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Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu 
BOŘIVOJ NECHVÁTAL 

Při vstupu do interiéru dnešního kapitulního kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě za
ujme naši pozornost na j ižn í straně v první kapli, zasvěcené sv. Kl imentovi , kamenný sar
kofág. Během komplexního zpracování nálezů z a rcheologického výzkumu Vyšehradu, 
který je zde prováděn od r. 1966 Archeologickým ústavem A V ČR, je věnována, mimo j iné , 
také pozornost starším archeologickým nálezům a zprávám o jejich výskytu. Poprvé na tento 
nález upozornil j iž v r. 1887 M . Liissner, v období před novogotickou přestavbou kapitulní
ho kostela, která byla zahájena po r. 1885. Postupně dále provedena v letech 1885-1903 
J. Mockerem a po jeho smrti 1899 dokončena jeho asistentem F. Mikšem. V tomto obdob í 
byl sarkofág umístěn v první kapli barokní stavby na severní straně od vchodu, zasvěcené 
sv. Longinovi . 

Sarkofág je zhotoven z j emnoz rnného , tvrdého pískovce, z monol i tn ího kvádru. Jeho 
rozměry jsou oboust ranně symetr ické a pravidelné - dé lka 215 cm, šířka 78 cm, hloubka 
40 cm, síla stěny 14 cm. V přední části je vykroužen na dně spočinek pro hlavu, jeho po
stranní délka dosahuje 27 cm. V prvé třetině, ve střední oseje obdélníkový otvor o rozmě
rech 10x8 cm, ve stejné ose, přibl ižně v polovině sarkofágu, je druhý otvor téměř čtverco-
vitého půdorysu o rozměrech 6,5x7 cm. Oba otvory procházejí stěnou kvádru. P ln i ly funkci 
drcnážky k odvodnění hrobu po rozpadu těla. 

Na čelní straně je ozdoben dvěma obloučkovými vlysy a tzv. ř eckým kř ížem, který 
kryje čelo sarkofágu v celé ploše. Boční strana, viditelná v dnešní kapli , je ozdobena 6 
obloučkovými vlysy a centrálně umístěným řeckým křížem, po celé výšce stěny. Při foto
grafické dokumentaci, prováděné v r. 1975 A . Kle ib lem, bylo zjištěno, že na d ruhé straně, 
otočené ke zdi kaple, je pouze 5 obloučkových vlysů, bez řeckého kříže. Rovněž zadní 
čelní stenaje ozdobena 2 obloučkovými vlysy a řeckým křížem po celé ploše. Z uvedené
ho je patrno, že pokud by nebožtík byl uložen v sarkofágu v orientaci Z - V (podle spočinku 
hlavy) byl by sarkofág uložen v předpokládané královské a knížecí kryptě, v její j i žn í části . 
Orientace sarkofágu by mčla na boční straně k severu kříž, za t ímco na straně j ižn í pouze 
obloučkový vlys. Toto zjištění může mít i liturgický význam v tom, že j i žn í strana byla 
považována za bezpečnější (Pokorný 1982, 44). 

Na nejslarší zprávu z p ísemných pramenů tedy upozornil M . Liissner ve svém sdělení 
o sarkofágu (Liissner 1887a, 1-4, týž 1887b, 186). Kronikář doby J i ř ího z Poděbrad Pavel 
Zídek z Prahy (* 1413-zcmřel po r. 1441) ve své Spravovně, která měla být i j akýmsi nauče
ním králi J i ř ímu, uvádí, že probošt a patriarcha antiochejský Královské kolegiátní kapituly 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Václav Králík z Buřenic (1397-1412) a pozdější biskup v Olo
mouci (t 1416) přinesl v r. 1409 ostatky sv. Longina do Cech z Říma a uložil je v kapi
tulním kostele, kde mu zřídil čestný hrob („honorifice tumulavit"). V této zprávě není uve
deno, že by byla zároveň s tělem světce př ivezena z Ř íma kamenná rakev jak se uvádí 
v některých pozdějších zprávách. Stručnou až lakonickou zprávu k této události má cenný 
konvolul historických zpráv, známý pod názvem Staré letopisy české, ed. F. Simek a F. M . 
Bartoš Praha 1937, s. 7 - „Téhož léta patriarcha (tj. Václav Králík z Buřenic) přinesl tělo sv. 
Longina rytieře a na Vyšehradě pochoval". Je nepravděpodobné , že by s tělem sv. Longina 
byla přivezena i kamenná rakev, nejen pro svoji váhu, ale i pro stav tehdejších komunikac í . 
Nejen kronikář Pavel Zídek z Prahy, Crugerius, ale i ostatní, zvláště z mladš ího období 
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Ohr. I. Praha 2-Vv.šťlira(l. Sarkolaj; s\. 
I.mikina - ťHkovv pohled. I'olo A. 
klnhl. 
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(Hájek z L i boč an 1541, Zacharias Theobald 1609, Beckovský 1700 aj.) obš í rně rozvádějí 
události, které se údajně slaly dne 2. listopadu 1420. Husi té získali Vyšehrad po ví tězné 
bitvě před Vyšehradem, kde se střetli s kř ižáckým vojskem Zikmunda Lucemburského , 
které zde bylo poraženo. Mez i poškozenými věcmi na Vyšehradě byla i kamenná rakev 
s ostatky sv. Longina, která byla svržena do Vltavy „sac. lipsana cum lapideo lumulo". 
Z toho lze usuzoval, že ostatky sv. Longina, př ivezené z Říma byly uloženy do kamenné 
rakve. Později byla rakev z Vltavy vytažena a vrácena kostelu. V některých bájných zprá
vách o této události, zvláště z pozdějšího období (Sedláček, Svátek, Ekert - zcela recentní 
povahy jsou zachyceny v práci P. Biliánové 1904 a v práci etnografické Pu lec -Novák 1964) 
se dozvídáme, že tělo světec vhozené do Vltavy „padalo stále hloub, aniž mohlo dosáh
nout dna řeky" neboť je zde od té doby propast pod Vyšehradskou skalou (Ekert 1884, 
271). Podle barokního bájného podání (Beckovský 11/1 1879, 466) bylo tělo světce i s hro
bem kamenným vytaženo z Vltavy, podle j iných pramenů dokonce v sarkofágu chovali 
plavci pod Vyšehradem malé ryby bělice, bylo uloženo v radnici Nového Města pražského. 
Protože prý ale „Boží posel, hromový kámen, udeř i l" do toho domu, konšelé nakonec tělo 
ze sarkofágu vyzdvihli a na Bezděz odvezli a ve zdejší kapli uložili. Dále kronikář Beckov
ský uvádí „Kde ale ono sv. tělo odpočívá, věděti se nemůže" . Tolik ve s t ručném sdělení 
k nálezu prvého sarkofágu. 

Druhý sarkofág, zjištěný archeologickým výzkumem, má historii svého objevu neméně 
pohnutou. Před r. 1891 zaznamenal zajímavé poznatky sochař, restaurátor a sběratel Karel 
Vlačiha (1850-1932). Sbíral nálezy na Vyšehradě při různých stavebních pracech a výko
pech, sledoval stavbu hřbitovních Wiehlových arkád i rozšiřování hřbitova v jeho jednotli
vých etapách. Pracoval lak téměř 30 let, shromažďoval a od lidí doslával nálezy a psal o nich 
zápisy, které později literárně zpracoval v celkové zprávě o Vyšehradu, která vyšla tiskem 
v Památkách archeologických z let 1910-1912 (Vlačiha 1910-1912, 149-160). Vlačihův 
archeologický materiál použil J. L . Píč, správce archeologické sbírky Národn ího muzea 
v Praze, ve svém vynikajícím díle Starožitnosti z emě České III/1, Cechy za doby knížecí 
(z r. 1909). V práci K.Vlačihy „Výsledky bádání na krá lovském Vyšehradě od r. 1883 
až do doby nynější" je zajímavý údaj, který nebyl od té doby ověřen. Je uvedeno, že před 
r. 1891 byl ve východní části vyšehradského hřbitova nalezen ve vzdálenosti 24 m od kně
žiště kapitulního kostela v hloubce 2,80 m kamenný sarkofág, který měl na čelní stěně 
označení negativně vlesaného kříže. Později na tuto zprávu také upozornil v monografii 
o románské Praze J. Čárek, který uvažoval o určité podobnosti se sarkofágem uloženým 
ve zdejším kapitulním kostele (Čárek 1947, 185). 

Mez i hrobníky vyšehradského kapitulního hřbitova se po deseti let í tradovala zpráva, 
že při výkopu hrobky továrníka J. Odkolka byla nalezena kamenná rakev. Poloha hrobu 
byla přibližně v místě Vlačihovy zprávy. Tuto informaci udržoval v povědomí hrobník A n 
tonín Čermák, zaměstnanec Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla, který zde pra
coval v letech 1909-1940 se svou manželkou (jeho j m é n o se vyskytuje v účetních dokla
dech v uvedeném časovém rozpětí - dle laskavého sdělení kanovníka seniora a knihovníka 
kapiluly P. F. Vernera, OCr.) . Informace o nálezu sarkofágu při s tavbě Odkolkovy hrobky 
a o tom, že zde do něj údajně uložil svou milenku, byla dále t radována dr. J. Múl le rcm 
(1899-1967) asistentem a pracovníkem Komise pro výzkum Vyšehradu (později ředitelem 
Náprstkova muzea), která byla organizačně řízena Státním archeologickým ústavem a pro
váděla zde archeologický výzkum v letech 1924-1935. 

Při archeologickém výzkumu v r. 1974 (Nechvátal 1975, 171) jsme měli možnost v blíz
kosti hrobky továrníka J. Odkolka v sondě S-149 ověřit staré zprávy o údajném nálezu 
románského sarkofágu. V celé délce sondy bylo zjištěno v ose Z - V mohu tné základové 
zdivo j ižní lodi raně románské baziliky (síla základu kolísala v rozmezí cca 140-150 cm) 
z doby založení po r. 1070. Od ní na j ih byly hroby orientované Z - V , které podle pohřební 
ho ritu m ů ž e m e řadit do mladš í fáze mladohradiš tního období , byly bez nálezů. V sever
ním profilu sondy, v místech Odkolkovy hrobky, jsme zachytili profil terénu pod základy 
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Obr. 5. Pruhu 2-Vyšťhrad. Sarkofág sv. Longina -
celkový pohled na dno sarkofágu. Kolo A. Klcibl. 

hrobového riímu, jehož váha byla odlehčena nízkým cihelným obloukem. V hloubce cca 
120-140 cm pod palou cihelného oblouku se objevila nároží dvou cínových rakví a pod ni
mi v hloubce 80 cm stopy úlomků z červeného jemnozrnného krystalického pískovce, z nichž 
některé bylo možno považovat za stavební architektonické články. Po začišlění a vyzdviže
ní jsme nalezli za severní lící obvodového zdiva j ižn í lodi raně románské baziliky (v piv
ních etapách zpráv o výzkumu a jeho hodnocení bylo zdivo nesprávně interpretováno jako 
tzv. hradební zeď) zlomky velkého, pečl ivě opracovaného kvádru z jemného červeného 
až naž lout lého krysta l ického pískovce s vrchní plochou elipsovitě vykrouženou. Místo 
pro hlavu nebožt íka svým charakterem př ipomínalo sarkofág sv. Longina, který se nachází 
ve vyšehradském kapitulním kostele v kapli sv. Klimenta, která je první na pravé straně 
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v j ižní lodi a pochází z doby kolem r. 1100. Uložení sarkofágu v Odkolkově hrobce je v ob
rácené orientaci, i když patrně v původní poloze in situ. 

První časové a stylové zařazení tzv. tumby sv. Longina, které je spojováno s t ím, že po
chází z královské a knížecí krypty v kapitulním kostele, provedl j i ž koncem 19. století 
M . Lüssner (1813-1891). B y l dalším z badatelů 19. století na Vyšehradě, původně sběratel 
a starožitník, občanským povoláním okresní hejtman a místodrži telský rada. Na své slu
žební dráze působil v celé řadě českých měst a panství , z nichž možno uvésti alespoň Chru
dim, Nový Bydžov, Bohdaneč , Skuteč , Hradec Králové, Hořovice aj. V Hradci Králové byl 
za své zásluhy dokonce v r. 1855 jmenován čes tným občanem města. Ve svém rozsáhlém 
rukopisném díle - Collectanea archeologica et topographica I . - V sv. u loženém ve Výcho
dočeském muzeu v Hradci Králové - zachytil údaje více než z 250 měst a míst, p ř ičemž 
pouze Praze je věnováno na 120 zpráv. K samotnému Vyšehradu, k romě j iž uvedeného , 
přináší řadu cenných údajů a doposud nevyužitých zpráv, např. k interiéru kapitulního kostela 
před regotizací před r. 1885, dále o náhrobcích, nástěnných malbách, včetně dílčích nákre
sů a nápisů z konce 14. a 15. století, také o nálezech archi tektonických článků při přestav
bě presbyteria a nálezech zdiva na hřbitově aj. Jeho dílo nás informuje, včetně dobrých 
kreseb, o nálezech, z nichž některé zcela unikly odbornému zájmu a pouze jeho zápisy 
jsou svědectvím o jejich existenci. Svůj zájem soustředil na památky ležící na hranici dvou 
oborů archeologie a dějin umění . Jako první zpracoval a časově zařadil tzv. sarkofág sv. 
Longina. Prokázal, že nemůže pocházet z r. 1409, kdy do něho byly uloženy světcovy ostatky 
př inesené z Itálie proboštem Václavem Král íkem z Buřenic (1397-1412), ale že sarkofág 
pochází z podstatně starší doby. Na základě výzdobných motivů ho zařadil do 11.-12. sto
letí (Lüssner 1887a, I —4, týž 1887b, 166). Jeho datování bylo převzato pozdějš í literaturou 
a je platné dodnes (Čárek 1947, 184, Květ 1948, 202, Janáček 1964, 281, Nechvátal 1976, 
101, týž 1983, 158). 

V osobě probošta Králíka z Buřenic poznáváme reprezentanta vysokého kléru posled
ního desetiletí 14. století v Cechách, který dovedl obratně a diplomaticky těžit z rozporu 
mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Na Vyšehradě se vyskytuje 
soustavněji od r. 1382, kdy posvětil oltář sv. A lex i a a Mař í Magdaleny, který byl založen 
rodem Bořitů z Mar l in ic . Pán z Buřenic sc sem doslal j iž r. 1381 prostřednictvím papežské
ho Iegáta Pilea, proli vůli kapituly, který ho zde jako svého kaplana jmenoval kanovníkem. 
V r. 1383 se stal děkanem a později proboštem (1398), r. 1404 získal významnou , i když 
pouze symbolickou funkci v podobě titulu patriarchy ant iochejského. Od r. 1392 působil 
trvale ve službách Václava IV., jako jeden z jeho nejbližších důvěrníků a d ip lomatů , byl 
kancléřem Koruny a působil řadu let v Korunní radě, téměř až do své smrti vedl zahraniční 
politiku Václava IV. V době zápletky Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna o jme-
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Ohr. 6.Praha 2-Vyšehrad. Půdorys ha/ilikysv. Petra a Pavlu na Vyšehradě - černě fáze ranesf rcdověká,šrafovanč polička; 
• haplislcriuni před západním průčelím: —sarkofág zjištěný archeologickým výzkumem v jižní lodi. 
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Ohr. 7. l'ralin 2-Vyšchriicl. I'ohled od severu n;i nález s;irkolYif>ii v sondě S-175 po /.iiěišlěiií (l')7H). lolo V. Jílkovu. 

nování nového biskupa při rušení opalské prebendy v Kladrubech se postavil na královu 
stranu a získal přínos z původní prebendy. Ke konci svého živola (1413-1416) byl bisku
pem v Olomouci , kde také zemřel . Na blízkém biskupském hradě v Meličích je zachován 
z období jeho činnosti velmi cenný soubor kachlů s heraldickými motivy. Králík z Buřenic 
pocházel z drobné zemanské rodiny od Ledče nad Sázavou, byl někdy považován za lu
cemburského levobočka. Jeho rychlý a úspěšný postup byl způsoben nejen jeho schopnost
mi a původem, ale také podrobnými znalostmi papežského dvora kam několikrát, jako kanc
léř Václava I V , vedl jeho poselstvo (Nechvátal 1976, 101-102). 

Dále byl proveden pokus o srovnání se sarkofágy a náhrobky na moravském Velehradě 
(Fähnrich 1906-1908, 3 1 ^ 0 , Pojsl 1985, 423-438, týž 1990, 115-116). Vyšehradská lum-
ba sv. Longina nemá na českém území rovnocenných analogií , aleje nutné odmítnout jako 
nepravděpodobný názor, že k nám byla dopravena až počátkem 15. století, kdy do ní byly 
uloženy ostatky sv. Longina mučedníka a bývalého ř ímského důstojníka. 

Na našem území se středověké sarkofágy nacházejí vzácně, vyskytují se jednou za ně
kolik desetiletí . Kromě zprávy A . Dundra z druhé poloviny 19. století (Dundr 1864, 103-
106) o nálezech na zahradě cis terciáckého kláštera v Nepomuku u Zelené Hory (Nechvála! 
1977, 213-218, týž 1978, 115-133) j iž tehdy známy v druhotné poloze 3 sarkofágy bez vý
zdoby (Lüssner 1857, 328) a používané jako napájecí koryta pro dobytek (Herold 1894, 
156-157) a nálezů na Velehradě, neznáme u nás další. Sarkofágy se zajisté vyskytovaly 
v knížecí a královské kryptě na Pražském hradě ve Spylihněvově bazilice, ale byly rušeny 
a nedochovaly se při přenášení hrobů přemyslovských knížat a králů do nově postavené 
katedrály sv. Víta (v druhé polovině 14. století) českým králem a císařem Karlem IV. 
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P R A H A - V T S E H B A D 

Ohr. 8.I'raha 2-Vyšehrad. I'ohled na jižní, severní, východní a západní stranu sarkofágu ze sondy S-175. 
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Románský sarkofág nalezený v místech Odkolkovy hrobky, bylo možno lépe prostudo
vat až po jeho vyzdvižení , se k terým se počítalo na počátku sezóny v r. 1975. Pro značné 
technické potíže a nemožnost zajistit kvalitní stavební firmu, přes opakované výzvy v den
ním tisku a rozhlase, došlo k jeho vyzdvižení až v r. 1978. Veškeré práce s tím spojené 
provedla Stavební výroba federálního Ministerstva vnitra, Praha 4-Pankrác, za vstřícného 
a akt ivního pochopen í vedoucího výroby J. Janíka. 

Před vyjmutím sarkofágu byla provedena exhumace rodiny Odkolkovy. Přes opakované 
upozornění operat ivnímu správci hrobu, který j iž řadu let neplatil poplatky a lhůta splat
nosti byla j iž d louhodobě prošlá, se správce k hrobu nepřihlásil . Exhumaci zajistila Po
hřební s lužba hl . m. Prahy, včetně zpopelnění dvou tělesných ostatků z cínových rakví. 
Veškeré právní úkony s celou akcí spojené, včetně vyhledání a pokusů o navázání kontaktu 
se správcem hrobky zajistil vedoucí právního oddělení Pohřební služby hl. m. Prahy JUDr . 
Antonín Funk (1909-1980). Po provedené exhumaci mohl být dokončen archeologický 
výzkum včetně přemís tění sarkofágu do stálé expozice Muzea hl. m. Prahy, kde je vystaven 
dosud. N a Odkolkově hrobce byla kamenná nápisová deska ze šedočerné české žuly, nad ní 
menš í kamenný kříž latinského typu. Deska i s křížem je dosud zachována za kněžištěm 
kapi tulního kostela. 

Po ukončení výzkumu byl terén uveden do původního stavu a později loto hrobové místo 
získala rodina Bendova. V současné době jc zde pohřben přední český sochař a jeden z po
sledních žáků J. V. Myslbeka a J. Šlursy - Břetislav Benda (1897-1983) a jeho manželka 
Bohumila Bendová (1902-1991). Na hrobě je umístěna jedna z nejkrásnějších plastik vyše
hradského hřbitova - akt mladé ženy od B . Bendy, která stála původně na zahradě jeho vily 
v Praze 6-Střešovicích. 
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Obr. II. Praha 2-Vyíchrad. Jižní profil v sondí S-175. 

Nápis na desce s kř ížem: M A R I E 
O D K O L K O V Á 
R O Z . T R Ö D L O V A 

zemřela 4. října 1891 
v 70. roce věku svého 

J I N D Ř I C H 
O D K O L E K 

M A J I T E L M L Ý N Ů 
zemřel 15. srpna 1895 
v 53. roce věku svého 

V současné době je sarkofág součást í expozice Muzea hl . m. Prahy v cent rá ln í budově 
Na Poříčí. J e h o d é l k a j e 2 1 2 - 2 l 5 cm, šířka 77 cm, hloubka 43 cm a síla stěny 14 cm. Ve střední 
části v ose má na dně malý nálevkovitý otvor o rozměrech cca 13x5 cm, který procház í 
stěnou dna a plnil funkci drenážky k odvodnění hrobu po rozpadu těla. U sarkofágu sv. 
Longina je řešení dna obdobné , stejně jako na sarkofázích na Velehradě (Pojsl 1990, 115). 
Je nápadné, jak jsou rozměry nově objeveného sarkofágu bl ízké rozměrům tzv. sarkofágu 
sv. Longina v kapi tulním kostele. Jeho rozměry jsou: 215x78 cmx40 cm a síla stěny je 
14 cm. Téměř shodné rozměry, tvar a způsob zpracování by mohly svědčit o stejné dí lně, 
př ípadně i mistrovi, který byl autorem díla. 

Krycí deska objeveného sarkofágu (síla 17-20 cm) byla rozlomena na dvě části a nale
zena při jeho východním okraji. Zde byly rovněž zachovány v původním uložení tři obdél 
né opukové dlaždice o p růměrné délce 32 cm a šířce 21-22 cm a síle 3^1 cm, ojediněle 
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Obr. 12. Praha 2-Vyšchrad. Východní 
profil v sondo S-175. 

až 5-7 cm, uložené do vápenného lože. V této stratigrafické situaci naznačují původní sché
ma dlažby v j i žn í lodi raně románské baziliky. Je zřejmé, že dlažba byla v úrovni krycí 
desky sarkofágu, který byl do ní zapuštěn a zčásti j í byl také překryt . S podobnou situací 
se se tkáváme u nálezu sarkofágu v kapitulní síni cisterciáckého kláštera na Velehradě (Pojsl 
1990, 115-116). Celková nálezová situace sarkofágu na Vyšehradě v j ižní lodi raně román
ské bazil iky byla ovl ivněna nási lným otevřením sarkofágu a porušena především na sever
ní s traně, jak názorně ukazuje severní profil sektoru S-175 (profil č. 214). Umístění sarko
fágu v levé j i ž n í lodi m ů ž e mí t i d ů v o d y t eo log i cké , j i ž n í strana byla považována 
za bezpečnějš í . Sarkofág byl položen do bohaté sídlištní mastné vrstvy, černošedé hlinité, 
která vznikla před postavením bazil iky (před r. 1070) včetně orientace V - Z , tedy obrácené 
než bylo běžným zvykem v té době. Jedná se zřejmě o původní uložení in situ. 

Úvahy o j i žn í straně jako „čestnější" pocházejí z období symbol ických a alegorických 
výkladů vrcholného středověku (Pokorný 1982, 44). Podle ant ického názoru, který převzal 
i středověk, byl sever sídlem zla. Podle L . Pokorného obranou proti němu byly např. při udě
lování křtu exorcismy, které byly adresovány k severu. Rovněž četba evangelia směrem 
k severu měla tento význam. Podle tohoto výkladu byla j ižní strana, ve srovnání se severní, 
lépe „chráněna" a byla proto vhodná jako místo posledního odpočinku vysokého církevní
ho hodnos tá ře . V této souvislosti nen í ani zcela v y l o u č e n o , že v některých kostel ich 
ale i pohřebišt ích je větší aglomerace pohřbů na j ižn í straně, důvodem může být větší „bez
pečí" na j ižn ím boku kostela nebo pohřebiště. 

V př ípadě našeho nálezu sarkofágu nelze uvažovat, že by pocházel z knížecí a králov
ské krypty. Podle dosavadních výsledků výzkumu byla kryptou fundátorského typu, patrně 
ochozovou, uloženou na východní straně v hlavní lodi před hlavním oltářem. Její poloha je 
p o m ě r n ě dobře rekonstruovatelná na základě části objeveného zdiva raně románské bazil i
ky. V kryptě byl pohřben zakladatel kapi tulního kostela, p rvn í če ský král Vratislav II. (t 14. 
ledna 1092), jeho bratr a nástupce kníže Konrád (f 6. září 1092) a třetí manželka Vratisla
vova, první česká královna Svatava Polská (t I - září 1126), dcera Kazimíra I. z polského 
rodu Piastovců. Dále kníže Soběslav I. ( t 14. února 1140), jeho manželka Adleyta a také 
„selský kn íže" Soběslav II. (t 29. ledna 1180). Krypta se stala pohřebištěm Přemyslovců, 
kteří koncem 11. a v první polovině 12. století z Vyšehradu vládli jako z druhého centra 
přemyslovského státu (Nechvátal 1974, 115). 

Objevený sarkofág svědčí o tom, že v něm byla uložena významná osobnost, byl násil-
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Obr. 13. Praha-Vyšchrad. Poloha sarko
fágu vc východní časli Vyšehradského 
hřbitova v sondč S-175 - I. Kodina 
Odkolkova, 2. Rodina Nclušilova, 3. 
Kodina Köhrsova. 

ně otevřen, krycí deska ze žlutookrového pískovce rozlomena, nebožtík vyzvednut a sarko
fág byl patrně ponechán delší dobu otevřený. Pak byl postupně zasypán s tavebním rumem, 
především maltovinou světle okrového zbarvení s drobnými ú lomky cihelných prejzů. K ná
si lnému otevření sarkofágu mohlo dojít v době po r. 1420 v době husi tské revoluce. Vý
znamnou osobnost í mohl být někdo z okruhu vyšehradské kapituly, která měla své místo 
v j ižní lodi raně románské baziliky. 

Výzdoba sarkofágu je poměrně prostá, krycí deska zůstala nezdobena, pouze se stopa
mi kamenických razúr, sérií drobných i silnějších rýh, vedených převážně svis lým smě
rem. Jsou patrné i na vnějším plášti sarkofágu. Výzdobu tvoří rytý symbol tzv. řeckého 
kříže - téměř rovnoramenného, který kryje větší část čelní desky na západn í a východní 
straně, je negat ivně vtesán. Symbol tzv. řeckého kříže je někdy považován za starší, i když 
se oba typy - latinský i řecký, jak patrno na raně s t ředověkých náhrobcích, vyskytují sou
časně. Postrádáme zde obloučkový vlys, j ehož omamentika je doložena na sarkofágu Long i -
nově. Porušení nově nalezeného sarkofágu, především na j ižn í a severní s t raně na obou 
koncích bylo zjištěno j iž v prvé etapě výzkumu, před jeho vyzvednut ím a souvis í pa t rně 
se špatným zabezpečením sarkofágu při jeho uložení do země. 

Stratigrafickou situaci nálezu dobře a názorně zachycují tři profily - profil č. 213 na j i ž 
ní straně, profil č. 214 na severní straně a profil č. 215 na straně východní . J ižní profil, který 
je dobře patrný nejen na kresbě, ale i na fotografii, zachycuje vni třní hranu j i žn í románské 
obvodové lodi. Je zde patrno 6-7 řad kvádříkového raně románského zdiva, nepravidelně 
opracovaného s hrubě ot loukanými čely o p růměrné výšce 10-12 cm. Některé kusy mají 
charakter téměř čtvercový, převážně však podélný o délce 15, 18 až 24 cm. Zdivo je spo
jováno žlutavě okrovou vápennou maltou s ojedinělými kousky hašeného vápna. Je zčásti 
položeno na rostlém terénu a zčásti na černošedé mastné hlinité sídlištní vrstvě. Severní 
profil je z hlediska slraligrafie bohatší . Jeho horní část je tvořena cihelnou vyzdívkou novo
dobého charakteru. Na levé - zadní straně se nachází zděná hrobka rodiny Netušilovy, vý
chodně vpravo je zděná hrobka rodiny Röhrsovy. Sled vrstev: - 1. je tvořena hnědošedou 
až hnědou výplní ze zásypů hrobů s drobnými ú lomky kostí. - 2 . vrstvuje charakter izová
na jako destrukční s ú lomky opuky, tašek a maltoviny a vznikla při nási lném otevření sar
kofágu. - 3. vrstva je destrukční z opukového zdiva j ižn í obvodové lodi ranč románské 
baziliky s bohatou vrstvou maltoviny. - 4. vápenná vrstva z doby výstavby raně románské 
baziliky. - 4a. tmavě okrová pískovcová vrstva mající přepálený charakter. - 5. rezavě 
hnědá j í l o v i l á - druhotně přemístěný terén podloží. - 6. černošedá mastná hlinitá - sídlištní 
nasedající na rostlý terén před výstavbou baziliky. - 7. hnědošedá jí lovitá - dno výkopu -
rezavě okrové jí lovité podloží. 

Východní profil č. 215 je poměrně j ednoduchý: - 1. vrstva cihelné novodobé vyzdění 
hrobky Röhrsovy. - 2. vrstva černošedá, mastná, hlinitá v horní partii překrývaj ící obvodo-
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Obr. 14. Praha 2-Vyšehrad. Dnešní slav místa nálezu sarkoláf>n v sondé.S-175. Akt mladé zeny ml II. llendy 
na jeho rodinném hrobě. Folo V. Jílková. 

vé zdivo jižní lodi bazil iky druhotně přemístěná. - 3. vrstva pískovcová plotna (část), kry
jící původně sarkofág. Plotna byla bez výzdoby o průměrné síle 16-22 cm, pouze se stopa
mi razúr po kamen ickém zpracování. Rozdílná barevnost pískovcové plotny a jednot l ivých 
částí sarkofágu je, dle sdělení dr. L . Hrdličky, CSe. z firmy P R O S P H K T A „90", dána růz
ným stupněm nasycení vodou. 

Sarkofágy se stejně jako náhrobky řadí k významným funerúlním památkám. Svou vý
tvarnou povahou, mater iá lem a technikou opracování se oba vyšehradské sarkofágy dostá
vají j i ž na pomezí umélecko-řemcslné kamenické práce a dekorat ivní architektonické plas
tiky, což je zvláště patrno v př ípadě tzv. Longinova sarkofágu (Květ 1949. 202). S nejslaršími 
hl iněnými sarkofágy, zdobenými ornamentá ln ími a figurálními výjevy, se se tkáváme již 
v egejské kultuře. Od 6. století př. Kr . jsou doloženy u Htrusků, tehdy se jednalo o sarkofá
gy lerakotovč i kamenné . Dále jsou doloženy ve značném množství i z období ř ímské kul
tury aj. (Panofsky 1964, F i l ip 1969, Encyklopedie antiky 1973, 547-548, Hauch 1976, 
Artemis 1995, VII . , 1382-1383 aj.). Tvar byl nejčastěji skříňový s plochým víkem ve tvaru 
lehátka . Víka byla opa t řena plastikami manže l ských dvojic, nebo j edno t l i vých osob 
s portrétními rysy ať j i ž ležícími jako při hostině, nebo ve spánku na lůžku. Boční stěny 
byly převážně zdobeny reliéfní výzdobou. Některé ř ímské sarkofágy byly opětovně použi-
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ty ve středověku. Jako příklad je nejčastěji uváděn pohřeb císaře Kar la Vel ikého (t 814) 
v kapli Panny Marie v Cáchách . B y l uložen do ant ického sarkofágu, který byl dovezen 
z Itálie a vyzdoben reliéfem znázorňující Únos Proserpiny. B y l zde vyjádřen obsah ant ické 
báje o únosu Persefoné, dcery mocného Dia a bohyně Demeter, v ládcem podsvět í Hadem, 
který ši j i vzal za manželku a jej í vysvobození D iem, který tak usmířil rozhněvanou Deme
ter. Mot iv mohl být přijat i křesťanstvím jako symbol znovuzrození a vzkř íšení k novému 
věčnému životu. V této souvislosti není nezajímavé zjištění a číselná interpretace obloučko-
vých vlysů na tzv. sarkofágu sv. Longina na Vyšehradě. Na levé straně je 6 obloučkových 
vlysů a uprostřed kříž, na pravé pouze 5 bez kříže a v čelní stěně vždy 2 obloučkové vlysy 
a opět kříž. V celkovém součtu dostaneme číslo 14, což by mohlo znamenat 14 zastavení 
Ježíše Krista k cíli jeho cesty ke kříži a současně motiv vzkříšení , který by mohl být tak 
uplatněn i na vyšehradském sarkofágu. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 

Zwei frühmittelalterliche Sarkophage von Prag-Vyšehrad 

Bei der Kompleubcarbcitung der Funde aus der archäologischen Grabung in Vyšehrad, widmet man 
auch die Aufmerksamkeit den älteren Funden. Zu diesen älteren Funden gehören zwei Sarkophage. Der 
erste befindet sich in der ersten Kapelle an der Südseite der Kapilclkirchc St. Peter und Paul in Vyšehrad. 
Zum erstenmal hat auf diesen Fund M. Lüssncr schon im Jahr 1887 aufmerksam gemacht. Der Sarkophag, 
St. Longin genannt, ist aus einem feinkörnigen Sandstein als monolilhyschcr Quaderstein mit den 
Ausmasscn 215x78x40 cm. Die Wanddickc macht 14 cm. Im Vorderteil des Sarkophags wird für das 
Kopfberuhen der Boden ausmodclicrl. Im ersten Drittel und in der Hälfte des Sarkophagsboden befinden 
sich kleinere Öffnungen, die durch die Quaderwand führen. Ihre Funktion bestand in der Entwässerung 
nach dem Zerfall des Verstorbenen. Der Sarkophag wurde durch einen bogenförmigen Fries und griechische 
Kreuze verziert. 

Die älteste schriftliche Nachricht hat schon M. Lüssncr erwähnt. Laut dieser sollte der Patriarch von 
Antiochien und Probst des königlichen Kolcgialskapilcls St. Peter und Paul in Vyšehrad, Václav Králík 
von Buřcnice (1397-1412) und der spätere Bischof in Olmülz, die sterblichen Überreste St. Longin von 
Rom nach Böhmen bringen und diese in der Kapitclskirchc in ein Ehrengrab beigesetzt hat. Es wurde 
weiter festgestellt, dass die sterblichen Überreste in einem Sarkophag bcigcsclz wurden. Der Sarkophag 
stammt aber nicht aus dieser Zeit, er muss älter sein. Aufgrund der Vcrzicrungsmolivc und der Slylanalyse 
wurde in das 11.-12. Jh. datiert. Ursprünglich war er wahrscheinlich in der fürstlichen und königlichen 
Krypta der hiesigen Kirche. Diese Datierung gilt bis heute. 

Der zweite Sarkophag wurde bei der archäologischen Grabung im Jahr 1974 festgestellt. Der Sarkophag 
ist 212-215 cm lang, 77 cm breit, 43 cm tief und die Wandicke ist 14 cm. Im minieren Bodcnlcil (in der 
Achse) ist eine zylinderförmige Öffnung 13x5 cm und diese diente wieder zur Entwässerung. Der Sarkophag 
war im SüdschilT der frühromanischen Basilika aus der Zeil nach 1070. Die fast gleichen Ausmasscn 
beider Sarkophage und auch die Bearbeitugsform könnten von einem Werkstatt und demselben Meister 
bezeugen. 

Bei der archäologischen Grabung wurde festgestellt, dass das Pflaster im SüdschilT der Kirche in 
derselben Höhe war, wie die dcckplatle des Sarkophags. Zur Eröffnung des Sarkophags kam wahrscheinlich 
in den luissilischcn Kriegen. Die Deckplatte wurde zerbrochen, die sterblichen Überreste entfernt und der 
Sarkophag diente weiter als Ablagerung des Bauschutts. 

Beide Sarkphagc von Vyšehrad gehören durch ihre Bcarbeitungstechnik, Material und bildende 
Durchführung zur kunsthandwerklichcn Arbeil. 

A b b i l d u n g e n : 
1. Prag-VySchlad. Sl. Longin Sarkophag. Gesamlhlick. 
2. Prag-Vyšchrad. St. Longin Sarkophag. Blick auf die Linkscite. 
3. Prag-Vyšchrad. St. Longin Sarkophag. Blick auf die Rcchlscile. 
4. Prag-Vyšchrad. St. Longin Sarkophag. Blick auf die Rcchlscile. 
5. Prag-Vyšchrad. Sl. Longin Sarkophag. Gesamtblick auf den Sarkophagsboden. 
6. Prag-Vyšchrad. Grundrissder Sl. Peter und Paulbasilika. Schwarz: iriihmillclallcrlichc Phase; schraffiert: 

gotische Phase; schwarzer Punkt: Baplistcrium vorder westlichen Stirnseite: schwarze Linie: Sarkophag, 
der durch archäologische Grabung festgestellt wurde. 

7. Prag-Vyšchrad. Nordblick auf den Sarkophagfund in der Sonde S-195. 
8. Prag-Vyšchrad. Blick auf die Süd-, Nord-, Ost- und Wcstscile des Sarkophags von der Sonde S-175. 
9. Prag-Vyšchrad. Sarkophaggrundriss in der Sonde S-175. 

10. Prag-Vyšchrad. Nordprofil in der Sonde S-175. 
11. Prag-Vyšchrad. Südprofil in der Sonde S-175. 
12. Prag-Vyšchrad. Ostprofil in der Sonde S-175. 
13. Prag-Vyšchrad. Die Fundlage des Sarkophags im westlichen Teil des Friedhofs in Vyšehrad, in der 

Sonde S-175. I. Familie Odkolek, 2. Familie Netušil. 3. Familie Rohrs. 
14. Prag-Vyšchrad. Der heutige Zustand der Stelle, wo der Sarkophag gefunden wurde, in der Sonde 

S-175. Akt der jungen Frau von B. Benda auf seinem Familcngrab. 
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