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V
Sir˘ národe ãesk˘, pûj proto Ïalozpûv smutn˘!
Smrtí pﬁemoÏen jest král s tebou tûlesnû spjat˘,
bûda, tvÛj rodn˘ král, jak˘ nikdy uÏ nevstoupí na trÛn!
ZBRASLAVSKÁ KRONIKA

P ¤ E D M L U VA
Po více neÏ tisíc let vládli ãesk˘m zemím kníÏata a králové, kteﬁí na praÏsk˘ trÛn usedli jako právoplatní dûdici, pﬁípadnû na nûj byli vyzdviÏeni volbou, politick˘m jednáním ãi bojem. Jejich ãiny zaznamenali kronikáﬁi a dûjepisci, snaÏení vladaﬁÛ se v˘raznû vepsalo do tváﬁe ãesk˘ch a moravsk˘ch
mûst, vzhledu krajiny i velikosti a stability státu. Pﬁes ve‰kerou posvátnost svého postavení a úﬁadu
to v‰ak byli lidé smrtelní a jejich tûlesné schránky nakonec spoãinuly v chrámov˘ch kryptách a kaplích. Po dlouhá staletí byla pak tato místa centrem úcty národa, kter˘ v tûÏk˘ch dobách ãasto hledal
útûchu u rakví sv˘ch velk˘ch králÛ.
V dne‰ním sekularizovaném, odlid‰tûném svûtû jako by nebylo jiÏ místa pro úctu náleÏející vladaﬁÛm, z jejichÏ hrobek se do znaãné míry staly turistické atrakce. Pﬁi pohledu na davy náv‰tûvníkÛ
proudící kolem pﬁemyslovsk˘ch hrobov˘ch tumb ve svatovítské katedrále nebo habsbursk˘ch sarkofágÛ u vídeÀsk˘ch kapucínÛ je zﬁejmé, Ïe zájem mnohdy diktuje namísto úcty spí‰e zvûdavost a pokﬁivené vnímání majestátu smrti. Kde jinde by v‰ak mûl národ nacházet koﬁeny své identity a ãerpat
sílu pro dal‰í existenci neÏ u hrobÛ sv˘ch kníÏat a králÛ? Také tato my‰lenka stála u zrodu knihy, kterou právû drÏíte v rukou. KoneckoncÛ i stoupenci republiky si její vznik kaÏdoroãnû pﬁipomínají
u hrobu jejího zakladatele.
Následující stránky ale nejsou pouze prÛvodcem po královsk˘ch pohﬁebi‰tích. Vût‰ina panovnick˘ch hrobÛ byla totiÏ v prÛbûhu staletí otevﬁena, a ãtenáﬁ tak spolu s námi mÛÏe nahlédnout i do nitra královsk˘ch rakví. Otevírání hrobÛ bylo zpoãátku projevem úcty; pro ostatky králÛ byla hledána
stále lep‰í a dÛstojnûj‰í místa, rozpadající se pÛvodní schránky nahradily sarkofágy trvalej‰í a honosnûj‰í. Obsah i vzhled rakví tak ãasto vypovídá o úctû a pokoﬁe jdoucí napﬁíã staletími. Zlom v tomto
ohledu pﬁinesla aÏ druhá polovina 20. století. Je‰tû v roce 1928 bylo otevﬁení královské hrobky
v chrámu sv. Víta a vyjmutí ostatkÛ vedeno úsilím vybudovat dÛstojnûj‰í prostor pro jejich uloÏení.
Následnou aktivitu kolem královsk˘ch a kníÏecích hrobÛ diktovala v‰ak spí‰e snaha po hlub‰ím poznání cestou archeologického a antropologického v˘zkumu.
I archeologick˘ v˘zkum anonymního hrobu pﬁíslu‰níka dávno zaniklého pravûkého ãi ranû historického spoleãenství znesvûcuje místo posledního odpoãinku. Îádná lidská kultura nepohﬁbívala své
mrtvé s pﬁedstavou, Ïe nûkdo z budoucích generací hrob otevﬁe a – byÈ z u‰lechtil˘ch pohnutek – jej
bude zkoumat. Îádn˘ ãlovûk neumírá s vûdomím, Ïe za pár desetiletí, století ãi tisíciletí pﬁijde nûkdo,
kdo se bude pﬁehrabovat v jeho kostech ãi popelu. V pﬁípadû královsk˘ch hrobÛ se ale nabízí i ﬁada
dal‰ích znepokojiv˘ch otázek. Máme vÛbec právo otevírat hroby vladaﬁÛ? OpravÀuje nás k tomu potﬁeba poznání? Smíme odnímat velk˘m králÛm jejich posmrtné koruny a Ïezla? Kde je hranice, kterou bychom nemûli pﬁekroãit? A jde vÛbec o hranice poznání, nebo o meze etiky? Musíme se pﬁiznat,
Ïe na tyto otázky nenacházíme ve v‰ech pﬁípadech uspokojivé a smíﬁlivé odpovûdi.
Po‰kozené a rozpadající se pﬁedmûty a odûvy mohou b˘t sice po vyjmutí z rakví patﬁiãnû o‰etﬁeny,
uloÏeny v odpovídajícím prostﬁedí a obdivovány na v˘stavách, pﬁesto v‰ak lze o oprávnûnosti tohoto
kroku pochybovat. Prost˘ rÛÏenec, kter˘ pÛvodnû svíraly mrtvé ruce královny Anny Jagellonské, pÛsobí v depozitární krabici smutn˘m a více neÏ nepatﬁiãn˘m dojmem... Je zﬁejmé, Ïe otevírání královsk˘ch hrobÛ v moderní dobû bylo a je v mnoha pﬁípadech vynuceno okolnostmi, spjat˘mi napﬁíklad
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s restaurováním náhrobkÛ. Proã v‰ak je pﬁitom nutné odstraÀovat zbytky mumifikovan˘ch tkání, vyprazdÀovat nádoby se srdci, svlékat mrtvá tûla, brát z rakve v‰e a vracet pouze kosti? Není to pﬁíli‰
velká daÀ za poznání tûlesn˘ch znakÛ a zdravotního stavu mrtv˘ch králÛ?
V textu knihy jsme na‰e osobní postoje k novodobému otevírání královsk˘ch rakví a vyjímání hrobové v˘bavy ponechali stranou. Hroby jiÏ byly otevﬁeny a v˘bava byla vyjmuta; konzervování, popis
a podrobné anal˘zy pﬁedmûtÛ i odûvÛ jsou tedy jen nutn˘m dal‰ím krokem. Psaní kaÏdé kapitoly bylo v‰ak v˘‰e uveden˘mi pochybnostmi doprovázeno.
Druhé vydání na‰í knihy jsme roz‰íﬁili i o základní údaje o hrobech ãeskoslovensk˘ch prezidentÛ,
byÈ – snad aÏ na MasarykÛv víceménû královsk˘ pohﬁeb a prost˘, dÛstojn˘ hrob – se do nich aÏ pﬁíli‰ intenzivnû promítly totalitní praktiky oscilující mezi dvûma póly vztahu k mrtv˘m: apoteózou a zatracením.
V Praze dne 1. dubna 2007,
ve v˘roãní den smrti posledního ãeského krále
Karla I. Habsburského
autoﬁi
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Pﬁedkládáme ãtenáﬁÛm povídání o hrobech dûdiãn˘ch vládcÛ ãeské zemû, nejstar‰ími historicky doloÏen˘mi Pﬁemyslovci poãínaje a posledními Habsburky na ãeském trÛnû konãe, jakoÏ i ãeskoslovensk˘ch prezidentÛ. Nejde ov‰em o v‰eobjímající pﬁehled, kter˘ by zahrnoval ve‰kerá známá fakta. NesnaÏili jsme se o kompletnost, ale spí‰e o sestavování pestré mozaiky o smrti, pohﬁbech, pﬁedev‰ím
v‰ak o hrobech a hrobkách. Jednotlivé kapitoly nejsou ani zdaleka rovnocenné co do v˘znamu nálezÛ, jsou mezi nimi i znaãné rozdíly v rozsahu. V nûkter˘ch oddílech jsme se podrobnû „vnoﬁili“ do
hrobové v˘bavy – a jen ohled na ãtenáﬁe nám zabránil, abychom se rozepsali o dal‰ích a dal‰ích detailech. Na stranû druhé existují i nevelká, ale dÛleÏitá témata, jimÏ je tﬁeba vûnovat alespoÀ nûkolik
odstavcÛ textu. NevyváÏenost jednotliv˘ch kapitol a oddílÛ závisí navíc nejen na vlastním vzhledu
a obsahu hrobu, ale také na stadiu, v nûmÏ se nachází konzervování a podrobn˘ prÛzkum hrobové
v˘bavy.
Stranou jsme ve vût‰inû pﬁípadÛ ponechali v˘sledky antropologického studia, zkoumání nemocí,
fyzického zjevu i ﬁady dal‰ích obdobn˘ch zji‰tûní. Tyto informace nalezne ãtenáﬁ v jin˘ch pracích –
pﬁedev‰ím lze v tomto ohledu odkázat na ﬁadu knih a statí nedávno zesnulého antropologa Emanuela Vlãka.
HrobÛm nûkter˘ch panovníkÛ je vûnována pozornost v nûkolika rÛzn˘ch kapitolách. Základní Ïivotopisné údaje se samozﬁejmû objevují pouze u první, pﬁípadnû u nejdÛleÏitûj‰í z nich. PovaÏujeme
za nutné podotknout, Ïe tyto údaje slouÏí jen pro základní ãtenáﬁovu orientaci a pﬁi jejich tvorbû jsme
si nekladli za cíl uvádût nová, objevná zji‰tûní. Pro celkové pouãení lze odkázat na obsaÏnûj‰í obecné
práce o ãesk˘ch dûjinách a pﬁehledné práce encyklopedického charakteru. Pro období novovûké monarchie jsou ostatnû v poslední dobû také u nás dostupná obsáhlá díla o Habsburcích, aniÏ bychom
v nich pﬁitom museli ãíst pohádky o tﬁistaleté porobû a utrpení ãeského národa.
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A âESKOSLOVENSK¯CH PREZIDENTÒ

na PraÏsk˘ hrad a pohﬁbít v jiÏní apsidû rotundy
sv. Víta, Václavem zaloÏené. Pﬁi v‰ech pozdûj‰ích
pﬁestavbách ústﬁedního chrámu ãeského království bylo místo posledního odpoãinku zemského
patrona plnû respektováno, a nalézá se tudíÏ pÛdorysnû stále na tomtéÏ místû, od gotické pﬁestavby chrámu ve svatováclavské kapli. Nejpozdûji za vlády Karla IV. byly ov‰em svûtcovy kosti
vyzdviÏeny ze zemû a uloÏeny do nadzemní tumby. âásti ostatkÛ jakoÏto relikvie tvoﬁí souãást
svatovítského pokladu.
Co se t˘ãe Václavova bratra Boleslava I.
(† 972), není zcela jisté, kde byl pohﬁben a s jak˘m hrobem mÛÏeme ztotoÏnit místo jeho posledního odpoãinku. Mohl b˘t pochován na rodovém pohﬁebi‰ti v bazilice sv. Jiﬁí, z hlediska archeologického pozorování není ov‰em vylouãeno ani ztotoÏnûní Boleslavova hrobu s jiÏ
zmínûn˘m hrobem uprostﬁed rotundy sv. Víta,
oznaãovan˘m jako K1. S jistotou ale BoleslavÛv
hrob zatím identifikovat nedokáÏeme. BoleslavÛv syn Boleslav II. († 999) byl patrnû pohﬁben
na rodovém pohﬁebi‰ti nejstar‰ích PﬁemyslovcÛ
v kostele sv. Jiﬁí, jeho hrob lze nejspí‰e ztotoÏnit
s hrobem ã. 98, objeven˘m Ivanem Borkovsk˘m
uprostﬁed baziliky, existují ale i jiná vysvûtlení –
opût do úvah vstupuje hrob K1. Nejstar‰í syn Boleslava II., Boleslav III. († 1034?) zemﬁel po
dlouholetém vûznûní v jakémsi polském klá‰teﬁe,
byl pohﬁben neznámo kde a jeho hrob se nena‰el. Neznáme ani hrob jen krátce vládnoucího
Vladivoje († 1003). Je otázkou, zda tento panovník (snad polsk˘ pﬁíbuzn˘ PﬁemyslovcÛ) byl
vÛbec pohﬁben v Praze. I kdyby k tomu do‰lo, patrnû mu nepﬁíslu‰elo místo na kníÏecím pohﬁebi‰ti u sv. Jiﬁí. Polsk˘ kníÏe Boleslav Chrabr˘
(† 1025), syn Mû‰ka I. a Pﬁemyslovny Doubravky, vládl v âechách na poãátku 11. století jen

Místo odpoãinku prvního historicky doloÏeného
Pﬁemyslovce Boﬁivoje I. († asi 889) zÛstává stále neobjeveno. Za místo uloÏení Boﬁivojovy tûlesné schrány byl dﬁíve mylnû povaÏován hrob odkryt˘ Kamilem Hilbertem pﬁi pﬁestavbû svatovítské katedrály v centrální ãásti pÛvodní rotundy
sv. Víta. Podle nejnovûj‰ích archeologick˘ch pozorování byl ale tento hrob (oznaãovan˘ v odborné literatuﬁe jako K1) zasypán aÏ v dobû existence rotundy; je tedy vylouãeno, aby v nûm byl
pohﬁben Boﬁivoj, zesnul˘ více neÏ dvacet let pﬁed
zapoãetím stavby tohoto kostela.
Po Boﬁivojovû smrti se vlády v âechách chopil
na nûkolik let velkomoravsk˘ kníÏe Svatopluk
(† 894). âechám ale vládl ze sv˘ch moravsk˘ch
sídel a pohﬁben byl na Moravû. Jedna z pravdûpodobn˘ch hypotéz hovoﬁí o boãní kapli chrámového komplexu v Sadech u Uherského Hradi‰tû.
BoﬁivojÛv syn Spytihnûv I. († 915) byl nejspí‰e pohﬁben v jediné tehdy stojící církevní stavbû na PraÏském hradû – v kostelíku Panny Marie.
Dvû kostry objevené v hrobce uvnitﬁ kostelní
stavby b˘vají tak oprávnûnû spojovány s pozÛstatky Spytihnûva I. a jeho manÏelky, jejíÏ jméno
neznáme. SpytihnûvÛv bratr a nástupce Vratislav I. († 921) byl pohﬁben v je‰tû nedokonãené
bazilice sv. Jiﬁí, kterou sám zaloÏil. V rámci kostela byl hrob po nûkolika desetiletích pﬁemístûn pﬁi
úpravách souvisejících s pﬁestavbou baziliky pro
úãely prvého Ïenského klá‰tera v âechách. AÏ na
poãátku vlády Václava IV. byly Vratislavovy kosti
vyjmuty z hrobu pod podlahou kostela a v olovûné schránû uloÏeny do nadzemní tumby.
Tûlo Vratislavova star‰ího syna Václava
(† patrnû 935) bylo nejprve uloÏeno v místû jeho vraÏdy, ve Staré Boleslavi, v kostele sv. Kosmy
a Damiána. Boleslav I. je nechal posléze pﬁenést
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1373 pak do kaple sv. Trojice v nové gotické katedrále. Ve stejné kapli se nachází i gotická tumba s ostatky Bﬁetislavova syna Spytihnûva II.
(† 1061). KníÏete nejprve pohﬁbili ve svatovítské
bazilice, s jejíÏ stavbou rok pﬁed smrtí zapoãal,
a na dne‰ní místo byly kníÏecí kosti uloÏeny po
vybudování gotické katedrály v roce 1373.
SpytihnûvÛv bratr, kníÏe a první ãesk˘ král
Vratislav II. († 1092), nalezl místo posledního
odpoãinku v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû. Tam totiÏ po neshodách se sv˘m
bratrem, praÏsk˘m biskupem Jaromírem, pﬁenesl kníÏecí sídlo. Vy‰ehradská královská hrobka,
do níÏ byl nedlouho po Vratislavovi uloÏen i jeho
krátce vládnoucí bratr Konrád I. Brnûnsk˘
(† 1092), se dosud nenalezla. Ostatky nejstar‰ího
Vratislavova syna Bﬁetislava II. († 1100) byly
uloÏeny na hﬁbitovû u baziliky sv. Víta na PraÏském hradû, po gotické pﬁestavbû katedrály mûly
b˘t pﬁesunuty pod tumbu v kapli sv. Jana Kﬁtitele; pﬁeneseny ale zﬁejmû byly kosti nûkoho jiného. V téÏe kapli spoãinulo i tûlo dal‰ího Vratislavova syna, kníÏete Boﬁivoje II. († 1124), také
nejprve pohﬁbeného v románské bazilice.
Svatopluk († 1109), pﬁíslu‰ník moravské
vûtve PﬁemyslovcÛ, kter˘ Boﬁivoje II. na ãas vypudil z trÛnu, byl patrnû pohﬁben v novû zaloÏeném benediktinském klá‰teﬁe v Kladrubech, kde
nalezl místo posledního odpoãinku i dal‰í z Vratislavov˘ch synÛ, kníÏe Vladislav I. († 1125), zakladatel Kladrubského klá‰tera. VladislavÛv bratr
Sobûslav I. († 1140) se rovnûÏ nenechal pohﬁbít
na PraÏském hradû – jeho tûlo spoãinulo v hrobce pod chrámem sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû.
SobûslavÛv nástupce, syn Vladislava I., kníÏe
a pozdûj‰í král Vladislav II. († 1174) zemﬁel
v nûmecké emigraci a byl nejprve pochován
v Mí‰ni. Pozdûji do‰lo k pﬁevozu jeho tûla do
âech a pohﬁbení v jím zaloÏeném premonstrátském klá‰teﬁe na Strahovû. Jeho hrob zde dosud
nebyl objeven. Stejnû tak se nepodaﬁilo jednoznaãnû identifikovat hrob Vladislavova syna
Bedﬁicha († 1189). KníÏe byl pohﬁben v bazilice
sv. Víta na PraÏském hradû a po vybudování gotické katedrály jeho tûlo snad spoãinulo v královské kryptû.
KníÏe Sobûslav II. († 1180), kter˘ na pût let

Katedrála sv. Víta, budovaná Karlem IV.
jako dynastické pohřebiště. Stav kolem poloviny 19. století,
před novodobou dostavbou

krátce a byl pohﬁben po boku svého otce v katedrále sv. Petra a Pavla na kníÏecím hradû v Poznani. PozÛstatky obou hrobÛ, silnû poniãené
pozdûj‰ími pﬁestavbami, byly identifikovány
uprostﬁed pÛvodní lodi nûkolikrát pﬁestavované
poznaÀské baziliky.
Dal‰í synové Boleslava II. – kníÏata Oldﬁich
(† 1034) a Jaromír († 1035) – byli nejspí‰e pochováni na rodovém pohﬁebi‰ti v bazilice sv. Jiﬁí.
Identifikace jejich hrobÛ není ale zcela nepochybná a názory na konkrétní polohu hrobÛ se
li‰í. Není dokonce vylouãeno, Ïe Jaromíra pochovali na jiném, dosud neznámém místû. Tûlo Oldﬁichova syna kníÏete Bﬁetislava I. († 1055) bylo
pohﬁbeno v rotundû sv. Víta a po nûkolika letech
k nûmu byly uloÏeny i ostatky jeho manÏelky Jitky, pﬁepravené z Uher. Hrob manÏelského páru
byl pﬁená‰en s tím, jak probíhaly zásadní pﬁestavby kostela – nejprve do baziliky sv. Víta, v roce
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(† 1305), zvolil za místo svého posledního odpoãinku nové královské pohﬁebi‰tû v je‰tû nedokonãeném kostele Panny Marie ve Zbraslavském
klá‰teﬁe. K pﬁemístûní králov˘ch ostatkÛ do zdej‰ího kostela sv. Jakuba do‰lo aÏ pﬁi barokní pﬁestavbû klá‰tera na poãátku 18. století. Tûlo posledního Pﬁemyslovce Václava III. († 1306) bylo
nejprve pohﬁbeno v místû jeho násilné smrti, tedy v Olomouci. Po dvaceti letech bylo k vûãnému
spánku uloÏeno v kostele Panny Marie na Zbraslavi. Na rozdíl od ostatkÛ jeho otce se ale zbraslavsk˘ hrob Václava III. nepodaﬁilo nikdy bezpeãnû identifikovat.
První Habsburk na ãeském trÛnû, král Rudolf
I. († 1307), byl pochován v bazilice sv. Víta na
PraÏském hradû, po vybudování gotického chrámu v kapli sv. KﬁíÏe. Od roku 1935 jsou Rudolfovy ostatky uloÏeny v královské hrobce v podzemí
katedrály. Rudolfova nástupce Jindﬁicha Korutanského († 1335) vypudil po tﬁíleté vládû Jan
Lucembursk˘ z âech. Jindﬁich pak jako vévoda
Jindﬁich VI. vládl v Korutanech a byl pochován
v cisterciáckém klá‰teﬁe Stams v Tyrolsku.
Balzamované ostatky krále Jana Lucemburského († 1346) byly uloÏeny v benediktinském
opatství Altmünster v Lucemburku. Osud Janova
tûla pﬁedstavuje i jistou paralelu s neklidn˘m Ïivotem tohoto panovníka: zboﬁení klá‰tera v roce
1542 zahájilo pouÈ králov˘ch kostí po ﬁadû provizorních i zdánlivû definitivních míst uloÏení. Koneãn˘ klid nalezl ãesk˘ král Jan aÏ ‰est století po

vypudil Bedﬁicha z trÛnu, zemﬁel sice v cizinû, jeho ostatky v‰ak byly pﬁevezeny do âech a uloÏeny ve vy‰ehradské hrobce PﬁemyslovcÛ. Konrád
II. Ota († 1191) z moravské vûtve PﬁemyslovcÛ
skonal rovnûÏ mimo hranice ãeského kníÏectví.
Po prvotním pohﬁbení v montecassinském klá‰teﬁe v Itálii byly jeho kosti pﬁevezeny do âech
a uloÏeny v bazilice sv. Víta na PraÏském hradû.
Po gotické pﬁestavbû katedrály byly patrnû sneseny do královské krypty.
Bratr Sobûslava II., kníÏe Václav II. († patrnû 1192), byl po nûkolikamûsíãní vládû vyhnán
ze zemû, zemﬁel v cizinû a místo jeho pohﬁbu není bezpeãnû známo. Tûlo dal‰ího ãeského kníÏete,
Jindﬁicha Bﬁetislava († 1197), spoãinulo v chóru konventního chrámu klá‰tera v Doksanech.
Mimo Prahu byl pohﬁben i jeho nástupce Vladislav Jindﬁich († 1222). Po krátké praÏské vládû
spravoval je‰tû dlouhá léta markrabství moravské
a posléze byl pohﬁben v klá‰teﬁe na Velehradû.
Syn krále Vladislava II., první dûdiãn˘ ãesk˘
král Pﬁemysl Otakar I. († 1230), nalezl místo
posledního odpoãinku na PraÏském hradû, v bazilice sv. Víta; po gotické pﬁestavbû katedrály bylo jeho tûlo uloÏeno do kaple sv. OstatkÛ (dnes
Saská kaple). PﬁemyslÛv syn, král Václav I.
(† 1253), zemﬁel na dvoﬁe v Poãáplech (dnes
KrálÛv DvÛr u Berouna) a s pohﬁbem se muselo
ãekat na návrat jeho jediného syna Pﬁemysla
Otakara do zemû (moÏná se králova smrt i nûjak˘ ãas tajila). Nejprve tedy do‰lo k pohﬁbení králov˘ch vnitﬁností v kostele Panny Marie v Poãáplech a jeho tûlo bylo posléze uloÏeno v klá‰teﬁe
Na Franti‰ku, zaloÏeném Václavovou sestrou sv.
AneÏkou. V presbyteriu kostela sv. Franti‰ka spoãívají královy kosti dodnes.
Tûlo Václavova syna Pﬁemysla Otakara II.
(† 1278), padlého v bitvû na Moravském poli,
mohlo b˘t pohﬁbeno aÏ po zru‰ení klatby uvalené na ãeského krále. Nabalzamované tûlo bylo po
sedmi mûsících pﬁevezeno z Vídnû do Znojma
a uloÏeno ve zdej‰ím franti‰kánském klá‰teﬁe. Po
sedmi letech byly koneãnû Pﬁemyslovy ostatky
pohﬁbeny v Praze, v bazilice sv. Víta. Definitivní
místo pohﬁbu pak vzniklo za Karla IV., v kapli sv.
OstatkÛ v nové gotické katedrále.
Nástupce Pﬁemysla Otakara II., král Václav II.

Kapucínský klášter ve Vídni s císařskou kryptou – hrobkou
habsburského rodu
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Nerealizovaný návrh nové podoby kapucínského kláštera s císařskou hrobkou z pera architekta Otto Wagnera
z konce 19. století. Podle M. Hawlik-van de Water

ského († 1437) bylo uloÏeno do hrobky v uherském Velkém Varadínû (Nagyvarád, dne‰ní Oradea Mare v Rumunsku), u hrobu uherského krále svatého Ladislava. ZikmundÛv zeÈ, král Albrecht Habsbursk˘ († 1439), nalezl místo posledního odpoãinku v hrobce uhersk˘ch králÛ ve
Stoliãném Bûlehradû (Székesfehérvár v Maìarsku). AlbrechtÛv syn Ladislav Pohrobek
(† 1457) byl pohﬁben do královské hrobky
v chrámu sv. Víta na PraÏském hradû. V tomtéÏ
prostoru spoãinuly i ostatky Ladislavova nástupce krále Jiﬁího z Podûbrad († 1471); panovníkovy vnitﬁnosti byly ov‰em pohﬁbeny v tehdej‰í
ba‰tû husitství, v chrámu Panny Marie pﬁed T˘nem na Starém Mûstû praÏském.

své hrdinské smrti, v roce 1946, kdy byly jeho
pozÛstatky uloÏeny v kryptû katedrály Panny
Marie v hlavním mûstû velkovévodství, Lucemburku.
JanÛv syn, císaﬁ a král Karel IV. († 1378), byl
jako první ãesk˘ panovník pohﬁben v novû zﬁízené královské hrobce v chóru katedrály sv. Víta na
PraÏském hradû. Na stejném místû spoãinuly
i pozÛstatky Karlova syna, krále Václava IV.
(† 1419). Na vlastní pﬁání jej sice nejprve pochovali ve Zbraslavském klá‰teﬁe, jeho hrob v‰ak byl
zneuctûn pﬁi rabování klá‰tera husity. V roce
1424 byly Václavovy pozÛstatky uloÏeny vedle
rakve jeho otce na PraÏském hradû.
Tûlo císaﬁe a krále Zikmunda Lucembur-
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PraÏském hradû. PozÛstatky Rudolfova bratra
a nástupce Matyá‰e († 1619) byly po provizorním uloÏení ve vídeÀském kostele sv. Kláry pohﬁbeny v roce 1633 do novû zﬁízené krypty pod
kostelem klá‰tera kapucínÛ. Kapucínská krypta
ve Vídni se od tûch dob stala oficiálním pohﬁebi‰tûm témûﬁ v‰ech rakousk˘ch (a tedy i ãesk˘ch)
panovníkÛ. Jednou z mála v˘jimek byl Matyá‰Ûv
nástupce Ferdinand II. († 1637), pochovan˘
v hrobce ‰t˘rské vûtve HabsburkÛ v kostele sv.
Kláry, ve svém rodném mûstû ·t˘rském Hradci
(Graz v Rakousku).
Hrob jen krátce vládnoucího „zimního krále“
Fridricha Falckého († 1632) není znám. Ostatky, pÛvodnû uloÏené v kostele sv. Kateﬁiny v Oppenheimu, mûly b˘t v roce 1637 pﬁevezeny do
francouzského Sedanu. Chybí v‰ak jakékoli informace, Ïe by se rakev s králov˘m tûlem podaﬁilo do Sedanu vÛbec dopravit.

âesk˘ král Vladislav II. Jagellonsk˘
(† 1516) byl zvolen i králem uhersk˘m, jeho
ostatky proto spoãinuly v královské hrobce ve
Stoliãném Bûlehradû. Vedle otcovy rakve bylo po
deseti letech uloÏeno i tûlo jeho syna, posledního
Jagellonce na ãeském trÛnû Ludvíka Jagellonského († 1526).
Pro pozÛstatky Ferdinanda I. Habsburského († 1564) nechal jeho syn Maxmilián II. postavit uprostﬁed svatovítské katedrály mauzoleum z bílého mramoru. PozÛstatky krále a jeho
manÏelky Anny Jagellonské tam byly uloÏeny za
panování Rudolfa II., v roce 1589. V nádherném
Colinovû mauzoleu spoãinulo tehdy i nabalzamované tûlo císaﬁe Maxmiliána II. († 1576).
Posledním ãesk˘m panovníkem pochovan˘m
v âechách byl císaﬁ a král Rudolf II. († 1611).
Jeho tûlo bylo v cínovém sarkofágu uloÏeno do
nové královské hrobky pod chrámem sv. Víta na

Hřbitov v Lánech na Rakovnicku s hrobem prvního československého prezidenta
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Památník národního osvobození na Vítkově se z plánovaného pohřebiště velikánů prvního odboje
stal komunistickým mauzoleem.

vytvoﬁilo tradici jediné hrobky – do znaãné míry
je to pochopitelné, neboÈ republika vzniklá na
troskách podunajské monarchie nemûla ‰anci
prodûlat klidn˘ a kontinuální v˘voj. Tûlo zakladatele novodobého âeskoslovenska Tomá‰e
Garrigua Masaryka († 1937) bylo po vykonání
velkolep˘ch pohﬁebních obﬁadÛ dÛstojnû uloÏeno do hrobu na venkovském hﬁbitÛvku v Lánech
na Rakovnicku, po boku jeho jiÏ dﬁíve zesnulé
manÏelky Charlotty. Osud tûlesn˘ch ostatkÛ protektorátního prezidenta Emila Háchy († 1945)
patﬁí do zcela opaãného pólu úcty – Ïádn˘ pohﬁeb
se nekonal a hrob na praÏském Vinohradském
hﬁbitovû nesmûl b˘t jeho jménem ani oznaãen;
dÛstojné místo Háchova posledního odpoãinku
bylo obnoveno aÏ v roce 1998. Poslední nekomunistick˘ prezident Edvard Bene‰ († 1948)
byl pohﬁben na zahradû své (dnes vládní) vily
v Sezimovû Ústí nedaleko Tábora. Pﬁípravy k vybudování rodinné hrobky pod tzv. Husovou ka-

Nepﬁeru‰ené panství habsburského rodu symbolizovala od Ferdinanda III. († 1657) mimo jiné i souvislá tradice pohﬁbÛ v kapucínské kryptû,
kde byli k vûãnému spánku uloÏeni i v‰ichni dal‰í habsbur‰tí vladaﬁi – Leopold I. († 1705), Josef I. († 1711), Karel VI. († 1740), Marie Terezie († 1780), Josef II. († 1790), Leopold II.
(† 1792), Franti‰ek I. († 1835) a Ferdinand V.
(† 1875). Jako poslední rakousk˘ císaﬁ byl k vídeÀsk˘m kapucínÛm uloÏen Franti‰ek Josef I.
(† 1916).
Zánik rakousko-uherské monarchie donutil
posledního (i kdyÏ nekorunovaného) ãeského
krále a rakouského císaﬁe Karla I. († 1922) k odchodu do exilu. Po neúspû‰n˘ch pokusech o obnovu království zemﬁel ve vyhnanství na ostrovû
Madeira, kde byl i pohﬁben. SvÛj vûãn˘ spánek
spí v poutním kostele Nossa Senhora do Monte
ve Funchalu.
Pohﬁbívání ãeskoslovensk˘ch prezidentÛ ne-
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ve funkci. Tﬁetí komunistick˘ prezident Antonín
Novotn˘ († 1975) zemﬁel ‰est let po svém odvolání a pohﬁbení na Vítkovû si „nezaslouÏil“ – jeho
pozÛstatky leÏí v dnes neoznaãeném hrobû na
hﬁbitovû na Malvazinkách v Praze-Smíchovû. Urna s popelem Ludvíka Svobody († 1979) byla
nejprve uloÏena v památníku na Vítkovû, od roku 1992 spoãívá v rodinné hrobce na hﬁbitovû
v KromûﬁíÏi. Poslední zesnul˘ ãeskoslovensk˘
prezident Gustáv Husák († 1991) je pohﬁben na
hﬁbitovû v bratislavské ãtvrti Dúbravka.

zatelnou zahájil je‰tû sám Bene‰, v roce 1974 sem
bylo uloÏeno i tûlo jeho manÏelky Hany Bene‰ové.
Komunistiãtí pohlaváﬁi zvolili za své pohﬁebi‰tû stavbu budovanou jiÏ za první republiky jako
památník ãeskoslovensk˘ch legionáﬁÛ na praÏském Vítkovû. Spoãinulo zde balzamované tûlo
Klementa Gottwalda († 1953), tamtéÏ byly
uloÏeny i ostatky Gottwaldova nástupce Antonína Zápotockého († 1957). Tûla byla ãasem zpopelnûna a v 90. letech byly urny z Památníku
osvobození odstranûny a novû pohﬁbeny: Gottwald na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech v Praze a Zápotock˘ v urnovém háji stra‰nického krematoria.
Následující ãeskosloven‰tí prezidenti nezemﬁeli

Literatura: âechura, J. – Mikulec, J. – Stellner, J.
1996; Kupka, V. 1996; viz téÏ dal‰í poãetná literatura
u jednotliv˘ch kapitol.
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NechaÈ nebesa pláãí i slunce, moﬁe a zemû,
hvûzdy, oheÀ i vzduch, neb vûrn˘ mi odchází Ïenich;
radost mám jenom z tûla, Ïe se mnou pohﬁbeno bylo,
do mého lÛna Ïe dáno. Jen to mne radostí plní,
Ïe jsem dûlila takto: já do nebe poslala du‰i,
tûlo pak v ochranû mám, je vloÏiv‰i do klína svého.
AspoÀ si v pevném svazku já mrtvého Ïenicha chovám,
kter˘ miloval mne a do v˘‰e zaÏiva vznesl.
Stále jen o to prosím: mûj dobﬁe se, Václave králi,
v andûlÛ radostném sboru a v zboÏné radosti svat˘ch
po v‰echny vûky vûkÛv, amen!
PLÁâ

DOMU ZBRASLAVSKÉHO NAD SMRTÍ SVÉHO ZAKLADATELE, KRÁLE

VÁCLAVA II.

(Zbraslavská kronika Petra Îitavského)
sk˘ch vladaﬁÛ ve Stoliãném Bûlehradû, udrÏela si
královská hrobka v praÏské katedrále – byÈ v pﬁebudované podobû – prvenství aÏ do doby pohﬁbu
Rudolfa II. Teprve definitivní pﬁesídlení ãesk˘ch
králÛ habsburské krve do Vídnû pﬁineslo novou
tradici ukládání mrtv˘ch panovníkÛ do krypty
v tamûj‰ím kapucínském klá‰teﬁe.
Tûla nejvût‰ího poãtu ãesk˘ch kníÏat a králÛ
spoãinula v hrobkách PraÏského hradu. Hroby
ãesk˘ch vladaﬁÛ se sice nalézají na rÛzn˘ch místech jejich b˘valého panství, ba i daleko za hranicemi, nejvût‰í koncentrace je v‰ak logicky spjata s touto nejdÛleÏitûj‰í lokalitou. Ani pﬁenesení
královského sídla do Vídnû a v˘luãné pohﬁbívání
HabsburkÛ v kryptû kapucínského klá‰tera nenaru‰ilo primát PraÏského hradu v mnoÏství pohﬁben˘ch vladaﬁÛ. Vedle kostela Panny Marie
a kostela a klá‰tera sv. Jiﬁí nejvíce ostatkÛ spoãinulo v kostele sv. Víta – v rotundû vystavûné kníÏetem Václavem a ve dvou kostelech zaloÏen˘ch
po sobû tak, Ïe rotundu vÏdy pojaly do své plochy: v románské bazilice a poté gotické katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtûcha.
Na PraÏském hradû byl moÏná pohﬁben Pﬁe-

Aãkoli jsou pohﬁby ãesk˘ch vládcÛ nejãastûji spojovány s kostely v jejich odvûkém sídle – Praze, je
jiÏ z pﬁedchozí kapitoly zﬁejmé, Ïe PraÏsk˘ hrad
rozhodnû není jedinou panovnickou nekropolí.
Dûjiny mají své zákruty, slunná i stinná místa,
a ani obliba ústﬁedního hradu nebyla trvalá; svou
roli obãas sehrála i nevraÏivost mezi ãleny vládnoucího rodu. Zatímco pﬁíslu‰níci prvních ‰esti
generací PﬁemyslovcÛ byli pohﬁbeni na PraÏském
hradû témûﬁ bez v˘jimky, sklonek 11., zvlá‰tû ale
12. a 13. století daly vzniknout ﬁadû dal‰ích panovnick˘ch pohﬁebi‰È. PﬁestoÏe se nûkterá zrodila z my‰lenky na novou ústﬁední nekropoli, Ïádná se nestala pohﬁebi‰tûm trval˘m; nestalo se tak
dokonce ani u velkolepého, snad pﬁímo za tímto
úãelem zakládaného Zbraslavského klá‰tera. Zakladatelské dílo císaﬁe a krále Karla IV. se pak v˘znamnû zapsalo i do této stránky ãesk˘ch dûjin –
královská hrobka uprostﬁed chóru novû zbudované katedrály sv. Víta se na del‰í dobu stala místem se skuteãnû ústﬁedním v˘znamem. PﬁestoÏe
tûlo Karlova syna Zikmunda spoãinulo aÏ ve Velkém Varadínû na jihov˘chodû Uher a králové
z rodu JagelloncÛ dali pﬁednost pohﬁebi‰ti uher-
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Hrob sv. Václava v katedrále sv. Víta

hrobka v kapitulním chrámu na Vy‰ehradû, která ukr˘vá ostatky pﬁemyslovsk˘ch panovníkÛ –
prvního ãeského krále Vratislava II. a kníÏat Konráda I. Brnûnského, Sobûslava I. a Sobûslava II.
Bouﬁlivé 12. století vneslo do vladaﬁského pohﬁbívání jak˘si neklid. Podle dobového zvyku byly tehdy ostatky panovníkÛ ukládány mimo jiné
i v novû zaloÏen˘ch klá‰terech. MoÏná kníÏe
Svatopluk, s jistotou pak Vladislav I. spoãinuli
v klá‰terním chrámu v Kladrubech; Jindﬁich Bﬁetislav byl pohﬁben v klá‰teﬁe v Doksanech; tûlo
Vladislava II. nalezlo místo vûãného klidu kdesi
v areálu klá‰tera na praÏském Strahovû; v klá‰teﬁe na Velehradû, snad v místech plánované,
av‰ak nerealizované hrobky moravsk˘ch markrabat, byl uloÏen kníÏe a poté markrabû Vladislav
Jindﬁich.

myslovec Boﬁivoj I. (jeho hrob ov‰em nalezen nebyl), zcela jistû pak jeho nástupci Spytihnûv I.,
Vratislav I., sv. Václav, Boleslav I., Boleslav II.,
Oldﬁich, s v˘hradami Jaromír, bezpeãnû Bﬁetislav I., Spytihnûv II., Bﬁetislav II., Boﬁivoj II., Bedﬁich, Konrád II. Ota, Pﬁemysl Otakar I., Pﬁemysl
Otakar II., první Habsburk na ãeském trÛnû Rudolf I., Lucemburkové Karel IV. a Václav IV., dále
Ladislav Pohrobek, Jiﬁí z Podûbrad, Ferdinand I.
Habsbursk˘, Maxmilián II. a Rudolf II. Kromû tûl
nejv˘‰e postaven˘ch ãlenÛ panovnick˘ch rodÛ
pﬁijaly samozﬁejmû jak kostely PraÏského hradu,
tak i vût‰ina ostatních nekropolí rovnûÏ pozÛstatky královen, knûÏen, princezen, pﬁedãasnû zesnul˘ch dûtí a nevládnoucích pﬁíslu‰níkÛ dynastií.
Dal‰ím v˘znamn˘m pohﬁebním místem ãesk˘ch vladaﬁÛ stﬁedovûku je dosud nenalezená
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Ojedinûle lze tûla kníÏat a králÛ vládnoucích
ãeské zemi nalézt i na dal‰ích místech Evropy.
PozÛstatky polského kníÏete Boleslava Chrabrého, kter˘ jen na krátk˘ ãas (pokud vÛbec) usedl
na kamenn˘ trÛn ãesk˘ch kníÏat, spoãinuly v katedrále v Poznani. Katedrála v Lucemburku chrání vûãn˘ sen slepého krále Jana Lucemburského,
ostatky jeho vnuka Zikmunda byly uloÏeny ve
Velkém Varadínû. Ferdinand II. byl pohﬁben ve
·t˘rském Hradci a epizodicky vládnoucí Karel
Albrecht (jako ãesk˘ král Karel III.) v Mnichovû,
v kostele sv. Kajetána. Poslední rakousk˘ císaﬁ
a ãesk˘ a uhersk˘ král Karel I. zemﬁel v dalekém
exilu a je pohﬁben ve Funchalu na Madeiﬁe.
U nûkolika panovníkÛ místo posledního odpoãinku vÛbec neznáme, ãasto ani nevíme, kde
bychom je mûli hledat. Jde pﬁedev‰ím o vladaﬁe
z na‰ich ran˘ch dûjin, konkrétnû o prvního historicky známého Pﬁemyslovce Boﬁivoje I., o Boleslava III., kter˘ v 11. století zemﬁel kdesi v polském zajetí, o Vladivoje a o kníÏete Václava II. Informace o místû definitivního pohﬁbení postrádáme ov‰em i v pﬁípadû „zimního krále“ Fridricha
Falckého.
V následujících odstavcích se zastavíme
u hlavních pohﬁebních míst ãesk˘ch vladaﬁÛ,
u nekropolí, jeÏ si v bûhu ãesk˘ch dûjin vydobyly podstatné místo.

Mauzoleum a klášterní kostel sv. Kláry ve Štýrském Hradci
(Graz, Rakousko) s hrobem císaře Ferdinanda II.

Ve 13. století se oficiálním dynastick˘m pohﬁebi‰tûm mûly postupnû stát klá‰ter sv. Franti‰ka v Praze na Starém Mûstû, zaloÏen˘ sv. AneÏkou Pﬁemyslovnou, a cisterciáck˘ klá‰ter na
Zbraslavi, zaloÏen˘ Václavem II. V prvním byl pochován král Václav I., ve druhém pak Václav II.
a jeho syn Václav III., doãasnû pak i Václav IV.
Tradice pohﬁbívání na PraÏském hradû byla nûkolikrát pﬁeru‰ena i ve 14. a 15. století. Tûlesné
ostatky Albrechta Habsburského, Vladislava II.
Jagellonského a Ludvíka Jagellonského spoãinuly v hrobce uhersk˘ch králÛ v chrámu Panny
Marie ve Stoliãném Bûlehradû. I tûla dal‰ích ãesk˘ch panovníkÛ nalezla útoãi‰tû mimo ãeské zemû. Nejvíce mrtv˘ch ãesk˘ch vladaﬁÛ, hned po
PraÏském hradû, odpoãívá na rodovém pohﬁebi‰ti HabsburkÛ v císaﬁské kryptû ve Vídni. Jsou zde
uloÏeny ostatky Matyá‰e, Ferdinanda III., nevládnoucího, av‰ak korunovaného ãeského krále
Ferdinanda IV., dále Leopolda I., Josefa I., Karla
VI., Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II., Franti‰ka II., Ferdinanda V. a Franti‰ka Josefa I.

První kostely
PraÏsk˘ hrad, jako ústﬁední sídlo ãeského kníÏectví a království, se stal zároveÀ i ústﬁedním vladaﬁsk˘m pohﬁebi‰tûm. Dlouholet˘, jiÏ více neÏ
osmdesát let trvající archeologick˘ v˘zkum této
prvoﬁadé lokality odkryl stovky hrobÛ z rÛzn˘ch
ãasov˘ch úsekÛ, v nichÏ spoãinuli ﬁeholníci, biskupové, ‰lechtici, pﬁíslu‰níci panovnick˘ch rodin,
kníÏata, králové i císaﬁi. V raném stﬁedovûku, poãínaje koncem 9. století, kdy první Pﬁemyslovci
zvolili skalnat˘ v˘bûÏek nad Vltavou za své hlavní sídlo, vyrostly na hradãanském ostrohu postupnû tﬁi kostelní stavby. První z nich – kostel
Panny Marie – ãasem zcela zanikla, druhá – bazilika sv. Jiﬁí – si dodnes zachovala více ménû t˘Ï
charakter a velikost jako v dobû svého zaloÏení.
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Tﬁetí stavba – kostel sv. Víta – prodûlala dvû zcela
zásadní pﬁestavby; pÛvodní Václavova rotunda
byla v 11. století pﬁestavûna v baziliku, na jejímÏ
místû vyrostla ve 14. století gotická katedrála.
Nejstar‰ím pohﬁebním místem PﬁemyslovcÛ se
stala jiÏ první kﬁesÈanská svatynû vystavûná
v areálu PraÏského hradu – kostelík zasvûcen˘
Pannû Marii. Podle Kristiánovy legendy jej zaloÏil
kníÏe Boﬁivoj I. jako votivní stavbu v dík za návrat na praÏsk˘ kníÏecí stolec, z nûhoÏ byl panovník vypuzen protikﬁesÈansk˘m povstáním.
Mariánsk˘ kostel byl po celá desetiletí hledán na
rÛzn˘ch místech PraÏského hradu a jeho pozÛstatky se podaﬁilo objevit aÏ v roce 1950 archeologovi Ivanu Borkovskému. První kﬁesÈanská
svatynû stávala v místech dne‰ní hradní Obrazárny, po pravé stranû prÛchodu, kter˘ dnes spojuje
druhé hradní nádvoﬁí s mal˘m nádvoﬁím Na ba‰tû. Kostelík pﬁed sv˘m zánikem prodûlal nûkolik
pﬁestaveb a rekonstrukce jeho pÛvodního vzhledu je v podstatû nemoÏná. Nepochybné je pouze
to, Ïe ‰lo o malou jednolodní obdélnou stavbu

Kostel Panny Marie na Pražském hradě s hrobkou
Spytihněva I. Podle I. Borkovského

o délce nepﬁesahující 8,5 metru. Uvnitﬁ stavby
byla vybudována rozsáhlá zdûná hrobka s maltovou podlahou a omítnut˘mi stûnami, vyplÀující
témûﬁ celou plochu kostelní lodi. Mûla úctyhodné rozmûry – asi 3,9 × 3 metry. K pohﬁbívání v‰ak
nakonec neposlouÏila, alespoÀ ne ve své pÛvodní podobû. Lze pﬁedpokládat, Ïe byla urãena pro
zakladatele kostela, Boﬁivoje I. Jeho tûlo v‰ak
spoãinulo na dnes jiÏ neznámém místû – obvykle
se uvaÏuje o PraÏském hradû ãi jeho okolí, ale jde
o pﬁíli‰ temnou a vzdálenou dobu na to, abychom to mohli tvrdit s jistotou. Do velké hrobky
mariánského kostelíka byla po ãase vestavûna
hrobka men‰í, vyskládaná z opukov˘ch kamenÛ.
V ní pak spoãinulo nejspí‰e tûlo Boﬁivojova syna
Spytihnûva I. a jeho manÏelky, o níÏ nic bliÏ‰ího
nevíme.
Mal˘ mariánsk˘ chrám pﬁestal pomûrnû záhy

Pražský hrad. Půdorysné znázornění nevýrazně
dochovaných fragmentů církevních staveb z konce
9. a 10. století. Nahoře vlevo kostel P. Marie, vpravo bazilika
sv. Jiří, dole rotunda sv. Víta. Podle J. Frolíka
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