
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 

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.
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Via 
Ludmila - 

česko-evropská
pouť od předků 

k potomkům†
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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.

Kateřina Saská (*1453 † 1509) - viz výše 
- byla v 5. generaci potomkem římského císaře 

a 11. českého krále Karla IV. Lucemburského a přes jeho 
matku Elišku Přemyslovnu v 11. generaci potomkem 

prvního historicky doloženého českého panovnického páru 
Bořivoje I. Přemyslovce a sv. Ludmilu.                    

 

 (1.)1. sv. Ludmila Pšovská 
  Bořivoj I. Přemyslovec oo

2. Vratislav I. Přemyslovec (2.)
 Drahomíra ze Storodanoo

3. Boleslav I. Přemyslovec (3.)
4. Boleslav II.Přemyslovec (4.) 
5. Oldřich I. Přemyslovec (5.) 

oo Božena 
6. Břetislav I. Přemyslovec (6.)

 Jitka ze Schweinfurthu oo
7. Vratislav (II.) I. Přemyslovec (7.)

 Svatava Polskáoo
8. Vladislav I. Přemyslovec (8.)

 Richenza z Berguoo
3. Vladislav (II.) I. Přemyslovec (9.) 

 Judita Durynskáoo
10. Přemysl I. Otakar Přemyslovec (10.)

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

 Kunhuta Štaufskáoo
15. Přemysl II. Otakar Přemyslovec (12.)

 Kunhuta Haličskáoo
13. Václav II. Přemyslovec (13.) 

 Guta Habsburskáoo
14. Eliška Přemyslovna (14.)

 Jan Lucemburský oo
15. Karel IV. 

Lucemburský
 (15.)

16. Zikmund Lucemburský 
17. Alžběta oo Albrecht II. Habsburský, 

18. Anna Habsburská oo Vilém III. Saský, 
19. Kateřina Saská oo Jindřich II. z Poděbrad, 

20. Anna Kateřina oo Jindřich IV. z Hradce,
21. Adam I. z Hradce, 
22. Jáchym z Hradce,
 23. Adam II. z Hradce,

24. Lucie Otýlie z Hradce oo Vilém Slavata,
25. Jáchym Oldřich Slavata,

 26. Anna Lucie Slavatová oo Oldřich Adolf Vratislav Sternberg,
27. František Leopold Sternberg (264.)

auto

6. generace (praprapraprarodiče) 
Marie Amálie arcivévodkyně Habsbursko-Lotrinská

*26.2.1746 Vídeň † 18.6.1804 Praha
Chrám sv. Víta

oo Ferdinand vévoda Parmský 
*20.1.1751 Parma † 9.10.1802 Fontevivo 

5. generace (prapraprarodiče)
Karolína Marie Tereza princezna Parmská  

*22.11.1770 Parma † 1.3.1804 Drážďany 
 Maxmilián dědičný princ Saský oo

*13.4.1759 Drážďany † 3.1.1838 Drážďany 

4. generace (praprarodiče)
Jan I. král Saský 

*12.12.1801 Drážďany † 29.10.1873 Pilnitz 
oo Amalie Augusta Bavorská z Wittelsbachu 

*13.11.1801 Parma † 8.11.1877 Drážďany 

3. generace (prarodiče)
Jiří I. král Saský 

*8.8.1832 Drážďany † 15.10.1904 Pilnitz
 Marie Anna infantka Portugalskáoo

z dynastie Braganza Sasko-Koburg-Gotha
*21.7.1843 Lisabon † 5.2.1884 Drážďany 

2. generace (rodiče)
Marie Josefa princezna Saská
*31.5.1867 † 28.5.1944 Erlangen

 Ota arcivévoda Habsbursko-Lotrinskýoo
*21.4.1865 Štýrský Hradec † 1.11.1906 Vídeň

1. generace Karel I. (III.) Habsbursko-Lotrinský
*17.7.1887 zámek Persenbeug † 1.4.1922  Monte, Funchal, Madeira

Zita princezna Bourbonsko-Parmskáoo 
*9.5.1892 Villa Pianore u Luccy † 14.3.1989 Zizers

Oto von Habsburg
korunní princ rakouský, český a uherský

*20.11.1912 Reichenau † 4.7.2011 Pöcking
 Regina princezna Sasko-Meiningenskáoo
6.1.1925 Würzburg † 3.2.2010 Pöcking

arcivévoda Karel Rakouský
*11.1.1961 
Starnberg 

vLAST NAŠICH VLASTÍ

 1. sv. Ludmila 
oo Bořivoj I. Přemyslovec 

   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
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