrová žije v takové bídě, snažil se ji přinutit 

k návratu. Alžběta to odmítla a tak ji nakonec zařídil ve městě lepší 

ubytování. Jakmile se o těžké situaci Alžběty dozvěděli její příbuzní, snažili 

se ji pomoci a zároveň sjednat náležitou důstojnost pro ni i její děti. První 

se úkolu ujala její teta Matylda, abatyše kláštera v Kitzingenu nad 

Mohanem, která vyslala ihned posly, aby ji neprodleně dopravili k ní do 

kláštera.
278

  Alžběta s ochotou přijala pozvání a nějaký čas zde pobyla. K 

jejímu osudu nezůstal lhostejný ani její strýc Eckbert, biskup bamberský. 

Domníval se, že pro mladou kněžnu s dětmi není vhodné bydlet v klášteře a 

ubytoval ji na hradě Pottenstein,
279

 samozřejmostí bylo, že byla obklopena 

dvorním služebnictvem, musela odložit vdovský šat a podřídit se dvorské 

etiketě.
280

  To asi nebylo přesně to, co si Alžběta přála, dostala se do určité 

pasti, musela se podřizovat pravidlům a normám, proti kterým už doma na 

Wartburgu bojovala. Další překážka, která ji čekala, bylo přesvědčování 

strýce Eckberta
281

, aby uzavřela další sňatek. Navrhoval ji za vhodného 

partnera právě ovdovělého císaře Fridricha II.
282

  Alžběta rozhodně 

netoužila po dalším manželství a snažila se tomuto tématu vyhnout. Strýc ji 

umožnil cestovat, tak navštívila město Erfurt, prohlédla si významné 

církevní památky. Další její cesta ji zavedla k druhému strýci Jindřichu 
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markraběti z Andechsu a Istrie na bavorsko-tyrolském pomezí. Zde Jindřich 

nechal přebudovat hrad na benediktinský klášter právě s přispěním 

Alžběty.
283

  Zde měla Alžběta zanechat své svatební šaty jako symbol 

odevzdanosti Bohu.  

Po návratu na hrad Pottenstein se dovídá, že se má hned vydat na cestu do 

Bambergu, neboť se právě vracejí rytíři z křížové výpravy a přivážejí 

ostatky jejího manžela.
284

  Rozloučení s ním bylo velkolepé, všechny zvony 

v Bambergu zvonily a ke smutečnímu průvodu se připojila místní hrabata a 

velmoži. Rakev s ostatky byla uložena v bamberské katedrále a byla 

sloužena slavnostní mše za zemřelého. Podle staré tradice měla Alžběta 

identifikovat tělesné pozůstatky manžela. To vše zvládla s obdivuhodnou 

lehkostí a pronesla děkovnou modlitbu za to, že mohla spatřit „kosti“ svého 

milovaného.
285

    

   Po obřadu se setkala s durynskými rytíři, kteří ji byli oddáni věrně sloužit 

a chránit ji. Byli také pevně odhodláni napravit všechny křivdy a ponížení, 

které se Alžbětě dostalo. Ona se však snažila je v jejich horlivosti a 

odhodlanosti mírnit, netoužila se vrátit k původnímu dvorskému životu 

v blahobytu, ale určitě potřebovala pomoc, aby mohla finančně zajistit svoji 

charitativní činnost.  

   Po smutečním obřadu v Bambergu byly ostatky Ludvíka převezeny do 

Durynska, kde se konal hraběcí pohřeb. Alžběta s dětmi a rytíři doprovázela 

svého manžela na poslední cestě do opatství Reinhardsbrunnu, kde byl 

uložen do rodinné hrobky.
286

   

    Ihned po pohřbu se  rytíři, věrni Alžbětě, rozhodli sjednat nápravu pro 

svou ovdovělou paní. Cítili se vázáni slibem, který dali jejímu otci, králi 

Ondřejovi II., když jim malou Alžbětu před lety svěřoval. Bylo dohodnuto, 

že se Alžběta vrátí zpátky na Wartburg, bude pobírat doživotní rentu a také 

bude zajištěna budoucnost dětí. Její nejstarší syn Heřman se měl stát 

budoucím vládcem Durynska a Hesenska.
287

  Alžběta se konečně mohla 

zase věnovat péči o nemocné a strádající. Založila špitál v Gothe, sám 
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papež Řehoř IX., který podporoval františkánský řád, udělil špitálu a 

klášteru privilegium mít vlastní kostel a hřbitov a také vzal Alžbětu pod 

svou ochranu.
288

  Řehoř IX. také požádal mistra Konráda, aby se opět ujal 

duchovního vedení Alžběty. Po uplynutí předepsaného smutku za 

zemřelého Ludvík se opět vše na Wartburgu vrátilo do starých  kolejí, bylo 

ji vytýkáno, že se nezapojuje do dvorského života a že se nechová tak, jak 

se od mladé kněžny žádá. Alžběta byla velmi empatická a věděla, co se za 

tím vším přepychem skrývá. Především tvrdá práce a utrpení poddaných, 

ona velmi toužila, aby se mohla přiblížit františkánskému způsobu života, 

který tak obdivovala. A tak nakonec podruhé opouští Wartburg a odchází 

na druhý konec knížectví, do hesenského Marburgu. Proč právě tam, 

nevíme. Zde působil mistr Konrád, ale zda to mělo na její rozhodnutí 

nějaký vliv, se asi nedovíme. V Marburgu měla bydlet v prosté chalupě 

vedle františkánského kláštera,
289

 u místní šlechty to muselo vzbudit určité 

zděšení, ale většinou ji asi považovali za pomatenou či excentrickou bytost.  

O velikonocích roku 1228 vstoupila Alžběta do františkánského třetího 

řádu,
290

 který založil František pro ty, kteří nemohli vstoupit do prvního 

mužského či druhého ženského řádu, ale chtěli následovat způsob jeho 

života a zavázali se, že budou žít evangelium způsobem sv. Františka ve 

svém světském stavu. To byl i případ Alžběty, která se zavázala ke slibu 

čistoty, chudoby a poslušnosti. V stejném roce, kdy Alžběta vstoupila do 

tohoto řádu, papež Řehoře IX. prohlásil Františka za svatého.
291

  

I když Alžběta učinila slib chudoby, stále mohla vlastnit majetek, nesměla 

však sama o něm rozhodovat  a nakládat s ním. Tohoto úkolu se zhostil její 

zpovědník, otec Konrád. Alžběta se tak dostává pod stále větší tlak a vliv 

otce Konráda. Byla kontrolována, zda nepřekračuje v poskytování milodarů 

rozumnou mez. Co se týká dětí Alžběty, byly snad na radu otce Konráda  

vychovávány ve vhodnějším prostředí.
292

  Šestiletý Heřman se připravoval 

na svoji budoucí úlohu vládce Durynska a Hesenska a jeho sestřičky,  Žofie 
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a Gertruda, byly svěřeny do kláštera. O Žofii se starala teta Matylda, která 

byla abatyší v Kintingenu, malé děvčátko bylo již v té době zasnoubené 

s Jindřichem Brabantským. Druhé děvče, Getruda
293

, byla dána do kláštera 

premonstrátek v Altenbergu.
294

  

Alžběta se nyní mohla plně věnovat charitativní činnosti, v Marburgu 

zakládá špitál, který pojmenovala po sv. Františku. Tam osobně pracovala a 

pomáhala nemocným, ale i ženám před porodem. Na blízku měla i své 

nejbližší družky, Gudu a Izentruda, které ji doprovázely už od dětství a také 

zde ji pomáhaly. Z dopisu oce Konráda papeži se dovídáme, jak přísný byl 

jeho vztah k Alžbětě, její milé družky od ní odloučil, snad aby dosáhla větší 

dokonalosti a poslušnosti. Sám dále popisuje, jak Alžběta si vzala do svého 

domu chlapce, který trpěl silným krvácením, když zemřel, přivedla si do 

domu malomocnou holčičku. Když se o tom Konrád dozvěděl,Alžbětu 

zpoličkoval.
295

 Zde se dostáváme blíže k postavě duchovního otce Konráda, 

který nepochybně v počátku pro Alžbětu mnoho vykonal, zejména po smrti 

jejího manžela, ale později se stále více prosazovala jeho fanatická 

horlivost ve věcech víry, kde se střetával s Alžbětinou bezelstnou láskou 

k bližnímu. Toužil, aby Alžběta byla dokonalá a k tomuto účelu používal 

nemilosrdné metody.
296

 Kdyby se k Alžbětě choval ohleduplněji a s láskou, 

nebyla-by o nic méně svatá než byla a je. Během jara roku 1231 mistr 

Konrád onemocněl a předpokládal, že asi brzy zemře, a tak si nechal k sobě 

zavolat Alžbětu, aby  probrali další směřování  její života v případě jeho 

úmrtí.
297

  Alžběta měla říci, že zemře dříve než on, toto sdělení ho jistě 

překvapilo. Těžko někdo mohl tušit, jak blízko je pravdě. Její nemoc trvala 

krátce, pouhých dvanáct dní,
298

 příčinu smrti přesně neznáme, ale je 

pravděpodobné, že Alžběta byla vyčerpána těžkou prací, půsty a také 

přicházela do denního styku s nakažlivými nemocemi u svých pacientů. 

Z listu, který psal mistr Konrád papeži,
299

 se dozvídáme o posledním 
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pořízení Alžběty, rozhodla se všechen svůj majetek rozdat chudým a chtěla 

být pohřbena jen v prostých šatech, které měla na sobě.
300

  Z tohoto světa 

odešla ve spánku za svítání 17. listopadu 1231, bylo jí teprve dvacetčtyři 

let.
301

   

 

3.7 Svatořečení Alžběty
302

  

    Už od počátku byla Alžběta pokládána za svatou, k jejímu hrobu 

přicházely zástupy lidí a prokazovaly ji úctu. Všichni věděli, že v její osobě 

ztratili mocnou ochránkyni a pomocnici. U její rakve se konaly pobožnosti, 

ale  úcta k Alžbětě přerostla rozumnou mez, a to když příchozí odstřihávali 

kousky z jejích šatů, aby si je domů odnesli jako relikvii. Alžběta musela 

být co nejdříve pohřbena, aby se tomu zabránilo.
303

 Podle svědeckých 

výpovědí se u hrobu Alžběty měly dít zázraky.
304

  

    Paradoxně ten, který ji tolik ztrpčoval život, se nyní zasloužil o její brzké 

svatořečení. Mistr Konrád byl hlavním svědkem jejího ctnostného života, 

který písemně zaznamenával a také shromažďoval další svědecké výpovědi. 

Alžbětina svatořečení se však nedožil, byl zavražděn. Mistr Konrád byl 

v roce 1231 jmenován papežem Řehořem IX. prvním inkvizitorem 

Německa. Proti jeho rozhodnutí nebylo možné odvolání, mistr Konrád 

podléhal přímo apoštolské stolici. Rok 1233 byl pro Konráda osudný, ubili 

ho příbuzní jedné jeho oběti nedaleko Marburgu.
305
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    První nástin Alžbětina života podal Konrád von Marburg.
306

 Historik 

Huyskens mluví ve své pramenné studii k dějinám sv. Alžběty podrobně o 

tomto životním úseku, jeho tradování a literárním osudu. Papežův 

zpovědník několikrát vyzval Konráda, aby ohlásil papeži Alžbětiny 

zázraky. Dne 11. srpna 1232 se v chrámě v Marburgu, kde byla Alžběta 

pohřbena, sešlo mnoho lidu u příležitosti výslechu svědků a mistr Konrád 

zde přednesl zprávu o jejích zázracích.
307

 Jeho zpráva ale neodpovídala 

právním předpisům pro kanonizaci, proto byla ustanovena papežská komise 

pro přezkoumání zázraků. Komise po upřesnění předpisů provedla  v lednu 

a únoru roku 1233 jeho výslech. Její protokoly spojili komisaři, ke kterým 

rovněž patřil Konrád von Marburg, jehož nástin života hraběnky se dostalo 

úředního schválení. Tato listina je pro papeže nejdůležitější  svědectví o 

životě Alžběty.
308

    

    Po tragické smrti mistra Konráda se ujal šetření další Konrád, Alžbětin 

švagr Konrád Durynský, jeden z těch, kteří ji vyhnali po smrti manžela 

z Wartburgu. Později došlo v jeho životě k duchovnímu obrácení, stal se 

velmistrem Řádu německých rytířů.
309

  A tak se stala Alžběta po své smrti 

také patronkou tohoto řádu.  

                                                 
306

 „At a time when her husband was making his way to the emperor in Apulia, a great dearth arose throughout 

all of Germany so that many were dying of hunger. At that point Sister Elizabeth began to grow mighty in her 

virtues. Though she had always, throughout her life, been a consoler of paupers, she became at that moment a 

more complete restorer of the hungry, ordering that a hospital be built next to a certain fortress.8 There she took 

in many sick and weak people and generously distributed the favor of charity to everyone who came looking for 

alms; and not only there, but in all of the territories and areas under the jurisdiction of her husband, depleting in 

this way the revenues of four of her husband’s principalities. In the end she ordered all her expensive clothing 

and all other signs of her refinement sold to assist the poor. It was her custom twice each day, once in the 

morning and once in the evening, to visit all of the sick [in the hospital] herself. Personally assuming the care of 

the most abominable of these, she fed some, provided a bed for others, supported still others with her own 

shoulders, and performed many other duties of humanity.“ Podle WOLF, Kenneth Baxter. The Life and Afterlife 

of St. Elizabeth of Hungary: testimony from hercanonization hearings / translated with notes and interpretive 

essays. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 47. 
307

 „The earliest extant account of the life of Elizabeth is a very brief one that has come down to us embedded in 

the letter that Conrad of Marburg sent to Gregory IX introducing the list of sixty miracles that he hoped would 

spark papal enthusiasm for the landgravine’s cause.“  WOLF, Kenneth Baxter. The Life and Afterlife of St. 

Elizabeth of Hungary: testimony from hercanonization hearings / translated with notes and interpretive essays. 

Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 45. Dále poukazujeme na text pramenného zdroje v uvedené knize. 

Srovnej Miracle Depositions from the First Papal Commission (1233) In WOLF, Kenneth Baxter. The Life and 

Afterlife of St. Elizabeth of Hungary: testimony from hercanonization hearings / translated with notes and 

interpretive essays. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 97nn. 
308

 NIGG, Walter. Elizabeth von Thüringen. Düsseldorf: Patmos-Verlag, 1963, s. 61. 
309

 BUBEN, Milan M., KUČERA, Rudolf, KUKLA, Otakar A. Svatí spojují národy. Portréty evropských světců. 

Praha: Panevropa Praha, 1994, s. 103. Srovnej DACHOVSKÝ, Karel. Sv. Alžběta Durynská. Praha: Řád, 2007, 

s. 34. 



63 

 

    Kanonizační obřad se konal v Perugii na jaře roku 1235. Proč právě tam? 

Důvod byl politický, papež Řehoř IX. měl opět spory s císařem Fridrichem 

II., který poštval římskou šlechtu proti papeži a ten byl nucen se z Říma 

stáhnou právě do Perugie.
310

 Z Durynska do Perugie dorazila delegace 

v čele s Konrádem Durynským a přivezla dokumenty popisující Alžbětin 

obdivuhodný život a soupis zázraků, které se staly na její přímluvu.   

Obřad svatořečení byl velmi slavnostní, ráno se vydalo procesí od 

dočasného sídla papeže do dominikánské baziliky, kde byl přečten  

Alžbětin životopis a soupis zázraků, které se staly na jejím hrobě. Přítomni 

byli také patriarchové z Antiochie a Jeruzaléma.
311

 Pak Řehoř IX. vyhlásil: 

„ Ke slávě Boha všemohoucího, Otce i Syna i Ducha svatého, k oslavě 

katolické víry a posílení křesťanského náboženství, mocí téhož 

všemohoucího Boha, blažených apoštolů Petra a Pavla a mocí naší, na 

radu a se souhlasem našich bratří, potvrzujeme a ohlašujeme, že Alžběta, 

blahé paměti někdejší kněžna durynská, je svatá a má být připočtena 

k zástupu svatých.“
312

   

    Pět dní po svatořečení byla papežem vydána slavnostní bula s datem  

1. června 1235, která připomínala ctnostný život Alžběty a stanovila slavení 

jejího svátku na 19. listopad.
313

 Ve stejném roce, kdy byla Alžběta 

svatořečena, byl k její cti v Marburgu vysvěcen nově postavený chrám..
314

 

Velkou zásluhu na výstavbě chrámu měl Alžbětin švagr lantkrabě Konrád.  

 1. května 1236 došlo k slavnostnímu přenesení ostatků Alžběty do nové 

baziliky. Marburg byl obležen tisíci poutníky, přítomna byla také knížecí 

rodina a Alžbětiny děti. Slavnost vedl mohučský biskup Siegfried, slavnosti 

se zúčastnil i sám císař Fridrich II.
315

  

    Alžběty život byl plný porozumění a vybízel k lásce, ale někteří její 

příbuzní to pochopili až po její smrti. Ona nebyla nikdy lhostejná k utrpení 

druhých lidí, ale je pravděpodobné, že se našli tací, kteří její nezištnou 
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pomoc zneužívali. Alžběta ale nedávala jen hmotnou pomoc „almužny“, ale 

dávala především sama sebe, své fyzické a psychické síly. Velkým vzorem 

v jejím životě pro ni byl sv. František, jeho prostota, otevřenost, skromnost 

a láska ke všemu živému ji byla posilou v každé nesnázi. 

    Bylo by vhodné se ještě zmínit o zázracích, které se měly odehrát u 

hrobu sv. Alžběty. Zázrak je ve slovníku křesťanství definován jako: 

„Vnímatelná událost způsobená intervencí Boha a překračující svým 

charakterem normální řád věcí.“ 
316

  Pokud budeme k zázraku přistupovat 

z tohoto úhlu pohledu, pak máme před sebou výčet zázračných uzdravení, 

které se staly na přímluvu sv. Alžběty a město Marburg se tak stává 

významným poutním místem středověkého Německa.                             
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4. Význam činnosti světic na sociálním poli 

    Společnost vrcholného středověku se ve značné míře potýkala 

s problémem chudoby, stáří a nemoci, umocňovaným primitivní 

ekonomikou, závislou na klimatických podmínkách a přírodních kalamitách, 

které měly vliv na zemědělskou produkci. To vše podmiňovalo přežití 

značné části obyvatelstva. Města se rychle rozrůstala a docházelo k velké 

koncentraci lidí bez pravidelného příjmu. Narůstání sociální bídy mělo za 

následek špatné hygienické podmínky, které způsobovaly šíření nemocí. 

Jedním z vážných zdravotních problémů bylo malomocenství, které se od 

křížových výprav rychle šířilo a nákazou byla zasažena především města.  

    Většina chudých a nemocných byla odkázána na soukromou 

dobročinnost, která byla inspirována křesťanskou ideologií, ale nemohla 

celkově vyřešit těžkou sociální situaci mnoha lidí.  

 

4.1 Historie vzniku sociální pomoci    

      Abychom pochopili vznik sociální pomoci potřebným, musíme se vrátit 

k počátkům křesťanství, které už tehdy kladlo zvláštní důraz na 

pohostinnost a podle biblického vzoru milosrdného Samaritána spojovalo 

pohostinnost s péčí o nemocné, staré, sirotky a vdovy. Jakmile římský stát 

přiznal křesťanům stejná práva jako ostatním, začali křesťané budovat domy 

pro pohostinství,  tzv. xenodocheia.
317

 Původním význam slova hospitale – 

špitál, byl vlastně ubytovací zařízení pro poutníky, o které zde bylo náležitě 

postaráno. Tuto funkci plnily kláštery, ale také biskupové a kapituly. Zde 

bych ráda připomněla biskupa Gottharda z Hildesheimu,
318

 který svou péči 

zaměřil na opuštěné děti, pro něž stavěl útulky a staral se o jejich vzdělání.   

     U počátku středověkého špitálnictví byl mnišský řád johanitů,
319

 který 

kolem roku 1040 založil v Jeruzalémě při kostele sv. Jana Křtitele špitál pro 

ošetřování poutníků k Božímu hrobu.
320
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    Špitály ve městech musely reagovat na vývoj nové městské společnosti a 

jejich problémy. Pravděpodobně prvním špitálem v Praze by měl být špitál 

P. Marie (v Týně) a měl stát na místě pozdějšího Ungeltu.
321

  

 

4.2 Pomocnice trpících Anežka Česká  

      Mnohem rozsáhlejší klášterní špitálnictví ale vzniklo v Praze až ve 

vrcholném středověku, a to zásluhou Anežky České. Byla to právě Anežka, 

které se podařilo roku 1232 založit špitál sv. Františka. Ten byl v blízkosti 

kostela sv. Haštala a po dvou letech byl přemístěn na Poříčí za kostel sv. 

Petra. Špitální dotace byla rozšířena o statky, které odkoupila královna 

Konstancie od řádu Německých rytířů u sv. Petra Na Poříčí a Anežčin bratr 

Přemysl markrabě moravský daroval špitálu obec Rakšice. Výnos z obce byl 

dán k potřebám špitálu.
322

     

     Na založení pražského špitálu měl jistě vliv příklad Alžběty Durynské, 

kterou Anežka velmi obdivovala a vážila si jí. Je o tom zmínka v Anežčině 

životopisu: „Aby napodobila svoji sestřenici, blaženou Alžbětu, vystavěla 

pak u paty pražského mostu slavná špitál, který obdařila hojnými dary a tam 

povolala křížovníky s červeným křížem a hvězdou, aby pečovali o výše 

uvedené nemocné, jakož aby se starali pečlivě o všechny, kdo by něčeho 

potřebovali.“
323

  

     Posláním špitálu bylo poskytnout útočiště pro poutníky, ale zejména pro 

lidi, kteří byli vyřazeni ze společnosti, jako žebráci, tuláci a další chudáci, 

kteří nacházeli ve špitále záchranu a nemuseli spát na ulici. Špitál jim 

poskytoval přístřeší a nejnutnější jídlo. Provoz špitálu mělo na starosti 

laické bratrstvo, které později roku 1237 povýšil papež Řehoř IX. na řád 

s řeholními pravidly. Roku 1252 vybírá pro špitál Anežka nové místo u 

Juditina mostu. Sem byl přenesen i řádový špitál, zvaný špitálem sv. 

Františka z Assisi, a také řádový kostel při něm byl později zasvěcen sv. 

Františku. Od roku 1252 používali bratři jako řádové znamení červené 
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hvězdy s červeným křížem.
324

 Řád tedy vznikl jako domácí obdoba tehdy 

hojně  zakládaných rytířských a hospitálních řádů.
325

  

 

4.3 Sociální práce Alžběty Durynské 

     Tak jako Anežka v Praze, tak o něco dříve v Durynsku působí Alžběta, 

která se stává mocnou ochránkyní chudých. V roce 1224 se poprvé setkává 

se skupinou bratří vyslaných do Německa Františkem z Assisi. Alžběta  je 

silně ovlivněna františkánským ideálem chudoby a lásky k bližnímu. 

Duchovní pouto k františkánům ji bude provázet po celý její život. Pod 

vlivem setkáni s bratry františkány se Alžběta podílí na založení 

minoritského kláštera v Eisenachu. A to je teprve začátek její krátké, ale 

intenzivní práce pro trpící a chudé. Na svahu Wartburku z její iniciativy 

vyrůstá špitál pro chudé a nemocné. V roce 1225-1226 zasáhla celé 

Německo neúroda a hladomor, která se dotkla i Durynska a zbídačení lidé 

obléhali cesty i wartburský hrad. Manžel Alžběty Ludvík se v té době 

zdržoval v Itálii, kde bojoval po boku Fridricha II. a tak rozhodnutí, jak 

situaci řešit, bylo na Alžbětě. Jednala rychle, cítila povinnost zachránit co 

nejvíce životů. Zásoby ale byly brzy vyčerpány, finanční prostředky také 

docházely a špitál zdaleka nestačil poskytnou útočiště všem nemocným. 

Alžběta se rozhodla použít peníze z knížecí pokladny a otevřít sýpky a 

rozdávat na příděl obilí. To už bylo na knížecí úředníky až příliš a postavili 

se proti takovému neuváženému jednání. Argumentovali tím, že nelze 

rozdat všecko a nemyslet na budoucnost. Je pravděpodobné, že mezi těmi, 

kdo si chodili pro příděl obilí, byli i podvodníci, kteří ho za rohem obratem 

ruky prodali. S takovým jednáním se u humanitárních akcí setkáváme i 

dnes, a nelze asi tento jev úplně odstranit. 

    Aby se taková těžká krizová situace dala zvládnout, byly v Eisenachu 

založeny dva špitály, jeden byl zasvěcen Duchu svatému a přijímal pouze 

ženy. Druhý špitál nesl jméno sv. Anny a našli zde útočiště všichni ubožáci 
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bez rozdílu. Alžběta tam docházela spolu se svými dvorními dámami a 

pomáhala s ošetřováním.
326

   

    U Alžběty je pozoruhodné, že se sama uskromnila a vzdala se i vlastního 

jídla a dalších materiálních výhod ve prospěch těch nejubožejších. Z našeho 

pohledu by se dalo říci, že toto jednání muselo nutně vést k sebezničení. Ale 

byla to především síla víry, lásky k Bohu a bližnímu, která ji posilovala a 

dávala odvahu tak jednat. Alžběta často opakovala v modlitbě tato slova: 

„Pane! Nikdy ti nebudu dost vděčná za to, že mi dovoluješ sloužit těmto 

ubohým, kteří jsou tvými nejmilejšími přáteli.“
327

  

   Alžběta měla ve svém manželovi Ludvíkovi velkou oporu,  i přesto, že 

slyšel od dvorských úředníků kritiku na její počínání v době neúrody a 

hladomoru. Ludvík věřil, že její kroky byly oprávněné a radoval se, že je 

zdráva a v pořádku. 

    Křížová výprava a s ní spojená Ludvíkova smrt Alžbětu silně zasáhla, 

ztratila nebližšího přítele, co měla. Přítele, který ji chápal, chránil a miloval. 

Pro Alžbětu bylo asi hodně těžké se s touto ztrátou vyrovnat. Rodinné 

vztahy s Ludvíkovými příbuznými nebyly zřejmě idylické. Alžběta byla 

pravděpodobně omezována knížecí rodinou ve své charitativní činnosti a tak 

se patrně rozhodla opustit knížecí dvůr. 

   Její další život byl naplněním františkánského ideálu, i když s určitými 

omezeními, které ji do cesty kladl její přísný zpovědník a duchovní vůdce 

Konrád. Alžběta roku 1228 zakládá špitál v Marburku, který nese jméno po 

sv. Františku z Assisi. Zde osobně slouží a ošetřuje nemocné, tato 

vyčerpávající a namáhavá práce se ji stává osudnou a umírá po dvanácti 

dnech nemoci.
328

  

 

4.4 Řád sv. Alžběty 

     Po příkladu života Alžběty Durynské pomáhat chudým a nemocným, 

založila Apolonie Radermecherová z Cách (Aachen) r. 1626 první konvent 
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sester Alžbětinek.
329

 Toto společenství brzy založilo nové domy 

v sousedních diecézích Německa a také v Rakousku. Do Prahy byl řád 

Alžbětinek uveden hraběnkou Schönkirchovou v roce 1719. Hraběnka se 

seznámila s klášterem a nemocnicí Alžbětinek ve Vídni a přála si, aby také 

v Praze bylo takové zařízení. Za podpory pražského arcibiskupa Ferdinanda 

Kühlburga a s dovolením císaře Karla VI. byl zakoupen dům s kaplí a 

zahradou Na slupi, kde byl vybudován nový klášter s nemocnicí.
330

 

Autorem návrhu stavby byl slavný barokní architekt Kilián Dienzenhofer.  

     Nemocnice s klášterem v podstatě fungovaly nepřetržitě až do roku 

1953, kdy u nás došlo k násilné likvidaci řeholních řádů. Setry byly 

internovány v broumovském klášteře a část sester byla přemístěna do 

konventu Alžbětinek v Brně, kde byl zřízen domov důchodců. Toto těžké 

období přežilo jen šest sester, které se po pádu komunismu vrátily zpět do 

Prahy. Za dobu od opětovného převzetí kláštera sestry dokázaly 

zrekonstruovat jedno křídlo kláštera, které dostaly v restituci a do vedlejšího 

křídla, kde je nemocnice, docházejí za pacienty. Sestry se také starají o 

klášterní zahrady.  

    Důvod příchodu Alžbětinek do Brna byl obdobný jako jejich příchod do 

Prahy, ale o něco později, kolem roku 1749. Hraběnka Walldorfová koupila 

pro Alžbětinky dům na Starém Brně, aby pečovaly o staré a nemocné. 

Charitativní a nemocniční provoz rychle narůstal a tak původní prostory 

byly nedostačující. Nakonec sestry zakoupily pozemek u řeky Svratky na 

stavbu nového kláštera, nemocnice a kaple. K vysvěcení nové stavby došlo 

v roce 1754.
331

 Sestry se po celou dobu věnovaly charitativní činnosti a také 

vedly lékárnu. Až v padesátých letech 20. století byl klášterní život omezen, 

byla tu léčebna dlouhodobě nemocných a později, jak jsem výše uvedla, 

domov důchodců. V roce 2004 byl v konventu Alžbětinek otevřen hospic 

sv. Alžběty za přispění občanského sdružení Gabriela. Hospic poskytuje 

péči nejen v lůžkovém zařízení, ale i v domácích podmínkách. 
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     A tak se i v dnešní době naplňuje Alžbětin odkaz: „Činit druhé 

radostnými, znamená vidět v nemocném, opuštěném, trpícím samotného 

Krista“.     

  

4.5  Zdislava – paní svatého života        

     Další z našich světic je Zdislava z Lemberka, která má také velké 

zásluhy na sociálním poli. Tato světice nezůstala zapomenuta a byla roku 

1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. prohlášena patronkou rodin.
332

  

Zdislava oproti svým kolegyním Anežce České a Alžbětě Durynské se 

dostala do prostředí, kde probíhala kolonizace. Převážnou část území 

severních Čech pokrývaly lesy a pralesy. Kolem Lemberka vedla sice 

důležitá obchodní a vojenská cesta ze Žitavy na Mimoň, ale přece jenom to 

bylo stranou rušnějším střediskům současného života. A byla to právě 

Zdislava, která do severních Čech přinesla duchovní hodnoty, znalosti 

léčitelství, ale především péči o všechny potřebné. Zdislavina péče o 

nemocné nespočívala jen v ošetřování, ale také v poradenství a vzdělávání 

tamního obyvatelstva. Paní Zdislava byla ve své pomoci bližním velni 

horlivá, často na úkor svého vlastního zdraví. Významným přínosem pro 

celý kraj bylo uvedení dominikánského řádu do Jablonného. Příchod 

dominikánů byl možný jen díky tomu, že manželé Havel a Zdislava poskytli 

dominikánskému řádu vše potřebné, aby se zde mohl usadit. Dominikáni 

svým příchodem a činností znamenali velmi mnoho. Přinášeli nové 

duchovní hodnoty, zakládali při klášterech školy a tím se podíleli na 

vzdělávání tamního obyvatelstva.  

    Severní Čechy na svou hradní paní nikdy nezapomněly a stále na ni 

vzpomínají jako na paní pomáhající, uzdravující, milosrdnou k ubohým. 

Zdislava je typ ženy, která uměla skloubit roli matky, manželky s životem 

léčitelky, ošetřovatelky a také ženy s hlubokým kontemplativním životem. 

Zdislava není pro nás křesťany dávná historická postava, ale neustále žijící 

osoba, nedostižný vzor, který nás provází na cestě životem.  
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4.6 Česká kongregace sester dominikánek 

     Není bez významu, že patronkou České kongregace sester 

dominikánek
333

 je právě svatá Zdislava. První kláštery dominikánek byly 

v českých zemích založeny již ve 13. století a fungovaly až do konce 18. 

století, kdy byly rozhodnutím Josefa II. všechny kontemplativní kláštery 

zrušeny. Obnovená Česká kongregace sester dominikánek vznikla 

v Olomouci-Řepčíně roku 1889 z podnětu dominikánů a několika členek 

třetího řádu. Nejednalo se už  o kontemplativní klášter, ale sestry se 

věnovaly vzdělávání dětí a mládeže,  vedly také učitelský ústav. Co se týká 

charitativní činnosti, tak sestry pečovaly o mentálně nebo tělesně postižené 

děti.
334

 

Po roce 1989 kongregace sester dominikánek postupně obnovuje svoji 

činnost. V současnosti se setry převážně věnují pedagogické a pastorační 

činnosti. Dominikánky dnes můžeme najít i v Jablonném v Podještědí, kde 

jsou nablízku své patronce. V prostorách dominikánského kláštera 

v Jablonném se buduje „centrum pro rodinu sv. Zdislavy“. Jde o projekt, 

který má nabídnout především rodinám možnost prožít zde smysluplně  

volný čas a to v prostředí, kde Zdislava žila, léčila, pomáhala a kde je také 

pochována. 
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5.  Komparace se sv. Anežkou Českou 

    Budeme-li porovnávat životy Alžběty Durynské a Zdislavy z Lemberka 

se sv. Anežkou Českou, najdeme mnoho společných rysů.  

Všechny tři ženy se narodily v poměrně krátkém časovém rozmezí. Anežka 

společně s Alžbětou Durynskou pocházely z královské rodiny a Zdislava se 

narodila do rodiny významného moravského velmože. Všem třem dívkám 

se dostalo poměrně dobrého vzdělání. Ve středověku už církev nabízí 

možnost emancipovat se z přímého dohledu muže, když ustanovuje jako 

stavy panny a vdovy a umožňuje zakládání ženských klášterů, které jsou 

také branou ke vzdělání, k mystice a novým formám duchovního života. 

Život svaté Anežky České, Alžběty Durynské či Zdislavy z Lemberka 

svědčí o tom,  že ženy v středověkém křesťanstvu nehrály zanedbatelnou 

roli nejen z hlediska reálného vlivu a moci, ani z hlediska výkonu formální 

autority a práva.  Jistý vliv na postavení ženy měla také existence 

mariánského kultu Panny a Matky a přítomnost mnoha světic na oltářích 

chrámů a venkovských kostelů. To nasvědčuje tomu, že křesťanské 

náboženství s ženami počítá a že zde mají své stálé místo.   

 

5.1 Dětství a mládí        

     Anežka už jako tříletá byla poslána i se svou o rok starší sestrou Annou 

do cisterciáckého kláštera v slezské Třebnici.
335

 Poté strávila další dva roky 

v premonstrátském klášteře v Doksanech, kde se jí dostává prvního 

ucelenějšího vzdělání. Alžběta a Anežka musely na základě předem 

dohodnutých politických sňatků opustit již v útlém dětství svou rodinu. 

Tehdy bylo pravidlem, že budoucí nevěsta vyrůstala na dvoře svého 

nastávajícího manžela. Naproti tomu Zdislava zůstala v rodinném kruhu, 

nikde není zaznamenáno, že by byla poslána na výchovu do kláštera. 

Výchovy a vzdělání se patrně ujala sama matka paní Sibyla, která měla 

velký kulturní a politický přehled a mohla svým dětem předávat své 

zkušenosti. 

     Nelze se nezmínit, že sv. Anežka Česká byla sestřenice Alžběty 

Durynské. Otec Alžběty uherský král Ondřej, byl bratrem Anežčiny matky 
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Konstancie.
336

  Je zcela pravděpodobné, že Alžběta měla na svoji sestřenici 

vliv. Alžběta patřila mezi první oddané stoupenkyně bratří františkánů. To, 

že s nimi přišla do styku dříve než Anežka, asi ovlivnila zeměpisná poloha, 

menší bratři podnikli svou misijní cestu do Německa kolem roku 1221, 

postupovali ze severoitalského Tridentu přes Alpy do jihoněmeckého 

Augsburku, pak se rozdělili a jedna skupina směřovala do Porýní, druhá do 

Saska a poslední  do Durynska.
337

  Podle zpráv vstoupili minorité do Čech  

až v roce 1232 a to na pozvání krále Václava I., který jim daroval dům při 

chrámu sv. Jakuba.
338

   

     Sv. Anežka Česká se po nevydařeném zasnoubení s Jindřichem VII., 

synem německého císaře Fridricha II., odebírá do ústraní a po dalším 

zasnoubení již netouží. Uvědomuje si, že pozemský život je plný falše a 

neupřímnosti a obrací se k duchovní stránce života a chce svůj život plně  

zasvětit Kristu. Nabídky k sňatku ale česká princezna dostává nadále. Zájem 

o ni měl anglický král Jindřich III. Plantagenet a po té dokonce i ovdovělý 

císař Fridrich II.
339

 Nicméně její rozhodnutí pro duchovní dráhu bylo 

nezvratné. Se svým rozhodnutím se tajně obrací na papeže Řehoře IX., a to 

s ohledem na postavení svého bratra českého krále Václava I.
340

 Papež si 

rozhodně nepřál spojení Přemyslovců s rodem Štaufů a povzbudil Anežku 

laskavým dopisem a schválil a potvrdil její rozhodnutí. Teprve když byl 

Anežčin úmysl podpořen papežskou autoritou, bylo veřejně oznámeno 

králem Václavem I. sestřino rozhodnutí. Od této chvíle už bude Anežčin 

dlouhý život nerozlučně spojen s klášterem Na Františku.  

     Na rozdíl od sv. Anežky České se obě světice Alžběta i Zdislava 

provdaly a měly rodinu. Podle dostupných informací byla jejich manželství 

šťastná a plná lásky.
341

 Dalo by se usuzovat, že jejich postavení v životě  

bylo o něco složitější a náročnější než Anežčino. Především to spatřuji 

v péči  
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o rodinu a výchovu dětí. Přitom všem ale byly schopny myslet na 

nejpotřebnější a pomáhat jim.  

     

5.2 Životní poslání  

   Všechny tři naše světice silně ovlivnila nová duchovní hnutí, která 

povstávají v Evropě na přelomu 12. a 13. století. Některá z nich se 

v určitých bodech rozcházejí s církevním učením a jsou z církve vyloučená 

jako valdenští a podobně. Některá z nich jsou naopak zakotvena v církvi 

jako nové výzvy, jako nové duchovní směřování a to představují 

mendikantské řády.  

     Alžběta Durynská a Zdislava z Lemberka šly cestou laické zbožnosti a 

praktikovaly religiositu mimo zdi kláštera. V této laické cestě víry se jim 

podařilo vykonat nesmírně mnoho pozitivního, svým příkladem ovlivnily 

další následovnice.  

    Přibližně v době, kdy Alžběta Durynská
342

 obětovala ideálu chudoby svůj 

krátký život, přijímá Anežka za své reformní myšlenky po příkladu 

Františka či Kláry z Assisi, kteří odmítají rodinné bohatství a volí život 

v absolutní chudobě. Pro Anežku je charakteristické, že ve svém jednání je 

mnohem uvážlivější a rozumnější než Alžběta. Uvedu to na příkladu, kdy se 

Anežka pozvolna snaží o oficiální prosazení nejnovějších duchovních i 

kulturních proudů do života současné společnosti. Její rozhodnutí ji 

nepřivádí do konfliktů s královskou rodinou, ale působí právě naopak 

k posílení vzájemných vztahů a podpoře její zakladatelské činnosti. Alžbětu 

naopak vidím jako spontánní bytost, která se nenechá svázat konvencemi a 

jde za tím, o čem je přesvědčena, že je správné. Možná, že všechno dopředu 

nepromýšlí, jedná intuitivně, ale přesto s opravdovou láskou k bližnímu. 

Smutné na tom všem bylo, že po smrti svého manžela už nenašla žádnou 

podporu u landkraběcího dvora a byla odsunuta na okraj panství  

do Marburku. Zde z vdovského podílu zakládá špitál pro nemocné a také 

sama o nemocné pečuje. Středověká společnost měla svá jistá pravidla, do 

kterých měla žena zapadat ve svém sociálním postavení a v tomto duchu se 
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nesla i společenská očekávání. Jenže Alžběta Durynská se vymyká všem 

pravidlům a nastavuje zrcadlo všem „urozeným“.   

     Dalším skvělým příkladem laické zbožnosti a práci v sociální sféře může 

být celá rodina Přibyslava z Křižanova. Matka Zdislavy paní Sibyla a její 

sestra Eufémie žily neklášterní komunitní život při Žďárském klášteře. Pan 

Přibyslav se celý život snažil o fundaci cisterciáckého kláštera ve Žďáru, ale 

tento projekt byl realizován až po jeho smrti. Pan Přibyslav se ale postaral o 

hmotné zajištění budoucího kláštera. Vyspělé duchovní prostředí v rodině 

jistě mělo vliv i na mladičkou Zdislavu. Zdislavu, která k nám vystupuje 

z dějin jako ctnostná manželka a matka, která obětovala svůj život péči o 

nemocné.  

Bylo zásluhou Zdislavy a jejího manžela, že v Jablonném a Turnově vznikly 

dominikánské řeholní domy spojené se špitálnictvím. Zdislava s dominikány 

udržovala čilé styky a spolupracovala na léčení nemocných. Můžeme si 

položit otázku, zda také Zdislava se ve svém osobitém zbožném životě 

potýkala s nějakými těžkostmi. Samozřejmě, Zdislava žila normální život, 

kdy neustále řešila otázky čistě světské a také duchovní. Její manžel Havel 

z Lemberka byl natolik politicky a vojensky angažován, že se doma tak 

často nezdržoval. Na Zdislavě ležela správa hradu a panství, péče o širokou 

rodinu, do které pojímala všechny obyvatele hradu a podhradí. Na Zdislavu 

musíme pohlížet jako na všestrannou a činnou ženu, která do severočeských  

hvozdů přinesla světlo. Vzdělávala, vychovávala a především kultivovala 

tamní společnost. V Zdislavě tak vrcholí duchovní vzepětí, projevující se 

v její matce paní Sibyle, sestře Eufémii a celé rodině shromážděné v okolí 

žďárského kostela.    

     Alžběta Durynská a Zdislava z Lemberka opouštějí tento svět v mladém 

věku, jejich životy jsou nabyté událostmi a činy. Anežce je dopřáno 

mnohem více času a prostoru, aby mohla realizovat své velkolepé plány.  

     Duchovní růst Anežky a její boj o věrnost evangelním ideálům vyplývá 

z podobných snah sv. Kláry z Assisi. Františkánský ideál jí zřejmě učaroval 

svou evangelijní prostotou. Vzájemný vztah Anežky a Kláry byl velice 

hluboký a také inspirující, i když se nikdy nesetkaly, probíhala mezi nimi 

korespondence. Byla to Klára, která Anežku podporovala v duchovních 

snahách o novou řeholi. Dnem vstupu Anežky do kláštera a složením 
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řeholního slibu by mohl být 25. březen 1234 v den Zvěstování P. Marie, jako 

další možnost připadají svatodušní svátky 11. června, kdy jsou přijímáni 

noví členové Františkova řádu. Anežčina obláčka se pravděpodobně 

neodkládala a konala se co nejdříve po vydání králova privilegia.
343

 

Pravděpodobně roku 1233 přicházejí do Čech první klarisky. Anežka se po 

dlouhou dobu snažila o změnu řeholních pravidel a dodržování naprosté 

chudoby. Privilegium chudoby je vlastně privilegium žít bez privilegií pouze 

z almužen, tedy bez jakéhokoliv trvalého hmotného zajištění. Dosavadní 

Hugolínská
344

 řehole se ji jevila jako nedostatečná, tato řehole předpokládá, 

že každý klášter vlastní nějaký majetek k zajištění obživy. Anežka v roce 

1237 usiluje u papeže Řehoře IX. o schválení nové řehole. Anežčina žádost 

ani text řehole se nám nedochovaly. Německý historik Albert Hauck ve 

svých církevních dějinách konstatuje, že je pozoruhodné, že Anežka, dcera 

Přemysla Otakara I., tato privilegia nezískala.
345

  Naopak Kláře se podařilo 

pro společenství sester u sv. Damiána získat privilegium chudoby 

(„privilegium paupertatis“)
346

 už papežem Inocencem III. V úsilí o schválení 

řehole, která by více vyjadřovala františkánské charisma chudých sester sv. 

Kláry, pokračovala Anežka i později. Všechny své pokusy ohledně schválení 

řehole konzultovala s Klárou, jak se dovídáme z Klářiných listů.
347

  Po 

neúspěchu se schválením „reformované“ řehole se Anežka pustila do 

rozšiřování kláštera. Důvodem bylo zajistit vhodné ubytování menších bratří. 

Ti zatím našli azyl v dřívějším špitále. Vzniká nám zde prototyp sdruženého 

dvojkláštera, který byl v souladu se zásadami Františka. Potřebné finance na 

vybudování nového mužského konventu získává Anežka od svého bratra, 

který ji daroval újezd Přeštice. Ten prodává kladrubskému klášteru a 

potřebné finance využije na výstavbu mužského konventu na Františku.
348

 

Existence kláštera sester Na Františku je zajištěna po hmotné stránce právě 

konventem menších bratří.    
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     Velký  význam v založení kláštera klarisek na Františku lze spatřovat 

především v naprosté rovnosti mezi sestrami. Není tady žádné dělení sester 

na chórové a laické sestry. Ve středověkém klášteře bylo toto dělení běžné, 

chórová sestra mívala šlechtický původ, účastnila se modliteb v chóru, 

popřípadě vyšívala bohoslužebná roucha a podobně. Veškeré hrubší práce 

vykonávaly sestry, které pocházely z prostších poměrů, tzv. laičky. Toto 

rozdělení Na Františku neplatilo, zdá se, že by náhodný návštěvník kláštera 

mohl najít královskou dceru u mytí nádobí nebo při úklidu. Anežka musela 

být opravdu pokorná a zároveň mateřsky milující žena.  

 

5.3 Politický vliv světic 

     Už výše jsem se zmiňovala o tom, že Anežka měla pozitivní vliv na celou 

královskou rodinu, uměla ji nadchnout pro křesťanské ideály a s tím spojené 

činy. Její bratr král Václav I. si jí nesmírně vážil a ctil.
349

 Zásluhou Anežky 

bylo zprostředkování míru v zemi, která byla zachvácená občanskou válkou. 

Klášter na Františku se stává svědkem historické události usmíření otce 

Václava I. se synem Přemyslem. Ke všeobecné úctě Anežky vedlo i 

přesvědčení, že na její přímluvu bylo odvráceno tatarské nebezpečí. Dnes 

víme, že síla tatarského vpádu se zlomila v centru jejich říše. Také nelze ale 

opominou, že to byla Anežka, kdo vyzval svého bratra českého krále Václava, 

aby dojednal ligu křesťanských vladařů proti tatarské hrozbě. Anežka 

povzbuzuje národ ve chvílích neřešitelně těžkých, jako byla tragická smrt krále 

Přemysla Otakara II. r. 1278 v bitvě na Moravském poli. Tehdy stála jako 

duchovní a mravní autorita, jediná naděje a záštita, bez světské moci, ale 

královského urození.  

    Také obě dvě další světice Alžběta Durynská a Zdislava z Lemberka měly 

určitý politický vliv. Vrátila bych se k Alžbětě Durynské, která svým životem 

odvrhla stavovské rozdíly. Její bratření se služebnictvem do jisté míry 

předjímalo Tolstého, který také služebnictvu podával ruku na přivítanou a 

hovořil s ním jako se sobě rovným. Alžběta svým odmítáním nepoctivě 

získaného jídla probudila křesťanské svědomí. Svým postojem nejíst pokrmy 

pocházející z vykořisťování poddaných, můžeme přirovnat k dnešnímu 
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odmítnutí zboží, které vzniká z práce dětí a dospělých vykořisťovaných 

v rozvojových zemích, ale i Číně, Bangladéši a podobně. Všude tam, kde 

nadnárodní firmy za minimální mzdu zneužívají bídy místních obyvatel. 

Jednání Alžběty by se dalo s nadsázkou přirovnat k člověku, který se v dnešní 

době snaží kupovat výrobky fairtrade. Alžběta překročila všechny tehdejší 

zvyky, dokonce pozvala služebnou, aby si jí sedla na klín. Větší rozruch 

v dvorské etiketě si nelze představit. Tento obraz, ve které houpe durynská 

kněžna na kolenou služtičku, je obrazem rovnosti mezi lidmi, je to odraz 

příkladu Ježíše umývajícího nohy učedníkům. Zde vidím spojitost mezi 

Alžbětou a Anežkou, která také v klášteře Na Františku prosadila úplnou 

rovnost mezi všemi sestrami. 

     Na závěr kapitoly bych se ráda vrátila k postavě Zdislavy, jistě i ona byla 

účastna politického rozhodování svého manžela a měla na něho značný vliv. 

Zdislavin duch působil na formování jejího okolí. Velkou roli jistě sehrála 

Zdislava při rozhodování svého manžela Havla, na kterou stranu se má přidat 

v konfliktu mezi otcem králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem 

Otakarem. Byl to především dominikánský řád, který se silně exponoval v boji 

za vítězství zákonitého krále. A byla to právě Zdislava, která s dominikány 

udržovala živé styky. Silně prožívala ideje přenesené na naší půdu novou 

řeholí bratří kazatelů. Jednalo se o ideu „království Kristova“ na této zemi a 

dominikánskou ideu „vojska křesťanského“.
350

 Zdislava tak vlastně reálným 

způsobem zasáhla do historie našeho národa, která by se pravděpodobně 

vyvíjela jinak, kdyby zvítězilo povstání Přemysla Otakara.      
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6. Zhodnocení osobností obou světic 

     Svatí jsou přátelé, zastánci a pomocníci. Společenství, které v Bohu 

vytváříme, nemůže být narušeno nebo přerušeno smrtí. V této důvěře 

můžeme prosit svaté o jejich přímluvu u Boha.  

    Ve vrcholném středověku však dochází až k nekontrolovatelnému nárůstu 

úcty ke svatým, množí se uctívání relikvií a u lidu dochází k posunu 

v teologickém chápání. To bylo důvodem k reformačnímu protestu proti 

úctě svatých. Ale až vlastně reforma II. vatikánského koncilu stanovila, že 

svátky svatých nemají převládnout nad svátky, kterými se slaví vlastní 

tajemství spásy.
351

 

      Položme si otázku, jaké vlastnosti má mít svatý. Odpovědi mohou být 

různé, ale určitě nikdy nebude chybět láska a pokora. Z dnešního pohledu 

můžeme u Zdislavy a Alžběty vyzdvihnout jejich lidskost a humanismus. 

Obě dvě světice jsou ztělesněním snu o lepší budoucnosti lidstva, o 

společnosti naplněné skutečně bratrskou láskou a o společnosti lidí 

empatických, nesobeckých a schopných každé potřebné oběti. 

    Od jejich smrti uplynulo více jak 700 let a nezůstaly zapomenuty, jejich 

odkaz je stále živý. Toho důkazem je řád sv. Alžběty – Alžbětinky, ale také 

dominikáni na svou velkou příznivkyni Zdislavu nezapomněli a mají ji stále 

ve velké úctě.  

    Je hezké, když se po světici pojmenuje ulice, náměstí, popřípadě se stane 

patronkou libereckého kraje, jako v případě Zdislavy. Ale nemělo by se 

především zapomínat na ideály, s kterými tyto světice žily, společenská 

rovnost, schopnost sociálního soucitu a vlastní oběti pro druhé. Dalo by se 

říci, že toto vše se v dnešní společnosti vytrácí. Zdravotní péče o člověka je 

zase determinována jeho bohatstvím, se starými a bezmocnými lidmi je 

nakládáno jako s nepotřebným zbožím. Kolik lidí strádá nejenom fyzicky, 

ale především duševně v tzv. léčebnách dlouhodobě nemocných, 

v domovech důchodců, kterým se nedostává dost finančních prostředků, aby 

se mohly důstojně postarat o své klienty.  

      Nejlépe vzdáme úctu Zdislavě z Lemberka a Alžbětě Durynské tím, že 

budeme následovat otevřenost jejich srdcí k potřebám druhého člověka.  

                                                 
351

 Dokumenty druhého Vatikánského koncilu I. Bratislava: Spolek sv. Vojtěcha, 1969, s. 139.   



80 

 

     Na závěr bych ráda ocitovala slova z Písma: „Tím vším jsem vám ukázal, 

že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána 

Ježíše, který řekl : Blaze tomu, kdo dává, ne tomu , kdo bere.“
352
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Svatá Zdislava z Lemberka a sv. Alžběta Durynská 

Saint Zdislava of Lemberk and Saint Elizabeth of Hungary 

Bc. Markéta Macháčková 

 

Summary 

My thesis intends to not only outline the lives of both St. Zdislava of 

Lemberk and St. Elisabeth of Thuringia, but also the broader external 

influences that had significant impact on their lives. The saintesses are 

depicted in broad context, as they leave their mark on the history of our 

country, as well as the history of other European nations.  

I also wanted to capture the saintesses as the very initiative women 

and the pioneer thinkers that they were.   Although they both lived very 

short lives, they left behind indelible marks. Zdislava of Lemberk and 

Elisabeth of Thuringia are the embodiment of the dream for a better future 

for humanity, of a society filled with true brotherly love and of a society of 

empathetic, selfless people capable of any necessary sacrifice. From time to 

time, the world needs such excellent idols to inspire us and to show us a 

meaningful journey through life.  

The first chapter introduces the period background and maps the 

important events that occurred right before they were born and during the 

course of their lives. The following two chapters portray the actual lives of 

Zdislava and Elisabeth, their activity and work. The next chapter describes 

the activity of the saintesses in the social sphere. The fifth chapter is 

dedicated to a comparison of both saintesses with Agnes of Bohemia.  The 

final passage brings an evaluation of the characters of Zdislava of Lemberk 

and Elisabeth of Thuringia and their relevance for the present day.  

The overall concept of the thesis is based on a strong belief that when 

it comes to the descriptions of the lives of saints, stereotypes are a thing of 

the past, and the goal of the thesis is to open up a new perspective on both 

women. 

 


