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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážení členové, partneři, podporovatelé a přátelé spolku Svatá Ludmila 1100 let,  
 
touto výroční zprávou oficiálně uzavíráme doposud nejdůležitější 
a nejpodstatnější rok v rámci fungování spolku, 2021 – Rok svaté Ludmily. Pro nás 
všechny to bylo bezpochyby nejnáročnější, ale také nejvýznamnější období, 
kterým vrcholila naše více než pětiletá práce. Na výroční rok se nám podařilo také 
získávat podporu mnoha institucí, firem i jednotlivců a díky tomu jsme mohli 
v říjnu slavnostně zakončit úspěšný Rok svaté Ludmily v Senátu Parlamentu České 
republiky. 
 
V roce 2021 jsme realizovali celou řadu akcí  a to i v období, které bylo značně 
poznamenáno situací spojenou s onemocněním Covid-19. Ve výročním roce jsme 
vydali reprezentativní monografii Kněžna sv. Ludmila, zorganizovali mezinárodní 
konferenci na Univerzitě Karlově, realizovali putovní výstavu, ikony nebo řadu akcí 
na půdě Senátu a vyvrcholením našeho několikaletého snažení byla Národní pouť 
na Tetín. 
 
Rád bych Vám, členům, partnerům, managementu a podporovatelům spolku, 
touto cestou poděkoval za spolupráci. Díky usilovné práci všech zúčastněných se 
povedlo to, co jen málo kdo z nás na počátku čekal. 
 
Naplno nyní pracujeme na pokračování projektu, kdy rozšíříme svou činnost 
na další české světce nebo významné historické osobnosti. Dále se budeme 
věnovat poutní turistice nebo ve spojení se sv. Ludmilou se zaměříme na oblast 
vzdělávání a sociální sféru.  
 

 

 
Ing. Martin Hrdlička 

předseda Rady spolku 
a starosta obce Tetín 
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SVATÁ LUDMILA 
 

 
Život známé české světice,  
babičky svatého Václava, 
je inspirující i po 1100 letech. 
 
I když historické informace o svaté Ludmile 
čerpáme především z pozdějších legend, základní 
obrys jejího života je znám. Narodila se 
pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému 
svazku s prvním historicky doloženým 

přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování 
českého státu a formování národů budoucí střední Evropy. Nebyla jen manželkou 
a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se 
zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou 
situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také 
při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo 
vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu 
knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu. 
 
Dne 15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském 
hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo 
nejspíš z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena 
na Tetíně.    V roce 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské 
baziliky na Pražském hradě a Ludmila tak byla blahořečena. Tímto činem se kníže 
Václav zařadil mezi panovníky evropského významu. 
 
Svatá Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou 
úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná 
než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především 
středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky 
budoucího svatého Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem 
šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.    
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

Název: Svatá Ludmila 1100 let 
 

Právní forma: zapsaný spolek 
Tento spolek je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák.  
č. 89/2012 Sb., právnickou osobou způsobilou  
k právnímu jednání. Je samosprávnou, dobrovolnou, 
nepolitickou a neziskovou organizací založenou  
za účelem naplňování společného zájmu. 
 

Spisová značka: L 65220 vedená u Městského soudu v Praze 
 

IČO: 049 24 479 
 

Vznik: 22. března 2016 
 

Sídlo: Za Lužinami 1084/33 
155 00 Praha 5 CZ 
 

Poslání – účel 
(dle stanov): 

§ realizace stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 
1100 let 

§ uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily  
a probouzení zájmu o ní jako o první českou 
křesťanskou panovnici, první českou světici, 
zakladatelku českého státu, zakladatelku vládnoucí 
dynastie, matku českého národa, vychovatelku  
sv. Václava 

§ šíření úcty ke svaté Ludmile na mezinárodní úrovni 
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KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT 
(POSLÁNÍ, VIZE A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU) 
 
Posláním spolku Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz svaté Ludmily, jeho 
uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti tak, aby v roce 2021 došlo  
k důstojnému uctění její mučednické smrti, ke které došlo v roce 921 na Tetíně. 
 
 
Naší vizí je v období let 2016 až 2021 propojovat svatoludmilská místa  
a společně postupovat v naplňování poslání spolku Svatá Ludmila 1100 let,  
a to i na mezinárodní úrovni. 
 
Hlavní činnost spolku spočívá zejména v naplňování následujících cílů: 

§ probouzení zájmu o projekt a získávání nových členů spolku a sympatizantů 
projektu 

§ zajištění propagace projektu jako celku 
§ propojování a podporování aktivit jednotlivých členů spolku a občanských 

aktivit blízkých poslání spolku  
§ realizace vlastních projektů v souladu s posláním spolku 
§ informování členů spolku, sympatizantů projektu a občanských aktérů  

o zkušenostech s pořádáním dílčích projektů  
§ získávání finančních prostředků a navazování nové spolupráce  
§ propojení úcty ke sv. Ludmile na mezinárodní úrovni, a to formou navázání 

kontaktů s místy spojenými s úctou ke sv. Ludmile  
 
K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší,  
jakými jsou například: 

§ příležitostná publikační činnosti, propagace a reklama  
§ příležitostné školicí, přednáškové a obdobné činnosti 
§ akce pořádané spolkem 

 
Cíle spolku jsou velmi různorodé, avšak všechny směřují k posílení úcty ke svaté 
Ludmile, podpoření národní identity současné společnosti a k vytváření 
hodnotnějšího kulturního a životního prostředí pro současné a budoucí 
generace. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  
 
 
Chod spolku je zabezpečen následujícími orgány: 
 
 

Valná hromada shromáždění všech členů spolku  
(resp. jejich zástupců) 
 

Kontrolní komise Ing. Petr Šír 
Mgr. Zuzana Syrová 
Mgr. Dušan Tomčo 

Rada spolku PhDr. Mgr. Petr Volf 
Mgr. Petr Bubeníček 
Mgr. Petr Bouška 
Mgr. Stanislav Boloňský 
 

Předseda a člen rady spolku  Ing. Martin Hrdlička 
 

Výkonná ředitelka projektu Mgr. Miroslava Janičatová 
 

 
 
Jednání: 
 

§ valná hromada je svolávána jednou za rok 
§ rada spolku a členové jednají každý měsíc, obvykle vždy třetí týden v úterý 

v měsíci 
§ na jednání jsou zváni i příznivci a partneři spolku 
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ČLENOVÉ SPOLKU 
 
Zakládajícími členy spolku jsou obec Tetín, města Mělník a Roztoky u Prahy, 
Římskokatolická farnost Beroun a Roztoky. V roce 2016 se stal členem spolku 
svazek obcí Region Dolní Berounka, obce Zákolany a Srbsko, města Volyně 
a Králův Dvůr.  
 
V roce 2017 do spolku vstoupila obec Svatý Jan pod Skalou, město Dobřichovice 
a lužickosrbská dobročinná organizace Caritasheim St. Ludmila. V roce 2018 se 
do spolku připojilo město Benátky nad Jizerou. V roce 2019 se naše členská 
základna rozšířila o město Beroun, Městskou část Praha 2 a obec Velký Chlumec. 
V roce 2020 jsme mezi členy spolku přivítali Městskou část Praha 16, obec 
Zdíkov, Římskokatolickou farnost Mělník a Římskokatolickou farnost Praha 
2. V roce 2021 se do spolku připojila Římskokatolická farnost Kelč. 
 
 

Zakládající členové 
 

 
 

Členové 
 

 
 

Členové - fyzické osoby 
 

Milena Bravermannová, Jiří Prošek, Jiří Tatíček, 
Vladimír Kabát, Šárka Veselá  
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PARTNEŘI SPOLKU 
 
 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim partnerům, kteří zachovávají 
přízeň spolku a projektu a jejichž řady se stejně jako členská základna rozšiřují. 
Významnou podporou bylo ve výročním roce sv. Ludmily finanční zapojení 
Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje nebo agentury CzechTourism. Dále 
se významnou měrou podílely na medializaci také Česká televize a Český rozhlas. 
 
Bez Vás, partnerů, bychom dnes nebyli ani zdaleka tam, kde se dnes nacházíme. 
 
Děkujeme! 
 
 

Hlavní partneři 
 

 
 

Partneři 
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Záštity 

 
 
 
 

Hlavní mediální partneři 
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HOSPODAŘENÍ SPOLKU  
 
 
Spolek Svatá Ludmila 1100 let je neziskovou organizací a jeho financování je 
zajištěno především díky darům od partnerů a členským příspěvkům. Dílčí 
projekty spolku jsou pak financovány skrze dotace. Někteří partneři přispívají také 
nefinanční formou a to například tak, že spolku poskytují zlevněné služby  
a produkty či jejich cenu úplně odpouštějí. Posledním finančním zdrojem je 
příjem ze ziskové činnosti.  
 
Většina výdajů spolku se váže zejména k provozu. Jedná se o mzdy, nájemné, 
služby, marketing a další. V roce 2021 byly ale příjmy spolku vyšší a to díky dotaci 
z Ministerstva kultury, kterou jsme pokryly většinu výročních aktivit. 
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Příjmy 
 
 
 

Členské příspěvky 174 975 Kč 
Dary 339 800 Kč 
Dotace 4 990 000 Kč 
Zisková činnost 1 156 983 Kč 
KB úroky 116 Kč 
 
CELKEM 6 661 874 Kč 
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Výdaje 
 
 
 

Mzdové výdaje 1 277 833 Kč 
Nájem kanceláře 91 142 Kč 
Marketing 922 648 Kč 
Účetní služby 16 112 Kč 
KB poplatky 885 Kč 
Materiál na ziskovou činnost 251 907 Kč 
Ostatní výdaje 3 268 810 Kč 
 
CELKEM 5 600 172 Kč 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



| 14 | 
 

 

MEDIÁLNÍ OHLASY (VÝBĚR) 
 
 

Přečtěte si 
 

§ Místní kultura, 1100. výročí sv. Ludmily, 15.2.2021, zde  
§ církev.cz, Slavnostní uvedení monografie o sv. Ludmile, 19.2.2021, zde 
§ Večerní Praha, Slavnostní mše v bazilice sv. Jiří požehnala monografii 

Ludmila –  Kněžna a světice, 19.2.2021, zde 
§ Radio Prague International, Вт орая жизнь свят ой Людмилы,26.2.2021, zde 
§ eVsudybyl, Monografie Ludmila – Kněžna a světice, 4.3.2021, zde 
§ Radio Prague International, Восст ановлен облик  предст авит елей первой 

чешской династ ии Пржемысловцев, 4.3.2021, zde 
§ Radio Prague International, Tote Fürsten bekommen ihr Gesicht zurück, 

9.3.2021, zde 
§ Katolický týdeník, Rok sv. Ludmily na téma odpuštění, 16.3.2021, zde 
§ Historická šlechta, Chraňme si sv. Ludmilu, 12.4.2021, zde 
§ Christnet, Poutníci projdou celou republiku k uctění památky svaté Ludmily, 

28.4.2021, zde 
§ Arcibiskupství olomoucké, Svatá Ludmila na Horním náměstí, 6.5.2021, zde 
§ Forum, Příběh svaté Ludmily propojuje celé české dějiny, 25.5.2021, zde 
§ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Pozvánka - Mezinárodní 

konference “Svatá Ludmila - ženy v christianizaci střední Evropy”, 25. 5. 
2021, zde 

§ Encyklopedie Prahy 2, Výstava Kněžna sv. Ludmila na náměstí Míru 
(Vinohrady), 4.6.2021, zde 

§ Farnost Halenkovice, Rok svaté Ludmily, 6.6.2021, zde 
§ Zprávy Radio Proglas, Voda ze studánek symbolicky propojí Velehrad 

a Tetín, 9.6.2021, zde 
§ Ultreia, Ke cti svaté Ludmily putovalo po Cyrilometodějské stezce 

z Velehradu do Tišnova téměř 40 poutníků, 16.6.2021, zde 
§ Místní kultura, Silný ženský příběh první české kněžny, babičky a světice propojí 

v létě  Česko, 28. 6. 2021, zde 
§ iRegiony, Velehradské slavnosti připomenou arcibiskupa Stojana i svatou Ludmilu, 

29. 6. 2021, zde 
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§ scena.cz, Svatá Ludmila 1100 let,  6. 9. 2021, zde 
§ České dráhy, Vlak ČD přiveze poutníky z Moravy na Národní svatoludmilskou pouť  

v Tetíně, 15. 9. 2021, zde 
§ Český rozhlas Region, Tipy na výlety: Národní svatoludmilská pouť 2021, Mělnické 

vinobraní a historické řemeslné trhy, 17. 9. 2021, zde 
§ deník.cz, Lebka svaté Ludmily dorazila na Tetín. Začala Národní svatoludmilská 

pouť, 17. 9. 2021, zde 
§ irozhlas.cz, Národní pouť k výročí svaté Ludmily pokračovala mší. Sloužil ji papežský 

legát a přímý potomek světice, 18. 9. 2021, zde 
§ Forum24, Jak se zachovalo Česko k potomkovi sv. Ludmily? Okradli ho 

a celou rodinu vystěhovali, 19.9.2021, zde 
 
 

Poslechněte si  
 

§ Český rozhlas, Kněžna Ludmila nebyla křehká stařenka, byla urostlá a měřila 
168 centimetrů, 15. 9. 2021, zde 

 
 
Podívejte se 
 

§ TV Noe, Zpravodajské noviny, 4.5.2021, zde 
§ Praha TV, Letošní rok patří svaté Ludmile, 3.5.2021, zde 
§ TV Noe, Živě s Noe, 14.5.2021, zde 
§ Česká televize, Studio 6, 26.5.2021, zde 
§ Česká televize, Události v regionech (Brno), zde 
§ Zpravodajské Noeviny, Putováni ke cti sv. Ludmily, 10.6.2021, zde 
§ Tišnovská televize, Pěší putování ke cti svaté Ludmily, 22.6.2021, zde 
§ Zpravodajské Noeviny, Cyrilometodějskou stezkou za sv. Ludmilou, 

15.6.2021, zde 
§ Česká televize, Národní svatoludmilská pouť na Tetíně, 2021, zde
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PREZENTACE NA AKCÍCH 
 
Rok 2021 byl zaplněn svatoludmilskými akcemi a aktivitami po celé České 
republice, ale i ve světě. Pandemie byla v tomto roce k našim plánům shovívavější 
než v roce 2020, a proto nám bylo dopřáno uctít památku sv. Ludmily v rámci 
mnoha událostí, které realizoval jak spolek Svatá Ludmila 1100 let, tak mnoho 
dalších institucí, které se na oslavách podílely.  
 
 
 

AKCE V ROCE 2021 

 

Putovní výstava: Kněžna svatá 
Ludmila – Česko, Ukrajina, Itálie 
 
Datum: 1. ledna – 31. prosince  
Místo: Česká republika, Ukrajina, Itálie 
 
Spolek inicioval v roce 2019 výrobu 
putovní výstavy o sv. Ludmile, která 

putovala do konce roku 2021 svatoludmilskými místy po celé České republice. 
Na dvanácti panelech představujeme život sv. Ludmily až k jejímu novodobému 
kultu. Výstavu zapůjčoval spolek ve dvou variantách - vnitřní a venkovní. Byla 
finančně podpořena z dotace Středočeského kraje a Ministerstva kultury. V roce 
2021 vznikly překlady výstavy ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 
do několika světových jazyků. Díky tomu byla výstava uvedena např. v Římě nebo 
v Kyjevě.  
 
V rámci České republiky byla výstava v rámci Roku sv. Ludmily k vidění např. 
v Senátu Parlamentu ČR, na Tetíně, v Líbeznicích, v Mělníku, ve Velkém Chlumci, 
Humpolci, ve Staré Boleslavi, na náměstí Míru v Praze, v Srbsku, ve Zdíkově, 
v Kamenném Přívoze, v Počátkách, v Olomouci, na Velehradě, v Suché Lozi nebo 
ve Valašském Meziříčí. 
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Osobní pouť z Mělníka na Tetín 
 
Datum: 1. ledna – 31. prosince  
Místo: Mělník - Tetín 
 
Kým byla sv. Ludmila a čím nás dnes 
může inspirovat? To bylo téma našeho 
putování. Poutník mohl spolu se 
sv. Ludmilou vydat na cestu dlouhou 
126 km za příběhem starým 1100 let. Trasa pouti vede krajinou sv. Ludmily 
od Mělníka, kde se narodila, až k Tetínu, kde byla zavražděna. Je rozdělena na 11 
etap, které jsou dlouhé 10 až 18 km. Pouť prochází životem sv. Ludmily, putovat 
tak poutník mohl kromě krajiny i svým životem, od dětství přes dospělost až ke 
zralému věku. K jednotlivým etapám jsme přiřadili různé Ludmiliny tváře a životní 
role, kterými se mohl nechat poutník při své cestě inspirovat. 

Informace o všech 11 etapách pro osobní pouť naleznete ZDE, trasu pouti 
naleznete ZDE.  

 

 

Putovní ikona sv. Ludmily 

 
Datum: 1. ledna – 31. prosince  
Místo: celá Česká republika 
 
Z iniciativy spolku byla počátkem roku 2021 
vytvořená a napsaná nová ikona „Sv. Ludmila 
Matka věřících české země“. Autorka ji předala 
k putování po 30. 1. na Levém Hradci. 18. února ji 
požehnal biskup Zdeněk Wasserbauer 
ve Svatojiřské bazilice na Pražském hradě. Ikona 
pak navštívila na třicet míst v Čechách 
a na Moravě, zastavila se na významných poutních 
místech jako je Velehrad, Tetín či Stará Boleslav a v některých farnostech putovala 
i po rodinách věřících. Vznikl tak téměř nepřetržitý proud modliteb na přímluvu 
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sv. Ludmily - Matky věřících české země. Svou pouť ikona zakončila 18. prosince 
v kostele Krista Spasitele v Praze na Barrandově.  
Tak z Levého Hradce, nejstaršího křesťanského místa v Čechách, prošla celou 
zemí a zůstane v nejmladším kostele pražské arcidiecéze. Během Roku svaté 
Ludmily se hojně rozšířily i kopie této ikony. Jedna šla po celou cestu s poutníky 
z Velehradu na Tetín a jednu kopii dostal od představitelů našeho spolku 10. 
listopadu v Římě i papež František. 
 
 

Slavnostní uvedení monografie 
Kněžna svatá Ludmila  
 
Datum: 18. února  
Místo: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad 
 
Reprezentativní monografii Ludmila – 
Kněžna a světice připravoval spolek již 
od roku 2019. Kniha vyšla 
v Nakladatelství Lidové noviny a slavnostně byla uvedena a požehnána v rámci 
mše svaté v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě pomocným biskupem 
a generálním vikářem Arcibiskupství pražského, Mons. ThLic. Ing. Zdenkem 
Wasserbauerem, Th.D. V rámci mše byla požehnána rovněž ikona sv. Ludmily, 
která v průběhu roku 2021 putovala farnostmi po celé České republice. Fotky z 
akce ZDE.
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On-line přednášky o svaté 
Ludmile  
 

Datum: 30. března a 29. dubna  

 

Před létem jsme pro veřejnost připravili 
dvě on-line přednášky. První z nich, 
která se uskutečnila na konci března, 
byla přednáška historika Jakuba 
Izdného, který představil vydanou 
monografii Ludmila - Kněžna a světice 
a připomenul souvislosti pojící se 
ke zmíněné světici. Druhá přednáška 
Mileny Bravermanové          s podtitulem 
Svatá Ludmila a tumby českých svatých 

byla on-line veřejnosti prezentována 29. dubna a soustředila se na téma vývoje 
textilní výroby a doklady textilní produkce v archeologických nálezech ve 
středověku. 

 

Mezinárodní konference:  
Svatá Ludmila – Ženy v 
christianizaci střední Evropy  
 

Datum: 26. – 27. května  

Místo: Vlastenecký sál, Univerzita 
Karlova 

 

Spolek společně s Univerzitou Karlovou realizoval on-line mezinárodní 
konferenci, která byla zaměřená na témata spojená nejen se sv. Ludmilou. 
Vystoupili jak čeští, tak mezinárodní řečníci. Všechny přednášky proběhly on-line 
a zúčastnilo se jich více než 5 tisíc sledujících. Všechny přednášky lze zpětně 
shlédnout na webu, který pro tento účel spolek připravil: http://ludmila.ff.cuni.cz/     

Akce byla finančně podpořena Ministerstvem kultury a Leibnizovým ústavem 
pro dějiny a kulturu východní Evropy, z. s. Partnery akce byla Akademie věd ČR, 
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Katolická 
teologická fakulta UK a Filozofická fakulta UK. 
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Průvod vévody Štěpána 
Bavorského  
 
Datum: 5. června  
Místo: Beroun – Karlštejn  
 
Průvod se každoročně vypravuje z města 
Králův Dvůr a první den pokračuje přes 
město Beroun až do obce Tetín. Druhý 
den se vydal z Tetína přes obec Srbsko až na hrad Karlštejn, kde se potkává 
s královským průvodem. Na každé zastávce je pro účastníky a přihlížející vždy 
připraven pestrý program. V rámci průvodu se nesla soška sv. Ludmily. 

 

 

Putování ke cti sv. Ludmily  
z Velehradu na Tetín  
 
Datum: 9. června – 18. září  
Místo: Velehrad – Tetín  
 
Putování z Velehradu na Tetín bylo 
celorepublikovou událostí, které se 
zúčastnilo více než 60 poutníků. První 
etapa započala na začátku června na Velehradě a ukončena byla na Národní 
pouti na Tetín 18. září. Pouť k uctění památky svaté Ludmily byla dlouhá 480 km a 
byla rozdělena na tři poutní trasy. Každý poutník si proto mohl vybrat, zda-li se 
bude účastnit celého putování či si vybere pouze jednu trasu.  
 
 
 
 

 
 



| 21 | 
 

 

Výstava: Svatá Ludmila – Žena 
na rozhraní věků  
 
Datum: 20. května – 31. července  
Místo: Galerie Věda a umění, Akademie 
věd 
  
Návštěvníci mohli v rámci výstavy 
nahlédnout do přelomové doby 

a Ludmilina život díky různorodým exponátům z předních tuzemských institucí: 
nechybělo liturgické roucho (rocheta), obrazy, pohřební předměty nebo prvky 
z kaple v bazilice sv. Jiří, která byla zasvěcena právě Ludmile. Součástí výstavy 
byla také dílna raně středověkých šperků.  
 

Dny lidí dobré vůle  
 
Datum: 3. – 7. července  
Místo : Velehrad 
 
V rámci letošních Dnů lidí dobré vůle 
jsme měli na Velehradě stánek a mimo 
jiné propagovali Národní pouť na Tetín 
a Rok sv. Ludmily.  

 
 

Cyklopouť ke cti sv. Ludmily 
 
Datum:  30. července - 8. srpna  
Místo: Uherský Brod - Tetín 
 
Trasa cyklopoutě vedla krásnou krajinou 
spojenou s poutními místy a českými 

světci. Trasa začínala v Uherském Brodě a vedla přes Žarošice, Moravský 
Krumlov, Třebíč,  Želiv, Číhošť, Sázavu, Dobříš a končila na Tetíně. Organizaci 
události si vzala na starosti organizace Orel Uherský Brod.  
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Svatá Ludmila v hudbě 
 
Datum: 4. srpna - 4. října 
Místo: České muzeum hudby, Praha 
 
Malá výstava připomenula tisíciletou 
přítomnost kultu svaté Ludmily v 
hudební kultuře českých zemí, která 
vrcholí oratoriem „Svatá Ludmila“ 
Antonína Dvořáka. Vlastníkem 
poskytnutých materiálů bylo Národní muzeum. 

 

Znovuvysvěcení kaple sv. Ludmily  
 
Datum: 28. srpen  
Místo: Chodouň 
 
V obci Chodouň proběhlo 
znovuvysvěcení kapličky svaté Ludmily, 
která se nachází na návsi rozprostírající 
se v okolí hlavní silnice a obecního 
úřadu.  
 

Znovuobnovení patrocinia 
původně zasvěcenému kostelu 
sv. Ludmily 
 
Datum: 4. září  
Místo: Město Benátky nad Jizerou,  
ŘKF Benátky nad Jizerou  
 
Při slavnostní bohoslužbě bylo 
obnoveno původní zasvěcení kostela 
v městské části Dražice, který založil Jan IV. z Dražic, biskup pražský v letech 
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1301-1343, a zasvětil ho své osobní patronce sv. Ludmile. Hlavním celebrantem 
byl pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý. V rámci bohoslužby se 
uskutečnilo také odhalení pamětní desky, která tuto historickou událost bude 
připomínat budoucím generacím. 

 
 

Svatoludmilská pouť na Levém 
Hradci  
 
Datum: 10. – 11. září  
Místo: Levý Hradec, Roztoky u Prahy 
 
Svatoludmilská pouť se konala tradičně 
také na Levém Hradci. Pouť provázel 
bohatý program, který vyvrcholil 

slavnostní mši svatou ke cti svaté Ludmily, kterou celebroval P. Petr Metoděj 
Bubeníček. Spolek se na akci podílel rovněž finančně. Z vlastních prostředků 
zafinancoval pódium na akci. 
 

 

Vysvěcení kaple sv. Ludmily 
v Záhořanech 
 
Datum: 11. září  
Místo: Mníšek pod Brdy  
 
V roce 2021 slavila kaple v Záhořanech 
100. výročí od výstavby a i přes veškerou 
snahu archivářů se nepodařilo dohledat 
dokumenty k výstavbě, proto byla 

u příležitosti 1100 výročí vysvěcena ve jménu sv. Ludmily. Fotografie z této akce 
naleznete ZDE. 
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Chrámové koncerty – dvě 
sopránové árie z oratoria 
sv. Ludmily 
 
Datum: 12. září  
Místo: Mělník 
 
Svatá  Ludmila. Oratorium svatá Ludmila 
se konalo při příležitosti 1100. výročí 
od smrti  sv. Ludmily a 180 let od 
narození A. Dvořáka. Koncert se realizoval pod záštitou starosty města Mělníka, 
MVDr. Ctirada Mikeše, a byl poděkováním za úsilí zdravotníků v boji s pandemií. 

 
 
Svatoludmilská pouť na Chvalské 
Tvrzi 
 
Datum: 12. září  
Místo: Chvalská Tvrz, Horní Počernice 
 
Na Chvalské Tvrzi v Horních Počernicích 
proběhla Svatoludmilská pouť. 
Celodenní program byl zahájen bohoslužbou v kostele sv. Ludmily. Kromě 
pouťových trhů nechyběly ani středověké hrátky pro děti. 
 
 
Pouť k prameni svaté Ludmily 
v Počátkách 
 
Datum: 15. září   
Místo: Počátky 
 
Poutní trasa vedla od kostela Božího 
těla, procházelo se Valchovskou alejí až                     
k prameni sv. Ludmily. Při této 
příležitosti byla požehaná dřevěná soška 
sv. Ludmily pelhřimovským vikářem, R. D. Josefem Sláčíkem, jehož účast pomohl 
zajistit spolek skrze biskupství. 
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Den církevního školství 
 
Datum: 15. září  
Místo: on-line 
 
V rámci Dne církevního školství se 
ve virtuálním světě propojilo více než 
dvacet církevních škol v Praze a celém 

Středočeském kraji. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do aktuálního dění 
církevních škol. 

 
Prezentace zlaté mince 
 
Datum: 16. září  
Místo: Pražský hrad 
 
Česká národní banka představila v září 
v rámci výročního roku 1100 let od úmrtí 
kněžny Ludmily minci s motivem svaté 
Ludmily. Slavnostní představení 

proběhlo na Pražském hradě. 

 
Mše svatá ke cti sv. Ludmily 
 
Datum: 16. září  
Místo: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad 
 
Na Pražském hradě se konala mše svatá 
k uctění památky a připomenutí výročí 
1100 let od smrti svaté Ludmily. Hlavním 
celebrantem a slavnostním kazatelem 

byl J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. V rámci mše byla 
vystavena lebka mučednice. Diváci mši mohli sledovat v přímém přenosu 
na TV NOE. Fotky z akce ZDE. 
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Dvořákovo oratorium Svatá 
Ludmila 
 
Datum: 16. září  
Místo: Katedrála sv. Víta, Praha 
 
V katedrále svatého Víta proběhlo 
oratorium Svatá Ludmila od Antonína 
Dvořáka, které se uskutečnilo v rámci 
hudebního festivalu Dvořákova Praha. 
Při této příležitosti se představila Česká filharmonie pod vedením dirigenta Petra 
Altrichtera a Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Vasilkem. 
Nesmíme také opomenout vynikající sólisty Evu Hornyákovou, Janu Hrochovou, 
Richarda Samka a Gustáva Beláčka, kteří předvedli obdivuhodné výkony. 
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Národní svatoludmilská pouť 
na Tetín 
 
Datum: 17. - 19. září  
Místo: Obec Tetín 
 
Vyvrcholením několikaletých příprav 
a oslav Roku svaté Ludmily byla Národní 
svatoludmilská pouť na Tetín. Bohatý 

třídenní program nabízel mnoho zajímavých akcí jak pro dospělé, tak pro děti. 
Mimo jiné se zde konal tradiční sraz Bořivojů a Ludmil. Nechyběla ani burčáková 
slavnost a Tetínské trhy. 
 
Program byl rozdělen do několika částí a míst. Hned v pátek pouť započala 
příjezdem lebky sv. Ludmily na Tetín a modlitbou za vlast. Na radnici v Berouně 
jsme přivítali delegaci s papežským legátem a páteční večer byl zakončen 
koncertem “Má vlast” na náměstí v Berouně pod širým nebem. Sobotní den začal 
na tetínské louce, kde se konala hlavní mše, kterou celebroval papežský legát 
Christoph Schönborn a spolu s ním mši sloužili biskupové z celé České republiky. 
Dále byly přítomny desítky kněží, politických a diplomatických zástupců, 
ale hlavně cca 5.000 poutníků. Na pódiu u kostela sv. Jana Nepomuckého si 
diváci mohli poslechnout několik koncertů. Dále mohli účastníci zavítat 
do Komunitního centra sv. Ludmily, kostela sv. Kateřiny, kostela sv. Ludmily nebo 
sv. Jana Nepomuckého. 
 
Přípravy akce trvaly celý rok, tedy od podzimu 2020 až do poutního víkendu 17.-
 19. 9. 2021. Pro přípravy akce vznikl organizační výbor, který měl šest členů: 
obec Tetín, Římskokatolická farnost Beroun, Velkostatek Tetín, Sdružení Svaté 
Ludmily na Tetíně, spolek Svatá Ludmila 1100 let a v neposlední řadě 
Arcibiskupství pražské. Společnými silami se podařilo akci úspěšně připravit 
a zrealizovat. Spolek pro tuto akci nemalé finanční prostředky od Ministerstva 
kultury ČR nebo od Středočeského kraje. 
Fotky z akce ZDE a ZDE.  
Kompletní program si můžete připomenout zde:  
https://www.svataludmila.cz/akce/narodni-svatoludmilska-pout 
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Open air koncert Má vlast 
 
Datum: 17. září  
Místo: Husovo náměstí, Beroun 
 
Na Husově náměstí v Berouně představil 
Český symfonický orchestr pod 
taktovkou Jana Talicha dílo Bedřicha 
Smetany, a to cyklus symfonických básní Má Vlast. Dílo je inspirováno českou 
krajinou a historií. Koncert začínal ve 20:00 a jednalo se o prolog k Národní 
svatoludmilské pouti probíhající následujícího dne. 
 
 
Premiéra oratoria Nádech věčnosti 
 
Datum: 19. září  
Místo: Vladislavský sál, Pražský hrad 
 
Ve Vladislavském sále proběhla světová 
premiéra oratoria Nádech Věčnosti. 
Koncert k poctě kněžny, světice a matky 
národa - svaté Ludmily, byl živě 
přenášen Českou televizí na programu ČT art. Posluchači si ho mohli 
poslechnout také na Českém rozhlase Vltava. Oratorium pro tuto příležitost složil 
autor a dirigent Jan Zástěra, mimo jiné šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie 
České republiky. Částečně scénické provedení režíroval šéf Janáčkovy opery 
Brno Jiří Heřman. Roli sv. Ludmily ztvárnila legendární Soňa Červená, v dalších 
rolích se představili pěvci Lucie Hájková, Petr Nekoranec, Jiří Brückler a Lukáš 
Bařák. 
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Mělnické vinobraní 
 
Datum: 17. - 19. září  
Místo: Mělník 
 
Mělnické vinobraní se uskutečnilo 
tradičně od pátku do neděle. Oslavy 
probíhaly na několika místech 

historického centra Mělníka i na zámku. V rámci oslav procházela městem také 
družina sv. Ludmily, jež představila kněžnu jako historickou postavu, která se 
zasloužila o rozvoj křesťanství, vzdělanosti a českého vinařství. Vedle sv. Ludmily a 
jejího vnuka tak mohli návštěvníci vidět učence, duchovní, vinohradníky i prostý 
lid stylizované do raně románského období. Družinu doprovodili zástupci spolku, 
zbrojnoši i historická hudba.  
 
 
 
 

 

Oslavy sv. Ludmily v Lužnici 
 
Datum: 18. září  
Místo: Lužnice u Třeboně  
 
Akce se konala ve spolupráci města 
a Muzea Lidové architektury Ludmila. 
Program zahrnoval mši svatou, hudební 

a divadelní představení nebo tematické vycházky. 
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Svatováclavské slavnosti 
 
Datum: 25. a 28. září  
Místo: Budeč, Zákolany 
 
Na počest vnuka svaté Ludmily - svatého 
Václava, se konaly v Zákolanech 
na Budči Svatováclavské slavnosti. 
V sobotu 25. se konala Poutní mše svatá 
ke cti sv. Václava. Úterý 28. se pak neslo v duchu oslav, doprovázené průvodem 
sv. Václava. Nechyběl ani koncert k poctě sv. Ludmily, komentovaná prohlídka 
zbrojnice nebo divadlo pro děti. 
 
 

Legenda o sv. Ludmile 
a sv. Václavu 
 
Datum: 19. září  
Místo: Vyšehrad 
 
Představení proběhlo z iniciativy 
Národní kulturní památky Vyšehrad 
v prostorách vyšehradské Gorlice.Pravoslavné mše 
 
 

Pravoslavné mše 
 
Datum: 28. září (Praha), 29. září (Tetín)  
Místo: Bazilika sv. Jiří na Pražském 
Hradě, Tetín 
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Videomapping – Vyšehradská 
odyssea 
 
Datum: 2. října  
Místo: Bazilika sv. Petra a Pavla  
na Praze 2 
 
Diváci mohli spatřit unikátní 
videomapping na Bazilice sv. Petra 

a Pavla na Praze 2 s názvem Vyšehradská odyssea. Tento multimediální autorský 
umělecký projekt byl věnovaný historickému dědictví naší země, spojený 
s oslavou 950. výročí Vyšehradské baziliky a s připomenutím 1100. výročí smrti 
sv. Ludmily. 
 

 

Mše ke cti sv. Ludmily na hradě 
Karlštejn 
 
Datum: 10. října  
Místo: Kolegiátní kapitula Nanebevzetí 
Panny Marie na hradě Karlštejně 
 
Spolek inicioval mši svatou na počest 
kněžny a matky národa, Ludmily. Mši 

sloužil Dominik kardinál Duka v kostele Nanebevzetí Panny Marie na hradě 
Karlštejn. Lepší pomyslnou tečku za Rokem sv. Ludmily na církevní úrovni jsme si 
nemohli přát. Propojení Ludmily a Karla IV. je více než zřejmé. Ludmila je 
tzv. prabábou Karla IV. 
 
Galerii fotek z této události naleznete ZDE. 
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Výstava: Svatá Ludmila – kněžna 
LIDU MILÁ 
 
Datum: 15. října 2021 - 28. února 2022 
Místo: Pálffyovský palác, Praha 
 
Výstava představila na pozadí vybraných 
exponátů svatou Ludmilu jako 
významnou panovnici, která na úsvitu 
českých dějin stála věrně po boku svého manžela knížete Bořivoje a významnou 
měrou se zasloužila o kulturní počátky národa. Jako oblíbenou panovnici, 
pramáti českých panovníků a královen, které mimo jiné vděčíme za výchovu 
jejího vnuka sv. Václava, dědice české země. Významně se zasadila o šíření 
křesťanství na českém území, což ve svých důsledcích posílilo rozhodující roli 
přemyslovského rodu v Čechách. 
 
Výstava chtěla návštěvníkům přiblížit, jaké místo sv. Ludmila v českých dějinách 
dlouhodobě zaujímá, a poukázat na úctu, která se jí jako první české světici 
a mučednici již záhy po její smrti dostalo, a to zcela spontánně, napříč všemi 
staletími až do naší doby. 
 
 

Generální audience papeže 
Františka  
 
Datum: 10. listopadu 
Místo: Vatikán 
 
Papež František se setkal v rámci své 
generální audience ve Vatikánu se 
zástupci spolku Svatá Ludmila 1100 let 
- Martinem Hrdličkou a Miroslavou Janičatovou. Pozvání se realizovalo díky 
diplomatické intervenci velvyslance při Svatém stolci Václavu Kolajovi, který chtěl 
tak ocenit práci spolku v komunikaci osobnosti sv. Ludmily věřícím i široké 
veřejnosti. Pro Českou republikou i pro spolek jeto obrovská pocta.  
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Konference: Role svatých žen 
v šíření křesťanství 
 
Datum: 20. listopadu 
Místo: Kyjev 
 
Konference se konala na Kyjevské 
pravoslavné teologické akademii. 

Konference se uskutečnila ve třech jazycích - ukrajinsky, anglicky a česky. V rámci 
konference byli on-lini přítomni také předseda, výkonná ředitelka spolku a s 
konferenčním příspěvkem na téma Svatá Ludmila mezi východem a západem 
vystoupil Jakub Izdný. 
 

 
Vysvěcení kaple v Líbeznicích 
 
Datum: 21. listopadu  
Místo: Líbeznice 
 
Slavnostní vysvěcení nově vybudované 
kapličky sv. Ludmily probíhalo 
za přítomnosti pana faráře Vladimíra 
Málka. Kaple je součástí architektonické 
úpravy celé lokality Líbeznic. Obec se 

tak zároveň připojila k 1100. výročí smrti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. 
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Výstava: Kniha a závoj 
 
Datum: 14. prosince 2021 - 30. ledna 
2022 
Místo: Národní knihovna České 
republiky - Galerie Klementinum 
 

Výstava v Národní knihovně České republiky představuje sv. Ludmilu v rozličných 
druzích písemných pramenů. V rámci výstavy jsou představeny rukopisné i tištěné 
památky spojené s touto osobností – od nejstarších rukopisů obsahujících pouhé 
zmínky, přes bohatě iluminované kodexy, první tištěnou produkci až po raně 
novověké české tisky. Výstava si neklade za cíl obsáhnout svatou Ludmilu a její 
kult v písemných pramenech v plném rozsahu, to bude předmětem rozsáhlé 
monografie připravované k jejímu výročí. Národní knihovna se především 
zaměřuje na prezentaci svaté Ludmily ve vlastních klíčových materiálech z 
historických fondů (do r. 1800). Vystaveny jsou také unikátní exponáty.  
 
Hlavními partnery projektu jsou Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova 
v Praze, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Historický ústav Akademie 
věd ČR, Svatá Ludmila 1100 let, z. s. a Ústav dějin umění Akademie věd ČR. 
 

 
Mezinárodní konference: Svaté 
ženy slovanského světa 
 
Datum: 8. prosince 2021 
Místo: Moskva, Rusko 
 
Konference byla věnovaná mučednické 

smrti svaté Ludmily a konala se ve smíšeném formátu. Navštívit ji mohli účastníci 
v Centru slovanských kultur Knihovny zahraniční literatury v Moskvě nebo se 
mohli připojit online. Kromě ruštiny byla konference překládána do češtiny, 
angličtiny a srbštiny. Konference se on-line účastnil předseda spolku a výkonná 
ředitelka. 
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Akce konané ve spolupráci s MČ Praha 2 
 
 
Zahájení oslav Roku svaté Ludmily 
na Praze 2 
 
Datum: 3. května 
Místo: náměstí Míru, Praha 2 
 
Náměstí Míru se pyšní nádherným 
kostelem svaté Ludmily, před kterým 
také proběhlo zahájení Roku svaté 
Ludmily. Při této slavnostní příležitosti byla představena nová publikace 
“Svatoludmilská místa v Praze 2” a přehled akcí, které v letošním roce probíhaly 
na území městské části. V kostele sv. Ludmily pak proběhla společná modlitba. 
Akce se zúčastnili starostka Prahy 2 Jana Černochová, místostarosta Jaroslav 
Šolc, radní Renáta Kašická a Michal Zuna, otec Jakub Berka z farnosti sv. Ludmily, 
výkonná ředitelka Miroslava Janičatová a předseda spolku Martin Hrdlička. 
 
 
Výstava: Svatá Ludmila, kněžna, 
matka, babička, patronka země 
České 
 
Datum: 18. srpna 2021 - 16. září  
Místo: Náměstí Míru 
 
Výstava “Svatá Ludmila - kněžna, matka, 
babička a Patronka země České” byla 
vystavena na náměstí Míru. Věnována byla české patronce - svaté Ludmile. 
Venkovní panelová výstava s multimediálními prvky nabízela návštěvníkům široký 
historický záběr v celoevropských souvislostech. Výstava se konala na náměstí 
před kostelem a během měsíce ji tak snadno mohli shlédnout všichni návštěvníci. 
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Putování Prahou 2 za kněžnou 
svatou Ludmilou – venkovní hra 
 
Datum: 18. srpna 2021 - 31. října 
Místo: Praha 2 
 
V rámci Výročního roku Městská část 
Praha 2 zmapovala svatoludmilská místa, 
vydala o nich brožuru a připravila 

venkovní hru Putování Prahou 2 za kněžnou Ludmilou. Na desetikilometrové trase 
měli účastníci možnost pomocí svých mobilních telefonů najít tabulky s QR kódy, 
díky kterým řešili úkoly v podobě kvízových otázek. Z náměstí Míru vedla trasa 
po Vinohradech, přes Nové Město až na Vyšehrad a zpět. Spolek se finančně 
podílel na vzniku této hry. 
 

 
Slavnostní Koncert pro českou 
kněžnu 
 
Datum: 5. září 
Místo: Kostel sv. Ludmily na Praze 2 
 
Koncert pro českou kněžnu proběhl 
na Náměstí Míru před kostelem 
sv. Ludmily. Při této příležitosti se 

představil Dvořákův symfonický orchestr pod vedením dirigenta Jaroslava 
Vodňanského a Pěvecký sbor katedrály sv. Víta, který řídí Josef Kšica. Součástí 
koncertu bylo slavnostní rozsvícení rekonstruovaného originálního venkovního 
osvětlení schodiště kostela sv. Ludmily od Františka Křižíka za doprovodu 
Meditace na staročeský chorál sv. Václava od Josefa Suka. 
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Svatoludmilský jarmark 
 
Datum: 14. září  
Místo: Náměstí Míru, Praha 2 
 
Na náměstí Míru se v září konal již 
25. ročník festivalu pořádaný Pražskou 
diakonií. Pro rok 2021 byl ale tematicky 
zaměřený na sv. Ludmilu a nesl proto 
název Svatoludmilský jarmark. Nabízel bohatý program jak pro dospělé, tak 
i pro děti. Návštěvníci si mohli například zakoupit výrobky klientů z chráněných 
dílen z různých koutů České republiky a čekalo je mnoho dalších zajímavých 
aktivit. Spolek se v rámci akce prezentoval také svým stánkem. 
 
 
 
 
Slavnost sv. Ludmily v kostele  
sv. Ludmily na Královských 
Vinohradech 
 
Datum: 16. září 2021 
Místo: Kostel sv. Ludmily, Praha 2 
 
Mezi další církevní svatoludmilské události konané v Praze patřila také slavnost 
svaté Ludmily, která se uskutečnila v kostele na Královských Vinohradech. 
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Poutní slavnost na počest  
svaté Ludmile 
 
Datum: 19. září 2021 
Místo: Náměstí Míru 
 
V září se také konala poutní slavnost 
u kostela Sv. Ludmily na Praze 2, 
na které se setkali poutníci z celé České 

republiky i široká veřejnost. 

 
 
 

 
Komponované pásmo z veršů  
„Já hledala zář toho jitra“ 
 
Datum: 23. září 2021 
Místo: Kostel sv. Ludmily, Praha 2 
 
Hudebně-dramatické komponované 
pásmo režíroval Vladislav Kučík. 
Varhanními improvizacemi jej doplnil 
Jakub Janšta. Diváci si mohli 

poslechnout verše od Paula Claudela, Jaroslava Durycha, Václava Renče a 
dalších. Nechyběla ani slova Dominika kardinála Duky nebo státní hymna v 
podání operní pěvkyně Lucie Rezek Silkenové. 
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AKCE KONANÉ NA PŮDĚ SENÁTU PARLAMENTU ČR 
 
Všechny akce se konaly pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila 
a za podpory místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera. 
 
 

Výstava o sv. Ludmile 
ve Valdštejnské zahradě Senátu 
 
Datum: 2. srpna 2021 - 31. srpna 2021 
Místo: Valdštejnská zahrada 
 
Výstava o sv. Ludmile v srpnu 
doputovala i na půdu Senátu 
Parlamentu ČR. Návštěvníci si ji mohli 
prohlédnout ve venkovních prostorech zahrady. 
 
 

Výstava o sv. Ludmile 
v Mytologické chodbě Senátu 
 
Datum: 5. srpna 2021 - 17. října 2021 
Místo: Mytologická chodba, 
Valdštejnský palác, Praha 
 
Zahájení výstavy „Kněžna sv. Ludmila“ 
proběhlo v Rytířském sále Senátu PČR 
4. srpna a to za účasti místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera, hejtmanky 
Středočeského kraje Petry Peckové, historika Jakuba Izdného, člena rady spolku 
Svatá Ludmila 1100 let Stanislava Boloňského a za účasti vedení spolku Svatá 
Ludmila 1100 byla výstava slavnostně zahájena. Výstava byla doplněna 
sbírkovými předměty z muzeí Středočeského kraje. Tento krok završil spolupráci 
se Středočeským krajem a to napříč jeho příspěvkovými organizacemi. Fotky 
z akce ZDE. 
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Koncert: K poctě českých patronů 
 
Datum: 10. září 2021 
Místo: Valdštejnská zahrada, Praha 
 
Koncert k poctě svaté Ludmily, národní 
patronky, která je někdy také nazývána 
"matkou České země", uspořádal Senát 
Parlamentu České republiky 

ve Valdštejnské zahradě ve spolupráci se spolkem. Na program koncertu byla 
zařazena díla odkazující k postavám českých svatých. V podání Symfonického 
orchestru hlavního města Prahy FOK, Kühnova smíšeného sboru a sólistů Jany 
Šrejma Kačírkové, Michaely Zajmi, Ľudovíta Ludhy a Martina Bárty pod vedením 
dirigenta Tomáše Braunera zazněly skladby Chorál svatý Václave, Svatováclavská 
meditace Josefa Suka, suita Svatá Anežka Martina Kumžáka, výběr ze symfonie 
Venezia di San Giovanni Nepomuceno/Navalis Kryštofa Marka a samozřejmě také 
výběr z oratoria Antonína Dvořáka Svatá Ludmila. Spolek tuto akci pomohl plně 
zafinancovat a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR. Fotky z akce ZDE.  

 

Konference: Ludmila jako most 
mezi staletími a generacemi 
 
Datum: 14. září 2021 
Místo: Senát Parlamentu ČR 
 
V Senátu Parlamentu České republiky 
proběhla v září konference, jež byla 
směřována k historickým tématům 

týkajících se kněžny svaté Ludmily. Kromě jiných zazněla i důležitá témata dnešní 
doby, jakými jsou mezigenerační vztahy, především pak vztahy mezi seniory a 
mladou generací. Dále otázka školství a obecné výchovy i historie spojená s 
tradicí. Fotky z akce ZDE. 

PRAGUE CITY TOURISM 
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Pražský hrad a kněžna Ludmila 
 
Datum: 5. června 2021 
Místo: Pražský Hrad  
 
V exteriérech Pražského hradu proběhla 
prohlídková trasa věnovaná sv. Ludmile 
a tématům spojených s ní. Samozřejmě 
v kontextu spojeným s Pražským 
hradem. Prohlídka přiblížila podobu Pražského hradu za života kněžny Ludmily, 
její osudy a co zde ještě dnes svatou Ludmilu připomíná.  
 
 

Kněžna Ludmila: Známá, neznámá 
 
Datum: 21. června 2021 
Místo: On-line 
 
Kněžna Ludmila: Známá, neznámá byla 
online přednáška, která se nesla v duchu 
shrnutí dosavadního bádání o první 
ženě české historie, již známe jménem, o první české světici a první známé české 
kněžně. Tuto krásnou přednášku vedla Mgr. Markéta Gausová Zörnerová. 
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Tetín a svatá Ludmila – 
komentovaná procházka 
 
Datum: 25. červenec 2021 
Místo: Beroun, Tetín 
 
Vycházka vedla stezkou sv. Ludmily 
ze Srbska do Tetína. Procházelo se místy 
s nádhernými pohledy na Berounku 

a Český kras. Během procházky bylo možné spatřit významná místa jak 
pro archeology i geology, tak i místa proslulá historicky a mytologicky. Účastníci 
se tak během cca 5,5 kilometrové trasy dozvěděli od pana Mgr. Vladimíra Trnky 
mnoho zajímavých informací nejenom o kněžně Ludmile. 
 

 

Svatá Ludmila na Vyšehradě – 
komentovaná procházka 
 
Datum: 3. srpna 2021 
Místo: Praha, Vyšehrad 
 
Na procházce Vyšehradem byla 
představena místa spojená s kultem 

sv. Ludmily a bylo přiblíženo, proč se na Vyšehradě nachází připomínky kněžny 
a světice, jejíž skutečná přítomnost na Vyšehradě nikdy nebyla doložená. 
Sv. Ludmila se promítá hned do několika vyšehradských památek.  
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Vrch Damil u Tetína – 
komentovaná procházka 
 
Datum: 8. srpna 2021 
Místo: Beroun, Tetín 
 
Vycházka vedla z Berouna vzhůru 
na oblíbenou vyhlídku Karla IV., K. H. Máchy a všech romantiků či milovníků 
krásné přírody a výhledů na rozlehlou krajinu. Účastníci si mohli užít krásný 
pohled na Tetín, Beroun, Český kras a Křivoklátsko. Nemohly chybět ani památky 
slovanského a pravěkého osídlení Tetína. Procházelo se i kolem lomů na 
vápenec, tunelu a zbytku malodráhy. Délka trasy byla cca 6,5 km s přednášením 
Mgr. Vladimíra Trnky. 
 
 
Za svatou Ludmilou po Praze 2 – 
komentovaná procházka 
 
Datum: 21. srpna 2021 
Místo: Náměstí Míru, Praha 2 
 
Při komentované procházce po Praze 2 
byl představen jeden z nejkrásnějších 
pražských chrámů, jehož věže již 
neodmyslitelně patří k panoramatu 
Prahy. Na procházce z náměstí Míru na Nové Město ke kostelu sv. Apolináře si 
účastníci připomněli, jaká místa jsou spojena se jménem sv. Ludmily nebo  jaká 
odkazují na nejstarší české dějiny. Průvodkyní byla paní PhDr. Jaroslava 
Nováková.
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KONTAKTY 
 

 

    
 SvatáLudmila 1100 let, z. s.  

 Za Lužinami 1084/33 

155 00 Praha 5  

E-mail: info@svataludmila.cz 

 

 

 

  

Ing. Martin Hrdlička 
Předseda rady spolku 

 

E-mail: martin.hrdlicka@svataludmila.cz  

 
 

    

Mgr. Miroslava Janičatová 

Výkonná ředitelka 

 

E-mail: miroslava.janicatova@svataludmila.cz 

Telefon: +420 725 867 696
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DĚKUJEME  

ZA VAŠI PŘÍZEŇ! 


