
11

HRAVÝHRAVÝ
PRŮVODCEPRŮVODCE

OKRUH  
CÍRKEVNÍ  
PAMÁTKY

LitoměřicemiLitoměřicemi



3322

ZDISLAVA: „Vítej v krásném biskupském městě Litoměřice. Jsem 
svatá Zdislava a společně se svatým Štěpánem tě zvu na 
malou procházku po našem městě.“  
 
ŠTĚPÁN: „Doufám, že se ti u nás bude líbit. Myslím, že Zdislava je 
tou nejlepší průvodkyní, vždyť je patronkou celé diecéze!“ 
 
ZDISLAVA: „Narodila jsem se před tolika lety, že si to sama už 
skoro ani nepamatuji. Bylo to někdy kolem roku 1220. Rodiče byli 
šlechtici, ale vzpomínám si, že jsme vždy žili skromně a pokorně. 
Vzala jsem si rytíře a měla s ním čtyři moc hodné děti. Bydleli 
jsme na hradě Lemberku a kousíček od něj, v Jablonném 
v Podještědí, jsme s manželem založili dominikánský klášter a 

ŠTĚPÁN: „„Žil jsem totiž v době, kdy nová křesťanská víra nebyla 
povolena. Kdo se veřejně ke Kristově učení přihlásil, často 
zemřel. Mě ukamenovali za hradbami Jeruzaléma jen pár let  
po ukřižování Ježíše Krista. Ale nebojte, hned po smrti si pro  
mě přišli andělé a odvedli mě do nebe.“

špitál, tedy takovou středověkou 
nemocnici. Chtěli jsme pomáhat 
nemocným, postiženým 
neštěstím a chudým. Snažila jsem 
se o to i na našem hradě a stále 
více jsem si uvědomovala, že právě 
pomoc ostatním je to, co mě nejvíce 
naplňuje. Poprosila jsem tedy svého 
muže, jestli bych se sama nemohla 
stát dominikánkou. Bála jsem se, že ho 
rozhněvám, ale dobře to dopadlo. Dal 
mi svolení a já mohla odejít do kláštera. 
Zemřela jsem bohužel velmi mladá, 
bylo mi jen okolo třiceti let, ale i přesto 
jsem se snažila do poslední chvíle 
pomáhat těm, kteří moji pomoc 
potřebovali. Oproti mně ale 
Štěpán pro svoji víru zemřel.“ 

ZDISLAVAZDISLAVA ŠTĚPÁNŠTĚPÁN
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NÁMĚSTÍ
Litoměřické náměstí, dnes nazývané Mírové, bylo odedávna 
místem, kde se lidé setkávali, a kde se konaly trhy. Najdete na 
něm dvě kašny, které měly ve městech své nezastupitelné 
místo. V dobách, kdy nebyly vodovody, museli si lidé chodit se 
džbery ke kašnám nebo studním, protože to často býval jediný 
zdroj vody ve městě. Mnoho domů dodnes zdobí podloubí, ve 
kterém dřív bývalo i mnoho stánků. Středověké sklepy těchto 
domů, ve kterých se skladovaly potraviny, sloužily v dobách 
války i jako skrýš a část z nich je dokonce přístupná.

Když se rozhlédneš kolem sebe, jistě poznáš, že některé 
domy si jsou podobnější než ostatní. Je to proto, že 

vznikaly v různých dobách. Zkus přiřadit vybrané prvky 
architektury k jednotlivým obdobím. Pak je můžeš zkusit najít 
přímo na domech na náměstí.

A) gotika: Doba, ve které žili první čeští králové z rodu 
Přemyslovců, Lucemburkové s králem a císařem Karlem IV., 
nebo později Jagellonci. Stavěly se hrady a veliké katedrály.

B) renesance: Bohatá šlechta a měšťané si začínají stavět 
krásná sídla – výstavní městské domy nebo zámky. Zdobí je 
nástěnnými malbami, tkanými koberci a svými portréty.

C) baroko: V přepychových zámcích a městských palácích si 
šlechtici užívají života, pořádají plesy, zahradní slavnosti a baví 
se divadelními představeními. Nicméně nešetřilo se ani na víře, 
nejvíce kostelů pochází právě z doby baroka. 
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ZDISLAVA: „„Pojď se podívat k morovému sloupu uprostřed 
náměstí. Takové sloupy se stavěly po celé 
Evropě jako dík za překonání morových 
epidemií. Jedna taková „černá smrt“, jak 
se morovým epidemiím říká, postihla 
Litoměřice v roce 1680 a zemřelo tehdy 
několik stovek lidí.“ 
 

ŠTĚPÁN: „„A co vlastně ten mor je? Je to 
nakažlivé onemocnění přenášené blechami, 
které se nakazily od nemocného hlodavce, 
nejčastěji krysy. Člověk onemocní, když ho 
taková nakažená blecha kousne. V dávných 
dobách, hlavně ve středověku, bylo morových 
epidemií několik. Například ve 14. století 
propukl mor, který zasáhl skutečně celou Evropu, a mezi lety 
1347 až 1366 na něj zemřelo 25 milionů lidí! To je zhruba třetina 
obyvatel tehdejší Evropy.“

ZDISLAVA: „Mor byl tak nebezpečný, protože 
se snadno šířil, byl smrtelný a nebyl na 
něj lék. To už dnes naštěstí neplatí. I kdyby 
někdo morem onemocněl, lékaři ho vyléčí 
antibiotiky, takže se takové epidemie bát 
nemusíme.“

Na litoměřickém sloupu se nachází sochy pěti morových 
patronů - sv. Rocha se psem, sv. Františka Xaverského s 

planoucím srdcem, uvázaného sv. Šebestiána, římského vojáka 
sv. Felixe a sv. Rozálie v jeskyni. Na vysokém sloupu uprostřed je 
zobrazena Panna Maria pošlapávající draka, tedy ďábla. Pod 
nohama má však ještě něco. Zkus uhádnout, co to může být.

A) srp, protože ráda žala trávu

B) půlměsíc, který ji nese na nebesa

C) bumerang, se kterým si s Ježíškem ráda házela

D) slupka od melounu, protože měla melouny moc ráda
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Litoměřickou radnici postavil mistr Pavel mezi lety 1537 až 
1539. Zakončil ji „benátskými štíty“, které dostaly své jméno 

podle místa, kde se jich používalo nejvíce – italského města 
Benátky. Pokud se půjdete podívat na radnici z Dlouhé ulice, 
najdete v ní zazděný pranýř, který dříve stával na náměstí. Byli 
k němu za trest přivazováni ti, kteří se provinili proti městskému 
právu či dobrým mravům. Bylo to místo hanby, ponížení a 
utrpení. Kdo si myslíte, že mohl být k pranýři přivázán?  

A) děti, které kradly cukroví

B) nepoctiví obchodníci  

C) zloději a lháři 

D) pomlouvačné ženy 

E) ti, kteří chodili pozdě spát

F) chamtivci a závistivci

Jedním z nejkrásnějších domů na náměstí je renesanční 
dům U Černého orla. Malby na fasádě, které jej zdobí už 

přes 450 let, znázorňují příběhy z Bible – Stvoření světa, příběh 
o Adamovi a Evě, o Danielovi nebo o Noemovi a jeho velké arše, 
ale také obrazy lidského života. Podívej se pozorně, zkus na 
fasádě najít následující zvířata a napiš, která to jsou. 

A) ........................ 
 
B) ........................ 
 
C) ........................ 
 
D) ........................ 
 
E) ........................
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ZDISLAVA: „„Jen pár kroků od Mírového náměstí je kostel  
sv. Jakuba. Pojď se tam společně s námi podívat. 

Vidíš nade dveřmi toho pejska? Myslíš, že tu bydlí?“ 

ŠTĚPÁN: „„Ano, skutečně tu psi bydlí, ale jsou to „psi páně“, 
latinsky „„Domini canes“. Žijí zde Dominikáni, mniši, jejichž patron 
a zakladatel sv. Dominik má psa s hořící pochodní jako své 
osobní znamení.“

ZDISLAVA: „„Vypadá ale nějak smutně, jak ho rozveselíme?“

Vymysli pro pejska jméno a do okénka dveří v obrázku 
namaluj sv. Dominika s pejskem na procházce.

 Dominantou náměstí je dům zvaný Kalich, který dostal 
své jméno podle zvláštní střechy. Napadlo by tě, proč si 

ji majitel nechal takto postavit? 

A) aby do ní zavíral svoji zlobivou dceru

B) aby mohl sledovat své sousedy a co se děje na náměstí

C) aby do ní mohl zvát přátele, pít víno a hrát karty

5
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KATEDRÁLA SV. ŠTĚPÁNA  
Katedrála je kostelem, ve kterém slouží bohoslužby biskup nebo 
arcibiskup. Naše litoměřická byla postavena roku 1681, a když 
do ní vstoupíte, uvidíte ji v téměř stejném stavu, v jakém byla 
dokončena. Původní lavice, zpovědnice a velké oltáře jsou 
dodnes na svých místech. Mimochodem, veliké oltářní obrazy 
namaloval jeden z nejvýznamnějších českých barokních malířů, 
Karel Škréta. 

 Na prvním sloupu vpravo se nachází náhrobek Julia 
Radikatiho. Zkus přijít na to, jaké bylo jeho povolání.

A) hudebník

B) kovář

C) generál

D) tkadlec

 Vylušti tajenku.

 
1) město, ve kterém se nacházíš 
2) řeka, která zde protéká 
3) dílo malíře 
4) biskupský nebo arcibiskupský kostel 
5) jméno patronky města a tvé průvodkyně

1

2

             1)  
          2)  
                      3) 
              4)  
5)

Co ti vyšlo v tajence? _____________ . Zkus ji v katedrále najít.  
 
Patřila sv. Klementovi, římskému mučedníkovi.

ZDISLAVA: „Divíš se, co to v katedrále máme? 
Takové ostatky světců nazýváme relikvie. 
Křesťané věří, že jsou zázračné, a že tam, 
kde jsou relikvie, jsou s námi i svatí. Proto se 
k nim modlíme a máme je ve veliké úctě. 
Relikvie často putují do dalekých zemí světa, 
aby pomáhaly všem, kteří jejich pomoc 

potřebují. I moje relikvie najdeš třeba v Americe nebo Asii, ale ty 
nejbližší máš jen pár kroků – v prostřední kapli naproti.“
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 Na hlavním oltáři se nachází obraz Ukamenování 
sv. Štěpána. Představ si, že jsi barokním řezbářem 

nebo dokonce architektem, a zkus navrhnout vlastní oltář. 
Nezapomeň však na to nejdůležitější, oltářní menzu, tedy stůl, na 
kterém kněz při mši přeměňuje víno v krev a chléb v tělo Krista.

3 4 Už víš, že dříve katedrále chyběla zvonice se zvony, 
díky kterým se lidé od pradávna svolávají ke mším. 

Věž nakonec byla postavena, ale až o skoro 200 let později. 
Je 65 metrů vysoká, jsou v ní 4 zvony a nahoru vede přes 
200 schodů. Protože je ale celý Dómský pahorek vybudovaný 
na měkké půdě, musely být základy zvonice, aby nespadla, 
pořádně hluboké. Na Štědrý den roku 1716 dokonce do těchto 
základů sestoupil sám biskup, aby posvětil základní kámen. 
Pomoz biskupovi najít cestu ke správnému základnímu 
kameni a zjisti, jak hluboké jsou základy věže.

1 m
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KOSTEL VŠECH SVATÝCH   
Kostel Všech svatých je městským kostelem, to znamená, 
že do kostela chodili lidé z celých Litoměřic. Nejvyšší 
představitelé a radní měli vyhrazené místo těsně před oltářem 
v krásně řezaných lavicích. Že se jedná o hlavní městský kostel, 
poznáme i podle městského znaku umístěného na průčelí 
i na klenbě uvnitř.  V těsné blízkosti kostela stojí věž, v jejímž 
přízemí je pokladnice.

ZDISLAVA: „„Světcem je pro křesťana člověk, 
o kterém věří, že po smrti odešel do nebe, 
a který se tak za něj může u Boha přimluvit. 
Jak již říkal v úvodu Štěpán, věřit v Krista bylo 
v minulosti velmi nebezpečné. Křesťané žijící 
na území velkých starověkých říší, hlavně 
té Římské, museli svou víru skrývat, protože 

jim při odhalení hrozila smrt. Ti, kteří byli prozrazeni, ale zůstali 
Kristu a své víře věrní, a proto zemřeli, nazýváme mučedníky. 
Později, když již bylo křesťanství rozšířené, se svatými stávali lidé, 
kteří pomáhali ostatním, uzdravovali je a léčili, nebo ti, kteří se 
zasloužili o rozšíření víry.“

 
ŠTĚPÁN: „Světce někdy nazýváme patrony, 
tedy ochránci. Své patrony mají země a 
města, řemesla, povolání, nebo životní 
situace. Člověk si může zvolit svého osobního 
patrona, například svého jmenovce. Rytíři se 
ve středověku často rádi modlili ke svatému 
Jiří, protože on sám byl podle legendy rytířem. Svatá Kateřina 
se díky své chytrosti stala patronkou studentů, učenců a 

například také Univerzity Karlovy v Praze. Lidé se také modlí k 
mnoha světcům proti různým nemocem a při těžkých chvílích. 
Například sv. Barbora ochraňuje proti horečce, sv. Diviš proti 
bolestem hlavy, sv. Kryštof opatruje cestovatele a sv. Markéta 
ženy při porodu.“

ZDISLAVA: „„Tento kostel nese název Všech 
svatých. O všech světcích si povyprávět 
nestačíme, ale povím ti alespoň některé 
jejich příběhy, říkáme jim legendy. Pokud 
budeš dávat dobrý pozor, snadno pak 
světce na obrazech a sochách rozeznáš. 
Každému světci totiž patří určitý symbol, 

takové jeho poznávací znamení, kterému říkáme atribut. 
Tento atribut je vždy nějak spojen s jeho životem nebo s jeho 
mučednickou smrtí.“

Zkus si také namalovat svůj atribut, tedy předmět, 
který tě nejvíce vystihuje. 
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 Přečti si následující legendy a urči, co je atributem 
těchto svatých.

I. Svatá Kateřina byla krásná a moudrá princezna, která přijala 
víru v Boha. Jednoho dne přijel do jejího města Alexandrie 
římský císař Maxentius, který pořádal velké oslavy na počest 
pohanských bohů. Kateřina před něj předstoupila a vyzvala 
ho, aby se přestal klanět pohanským modlám a aby přestal 
pronásledovat křesťany. Císař se rozzlobil, ale protože byla 
Kateřina tak krásná, rozhodl se jí nepotrestat. Namísto toho k ní 
poslal své učence, kteří jí měli přesvědčit, že se mýlí. Moudrá 
Kateřina je však obrátila na křesťanskou víru. To už císař nesnesl 
a nechal vyrobit velké dřevěné kolo plné nožů a bodáku, 
na kterém měla být princezna umučena. Stal se však zázrak, 
z nebe vyšlehl blesk a kolo se rozpadlo. Všichni přihlížející uvěřili v 
Boha, rozezlený císař ale přesto nechal Kateřinu setnout mečem. 

A) kniha a drak     B) kolo a meč     
C) luk a šíp      D) svitek a kopí

II. Svatý Jeroným byl velice vzdělaný, studoval na univerzitě 
a mluvil několika jazyky. Své znalosti využil k překladům 
starověkých knih a Bible, aby ji mohli číst lidé po celém známém 
světě. Později se Jeroným odevzdal vlastnímu studiu v poušti, 
kde měl myšlenky jen sám pro sebe. Žil pod širým nebem a 
jeho společníky byli pouze štíři a divoká zvířata. Podle legendy 
přišel jednoho dne k Jeronýmovi lev, který kulhal. Jeroným však 
odhodil strach a vytáhl mu trn z packy. Lev se mu odvděčil tím, 
že si ho nedal k obědu, ale stal se jeho přítelem.

A) meč   B) poustevnická hůl 
C) zbroj       D) lev     

III. Svatý Václav byl knížetem z rodu Přemyslovců. Vychovávala 
ho jeho babička Ludmila, která byla mezi prvními, kteří v Českém 
království přijali křest, a která se také stala svatou. Václav 
tak byl od mládí veden k víře v Boha, a když vyrostl, stal se 
velmi dobrým křesťanem. Sám pěstoval víno a obilí pro svaté 
přijímání při mších, staral se o chudé a daroval mnoho peněz 
na stavbu nových kostelů. Založil dokonce náš nejvýznamnější 
chrám, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Bohužel 
zemřel velmi mladý. Roku 929 nebo 935 jej nechal ve Staré 
Boleslavi zavraždit jeho vlastní bratr Boleslav, když šel do kostela 
na mši. Svatý Václav se stal hlavním patronem Čech a Moravy 
a symbolem české státnosti.

A) kostel          B) zbroj se štítem a praporem      
C) váček s penězi D) víno a obilí   

IV. Svatý Jan Křtitel byl prorokem a předpovídal budoucnost. 
Jako mladý odešel do pouště, kde jedl jen med a kořínky rostlin 
a oblékal se do velbloudí srsti. Pak se vrátil k lidem, kázal jim a 
připravoval je na příchod Krista. Mnoho lidí za ním chodilo k řece 
Jordánu, ve které je křtil a oni se stali křesťany. Pokřtil dokonce 
i samotného Ježíše Krista, kterého nazval „Beránkem Božím“. 
Zemřel na žádost jedné princezny, která si jako dárek přála jeho 
hlavu na stříbrném podnosu.

A) plástev medu       B) princezna a dárek      
C) beránek a velbloudí srst D) křišťálová koule

1
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2 Klenba kostela je zdobena květy a listy. Musí ale být 
velmi těžká, jen se koukni na anděly, kteří ji nesou. Andělé 

jsou poslové, kteří lidem oznamují Boží úmysly. Spočítej, kolik 
jich zde na klenbě je.

3 V závěru pravé boční lodi se nachází kaple sv. Jana 
Nepomuckého, jednoho z našich zemských patronů. 

Na kovových reliéfech na oltáři jsou znázorněny nejdůležitější 
okamžiky z Janova života. Zkus z nich sestavit celý příběh. 

Zeptej se průvodce na tajnou chodbu do přízemí věže. 
Bývala tam pokladnice, místo, kam se obyčejný člověk 

ve středověku nikdy nedostal. Dávej ale pozor, ať se po cestě 
nestane nic ani tobě, ani starodávným věcem kolem! Napadlo 
by tě, jaké cennosti se zde uchovávaly?

_____ _______________________________

________ ____________________________

___________ _________________________

4

ZDISLAVA: „„Naše procházka po Litoměřicích 
pomalu končí. Doufám, že se ti tu s námi 
líbilo a snad jsi se něco zajímavého 
dozvěděl/a.“

 
ŠTĚPÁN: „„Můžeš o našem putování povědět 
kamarádům a třeba se jednou setkáme také 
s nimi. Se Zdislavou ale budeme moc rádi, 
pokud nás i ty zase někdy navštívíš.“
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Litoměřice 2019

Správné odpovědi: 
Náměstí: 1. c), a), b) | 2. b) | 3. b), c), d) | 4. a) pes, b) osel, c) slon, 
d) lev, e) husa | 5. c).
Katedrála sv. Štěpána: 1. c) | 2. Lebka | 4. 10 m.
Kostel Všech svatých: 1. I. b), II.d), III. b), IV. c) | 2. počet andílků je 
28 | 3. a), b), c), d) | 4. listiny, městské peníze a cennosti (např. 
pečeti).


