
Zdislava, 

nar.: na Českomoravské vysočině v Křižanově u nynějšího Žďáru nad Sázavou (1220 až 1225) 

Pocházela  ze  značně  zámožné,  vzdělané  a  
velmi  zbožné  rodiny.  Zdislavin  otec,  pan  
Přibyslav  z  Křižanova  zastával  význačné  úřady  
na Moravě (purkrabí v Brně, později kastelán na  
hradě Veveří) a vlastnil rozsáhlá území v oblasti  
Českomoravské vysočiny. Byl nakloněn klášterům 
a zvláště si oblíbil řády cisterciácký a minoritský,  
které bohatě podporoval.  Zemřel  v únoru 1251.  
Matka Zdislavy, paní Sibyla, přišla do Čech jako  
dvorní  dáma Kunhuty,  nevěsty  budoucího  krále  
Václava  I.  Původem  byla  ze  Středomoří,  
nejčastěji se uvádí Sicílie, případně Řecko. Byla  
to na tehdejší dobu velmi vzdělaná a zbožná žena.  
Společně  se  svým  manželem  věnovala  značnou  
přízeň klášterům, zvláště žďárskému, kterého byla  
spoluzakladatelkou a kde byla po smrti roku 1262  
pochována. 

Dětství  a  mládí  Zdislava prožila  v  klidném rodinném prostředí  na  otcově  hradě  
Křižanově  a  s  největší  pravděpodobností  i  v  Brně,  ve  společnosti  čtyř  mladších  
sourozenců. Všechny děti byly podle kronikářských zápisů vychovány v úctě k řeholnímu  
a  kněžskému  stavu.  Nejvíce  se  tato  výchova  dotkla  Zdislavy.  Značně  mladá  (podle  
různých pramenů mezi 16. až 20. rokem) se provdala za pana Havla na Jablonném z  
rodu  Markvarticů,  předního  pobočníka  Přemyslovců.  Havel  vystavěl  nový  hrad  
Lowenberk - Lemberk a roku 1241 přijal nový přídomek z Lemberka.  Právě na tento  
hrad  se  Zdislava  po  svatbě  připisované  k  roku  1241  přestěhovala  již  jako  paní  z  
Lemberka. 

Zdislava  byla  poměrně  chatrného  zdraví,  přesto  byla  neobyčejně  pracovitá  a  
obětavá manželka a matka čtyř dětí. Podle tehdejších měřítek se jako bohatá hradní paní  
více než příkladně starala o chod na hradě, ale i o hospodářskou čeleď. Zemřela mladá  
ve věku 30 až 33 let 1. ledna 1252. Je to jediné skutečně známé datum v jejím životě. Za  
bezprostřední příčinu smrti se v některých pramenech udává pokročilá plicní choroba  
nebo špatný zdravotní stav po porodu posledního dítěte. 

Hlavní význam Zdislavy spočívá v tom, že po vzoru Anežky Přemyslovny založila  
špitál a oddaně sloužila nemocným a chudým. Není bez zajímavosti, že její manžel se  
účastnil  na výstavbě Anežského kláštera v Praze Na Františku a obě ženy,  Anežka a  
Zdislava,  se  osobně  znaly.  Společně  s  manželem  založila  v  Jablonném  chrám  sv.  



Vavřince  a klášter  pro dominikány.  Tento řád s  apoštolským zaměřením si  sama tak  
oblíbila, že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice, tj. nevstoupila do kláštera jako  
řeholnice, ale nadále zůstala s manželem a věnovala se rodině. 

Po  Zdislavině  smrti  zvěsti  o  její  dobročinnosti  postupem doby  narůstaly,  včetně  
zpráv o zázracích kolem jejího hrobu. Růst jejího kultu vyústil v roce 1907 v blahořečení  
a v roce 1995 prohlásil papež Jan Pavel II. Zdislavu za svatou. Svatá Zdislava se logicky  
ke svému způsobu života stala patronkou manželství a rodiny

Zdislava,  patronka  rodin nám  ukazuje,  jak  život  v  
manželství  může  být  plodný,  požehnaný  a  plný  pokoje.  Podle  
svého postavení si u Zdislavy budu vyprošovat, abych i já šířil  
kolem  sebe  pokoj,  s  nímž  chci  sloužit  bližním.  Stanovím  si  
konkrétní  skutky  duchovního  a  tělesného  milosrdenství.  Pro  
snoubence by bylo vhodné vykonat pouť ke svaté Zdislavě. 

Bože, Tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k Tobě v  
každodenní  péči  o  vlastní  rodinu i  trpící  bližní;  dej,  ať  podle  
jejího příkladu i my využíváme času věrným plněním Tvé vůle.  
Prosíme  o  to  skrze  Tvého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho  Pána,  
neboť  on s  Tebou v  jednotě  Ducha svatého  žije  a  kraluje  po  
všechny věky věků. Amen 


