
Lebka královny Judity
Pracovní list k expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích.
Pracovní list byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.   

úkol: přemýšlej, napiš, nakresli, přečti, zahraj zajímavá informace

Nacházíme se v expozici Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích. Co se dozvídáme 
ze samotného názvu této expozice? Přemýšlejte, napište.

Při archeologickém výzkumu prováděném v letech 1954-1957 byl objeven hrob s kos-
terními pozůstatky. Povaha objeveného hrobu ve zvláštní kapli románské baziliky 
ukazovala na mimořádný význam zde pohřbené osobnosti. Mohlo se jednat buď o ně-
kterou řeholnici kláštera nebo přímo o zakladatelku kláštera, královnu Juditu. 
Nalezená lebka prošla rozsáhlou rekonstrukcí (obnovou), kterou prováděli odborníci. 
Vy nyní vidíte kopii původní lebky. Co Vás na ní zaujme? Můžeme i ze samotné lebky 
poznat, že se jednalo o královnu, nebo jinou vysoce postavenou osobu? Můžeme z 
lebky odvodit, jaký měl daný člověk život?
Napište do bublin.

Část, ve které stojíme, je nejstarší. Jedná se o románské křídlo teplického zámku, které bylo kdysi 
součástí kláštera benediktinek. Klášter založila kolem roku 1160 česká královna Judita, manželka krále 
Vladislava, a podle zpráv středověkých kronikářů patřil klášter v Teplicích s trojlodní bazilikou k nejvý-
znamnějším stavebním dílům české královny. 



Ano, můžeme. U této lebky nám kompletně dochovaný chrup napovídá, že se jednalo 
o osobu, jíž se dostávalo velmi dobré péče (kvalitní strava a také osobní hygiena). 
Zkuste si představit, jaké sladkosti tehdy lidé jedli (pokud vůbec) a jak se asi o své 
zuby starali. Zkuste porovnat s dnešními možnostmi. Napište nebo nakreslete.



Pokuste se nyní královnu Juditu nakreslit. Jako základ využijte kresbu lebky od prof. 
Vlčka. Pokuste se na ni „navrstvit“ tvář, vlasy, ozdoby atd.  Portrét královny Judity se 
nám nedochoval, ale kronikáři ji popisovali jako „paní znamenité krásy, ducha neo-
byčejného a téměř mužského, mysli smělé a podnikavé, milovnici nauk a literatury, 
sběhlé i v řeči latinské a ve věcech politických“. 
Všímejte si při práci na úkolu proporcí – největší částí lebky je tzv. mozkovna. Všímej-
te si také detailů – lebečních švů, jednotlivých kostí atd. Porovnejte s anatomickým 
obrázkem na následující straně.



V navazující výtvarné dílně se pokuste namalovat libovolnou lebku a vymyslet k ní 
její příběh. Komu lebka patřila? Kdo to byl? Jak se život člověka odráží v kosterních 
pozůstatcích?...? Přemýšlejte, tvořte a nad hotovými díly diskutujte.

Pukl Vladimír: Příručka plastické anatomie lidského těla pro výtvarníky. 
Zdravotnické nakladatelství, Praha, 1951. 


