
Poutní cesta po stopách 
sv. Ludmily a jejích potomků

Pěšky, na kole, autem i jinak zprvu 
českými zeměmi a dále do Evropy

 In the Footsteps

of St. Ludmila and Her Descendants

Mělník

Tetín



 

A odtud je již jen  kousek do metropole současné Evropy 

v Bruselu – sídla Evropské 

unie. A odtud se Via Ludmila vydá na dlouhou a již nikdy nekončící 

cestu po evropských zemí, kde žili, dnes žijí a zítra budou žít 

potomci sv. Ludmily. Bořivoje Přemyslovce a Karla Velikého podle 

větby bájné české kněžny Libuše „na věky věků“. 

Základní trasa Via Ludmily provází poutníky památnými 

místy české historie, včetně sedmi hlavních hradišť první 

české knížecí a královské dynastie Přemyslovců. Putování 

vychází z Tetína – místa mučednické smrti sv. Ludmily – a 

z místa jejího posledního odpočinku na Pražském hradě, 

kam byla uložena svým vnukem sv. Václavem. Kněžna 

dodnes žije ve svých potomcich a proto také pak proti toku 

času její cesta zamíří do místa pravděpodobného rodiště 

v Mělníku. Odtud se přes své novomanželské sídlo na 

Levém Hradci znovu vrací do Prahy – na Karlov, kde dal 

Ludmilin potomek Karel IV. vystavět kostel ke cti svých 

rodičů a k poctě svého dalšího významného předka Karla 

Velikého. Tak i po jeho stopách se odtud Via Ludmila vydá 

na cestu do jeho oblíbeného sídla v Cáchach, tehdejšího 

centra středověké Evropy. Odtud je již jen kousek do 

současné evropské metropole centra současné Evropy 

v Bruselu – a poté dále do dalších evropských zemí, 

kde žili a dodnes žijí potomci sv. Ludmily. 

Via Ludmila's starting points are Tetín – the place 
where St. Ludmila was assassinated – and her last 

resting place at Prague Castle where she was buried 
by her grandson, St. Wenceslas. Against the course of 
time, the journey proceeds to Mělník, the princess's 
probable birthplace, and then again to Prague – to 

Karlov where Charles IV, a descendant of St. Ludmila, 
had a church built to honour his parents and 

Charlemagne, another prominent personage from 
whom he was descended. From there, Via Ludmila 
intends to head for Aachen and then continue to 
Brussels – the centre of today's Europe – and to 
other European countries where St. Ludmila's 

descendants lived in the past and often still live today.

Poutní cesta Via Ludmila se sestává ze 33 tras a každá z nich 

má nejméně 6 svých etap. Cesta sleduje život Ludmily a vede po 

stopách jejích potomků nejprve v českých zemích, kde se kněžna 

a světice narodila, provdala za Bořivoje I. Přemyslovce, prvního

historicky doloženého českého knížete, spolu s ním přijala víru

křesťanskou, v ní vychovávala vnuka sv. Václava a mučednickou 

smrtí také zemřela. Pak se její cesta vydává po stopách jejích a 

manželových potomků všech dalších zemích Evropy i do zámoří. 

kněžna i světice
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Poutní cesta Via Ludmila se sestává ze 33 tras a každá z nich 
  má nejméně 6 svých etap. Cesta sleduje život Ludmily a vede 
     po stopách jejích potomků nejprve v českých zemích, kde 
kněžna a světice žila, provdala se za 1. historicky doloženého 
 českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce, přijala křesťanskou 
víru a v ní i vychovávala vnuka      sv. Václava. Mučednickou 
  smrtí zde také na svém sídle        v Tetíně zemřela. Pak se  
   cesta vydává po     stopách           jejích a     manželových 
          potomků do      všech            dalších      zemí Evropy.

První a základní trasa Via Ludmily bude tedy poutníky provázet 
památnými místy české historie, včetně sedmi hlavních hradišť
první české knížecí a královské dynastie Přemyslovců. Putování
vychází z Tetína - místa mučednické smrti sv. Ludmily - a z místa
jejího posledního odpočinku na Pražském hradě, kam byla 
uložena svým vnukem sv. Václavem. Kněžna ale stále žije ve 
svých potomcích, a proto poté zamíří poutní cesta proti toku času 
do pravděpodobného místa jejího narození v Mělníku a odtud 
dalšími trasami po stopách jejích a manželových potomků po 
českých zemích. Také přes přemyslovské sídlo na Levém Hradci 
znovu do Prahy - na Karlov, kde dal Ludmilin potomek Karel IV. 
vystavět kostel ke cti svých rodičů a k poctě dalšího významného 
předka, Karla Velikého. Pak i po stopách jeho potomků se Via 
Ludmila odtud vydá na cestu do oblíbeného sídla Karla Velikého 
v Cáchách, centra tehdejší středověké Evropy. Odtud je již 
časově daleko, ale geograficky blizoučko do metropole současné 
Evropy v Bruselu - sídla Evropské unie, kde se Česká republika
1.7.2022 ujímá předsednictví v unii. A odtud se Via Ludmila vydá

 

První a základní trasa Via Ludmily tak bude provázet poutníky  

má nejméně 6 svých etap. Cesta sleduje život Ludmily a vede po

stopách jejích potomků nejprve v českých zemích, kde se kněžna

a světice narodila, provdala za prvního historicky doloženého

českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce, přijala křesťanskou víru

a v ní vychovávala vnuka sv. Václava a mučednickou smrtí také 

na svém sídle v Tetíně zemřela. Pak se její cesta vydává po 

stopách jejích a manželových potomků do všech dalších 

evropských zemí i do zámoří.
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Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově

Katedrála 
Panny Marie v Cáchách, kde byl v roce 814 pochován Karel Veliký

Katedrála 
Panny Marie v Cáchách, kde byl v roce 814 pochován Karel Veliký

   
 
            na svou dlouhou a už nikdy nekončící    cestu po evropských
          zemích, kde žili, dnes žijí a zítra budou    žít potomci sv. Ludmily, 
          Bořivoje Přemyslovce a Karla Velikého    podle věštby české 
                                bájné kněžny Libuše „na     věky věků“.  



Zum Jubiläum von St. Ludmila öffnet sich der Pilgerweg und Radweg "Via Ludmila"  und führt Pilger
 in Zeit und Geographie auf den Spuren ihrer ersten Nachkommen bis zur Gegenwart .

K výročí sv. Ludmily se otevírá poutní cesta a cyklostezka "Via Ludmila", časově 
a geograficky vedoucí poutníky po stopách jejích prvních potomků až do současnosti.  

Na rok 2021 připadá 1100. výročí úmrtí české kněžny a světice Svaté Ludmily († 15.9.921)
K její cti a stálé vzpomínce se otevírá poutní cesta Via Ludmila. Své poutníky povede po stopách potomků svaté 

Ludmily a jejího manžela Bořivoje I. Přemyslovce. Staletími a celou Evropou od těch prvních až k současným.  

Výročí 1100. úmrtí (15.9.921) první české historicky doložené kněžny Svaté Ludmily 15.9.2021
K výročí sv. Ludmily se otevírá poutní cesta a cyklostezka Via Ludmila, časově a geograficky 

vedoucí své poutníky po stopách prvních potomků kněžny a světice až k těm současným  

Hora Říp a její okolí je místem, 
kde se při svém příchodu do nové 
vlasti usadili první Slované vedeni 
praotcem Čechem. Tuto legendu 

zaznamenal kronikář Kosmas 
počátkem 12. století. Následnou 
pověstí o vojvodovi Krokovi byly 

uvedeny na mýtickou scénu 
českých dějin i jeho tři dcery 

Kazi, Teta a Libuše. 

 

Vývoj přemyslovského znaku
od plamenné orlice 
k dvouocasému lvu

Hrob sv. Ludmily 
v bazilice sv. Jiří na 

Pražském hradě

  Znaky vládnoucích dynastií na českém trůně

Princess St. Ludmila and her grandson Prince St. Wenceslaus are the main 
thpatrons of the Bohemian Lands. Wenceslaus was the 4  Prince of  Bohemía, an 

rdolder son of the 3  Prince Vratislav I and his wife Drahomíra. Wenceslaus's 
violent death was plotted, according to legend, by his younger brother 

Prince Boleslaus I. 

   - pravděpodobné
     místo narození 

svaté Ludmily

znak a vlajka   města:    Mělník -
 (Pšov)

Velislavova bible kolem roku 1340. 
     Zleva Bořivoj a Ludmila a křest
     Bořivoje arcibiskupem svatým
     Metodějem (nahoře). Ludmilin

     odjezd na hradiště Tetín (dole).

Kněžna sv. Ludmila a její vnuk kníže sv. Václav I. jsou hlavními patrony českých 
zemí. Václav byl 4. český kníže, starší syn 3. knížete Vratislava I. a jeho choti 

Drahomíry. Václavovu násilnou smrt ve Staré Boleslavi podle legendy 
zosnoval jeho mladší bratr 5. český kníže Boleslav I. 

Libuše  
- mýtická 

česká
kněžna

Přemysl 
- mýtický

zakladatel
státu

oo

Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, 
  Neklan a Hostivít:

pohanská mýtická knížata 
podle kronikáře Kosmy

Členové šlechtické hraběcí rodiny
KORFF-SCHMISING-KERSSENBROCK

jako potomci první české křesťanské 
kněžny a světice
SVATÉ LUDMILY 

The Castle´s Chapel of St. Ludmila

Znak 
rodu

Lobkowiczů

The beginnings of the Church of St. Peter and St. 
Paul in Mělník can be traced back to around the 
year 1000 during the time of Princess Emma 

th(† 1000), a wife of the 6  Bohemian Prince 
Boleslaus II. The Princess stamped silver 
denarii where the town´s name “Civitas 
Melnic” appeared for the first time.

VIA  - 2020  © Jan Drocár, společnost Rodro, 
                                www.historickaslechta.cz/
LUDMILA - Jiří Lobkowicz, zámek Mělník, 
                                www.lobkowicz-melnik.cz/ 

2020 © Jan Drocár www.historickaslechta.cz/
and Jiří Lobkowicz www.lobkowicz-melnik.cz/ 

Via 
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Kostely v přemyslovském
hradišti Tetíně, místě 

mučednické smrti 
sv. Ludmily.

Vlajka
a 

znak
města
Tetína

Sv. Ludmile byl původně 
zasvěcen románský kostel 

sv. Kateřiny z konce 12. stol.
(v popředí). Vpravo od něj
stojí od roku 1780 barokní

 kostel sv. Ludmily.
   

Nad pravděpodobným 
hrobem sv. Ludmily stojí 

dnes kostel sv. Jana 
Nepomuckého, původně

zasvěcený sv. Michaelovi, 
dle legendy vystavěný 

Drahomírou. 

U místa, kde byla Ludmila 
pravděpodobně pohřbena, 
stojí dnes kostel sv. Jana 
Nepomuckého, původně 

zasvěcený sv. Michaelovi.

Oráče a předpověděla přitom, že 
“Přemyslovo potomstvo bude 
vládnout této zemi na věky 
věkův”. Kněžna Libuše, která 
se proslavila svým proroctvím
o městě, kterému dnes 
dominuje Pražský hrad: 

Za kněžnu si lid zvolil pro moudrost 
nejmladší Libuši, která se proslavila 

proroctvím o městě, kterému 
dnes vévodí Pražský hrad: 

“Vidím město veliké, jehož 
sláva dotýká se hvězd”. 

Počátky mělnického kostela sv. Petra 
a Pavla jsou kladeny do období kol.
roku 1000. Tedy do doby kněžny 
Emmy, choti českého knížete 
Boleslava II. Kněžna razila 
stříbrné denáry a na nich 
se poprvé objevilo jméno 
města Mělníka - Civitas 
Melnic. 

Vše je 
cesta, via, pouť 

od předků 
k potomkům 

A Via Ludmila
je pouť

Za svého manžela si Libuše pak
vybrala Přemysla Oráče a přitom
předpověděla, že “Přemyslovo 
potomstvo bude vládnout této 
zemi na věky věkův”. Nemýlila 
se. Přemyslovci vládli do roku 
1306. Poté na královský trůn 
usedali členové jiných rodů, ale 
i ti byli po přeslici potomky první 
zakladatelské dynastie českých 
panovníků. V hlavní královské 
linii je tak poslední český král 
a rakouský císař Karel III. (I.) 
Habsbursko-Lotrinský přímým 
potomkem 1. českého knížete 
Bořivoje I. a jeho choti sv. Ludmily 
ve 32. generaci. Jde časově o celé tisíciletí, neboť 
mezi úmrtími Ludmily († 921) a Karla III. († 1922) 
uplynul 1001 (tisíc a jeden) rok. Přemyslův rod ale 
pokračoval po přeslici do dnešních dnů nejen v 
královské linii. Potomky prvního českého knížecího 
páru a ve většině i jejich potomka římského císaře
a 11. českého krále Karla IV. Lucemburského, jsou 
členové mnoha šlechtických rodů a dynastií z celé 

.

ve 32. generaci. Jde časově o celé tisíciletí, neboť 
mezi úmrtími Ludmily († 921) a Karla III. († 1922) 
uplynul 1001 (tisíc a jeden) rok. Přemyslův rod ale 
pokračoval po přeslici do dnešních dnů nejen v 
královské linii. Potomky prvního českého knížecího 
páru a ve většině i jejich potomka Karla IV. 
Lucemburského, římského císaře a českého krále,
jsou členové mnoha šlechtických rodù a dynastií 
z celé Evropy. Například v tomto případě uherského
rodu Széchenyi de Sárvár-felsővidék.

Palladium
země české
je milostný 

obrázek 
 madony 

s dítětem v 
náručí, kterému 
je připisována

zvláštní ochranná
moc nad českými 
zeměmi. Podle 
jedné z legend 
dostala kovový 

obrázek
s vyobrazením 
Panny Marie 
s Ježíškem 

v náruči 
sv. Ludmila

při svém křtu 
od sv. Metoděje.
Po jejím úmrtí 
zdědil obrázek 

given the metal
picture with the Holy Virgin and small Jesus
in her arms, at her baptism by St. Metodìj. After
her death her grandson
Wenceslaus, who was raised in the Marian tradition,
inherited the picture. He always wore the picture
and it was with him at the time of his martyr´s death
in Stará Boleslav. For centuries the place of
St. Wenceslaus´ death became a destination for
pilgrims. They took the same route as that used to
transfer the Prince´s body to Prague's Rotund of 

 
vnuk Václav, kterého Ludmila vychovávala 
v mariánské tradici. Václav nosil obrázek stále 
při sobě a měl ho i ve chvíli své mučednické smrti 
ve Staré Boleslavi. Místo úmrtí sv. Václava se poté 
stalo poutním místem, cílem poutníků. Ti po staletí 
přicházeli po cestě, po které bylo 4. března v roce 
932 nebo 938 vezeno tělo zavražděného knížete 
do pražské rotundy svatého Víta. Na této cestě 
byla později, v letech 1674-1680, vystavěna Via 
Sancta (Svatá cesta), tvořená 44 výklenkovými 
kaplemi, od sebe vzdálenými na délku Karlova 
mostu. Dodnes se po ní putuje za Palladiem, které
je uctíváno v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve 
Staré Boleslavi. Jde o nejstarší mariánskou poutní
cestu v Čechách. Její prodloužení (v rámci tvořící

se poutní a cyklistické cesty VIA LUDMILA), do Mělníka a dále, je pro poutníky jistě obohacujícím přínosem

.

Mělník jakonejstarší věnné město českých královen, je úzce spjato nejen s první českou kněžnou a světicí

sv. Ludmilou, jejíž 1000. Výročí úmrtí v Tětíně 15. Září 921 připadá na rok 2021, ale také s jejím potomky

- vnukem sv. Václavem, který zde má svou vinici a v 15. Generaci s Karlem IV. Lucemburským, císařem 

a králem, který dovezl francouzskou vinnou révu a městu tak pomohl 

se poutní a cyklistické cesty VIA LUDMILA), do Mělníka a dále, je pro poutníky jistě obohacujícím přínosem.
Mělník jako nejstarší věnné město českých královen je úzce spjato nejen s první českou kněžnou a světicí,
sv. Ludmilou, jejíž 1100. výročí úmrtí v Tetíně 15. září 921 připadá na rok 2021, ale také s jejím potomky. 
Vnukem sv. Václavem, který zde má svou vinici a vnukem v 15. generaci Karlem IV. Do města, kde žila jeho 
matka Eliška a kde se narodil bratr Jan Jindřich, často prý zavítal a dal sem dovést i vinnou révu z Francie.

Z konce 12. století pochází 
kostel sv. Kateřiny, který byl původně zasvěcen 

sv. Ludmile a dodnes si uchoval románskou podobu. 

Součástí cesty bude v čase připomínaného
Ludmilina výročí (15. září) každoročně konaná 
Svatoludmilská pouť na Tetíně, každoročně 
konané mělnické vinobraní se slavnostním 
zakončením v podobě představení Oratoria 
sv. Ludmila Antonína Dvořáka na zámeckém 
nádvoří. Každoročně sloužená mše svatá 

nad jejím hrobem v kostele sv. Jiří 
s následným setkáním v nedalekém 

Lobkowiczkém paláci. 

Na Moravu dorazila 24.5.863 (podle legendy to mělo 
být 11. května, tj. 24. května podle dnešního kalendáře)
 misionářská výprava bratří sv. Cyrila (*826/827 Soluň 
† 14.2.869 Řím, původně Konstantina) a sv. Metoděje

(*815 Soluň † 6.4. 885 Morava). Někdy na podzim roku 
866 se odebrali na cestu zpět do Konstaninopole;

869 Metoděj posvěcen na biskupa
 a ustanoven arcibiskupem Panonie 

a Moravy se sídlem v srbském Sirmiu,
místě kde byl korunován v letech 379 - 395 

poslední císař sjednocené římské říše 
Theodosius I. (*11.1.347 Cauca, 

Hispánie † 17.1.395 Mediolanum).
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Členové šlechtického knížecího rodu
LOBKOWICZŮ

jako potomci první historicky doložené
české křesťanské kněžny a světice

SVATÉ LUDMILY 

Základní body Via Ludmily

Přemyslovská hradiště 

Evropy. 

2.

3.

4.

5.

 Bořivoj I. Přemyslovec *c. 852 † c. 888  874/875 sv. Ludmila *c. 860 † 15.9.921        oo

sv. Ludmila a sv. Václav

Boleslav I.
 *c. po 909 † 15.7.972           

Boleslav II.
 *c. 942 † 7.2.999           

Oldřich I.
 *c. 975 † 9.11.1034           

Břetislav I.
 *c. 1002 † 10.1.1055           

Vratislav (II.) I.
 *po 1031 † 14.1.1092

1. český král           

 
  
          

Vratislav I. *c. 888 † 13.2.921
 c. 906 Drahomíra ze Stodoran                        oo

       

   
 
        
 
               

      
 

     

    

  
       

Václav I. Svatý 
*c. po 907 † 28.9.935 

Spytihněv I. 
*c. 875 † 915 

“Svatý Václave,
vojvodo české 
země, nedej

zahynouti nám, 
ni budoucím”.

Via
 Ludmila 
- česká 

a 
evropská

pouť 
od předků 

k 
potomkům

                †

1. generace 1. generace

2.

3.

4.

6.

7.

5.

3.

2.

3.

Například v českému knížecímu 
rodu Lobkowiczů.

Cesta je naděje. Poutní cesta Via Ludmila je nadějí 
k lepšímu poznání sama sebe a zároveň k získání 

většího respektu k názorům jiných; nadějí k nalezení 
svého pravého místa v toku času, v němž vše co 
děláme nebo neděláme, musíme ospravedlnit 

v očích našich předků a v očekávání našich potomků.

A journey means hope. Via Ludmila offers hope that we 
may get to know ourselves better and, at the same time, 

learn to show more respect for other people's beliefs, a hope 
that we may find our proper place in the passage of time. 

Whatever we do or fail to do should be justified in the eyes 
of our ancestors and in the expectations of our descendants. 

Vydáváme se na cestu: Památná místa středních Čech

Setting off: Historic sites of Central Bohemia

VIA LUDMILA I - TRASA A

VIA LUDMILA I - TRASA B

V ČESKÝCH ZEMÍCH TRASY A, B, C, D, E a F 

V ČESKÝCH ZEMÍCH TRASY A, B, C, D, E a F 
VIA LUDMILY I - zajímavá zastavení 

na základní trase A:

Karlštejn

Trasa A - 1. etapa: Tetín-Karlštejn

-Hájecký klášter a cesta - Strahovský klášter 

Tetín - Praha - Mělník - Nelahozeves - Levý Hradec - Praha/Karlov

VIA LUDMILA I - ČESKÉ ZEMĚ
trasa A:

Tetín - Pražský hrad - Mělník - Nelahozeves - Levý Hradec - Praha/Karlov
 trasa B:

Mělník - Litoměřice - Nový Dvůr - Libušín - Křivoklát - Tetín - Dobříš
trasa C:

Mělník - Loučeň - Kuks - Rychnov - Litomyšl - Boskovice - Velehrad
trasa D:

Velehrad - Mikulov - Telč - Maleč - Želiv - Vlašim - Lštění - Praha/Karlov
trasa E:

Praha/Karlov - Dobříš - Blatná - Sušice - Tachov - Křimice - Cheb
trasa F:

Cheb - Hohenberg - Lauf - Frankfurt - Bonn - Cáchy - Brusel
(první přeshraniční)

Trasa A - 2. etapa: 
Pražský hrad - Svatováclavská cesta - Stará Boleslav - Mělník

Trasa A - 3. etapa: 
Mělník - Nelahozeves - Levý Hradec - Praha - Karlov

Budeč

Sv. Jiří na Pražském hradě 

Stará Boleslav Levý Hradec

Praha - Karlov

Hradiště Budeč

Karlštejn 

Mělník

Nelahozeves

Levý Hradec

VIA LUDMILY I - 
zajímavá zastavení na základní trase A:



Cesta po Evropě: Společné dějiny, společné 
hodnotyAcross Europe: Shared heritage, 

shared values

PRAHA-KARLOV – BLATNÁ – LAUF – BONN – AACHEN

Foto Karlov

AACHEN – BRUXELLES-BRUSSEL

Foto Cáchy

... a mnoho dalších cest, kudy kráčely dějiny 
/ and many other routes trodden by history

Linie rodokmenu s erby
Karel Veliký Sv. Ludmila

Karel IV.
Potomek

Putujeme dále: Po cestách české historie

Continuing our pilgrimage: Treading the paths of Czech history
MĚLNÍK – LITOMĚŘICE – LIBUŠÍN – KŘIVOKLÁT – TETÍN

Foto Křivoklát

MĚLNÍK – CHLUMEC – KUKS – LITOMYŠL - BOSKOVICE – VELEHRAD

Foto Litomyšl

VELEHRAD – MIKULOV – TELČ – ŽELIV – LŠTĚNÍ – PRAHA-KARLOV

Foto Velehrad

8. Program a časový harmonogram akcí-rámcový
Příloha č. 8/1
Antonín Dvořák
jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a světově nejhranější český skladatel vůbec se roce 1895 stal profesorem Pražské konzervatoře a od roku 1901 byl jejím ředitelem. 
Námět jeho oratoria Svatá Ludmila pojednává o období z raných českých dějin, kdy pohanství bylo střídáno křesťanstvím. 
Libreto sestává ze tří částí: Na nádvoří hradu mělnického, V lesích berounských, V chrámu velehradském. 
V první části přichází na Ludmilin hrad v Mělníku poustevník Ivan, který přesvědčuje pohanský lid o jediném Bohu. 
Ve druhé části Ivana vyhledá kněžna Ludmila, která se chce nechat pokřtít. Také dojde k setkání s Bořivojem, který se do Ludmily zamiluje a je ochoten přistoupit na křesťanství, pokud ji tím získá za ženu. 
V třetí části probíhá obřad na Velehradě, kde Ludmila s Bořivojem přijímají křest od biskupa Metoděje.
V oratoriu se střídají pasáže dramatické s lyrickými, velkolepé s intimními. Kromě sólových hlasů se výrazně uplatňuje sbor. 
V závěru díla Dvořák zhudebnil historický chorál Hospodine pomiluj ny, který zahajuje třetí část v podobě slavnostního pochodu 
a zakončuje celé oratorium jako velkolepá fuga.

Velislavova bible kolem roku 1340. 
     Zleva Bořivoj a Ludmila a křest
     Bořivoje arcibiskupem svatým
     Metodějem (nahoře). Ludmilin

     odjezd na hradiště Tetín (dole).

Kostely v přemyslovském
hradišti Tetíně, místě 

mučednické smrti 
sv. Ludmily.

Břetislav I.
 *c. 1002 † 10.1.1055           

Vratislav (II.) I.
 *po 1031 † 14.1.1092

1. český král           

“Svatý Václave,
vojvodo české 
země, nedej

zahynouti nám, 
ni budoucím”.

Via
 Ludmila 
- česká 

a 
evropská

pouť 
od předků 

k 
potomkům

6.

7.

1. sv. Ludmila  Bořivoj I. Přemyslovec oo
   2. Vratislav I. Přemyslovec  Drahomíra ze Storodanoo
3. Boleslav I. Přemyslovec 
 4. Boleslav II. Přemyslovec 
5. Oldřich I. Přemyslovec  Božena  oo
6. Břetislav I. Přemyslovec  Jitka ze Schweinfurthu oo
7. Vratislav (II.) I. Přemyslovec  Svatava Polská Piastovnaoo
8. Vladislav Přemyslovec  Richenza z Berguoo
 9. Vladislav II. (I.) Přemyslovec  Judita Durynskáoo
10. Přemysl I. Otakar Přemyslovec 
oo Konstancie Uherská Arpádovna
11. Václav I. Přemyslovec  Kunhuta Štaufská oo
12. Přemysl II. Otakar Přemyslovec  

 Kunhuta Haličská Rurikovnaoo
13. Václav II. Přemyslovec  Guta Habsburská oo
14. Eliška Přemyslovna  Jan I. Lucemburský oo
15. Karel IV. Lucemburský  Eliška Pomořanskoo

 Bořivoj I. Přemyslovec *c. 852 † c. 888  874/875 sv. Ludmila *c. 860 † 15.9.921        oo

Boleslav I.
 *c. po 909 † 15.7.972           

Boleslav II.
 *c. 942 † 7.2.999           

Oldřich I.
 *c. 975 † 9.11.1034           

 
  
          

Vratislav I. *c. 888 † 13.2.921
 c. 906 Drahomíra ze Stodoran                        oo

       

   
 
        
 
               

      
 

     

    

  
       

Václav I. Svatý 
*c. po 907 † 28.9.935 

Spytihněv I. 
*c. 875 † 915 

                †

1. generace 1. generace

2.

3.

4.

5.

3.

2.

oo

1. generace
Karel Veliký

      *2.4.742 † 28.1.814 
(2.4. 2022 - 1280 let

od narození)
  2. Ludvík I. Karlovec 

3. Karel II. Karlovec 
4. Ludvík II. Karlovec 
5. Karel III. Karlovec 

6. Ludvík IV. Karlovec 
7. Karel I. Dolnolotrinský 

8. Gerberga Karlovna 
       Lambert I. Lovaňský oo

9. Lambert II. Lovaňský
10. Jindřich II. Lovaňský
11. Godfried I. Lovaňský 

12. Godfried II. Lovaňský
13. Godfried III. Lovaňský 
14. Jindřich I. Brabantský 
15. Jindřich II. Brabantský
16. Jindřich III. Brabantský

17. Jan I. Brabantský 
18. Markéta Brabantská 

oo Jindřich VII. 
Lucemburský

19. Jan Lucemburský (10.) 

  1. generace
   Sv. Ludmila

      *c. 860 † 15. 9. 921 
      (15. 9. 2021 - 1100 let) 
      oo Bořivoj I. Přemyslovec
  2. Vratislav I. Přemyslovec 

 Drahomíra ze Stodor      oo
  3. Boleslav I. Přemyslovec
  4. Boleslav II. Přemyslovec
  5. Oldřich I.  Boženaoo
  6. Břetislav I. Přemyslovec

 Jitka ze Schweinfurthu      oo
  7. Vratislav (II.) I. první král 
      český  Svatava Polskáoo
  8. Vladislav I.  Richenza oo
  9. Vladislav (II.) I. (2. král)
      oo Judita Durynská
10. Přemysl I. Otakar (3.)

 Konstancie Uherská      oo
11. Václav I. Přemyslovec (4.)

 Kunhuta Štaufská      oo
12. Přemysl II. Otakar (5.)

 Kunhuta Haličská      oo
13. Václav II. (6. král český)
       Guta Habsburskáoo
14. Eliška Přemyslovna

 
20. a 15. generace (11.) a jeho Karel IV. Lucemburský 

potomci z řad české a evropské aristokracie - například:
21.a 16. Zikmund Lucemburský (13.)  Barbora Celskáoo
22. a 17. Alžběta Lucemb.  Albrecht Habsburský (14.)  oo
23. a 18. Alžběta Habsburská  Kazimír IV. Jagellonský oo
24. a 19. Vladislav II. Jagellonský (17.) Anna z Foixoo 
25. a 20. Anna Jagell.  Ferdinand I. Habsburský (19.)  oo

26. a 21. Marie Habsburská  Vilém Klévský oo
27. a 22. Anna Klévská  Filip Ludvík Bavorský oo

28. a 23. August Sulzbašský  Hedvika Šlesvická oo
29. a 24. Augusta Sofie Sulzbašská *1624 † 1682

 Václav Eusebius Lobkowicz *1609 † 1677 oo
30. a 25. Ferdinand August Lobkowicz *1655 † 1701 
31. a 26. Jan Jiří Kristián Lobkowicz *1686 † 1755 
32. a 27. August Antonín Lobkowicz *1729 † 1803
33. a 28. Antonín Isidor Lobkowicz *1773 † 1819
34. a 29. August Longin Lobkowicz *1797 † 1848

35. a 30. Jiří Kristián Lobkowicz *1835 † 1908
36. a 31. Jan Adolf Lobkowicz *1885 † 1952

37. a 32. Otakar Lobkowicz *1922 † 1995 
38. a 33. Jiří Jan Lobkowicz *23.4.1956
39. a 34. Robert a Jacob Lobkowiczové

 *22.12.2011 a *2.3.2014 

oo

Křest 
Bořivoje
a odjezd
Ludmily 

Královská 
a císařská

koruna
Karla IV.

Nad pravděpodobným 
hrobem sv. Ludmily v 
Tetíně stojí dnes kostel 
sv. Jana Nepomuckého, 
původně zasvěcený sv. 
Michaelovi, dle legendy 
vystavěný kněžninou 
snachou Drahomírou. 

Základní body Via Ludmily

Přemyslovská hradiště 

V Tetíně byl původně sv. Ludmile 
zasvěcen románský kostel sv. 

Kateřiny z konce 12. stol. 
(v popředí), stojící patrně 

na místě staršího 
kostela již z doby 

sv. Ludmily. Od
něj vpravo  od
roku 1780 stojí
barokní kostel 
svaté Ludmily.

   

Původně byl sv. Ludmile zasvěcen 
v Tetíně románský kostel sv. 

Kateřiny z konce 12. stol. 
 (vlevo), stojící patrně

 na místě staršího 
kostela už z doby 

svaté Ludmily.
Jméno kněžny 
a světice nese 

dnes barokní 
kostel stojící 

napravo.

  

česká 
svato-

václavská

římská 
královská

  

římská
císařská

Potomci 
sv. Ludmily
nosili také 
následující 

koruny:

Sv. Václav, 
vnuk sv. 
Ludmily 
- hlavní
patroni 
českých 

zemí.

Rodokmeny potomků 
sv. Ludmily v parku 

na Karlově.

Příběh 
Palladia 

země české 
uloženého  
v bazilice

Nanebevzetí
Panny Marie 

ve Staré 
Boleslavi
 je také

 příběhem
svaté 

Ludmily
 a svatého
Václava. 

Příběh 
Palladia země
 české, které 
je uloženo  
v bazilice

Nanebevzetí
Panny Marie 

ve Staré 
Boleslavi,
je pevně 
spjat se 
svatou 

Ludmilou
 a svatým
Václavem. 

Vlajka a znak Tetína.



Via Ludmila je poutní 
cesta pro pěší a cyklisty 

Via Ludmila vzniká v roce 2021 k 1100. výročí 
mučednické smrti sv. Ludmily, první historicky 
doložené ženy v českých dějinách, patronky 

českých zemí a manželky Bořivoje I. Přemyslovce,
 prvního historicky doloženého českého panovníka. 

Prostřednictvím genealogických cest potomků 
sv. Ludmily vede poutníky staletími – od samého

 úsvitu českých dějin až do dnešních dní.

Via Ludmila Pilgrimage Route is launched in 2021, 
th

to mark the 1100  anniversary of the martyrdom of 
St. Ludmila, the first historical woman of the Czech 
nation, patron saint of the Czech lands and wife of 
Bořivoj I of the House of the Přemyslids, the first 

ruler of Bohemia known in factual history. Through 
the family lines of St. Ludmila's descendants, it takes 
travellers across centuries – from the dawn of Czech 

history to the present days.

1. generace
Karel Veliký

      *2.4.742 † 28.1.814 
(2.4. 2022 - 1280 let

od narození)
  2. Ludvík I. Karlovec 

3. Karel II. Karlovec 
4. Ludvík II. Karlovec 
5. Karel III. Karlovec 

6. Ludvík IV. Karlovec 
7. Karel I. Dolnolotrinský 

8. Gerberga Karlovna 
       Lambert I. Lovaňský oo

9. Lambert II. Lovaňský
10. Jindřich II. Lovaňský
11. Godfried I. Lovaňský 

12. Godfried II. Lovaňský
13. Godfried III. Lovaňský 
14. Jindřich I. Brabantský 
15. Jindřich II. Brabantský
16. Jindřich III. Brabantský

17. Jan I. Brabantský 
18. Markéta Brabantská 

oo Jindřich VII. 
Lucemburský

19. Jan Lucemburský (10.) 

  1. generace
   Sv. Ludmila

      *c. 860 † 15. 9. 921 
      (15. 9. 2021 - 1100 let) 
      oo Bořivoj I. Přemyslovec
  2. Vratislav I. Přemyslovec 

 Drahomíra ze Stodor      oo
  3. Boleslav I. Přemyslovec
  4. Boleslav II. Přemyslovec
  5. Oldřich I.  Boženaoo
  6. Břetislav I. Přemyslovec

 Jitka ze Schweinfurthu      oo
  7. Vratislav (II.) I. první král 
      český  Svatava Polskáoo
  8. Vladislav I.  Richenza oo
  9. Vladislav (II.) I. (2. král)
      oo Judita Durynská
10. Přemysl I. Otakar (3.)

 Konstancie Uherská      oo
11. Václav I. Přemyslovec (4.)

 Kunhuta Štaufská      oo
12. Přemysl II. Otakar (5.)

 Kunhuta Haličská      oo
13. Václav II. (6. král český)
       Guta Habsburskáoo
14. Eliška Přemyslovna

 
20. a 15. generace (11.) a jeho Karel IV. Lucemburský 

potomci z řad české a evropské aristokracie - například:
21.a 16. Zikmund Lucemburský (13.)  Barbora Celskáoo
22. a 17. Alžběta Lucemb.  Albrecht Habsburský (14.)  oo
23. a 18. Alžběta Habsburská  Kazimír IV. Jagellonský oo
24. a 19. Vladislav II. Jagellonský (17.) Anna z Foixoo 
25. a 20. Anna Jagell.  Ferdinand I. Habsburský (19.)  oo

26. a 21. Marie Habsburská  Vilém Klévský oo
27. a 22. Anna Klévská  Filip Ludvík Bavorský oo

28. a 23. August Sulzbašský  Hedvika Šlesvická oo
29. a 24. Augusta Sofie Sulzbašská *1624 † 1682

 Václav Eusebius Lobkowicz *1609 † 1677 oo
30. a 25. Ferdinand August Lobkowicz *1655 † 1701 
31. a 26. Jan Jiří Kristián Lobkowicz *1686 † 1755 
32. a 27. August Antonín Lobkowicz *1729 † 1803
33. a 28. Antonín Isidor Lobkowicz *1773 † 1819
34. a 29. August Longin Lobkowicz *1797 † 1848

35. a 30. Jiří Kristián Lobkowicz *1835 † 1908
36. a 31. Jan Adolf Lobkowicz *1885 † 1952

37. a 32. Otakar Lobkowicz *1922 † 1995 
38. a 33. Jiří Jan Lobkowicz *23.4.1956
39. a 34. Robert a Jacob Lobkowiczové

 *22.12.2011 a *2.3.2014 

oo

Křest 
Bořivoje
a odjezd
Ludmily 

P
O
T
O
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Via Ludmila is a path for walkers, bikers as well as 

those travelling on rails, roads or waterways, for 

families and groups of friends who wish to  share an 

experience of delving into past history for lessons 

that can help shape our future. 

Join us on this journey!

A journey means hope. Via Ludmila offers hope that we 
may get to know ourselves better and, at the same time, 

learn to show more respect for other people's beliefs, a hope 
that we may find our proper place in the passage of time. 

Whatever we do or fail to do should be justified in the eyes 
of our ancestors and in the expectations of our descendants. 

Via Ludmila je cestou pro pěší poutníky i cyklisty, pro 

cestující na silnicích, po kolejích, i vodních tocích, pro 

rodiny i skupiny přátel, kteří chtějí společně poznávat 

a sdílet děje minulé a čerpat z nich poučení pro dnešek

a návod pro budoucnost. Pojďte po této cestě s námi!

Každému stačí si projít či projet i jen malou část nejprve

 s předky, poté sám a nakonec s potomky.

 Alespoň třikrát, ale ne dost.

.

Via Ludmila z. s.
Svatováclavská 19/16, 276 01 Mělník
Česká republika / Czech Republic
IČ: 08490252/DIČ: CZ08490252
info@vialudmila.cz
www.vialudmila.cz
www.historickaslechta.cz

Cesta je naděje. A poutní cesta Via Ludmila je nadějí 
k lepšímu poznání sama sebe a zároveň k získání 

většího respektu k názorům jiných. Nadějí k nalezení 
svého pravého místa v rámci vlastního rodu v toku 

času, v němž vše, co děláme nebo neděláme, musíme 
ospravedlnit v očích našich předků a v očekávání 

našich potomků.

Via Ludmila je cestou pro pěší poutníky i cyklisty, pro 
cestující na silnicích, po kolejích a vodních tocích, pro
rodiny i skupiny přátel, kteří chtějí společně poznávat  

a sdílet děje minulé a čerpat z nich poučení pro dnešek 
a návod pro budoucnost. Vydejme se 

Via Ludmilou, stačí i jen její malou 
částí. 

 
 
 
 

© Via Ludmila 2021

2021 výročí úmrtí sv. Ludmily, 2022 výročí narození Karla Velikého

2021 - výročí úmrtí 
sv. Ludmily, 2022 
- výročí narození 

Karla Velikého

Via Ludmila z.s.
Svatováclavská 
19/16, 276 01 
Mělník, ČR 
                           

Svatá Ludmila 
busta na zámku

v Mělníku
 IČ: 08490252/DIČ: CZ08490252 

www.vialudmila.cz   info@vialudmila.cz   www.historickaslechta.cz

Sv. Ludmila 
s vnukem 

sv. Václavem 

Karel Veliký 
busta v cášské 

katedrále

Sv. Ludmila 
s vnukem 

sv. Václavem 
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