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Ikonografie sv. Jiří  
 

 Sv. Jiří je legendární svatý bojovník a mučedník, jehož skutečná existence nebyla 

potvrzena. Patří ke 14 svatým pomocníkům, je ochráncem opevněných sídel a strážných míst, 

patronem vojáků, jezdců, rytířů, sedláků, rytířských řádů a rolníků. Od nejranějších dob byl 

sv. Jiří vzýván jako patron proti moru, lepře, syfilisu, jedovatým hadům a čarodějnicím. 

Původně byl patronem špitálních řádů a bratrstev sv. Jiří. Od konce 14. století byl přiřazen 

mezi pomocníky v nouzi a působil jako přímluvce za duše v očistci.Středověká Legenda 

Aurea obsahuje asi nejznámější verzi legendy o  jeho životě. 

Podle této legendy se narodil v Kapadocii. Po smrti otce, umučeného pohany pro 

křesťanství, odešel společně s matkou do její bývalé vlasti Palestiny. Pobýval ve městě Lydda 

a stal se tribunem římské armády. Do tohoto období je kladena legenda, v níž při tažení 

římského vojska Libyí zachránil obětovanou dceru královského rodu před drakem u města  

Silena. Svou křesťanskou víru neskrýval ani v době panování císaře Diokleciána, který 

usiloval o vymýcení křesťanské víry.  Tato skutečnost brzy vzbudila pozornost horlivého 

místodržícího Daciána. Ten nechal sv. Jiří uvěznit a dal ho mučit různými způsoby s cílem, 

aby se sv. Jiří vzdal své víry. Jelikož se víry nevzdal, byl sťat roku 303 v Nikodemii a 

pohřben v Lyddě. Jeho hrob byl objeven po cca 200 letech. 

 Tato legenda pro svůj obsah záhy zaujala velmi široké vrstvy po celém Východě, 

včetně Egypta a Antiochie. Písemné prameny dosvědčují úctu ke sv. Jiří v Diospolis-Lyddě, 

Syrii, Cypru, Kappadokii a Gruzii. Odtud a z Byzance je  rozšířena na Balkán a do Ruska, 

následně i po celé Evropě, a to jak v církvi pravoslavné, tak katolické. Pramenem bylo
 

Vyprávění o umučení a zázracích (bez zápasu s drakem - tzv. palimpsestový fragment),
 
 asi 

dílo řecké vzniklé v Sýrii ve 4.-5. stol. a záhy přeložené do latiny. Již roku 494 byla pro svůj 

nehistorický  obsah prohlášena za apokryf a zapovězena 1.  

První doložené zobrazení nalézáme na nástěnných malbách v Egyptě. Koncem 

10.století se začínají na východě objevovat častá vyobrazení v rámci triptychů, v Kappadokii 

na skalních freskách, v gruzii na ikonách či křížích z ušlechtilého kovu. V  11. století můžeme  

sledovat rozmach obrazů sv. Jiří na úředních pečetích a mincích.  Sv. Jiří byl taktéž 

zobrazován (bez koně) od 14.století na ikonostasech. První cykly o umučení s málo scénami 

nacházíme v 10. století a 11. stol. (např.Chrám Sofie v Kievě).  

Podle původních vyobrazení je sv. Jiří na Východě zobrazován jako vítěz nad zlem 

v různých podobách (had a drak, jsou často synonyma). Zobrazení se Smyrny ze 6.-7. století 

ukazuje Jiřího jak zasahuje draka pod koněm. Rozšířený obraz v Kappadokii, Arménii a 

jižním Rusku ukazuje Jiřího antitezicky jako rytíře s vlajícím pláštěm a přemoženým 
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obrovitým drakem. Gruzínské malby (zvláště stříbrné ikony) ukazují Jiřího jako vítěze nad 

Diokleciánem.  

V řecké oblasti je sv. Jiří zobrazován jako voják. Někdy také společně s Demétriem 

a jinými svatými rytíři ( např.sv. Michalem a císařem Konstantinem). Spojení mučeníka a 

boje s drakem se objevuje již v druhé polovině 12. století. Východ zobrazuje sv. Jiří jako 

mladíka bez vousu, tmavovlasého, s věncem, nejčastěji jako válečníka, se zbrojí a rudým 

pláštěm. Když na koni, tak nejčastěji na šimlovi (na rozdíl od sv. Demetria na rudém koni). 

Na výjevech z umučení je oblečeném do tuniky nebo jen perizomu.  

 

Na západ se kult sv. Jiří šíří menšími texty přenesenými v 5. století, od  9. století pak 

rituály krále Alfréda Anglického. Kostely sv. Jiří jsou záhy doložitelné v Neapoli, Paříži 

(r.576), Mohanu či v Římě. Itineráře z 6. a 7. století informují o dalších patrocíniích. 

Bojovným germánských kmenům byl Jiří prototypem mučeníka a křesťanského 

bojovníka. Byly mu zasvěcovány kostely nad jeho domnělými hroby, např.  v Řezně u sv. 

Emmerama. V 9. stol. byly sv. Jiří zasvěcovány šlechtické kaple, hrady, kláštery a městské 

paláce. Z misijních centrech na sever od Alp byl ctěn jako ten, kdo obrací pohany.  Relikvie 

sv. Jiří se objevují od 6. století. Od 8. století je uchovávaná lebka sv. Jiří v bazilice sv. Jiří 

v Římě. Kolem roku 1300 je zmiňována relikvie z paže sv. Jiří ve Ferraře. V katedrálním 

pokladu v Praze pak od 14. století. Jedny z nejhezčích soch sv. Jiří z 15.stol. jsou relikviáře. 

Jako relikvie je v pokladu katedrály sv. Víta od r. 1355 uchováván prapor sv. Jiří. K uctění  

sv. Jiří bylo v Čechách v 15. století vytvořeno mnoho významných jezdeckých soch.  

Mimořádné oživení úcty přišlo skrze Jindřicha II., který zasvětil Jiřímu východní chór 

bamberské katedrály. Obnovení úcty přišlo za křížových výprav. Účastníci těchto výprav 

připisovali své vítězství při dobytí Jeruzaléma, Antiochie  přispění sv. Jiří. Ten se stal ideálem 

rytířství a od 13. století vznikaly rytířské řády po celé Evropě. Zbrojířské řemeslné cechy 

v 16./17. století uctívaly sv. Jiří jako svého ochránce a byly zakladateli oltářů, fresek či soch. 

Od středověku až do konce tureckých válek byl sv. Jiří patronem, vzorem a pomocníkem při 

přemáhání „muslimského draka“. K obnovení a posílení tohoto kultu dochází za Fridricha III., 

který v roce 1467 založil s potvrzením papeže Rytířský řád sv. Jiří, k faktickému vrcholu 

všeobecné úcty pak za císaře Maxmiliána I. , který Jiřího osobně ctil. Ještě v 16. století byl sv. 

Jiří vzýván o pomoc v každé bitvě. Svatojiřský tolar byl za třicetileté války nošen jako 

ochrana před kulkami. Sv. Jiří byl námětem také venkovské a selské tvorby a zvyků. Sv. Jiří 

se stává patronem města Ferrari a námořních měst jako je Janov. Podle starého zvyku nesly 

brány Florencie či Janova obraz sv. Jiří. Od roku 1222 je patronem Anglie a o sto  let později 

Eduardem III. prohlášen za ochránce podvazkového řádu . 
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Centry, ze kterých se šířil kult sv. Jiří po střední Evropě a tedy i do našich zemí, byli 

kostel sv. Jiří v bavorském Oberzellu a především chrám sv. Jiří v Řezně 2. V této souvislosti 

připomeňme, že po církevní stránce naše země do roku 973 podléhala Řezenské misii.  Jeden 

z první dokladů o šíření kultu sv. Jiří u nás nám zanechal přemyslovský kníže Vratislav, který 

zasvětil sv. Jiří chrám na Pražském Hradě již kolem roku 920.  

Ve výtvarném umění Západu se dostává sv. Jiří mnoha spodobnění. Jde zde nejen o 

velmi kvalitní díla, ale i lidovou tvorbu, která nejvíce vypovídá o masové oblibě tohoto 

světce.  

V církevním prostředí na Západě malíři do 12 století znázorňovali pouze scény jeho 

umučení. Pozdější díla přinášejí stětí nebo vpletení v kolo. Zabití draka a popravu ukazují 

mnohé fresky a malířské cykly od 14. do 16. století. Vyskytují se i malby na bočních křídlech 

oltářů nebo mariánských obrazů. Ukazují od 3 do 20 výjevů boje s drakem, křest, vyznání 

před císařem a soudci. K větším cyklům nejprve přibývají mučednické scény. V 16. století se 

objevují i  izolované mučednické obrazy. Méně často jsou zobrazovány zázraky, které 

provázely mučení jako např. obnovení pomocí andělů, andělé lámou kolo a z nebe padající 

oheň, připojení uťaté ruky. Obdobně je to i s výjevy rozmluva princezny s Jiřím před bojem, 

přinesení zabitého draka.   

  Od 15. století se „moderní“ knížata nechávala zobrazovat jako Herkules nebo 

Alexandr, jiná knížata v duchu křesťanské tradice byla ztvárněna jako sv. Jiří. Zobrazení byla 

ztělesněním ideálu militia Christi, tak jako se nechal Jindřich VIII. spolu se svou rodinou 

portrétovat na oltářním obrazu ve svém paláci na výjevu ze svatojiřské legendy a na svém 

náhrobku od Torrigiani, 1516, ve Westminstru jako sv. Jiří 
3
.  

Neobyčejné rozšíření úcty ke sv. Jiří na Západě má tu příčinu,  že sv. Jiří byl spojen 

s apokalyptickým jezdcem (Kristus) na bílém koni, který zabíjí draka (Michael byl také 

vyobrazován jako rytíř. Od 12. století byl oděn drátěnou košilí, od 14. století se zbrojí od, a to 

pěší, zabíjejíc draka). Oba byli zobrazováni spolu, Michael také jako pomocník Jiřího, oba 

společně s Pannou Marií. Ve jménu sv. Jiří a Panny Marie šli již zmíněné křížové výpravy 

dobýt svatou zem. Mnohé mariánské kostely měly od té doby v tympanonu postranního 

portálu vyobrazení sv. Jiří. Jako obránce Panny Marie se sv. Jiří vyskytuje i na ražbě mincí. 

Jako obránce Marie zažil sv. Jiří nové oživení svého kultu roku 1728 v Bavorsku při znovu 

založení Řádu sv. Jiří. Zájem o sv. Jiří opět zesílil v období romantismu4. V roce 1970 byl 

katolickou církví zařazen mezi světce, jejichž existence je sporná. 

Legenda o životě a mučednické smrti sv. Jiří jako celek je zobrazována  výjimečně a 

může obsahovat až 50 dílný cyklus 
5
. Jednotlivé vyobrazení legendy využívají většinou pouze 

část z ikonografické řady námětů ze života a  mučednické smrti sv. Jiří.  
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Nejfrekventovanějšími náměty jsou :  

 

1) Boj s drakem 

2) Slyšení před Daciánem nebo Diokleciánem  

3) Mučení kamenem 

4) Mučení lámáním v  kole 

5) Mučení pálením pochodněmi 

6) Mučení železným hákem 

7) Obrácení císařovny Alexandry  

8) Mučení ponořením do nehašeného vápna 

9) Mučení bičováním 

10) Mučení nasazením rozžhavené železné boty 

11) Vzkříšení mrtvého 

12) Kristus se zjevuje Jiřímu v žaláři 

13) Vzbuzení umořených volů 

14) Zboření model 

15) Jiří dostává pohár s jedem 

16) Rozřezávání Jiřího 

17) Mučení  v ohnivém kole 

18) Odsouzení Jiřího a Alexandry 

19) Jiřího modlitba před stětím 

20) Pohřbívání 

 

Na Západě je námětově nejfrekventovanější především část legendy představující sv. 

Jiří jako neohroženého bojovníka zachraňujícího královskou dceru před drakem. Tuto část 

legenda původně pravděpodobně neobsahovala. Sv. Jiří nicméně byl takto zobrazován, 

jednalo se však o alegorické zobrazení obrácení obyvatel Kapadocie na křesťanskou víru, tedy 

vítězství křesťanství nad ďáblem. Sv. Jiří zde na bílém koni, symbolu čistoty, představuje 

šiřitele víry překovávajícího ďábla - personifikovaného drakem, ovládajícího obyvatele 

Kapadokie, kteří jsou zde personifikováni dívkou - tedy sv. Jiřím osvobozenou královskou 

dcerou obracející se na křesťanství. Toto alegorické spodobnění vychází ze starší tradice i 

antických vzorů. Vlastní vyobrazení převyprávěné do legendy jako příběh se poprvé objevuje 

až ve středověké Legendě Aurea. 
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 Z této části legendy, kde sv. Jiří bojuje s drakem, vychází čtyři základní typy 

zobrazování sv. Jiří: 

1) Sv. Jiří je oděn ve středověkém brnění s kopím, mečem či šavlí v ruce, ať již s bílým 

koněm nebo bez něj, a bojuje s drakem. V případě sečných zbraní v ruce světce leží kopí 

zlomené částečně na zemi, v chřtánu či těle draka. Drak je většinou pod kopyty koně či 

nohama světce. Opodál stojí či sedí obětovaná dívka, která se modlí za jeho vítězství 

nebo prchá.. V některých variantách je vidět v pozadí město a jeho obyvatele jako 

diváky boje. Okolo můžou být rozesety pozůstatky předchozích obětí. Důraz je kladen 

na vylíčení sv. Jiří  jako neohroženého bojovníka. Tento typ je převážně  používán  od 

12 století do konce 15 století, kdy byl od počátku křížových výprav ctěn jako pomocník 

bojovníků křížových výprav a následně považován za vzor rytířství.  

2) Od 16 století je sv. Jiří oděn v antikizujícím brnění a na bílém koni s kopím, mečem či 

šavlí v ruce, a stojí nad zabitým drakem jako triumfující bojovník za víru. Teto typ 

vyobrazení je výtvorem humanismu, kterému nebyl ideálem vlastní boj. V tomto 

můžeme spatřovat i návrat k východnímu pojetí. 19. století přináší návrat  ke 

středověkému typu zbroje. 

3) Sv. Jiří v následujícím „obrazu“ legendy, kdy hází drakovi kolem krku princeznin pás a  

za něj přivádí zkrotlého draka do města, kde jej před zraky obyvatel zabije. Drak je 

zobrazován většinou jako jednohlavý, okřídlený, se špičatým ocasem a rozeklaným 

jazykem. Obyvatelé města mají orientální oděvy a turbany na hlavách. 

4) Sv. Jiří křtí královskou rodinu zachráněné princezny či obyvatele města přistoupivší na 

křesťanskou víru. Je zde vidět klečící královskou rodinu u křtitelnice. 

 

Sv. Jiří je na Západě převážně zobrazován jako bezvousý mladík, nejčastěji jako 

válečník, se zbrojí a pláštěm. Pokud je zobrazován na koni, tak převážně pak na bílém. Jeho 

atributy jsou brnění, kopí, štít či praporec s červeným křížem na bílém poli, popř. drak u 

nohou. Ve výjevech z mučednické smrti je sv. Jiří oblečen v tunice nebo pouze v perizomu. 

V tváři ve středověku strnulé se objevuje od 16. století pohyb, jímž je společně s pohyby těla 

a řasením oděvu vyjadřována dramatičnost okamžiku. 19. století přináší společně s 

romantismem zklidnění forem. 
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Autor neznámý 

pol. 15.století 

polychromovaná dřevěná plastika 

ROZMĚRY (š. x v): 78x133  cm 

K5522 
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Autor neznámý 

počátek 16.století 

tempera na dřevěné desce 

ROZMĚRY (š. x v): 34,2 x 142,5  cm 

K5046 
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Albrecht Dürer 

1.pol. 16.století 

Lept 

ROZMĚRY (š. x v): 15,5x22,5 cm 

K4841 
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Autor neznámý 

kolem roku 1650 

vitráž - malba na skle 

ROZMĚRY (š. x v. x h.): 25,5x22 cm (celek) 

K4813 
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Autor neznámý 

druhá pol. 18.stol. 

olejomalba na plátně 

scény ze života sv.Jiří (12 ks)mučení sv. jiří 

ROZMĚRY (š. x  v.): 91x 75 cm  

K5376 
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Autor neznámí  

r. 1763 

olejomalba na dřevěné desce  

(votivní deska) 

ROZMĚRY (š. x  v): 32,6x
 
55,3 cm 

K4823 
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Autor neznámý 

80. léta 19.století
  

litografie 

ROZMĚRY (š. x v): 15,7 x 18 cm  

K4807 
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Autor neznámý 

tempera na dřevěné desce 

konec 19.století 

ROZMĚRY (š. x v): 52,3x
 
78,5 cm  

K5365



 

autor neznámý 

kolem r.1900  

kresba 

návrh pomníku místo i auto neznámý 

ROZMĚRY (š. x  v): 49,5 x
  
64,5 cm 

K4959 
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F. Bochle 

r. 1908   

litografie 

stojící rytíř vedoucí svého koně  

ROZMĚRY (š. x v. x h.): 70x64,5 cm 

K5364 

 

 


