
Palladium zemì èeské je kovový reliéf Madony s Dítìtem, 
 zarámovaný a chovaný ve staroboleslavském poutním chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie. Je svým významem porovnáván 
s korunovaèními klenoty. Palladiem nazývali ve starovìkém 
Øecku døevìnou sošku bohynì Pallas Athény, pøenesenou 

podle báje z Tróje, která symbolicky zajiš�ovala ochranu mìsta. 
Tento výraz se zaèal pozdìji používat k oznaèení obrazù, reliéfù 
nebo soch, které mìly ochrannou funkci. Duchovní význam Staré 

 Via Ludmila a její zastavení u Palladia zemì èeské 

ve staroboleslavském poutním chrámu

01. Start - hradištì Tetin - † sv. Ludmila
02. Karlštejn - Karel IV. 
03. Hájek - zaèátek hájecké poutní cesty 
04. památník bitvy na Bílé hoøe
05. Pražský hrad, bazilika sv. Jiøí 
                                            ‡ sv. Ludmila
06. Kostel sv. Václava na Proseku 
07. Svatováclavská poutní cesta,  
                                            tvrz Døevèice
08. Brandýs - Stará Boleslav - Palladium 
09. Zámek Mìlník - *sv. Ludmila - stálá 
                 výstava s rodokmeny potomkù 
                      sv. Ludmily a zaèátek cesty 
                                 VIA LUDMILA 2 (viz) 

3

Levý Hradec - Karlov (Karel IV.)

4

Karlov - Lauf (erby)

5

Lauf - Cáchy (Aachen) (korunovace)

6

Cáchy - Brusel 
a dále do dalších zemí,

vèetnì USA

Tetin - Praha - Mìlník (rodokmeny)

2

Mìlník - Velehrad (køest)

Z mìlnického zámku vede trasa 
Via Ludmily 2 za køtem sv. Ludmily 

a jejího chotì Boøivoje I. až do 
moravského Velehradu za svatým
Metodìjem. Poutníci zavítají na 
sídla mnohých potomkù prvního 

èeského knížecího páru. 
Jsou to napø. Nimìøice, Dobrovice, 

Louèeò, Chlumec nad Cidlinou, 
Dobøenice, Dohalice, Smiøice, 
Kuks, Nové Mìsto nad Metují, 

Opoèno, Rychnov nad Knìžnou, 
Èastolovice, Kostelec nad Orlicí, 
Doudleby, Litomyšl, Nové Hrady, 

Jimramov, Boskovice, Køtiny, 
Slavkov, Buchlovice, 

Velehrad a další.

Za svùj stateèný èin byl jako mnoho
 dalších signatáøù šlechtických deklarací 
potrestán nìmeckou nucenou správou, 

jež byla po roce 1948 završena 
komunistickou konfiskací veškerého 

majetku. Jak dokládá samostatný 
vystavený rodokmen byla vìtšina 

signatáøù potomky prvního èeského 
knížecího páru Boøivoje I. 

Pøemyslovce a sv. Ludmily.                                                     

sv. LudmilaEliška

Podle starších historiografických názorù byl 
Mìlník v 9. a 10. stol. centrem slovanského 
kmene Pšovanù. Pøibližnì v místì dnešního 
zámku se nacházelo hradištì 
Pšov, podle povìstí rodištì
svaté Ludmily. 

Panovnice 
na Mìlníku

Traduje se, že na 
Mìlníku 

Na 
Mìlníku se èasto zdržovala i královna 

Eliška Pøemyslovna, která ho pokládala 
za své sídlo. Dokonce se zde 12.2.1322 

narodil její syn Jan Jindøich, od roku 1349 
moravský markrabì. Jeho starší bratr 
Karel IV.

 Burgundska 
a z Champagne pøivést vinnou révu 
a dal tak významný podnìt k rozvoji 

mìlnického vinaøství. Na Mìlníce 
zemøela († 14.2.1393) 4.manželka 

Karla IV. Alžbìta Pomoøanská a 
11.7.1451 také jeho snacha Barbora 

Celská, manželka jeho syna Zikmunda, 
øímského císaøe a 13. èeského krále. 
Po smrti 16. èeského krále Jiøího z 

Podìbrad se Mìlník stal sídlem také 
královny vdovy Johanky z Rožmitálu, 

která tu pobývala až do své smrti 
12.11.1475. 

žilo celkem
23 èeských královen 

a princezen. V roce 1247 
patøil Mìlník manželce èeského 

krále Václava I. Kunhutì, dceøi krále 
øímského Filipa Švábského a byzantské 

princezny Ireny. Mìlník už byl tehdy 
vìnným hradem královy choti. 

 prohlásil Mìlník natrvalo za 
královské vìnné mìsto a rozšíøil jeho 
panství o znaèný poèet obcí, dvorù a 
rytíøských lén. Karel IV. se na Mìlníku 
sám obèas zdržoval a shledal tu velmi 
pøíznivé podmínky k pìstování vinné 
révy, podmínky podobné tìm, jaké 
poznal ve Francii, kde byl v dìtství 

na vychování. Nechal z

Souèástí zámecké prohlídky je stálá 
výstava rodokmenù 33 šlechtických rodù, 

jejichž èlenové se v èase nejvyššího 
ohrožení vlasti nacismem bezvýhradnì 
pøihlásili k èeskému národu, jeho jazyku 
a územní celistvosti. Majitel mìlnického 

panství Jan kníže Lobkowicz byl 
signatáøem všech tøí deklarací, které

 èeská zemská šlechta v letech 
1938 a 1939 vydala. 
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 Via Ludmila 1 - základní trasa
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Tetínské hradištì se nacházelo poblíž dnešní 
zøíceniny hradu Tetín v místech dnešní obce. 

Bylo jedním z opìrných bodù soustavy 
hradiš�, která obklopovala pøemyslovský 
stát ve støedních Èechách a jeho poèátky 

jsou nejèastìji kladeny na pøelom 
9. a 10. století. V roce 921 zde byla 
zavraždìna Svatá Ludmila. Aèkoli 

písemné zmínky o hradu pocházejí až 
ze 13. století, Tetín byl znám už ze 

svatoludmilských a svatováclavských 
legend. Význam hradištì ale patrnì již 

od poloviny 10. století klesal. Jeho areál 
je spolu se zbytky hradu chránìn 

jako kulturní památka.

10. Nelahozeves - *Antonín Dvoøák
11. Slovanské hradištì Budeè
12. Levý Hradec - sv. Ludmila a Boøivoj I.

Mìlník

Tetín

Z Prahy do Staré Boleslavi existovaly pravdìpodobnì dvì 
poutní cesty. Severní vìtev, nìkdy zvaná svatováclavská, 

vedla pøes Libeò a kostel sv. Václava na Proseku, kde 
bývala významná zastávka všech procesí. Pokraèovala 
pøes Popovice k brodu u Staré Boleslavi. Druhá vìtev, 
mladší, nìkdy zvaná Svatá cesta neboli Via Sancta, 

vedla více jižnì. Od Poøíèské brány pøes Karlín, 
Vysoèany, Klíèov, Kbely, Vinoø, Podolánku, Døevèice 

a Brandýs nad Labem k brodu u Staré Boleslavi. Podél 
této cesty pozdìji byly vystavìny výklenkové kaple. 

Via Ludmila se snaží obì cesty kombinovat.

Socha potomka 
svaté Ludmily 
v 15. generaci

Karla IV. u mìlnického zámku (vpravo) a na pražském Karlovì 
(vlevo) pøed kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. 

Kostel dal Otec vlasti Karel IV. postavit ke cti svého pøedka ve 
20. generaci Karla Velikého, mnohými zvaného Otce Evropy. 

Obì sochy jsou dílem Josefa Maxe (*1804 † 1855), který 
mìlnického Karla IV. pøedstavil jako 

zvelebitele èeského 
vinaøství.

Karlov

1

Via Sancta - Via Ludmila

Boleslavi stoupal po založení Kolegiátní kapituly èeským knížetem 
   Bøetislavem I., potomkem svaté Ludmily v 6. generaci. Více v 
            Historické šlechtì,                   rubrice Via Ludmila. 

Poutní chrám 
Nanebevzetí 
Panny Marie

s Palladiem zemì 
èeské ve Staré 

Boleslavi
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