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Slepička, Martin: The Cult of the Popular Early Medieval Saint St. Giles in the Bohemian 
Lands from Its Beginnings to the End of the Middle Ages

The study deals with the medieval cult of the early medieval hermit and the Benedictine 
abbot St. Giles in the Bohemian lands from its earliest beginnings to the end of the Mid‑
dle Ages. Saint Giles, living in the 7th and 8th centuries in the region of Septimania locat‑
ed in the south of modern ‑day France, became one of the most popular Christian saints in 
the medieval Western and Central Europe due to his patronage. The study therefore seeks 
to create a comprehensive interpretation of the form of the St. Giles’s cult in the Bohemi‑
an lands in the Middle Ages. The historical research of the cult of St. Giles is carried out 
through a  detailed analysis of the medieval narrative and material sources, iconography, 
legends and sources of Church ‑administrative origin. The text presents, in detail and with 
the help of the analysis of relics, calendars and Church dedications, not only the spread of 
the St. Giles’s cult in the Bohemian lands in the 12th century, but also the close relationship 
of the Holy Roman Emperor Charles IV to the mentioned saint. The study also discusses the 
fine arts monuments and the cult of St. Giles as one of the Fourteen Holy Helpers at the end 
of the Middle Ages.
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Již ze zběžného pohledu na mapu České republiky je zřejmé, že doklady o  starobylém 
kultu sv.  Jiljí dodnes hojně nacházíme prostřednictvím stovek křesťanských chrámů, 
uměleckých děl či nejrůznějších místních názvů takřka po celém území Čech a Moravy. 
Nemůžeme se tomu příliš divit, neboť v případě dnes pozapomenutého světce se v čes
kých zemích vrcholného a pozdního středověku jednalo o nepochybně významného sva
tého, který byl široce oblíben napříč všemi vrstvami tehdejší společnosti. Úcta ke sv. Jiljí 
(znám též latinsky jako Egidius), poustevníkovi a opatu benediktinského kláštera Saint
Gilles působícímu v průběhu 7. a 8. století na jihu dnešní Francie (oblasti Septimánie 
a Arelatska), tak logicky musela zanechat nesmazatelnou stopu.

Přesto tato mimořádná svatojilská úcta, projevující se v  českých zemích již v  době 
vlády přemyslovských knížat, zatím unikala bližší pozornosti badatelů, kteří se doposud 

* Studie vychází z dizertační práce autora a vznikla s finanční podporou Moravskoslezského kraje v rámci 
řešení projektu Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě III (ev. č. smlouvy 
07359/2019/RRC). Studie využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruk
tura LINDAT/CLARIAHCZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).

This work is licenced under the Creative Commons Attribution 4.0 International license for non-commercial purposes.
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zaměřovali jen na vlastní životopis sv. Jiljí či na dějiny významnějších českých chrámů 
s patrociniem sv. Jiljí.1 Předkládaná studie proto, vzhledem k dávné oblibě světce a množ
ství českých chrámů dodnes zasvěcených Jiljímu, zamýšlí tento nedostatek napravit 
a pokouší se o první podrobnou interpretaci vývoje středověkého kultu sv. Jiljí v českých 
zemích. Studie by měla především odpovědět na otázky, jakými vnějšími způsoby se kult 
sv. Jiljí v českém středověku projevoval, jakého doznal rozšíření, kdy a  jak se na území 
Čech a Moravy vlastně dostal a proč vůbec se sv. Jiljí stal v českých zemích 12.–15. století 
tak populárním světcem.

Legendární život sv. Jiljí a význam jeho světecké osobnosti

Při bádání o sv. Jiljí musíme vycházet ze skutečnosti, že jeho životní příhody mají notně 
legendickou povahu, neboť je poměrně stručně zaznamenala až první svatojilská legenda 
(Vita sancti Aegidii) sepsaná v průběhu 10. století. Nejstaršího vita sv. Jiljí využil někdy 
kolem poloviny 12. století coby stěžejního pramene frankofonní básník Guillaume de 
Berneville, jenž sepsal legendu La vie de saint Gilles a učinil z Jiljího v západní a střední 
Evropě ještě známějšího světce. Na starší svatojilské legendy konečně v  druhé polovi
ně 13. století navázal v českých zemích dobře známý legendický soubor Legenda aurea, 
v němž historicky nepřesná legenda o tehdy notně populárním sv. Jiljí nemohla přirozeně 
chybět.2

Dle legendárního podání se sv. Jiljí narodil někdy před polovinou 7. století v řeckých 
Aténách do zámožné rodiny. Po smrti obou rodičů rozdal veškerý majetek chudým a ode
šel na jih dnešní Francie do kraje při ústí řeky Rhôny. Nejprve měl v Arles dva roky setr
vávat v učení u biskupa sv. Cesareje z Arles, nicméně je nutno připomenout, že uvedený 
duchovní ve skutečnosti zemřel přibližně století před Jiljího narozením. Následně se roz
hodl pro poustevnický život v odříkání v lesích kolem řek Rhôny i Gardy a města Nîmes 
v kraji Septimánie, který vdruhé polovině 7. století ještě ovládali vizigótští králové. Právě 
v té době Jiljí prožil své nejslavnější legendární příhody. Od Boha měl dostat laň, která 
jej v  osamění krmila svým mlékem. Při královském lovu, kdy místo laně jeden z  lovců 
střelil šípem Jiljího, se seznámil s vizigótským králem Wambou (672–680), jenž jej poté 
často navštěvoval a založil pro něj nový benediktinský klášter (Saint Gilles). Stal se jeho 
vyhlášeným opatem, nechal se vysvětit na kněze a měl v kraji vykonat řadu zázračných 
skutků. Jiljí ještě patrně stihl zažít arabskou invazi do Septimánie a mohl se v Orléansu 
setkat rovněž s franským majordomem Karlem Martelem. Zemřel někdy po roce 720.3

1 Srov. např. EKERT, František: Církev vítězná: Životy Svatých a Světic Božích : Pořadem roku občanského, 3. 
Praha 1896, s. 607–610; RENNER, Jan: Dějiny kostela svatého Jiljí u Rakovníka. Rakovník 1937; ZELENKOVÁ, 
Pavla: Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku. Praha 2018; MOHELNÍK, Benedikt a kol.: Farní a kláš-
terní kostel sv. Jiljí v Praze : Umělecký průvodce. Praha 2013; KRATOCHVÍL, Josef Václav: Sv. Jiljí a jeho klášterní 
a farní chrám na Starém městě v Praze. Praha 1926.
2 VIARD, Paul: Egidio. In: CARAFFA, Fillipo – MORELLI, Giuseppe (eds.): Bibliotheca sanctorum IV. Roma 
1964, s. 958. Srov. edice legend v PINIO, Joanne a kol. (eds.): Acta sanctorum : Septembris : Tomus I. Venezia 1756, 
s. 299–304; MARCONOT, Jean Marie (ed.): La vie de Saint ‑Gilles = Vita Sancti Aegidii : Texte et commentaire des 
Bollandistes dans Acta sanctorum. Nîmes 2005; LAURENT, Françoise (ed.): Guillaume de Berneville : La vie de 
saint Gilles : Texte du XIIe siècle publié d‘après le manuscrit de la Bibliothèque Laurentienne de Florence. Paris 2003; 
VIDMANOVÁ, Anežka (ed.): Jakub de Voragine : Legenda aurea. Praha 2012, s. 250–252.
3 VIARD, P.: Egidio, s. 958; MAYR, Vincent: Aegidius. In: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christli‑
chen Ikonographie, V: Ikonographie der Heiligen, Aaron bis Crescentianus von Rom. Rom 1994, sl. 51–54; EKERT, 
F.: Církev, s. 607–609; VIDMANOVÁ, A. (ed.): Jakub, s. 250–251; ÉVERLANGE, Pierre Émile d‘: Saint ‑Gilles 
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Den Jiljího smrti 1. září se stal výročním dnem liturgické oslavy jeho svátku. Svato
jilská světecká úcta se od raného středověku silně šířila z  kláštera Saint Gilles, kde se 
zachoval Jiljího hrob, věhlasné poutní místo na jižní větvi svatojakubské cesty. Jiljího 
proslulost v zemích západní a střední Evropy však zapříčinil dle našeho názoru také jeho 
legendický vztah k  uznávanému císaři Karlu Velikému, kdy měl být Karlovi na Jiljího 
přímluvu odpuštěn neznámý závažný hřích, z  něhož se nedokázal při zpovědi vyznat. 
Svatojilskou úctu ve středověku formovaly mimo jiné také světecké patronáty. Jiljí se stal 
především patronem neplodných a kojících matek, dobré zpovědi a pomocníkem v boji 
proti rakovině či moru. Nakonec byl sv. Jiljí v pozdním středověku zařazen i do společ
nosti takzvaných Pěti privilegovaných svatých a hlavně vlivné světecké skupiny čtrnác
ti svatých pomocníků proti nouzi a závažným nemocem, což jen podtrhlo jeho důležité 
postavení v řadě svatých vyznavačů – opatů a poustevníků.4

Počátky kultu sv. Jiljí v českých zemích 12. století

Úcta k sv. Jiljí v českých zemích v nejstarší epoše středověku byla, jak o tom svědčí množ
ství vnějších projevů, poměrně značně rozšířená a  rovněž starobylá. Na otázku, kdy 
a  jakým způsobem se svatojilská úcta do Čech a na Moravu dostala, přesnou odpověď 
neznáme, nicméně je jisté, že nejpozději do konce 12. století již v nich byla plně etablová
na. Domníváme se, že počátky kultu sv. Jiljí v českých zemích můžeme pravděpodobně 
spojit již s misijním působením duchovních ze sousedních německých zemí. Zvláště pak 
ze sousedního Bavorska, popřípadě Saska, kde se sv. Jiljí stal patrně již v počátcích román
ské éry, zřejmě díky šíření svatojilské legendy, známým světcem a postupně i oblíbeným 
patronem vícera kostelů, měst či celých regionů.5 Intenzivní styky duchovních (mnichů) 
a kulturní výměna s říšským prostředím, kde sv. Jiljí od 11. století začínal mezi světci hrát 
stále významnější roli, tak dle našeho názoru zapříčinily, že kult sv. Jiljí v českých zemích 
můžeme směle zařadit mezi nejstarší známé světecké kulty zahraničních světců, které 
se bok po boku s úctou k nejstarším českým patronům ve větším měřítku objevovaly již 
v přemyslovských českých zemích 12. století. Tedy v období, z něhož se konečně dochova
lo širší spektrum autentických písemných pramenů k světeckým kultům.

Již v první polovině 12. století byl v českých zemích dobře znám svátek sv. Jiljí, opata 
a vyznavače, který se v liturgii pravidelně slavil ve výroční den 1. září. Doklady o Jiljího 
dobové liturgické oslavě můžeme nalézt například v kalendáriu známého Olomouckého 
kolektáře, jenž vznikl pro olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka někdy před únorem 
roku 1142.6 V kolektáři byl svátek sv. Jiljí zaznačen dokonce červeným inkoustem, tudíž 
je jisté, že olomoucká katedrální kapitula přikládala jeho svátku, respektive Jiljímu coby 

et son pèlerinage. Avignon 1879, s. 1–12, 16–17. Ke skromné historické literatuře věnující se životu sv.  Jiljího, 
jejíž skromné množství je zapříčiněno nedostatečným počtem autentických pramenů, viz ještě např. CHARLES
ROUX, Jules: Saint ‑Gilles : Sa légende, son abbaye, ses coutumes. Arles 1984.
4 MAYR, V.: Aegidius, s. 52; EKERT, F.: Církev, s. 610; BERNARDIN, Dom: Les invocations des saints. Paris 
2010, s. 15; IRALI, Jean Paul: Le culte des Saints Catholiques en Europe centrale et Orientale. Paris 2011, s. 164; 
HLAVÁČEK, Petr: Čtrnáct svatých Pomocníků : K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi. 
Praha 2014, s. 20.
5 Srov. např. MAYR, V.: Aegidius, s. 52; VIARD, P.: Egidio, s. 958; Německo, Erfurt, kostel sv. Jiljí, 11. století; 
Německo, Špýr, kostel sv. Jiljí, kol. 1140; Německo, Hof, kostel sv. Jiljí, kol. 1150; Německo, Řezno, kostel sv. Jiljí, 
12. století. Svatý Jiljí se stal později např. patronem města Norimberk či zemským patronem Štýrska a Korutan.
6 Švédsko, Stockholm, Kungliga biblioteket (dále KB), sign. A 144, fol. 6r.
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světci již zřetelně větší význam oproti celé řadě jiných, méně důležitých světců. Stejný 
červeně zaznačený svátek sv. Jiljí opata obsahuje i breviář kláštera benediktinek sv. Jiří 
v Praze z doby po roce 1142,7 popřípadě červený i černě zaznačený svátek sv. Jiljí vždy 
uvádějí i další známá kalendária z druhé poloviny či konce 12. století, které do svých folií 
začlenilo hned několik dochovaných českých rukopisů, hlavně břevnovské či svatojiřské 
provenience.8 Pokud porovnáme situaci v  Čechách i  na Moravě s  dříve vzpomenutými 
německými zeměmi, shledáváme, že také kalendárium v žaltáři jihoněmeckého původu, 
vzniklém asi přímo v biskupském Řezně, který se dle Georga Swarzenského mohl dostat 
do českých zemí ještě v  poslední třetině 12. století, stejným způsobem zaznamenává 
svátek sv.  Jiljí.9 Žaltář každopádně můžeme pokládat za jeden z  dokladů provázanosti 
svatojilské úcty v německých a českých zemích románské epochy, kterou vyjma kontaktů 

7 Národní knihovna (dále NK) ČR, sign. VI.E.13, pag. VIII.
8 NK ČR, sign. VI.E.4c, fol. 6r; Tamtéž, sign. XXIII.D.156, fol. 3v; Tamtéž, sign. VI.G.11, fol. 4v.
9 Tamtéž, sign. XIII.E.14b, fol. 5r. Srov. SWARZENSKI, Georg: Die Salzburger Malerei von den ersten Anfän‑
gen bis zur Blütezeit des romanischen Stils. Leipzig 1913, s. 141–142.

Obr. 1. Opatský kostel sv. Jiljí v jihofrancouzském 
SaintGilles (Wikimedia Commons, Chris06,  
SaintGilles abbey church)
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spřízněných benediktinských klášterů jistě ovlivňovala i dlouhodobá příslušnost pražské 
a olomoucké diecéze ke svazku mohučské církevní provincie. Pro dobře představitelnou 
zásadnější roli českých benediktinských klášterů při uvádění kultu jejich svatého opata 
Jiljího do českých zemí ale nemáme žádné přímé doklady.

Starobylost kultu sv. Jiljí dokládá i dávná přítomnost Jiljího svatých ostatků, které ve 
středověkých Čechách prokazatelně a v nikoli malé míře, cirkulovaly nejpozději od druhé 
poloviny 12. století. Otázka jejich pravosti dle našeho mínění nehrála v zásadě roli. Obec
ně se věřilo, že jsou pravé, ačkoli se často jednalo o falzifikáty. Pokud se zeptáme, kdy a na 
jakých místech se vyskytovaly, popřípadě odkud mohly do českých zemí přijít, můžeme se 
spolehnout nejméně na tři nalezené pramenné záznamy. Víme totiž, že již 30. května roku 
1158 pražský biskup Daniel I. vložil relikvii sv. Jiljí společně s přibližně dvěma desítkami 
dalších do oltáře nově vybudovaného kostela sv. Petra v Bohnicích.10 Podobná situace se 
opakovala v listopadu o sedm let později, kdy tentýž biskup vlastnoručně uložil ostatky 

10 FRIEDRICH, Gustavus (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I  (dále CDB I). Praha 
1904–1907, č. 182, s. 178–179.

Obr. 2. Hrob sv. Jiljí v kryptě klášterního kostela SaintGilles
(Wikimedia Commons, Daniel VILLAFRUELA, Sarcophagus 
of the tomb of Saint Gilles)
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sv.  Jiljí spolu s dalšími do oltáře Panny Marie v novém kostele sv.  Jakuba ve vsi Jakub 
u Kutné Hory.11 Konečně se svatojilská relikvie objevila ještě 20. května 1203 v Rynárci, 
kde ji do oltáře nově vysvěceného kostela sv. Vavřince vložil pražský biskup Daniel II.12 
Z  těchto pramenů tedy jasně plyne, že světcovy ostatky se v českých zemích vzhledem 
k  počtu hned tří známých relikvií vyskytovaly již v  druhé polovině 12. a  na počátku 
13. století poměrně běžně. Jistě byly přítomny nejméně ve třech venkovských kostelech 
ve středních a jihovýchodních Čechách. Ve všech uvedených případech s Jiljího svatými 
ostatky disponovali pouze pražští biskupové, tudíž je dosti pravděpodobné, že relikvie 
sledovaného světce do držení biskupství získal jeden z nich. Ať již přímo cestou do blíz
kých německých oblastí Říše, kam se z Francie svatojilské relikvie již dříve dostaly,13 či 
prostřednictvím vzácných darů jiných osobností, například některých zcestovalých kněží, 
benediktinských mnichů či panovníka. Přímý kontakt pražského biskupství, respektive 
některého z  kleriků působícího na území pražské diecéze s  benediktinským klášterem 
Saint Gilles na jihu Francouzského království, odkud zákonitě musely vzhledem k tam
nímu slavnému hrobu sv. Jiljí všechny jeho relikvie primárně pocházet, sice nemůžeme 
vzhledem k možnému poutnímu cestování vyloučit, je však nepravděpodobný.

Celkovou šíři kultu sv. Jiljí v nejstarším sledovaném období do konce 12. století a jeho 
význam mohou ještě vhodně dokreslit například svatojilské legendy, umělecké památky 
a patrocinia. Protože jsme však při výzkumu pramenů nalezli nejstarší české umělecké 
zobrazení a shodně legendu o sv. Jiljí až ve 13. století, musíme se pro nejstarší období 
opřít výhradně o patrocinia. Kolik svatojilských patrocinií tedy existovalo a  jaké závěry 
můžeme z faktu existence těchto patrocinií vyvodit? Coby výchozí premisu uvádíme, že 
jsme nalezli nejméně jedenáct starobylých kostelů a kaplí s patrociniem sv. Jiljí, u nichž 
můžeme dle současného stavu poznání odůvodněně předpokládat, že vznikly pravděpo
dobně ještě do konce 12. století a byly zasvěceny Jiljímu.14

Podobný počet starobylých svatojilských patrocinií v českých zemích, v nichž se během 
12. století farní organizace, spojená s výstavbou mnoha venkovských kostelů, teprve kon
stituovala,15 musíme jednoznačně chápat jako poměrně značný. Není jasné, kolik chrámů 
v  českých zemích do konce 12. století skutečně existovalo, historik David Kalhous ve 
své monografii zmiňuje přibližně 110 kostelů, klášterů či kapitul zmiňovaných písemný
mi prameny do roku 1200.16 I když je jisté, že zdaleka ne všechny chrámy byly písemně 
zaznamenány, jejich celkový počet můžeme odhadovat maximálně ve vyšších stovkách, 
nikoli tisících, i kdyby bylo hypoteticky každý rok na území Českého knížectví vystavěno 

11 CDB I, č. 230, s. 208–209.
12 FRIEDRICH, Gustavus (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II (dále CDB II). Praha 1912, 
č. 33, s. 30; EMLER, Josef (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae : Pars II, annorum 
1253–1310 (dále RBM II). Pragae 1882, č. 2639, s. 1155–1156.
13 Srov. VIARD, P.: Egidio, s. 958.
14 Milevsko (okr. Písek), kostel sv. Jiljí, před 1184; Blanice (okr. Strakonice), kostel sv. Jiljí, 2. pol. 12. stol.; Brno
Komárov, kaple sv. Jiljí, konec 12. stol.; Libice nad Doubravou (okr. Havlíčkův Brod), kostel sv. Jiljí, 12. stol.; Uh
lířské Janovice (okr. Kutná Hora, kostel sv. Jiljí, 2. pol. 12 stol. – poč. 13. stol.; Mirotice (okr. Písek), závěr 12. stol.; 
Kraslice (Kostelní, okr. Sokolov), kostel svatého Jiljí, 2. pol. 12. stol.; Bečov (okr. Most), přelom 12.–13.  stol.; 
Jirkov (okr. Chomutov), kostel sv. Jiljí, 12.–13. stol; Mšené lázně (Ředhošť, okr. Litoměřice), kostel svatého Jiljí, 
12.–13. stol.; Svitavy, kostel sv. Jiljí, 12. stol.
15 Srov. KALHOUS, David: České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II: Svět doby knížecí. Praha 2013, 
s. 173, 176, 182–183.
16 Tamtéž, s. 173.
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hned několik nových kostelů.17 Nejméně jedenácti kostelům či kaplím zasvěceným sv. Jiljí 
mezi nimi tak připadlo významné místo. Nejvíce patrocinií bylo v té době patrně spojeno 
přímo s  Marií, Kristem (sv.  Kříž), apoštoly, předchůdcem Páně sv.  Janem Křtitelem či 
oblíbenými patrony spojenými s českou či moravskou státností (svatí Václav, Vojtěch, Vít, 
Kliment). Jen málo dalších světců, hlavně raně křesťanských mučedníků a nejoblíbeněj
ších světců vyznavačů, se jim v počtech patrocinií přibližovalo či vyrovnávalo. Mezi světci 
románské epochy nedomácího původu ale sv. Jiljí hrál nepochybně významnou roli, kdy 
počet Jiljího patrocinií můžeme směle porovnávat s četností patrocinií jiných podobně 
oblíbených světců, jako byli například svatí Vavřinec, Mikuláš, Jiří. Ze světců spjatých 
s  frankofonním prostředím dosáhl většího věhlasu než Jiljí pouze extrémně populární 
světec pokory, chudoby a milosrdenství sv. Martin z Tours, jak plyne ze závěrů naší dizer
tační práce.18

Oblíbenost a podoba svatojilského kultu v době knížecí

Na závěr zkoumání nejstarší fáze úcty ke sv. Jiljí v českých zemích do konce 12. století se 
musíme zamyslet nad obligátní otázkou, proč se právě sv. Jiljí, dávný poustevník a býva
lý opat vzdáleného jihofrancouzského kláštera Saint Gilles, stal již v  přemyslovských 
českých zemích doby knížecí jedním z nejoblíbenějších světců. Připomínáme, že svátek 
sv.  Jiljí byl slaven napříč českými zeměmi nejpozději v  první polovině 12. století, byly 
přítomny a ctěny Jiljího ostatky, respektive bylo mu zasvěceno větší množství křesťan
ských svatyní. Dosud neřešená odpověď, proč vůbec sv. Jiljí dosáhl v Čechách i na Moravě 
nejpozději ve 12. století takové obliby, není jednoduchá. Každopádně však nemůže být 
jednoznačná, neboť pro jakékoli jasné závěry postrádáme spolehlivé dobové prameny. 
Musíme se tak pohybovat pouze v rovině hypotéz.

Je možné, že k  masivnějšímu šíření povědomí o  sv.  Jiljí v  11. a  12. století přispěla 
nejstarší svatojilská legenda Vita sancti Aegidii a  snad i  návazná frankofonní legenda 
Guillauma de Berneville sepsaná kolem poloviny 12. století, díky nimž mohly být dobře 
připomenuty hlavní legendické aspekty Jiljího života. Zdá se ale, že jen legendy nemohly 
z Jiljího učinit tak populárního světce. Pokud se podíváme na svatojilskou úctu do konce 
12. století ze širšího evropského pohledu, zjistíme, že se intenzivní kult sv. Jiljí ve vrchol
ném středověku nešířil jen v českých zemích a Francii (místo původu kultu), ale i v někte
rých dalších zemích západní a střední Evropy. Nejsilněji na území dnešního Německa, 
Belgie, Rakouska či rovněž Polska.19 Domníváme se, že nejméně v těchto zemích včetně 
Čech a Moravy vyjma legend či přítomnosti Jiljího svatých ostatků, jejichž alespoň nepa
trnou část bylo obvyklé vkládat do oltářů v nově svěcených chrámech nejen přímo sv. Jiljí, 
hrál při rozsahu svatojilské úcty roli ještě jeden aspekt – světecký patronát. A byla to patr
ně role vůbec nejdůležitější.

Zdá se, že patrně již ve vrcholném středověku mohl sv. Jiljí napříč křesťanskou spo
lečností zastávat roli patrona v boji proti nejrůznějším nemocem, moru, rakovině či epi
lepsii, či například při dobré zpovědi (legendistický vztah k císaři Karlu Velikému), která 

17 Srov. tamtéž, s. 176.
18 Srov. SLEPIČKA, Martin: Symbolická role francouzských světců v  českém středověku v  kontextu česko‑
‑francouzských kulturních vztahů. Dizertační práce, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta. Ostrava 2022, 
s. 169–361, zde zvláště s. 305 (v tisku).
19 Srov. EKERT, F.: Církev, s. 610; VIARD, P.: Egidio, s. 958.

ČLÁNKY A STUDIE MARTIN SLEPIČKA KULT POPULÁRNÍHO RANĚ STŘEDOVĚKÉHO SVĚTCE SV. JILJÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH … 



104 HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY 2022/2

byla základem pro takzvanou dobrou smrt bez smrtelných hříchů vedoucí ke spáse. Pro 
tyto patronáty, které se v zásadě ani v delším časovém úseku neměnily, se koneckonců 
stal později jedním ze čtrnácti svatých pomocníků.20 Dle našeho názoru byl však sv. Jiljí 
uctíván především jako hlavní patron neplodnými ženami,21 respektive manželskými páry 
postrádajícími vlastní potomky a dědice, což spojovalo všechny urozené i neurozené části 
středověké společnosti, a  formovalo tak širokou svatojilskou úctu. Povšimli jsme si, že 
tento aspekt kultu sv. Jiljí mohl být aktuální především ve střední Evropě vrcholného stře
dověku, jak to dosvědčuje například Kosmova Kronika Čechů. Ta vypráví příběh o kněžně 
Juditě Přemyslovně, původem české manželce polského knížete Vladislava I. Hermana, 
která údajně měla na přímluvu sv. Jiljí otěhotnět zřejmě poté, co prostřednictvím svého 
kaplana Petra vypravila dary určené poutnímu klášteru spravujícímu jeho hrob na jihu 
Francie v Saint Gilles.22 Dle dávné tradice, vzpomínané již polským barokním historikem 
Piotrem Jackem Pruszczem, měli posléze Vladislav s Juditou v Krakově založit první kos
tel k poctě sv. Jiljí.23

V  souvislosti s  tímto aspektem kultu sv.  Jiljí musíme v  širší známost uvést rovněž 
aktuální objev probíhajícího archeologického výzkumu z Třebíče. Při něm byl na hlav
ním Karlově náměstí nalezen asi čtyřcentimetrový středověký poutní odznak pocházející 
z kláštera Saint Gilles s figurálním vyobrazením sv. Jiljí.24 Odznak je možno jednoznačně 
určit díky doprovodnému nápisu „S. EGIDI“. Dosud bohužel nebyly terénní výzkumy 
archeologů v Třebíči ukončeny, natož pak náležitě zhodnoceny a publikovány. Při kompa
raci s recentním francouzským výzkumem, který se rovněž zabýval i svatojilskými poutní
mi odznaky, se ale můžeme oprávněně domnívat, že se jedná o gotický relikt pocházející 
nejspíše až z druhé poloviny 13. či 14. století.25 Vzhledem k tomu, že podobný odznak bylo 
možno obdržet za úplatu při soukromých poutních cestách na jih Francie do benediktin
ského kláštera Saint Gilles, je víceméně jisté, že se osobní (soukromé) či zprostředko
vané (viz Kosmou zachycené vyslání kaplana s dary) poutní cesty obyvatel českých zemí 
k hrobu sv. Jiljí skutečně konaly. A mohly být i častější, než by se snad mohlo, vzhledem 
k nutnosti překonat více než tisícikilometrovou vzdálenost, na první pohled zdát. Sou
hrnem si proto myslíme, že za starobylým kultem sv.  Jiljí v  českých zemích do konce 
12. století tedy, vyjma legend či přítomnosti relikvií, stojí především Jiljího obliba jakožto 
významného svatého přímluvce při neplodnosti, jež ve společnosti vyvolávala negativní 
konotace, popřípadě i v jiných těžkých nemocech.

20 Tamtéž; MAYR, V.: Aegidius, s. 52; VIDMANOVÁ, A. (ed.): Jakub, s. 251.
21 Srov. MAYR, V.: Aegidius, s. 52.
22 BRETHOLZ, Bertold (ed.): Monumenta Germaniae Historica : Scriptores rerum Germanicarum : Nova se‑
ries, II: Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Berolini 1923, s. 133–134. Srov. KOSMAS: Kronika Čechů. Praha 
2011, s. 124–125; VELÍMSKÝ, Tomáš: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích. Archaeolo‑
gia historica 23, 1998, č. 1, s. 436.
23 PRUSZCZ, Piotr Jacek: Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa, Albo Koscioły y co w nich iest widzenia godnego 
y znacznego. Kraków 1650, s. 129.
24 ZVĚŘINA, Antonín: Na Karlově náměstí pokračuje průzkum. Třebíčské noviny 26, 2020, č. 11, s. 12; ŘÍHO
VÁ, Ivana: Středověké mince, odznak nebo hrací kostka. Karlovo náměstí vydalo další poklady. Třebíčský deník.cz. 
Online, cit. 11. 1. 2022, dostupné na https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/stredoveke mince odznak nebo
hraci kostka karlovo namesti vydalo dalsi poklady2.html; KRČMÁŘ, Milan: Objev archeologů : Kvůli neplod‑
nosti žena z Třebíče putovala až do jižní Francie. Deník.cz. Online, cit. 11. 1. 2022, dostupné na https://www.denik.
cz/regiony/kvuli neplodnosti zena zrejme putovala az do st gilles vjizni franci20211202.html?login=1.
25 Srov. THUAUDET, Olivier: La pratique du pèlerinage en Provence à la fin du Moyen Âge et au début de 
l’époque moderne d’après les enseignes et les ampoules. Archéologie Médiévale 47, 2017, s. 106–110.
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Kostelní a oltářní patrocinia sv. Jiljí ve středověkých Čechách a na Moravě

Svatojilská úcta ale 12. stoletím samozřejmě neskončila a  v  českých zemích byla silně 
přítomna až do hloubi pozdního středověku. Přinášela rovněž nové podněty, především 
co se týče transformace kultu sv.  Jiljí (čtrnáct svatých pomocníků), popřípadě vzniku 
jeho nových chrámů či uměleckých zobrazení. Jestliže jsme v nejstarším období do konce 
12. století pracovali s nejméně jedenácti stojícími chrámy sv. Jiljí, při rozšíření výzkumu 
na celý zbývající vrcholný a pozdní středověk jsme si vědomi existence ještě nejméně dal
ších 54 kostelů, u  nichž můžeme dle nynějšího stavu poznání odůvodněně předpoklá
dat, že nesly svatojilské patrocinium.26 Celkově tedy v českých zemích v době středověku 

26 Bory (Dolní Bory, okr. Žďár nad Sázavou), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Budislavice (okr. Plzeň jih), kostel sv. Jiljí, 
konec 13. stol.; Hartvíkovice (okr. Třebíč), kostel sv. Jiljí, před 1340; Huzová (okr. Olomouc, kostel sv. Jiljí, 2. pol. 
14. či 15. stol.; Chlum (okr. Karlovy Vary), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 14. stol.; Libeř (okr. Praha západ), kostel sv. Jiljí, 
14. stol.; Libyně (okr. Louny), kostel sv. Jiljí, 2. pol. 14. stol.; Hosoun (Mělnice, okr. Domažlice), kostel sv. Jiljí, 
1. pol. 14 stol.; Mladějov (okr. Jičín), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Moutnice (okr. Brno venkov), kostel sv. Jiljí, před 
1298; Mrákotín (okr. Jihlava), kostel sv. Jiljí, konec 14. stol.; Nasavrky (okr. Chrudim), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; 
Našiměřice (okr. Znojmo), kostel sv. Jiljí, 2. čtvrt 14. stol.; Pardubice (Pardubičky), kaple sv. Jiljí, před 1295; Praha 
(Staré Město), kostel sv. Jiljí, 1. třet. 13. stol.; Prosiměřice (okr. Znojmo), kostel sv. Jiljí, 2. pol. 13. stol.; Rejšice 
(okr. Mladá Boleslav), kaple sv. Jiljí, 2. třet. 14. stol.; Švihov (okr. Klatovy), kostel sv. Jiljí; 1. pol. 13 stol.; Třebnice 
(okr. Domažlice), kostel sv. Jiljí, poč. 14. stol.; Třeboň, kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny, před 1280; Vina
řice (okr. Louny), kostel sv. Jiljí, 1356; Všebořice (okr. Benešov), kostel sv. Jiljí, přelom 13.–14. stol.; Zděbořice 
(okr. Klatovy), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 14 stol.; Dolní Dvořiště (okr. Český Krumlov), před 1279; Dvorce (okr. Brun
tál), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 14. stol.; Praha (Nové Město), kaple sv. Jiljí, před 1360; Číměř (okr. Jindřichův Hradec), 
kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Teplá (okr. Cheb), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Chropyně (okr. Kroměříž), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 
13.  stol.; Pavlovice u Přerova (okr. Přerov), kostel sv.  Jiljí, 2. pol. 14.  stol.; Úsov (okr. Šumperk), kostel sv.  Jil

Obr. 3. Městský chrám sv. Jiljí na Starém Městě 
pražském (Soukromá sbírka autora)
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existovalo nejméně 65 solitérních kostelů a kaplí zasvěcených sv. Jiljí. Takový enormní 
počet nám sice neumožňuje se individuálně zabývat otázkami, proč a kdy byl ten který 
kostel zrovna zasvěcen sv. Jiljí, nicméně lépe umožňuje souhrnně interpretovat geografic
ká a chronologická hlediska svatojilských patrocinií, popřípadě i některá další specifika.

Z podrobného výčtu kostelů a kaplí sv.  Jiljí v doprovodné poznámce jasně plyne, že 
nové svatojilské chrámy měly v českých zemích až do 14. století jasně vzrůstající tenden
ci, ale že se v 15. století trend strmě obrátil. Jestliže do konce 12. století vzniklo nejméně 
jedenáct kostelních patrocinií sv. Jiljí, v 13. století jich přibylo osmnáct a v následujícím 
14. století ještě dalších 32. Naopak v celém dalším 15. a na počátku 16. století byly zalo
ženy jen čtyři nové kostely sv. Jiljí, což je citelný pokles. Nemůžeme však říci, že za tímto 
úbytkem v  českých zemích stojí jakékoli výraznější ochabnutí zájmu o  sv.  Jiljí. I  když 
pozdní středověk, proslulý zintenzivněním soukromé zbožnosti, měl samozřejmě v úctě 
i celou řadu jiných světců či světic (Kateřina Alexandrijská, Barbora, Dorota, Bernardin 
Sienský), sv. Jiljí stále zůstával v oblibě coby jeden ze čtrnácti svatých pomocníků v nouzi.

Za poklesem patrocinií sv. Jiljí v českých zemích 15. a počátku 16. století tak musíme 
spíše hledat složité vnitropolitické problémy spojené s husitskými bouřemi a následným 
vznikem utrakvistické církve, která okázalým projevům světeckých kultů včetně Jiljího 
vskutku nepřála. Rovněž musíme zmínit, že ve všech hlavních osídlených oblastech Čech 
i Moravy již byla dle všeho v předhusitské době dotvořena poměrně hustá síť venkovských 
farních kostelů, tudíž v dalším průběhu pozdního středověku přirozeně odpadla potřeba 
stavět velké množství nových chrámů, pro něž by ostatně v katolických ani utrakvistických 
oblastech nebyl dostatek vysvěcených kněží. Co se týče geografického hlediska svatojil
ských patrocinií ve středověku, myslíme si, že tato patrocinia byla víceméně rovnoměrně 
rozprostřena napříč celými Čechami i Moravou. Skutečně chrámy sv.  Jiljí nalézáme ve 
středověku takřka všude, včetně severní či střední Moravy. Nestály snad jen v dosud neko
lonizovaných horských oblastech na východě Moravy. Svatojilská patrocinia navíc dle 
našeho názoru existovala nezávisle na jakémkoli dalším jednotícím prvku. Jiljího kostely 
a kaple stály jak v královských a jiných typech měst (Staré Město pražské, Nové Město 
pražské, Třeboň, Svitavy, Vlašim), tak v celé řadě venkovských obcí, které byly samozřej
mě nejpočetnější; svatojilské patrocinium tak nesly kaple, malé farní kostely i velkorysé 
klášterní (Třeboň, Staré Město pražské) či městské chrámy. To vše dle našeho názoru 
svědčí o  mimořádně široké oblibě benediktinského opata a  poustevníka sv.  Jiljí napříč 
českou středověkou společností včetně nejpočetnějších lidových vrstev na venkově.

Společně s  Jiljího kostelními patrocinii v  českých zemích během středověku ruku 
v ruce existovala samozřejmě také oltářní patrocinia sv. Jiljí. Při výzkumu jsme ale pro 
celý český středověk nalezli pouze čtyři oltáře sv. Jiljí, a to v Milevsku, Kutné Hoře, Kutné 

jí, 15. stol.; Hořovice (okr. Beroun), kostel sv. Jiljí, před 1321; Lužec nad Vltavou (okr. Mělník), kostel sv. Jiljí, 
14.  stol.; Rakovník, kostel sv.  Jiljí, konec 15.  stol.; Vlašim (okr. Benešov), kostel sv.  Jiljí, před 1303; Domanín 
(okr. Jindřichův Hradec), kostel sv. Jiljí, před 1515; Heřmaň (okr. Písek), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 13. stol.; Horní 
Slatina (okr. Jindřichův Hradec), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 13. stol.; Rychnov u Nových Hradů (okr. České Budějovice, 
kostel sv. Jiljí, 13. stol.; Strmilov (okr. Jindřichův Hradec), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Mladý Smolivec (Budislavice, 
okr. Plzeň jih), kostel sv. Jiljí, konec 13. stol.; Lomnice (okr. Sokolov), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Dolánky nad Ohří 
(okr. Litoměřice), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Bezděz (okr. Česká Lípa), kostel sv. Jiljí, 13. stol.; Chvalkovice (okr. Ná
chod), kostel sv. Jiljí, poč. 14. stol.; Markvartice (okr. Jičín), kostel sv. Jiljí, 14. stol.; Heraltice (okr. Třebíč), kostel 
sv. Jiljí, 14. stol.; Moravské Budějovice (okr. Třebíč), kostel sv. Jiljí, před 1235; Ruda (okr. Žďár nad Sázavou), 
kostel sv.  Jiljí, 14. stol.; Brno Líšeň, kostel sv.  Jiljí, před 1306; Dolní Dunajovice (okr. Břeclav), kostel sv.  Jiljí, 
14. stol.; Kobeřice u Brna (okr. Vyškov), kostel sv. Jiljí, 1. pol. 13. stol.; Praha Zbraslav, kostel sv. Jiljí, 13. stol.; 
Újezd u Tišnova (okr. Brno venkov), kostel sv. Jiljí, 2. pol. 13. stol.
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Obr. 4. Svatý Jiljí jako benediktinský opat s laní a šípem 
(vlevo) na malbě Mistra Třeboňského oltáře z doby kolem 
roku 1380 (Wikimedia Commons, Národní galerie v Praze, 
Oltář třeboňský, Sv.Jiljí, sv.Augustin, sv.Jeroným)
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Hoře Náměti a Jihlavě,27 vzniklé v rozmezí 13.–15. století, což je v porovnání s kostelními 
patrocinii sv. Jiljí jen malý zlomek. Při zodpovězení otázky, proč vznikl takový nepoměr, 
když často býval vzhledem k vyššímu počtu existujících oltářů zejména ve městech tento 
poměr obrácený či alespoň přibližně vyrovnaný,28 si myslíme, že svou roli mohli hrát 
i fundátoři těchto církevních staveb. Ti se zřejmě vzhledem k Jiljího oblibě, pokud chtěli 
například uctít přímo sv. Jiljí za pomoc se zahnáním neplodnosti či s uzdravením z těžké 
nemoci, nespokojili s méně reprezentativními oltáři a dávali rovnou přednost kostelním 
stavbám. I když je samozřejmě nutno předpokládat, že za kostelními patrocinii sv. Jiljí 
většinou stála jen skutečnost, že se jednalo o hluboce zakořeněného a populárního světce, 
který byl vždy nanejvýš vhodný pro zasvěcení nově budovaného chrámu.

Vztah českého krále a římského císaře Karla IV. ke sv. Jiljí

Co se týče liturgické oslavy svátku sv. Jiljí v českém vrcholném a pozdním středověku, při 
využití rozsáhlých edic českých středověkých kalendárií Michala Dragouna můžeme roz
hodně konstatovat, že svátek sv. Jiljí byl v českých zemích každý rok 1. září poctivě připo

27 Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupská konzistoř, inv. č. 129, fol. 8v; TINGL, Franti
šek Antonín (ed.): Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc pri‑
ma vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362 : Tomus primus. Pragae 1867, s. 57; EMLER, Josef (ed.): 
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim : Liber sextus ab anno 1399 usque ad 
annum 1410. Pragae 1883, s. 3; MENDL, Bedřich – LINHARTOVÁ, Milena (eds.): Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moravia, VII/2 (1359–1360). Praha 1955, č. 599, s. 370–371; LOSERTH, Johann (ed.): 
Archiv für österreichische Geschichte, 78: Das Granum Catalogi praesulum Moraviae. Nach der Handschrift des 
Olmützer Domkapitel ‑Archives. Wien 1892, s. 77; ZLÁMAL, Bohumil – GAJA, Vojtěch (eds.): Katalog moravských 
biskupů, arcibiskupů a kapitul staré i nové doby. Olomouc 1977, s. 19; ELBEL, Petr: Zlomek olomoucké konfir
mační knihy z let 1452–1455 : Předběžné výsledky rozboru opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, 
diecézní správy a konfesního soužití na Moravě po polovině 15. století. In: HRDINA, Jan – ZILYNSKÁ, Blanka 
(eds.): Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha 2007, s. 134.
28 Srov. SLEPIČKA, Martin: Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku : K 1 600. výročí smrti církevního otce 
svatého Jeronýma. Ostrava 2021, s. 222.
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mínán ve všech (arci)diecézních chrámech, včetně kostelů litomyšlské diecéze,29 a rovněž 
v klášterech či komendách cisterciáků, premonstrátů, augustiniánů, minoritů (klarisek), 
dominikánů, německých rytířů i johanitů.30 Považujeme za nutné připomenout, že české 
benediktinské kláštery, které oslavovaly svého svatého patrona vzešlého z jejich středu, 
většinou slavily svátek sv. Jiljí ještě slavnostnější formou, jak dokládají zápisy odlišným 
(červeným) inkoustem vyhrazeným jen menšímu počtu těch nejvýznamnějších svátků.31

Přestože se svatojilská úcta v průběhu 13. století a 14. století nijak nezmenšovala, jak 
jsme doložili přibýváním stále nových kostelních patrocinií, v době vlády zbožného a vždy 
relikvií chtivého českého krále a římského císaře Karla IV. zaznamenáváme nárůst zájmu 
o sv. Jiljí, který dle pramenných náznaků zřejmě začal zajímat i samotný pražský královský 
dvůr a ačkoli tento fakt doposud nebyl historiografií příliš akcentován, také vládnoucího 
panovníka. Karel  IV., jeho dvůr, následovníci i umělci se mohli opřít o dlouhou českou 
tradici svatojilské úcty, jež byla nejpozději v průběhu poslední třetiny 13. století posílena 
o nejstarší legendické opisy úplného životopisu sv. Jiljí a také o jeho nejstarší známá umě
lecká vyobrazení.32 Kapitola o sv. Jiljí nemohla přirozeně chybět ani v šířených opisech 
známé Legendy aurea, z níž byl po polovině 50. let 14. století ve shodě se záměry Karla IV. 
vytvořen neznámým dominikánem její první staročeský překlad známý jako Passionál, 
obsahující mimo jiné články také ucelený text o Jiljím.33

Dosavadní historické literatuře, včetně té nejnovější, je dobře znám Karlův vřelý 
vztah k celé řadě křesťanských světců, který demonstroval sbíráním jejich svatých ostat
ků. Nejen z ryze zbožných, ale i politických pohnutek, neboť pomocí nich podporoval 
své politické zájmy a zaštiťoval se jejich autoritou. Mezi oblíbené a zvlášť preferované 
světce Karla IV. náležel hlavně sv. Václav, stále moderní ideál křesťanského vládce Čechů, 
a také například svatí Vojtěch, Ludmila, Vít, Prokop, Zikmund, Karel Veliký, Jeroným 
či Kateřina Alexandrijská.34 Domníváme se však, že se k nim můžeme pokusit připočíst 
také námi sledovaného světce sv. Jiljí. Ano, samozřejmě můžeme namítnout, že jiným 
světcům Karel prokazoval viditelně větší přízeň, což je pravdivé tvrzení, přesto dle naše
ho mínění u Karla IV. a jeho dvorského okruhu hrála roli i svébytná svatojilská úcta. Je 
potřeba především odpovědět na otázku, proč tak soudíme. Nalezli jsme pro to následu
jící doklady.

Ještě v  dobách lucemburského dvojvládí Karel coby moravský markrabě směřující 
k  zisku říšské královské koruny prohluboval v  polovině 40. let 14. století, v  kooperaci 
s českým králem Janem Lucemburským, své styky s avignonskou kurií. Jedním z výsled
ků Karlových intenzivních kontaktů s příznivě nakloněným papežem Klementem VI. bylo 
kromě dobře známých privilegií také vydání speciální papežské listiny, v  níž Klement 

29 Srov. DRAGOUN, Michal: Česká středověká kalendária. Magisterská diplomová práce, Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta. Praha 2000, s. 364–755; NK ČR, sign. XII.F.29, fol. 6r.
30 Srov. DRAGOUN, M.: Česká středověká kalendária, s. 28–33, 132–147, 178–185, 239–240, 260–276, 
292–305, 309–315, 322–331, 809–814.
31 Tamtéž, s. 52–67, 71–77, 79–84, 86–95.
32 NK ČR, sign. VI.E.1, fol. 125r–132v. Nejstarší známé české vyobrazení sv. Jiljí doprovázející v úvodní histo
rické iniciále „S“anctorum text Vita sancti Egidii, nalézáme na fol. 125r téhož rukopisu.
33 Srov. VIDMANOVÁ, A. (ed.): Jakub, s. 28–31, 250–252.
34 Srov. ŽŮREK, Václav: Karel IV. : Portrét středověkého vládce. Praha 2018, s. 169–177; ANTONÍN, Robert: 
Ideální panovník českého středověku : Kulturně ‑historická skica z dějin středověkého myšlení. Praha 2013, s. 331; 
SLEPIČKA, M.: Úcta, s. 59.
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6.  května  1346, nikoli dříve uváděného roku 1345,35 udělil metropolitnímu chrámu 
sv. Víta v Praze možnost získat pro zbožné věřící speciální odpustky, pokud se v násle
dujícím jeden a čtvrt roce zúčastní ve svatovítském chrámu liturgie při jednom z přesně 
určených svátků.36 Vyjma mariánských svátků se do úzkého výběru dostali jen svatí Vít, 
Václav, Vojtěch, Ludmila, Jiří, Stanislav a právě sv. Jiljí.

V listině je při zdůvodnění uvedeno, že ve svatovítské katedrále spočívají „těla“, respek
tive svaté ostatky, těchto konkrétních světců. S tím můžeme v zásadě souhlasit, přestože 
jsme Jiljího ostatky v nejstarších inventářích svatovítského chrámového pokladu jmeno
vitě nenalezli.37 Nicméně již dříve ve 12. a 13. století pražští biskupové s Jiljího ostatky 
běžně disponovali a navíc s nimi osobně manipulovali.38 Museli je tudíž mít ve své blízkos
ti, ve svatovítském chrámu či přilehlých budovách, samozřejmě k dispozici. Jestliže papež 
Klement VI. zrovna na svátek sv. Jiljí 1. září roku 1346 udělil svatovítskému chrámu pro 
poutníky speciální odpustky, pak za tím dle našeho názoru musely být konkrétnější důvo
dy a jasný záměr. Klement samozřejmě postupoval na žádost Karla Lucemburského, jako 
u celé řady dalších církevně politických žádostí mu v květnu 1346 předložených.39 Tudíž 
musíme důvody výběru sv. Jiljí hledat pravděpodobně u Karla, který byl jistě dobře obe
známen s celým spektrem křesťanských světců a jejich specifiky.

Povšimli jsme si, že v době vlády Karla IV. svatojilskou úctu prokazoval nejen panovník, 
ale i další osobnosti z okruhu pražského dvora. Nakolik se v oblibě sv. Jiljí, který se nicméně 
oproti jiným nestal okázale propagovaným světcem, odrazily i Karlovy osobní preference, 
není zřejmé. Předně se v literatuře tradičně uvádí, že v roce 1356 měl obdržet svatovít
ský chrám tři částečky ostatků sv. Jiljí původem z Francie.40 Přestože se nám nepodařilo 
v  dostupných edicích přímo dohledat konkrétní pramen, výše řečená informace dobře 
zapadá do širšího kontextu. V závěru roku 1356 se totiž Karel IV. osobně setkal na říšském 
sjezdu v Metách s francouzským dauphinem Karlem a jeho doprovodem, který mu někdy 
v  průběhu rokování o  přátelské úmluvě mohl předat kromě známých trnů z  Kristovy 
trnové koruny i další cenné dary.41 Umíme si představit, že například touto, ale i jinými 
cestami se mohly tyto další svatojilské relikvie skutečně dostat do Prahy. Navíc je prav
děpodobné, že právě předmětné nové ostatky, které pro prokazování veřejné úcty musely 
být od konání čtvrtého lateránského koncilu vystavovány jen v relikviáři,42 byly po roce 
1356 vloženy do nově provedeného gotického zlaceného relikviáře parléřovského typu 
obsahujícího ostatky osmi světců včetně sv. Jiljí.43 Vzhledem ke značce na noze relikviáře, 

35 PODLAHA, Antonín – ŠITTLER, Eduard: Chrámový poklad u sv. Víta v Praze : Jeho dějiny a popis. Praha 1903, 
s. 18.
36 Archiv Pražského hradu, fond Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta, sign. 171VIII/8. Srov. KLICMAN, La
dislav (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, I: Acta Clementis VI. (1342–1352). Pragae 
1903, č. 648. s. 384–385.
37 Srov. PODLAHA, A. – ŠITTLER, E.: Chrámový poklad, s. III–XXV.
38 CDB I, č. 182, s. 178–179; CDB I, č. 230, s. 208–209; RBM II, č. 2639, s. 1155–1156; CDB II, č. 33, s. 30.
39 Srov. SPĚVÁČEK, Jiří: Karel IV. : Život a dílo (1316–1378). Praha 1979, s. 190; PODLAHA, A. – ŠITTLER, 
E.: Chrámový poklad, s. 18.
40 EKERT, F.: Církev, s. 610.
41 Srov. ŠMAHEL, František: Cesta Karla  IV. do Francie 1377–1378. Praha 2006, s. 65–69; SPĚVÁČEK, J.: 
Karel IV., s. 247.
42 PUMPROVÁ, Anna – PSÍK, Richard: Apendix : Konstituce čtvrtého lateránského koncilu. In: ANTONÍN, 
Robert a kol.: Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století. Praha 2020, s. 391.
43 KUTHAN, Jiří – ROYT, Jan: Karel IV. : Císař a český král – vizionář a zakladatel. Praha 2016, s. 618–620.
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Obr. 5. Kostel sv. Jiljí ve Svitavách z 12. století 
(Soukromá sbírka autora)

Obr. 6. Kostel sv. Jiljí v Dolních Dunajovicích 
ze 14. století (Soukromá sbírka autora)
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která je spojována přímo s osobou Petra Parléře, je pravděpodobné, že se o vznik relik 
viáře přičinil samotný magister operis svatovítské huti, povolaný do Prahy roku 1356 císa
řem Karlem IV.44 Nakolik Parléř spolupracoval s Karlem IV. a využil jeho financí, nevíme.

Další spojení Karla IV. a jeho dvora se svatojilskou úctou spatřujeme ve velkorysé pod
poře kolegiátní kapituly sv.  Jiljí na Starém Městě pražském, vzniklé někdy v počátcích 
přemyslovských královských Čech, která právě za Karlova života pod patronací pražské 
(arci)diecéze monumentálně přestavovala svůj chrám. Karel IV. stavbě věnoval zvláštní 
přízeň. Nejprve pro financování výstavby kostela sv. Jiljí zařídil prodej zvláštních odpust
ků. Po dokončení stavby byl 4. května roku 1371 český král a císař navíc osobně přítomen 
slavnostnímu svěcení chrámu druhým pražským arcibiskupem Janem Očkem z Vlašimi. 
Staroměstská pražská kapitula sv. Jiljí z přízně panovníka a vedení arcidiecéze dlouhodo
bě těžila, neboť tamní kanovníci zastávali některé dvorské úřady.45

Výše uvedenými příklady jsme se pokusili prokázat dosud neakcentované spojení 
Karla IV. a jemu blízkých osob se svatojilskou úctou v Praze druhé a třetí čtvrtiny 14. sto
letí. Zatím jsme však neopověděli na otázku, proč se vlastně Karel IV. zajímal o sv. Jiljí. 
Dle našeho mínění, které můžeme podložit jen dříve zmiňovanými příklady udělení sva
tovítských odpustků na Jiljího svátek, existencí svatojilských relikvií v novém relikviáři 
či cílenou podporou nového kapitulního chrámu sv. Jiljí na Starém Městě, mohl sehrát 
významnou roli dobře známý světecký patronát sv.  Jiljí, který byl nebeským přímluv
cem všech neplodných žen, respektive všech rodičů usilujících o vlastní potomky. Zde je 
nutné si uvědomit, že i mocný Karel IV. dlouhou dobu hned v průběhu tří manželství, do 
roku 1350 a poté znovu v letech 1351–1361, postrádal vytouženého mužského potomka 
a následníka trůnu. Můžeme si jistě dobře představit, že toto byl ten pravý důvod, proč 
Karel IV. projevoval přízeň sv. Jiljímu a jeho staroměstskému chrámu. Přímluva tohoto 
nebeského patrona totiž mohla zajistit budoucí prosperitu Českého království a vládnou
cí lucemburské dynastie.

Svatojilské umělecké památky v předhusitských a pohusitských Čechách

Dokladem pokračujícího kultu sv.  Jiljí v  předhusitských Čechách jsou především další 
známá česká umělecká zobrazení. V době vlády českého krále Václava IV. jich na čtyřech 
různých místech v nástěnném, deskovém i knižním malířství vzniklo nejméně pět. Svou 
ikonografií patrně navazovaly na některé starší předlohy, zejména z umění doby Karlovy, 
které se ale zřejmě nedochovaly. Jediné starší české zobrazení sv. Jiljí, které je nám známo, 
tak pochází z poslední třetiny 13. století.46 Oproti němu byla ale svatojilská vyobrazení 
poplatná umění doby Václava IV. zjevně bohatší nejen náměty, ale i použitou ikonografií. 
Pokud byl sv. Jiljí v českém umění závěru 13. století zobrazován jen jako opat s berlou 
a knihou,47 nejpozději v předhusitském umění již do svatojilské ikonografie pronikly nové 

44 Tamtéž, s. 620.
45 EMLER, Josef (ed.): Fontes rerum Bohemicarum, IV. Praha 1884, s. 543; HLAVÁČEK, Ivan – HLEDÍKOVÁ, 
Zdeňka (eds.): Protocollum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379–1382 per Paulum de Janowicz archi‑
diaconum Pragensem factae = Visitační protokol pražského arcijáhenství pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 
1379–1382. Praha 1973, s. 50–56; EKERT, F.: Církev, s. 610; ŠUSTA, Josef: České dějiny : Dílu II. část 3 : Karel IV. : 
Otec a syn : (1333–1346). Praha 1946, s. 482.
46 NK ČR, sign. VI.E.1, fol. 125r.
47 Tamtéž.
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legendické atributy. Šíp, jímž měl být při lovu vizigótského krále postřelen, a také divo
ká laň, jejímž mlékem se měl s Boží pomocí živit. Umělci se tak zřejmě vyjma starších 
domácích či zahraničních předloh mohli inspirovat i textem známého díla Legenda aurea 
včetně staročeského Passionálu, jež u Jiljího tyto legendární příhody notoricky uváděla.48

Právě takto s  šípem a  laní u nohou byl sv.  Jiljí, oděný do hávu benediktina, vyobra
zen na reversu jedné z desek Třeboňského oltáře z doby kolem roku 1380.49 Důvod, proč 
se Jiljí objevil na špičkové malbě Mistra třeboňského oltáře je zcela jasný. Byl patronem 
augustiniánského klášterního kostela v Třeboni, pro nějž byly malby objednány. Oproti 
této malbě jsou hned dvě svatojilské nástěnné malby ve středočeském kostele sv. Jaku
ba v Libiši z 90. let 14. století součástí rozsáhlejší freskové výmalby. Nejprve se Jiljí se 
šípem objevil v ostění okna na východě presbytáře ve společnosti sázavského benediktina 
sv. Prokopa, podruhé znovu s šípem v jižní stěně lodi na rozsáhlé malbě s motivem Umu
čení sv.  Vavřince.50 Přestože se vzhledem ke shodnému  atributu vyskytla též hypotéza, 
že by mohlo jít o  raně křesťanského mučedníka sv.  Šebestiána,51 musíme podotknout, 
že vzhledem k vyobrazené tonzuře, knize a kněžské kasuli musí jít podle našeho názoru 
právě o sv. Jiljí. Námi sledovaný Jiljí totiž na rozdíl od vojáka Šebestiána dosáhl za života 
i kněžského svěcení. V závěru 14. století se ještě Jiljí s laní a šípem objevil v Sanktorálu 
Bernarda Gui a v průběhu husitských bouří i v Breviáři Benedikta z Valdštejna, kde Jiljí 
někdy kolem roku 1430 doplnil předešlou výzdobu.52

Především z  dochovaných ikonografických i  hmotných pramenů soudíme, že také 
v závěru pozdního středověku v české společnosti, přes osudné rozdělení země na utrak
vistickou a  katolickou část, přetrvala poměrně rozšířená svatojilská úcta, která se dle 
dochovaných památek nejvíce šířila v katolických částech na jihu a severozápadě Čech či 
na Moravě. S jihočeským prostředím, které kolem poloviny 15. století zažilo pod patrona
cí katolických Rožmberků skutečný rozkvět, můžeme spojit například známou Madonu 
vyšebrodskou, kterou pravděpodobně ve 40. letech 15. století objednal opat cisterciácké
ho kláštera ve Vyšším Brodě.53 V pravé spodní liště malovaného rámu, českém uměleckém 
pozdně středověkém specifiku, byl zřejmě na přání objednavatele vyobrazen mezi několika 
dalšími světci a světicemi také sv. Jiljí. Není však příliš jasné proč. Dle našeho názoru je nej
pravděpodobnější, že jeho zobrazení vycházelo z dlouhotrvající lokální úcty ke starobylé
mu katolickému světci sv. Jiljí, ovlivňované sousedními německými a rakouskými zeměmi, 
která se projevila například zasvěcením kostela sv. Jiljí v nedalekém Dolním Dvořišti, jejž 
ve vrcholném i pozdním středověku spravovali právě vyšebrodští cisterciáci. V katolických 
48 Srov. VIDMANOVÁ, A. (ed.): Jakub, s. 250–251.
49 Mistr třeboňského oltáře, Sv. Jiljí, sv. Augustin a sv. Jeroným (revers malby Kladení Krista do hrobu), Praha, 
Národní galerie v Praze, inv. č. O 1266, desková malba, kol. 1380. Srov. katalogová hesla k deskové malbě v PE
ŠINA, Jaroslav: Katalog deskové malby. In: TÝŽ (ed.): České umění gotické 1350–1420. Praha 1970, s. 223–226; 
SLEPIČKA, M.: Úcta, s. 139–140.
50 Svatý Jiljí, Libiš (okr. Mělník), kostel sv. Jakuba Většího, východ presbytáře, ostění okna, nástěnná malba, 
90. léta 14. stol.; Umučení sv. Vavřince se sv. Vítem a sv. Jiljí, Libiš (okr. Mělník), kostel sv. Jakuba Většího, jižní 
stěna lodi, nástěnná malba, 90. léta 14. stol. Srov. VŠETEČKOVÁ, Zuzana a kol.: Středověká nástěnná malba ve 
středních Čechách. Praha 2011, s. 193.
51 Srov. DVOŘÁKOVÁ, Valerie: Nástěnné malby v kostele svatého Jakuba Většího v Libiši. Magisterská diplomo
vá práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Praha 2013, s. 58.
52 Knihovna Národního muzea, sign. XV A 11, fol. 155v; NK ČR, sign. VI.G.6, fol. 496r; STEJSKAL, Karel – 
VOIT, Petr: Iluminované rukopisy doby husitské. Praha 1991, s. 32.
53 Národní galerie v  Praze, inv. č.  O  7671, Madona z  Vyššího Brodu, desková malba, 40. léta 15. stol. Srov. 
BARTLOVÁ, Milena: Poctivé obrazy : Česká desková malba 1400–1460. Praha 2001, s. 232–236.
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jižních Čechách byl sv. Jiljí ještě vyobrazen po roce 1440 na křídlech oltáře z Majdaleny, 
kde se odrážel vliv blízkého augustiniánského kláštera při kostele sv. Jiljí v Třeboni, pro 
nějž mohl být oltář původně určen, či kolem roku 1500 na oltářním křídle z  Čejetic.54

Svatý Jiljí, Morava a zařazení do skupiny čtrnácti svatých pomocníků v závěru stře-
dověku

Jestliže se nyní krátce pozastavíme u kultu sv. Jiljí na Moravě v druhé polovině 15. století, 
nalezli jsme tam pro něj mimo zmiňovaná patrocinia a tradiční v  liturgii projevovanou 
úctu již jen pouhé dva specifické umělecké doklady. Někdy kolem roku 1450 se posta
va sv. Jiljí s šípem objevila na stříbrném relikviáři ševcovského cechu z Olomouce, kde 
relikvii sv. Eustacha poněkud netradičně doplnily reliéfní figury sv. Jiljí, Kryštofa a Ště
pána.55 Domníváme se, že za výběrem postav již může stát pozdně středověký vlivný kult 
čtrnácti svatých pomocníků v nouzi, mezi něž se kromě sv. Štěpána řadí všichni ostatní 
světci, kteří měli věřícím pomáhat v těžkých životních situacích. Mučedníka Štěpána ale 
můžeme vzhledem k jeho patronátům považovat také za mocného nebeského přímluvce 
v  nouzi, například při bolestech hlavy,56 tudíž jeho výběr dobře zapadá do společnosti 
ostatních světců. Těsně před koncem 15. století se figurální zobrazení sv.  Jiljí objevilo 
ještě v prvním díle Graduálu z Louky.57

Na závěr našeho pojednání o kultu sv.  Jiljí v českém středověku se musíme zastavit 
u transformace svatojilského kultu, který je na sklonku středověku spojen s rozšířenou 
úctou ke světecké skupině čtrnácti svatých pomocníků v  nouzi. Kromě možného výše 
zmíněného olomouckého příkladu se na území českých zemí stihl v závěru středověku 
projevit silně v severozápadních Čechách. Svatý Jiljí byl v pozdním středověku vzhledem 
ke svým světeckým patronátům, pomoci proti neplodnosti, moru, rakovině či pro dobrou 
zpověď (a tedy i smrt bez smrtelných hříchů) zařazen již v průběhu 14. století do klasické 
řady čtrnácti svatých pomocníků – svatých Akácia, Barbory, Blažeje, Kateřiny Alexandrij
ské, Kryštofa, Cyriaka, Denise, Erasma, Eustacha, Jiřího, Markéty Antiochijské, Panta
leona a Víta.58

Jejich přímluva měla pomáhat všem zbožným věřícím se zdravotními problémy 
a nelehkými životními situacemi. Jiljího pozdně středověký solitérní světecký kult se tak 
částečně transformoval do širší světecké skupiny, neboť přímluva hned čtrnácti světců 
byla ve středověku přirozeně považována za násobně účinnější. Kult čtrnácti svatých 
pomocníků zesílil ve střední Evropě zejména po událostech let 1446–1447, kdy mělo 
dojít v německém Frankenthalu (Horní Franky) k zázračnému zjevení Krista coby dítě

54 MATĚJČEK, Antonín: Česká malba gotická : Deskové malířství 1350–1450. Praha 1950, s. 170; DENKS
TEIN, Vladimír – MATOUŠ, František: Jihočeská gotika. Praha 1953, s. 109–110, obr. příl. č. 126.
55 Vlastivědné muzeum v  Olomouci, inv. č.  O  2521. Srov. ČERMÁK, Miloslav: Relikviář ševcovského cechu 
v Olomouci. In: HLOBIL, Ivo – PERŮTKA, Marek (eds.). Od gotiky k renesanci : Výtvarná kultura Moravy a Slezska 
1400–1550, III: Olomoucko. Olomouc 1999, s. 550.
56 NITZ, Gaynor: Stephan. In: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonographie, VIII: Iko‑
nographie der Heiligen, Meletius bis Zweiundvierzig Martyrer. Rom 1994, s. 396.
57 Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M IV 1, pag. 265. Srov. ČERNÝ, Pavol: Graduál – letní část. In: CHA
MONIKOLA, Kalliopi (ed.): Od gotiky k renesanci : Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, II: Brno. Brno 
1999, s. 520–521.
58 Srov. DÜNNINGER, Josef: Vierzehn Nothelfer. In: BRAUNFELS, Wolfgang (Hg.): Lexikon der christlichen 
Ikonographie, VIII: Ikonographie der Heiligen, Meletius bis Zweiundvierzig Martyrer. Rom 21994, s. 546–547.
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te v doprovodu čtrnácti svatých pomocníků.59 Tento svébytný kult se v poslední třetině 
15. století projevil jak na jihu Čech (Zlatá Koruna, Český Krumlov, Rožmberk), tak na 
jejich severozápadě. Především pak v Kadani, kde vyjma prvního známého oltáře zasvě
ceného čtrnácti svatým pomocníkům vznikla nejpozději na počátku 60. let 15. století jim 
zasvěcená kaple, na jejímž místě po příchodu františkánů observantů do Kadaně vyrůstal 
v 80. letech 15. století monumentální klášterní poutní kostel čtrnácti svatých pomocní
ků, který prosperoval až do konce barokní doby.60 Pro klášterní chrám vznikl také nový 
oltář čtrnácti svatých pomocníků, včetně reliéfu sv. Jiljí s laní, připisovaný Hansi Malerovi 
mladšímu.61 Kult raně středověkého poustevníka a benediktinského opata sv. Jiljí se tak 
i na přelomu středověku a novověku stále rozvíjel.

Závěr

Studie se zevrubně zabývala starobylým kultem raně středověkého světce sv. Jiljí v čes
kých zemích od jeho nejstarších počátků ve 12. století až do pozdního středověku. 
Podrobným výzkumem širokého spektra dobových pramenů se nám podařilo přinést 
vícero zajímavých zjištění. Ačkoli přesné počátky kultu sv. Jiljí v českých zemích zůstávají 
nejasné, první doložené projevy svatojilské úcty v Čechách a na Moravě můžeme spojit 
nejpozději s první polovinou 12. století. Již kolem roku 1142 byl totiž prokazatelně v olo
moucké katedrále sv. Václava a v ženském klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském 
hradě v liturgii každoročně slavnostním způsobem k 1. září, výročnímu dni Jiljího smrti, 
slaven svátek sv. Jiljí. Zmiňovaný svátek byl navíc v průběhu českého středověku slaven 
ve všech (arci)diecézních chrámech, jakož i všech zkoumaných klášterech (komendách) 
nejvlivnějších katolických řádů. Jen kláštery řádu benediktinů, z  jehož středu Jiljí coby 
opat benediktinského kláštera Saint Gilles vzešel, jej však většinou slavili slavnostnější 
formou liturgie. Přestože nemůžeme přímo doložit, jakým způsobem kult sv. Jiljí do čes
kých zemí přišel, domníváme se, že je možno jej spojit s misijním působením duchovních 
ze sousedních německých zemí, zvláště Bavorska či Saska, kam svatojilská úcta již dříve 
pronikla a  v  11. století zdomácněla. V  českých zemích se pak kult sv.  Jiljí plně etablo
val ještě do konce 12. století. To dokazuje nejen hojná cirkulace Jiljího svatých ostatků, 
s nimiž disponovalo pražské biskupství, ale i existence velkého počtu nejméně jedenácti 
známých kostelů či kaplí, u nichž můžeme v souladu s dosavadním poznáním odůvodně
ně předpokládat patrocinium sv. Jiljí.

Svatý Jiljí se v českých zemích vrcholného a pozdního středověku stal jednoznačně jed
ním z nejpopulárnějších světců zahraničního původu, jemuž mohli kromě privilegovaných 
českých patronů či obligátních apoštolů konkurovat ze zahraničních světců jen například 
biskup sv. Martin z Tours, raně křesťanský mučedník sv. Vavřinec či panna a mučednice 
sv. Kateřina Alexandrijská. Obliba sv. Jiljí byla za podpory několika svatojilských legend 
dána především jeho světeckými patronáty. Jiljí zastával roli patrona proti mnoha nemo
cem (mor, rakovina, epilepsie), byl rovněž patronem dobré zpovědi, která byla v  křes
ťanské společnosti při častých úmrtích pokládána za velmi důležitou. Svatý Jiljí byl však 
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dle našeho názoru především patronem neplodných žen a všech manželských párů, které 
nemohly počít vlastní potomky a dědice. Tento výlučný patronát, vzpomínaný již kroniká
řem Kosmou a potvrzený nepřímo aktuálním archeologickým nálezem z Třebíče (odznak 
kláštera Saint Gilles získaný při  poutní cestě), totiž spojoval ve středověku všechny 
urozené i neurozené části společnosti a jako takový zásadně formoval svatojilskou úctu.

O rozšíření a mimořádném významu kultu sv. Jiljí v českém středověku nejlépe svědčí 
kostely a  kaple nesoucí patrocinium sv.  Jiljí, jichž se nám rozsáhlým výzkumem poda
řilo ve středověkých Čechách a  na Moravě nalézt nejméně 65. Je možno vypozorovat, 
že strmě vzrůstající tendenci měla nová svatojilská kostelní patrocinia až do 14. století, 
aby se jejich počet v 15. století obrátil, což však bylo zapříčiněno spíše hlubokými pro
blémy v  české společnosti než faktickým úpadkem kultu. Kromě řídce osídlených hor
ských oblastí na východě Moravy byly chrámy sv. Jiljí rovnoměrně rozprostřeny po celém 
území Čech a  Moravy. O  Jiljího popularitě napříč českou společností svědčí také fakt, 
že jemu zasvěcené kostely stály jak v různých typech měst, tak na venkově, nehledě na 
to, že v širokém spektru chrámů sv. Jiljí byly zastoupeny kaple, malé či větší venkovské 
farní kostely i monumentální klášterní či městské chrámy (nejvýznamnější Třeboň, Staré 
Město pražské).

Doposud zcela opomíjeným přínosem studie je i  první interpretace vztahu českého 
krále a  římského císaře Karla  IV. ke sv.  Jiljí, který zařízením udělení odpustků na den 
sv.  Jiljí, ziskem nových relikvií či například speciální podporou gotické přestavby kos
tela sv. Jiljí na Starém Městě pražském prokazoval sv. Jiljí přízeň. Je možné, že souvisela 
s  Jiljího světeckým patronátem neplodných žen a  párů, neboť Karel  IV. hned v  průbě
hu tří manželství do roku 1350 a v  letech 1351–1361 postrádal vlastního vytouženého 
mužského potomka a následníka. Svatojilská úcta nic neztratila na své přitažlivosti ani 
v předhusitských a pohusitských českých zemích, kde vzniklo vícero uměleckých pamá
tek s motivem sv. Jiljí, zvláště v katolických jižních Čechách. Ke konci středověku pak úcta 
ke sv. Jiljí v českých zemích znovu narostla v souvislosti s jeho zařazením mezi vlivnou 
světeckou skupinu čtrnácti svatých pomocníků v nouzi.
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Summary

The Cult of the Popular Early Medieval Saint St. Giles in the Bohemian Lands from Its Beginnings 
to the End of the Middle Ages
The study has dealt with the old‑time cult of the early medieval saint, famous hermit and long‑time 
Benedictine abbot of St. Giles in the Bohemian lands from its earliest beginnings in the 12th centu‑
ry until the end of the Late Middle Ages. Although the exact beginning of the St. Giles‘s cult in the 
Bohemian lands remains unclear, the first documented manifestations of the worship of St. Giles‘s in 
Bohemia and Moravia are associated with the first half of the 12th century at the latest. Around the 
year 1142, the feast of St. Giles was demonstrably celebrated every year on 1 September in the liturgy 
across the Bohemian lands. Although it is not possible to illustrate how the cult of St. Giles came to the 
Bohemian lands, it is probable that this was due to the missionary activities of clergy from the neigh‑
bouring German countries, especially from Bavaria and Saxony. In the studied Bohemian lands, the 
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cult of St. Giles was fully established at the end of the 12th century, because in addition to some relics, 
there were at least eleven churches and chapels dedicated to St. Giles.

Saint Giles became one of the most popular saints of foreign origin in the High and Late medieval 
Bohemian lands. The popularity of St. Giles was, though supported by legends, raised mainly by his 
patronages. Saint Giles played the role of the patron saint against many diseases (such as plague, 
cancer, epilepsy) and became the patron saint of confession and infertile women. This patronage, 
remembered by the famous Czech chronicler Kosmas and confirmed by the current archaeological 
findings from Třebíč (the badge of Saint ‑Gilles monastery obtained during the pilgrimage), connected 
all medieval society in the Middle Ages and formed the worship of St. Giles. About the extraordinary 
significance of the cult of St. Giles in the Bohemian Middle Ages testified at least 65 St. Giles’s church 
dedications. The churches and chapels of St. Giles were spread almost across the entire territory of 
Bohemia and Moravia and could be found in the medieval cities as well as in the countryside.

The study has also found that the Bohemian king and Holy Roman Emperor Charles IV showed 
favour to St. Giles. He arranged for the granting of indulgences on St. Giles’s day, gained new relics 
and supported the gothic reconstruction of the St. Giles’s church in the Old Town of Prague. It is possi‑
ble that Charles IV’s worship of St. Giles was related with the St. Giles’s patronage of infertile women 
and married couples, because Charles IV had no male descendant and thus also no successor until 
1350 and then between 1351–1361. The worship of St. Giles’s was also popular in the pre ‑Hussite 
and post ‑Hussite Bohemian lands, where several artistic monuments were created, especially in the 
Catholic southern Bohemia. Towards the end of the Middle Ages, the worship of St. Giles in the Bohe‑
mian lands grew again in connection with the inclusion of St. Giles among the Fourteen Holy Helpers 
in Need. The study has proved that the early medieval hermit and Benedictine abbot St. Giles belonged 
among the most popular saints of foreign origin in the Bohemian lands during the 12th–15th century.
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