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Anotace 

Závišův kříž, v roce 2010 prohlášený národní kulturní památkou České 

republiky, je mimořádným dokladem středověkého zlatnického umění 

a zároveň schránou, v níž je uchovávána jedna z nejcennějších křesťanských 

relikvií – partikule svatého kříže. 

Cílem práce je shromáždit dosavadní výsledky uměleckohistorického bádání 

o vzniku a původu relikviáře, zachytit historii památky a charakterizovat 

uměleckořemeslné zpracování, jehož povahu upřesnilo restaurování kříže 

v osmdesátých letech minulého století. Zároveň, s důrazem na použitý 

materiál, jej chce představit jako splendor mysticus – středověké zviditelnění 

věčného světla pravdy. 
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Abstract 

Zavis cross from Cistercian abbey Vyšší Brod 

Zavis cross has been the national cultural monument of the Czech republic 

since 2010. Not only is Zavis cross a great example of medieval goldsmith´s 

art, but also a reliquary of particle of the Holy Cross. 

The reliquary cross was restored in the eighties of the last century, so today 

we can admire it in this form. 



 

The aim of this work is to collect existing results of artistic and historical 

research focused on the origin of this reliquary as well as to characterize 

artistic and craft processes of Zavis cross and with emphasis on used materials 

introduces its as a Splendor Mysticus-visibility eternal light of truth. 

 

Keywords 

Cross, enamel, filigree, reliquary, symbolism, goldsmithery, Christian 

iconography 

 

 

Počet znaků (včetně mezer): 85 759 



 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce PhDr. Jaroslavu Sojkovi, Ph.D. za pomoc 

a trpělivost, s níž odpovídal na moje dotazy. 

Děkuji převorovi P. Justinu Janu Berkovi, administrátorovi Cisterciáckého 

opatství Vyšší Brod, že mi umožnil přístup k archivním dokumentům kláštera  

i k památce samotné. 

 



 

Obsah  

 
Úvod ............................................................................................................... 7 

1. Stručný popis díla ...................................................................................... 9 

2. Rytina Gerharda de Grosse ........................................................................ 9 

3. Historie Závišova kříže ............................................................................ 10 

4. Restaurátorské práce ................................................................................ 14 

4.1. Nosné jádro kříže ............................................................................. 16 

4.2. Mineralogický průzkum drahokamů ................................................ 16 

4.3. Osazny .............................................................................................. 17 

4.4. Relikvie ............................................................................................ 18 

5. Původ Závišova kříže ............................................................................... 20 

6. Uměleckohistorický rozbor Závišova kříže ............................................. 21 

6.1. Filigrán čelní strany ......................................................................... 23 

6.2. Filigrán zadní strany ......................................................................... 25 

6.3. Drahokamy a perly ........................................................................... 27 

6.4. Emaily .............................................................................................. 29 

6.5. Podstavec ......................................................................................... 31 

7. Hypotézy o vzniku a původu Závišova kříže ........................................... 31 

8. Dvouramenný kříž ................................................................................... 36 

9. Partikule svatého Kříže ............................................................................ 39 

10. Symbolika dvouramenného kříže .......................................................... 40 

10.1. Lignum vitae .................................................................................. 41 

10.2. Crux gemmata ................................................................................ 42 

10.3. Anastasis ........................................................................................ 43 

11. Symbolika Závišova kříže ..................................................................... 44 

12. Závišův kříž – splendor mysticus .......................................................... 47 

Závěr ............................................................................................................ 50 

Obrazová příloha .......................................................................................... 52 

Seznam vyobrazení ...................................................................................... 67 

Seznam literatury ......................................................................................... 70 
 

   



 

7 

Úvod 

Závišův kříž, uchovávaný v klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě, je obecně 

považován za třetí nejcennější památku středověkého zlatnického umění 

v České republice, po korunovačních klenotech a relikviáři sv. Maura. Mezi 

jinými u nás dochovanými relikviářovými kříži vyniká unikátní emailovou 

i filigránní výzdobou i počtem kvalitních drahých kamenů a perel použitých 

k jeho výzdobě. Pro svou uměleckou a historickou hodnotu byl v roce 2010 

prohlášen národní kulturní památku České republiky.  

Současně je ovšem schránou nejcennější křesťanské relikvie, která nejen 

po celý středověk, ale i v pozdějších dobách požívala nejvyšší úcty věřících – 

partikule svatého Kříže z Golgoty. 

Proto je cílem této práce představit Závišův kříž nejen jako uměleckou 

a historickou památku, jejíž původ a vznik stále není beze zbytku objasněn, ale 

též jako dílo, které mělo evokovat blízkost nebeské sféry, zviditelnit posvátné 

a vizualizovat duchovní působení svatého Kříže. 

Práce vycházela z publikací uvedených v seznamu literatury, zde jsou 

uváděna jen  ta díla, která byla akcentována. Výchozím textem byla 

monografie Kříž zvaný Závišův od archeologa a historika umění Karla Chytila, 

historika umění Antonína Friedla, ruského znalce byzantského umění 

Nikodéma P. Kondakova a profesora mineralogie na UK Františka Slavíka. 

Toto starší dílo bylo doplněno novými poznatky o Závišově kříži, k nimž 

dospěl historik umění druhé poloviny minulého století Klement Benda 

po důkladném restaurování a demontáži Závišova kříže v osmdesátých letech 

minulého století. Jeho zjištění, včetně dosud nepublikovaných poznámek 

obsažených ve čtyřech strojopisných dokumentech, jsou v originálech uložena 

v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, 

sign.  K 13 a v kopiích v archivu Cisterciáckého opatství Vyšší Brod. Totéž 
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platí o dosud nepublikované práci prof. Jaroslava Bauera z VŠCHT, který 

se v osmdesátých letech zabýval analýzou kamenů Závišova kříže. 

Závišův kříž, památka středoevropského významu, budí zájem nejen 

českých, ale i maďarských a rakouských historiků umění, jmenovitě Évy 

Kovaczové a Hermanna Fililitze. Proto tato práce srovnávala výše uvedené 

prameny zejména s poznatky Hermanna Fillitze, rakouského znalce 

středověkého zlatnického umění, který předkládá poněkud jiný pohled na vznik 

a původ Závišova kříže, než je obvyklé v české uměleckohistorické tradici 

minimálně do konce 20. století.  

V osmdesátých letech minulého století byl kříž demontován a rozsáhlým 

restaurováním uveden do stavu, v němž ho můžeme obdivovat dnes. V průběhu 

restaurátorských prací byly potvrzeny některé starší a učiněny některé nové 

závěry týkající se uměleckého zpracování Závišova kříže. Zároveň byly 

otevřeny relikviářové schránky a prohlédnuty uložené relikvie včetně částice 

svatého Kříže. Pravděpodobně poprvé v historii byl učiněn soupis uložených 

ostatků. Stručné informace o průběhu restaurování byly zveřejněny v ročence 

Technologia artis, podrobnější poznatky obsahují strojopisné, dosud 

nepublikované záznamy se signaturou K 13. Také z těchto pramenů čerpala 

tato práce. 

V části věnované ikonografii a symbolice dvouramenného kříže práce 

vycházela především z poznatků prof. UK Jana Royta, díky nimž bylo možné 

pojmout Závišův kříž jako určitý klíč k myšlenkovému bohatství středověku. 
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1. Stručný popis díla 

Závišův kříž je ze zlata zhotovený dvouramenný raně středověký 

relikviářový procesní kříž, vysoký bez podstavce 445 mm, s podstavcem 

700 mm, kratší příčné břevno měří 229 mm, delší 273 mm. Celková váha 

památky je 4 329 g.1 

Příčná břevna i peň kříže jsou zakončeny gotickými liliemi. Na přední [1] 

i zadní straně [2] je kříž zdobený vždy osmi filigránními destičkami ze zlata 

neobvykle vysoké ryzosti, které na přední straně doplňují cenné drahokamy 

a perly, na rubové především byzantské emaily.  

Nosné jádro kříže, k němuž jsou připevněny filigránní destičky, je ze stříbra. 

Jádro je ukončeno trnem, jímž je kříž vsazen do podstavce. 

V křížení svislého a dolního příčného břevna je vytvořen otvor křížového 

tvaru, v němž se nachází stříbrný pozlacený korpus Ukřižovaného. Pod ním 

je uložena nejcennější relikvie – dřevo svatého Kříže. Tato relikviářová 

schránka je kryta křišťálovým víčkem na dvou stěžejkách.  

Další relikvie jsou uschovány ve  schránkách na koncích všech šesti ramen 

kříže a pod horním křížením. Jsou překryty destičkami na stěžejkách, které 

zdobí velké safíry roubené věnci perel. 

Novobarokní podstavec je ozdoben méně hodnotnými šperkovými kameny, 

vltavskými perlami a filigránem.  

 

 

2. Rytina Gerharda de Grosse 

Zajímavým pramenem, který dokládá změny ve vzhledu Závišova kříže, 

je rytina Gerharda de Grosse [3] z konce 17. století.2 Bývala tištěna na papíře 

                                                 
1 FRANC 2013,  nepag. 
2 FRANC 2013, nepag. 
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i hedvábí a v této formě nabízena jako upomínka účastníkům poutnických 

výprav do Vyššího Brodu. 

Rytina zachycuje čelní stranu vyšebrodského relikviáře, starší barokní 

podstavec, kterým byl kříž opatřen, aby mohl být vystavován 

na oltáři, a původní románský korpus Ukřižovaného. Podstavec i korpus byly 

patrně zlaté a klášter je musel roku 1811 odevzdat státní pokladně 

po finančním krachu monarchie, k němuž došlo v důsledku napoleonských 

válek.3 

De Grossova rytina nereprodukuje čelní stranu kříže přesně – filigránní 

ornament je zde nahrazen pouhým schematickým šrafováním Přesto zachycuje 

zajímavý detail v rozích obou křížení: tam, kde se dnes nacházejí dva 

chalcedony, tři ametysty a tři skleněné imitace, zobrazuje poměrně rozměrné, 

oblé perly. Osm kamenů v křížení obou ramen bylo tedy na vyšebrodský 

relikviář instalováno později, v průběhu 18., možná až v 19. století.4  

 

 

3. Historie Závišova kříže 

Závišův kříž náleží nepochybně k oněm výjimečným předmětům, které 

si pořizovali jen nejmocnější z mocných jako atribut svého vladařského 

majestátu.           

První písemná zmínka o něm se objevuje v listině uložené v archivu 

vyšebrodského kláštera, v níž 1. srpna 1464 potvrzuje opat Tomáš spolu 

s konventem, že pan Jan z Rožmberka vyplatil a znovu klášteru vrátil klenoty, 

kdysi panem Oldřichem, otcem Janovým, zastavené do Rakous panu 

                                                 
3 CHYTIL, FRIED, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 17. 
4 BENDA  s. d.a, 2. 
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Reinprechtu z Walsee. Listina kromě jiného uvádí: „…item magnam crucem 

auream, quam legavit dominus Zawissius…“5  

Jen o něco mladší zápis potvrzující existenci Závišova kříže obsahuje 

tzv. Rožmberská kronika Jakuba Novohradského v klášterním nekrologiu 

z roku 1479: „…dominus Zawissius de Falkenstayn, qui donavit huic 

monasterio lignum sacrosancte crucis…“6 

Dochované záznamy7 pak potvrzuje ústní tradice cisterciáků z kláštera 

ve Vyšším Brodě, kteří si z generace na generaci mnichů předávají zprávu 

o tom, že kříž byl tomuto klášteru darován, a to právě Závišem z Falkenštejna. 

Tento člen rodu Vítkovců (a tudíž blízký příbuzný Rožmberků), byl synem 

Budivoje z Krumlova a Perchty z hornorakouského šlechtického rodu 

Falkenštejnů. Za vlády Přemysla II. Otokara stál v čele odbojných Vítkovců, 

do jejichž zájmů silně zasáhly královy politické a hospodářské reformy. 

Před královým hněvem uprchl na dvůr Rudolfa I. Habsburského, ale po smrti 

Přemysla II. Otokara v bitvě u Suchých Krut (na Moravském poli) 1278 

se vrátil a vstoupil do služeb ovdovělé královny Kunhuty. S Kunhutou později 

uzavřel sňatek – tak se stal poručníkem prince Václava, a tím také faktickým 

regentem Českého království. Po Kunhutině smrti uzavřel sňatek s Alžbětou, 

sestrou uherského krále Ladislava, a nepochybně patřil k nejmocnějším mužům 

země. Jak ale sílila jeho moc, přibývalo mu i nepřátel. Nakonec ztratil důvěru 

krále Václava II., roku 1288 byl zajat a uvězněn. 

Za svého vůdce se však postavili Vítkovci. Král vyslal proti vzbouřeným 

Vítkovcům trestnou výpravu a pod pohrůžkou okamžité Závišovy popravy 

na nich vymáhal vydání královských hradů. Závišův bratr Vítek, který hájil 

hrad Hlubokou, se však, údajně      na   Závišův pokyn, nátlaku nepodvolil, 

a tak byl Záviš na louce před Hlubokou 24. srpna 1290 popraven. Jeho tělo 

                                                 
5 „…rovněž velký zlatý kříž, který odkázal pan Záviš…“ 
6 „…pan Záviš z Falkenštejna, který daroval tomuto klášteru dřevo přesvatého kříže…“ 
7 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 15. 
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bylo vydáno příbuzným, kteří je odvezli do rodového kláštera rožmberských 

a krumlovských Vítkovců ve Vyšším Brodě. Záviš byl pochován v kapitulní 

síni kláštera.8 

Vyšebrodským cisterciákům zřejmě musel Záviš z Falkenštejna darovat kříž 

v době své největší slávy a moci, někdy mezi lety 1280 až 1288. Pohnutky, 

které jej přiměly k velkorysému daru, jsou zjevné: Vyšebrodské opatství bylo 

založeno jako rodový klášter rožmberské a krumlovské větve Vítkovců. Vedle 

Voka I. z Rožmberka obdarovali nově založený klášter také Závišův otec 

Budivoj a jeho strýc Vítek z Krumlova. Držením vzácné relikvie 

a drahocenného klenotu byl zdůrazněn význam Vítkovců a jejich klášter, který 

plnil rovněž úlohu reprezentativní rodové nekropole a význačného duchovního, 

kulturního a hospodářského centra rozsáhlého panství, podtrhoval postavení 

Vítkovců mezi nejvýznamnějšími rody království. 

Kříž zvaný podle donátora uchovávali vyšebrodští mniši v nejvyšší úctě 

a jeho kultovní význam sahal daleko za zdi kláštera. Býval nošen 

v procesích  při různých církevních slavnostech, zejména tehdy, když byly 

vystavovány ostatky. 

Osudy kříže opět nabyly na dramatičnosti ve 20. století. V roce 1938 

ho odeslal opat Tecelin Jaksch do Prahy pod záminkou renovace, neboť 

se obával rostoucího nebezpečí vojenské okupace hitlerovským Německem 

a ztráty kříže.  Jeho obavy se bohužel naplnily. Ani v Praze nebyl kříž 

v bezpečí. Byl odtud Němci odvezen, nejprve zřejmě do Lince „…a následně 

se dostal do depozitáře kláštera benediktinského opatství Kremsműnster. 

V původním pouzdře byl odtud dne 15. května 1944 převezen do šachet 

bývalých solných dolů v rakouském Altausee, kde bylo Němci zřízeno 

skladiště cenných uměleckých děl, která měla být v podzemí uchráněna 

před bombardováním. Československá restituční výprava přivezla Závišův kříž 

                                                 
8 FRANC 2013 nepag. 
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do Prahy dne 31. května 1946 a vyšebrodský opat  Tecelin Jaksch relikviář 

převzal osobně 7. srpna 1947…“9 

Závišův kříž byl tedy opět tam, kde byl uctíván po řadu století, ale toto 

mezidobí trvalo jen krátce. Když se v únoru roku 1948 dostala 

v Československu k moci komunistická strana, předal opat Jasch v obavách 

ze zrušení kláštera kříž do úschovy českobudějovickému biskupovi Josefu 

Hlouchovi, v jehož rezidenci relikviář nalezla po dlouhém pátrání státní 

bezpečnost v roce 1950. Poté byl Závišův kříž odvezen do Prahy a na dobu čtyř 

desetiletí začleněn do pražského Svatovítského chrámového pokladu. 

V roce 1970 byl vyšebrodský relikviář zapůjčen na výstavu 

Československo, která se konala v Moskvě. O tom, v jaké stavu se kříž vrátil 

ze Sovětského svazu, nejlépe svědčí protokol o stavu exponátů zapůjčených 

na moskevskou výstavu, podepsaný zástupci oddělení památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky a n. p. Výstavnictví, ze dne 3. září 1970: 

„Při otevírání beden s historickými předměty byla zjištěna silná a celková 

zavlhlost obsahu beden. Při vyjmutí předmětů, tj. Závišova kříže 

a alabastrového relikviáře, bylo zjištěno, že povrch předmětů je zavlhlý 

a že povrchové nečistoty a prach usazený v bohaté plastice povrchu, tak i mezi 

kameny vytvořily oxidační vrstvu…“10 

Proto musel být kříž neprodleně očištěn a konzervován. V osmdesátých 

letech 20. století bylo v rámci nového uměleckohistorického zpracování 

Svatovítského pokladu přistoupeno k rozsáhlému restaurování relikviáře. 

Poté, co se do Vyššího Brodu již v listopadu 1989 vrátili cisterciáci, byl kříž 

v roce 1994 navrácen klášteru. V roce 2013 byl v rámci Zemské výstavy jižní 

Čechy – Horní Rakousko s podnázvem Dávné stopy – nové cesty zpřístupněn 

veřejnosti, a to za přísných bezpečnostních podmínek v tzv. Rožmberské 

                                                 
9  FRANC 2013, nepag. 
10 K 13, č.j. 404.433/70. 
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oratoři, která se nachází v nadzemním podlaží opatského chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie.  

 

 

 

4. Restaurátorské práce 

K prvnímu restaurátorskému zásahu se v souladu se zněním zákona 

o kulturních památkách č. 22/58 Sb. přistoupilo již v roce 1970. V první 

polovině osmdesátých let minulého století se výzkum techniky a materiálů 

Závišova kříže stal součástí rozsáhlého průzkumu předmětů z pokladu 

Klenotnice Pažského hradu, který začal uskutečňovat odbor památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky s cílem doplnit údaje o předmětech, které 

dosud nebyly dostatečně zkoumány, a uspořádat a vydat odborný vědecký 

katalog. Restaurováním Závišova kříže byla pověřena ak. soch. Alena 

Nováková a účastníkem průzkumu byl od samého počátku historik umění 

Klement Benda z Ústavu teorie a dějin umění ČSAV. Analýzou kamenů byl 

pověřen ing. Jaroslav Bauer z Vysoké školy chemicko-technologické. 

Závěrečnou odbornou zprávu předložila Alena Nováková v roce 1987.11 

Klement Benda tehdy upozornil na silné hnědofialové zbarvení některých 

filigránů a šedavou patinu až zčernání některých částí lícní strany kříže. 

Takové zabarvení budilo pochybnosti o výchozím materiálu, protože svědčilo 

spíše o zlaceném stříbru než zlatu.12   

Aby byly barevné anomálie odstraněny, přistoupilo se k jemnému 

mechanickému čištění. Takový postup však nebyl dostatečně účinný, a hlavně 

nezaručoval bezpečné provedení práce. Proto bylo rozhodnuto o rozsáhlé 

demontáži kříže, sejmutí filigránních destiček i ostatních prvků výzdoby. 

Lícní stana byla rozebrána z části, rubová zcela.   

                                                 
11 NOVÁKOVÁ 1990,100–103. 
12 BENDA 1984, 4. 



 

15 

Po demontáži byly z filigránních destiček lícní i rubové strany odebrány 

vzorky materiálu, aby bylo možné přesně určit jeho složení. Státní zkušebna 

drahých kovů potvrdila, že jde o zlato, a to s mimořádně vysokou ryzostí. Proto 

bylo rozhodnuto, že proces restaurování musí být proveden klasickou tepelnou 

zlatnickou úpravou. 

Úprava spočívala v opatrném, mírném vyhřívání filigránních plíšků 

a v jejich moření v 5% roztoku kyseliny sírové. Poté následovalo očištění 

jemným mosazným kartáčkem. Tento způsob nejprve odstranil barevné rozdíly 

mezi jednotlivými filigrány a také navrátil zlatu jeho původní měkkost. U takto 

regenerovaného materiálu pak odpadlo nebezpečí, že by při zpětné montáži 

mohlo dojít k poškození zlatých destiček. 

Při demontáži destiček bylo zároveň zjištěno, že jsou k jádru připevněny 

hřebíčky, jejichž dříky jsou stříbrné a hlavičky zlacené v ohni. Dříky některých 

hřebíčků byly špatně zachované, proto se přistoupilo k jejich rekonstrukci, 

zatímco hlavičky zůstaly původní.13 

Nejasná zůstala příčina barevných anomálií filigránních destiček. Zabarvení 

zlata nepocházelo od jádra, protože se změny barevnosti neprojevovaly 

v místech styku jádra se zlatými destičkami. Zavrhnuta byla i hypotéza, 

že zabarvení vzniklo dlouhodobým působením plamenů svíček na oltáři 

v blízkosti kříže, protože destičky byly na spodních ramenech kříže téměř čisté, 

zatímco výrazné zahnědnutí vykazovala ramena horní. Nejpravděpodobnější 

se zdála hypotéza, že filigrány byly původně upevněny na   dřevěném jádru, 

které při některém požáru kláštera ohořelo. Předpoklad dřevěného jádra se zdál 

reálný, protože takové jádro odpovídá dobovým zlatnickým postupům 

a je doloženo na relikviářových křížích stejného stáří jako je vyšebrodský 

relikviář.14 

                                                 
13 NOVÁKOVÁ 1990, 102. 
14 NOVÁKOVÁ 1990, 102. 
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4.1. Nosné jádro kříže 

 

Demontáž vedla k řadě zjištění rozšiřujících dosavadní poznatky o Závišově 

kříži, ovšem největším překvapením se stalo nosné jádro [5] kříže. V souladu 

se starší literaturou se předpokládalo, že je dřevěné, pokryté tenkým stříbrným, 

možná zlaceným plechem. Po demontáži se zjistilo, že jádro je pozdně barokní 

dílo vytvořené ze dvou litých stříbrných dílů. Tyto dva stříbrné lité díly jsou 

k sobě připojeny šroubky s archaizujícími hlavicemi a v bočnicích vně zlaceny.  

Poté, co byly dvě smontované části odděleny, se zjistilo, že na vnitřní ploše 

čelního dílu je v horním křížení vyryt letopočet 1775 a monogram, který 

Klement Benda interpretuje jako iniciálu Hermanna Kurze, vyšebrodského 

opata v letech 1767–1795,15 Jiří Franz, kurátor zemské výstavy Jižní Čechy – 

Horní Rakousko, jako iniciálu Hohenfurthu (Vyššího Brodu) doplněnou 

opatskou berlou.16  V každém případě lze soudit, že v  roce 1775 bylo dřívější, 

pravděpodobně dřevěné jádro nahrazeno současným stříbrným.  

Ve svrchním dílu jádra byl odhalen větší křížový otvor s rameny směrem 

ke koncům rozšířenými – dutina pro centrální relikvii. 

Jádro je zespodu zakončené mohutným dutým trnem se závitem, kterým 

je kříž sešroubováním vsazen do podstavce.17 

 

4.2. Mineralogický průzkum drahokamů 

 

Rozebrání relikviáře také umožnilo provést důkladný mineralogický 

průzkum drahých kamenů Závišova kříže a určit tak jejich druhy a původ.  

                                                 
15 BENDA s. d.a, 1. 
16 FRANZ 2013,  nepag. 
17 BENDA  s. d.a, 1–2. 
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Bylo zjištěno, že přední stranu kříže zdobí jedenáct safírů, čtyři rubíny, 

tři spinely, sedm smaragdů, šest almendinů, sedm ametystů, pět chalcedonů, 

jedna křemenná dubleta, sedm skel, čtyři velké, tzv. barokní perly, dvaadvacet 

menších kulatých perel a sto osmdesát dva malých perliček.  Zadní strana 

je zdobena deseti světle modrými safíry přibližně stejných rozměrů a kvality.  

K určení původu drahokamů byla nejprve použita metoda luminiscence 

v ultrafialovém světle, v němž různé druhy kamenů z různých nalezišť 

vydávají záři odlišné barvy. Toto kritérium však není stoprocentně spolehlivé, 

proto bylo následně zvoleno mikroskopické sledování vnitřních uzavřenin, 

jejich charakteristických druhů a polohy inkluzí.  

Mikroskopické sledování a porovnání typů vrostlic pak vedlo Jaroslava 

Bauera k závěru, že safíry, rubíny i spinely pocházejí s  největší 

pravděpodobností z Ceylonu (Srí Lanka), a almandiny pravděpodobně 

z Indie.18 

 

4.3. Osazny 

Po sejmutí drahokamů a emailů bylo možné přistoupit ke zkoumání osazen.  

Bylo zjištěno, že na dně osazen se nachází podložka z vepřovice, na níž teprve 

spočívá stříbrná folie jako podklad pro kámen i emailovou destičku.19 

Kůže jako podkladu bylo většinou užito ve dvou vrstvách, jedenkrát tvořila 

podložku vrstva jediná a jednou kůži zastupoval vosk. Proto se lze domnívat, 

že původním způsobem bylo osazování do vosku a že vepřovicové podložky 

pocházejí až z pozdějších úprav, snad až z roku 1775.20  

Zároveň byla pravděpodobně odhalena příčina popraskání vzácných 

emailových destiček – poškození podle názoru restaurátorů způsobily právě 

                                                 
18 BAUER 1990, 105. 
19 NOVÁKOVÁ 1990, 103. 
20 BENDA s. d.a, 4. 
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podložky z vepřovicové kůže vložené do osazen. Kožené podložky zřejmě 

umožňují pružnější, a tím i šetrnější fixaci kamenů v  osaznách.21 Vyhovují 

tedy drahokamům, jsou však technologicky nevhodné pro osazení emailů. 

Při změnách vlhkosti vzduchu totiž kůže neustále mechanicky pracuje, a tlaky 

na velice jemný podložní plech emaiů působí jejich popraskání.22  

 

4.4. Relikvie  

Lícní strana kříže má výrazně relikviářovou podobu. Ostatkové schránky 

na koncích ramen kryjí destičky na stěžejkách, ozdobené velkými vrtanými 

safíry, které jsou lemovány obrubou z drobných perliček navlečených 

na zlatém drátku. V horním křížení kryje schránku filigránní křížek na stěžejce, 

zdobený rubínem ve středu a menšími safíry v ramenech. 

Karel Chytil i další historici umění jeho generace se domnívali, 

že relikviářové schránky jsou prázdné. Restaurátorské práce tuto domněnku 

vyvrátily. V jejich průběhu, po opatrném otevření schránek, bylo zjištěno, 

že ostatky jsou v relikviáři dosud uloženy. Relikvie „…chráněné historickými 

textiliemi a opatřené přípisy (autentikami), jsou uschovány v relikviářových 

schránkách na koncích všech šesti ramen kříže a pod horním křížením. I když 

se nepodařilo přečíst všechny autentiky ani otevřít schránku v patě kříže, bylo 

na Závišově kříži dosud napočítáno dvacet pět ostatků různých světců 

a světic.“23 

Ve schránce na konci horního ramene bylo ve starých textilních proužcích 

uloženo sedm drobných ostatků – sv. Ondřeje, sv. Jana (?), sv. Vavřince, sv. 

Antonia a tři, jejichž autentiky nebyly přečteny. Na levém konci horního 

příčného břevna byly uloženy tři ostatky, z jejichž autentik se podařilo přečíst 

                                                 
21 BAUER 1990, 105.  
22 BAUER 199O, 103. 
23 BENDA s. d.a, 3. 
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jméno sv. Osvalda, na pravém konci horního břevna se nalezly ostatky 

sv. Zikmunda, sv. Mentula (?) a světce, jehož autentiku se nepodařilo rozluštit. 

Na levém konci spodního příčného břevna byly ostatky sv. Štěpána, sv. Jakuba 

Menšího, jeden s označením sine titulo a dva, které se nepodařilo identifikovat. 

Na pravém konci spodního příčného břevna byly ve starých textiliích, jako 

ostatně vždy, uloženy drobné ostatky sv. Vavřince a sv. Štěpána, dva tituly 

se nepodařilo přečíst. Pod křížkem na horním křížení se nalezly ostatky 

sv. Mikuláše, sv. Markéty a sv. Václava a dále prsť nebo kamének „de Monte 

Synay“.  

Kdy přesně k  uložení ostatků došlo, není zřejmé. Gotická minuskula 

autentik, z nichž se většinu podařilo přečíst, ukazuje na 14., někdy 

snad na 15. století. Z toho Klement Benda vyvozuje, že alespoň část relikvií 

byla do kříže uložena dodatečně, což podle jeho názoru potvrzují např. ostatky 

sv. Zikmunda, o nichž je známo, že se dostaly do Čech až roku 1365.24   

V hlavní schránce křížového tvaru, kryté korpusem Ukřižovaného 

a křišťálovým víčkem, je uložena nejvýznamnější relikvie – dřevo svatého 

Kříže – z části zahalená plátnem [6]. Po jejím vyjmutí bylo zjištěno, že jde 

o neobvykle rozměrný ostatek cedrového dřeva, složený ze dvou částí 

do podoby latinského kříže. Ramena kříže jsou na koncích provrtaná 

a přiřezávaná, což svědčí o úpravách pro různá jádra.25 Neobvyklou  velikost 

relikvie potvrzuje i text pod rytinou de Grossovou: „…in qua magna pars 

inclusa est de Sacro Ligno.“26 Nebyla bohužel zvolena žádná metoda, která 

by pomohla určit staří cedrového dřeva.  

Pouze ostatkovou schránku na spodu  svislého břevna nebylo možné otevřít, 

aniž by došlo k jejímu poškození – do starého oválného prostoru byla totiž 

novější prosklená stříbrná skříňka zatavena, a tak její obsah zůstává neznámý. 

                                                 
24  BENDA s. d.a, 2. 
25 BENDA s.d.a, 3. 
26 „….v níž je uzavřena velká částice ze Svatého dřeva.“ 
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5. Původ Závišova kříže 

Archeolog a historik umění Karel Chytil ve svém stěžejním díle o Závišově 

kříži píše: „Vyciťujeme historickou a uměleckou hodnotu díla, ale kdy a kde, 

na čí náklad a kým provedeno, ostává nám záhadou. Nezbývá nám nic jiného, 

než omeziti se na hypothesu.“ 27 

Důkladný uměleckohistorický průzkum Závišova kříže, jeho demontáž, 

restaurování a mineralogický rozbor drahých kamenů a perel přispěly 

ke zpřesnění poznatků o starých zlatnických technologiích i k poznání povahy 

jednotlivých součástí díla. A přesto, navzdory těmto zpřesněním, povzdech 

Karla Chytila, starý téměř devadesát let, stále platí. 

Jednoznačné určení původu kříže je totiž ztíženo odlišným 

uměleckořemeslným rázem částí, z nichž byla tato cenná historická památka 

sestavena. Tvoří ji vzácné byzantské emaily cloisonné, drahé kameny 

opracované starobylými orientálními brusičskými technikami a především zlaté 

destičky zdobené odlišným typem filigránu. Některé z těchto heterogenních 

součástí možná pocházejí ze starších uměleckých děl. 

Středověcí zlatníci svá díla často zdobili součástmi starších skvostů28 

a přenos drahých kamenů čí emailů z jednoho klenotu na druhý nebyl žádnou 

zvláštností. U Závišova kříže je však počet starších součástek vysoký a jejich 

studium zavádí historiky umění do různých koutů středověké Evropy: 

do okruhu mosánského zlatnictví, které se rozvíjelo v povodí řek Mázy 

a Mosely, mezi zlatnické památky původem ze Sicílie, ale i do Uher.29  

                                                 
27 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 63. 
28 Například Lotharovu kříži, který je obecně považován za jeden z nejkrásnějších 

středověkých křížů, vévodí antická kamej s podobiznou císaře Augusta. 
29 STEHLÍKOVÁ  2003, 555. 
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Nepochybná shoda panuje pouze v určení celkového charakteru 

vyšebrodského relikviáře: Závišův kříž je jako celek ukázkou 

západoevropského umění a vznikl nejpozději v první polovině 13. století.  

 

 

6. Uměleckohistorický rozbor Závišova kříže 

Podle názoru Klementa Bendy se Závišův kříž tvarem, povahou výzdoby 

i funkcí řadí ke skupině západoevropských dvouramenných relikviářových 

procesních křížů s liliovitým ukončením ramen, které v první polovině 

13. století vznikaly především ve Francii, hlavně severní, ale i v Porýní 

a na jiných místech na sever od Alp. Jejich charakteristickým znakem je rozdíl 

ve výtvarném pojetí čelní a zadní strany (crux gemmata a lignum vitae).30 

„Tento typ křížů, určených k uložení částic kříže Kristova, vznikl v severní 

Francii na počátku 13. století. V liliovém motivu se pravděpodobně uplatnil 

kapetovský heraldický znak, užívaný od doby Filipa Augusta (1180 –1223). “31 

Podnět ke vzniku typu dvouramenného relikviářového a zároveň procesního 

kříže daly ve Franci na přelomu 12. a 13. století byzantské staurotéky, obdélné 

schránky s křížovým vybráním v čelní desce, do něhož byl vkládán 

dvouramenný kříž sestavený z částic svatého Kříže. V severofrancouzském 

zlatnickém umění v období kolem nástupu gotiky pak relikviář k uložení 

tohoto ostatku sám o sobě nabýval podoby dvouramenného kříže.32  

Přední strana takovýchto křížů bývá pro honosnou plastickou výzdobu 

drahými kameny chápána jako crux gemmata, symbolizující triumf Krista 

a křesťanství a původně zároveň reprezentující nároky na imperiální moc 

v době pozdního římského císařství. 

                                                 
30 BENDA s. d.a, 6. 
31 BENDA  s. d.a, 5. 
32 BENDA  s. d.b, 3. 
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Zadní strana kříže svojí tepanou úponkovou ornamentikou nebo nízkým 

filigránem vyjadřuje spíše představu o dřevě života, lignum vitae, a stromu 

života, arbor vitae, a odkazuje tak k naději na věčný život. 

Tato koncepce výtvarného pojetí se u jednotlivých exemplářů přelévá z rubu 

na líc a naopak, symbolika crux gemmata i lignum vitae však nepochybně 

ovládla tvorbu křížových procesních relikviářů této doby.33 Někdy bývá, 

podobně jako je tomu u vyšebrodského relikviáře, doplněna figurou 

Ukřižovaného.  

Tyto kříže bývaly nošeny na žerdi v čele církevních procesí a slavnostních 

průvodů. I Závišův kříž byl vyšebrodský opat povinen nosit do Krumlova 

k procesím a jiným církevním slavnostem, zejména tehdy, když byly veřejně 

vystaveny nebo ukazovány ostatky, a to ještě roku 1356.34  

Příkladem relikviářových křížů tohoto typu může být kříž z kláštera 

v Clairmarais [7], z Eymoutiers, z Blanchefosse nebo z Gorre.35 

Stříbrný kříž z Gorre ze začátku 13. století, původem z opatství Grandmont, 

má k vyšebrodskému relikviáři blízko vysoce plastickým pojetím výzdoby, 

zatímco počtem relikviářových schránek je Závišův kříž srovnatelný 

jen se stříbrným křížem z Eymoutiers z konce 13. století, který má schránek 

deset. Kříž z katedrály Panny Marie ze St. Omer, pocházející z bývalého 

cisterciáckého opatství Clairmarais, se mu podobá bohatším řešením liliovitého 

útvaru ramen a kříž z Blanchefosse v Ardenách figurou Ukřižovaného. 

Vyšebrodský relikviář se však některými svými znaky od této skupiny 

odlišuje. Především je jediným křížem zlatým a k jeho výzdobě bylo použito 

šesti velkých safírů starobylého opracování a vrtání. Tak drahocenné kameny 

se ve výzdobě příbuzných relikviářů nevyskytují. Rovněž použití byzantských 

přihrádkových emailů je ojedinělé. Podobné bychom v západoevropském 

                                                 
33 BENDA  s. d.a, 6. 
34 CHYTIL,FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK  1930, 17. 
35 BENDA  s. d.c,, 3. 
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okruhu nalezli jen na kříži z Namuru [8], z pokladu řádových sester Matky 

Boží.36 

 

6.1. Filigrán čelní strany 

V povodí řek Mázy a Mosely, v oblasti z jihu ohraničené Loirou ve Francii 

a z východu Rýnem, na sklonku románské doby rozkvetlo kovolitectví, 

kovotepectví a zlatnictví, vyznačující se rozvojem zlatnických a stříbrnických 

technik.37 Zdejší zlatnické dílny z okruhu tzv. mosánského zlatnictví 

navazovaly na starší tradici řemeslné a technologické znalosti zpracování 

drahých kovů a drahokamů a od počátku 13. století v nich vznikala díla 

zdobená raně gotickým filigránem. 

Takový typ filigránu se svojí plasticitou vizuálně odlučuje od podkladu 

a stává se samostatným prvkem dekorace. Filigránové nitky tvoří kvítky 

a roztepané plošky v podobě lístků, které jsou připájeny k podkladu a vytvářejí 

tak pevnou reliéfní strukturu, do níž se mohou zasazovat lůžka drahokamů 

nebo smaltovaných medailonků.38  

Podobným typem filigránu je zdobeno osm zlatých destiček přední stany 

Závišova kříže [9]. Filigrán zde vytváří lístky vinné révy, rozetky o šesti 

plátcích a stočené úponky, tedy prvky, které podle Klementa Bendy 

ve zlatnictví ohlašují nástup gotiky. Ani zde není filigrán pouhým pozadím, 

ale svojí plasticitou vytváří s drahokamy a perlami výrazný celek.  

Na základě podobnosti s raně gotickým filigránem mosánské oblasti 

vyslovil starší historik umění Emanuel Poche názor, že Závišův kříž, tato raně 

gotická práce, je výtvorem některé zlatnické dílny z oblasti Mázy.39 

                                                 
36 BENDA  s. d.a, 6.  
37 STEHLÍKOVÁ 2003, 317. 
38 STEHLÍKOVÁ, 2003, 127. 
39 POCHE 1971, NEPAG. 
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Podobně soudí v roce 1939 německý historik umění, rodák z České Lípy 

Otto Kletzl: za blízkou analogii vyšebrodského relikviáře považuje 

dvouramenný relikviářový kříž  z Cách-Burtscheidu, z kostela sv. Jana Křtitele 

[10], se zřetelným liliovým ukončením ramen, ukázku mosánského zlatnictví.40 

Také Karel Chytil považuje mosánskou oblast za prostor, který 

přinejmenším inspiroval a poučil zlatníka Závišova kříže. Dokonce 

vyšebrodský relikviář slohově zařadil, byť velmi opatrně, do okruhu zlatnické 

dílny Hugona d´Oignies, zdejší výrazné tvůrčí osobnosti konce 12. a začátku 

13. století. Dílna Hugona d´Oignies existovala při augustiniánském klášteru 

sv. Mikuláše v Oignies poblíž Namuru a od počátku 13. století  v ní vznikala 

díla považovaná ve své době za vrchol zlatnické tvorby. 

Určitou nepravidelnost a asymetričnost v rozvržení filigránu Závišova kříže, 

což je prvek, který není obvyklý u mosánských prací, přičítá Karel Chytil 

nestejnosti a nerovnosti kamenů a perel použitých k výzdobě vyšebrodského 

relikviáře.41 

Tomuto názoru však oponuje Klement Benda, který je přesvědčen, 

že filigrán Závišova kříže nelze s díly Hugona d´Oignies a jeho okruhem 

srovnávat. Domnívá se, že naturalistický raně gotický filigrán Závišova kříže 

je přece jen hrubší a uspořádání a vzájemná vazba drahokamů a filigránu méně 

vyvážená než na dílech tohoto mistra.42  

Zároveň upozorňuje Klement Benda na to, že plastickým pojetím filigránu 

se zlaté destičky lícní strany Závišova kříže výrazně hlásí k výzdobě 

štaufských památek doby Friedricha II. Štaufského, především ke stříbrné 

zlacené koruně relikviáře s hlavou sv. Alžběty Duryňské (Historické muzeum 

ve Stockholmu), o níž se soudí, že vznikla na příkaz Friedricha II. kolem roku 

1235. Dílna, která vytvořila tuto korunu, bývá lokalizována do Porýní, 

                                                 
40 KLETZL 1939, 96. 
41 CHYTIL,FRIEDL, KONDAKOV,SLAVÍK 1930, 8. 
42 BENDA s. d.b, 7. 
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nejpravděpodobněji do Štrasburku.43 Proto Klement Benda řadí zlatnickou 

práci čelní stany kříže ke slohovému okruhu hornorýnskému. 44 

Na tuto korunu a podobnost jejího filigránu s filigránem přední strany 

Závišova kříže poukazuje též Hermann Fillitz, který si však všímá i určitých 

rozdílů. Uvolněné vlnkovité vzory popínavých rostlin, které na Závišově kříži 

budí dojem vzrostlé zahrady, jsou na stockholmské koruně stočeny do spirál. 

Tento tvar by podle jeho názoru mohl naznačovat pozdější vývojový stupeň 

filigránu: vznik koruny by pak spadal do let kolem roku 1240, zatímco filigrán 

Závišova kříže do doby kolem roku 1220. Ostatně, jak Hermann Fillitz dodává, 

tendence naturalistického filigránu k podobě popínavých rostlinných úponků 

je v zlatnickém umění severně od Alp známá už kolem roku 1190.45 

 

6.2. Filigrán zadní strany 

Filigrán zadní stany Závišova kříže [11] tvarově připomínající drobné 

rostlinné úponky se už na první pohled odlišuje od naturalistického filigránu 

lícní strany. Je to jemný, plochý červíkovitý filigrán, jaký podle názoru 

Klementa Bendy charakterizuje sicilské zlatnické práce normanského období. 

„Lze konstatovat jeho jednoznačný slohový ráz: jde o sicilský filigrán 

12. a počátku 13. století, jehož výskyt je ohraničen činností palermských 

palácových dílen normanských králů – thirázu.“46   

Prvním panovníkem normanského Sicilského království byl Roger II. 

Sicilský  (1130–1154), a právě s jeho osobou je spojena zlatnická památka, 

která je analogií zlatnické práce na zadní straně Závišova kříže: filigrán 

na pozadí bordur náprsních štítků jeho korunovačního pláště (pozdějšího 

                                                 
43 BENDA 1984, 1. 
44 BENDA s. d.a, 8 
45 FILLITZ 1977,  252. 
46 BENDA  s.d.a, 7. 
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korunovačního pláště římských císařů uloženého v Der Schatzkammer 

ve Vídni).47 

Překvapivou podobnost vykazují také filigránní útvary mezi perlami 

na kamelaukiu císařovny Konstancie Aragonské, manželky Friedricha II. 

Štaufského, které je uchováváno v katedrále Nanebevzetí Panny Marie 

v Palermu a o kterém se soudí, že vzniklo z původní koruny sicilských králů 

normanského rodu.48 

Z těchto poznatků Klement Benda vyvozuje jednoznačné konstatování: 

„Zásadně lze říci, že ráz zadní strany kříže je jihoitalský a že filigrány jsou 

zhruba o půl století starší než na straně čelní“.49  To podle jeho názoru 

znamená, že k výzdobě zadní strany Závišova kříže byly použity části nějaké 

starší památky či památek jihoitalské nebo sicilské provenience, možná 

relikviářové desky nebo knižní vazby, které byly na Závišově kříži spojeny 

do nového celku.50  

Také Hermann Fillitz uvádí, že tento typ filigránu může pocházet pouze 

z jediné, časově a lokálně úzce ohraničené oblasti, z Sicílie ve 12. a 13. století. 

K palermské koruně a štítkům korunovačního pláště jako další analogii uvádí 

relikviářový kříž z Cosenzy pravděpodobně už ze štaufského období. Zároveň 

ovšem, na rozdíl od Klementa Bendy, zdůrazňuje neporušenost celé filigránní 

sítě jemných rostlinných úponků, která podle jeho názoru svědčí o původnosti 

a celistvosti zlatnické práce zadní strany Závišova kříže.51 

 

                                                 
47 BENDA  s.d.a, 7. 
48BENDA s.d.a,7, s odkazem na H. Fillitz: Katalog der Weltlichen und Geistlichen  

Schatzkammer, Wien 1961, 53.  
49 BENDA  s. d.b, 6. 
50 BENDA  s. d.b,  5. 
51 FILLITZ 1977,  252. 
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6.3. Drahokamy a perly 

Drahokamy Závišova kříže se poprvé zabýval František Slavík v roce 1926, 

který provedl jejich první soupis. Tehdy však nebylo možné kameny „vyjmouti 

a exaktními metodami zkoušeti“52, a tak je rozděluje do skupin modrých, 

fialových, červených a zelených kamenů, a pokud se vyslovuje k jejich druhu, 

uvádí, že je nelze určit s naprostou přesností. Výbrusy většiny kamenů 

považoval za primitivní středověké s jednou, různě velkou, obyčejně 

nedostatečně rovnou plochou. 

Podrobněji byly kameny zkoumány v souvislosti s restaurováním kříže 

na Pražském hradě v roce 1986 a tehdy Jaroslav Bauer dospěl k závěru, 

že většina kamenů lícní strany kříže je opracována velmi starým způsobem 

do podoby hlazených valounků, tj. obrušováním a hlazením surových kamenů 

omíláním se suspenzí brusiva v koženém vaku či dřevěné nádobce. 

„Je pravděpodobné, že opracování je mnohem starší než středověké 

a je charakteristické pro staré orientální kamenářství.“53 S odvoláním na zprávu 

Abú Raichana al Birúního54  zasazuje Jaroslav Bauer jejich výrobu do 9. nebo 

na začátek 10. století. Mezi nejstarobyleji opracované kameny patří podle 

Jaroslava Bauera především některé safíry, rubíny a spinely. Ametysty mívají 

tvar oválné mugle.55 

Starobylost kamenářské práce [12] potvrzuje i podélné provrtání kamenů 

(safíry, spinel). Křivé vrty prozrazují techniku vrtání z obou stran pomocí 

bambusové tyčinky podsypávané korundovým nebo diamantovým práškem, 

jak bylo obvyklé v Orientě před 10. stoletím.56 

                                                 
52 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930,  25. 
53 BAUER 1990, 104. 
54 Abú Raichan al Birúní: Sobranie svedenij dlja poznanija dragocennostej, Izd. Akad. Nauk 

SSSR. Moskva 1963. 
55 BAUER  s. d., 2–9. 
56 BENDA  s. d.a, 9. Zde K. Benda dodává, že takové provrtání kamenů není spolehlivým 

důkazem jejich předchozího užití v jiném šperku. Mohly být provrtány již při broušení, aby 

se zvýšila jejich cena. 
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Některé kameny na Závišově kříži, především rubíny, jsou navrtány pouze 

menšími otvory, což jsou poměrně časté středověké úpravy drahokamů. 

Navrtané dírky bývaly vyplněny zlatým nýtkem, kterým se připevňovaly 

k oděvu apod. U takových kamenů lze tedy důvodně předpokládat jejich 

předchozí použití.57 

Menší počet kamenů lícní strany je opracován fasetováním nebo smíšenými 

brusy, tedy mnohem pozdější technikou. Vezmeme-li v úvahu, že víceméně 

dokonalé fasetové brusy vybroušené do stupňovce byly používány 

až od 15. století, lze z různého tvaru výbrusů soudit, že „…výzdoba přední 

strany byla prováděna dodatečným přidáváním drahokamů a zdobena 

etapově“58  a současně je možné předpokládat, že kameny byly přenášeny 

z jednoho klenotu na druhý, než byly trvale umístěny na Závišově kříži.  

Pokud jde o jedinou dubletu Závišova kříže, lze uvažovat o jejím mladším 

původu. Ačkoli je úprava do dublet známá již z antiky a rovněž ze starověkého 

Orientu, ve středoevropském prostředí jsou dublety běžněji používány 

až od 13. století.59 

Zadní strana kříže je zdobena deseti světle modrými safíry, většinou 

v podobě hlazených valounků. Tři kameny nesou náznak fasetového 

opracování.60 

Podle názoru Jaroslava Bauera safíry, rubíny i spinely pocházejí s největší 

pravděpodobností ze Srí Lanky a almendiny pravděpodobně z Indie.61 

Zvláštní pozornost zasluhuje smyčkový lem osazen drahokamů a perlové 

věnčení šesti velkých safírů přední stany Závišova kříž. Oba tyto prvky podle 

Klementa Bendy spadají do sicilské oblasti zlatnické tvorby.62 

                                                 
57 BAUER 1990, 105. 
58 BAUER 1990, 105. 
59 BAUER 1990, 105. 
60 BAUER  s. d., 12. 
61 BAUER 1990, 105. 
62 BENDA  s. d.a, 7. 
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6.4. Emaily 

Za nejvzácnější součást výzdoby Závišova kříže jsou považovány 

přihrádkové emaily různého tvaru, které zdobí zadní stranu relikviáře.  Celkem 

jich je jedenáct – šest okrouhlých medailonů, dvě čtvercové a jedna 

lichoběžníková destička a dvě lunuly. 

 „Starší literatura tyto emaily považovala za byzantské, je tu dvakrát 

vyobrazen sv. Jiří, dále sv. Pavel, sv. Tomáš, sv. Jan Theolog, sv. Petr, 

sv. Lukáš, sv. Demetrios Soluňský a sv. Athanasios. Dvě lunuly rovněž 

v technice přihrádkového emailu zdobily patrně náušnice…“63  

Zobrazené busty světců jsou provázeny řeckými nápisy, atributem světců 

je vždy kniha. 

N. P. Kondakov, ruský znalec byzantského umění, považoval za nejstarší 

a nejcennější medailon s bustou sv. Athanasia, který se vyznačuje smaragdově 

průzračnými tóny. Soudil o něm, že může pocházet už z 10. století.64 

Zbývajících pět ze šesti okrouhlých medailonů zařadil do období 12. století. 

Domníval se, že měly společný účel i provenienci a pravděpodobně zdobily 

desky evangeliáře nebo rám byzantské ikony. Naproti tomu tři čtverečné 

emaily nestejného stáří z 12.–13. století podle jeho názoru patřily asi jinému 

kříži, v jehož středu mohl být medailon se sv. Jiřím. 

Podrobně se emaily Závišova kříže zabýval Klement Benda. 

Za nejkvalitnější, velmi jemně provedené, považoval okrouhlé medailony [13] 

s transparentními tóny tyrkysové barvy, bohatou barevnou škálou a drobnými 

a četnými přihrádkami. Podle jeho názoru lze těchto šest medailonů datovat 

do 11. století. Dvě čtvercové destičky a jedna lichoběžníková [14] jsou 

provedeny poněkud hruběji a podle Klementa Bendy pocházejí až z 12. století. 

                                                 
63 NOVÁKOVÁ 1990, 103. 
64 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 22. 
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Medailony i destičky považuje shodně s N. P. Kondakovem za byzantské 

práce, a to nejspíše konstantinopolského původu.65  

Zvláštní skupinu tvoří dvě lunuly [15] ve středu svislého ramena kříže, 

kdysi snad spodní oblouky náušnic. Jsou zdobené cloisonní orientální 

arabeskou v barvě modré, červené a oranžové a N. P. Kondakov o nich soudil, 

že pocházejí z 11. století a mohly být věnovány nějaké byzantské ikoně 

jako devotní dar a ozdoba.66 

Podle Klementa Bendy charakter a provedení lunul nasvědčují tomu, 

že pocházejí z okruhu sicilské provenience.67 

Jejich nejbližší obdobou jsou podle jeho názoru emailové destičky zdobící 

pochvu říšského meče a ozdoby ceremoniálních rukavic, památek, které jsou 

dnes součástí sbírek  Weltlichen und Geistlichen Schatzkammer ve Vídni. Zde 

se Klement Benda odkazuje na Hermanna Fillitze, který klade vznik meče 

na Sicílii před rok 1220, spojuje ho s ceremoniálními rukavicemi 

a kamelaukiem císařovny Konstancie a soudí, že všechny tři památky byly 

vytvořeny současně pro korunovaci Friedricha II. Štaufského v Římě roku 

1220.68 K jejich výzdobě bylo pravděpodobně použito emailů staršího původu. 

Nadbytečné otvory po nýtcích, jimiž se emailové destičky připojovaly 

k podkladu, nasvědčují tomu, že i na Závišově kříži byly emaily použity 

druhotně.  Podle Klementa Bendy nelze vyloučit, že pocházejí z téže 

relikviářové desky nebo knižní vazby, z níž byly získány i filigrány zadní 

strany vyšebrodského relikviáře.69 

 

                                                 
65 BENDA, s. d.b, 6. 
66 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930,  22. 
67 BENDA  s. d.b, 6. 
68 BENDA  s. d.a, 10. 
69 BENDA  s. d.b,  6. 
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6.5. Podstavec 

Novobarokní podstavec [16] ze zlaceného stříbra, který nahradil starší 

barokní stojnu, byl ke kříži připojen v letech 1839–1840. Je zdobený českými 

granáty, vltavskými perlami, šperkovými kameny a filigránem. Šperkových 

kamenů a granátů je celkem dvacet dva a říčních perel je šestnáct. 

Tvarem podstavec napodobuje starší barokní stojnu kříže, jejíž vzhled 

známe z rytiny Gerharda de Grosse. Nový podstavec je datován chronogramem 

na vnitřní straně – Ren: f. V. A. A. 1840. Asi: Ronovationem fundavit 

Valentinus, Abbas altovadensis,70 čímž je míněn Valentin Schopper, opat 

kláštera v letech 1828–1857.71 Z těchto let pochází také Ukřižovaný v křížení 

svislého a spodního příčného břevna, který nahradil původní románský korpus. 

 

 

7. Hypotézy o vzniku a původu Závišova kříže 

V průběhu let pracovali historici umění s několika hypotézami o původu 

Závišova kříže.  

Klement Benda se důrazně přikláněl k názoru maďarských historiků umění, 

především Évy Kováczové, kteří mají za to, že Závišův kříž pochází z Uher.72 

Podle této skupiny názorů vznikl ve zlatnické dílně při dvoru Bély IV. 

z dynastie Arpádovců v Ostřihomi v Uhrách na sklonku 40. let 13. století, kdy 

se země vzpamatovávala z tatarského vpádu, a to pravděpodobně jako Bélův 

korunovační kříž. Jeho tvůrci měli k dispozici drahokamy a byzantské emaily 

                                                 
70 Základ obnově položil vyšebrodský opat Valentin. 
71 BENDA s.d.b, 2.  
72 BENDA  1984, 1. 
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z uherského královského pokladu, možná výrazně obohaceného o byzantské 

skvosty z rodinného pokladu ruských černigovských knížat.73 

V této souvislosti Klement Benda poukázal na podobnost zlatnického 

zpracování Závišova kříže a jednoramenného zlatého, později korunovačního 

uherského kříže, který pochází z roku 1250 a je uložen v katedrále v Ostřihomi 

[17]. U obou křížů nachází silně plastický naturalistický filigrán lícové strany 

a plošší, jemnější filigrán rubové strany. Zároveň upozornil na podobný  

relikviářový charakter těchto dvou křížů: hlavní relikvií je partikule kříže 

Kristova a v menších vnitřních schránkách jsou uloženy jiné relikvie.74 

Plastické pojetí filigránu čelní strany Závišova kříže podle této skupiny 

názorů také odpovídá tomu, jak byla zpracována dvě jiná významná zlatnická 

díla tohoto období původem z Uher: kříž sestavený ze dvou ženských korun 

z let 1240–1250 dnes uložený v pokladnici dómu v Krakově a koruna 

relikviáře hlavy sv. Zikmunda, která je uložena v Národním muzeu 

ve Varšavě.75 

Hornorýnský filigrán přední strany a sicilský filigrán zadní strany Závišova 

kříže vysvětluje Klement Benda činností minimálně dvou zlatnických mistrů, 

kteří působili na dvoře Bély IV.: jeden přišel do Uher z Sicílie, v době, 

kdy činnost palermských palácových zlatnických dílen definitivně skončila, 

a pravděpodobně s sebou přinesl starší knižní vazby nebo relikviářové desky 

zdobené jemným filigránem a emailovými lunulami, a druhý pocházel 

z hornorýnské oblasti, kde získal zkušenosti s naturalistickým, raně gotickým 

filigránem.76 

                                                 
73 Anna, dcera Bély IV., byla manželkou ruského knížete Rostislava Michailoviče,   syna 

černigovského knížete Michaila  Vsevolodoviče. Ti uprchli ze své země před tatarskými 
nájezdy. Po bitvě u Lehnice (1241) hledal Rostislav útočiště v Uhrách. 

74 BENDA 1984, 5. 
75 BENDA  s. d.a, 8, s odvoláním na É. Kovács: Romanische Goldschmiedekunst in Ungarn,    

Budapest 1974,  60. 
76  BENDA  s. d.a, 8. 
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Tak Klement Benda dospívá ke kompromisnímu názoru, který předpokládá 

západoevropský charakter, ale uherské zpracování Závišova kříže, 

a to z různých součástí různé provenience. 

Ale jak se v takovém případě dostal vyšebrodský relikviář z Uher do Čech? 

Podle názoru Karla Chytila,77 který sdílejí i Klement Benda a Jiří Franc,78 

ho společně s dalšími královskými klenoty přivezla do Prahy Bélova dcera 

Anna roku 1270, když prchala před svým bratrem králem Štěpánem V. za svojí 

dcerou Kunhutou, manželkou Přemysla II. Otokara a českou královnou. Kříž 

poté zůstal v držení královny Kunhuty, od níž ho získal její nejprve druh 

a později manžel Záviš z Falkenštejna.79 

O tom, že ještě v 80. letech byly uherské královské klenoty opravdu v Praze, 

svědčí listina vydaná uherským králem Štěpánem V. roku 1271 v ležení 

u Bratislavy. V ní se Štěpán zříká všech klenotů uherské říše, které jeho sestra 

Anna odvezla do Čech, jako součást mírového urovnání s Přemyslem II. 

Otokarem.80 

Karel Chytil pomýšlí i na jinou cestu, kterou se mohl vyšebrodský relikviář 

dostat z Uher do Čech a Závišových ruku – prostřednictvím Alžběty (Jitky), 

dcery Štěpána V., s níž se Záviš oženil po Kunhutině smrti.81 

Podle verze, kterou letmo zmiňuje Karel Chytil a kterou zastával Emanuel 

Poche, jde v případě vyšebrodského relikviáře o první korunovační kříž 

českých králů, který si nechal zhotovit Přemysl II. Otokar v zlatnických 

dílnách v okolí řeky Mázy82 na počátku své vlády (1253–1278).83 Do držení 

Záviše z Falkenštejna by se i v tomto případě dostal po jeho svatbě 

                                                 
77 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 17. 
78 FRANC 2013, nepag. 
79 BENDA, s. d.a, 8. 
80 BENDA  s. d.b, 1. 
81 CHYTIL,FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 63. 
82 POCHE 1971,  nepag. 
83 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 16, 62. 
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s Kunhutou, neboť, jak uvádí zbraslavský kronikář, „…byl si přisvojil nejen 

Otokarovu vdovu, nýbrž i všechen jeho poklad a královský majestát.“84  

Tuto verzi však Karel Chytil vyvrací poukazem na jiný kříž, také s relikvií 

svatého Kříže, který je dnes uložený v Diecézní klenotnici dómu sv. Petra 

v Řezně [18]. Tento řezenský kříž nese – jako nezpochybnitelné svědectví 

o svém původu – původní nápis Otacarus rex me fecit. Vzácnou relikvii 

svatého Kříže v něm uloženou zřejmě obdržela od papeže Inocence IV. králova 

teta sv. Anežka Česká roku 1251. Podle Karla Chytila je nepravděpodobné, 

že by si český král opatřoval dva kříže stejného typu a významu.85  

O určité modifikaci této verze uvažoval i Klement Benda: v Praze působil 

zlatník mosánské oblasti a kříž na místě zhotovil. Přihrádkové emaily 

by se v takovém případě dostaly do Čech jako výsledek styků 

Přemyslovců  a Arpádovců.86  

Přemyslovci 13. století však neudržovali styky  pouze s Arpádovci. 

Mocenské zájmy a sňatková politika je pojila i se Štaufy, především 

s Friedrichem II., sicilským králem a římským císařem. Roku 1212 od něho 

obdržel Zlatou bulu sicilskou Přemysl I. Otokar. Vzájemné vztahy ochladly 

v  době, kdy císařův syn Jindřich zrušil plánovaný sňatek s Přemyslovou 

dcerou  Anežkou, ale ani tehdy mezi Přemyslovci a Štaufy nedošlo 

k otevřeným střetům. Podporovatelem Friedricha II. Štaufského byl 

i Přemyslův syn Václav I. Roku 1234 vstupuje jeho sestra Anežka do řádu 

Chudých paní a krátce předtím odmítá nabídku k sňatku, kterou jí adresoval 

tentokrát sám císař. Friedrich II. se kupodivu necítil uražen, naopak posílá 

Anežce jako výraz své úcty „vzácné dary a četné ostatky“.87 V roce 1235 

Václav I. podpořil Friedricha II. v povstání, které proti římskému císaři 

                                                 
84 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 16. 
85 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 16. 
86  LASSUS 1971, 84. 
87 POLC 1988, 34. 



 

35 

zosnoval jeho syn Jindřich, a taková podpora mohla být oceněna darem 

pocházejícím z uměleckých dílen z Palerma.  

Císařský dar hodný stále mocnějších Přemyslovců – i to je cesta, kterou 

by se vyšebrodský relikviář mohl dostat do Čech, pokud by pocházel z jižní 

Itálie, jak soudí Hermann Fillitz.88  

Podle jeho názoru kříž jako celek vznikl na území sicilských králů, a to již 

v letech kolem roku 1220. Na jednotu zlatnického zpracování ukazují 

smyčkové osazny a perlové obruby velkých safírů na čelní straně kříže 

a zejména vlnkovitý vzor filigránu, který stylově propojuje přední i zadní 

stranu kříže. V naturalistickém pojetí přední strany by v takovém případě bylo 

možné spatřovat možný doklad nových podnětů ve vývoji filigránních 

technik.89  Sicilské království udržovalo styky s Byzancí a odtamtud mohly 

být na Sicílii dovezeny emailové destičky, aniž by musely putovat přes Rusko 

a Uhry. 

Pro úplnost je možné uvést též verzi, o níž se zmiňuje Karel Chytil: kříž 

patřil do rodinného pokladu Vítkovců nebo ho dal zhotovit sám Záviš 

z Falkenštejna. Tato hypotéza by dobře vysvětlovala, proč byl relikviář 

v Závišově držení.  Už starší badatelé ji však odmítali a vždycky byla 

považována za nejméně pravděpodobnou. Záviš z Falkenštejna ani v době 

své největší moci neměl dost prostředků a možností, aby mohl získat z pohledu 

středověkého člověka tu nejcennější součást kříže – lignum sanctae crucis, 

vzácnou relikvii pocházející přímo z kříže Kristova, a ve 13. století ji neměl 

ani jiný příslušník rodu Vítkovců.90 

Pokud se tato verze objevuje, bývá spojována s pověstmi o orsiniovských 

předcích Rožmberků. Legenda o příbuznosti Rožmberků s italským rodem 

                                                 
88 FILLITZ 1977, 252 
89 FILLITZ, 1977, 252–253 
90 CHYTIL, FRIEDL,KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 16. 
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Orsini se opírala o podobnost jejich rodových erbů91 a oficiální podobu, 

podepřenou pravými listinami z let 1468 a 1481 podepsanými členy rodu 

Orsini, ji dali synové Oldřicha II. z Rožmberka, Jan II. a Jošt II.92 

 

 

8. Dvouramenný kříž  

Historici umění soudí, že typ dvouramenného kříže byl převzat z Byzance. 

Karel Chytil tento názor opírá o výzkumy francouzských archeologů 19. století  

Grimuarda de Saint Laurent a Barbiera de Montault,93 kteří shodně uvádějí, 

že se nejstarší vyobrazení dvouramenného kříže objevují na byzantských 

mincích ražených v 7. až 9. století. Ale ani na nich není podoba tohoto typu 

kříže ustálená od počátku – nejprve je jednoduchý kříž pouze zakončen 

vertikální linií. Později tato vertikální linie nachází umístění níže na pni kříže 

a nabývá různé délky.  

Pokud jde o kříž s kratším horním ramenem, má se zato, že toto rameno 

vzniklo prodloužením tabulky, na níž byl uveden důvod ukřižování, titulus. 

Jak čteme v Janově evangeliu: „Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. 

Stálo tam: Ježíš Nazaretský král židovský… byl napsán hebrejsky, latinsky 

a řecky.“94 

Další typ dvouramenného kříže, tzv. kříž lotrinský95, se dvěma stejně 

dlouhými rameny pak vznikl proměnnou podnožky (subpedaneum), 

o níž se v některých případech opíraly nohy odsouzenců. „Nechte vyrůsti 

buď titulu, nebo podnožce a obdržíte ihned kříž dvojnásobný. V posledním 

                                                 
91Erb Orsiniů měl v horní polovině děleného štítu stříbrné pole s červenou pětilistou růží, 

v dolní polovině stříbrné pole se třemi šikmými červenými pruhy, uprostřed zlaté břevno 
s černým hadem. 

92 KUBÍKOVÁ 2005, 77. 
93 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 35. 
94 J 19,19. 
95 V 15. století ho používal lotrinský vévoda René z Anjou. 
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případu ve formě kříže lotrinského, kdežto když zveličí se titul, dojde 

ku kresbě toho, co nazývá se v archeologii křížem byzantským.“96 

Dvouramenný kříž se dvěma stejně dlouhými rameny se velmi záhy 

objevuje i na západě Evropy. Jeho velmi staré vyobrazení je např. v bohatě 

zdobeném evangeliáři Book of Durrow (kolem roku 680, dnes v Dublinu.) 

Zřejmě je důkazem toho, že s byzantským vlivem je třeba počítat 

i na Britských ostrovech.97 

V podobě, v níž se titulus posunuje níž na peň kříže a přesahuje ho, 

se dvouramenný kříž objevuje až na zlatém solidu Justiniána II. Rhinotheta 

(685–711). Panovník drží v ruce okrouhlou desku s nápisem pax, 

na níž je vyznačen tento dvouramenný kříž. I mince pozdějších byzantských 

panovníků zachycují takovýto typ kříže – bývá opět na okrouhlé desce, nebo 

na říšském jablku, nebo se objevuje na žerdi držené panovníkem, či mezi 

postavami spoluvladařů, jako je tomu na solidu Lva IV. Chazara 

a Konstantina VI. (775–780). Také Basileus II. a Konstantin VIII. mají 

na mincích mezi svými podobami tento dvouramenný kříž.98 

V 10. století se v pokladnici byzantských císařů nacházela staurotéka, 

v níž je dvouramenný byzantský kříž proveden ve svém dnes nejustálenějším 

tvaru. Tato relikviářová bohatě zdobená skříňka, která se později s kořistí 

ze čtvrté křížové výpravy roku 1204 dostala na západ a z jejíž zlatnické 

výzdoby a vypracování čerpali inspiraci a poučení zlatníci trevírské oblasti, 

se roku 1837 stala součástí pokladu limburského dómu. Od té doby nese 

označení Limburská staurotéka.99 

                                                 
96 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 35. 
97 TOMAN 2011, 130. 
98 CHYTIL, FRIEDL,KONDAKOV, SLAVÍK 1930. 43. 
99 TOMAN 2011, 80. 
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Tato staurotéka [19] má bohatě zdobené víko, které se při zvláštních 

příležitostech odsouvalo, a tak se otevřel pohled na vzácnou relikvii – dřevo 

svatého Kříže uspořádané do dvouramenného tvaru. 

Pozdější staurotéky, už západoevropského původu, také určené k uložení 

částice svatého Kříže, ve své výzdobě tento tvar napodobovaly. Nejstarší 

staurotéka v českých sbírkách je tzv. Trevírská deska, románská trevírská práce 

z doby kolem roku 1220, součást Svatovítského pokladu v Praze.100 V jejím 

středu je plastická skupina Ukřížování s Kristovým křížem, který má horní 

kratší rameno.  

V té době již tvar byzantského dvouramenného kříže v západoevropském 

umění zdomácněl. Podle Karla Chytila vyniká nejlépe tam, kde je odpoután 

od Ukřižovaného, jako je tomu např. ve výtvarném ztvárnění scény Kristova 

sestupu do předpeklí, tzv. scény Anastasis.101 

Scéna Anastasis s Kristem držícím dvouramenný kříž je častá v oblasti 

Benátska, kde je znázorňována zřejmě pod vlivem byzantských umělců. 

Nalezneme ji přímo na mozaikách katedrály sv. Marka v Benátkách a také 

na velké mozaikové kompozici Posledního soudu na vnitřní straně západního 

průčelí baziliky Santa Maria Assunta v Torcellu, jejíž vznik je kladen 

do 12. století.102 

Dvouramenný byzantský kříž bývá v literatuře označován jako kříž 

patriarchální, s poukazem na to, že kříže tohoto tvaru se objevovaly jako 

zakončení na berlách patriarchů východní církve.  Karel Chytil klade původ 

tohoto označení do doby křižáckých válek ve Svaté zemi, kde tehdy, přibližně 

od roku 1099, působil řád Strážců Božího hrobu jeruzalémského. Posláním 

tohoto řádu bylo hájit Boží hrob a pečovat o nemocné a chudé poutníky. V jeho 

čele stál patriarcha jeruzalémský a řádovým odznakem byl červený 

                                                 
100 STEHLÍKOVÁ 2003, 472. 
101 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 39. 
102 LASSUS 1971, 142–143. 
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dvouramenný kříž na černém rouchu. Když Jeruzalém padl, přenesli Strážci 

Božího hrobu své sídlo do Říma, ale představený si ponechal titul patriarchy 

a řádový odznak byl stále častěji spojován i s jeho úřadem.103 

 

 

9. Partikule svatého Kříže 

Na staurotékách a relikviářových křížích obdivujeme zlatnickou práci 

a jemnost uměleckého zpracování, ale zlato, drahé kameny a perly byly 

pro středověk především prostředky, jimiž se měl zviditelnit význam relikvie – 

v případě vyšebrodského relikviáře částice svatého Kříže. 

Příběh o nalezení svatého Kříže matkou císaře Konstantina sv. Helenou líčí 

ve své Zlaté legendě Jakub de Voragine, avšak jeho vyprávění je odrazem 

mnohem starších textů, např. homilie Jana Chrysostoma  z konce 4. století.104 

Podle tradovaných pověstí ponechala sv. Helena jednu třetinu kříže 

v Jeruzalémě, (basilika Sv. hrobu), jednu zaslala svému synovi 

do Konstantinopole (soukromá císařská kaple) a jednu dopravila do Říma 

(bazilika Svatého Kříže v Jeruzalémě).  

Od dob nalezení kříže se opětovaly případy, kdy si poutníci do Svaté země 

brali třísky z kříže na památku nebo je panovníci a církevní hodnostáři 

dostávali z Jeruzaléma darem. Roku 614 dobyli Jeruzalém Peršané a do rukou 

jim padlo i dřevo svatého Kříže. Po vítězství nad Peršany o třináct let později 

císař Heraklios relikvii městu slavnostně navrátil, avšak aby v budoucnu 

nedošlo k další podobné ztrátě, rozhodli se údajně křesťané roku 636 rozdělit 

jeruzalémskou část svatého Kříže na dalších 19 částic a ty pak byly postupně 

děleny dál a dál. Současně byly děleny i zbývající třetiny svatého Kříže.105 

                                                 
103 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 49. 
104 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 32. 
105 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930, 34. 
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O tom, jak byla po celý středověk taková relikvie ceněna, svědčí událost 

ze života císaře Karla IV. – roku 1354 narychlo odejel do Trevíru, kde zemřel 

jeho strýc arcibiskup Balduin Lucemburský, aby s tamní kapitulou jednal 

o Balduinově pozůstalosti. Později pražské svatovítské kapitule listem sděluje 

„…že ačkoli mohl po právu od nově zvoleného trevírského arcibiskupa a tamní 

kapituly získat velkou sumu peněz, dal přednost zisku relikvií, které 

mu arcibiskup a kapitula jen neradi a tajně dali.  Sám vlastní rukou 

si tu odříznul třetinu dřeva svatého Kříže, který svatá Helena, matka císaře 

Konstantina, přivezla z Jeruzaléma do Trevíru…“106 

 

 

10. Symbolika dvouramenného kříže 

Symboliku dvouramenného kříže výstižně dokládá nápis na Limburské 

staurotéce, který je umístěn na stříbrném orámování zadní stěny:107 

„Bůh rozepjal ruce na dřevu života ze sebe a skrze ně sílu vydávaje. Císaři 

Konstantin a Ramonos chtějí nádherou lesku kamenů a perel tuto zázračnou 

sílu připomenout. Vždy to síla je, jíž rozbil Kristus kdys brány Hádu a přivedl 

mrtvé od smrti k žití. Císaři pak, zhotovivše tento kříž, drzé rozpráší barbary 

v Kristově jménu a vítězným věncem ozdobí skráně.“ 

Nápis není pouhou připomínkou imperiální moci dvou panovníků pozdního 

římského císařství, jejich života a skutků. Každé slovní spojení je naplněno 

významem a dává čtenáři nápisu nahlédnout do myšlenkového světa 

středověku: 

                                                 
106 KUTHAN 2015, 26. 
107 TOMAN 2011, 80. 
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10.1. Lignum vitae 

„Bůh rozepjal ruce na dřevu života…“ 

Lignum vitae, dřevo života, odkazuje ke křesťanskému pojetí stromu života, 

arbor vitae.  

O stromu života hovoří bible v knize Genesis: „A Hospodin Bůh vysadil 

zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. 

Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, 

s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání 

dobrého a zlého.“108  

Poté, co Adam a Eva pojedli ovoce ze stromu poznání a následně byli 

vypovězeni ze zahrady, ztratili pro sebe a pro všechny další lidské generace 

ke stromu života přístup. Byli vydáni smrti. Až Kristova vykupitelská smrt 

na kříži otevírá lidem bránu k novému životu. V souvislosti s tím se v typologii 

umění „…od 5. století prosazuje výklad, že dalším životodárným stromem 

se stal samotný Kristův kříž, jehož dřevo podle legend vyrostlo z plodu 

rajského stromu, který byl také proto považován za předobraz Kristova 

kříže“109.  

I v duchovní literatuře se již od raně křesťanské doby objevuje symbolika 

Kristova kříže jako stromu života, např. v hymnu Vexilla regis produent 

Venantia Fortunata: Zářivý strome vznešený, purpurem krále oděný…“110 

Ohlasy symboliky kříže jako stromu života brzy našly výraz nejen 

na relikviářových křížích, ale i ve výtvarném umění obecně. Obvykle nabýval 

kříž podoby stromu s jedním párem osekaných větví, prohnutých pod váhou 

Spasitelova těla. Motiv větvového kříže byl velmi oblíbený v Německu, 

zejména v Porýní, kde vznikla skupina tzv. mystických krucifixů, ale nalezli 

                                                 
108 Gn 2, 9. 
109 FRANZ 2013, nepag. 
110 ROYT 2007, 141. 
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bychom ho i ve střední Evropě (např. Jihlavský krucifix z doby kolem roku 

1320). Vzácně mívá kříž podobu vzrostlého stromu či keře vinné révy. Motiv 

Krista ukřižovaného na vinném keři je např. na mozaice v apsidě římské 

baziliky St. Clemente z let kolem roku 1120.111 

 

10.2. Crux gemmata 

„Císaři Konstantin a Ramonos chtějí nádherou lesku kamenů a perel“ 

připomenout Krista, v jehož síle a moci „zhotovivše tento kříž drzé rozpráší 

barbary a vítězným věncem ozdobí skráně“. 

Už od památné bitvy na Milvijském mostě, v níž císař Konstantin porazil 

svého soka Maxentia, byl kříž považován za znamení triumfu křesťanské víry.  

Poté, co Konstantinova matka sv. Helena na Golgotě nalezla svatý Kříž, dal 

císař Konstantin vztyčit na golgotské skále kříž ozdobený drahými kameny 

a gemami.112  V této souvislosti je zmiňován i velký zlatý kříž zdobený 

drahokamy, který poslal císař Theodosius II. (408–450) biskupovi 

jeruzalémskému, aby ho postavil na Golgotě.113 Vítězný kříž zdobený drahými 

kameny, crux gemmata, pak nalezl výtvarný ohlas na četných mozaikách 

v římské říši. 

Jedním ze zobrazení tohoto triumfálního kříže je mozaika v apsidě římské 

baziliky Santa Pudenziana z konce 4. století. Zachycuje Krista trůnícího 

na vyvýšeném pódiu v kruhu apoštolů, v pozadí jsou chrámy nebeského 

Jeruzaléma a na obloze symboly evangelistů. Za trůnem je pahorek Golgoty 

se vztyčeným křížem zdobeným drahokamy.114 

Ravennská mozaika z poloviny 6. století, která zdobí severovýchodní stěnu 

presbytáře chrámu San Vitale, zachycuje skupinu světských i církevních 

                                                 
111 ROYT 2007, 140–141. 
112 ROYT 2007,  138. 
113 CHYTIL, FRIEDL, KONDAKOV, SLAVÍK 1930,  33. 
114 LASSUS 1971,  68. 
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hodnostářů a stráží, uprostřed níž stojí císař Justinián. Arcibiskup Maximián 

po císařově levici drží v pravé ruce drahokamy ozdobený kříž.115 

Kameny, které krášlí raně křesťanské mozaiky, nejsou drahokamy, pouze 

mozaikové kamínky vyrobené ze skla.  Když si po způsobu císařů Konstantina 

a Ramona dávali jejich četní následovníci jako znamení kontinuity císařské 

moci a jejího sepětí s křesťanstvím zhotovovat nádherné zlaté relikviářové 

kříže (např. kříž císaře Lothara či tzv. korunovační kříž českého království, 

provedený pro císaře Karla IV.),116 osazovali je zlatníci skutečnými drahými 

kameny.  V nákladném ztvárnění křížových relikviářů posetých drahokamy 

tak splývala symbolika kříže jako triumfálního křesťanského znaku vítězství 

s reprezentací legitimních nároků na panovnickou moc.117 

 

10.3. Anastasis 

Odkaz ke stromu života je pak na Limburské staurotéce provázen zmínkou 

o Kristu, který rozbil brány Hádu – a to je výše zmíněná scéna sestupu Krista 

do předpeklí, Anastasis.      

O tom, že Kristus po své smrti na kříži sestoupil do pekel, se dozvídáme 

z křesťanského vyznání víry. Podrobnosti, znázorňované ve výtvarném umění, 

přidává Nikodémovo protoevangelium: „Kristus doprovázený anděly rozrazil 

brány do předpeklí, které hlídal Hádes a Satan.  Nejprve Spasitel porazil Satana 

a svěřil ho k ostraze do svého druhého příchodu Hádovi, jenž se přihlásil 

ke Kristu. Poté vzkřísil praotce Adama a následně další proroky a svaté 

a všechny předal archandělu Michaelovi.“118 

Nápis na Limburské staurotéce se tak stává klíčem k porozumění symbolice 

dvouramenného kříže. V případě, že takovýto kříž slouží jako relikviář 

                                                 
115 LASSUS 1971, 68 
116 ROYT 2007,  138. 
117 FRANZ 2013, nepag. 
118 ROYT 2007, 262. 
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pro částici svatého Kříže, což bylo ve středověku pravidlem, stává 

se výtvarným prvkem, který upozorňuje na strom života a Kristovu oběť, 

kterou byla uskutečněna spása světa. Sám o sobě je pak přímo spojován 

se vzkříšením z mrtvých, jak o tom hovoří scéna Anastasis. V obou případech 

se tedy jedná o znak spásy a nového života a zároveň o specifický symbol 

vítězství nad smrtí a ďáblem. Kříž zdobený drahokamy – crux gemmata – 

k těmto dvěma významům připojuje triumf Krista a křesťanské víry a současně 

se stává výrazem panovnické moci, znakem vítězství této moci 

nad pohanskými národy. 

 

 

11. Symbolika Závišova kříže  

To, co bylo řečeno o symbolice dvouramenného kříže, platí i o křížovém 

relikviáři kláštera ve Vyšším Brodu. 

Samotným tvarem upomíná na Kristovo vítězství nad smrtí a ďáblem 

a spolu s tím na vzkříšení z mrtvých, jako relikviářová schránka obsahující 

částici svatého Kříže odkazuje ke stromu života. Zároveň jej, vzhledem 

k povaze a bohatství výzdoby, lze chápat jako triumfální crux gemmata.    

Při pohledu na Závišův kříž však můžeme uvažovat i o jemnějších 

symbolických prvcích.  Filigránní motivy lístků, rozetky a kuželovitě stočené 

úponky a hrozníčky vinné révy odkazují na ikonografii stromu života, k němuž 

se váží představy o rajské zahradě nebeského Jeruzaléma. V ní, jako 

drahokamy zasazené do Závišova kříže, září následovníci Krista – živé 

kameny, lapides vivi,119 tedy ti, kteří se nemusí obávat smrti, protože Kristus 

smrt přemohl.  

                                                 
119 FRANC 2013,  nepag. 



 

45 

Středověká symbolika zlata, perel a drahých kamenů, ačkoli nebývá zcela 

jednoznačná, obsahuje hluboký vhled do křesťanského pojetí světa. 

O vzácných kamenech hovoří některé texty Starého i Nového zákona (Druhá 

kniha Mojžíšova, Píseň písní, Zjevení sv. Jana) a středověcí komentátoři Písma 

(Beda Ctihodný, mohučský arcibiskup Hrabanus Maurus, teolog 9. století 

Haimo z Auxerre a další) je dávali do souvislosti s různými osobnostmi 

či ctnostmi, připodobňovali je ke Kristu či Panně Marii, dokonce i k prostým 

věřícím a vlastnostem, které by měl mít každý křesťan.120 

Důležitým textem pro symbolický výklad drahokamů bylo vidění nebeského 

Jeruzaléma ze Zjevení sv. Jana: 

„…město je z ryzího zlata…Základy jeho hradeb jsou vyzdobeny 

drahokamy všeho druhu: první základ je z jaspisu, druhý ze safíru, třetí 

z chalcedonu, čtvrtý ze smaragdu, pátý ze sardonyxu, šestý z karneolu, sedmý 

z chryzolitu, osmý z berylu, devátý z topasu, desátý z chryzoprasu, jedenáctý 

z hyacintu, dvanáctý z ametystu. A těch dvanáct bran je dvanáct perel…“121 

Už při letmém pohledu na Závišův kříž upoutají pozorovatele čtyři druhy 

kamenů nebeského Jeruzaléma na lícní straně – velké safíry122na koncích všech 

ramen, ametysty123 spodních ramen v blízkosti chalcedonů124 a smaragdy125 

zejména v horní polovině relikviáře. K nim se pojí stříbřité perly126 velkých 

rozměrů na pni kříže.  

Fialová barva ametystů bývá ve středověkých komentářích spojována 

s pokorou a cudností světců, a protože je pokora pokládána za strážkyni všech 

                                                 
120 ROYT, ŠEDINOVÁ 1998,  26–36. 
121 Zj 21, 18–21. 
122 Nejvzácnější českou památkou zdobenou safíry je Svatováclavská koruna. 
123 Ametystová gema s vyřezávanou polopostavou Krista zdobí ostatkový korunovační kříž 

Karla IV. 
124 Korunovační kříž Karla IV. zdobí i dvě chalcedonové gemmy. První představuje archanděla 

Michaela v antické zbroji, druhá postavy dvou králů. 
125 Na svatováclavské koruně může být smaragd též připomínkou sv. Václava, jemuž byla 

koruna zasvěcena a jehož víra nikdy neuvadla. 
126 Koruna svaté říše římské je perlami doslova posázena. 
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ostatních ctností, je ametyst dvanáctým a posledním základem nebeského 

Jeruzaléma Purpur byl vždy barvou králů a tak se purpurový ametyst stává 

znamením těch, kteří jsou jako královské kněžstvo vyvoleni pobývat 

v nebeském království.127 

Safír, druhý kámen zdobící základy nebeského Jeruzaléma, bývá považován 

za symbol společenství světců na nebesích a jejich naděje, s níž už na zemi 

obraceli svoje myšlenky k nebi.128 

Zelená barva smaragdu poukazuje na víru, na zeleň ráje a věčný život 

po vzkříšení. Je také symbolem Krista a jeho božské přirozenosti, obzvlášť 

v kombinaci s červenou barvou kamenů, která poukazuje na Kristovu 

přirozenost lidskou.129 

Chalcedon bývá přirovnáván k bledé záři svítilny, slabému plamínku, který 

symbolizuje skrytou, neokázalou lásku světců, jejímiž plody jsou dobré skutky 

konané bez nároku na ocenění a touhy po slávě.130 

Perla bývá ztotožňována především s Kristem. On je tou nejkrásnější perlou, 

pro kterou se muž z Matoušova evangelia vzdává všeho ostatního bohatství. 

Perly též připomínají čistotu věřících, protože do nebeského města nevstoupí 

nikdo, kdo je poskvrněný hříchem.131 

Nebeský Jeruzalém je ovšem zároveň příbytkem Boha s lidmi, kde Bůh 

„…setře každou slzu z jejich očí: už nebude smrt, už nebudou pláč, křik 

a trápení…“132. Tak se nebeský Jeruzalém stává výrazem touhy po věčném 

životě a obrazem naděje, poselstvím, které přináší i Závišův kříž. 

Ani rubová strana kříže není v této souvislosti bez zajímavosti. Rozmístění 

byzantských emailů, které zdobí tuto stranu, považují starší i mladší historici 

                                                 
127 ROYT, ŠEDINOVÁ 1998, 37–39. 
128 ROYT, ŠEDINOVÁ 1998, 60. 
129 ROYT, ŠEDINOVÁ 1998, 72. 
130 ROYT.ŠEDINOVÁ 1998, 44–45. 
131 ROYT, ŠEDINOVÁ 1998, 56. 
132 Zj 21, 4. 
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umění za více méně náhodné, nesené nanejvýš požadavkem určité tvarové 

souměrnosti. Shodně se domnívají, že zlatníci použili to, co měli k dispozici 

ze starších děl, a nemohli tudíž vytvořit ucelený ikonografický program. Přesto 

lze v rozmístění emailů nalézt určitý systém:  

Na patě kříže je busta sv. Athanasia, jedné z nejvýznamnějších osobností 

křesťanského starověku, jehož Řehoř Naziánský nazval sloupem církve. Byl 

to autor mnoha teologických spisů, který proslul názorem, že Bůh Otec a Bůh 

Syn mají jedinou podstatu bytí. Nad ním je sv. Demetrios, na Východě opět 

jedna z nejuctívanějších církevních postav starověku. V křížení spodního 

břevna je sv. Petr a v křížení horního břevna sv. Pavel, apoštolové na Východě 

i Západě uctívaní jako dva nezpochybnitelné pilíře církve. V ukončení kříže, 

jako by na samém jeho hrotu, je sv. Jiří, ochránce před pokušením a vítěz 

nad drakem. Lze tedy říci, že strom života koření v teologii, roste apoštolskou 

činností a stává se vítěznou zbraní v boji se zlem a ochranou před pokušením 

a nástrahami světa. 

Kromě byzantských emailů zdobí rubovou stranu kříže deset modrých 

safírů. Desítka je ve středověkých komentářích považována za znamení plnosti. 

Bůh přikázal Mojžíšovi, aby vytesal dvě kamenné desky a na ně napsal text 

smlouvy Boha s jeho lidem, desatero Božích přikázání. A tak je na Závišově 

kříži poselství stromu života podtrženo jistotou smlouvy, kterou Bůh uzavírá 

s lidmi.  

 

 

12. Závišův kříž – splendor mysticus 

Latinský výraz splendor býval používán už v antickém světě. Ve spojení 

splendor senatus vyjadřoval lesk senátu, vznešenost senátorů a jejich 

nadřazenost nad obyčejnými lidmi. Ve spojení splendor imperii vyjadřoval 
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světlo státnické moudrosti a vladařských ctností, vyzařujících nejen z osoby 

vládce, ale i ze všech atributů jeho vlády.133 

Ve středověku nabývá pojem splendor poněkud jiný význam. Vztahuje 

se  nejen ke královskému majestátu, ale především k obrazu Boha, k září 

věčného světla pravdy, „Já jsem světlo světa“134 říká Ježíš a středověcí umělci 

hledají způsob, jak toto mystické světlo a záři, splendor mysticus, zviditelnit. 

Vynikajícím prostředkem se jim stává neuchopitelná zářivost zlata a jas a svit 

drahých kamenů.135 

Zlato, perly a drahé kameny proto pokrývají relikviáře světců a v hojné míře 

se jimi vyzdobují ostatkové schránky, v nichž jsou uchovávány nejvzácnější 

relikvie spojené přímo s Kristem. Zde se drahocenné materiály stávají prvky 

světelné symboliky, jejímž prostřednictvím lze vyjádřit světlo Božího slova, 

které se stalo člověkem, evokovat blízkost nebeské sféry, zviditelnit posvátné 

a zachytit jas věčného života. Mystická záře, splendor mysticus, se tak stává 

součástí uměleckého sdělení středověkých zlatníků a ve spojení s křížem 

je výtvarným ohlasem raně středověké literatury. V 8. století anglosaský básník 

Cynewulf ve svém Snu o kříži říká: 

„Zdálo se mi, jako bych viděl ten nejkrásnější strom, 

jak se vznášel vzduchem, ozářen světlem, 

nejjasnější ze všech stromů. 

Celý ten symbol byl potažen zlatem, 

skvostné kameny pokrývaly zemi 

a pět gem se skvělo na příčném břevnu.“136 

Vše obklopující, leč neuchopitelné světlo, záře a třpyt zlata a drahých 

kamenů tak završují bohatou symboliku Závišova kříže: ve spojení s jednou 

                                                 
133 BAUEROVÁ, BAUER 1993,  48. 
134 J 8, 12. 
135 BAUEROVÁ, BAUER, 48. 
136 FRANC 2013, nepag.  
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z nejcennějších relikvií křesťanského světa jsou „…v teologii interpretovány 

jako připomínka samotného Boha, alegorie zmrtvýchvstalého Spasitele,“137 

světla, které osvěcuje každého člověka.  

Toto světlo a tuto záři, splendor mysticus, měli nepochybně na paměti 

zlatníci při tvorbě Závišova kříže, když ji chtěli zlatem a leskem vzácných 

materiálů vizualizovat. Toto světlo a tato záře se staly myšlenkovým 

poselstvím jejich díla. 

 

 

                                                 
137 FRANC 2013, nepag. 
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Závěr 

 Závišův kříž je nejcennější součástí chrámového pokladu Cisterciáckého 

opatství ve Vyšším Brodě. Svým náročným provedením se řadí k předním 

dílům středověkého zlatnického umění dochovaným na středoevropské půdě. 

Býval nošen v čele liturgických průvodů, s podstavcem se stal součástí 

oltářního příslušenství.   

V 19. století byl pokládán za dílo byzantské provenience a podle  všeobecně 

přijímané tradice tvořil část věna, jež obdržel Záviš z Falkenštejna při sňatku 

se svou manželkou, aniž by bylo řečeno kterou. 

Ve 20. století poutal pozornost nejen českých, ale i dalších 

středoevropských historiků umění, kteří ho zařadili do kontextu evropského 

uměleckého vývoje. 

Místo vzniku Závišova kříže je však dosud spojeno s otazníky. Byly 

to zlatnické dílny v povodí řeky Mázy v dnešní Belgii a Nizozemsku? Nebo 

dvůr Bély IV. v Uhrách? Nebo vznikl na Sicílii? Ani způsob, jakým 

se vyšebrodský relikviář dostal do Čech, není spolehlivě objasněn. Možné 

hypotézy, shrnuté v této práci, dokládají, že dějiny umění jsou dynamický 

obor, který se rozvíjí v sepětí s novými informacemi a může obsáhnout i změny 

v hodnocení daného díla. 

To, co zůstává stálé, je způsob, jakým lze Závišův kříž vnímat: jako 

uměleckou a historickou památku nevyčíslitelné hodnoty, jejíž osudy jsou 

propojeny s českými dějinami, i jako předmět meditace, který nás vtahuje 

k základům křesťanské víry a přináší hluboký vhled do myšlenkového 

bohatství středověku.  

V závěru stojíme v úžasu před dílem, které k nám promlouvá o naší 

minulosti a zároveň, řečeno slovy převora P. Justina Jana Berky OCist, 

administrátora Cisterciáckého opatství Vyšší Brod, „naší duši přináší něco 
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lahodného, vždy to, co právě potřebujeme, co nás může zcela nasytit a přinést 

do srdce pokoj.“  
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Cisterciácké opatství Vyšší Brod 

 

 



 

64 
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