
Ludmila Česká, mučednice

narozena: kolem r. 860 hrad Pšov, Česká republika
zemřela: v noci z 15. na 16. září 921 hrad Tetín,  
Česká republika

Sv. Ludmila, jejíž staré slovanské jméno znělo Lidmila  
a znamená „lidu milá",  se  narodila pravděpodobně  
na hradě Pšov v místech dnešního Mělníka. Její otec  
Slavibor  byl  knížetem  malého  kmene  Pšovanů  
obývajících  část  úrodného  Polabí.  Zřejmě  z  po-
litických  důvodů  byla  kolem  r.  874  provdána  za  
Bořivoje I., knížete Cechů. V rozmezí let 869-883 byl  
český kníže pokřtěn na Velehradě snad samotným sv.  
Metodějem.  Z  Moravy  s  sebou  přivedl  i  slovanské 
kněze na čele s Pavlem Kaichem. Sídlem této misie se  
stal Levý Hradec, členy této slovanské misie byla také  
v Cechách pokřtěna i Ludmila. Po Metodějově smrti  
roku  885  byli  kněží  slovanské  liturgie  z  Moravy  
vyhnáni a někteří nalezli útočiště v Čechách.

Manželství Bořivoje I. a Ludmily bylo požehnáno třemi syny a čtyřmi dcerami.  
Po otci vládl nejprve nejstarší Spytihněv I.  a po něm mladší Vratislav I., ten byl  
ženat  s  Drahomírou,  pocházející  ze  slovanského  kmene  Stodoranů.  Když  
ovdověla,  bylo  jí  asi  třicet  let  a  jejím  synům  asi  třináct  (Václav)  a   osm  
(Boleslav). Zemští velmožové tehdy rozhodli svěřit jí regentství v zemi, zatímco  
Ludmila,  babička  nezletilých  vnuků,  měla  ovlivňovat  a  dohlížet  na  výchovu  

budoucích vladařů.  Neshody v  tomto rozdělení  
vlivů  byla  zřejmě  jádrem  sporu  mezi  oběma 
vdovami.   Ludmila  však  v  každém  případě 
ustoupila a uchýlila se na své vdovské sídlo hrad  
Tetín.  Tam  ji  v  noci  z  15.  na  16.  září  921  
přepadli členové Drahomířiny družiny, kteří se  
lstí dostali do jejího obydlí, stáhli ji z lože a ač  
žádala  po  vzoru  prvních  křesťanských  mu-
čedníků smrt mečem, zardousili ji jejím vlastním  
závojem.  Jména  najatých  vrahů,  Tunna  a  
Gommon,  ukazují,  že  spíše  šlo  o  Vikingy  či  
Varjagy, jak se jim říkalo na Rusi. Po vraždě z  
Tetína uprchl i kněz Pavel Kaich, a tak neměla  
první  historicky  známá  česká  kněžna  ani  
církevní pohřeb. Služebnictvo zahrabalo její tělo  



u hradební  zdi.  Veškeré dochované písemnosti  popisují  kněžnu Ludmilu jako 
laskavou, milosrdnou a horlivě zbožnou ženu.
Brzy po svém nástupu na knížecí stolec dal sv. Václav vyhnat matku z Prahy  a  
dne  10.  listopadu  924  dal  za  účasti  řezenského  světícího  biskupa  Michala 
převézt ostatky své babičky do svatojiřského chrámu na Hradě pražském. Vedle  
biskupského  zápisu  do  martyrologia  byla  tehdy  translace  ostatků  na  
významnější místo v zemi nejen známkou, ale i podmínkou svatořečení. První  
český  klášter  s benediktinkami  pečoval  o  šíření  kultu  první  české  světice.  
Písemně je však tato úcta doložena až od konce 11. století. 3. října 1100 nechal  
pražský  biskup Heřman provést  zkoušku ohněm část  jejího závoje,  jímž byla  
uškrcena  a  který  se   zachoval  mezi  jejími  ostatky.  Relikvie  k  radosti  všech 
přežila zkoušku a byla uložena do schránky určené pro oltář nového chrámu sv.  
Petra (zřejmě šlo o již neexistující kostel  v Praze na Kampě).
Úcta k české prvomučednici rychle rostla. Její svatost byla oficiálně uznána v  
letech  1143-1144.  Za  Karla  IV.  byl  nad  hrobem  vytvořen  náhrobek  vysoké 
umělecké i historické hodnoty

Znázorňování: Sv.  Ludmila  je  zob-
razována  v  dlouhém řasnatém šatu,  s  
hlavou  pokrytou  závojem,  případně  s  
knížecí  čapkou.  Jejím  hlavním  atri-
butem je stočený závoj nebo šál kolem 
krku  (nástroj  umučení),  případně 
provaz,  který  někdy  drží  v  ruce.  
Ojediněle  má  v  ruce  misku  s  hrozny  
nebo staroboleslavské paladium. Často  
bývá  zobrazována  spolu  s  malým  sv.  
Václavem,  kterého  vyučuje.  Její  
památka se slaví 16. září.

Sv.  Ludmila,  česká  prvomučednice  a  první  česká  světice,  se  stala  nejen  
patronkou vinařů,  babiček,  matek a křesťanských vychovatelů,  ale především  
českou spolupatronkou, často nazývanou „matka české země".

(z nejstarší dochované homilie o sv. Ludmile)
Kristova následovnice, blažená Ludmila, setrvávala po smrti svého ctihodného  
muže  až  do  konce  svého  života  v čistotě,  krotila  své  tělo  bděním,  posty  
a rozličným trýzněním a uváděla ho v poddanství  ducha; osvědčovala se jako  
svatá  a neposkvrněná,  bezúhonná  a neochvějně  doufající  v evangelium.  
     Horlivě  také  konala  skutky  milosrdenství:  pohostinně  přijímala  znavené  
pocestné,  ujímala  se  trpících,  ochotně  udílela  almužny,  s úctou  se  starala  



o kněze  a o veškeré  duchovenstvo;  jako pravá matka věřících  se  ze  všech sil  
snažila rozmnožovat víru v Krista. 

     Vzešla v zemi české jako hvězda jitřní, ohlašující  
příchod  slunce  spravedlnosti,  jímž  je  Kristus,  
a světlem  víry  zaplašovala  temnoty  bludu.  
     A poněvadž byla blažená Ludmila  nejen  první  
matkou  věřících  v české  zemi,  ale  stala  se  také  
jejich  první  přímluvkyní  v nebi,  vyžadují  její  
zásluhy, aby jí věřící vzdávali náležitou úctu. Když  
kníže  temnot,  ďábel  pozoroval,  že  pro  světlo  
služebnice  Kristovy  ubývá  v lidu  temnot  nevěry,  
vnukl do srdce její snaše Drahomíře, aby zatoužila  
po  její  smrti.  Ta  tedy  k sobě  povolala  dva 
nejničemnější členy své družiny, Tunnu a Gomona, 
a uložila  jim,  aby  náležitě  vykonali,  co  ve  svém 
srdci  zosnovala,  a zavraždili  její  tchýni.  Avšak  
svatá  Ludmila,  předvídajíc  svou  smrt,  hledala  
útočiště na Tetíně. Vyzpovídala se a posilnila se na 
smrt spasitelným pokrmem těla a krve našeho Pána 

Ježíše  Krista.  Vykonavatelé  nejzločinnějšího  rozkazu  násilím  vyrazili  dveře  
domu a neznajíce  žádného  slitování  stáhli  jí  hrdlo  provazem.  Tak  provazem 
z kalu tohoto světa je vytažena, tak provazem získá pro svou šíji zlatý náhrdelník  
slávy. Ó země česká, buď šťastná, že oslavuje štěstí té, která z tvého středu do 
nebe byla přijata! Slav tento den jako sváteční! Ó šťastná země česká, šťastnou  
záštitou chráněná!


