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Životní příběh sv. Anežky České patří k tématu, kterému se domácí medievistické bádání věnovalo z různých úhlů pohledu. Nejinak i archeologie 

se svými metodami výzkumu v minulosti zaměřila především na děje svázané s místem jejího života – klášterem Na Františku v Praze. Z odborného 

hlediska okrajovým, avšak z pohledu především laické věřící veřejnosti výrazně sledovaným tématem se staly pohnuté osudy jejích nezvěstných 

ostatků, které byly i v minulosti příležitostně hledány na řadě míst našeho státu. Předložený článek shrnuje výsledky posledního archeologického 

pátrání po ostatcích této české světice v pražském kostele sv. Haštala v roce 2010 i s vysvětlením okolností, které celé akci předcházely. Popis me-

tody výzkumu s analýzou nálezové situace doplňuje krátký úvod do problematiky archeologického poznávání a stavebně historického vývoje objektu 

a místa výzkumu. 

LOOKING FOR ST. AGNES OF BOHEMIA 

The life story of St. Agnes of Bohemia belongs to themes, which have been reviewed by internal medievalists from various angles. Also archaeology 

with its research methods aimed mainly at matters connected with the site of her life – the area of the monastery Na Františku in Prague. From scien-

tifi c approach peripheral, but from public point of view pertinent, is the question of her missing bodily remains, which were sought after at numerous 

sites in our country since the early times. This article summarises results of recent archaeological investigations for the remains of this Bohemian 

Saint in the Prague church of St. Haštal in 2010, with explanations of circumstances preceding this project. Description of methodology together 

with the analysis of fi nds situations supplements a short introduction into archaeological research and building history of the monastery and the site 

of excavation.
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Již od 15. století se v českých pověstech a legendách tradovalo, že nalezení ostatků svaté Anež-

ky přinese výrazné zlepšení poměrů v jejích rodných Čechách. Od středověku totiž z nich byla 

známá pouze dolní čelist, uchovávaná ve španělském Escorialu. Tam ji údajně přivezla Marie 

Španělská, manželka císaře Maxmiliána II., při návratu do rodné země po smrti svého chotě. 

Protože české dějiny jsou plné situací, kdy obyvatelé zemí Koruny české téměř zoufale toužili 

po jejich zlepšení, není divu, že pátrání po hrobu světice má u nás dlouhou tradici. 

Obr. 1. Praha 1-Staré Město, 

oblast Anežského kláštera 

Na Františku (v popředí) s kos-

telem sv. Haštala (oranžově) 

za jeho areálem 

(foto J. Podliska, 2010).




