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Svatý Jiří a svatojiřská legenda



Obrázek maloval Michal Kolář 9. B
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Sv. Jiří pocházel z Kapadokie 

(dnešního severozápadního 

Turecka). 

Byl plukovníkem v římské 

armádě - ve 3. stol. Jeden čas 

byl členem osobní stráže císaře 

Diokleciána.
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MALBA – SHZ JH
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Když začal císař Dioklecián

pronásledovat křesťany, vyznal 

se Jiří ze své víry (už jeho otec 

byl křesťan a umučen) a 

kritizoval císařovo rozhodnutí.

Císař ho bral jako zrádce a 

uvěznil ho.
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MALBA – SHZ JH
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 Ani mučení jeho víru nezviklalo, 
ani přímluva císařovy manželky 
Alexandry. Snažila se ho 
dokonce zachránit. 

Jiří byl roku 303 mučen (např. 
trhán kolem s hřeby) a pak 
popraven. Alexandra bývá 
zobrazována na svatojiřských 
obrazech jako klečící dívka.
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MALBA – SHZ JH
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Jiří je patronem 

Anglie, rolníků, 

vojáků, střelců a 

zbrojířů, pocestných, 

ale i sedláků.

Je mu zasvěcováno 

mnoho kostelů (v 

Čechách je jich téměř 

70), bazilik, rotund 

(např. rotunda sv. Jiří 

na Řípu), kaplí soch či 

božích muk
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Sv. Jiří na Pražském hradě



ROTUNDA SV. JIŘÍ NA ŘÍPU V R. 2010
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Sv. Jiří bývá zobrazován jako 

voják, jedoucí na bílém koni, 

bojující s drakem. 
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MALBA – SHZ JH
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Drakem je symbolicky naznačen 

boj se zlem, lstí a přetvářkou 

(sám císař Dioklecián je často 

označován jako „bythios drakón“ 

– drak z podsvětí).
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 Obrázek maloval Petr Blažek 9. B
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V celocírkevním kalendáři se 

památka sv. Jiří slaví 23. dubna. 

U nás je však s ohledem na 

český svátek sv. Vojtěcha svátek 

Jiřího slaven až následující den. 

Legendární boj s drakem je 

dokonce připomínán 27. října.
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Svátek sv. Jiří byl mezníkem 

v hospodářském roce, především 

v chovu dobytka. Od tohoto dne se 

mohl pást na pastvinách. Prováděly 

se i různé praktiky, které měly 

zajistit, aby byl dobytek zdravý. 

V tento den také vylézají hadi a 

štíři, voda ve studánkách je 

jedovatá….
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DRAK MATĚJE KOUBY 6. A
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Motiv boje Jiřího s drakem se 

objevuje v literárních a 

výtvarných památkách až na 

přelomu 12. a 13. století. Z roku 

1338 pochází cyklus svatojiřské 

legendy – nástěnná malba, která 

zdobí nejstarší místnost SHZ 

v Jindřichově Hradci. 
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SVATOJIŘSKÁ LEGENDA, SHZ V JINDŘICHOVĚ HRADCI. 
FOTO VYPŮJČENO Z HTTP://WWW.ZAMEK-JINDRICHUVHRADEC.EU/FOTOGALERIE/INTERIERY
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Jedná se o první malířský celek 

s církevním obsahem užitý pro 

výzdobu světské místnosti. 

Statečnost a utrpení sv. Jiří je 

zobrazen v 50 samostatných 

výjevech. Autor je neznámý.

Celý děj je pravděpodobně 

malován podle staročeské 

legendy O umučení sv. Jiří.
20



MALBA – SHZ JH
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Kromě života sv. Jiří je zde 

zachycen i život Oldřicha z Hradce. 

K vidění je zde i obsáhlá erbovní 

galerie významných českých rodů –

v dolním pásu 19 vedle sebe 

řazených erbů (z Velhartic, ze Lnář, 

Krajířové z Krajku, z Vartenberka, 

ze Šternberka….).
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MALBA – SHZ JH
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 Malby byly odkryty r. 1838. Zpočátku je 

místní historik 

J. F. Claudius (1777-1857) pokládal za 

legendu o sv. Dionysovi, později historik, 

archeolog a spisovatel J. E. Vocel (1803-1871) 

správně určil, že se jedná o sv. Jiří.

 Po odkrytí malby značně utrpěly, celé vrstvy 

odpadly.

 Restaurace v r. 1899 jim spíše ublížila. 

Zabránila sice úplnému rozpadu malby, ale 

zastřela původní podobu díla tak, že ani 

přesně nemohla být stanovena technika díla.
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JEDEN VÝJEV Z OBRAZOVÉHO SOUBORU

25



Zajímavost:

Když v r. 2007 natáčel Juraj Jakubisko
velkofilm Bathory, použil některé 
interiéry SHZ ve svém filmu. V Hradci 
vznikly záběry Alžbětina zámečku, vězení 
hradu, černé kuchyně a renesančního sálu 
rondelu.

V místnosti se svatojiřskou legendou 
chtěli filmaři točit krvavou scénu. 
Kastelán Václav Bis se obával, že by 
mohlo dojít k poškození této památky. 
Filmaři tedy místnost nafotili, nechali 
udělat tapety a scénu natočili v ateliéru.
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PRAMENY:
 www.zamek-jindrichuvhradec.eu

 www.wikipedia.cz

 www.sedmicka.cz/jindrichuv-hradec/clanek?id=147680 

 Církevní rok a lidové obyčeje – Vlastimil Vondruška, nakl. 

Dona 1991

 www.rozhlas.cz/nabozenstvi/slovonanedeli/_ zprava/339463

 Jan Šmíd - Oživené krásy vlasti, nakl. Olympia Praha 1979 

(str. 44-58)

 Fotografie použity s laskavým svolením správy SHZ JH
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Prezentaci vytvořila Mgr. Jiřina Kadlecová + žáci 9. A a 9. B 

třídy ve školním roce 2010/2011.
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