
 

Svatý Jiří 
Památku svatého Jiří si připomínáme 24. dubna (v některých zemích 23. 4). Juří, 

staročesky, byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, 

dnešního Turecka. Východní církve jej označují jako megalomartyra, arcimučedníka.  

Je zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a draku“, kde je vylíčen jako drakobijce. Dle nejznámější 

smyšlené pověsti z "Legendy aurea" začíná jeho život v Kappadokii, kde se stal vojákem 

a pak tribunem římského vojska za Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým 

dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské 

oběti vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale 

dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině 

pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal 

křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství 

zajat a umučen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Jiří na koni s drakem, George Heywood Maunoir Sumner (1853–1940),  

tisk: Fitzroy Picture Society London, kolem roku 1895, litografie na papíře, SZM 

Zprávy o jeho životě nejsou dosti věrohodné. Z historických pramenů je uznávána 

jen zpráva o jeho mučednické smrti na začátku 4. století, kterou podstoupil  

v palestinském městě Lyddě, blízko dnešního Tel Avivu. Nad jeho hrobem byla 

postavena basilika již před rokem 337. Nejstarší řecký nápis o sv. Jiřím je dle archeologů 

z roku 368. Ve 4. a 5. století se jeho uctívání rozšířilo mimo Palestinu i v Sýrii, Gruzii, 

Arménii, Egyptě a v Etiopii. Úctu k sv. Jiří rozšířili po Evropě nejvíc křižáci. V Anglii mu 

bylo zasvěceno 160 kostelů. Některé kostely na západě jsou prokazatelně již z 6. století 

a na mnoha místech Evropy jsou domnělé ostatky sv. Jiří. Jeho úcta byla šířena na 

východě i na západě, zvláště v Řecku, v Rusku a v Anglii. Je patronem především 

rytířských řádů a skautů. Dále je patronem Anglie, Benátek, Německa, Janova, 

Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska. Hlásí se k němu i vojáci, jezdci, zbrojíři, řezníci, 

rolníci, horníci, sedláři, kováři, bednáři, artisté, pocestní a chovanci chudobince.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Asie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_c%C3%ADrkve
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drakobijce


 

Je jedním ze čtrnácti svatých pomocníků, to je skupina svatých uctívaných  

v římskokatolické církvi společně i samostatně, jako mocných přímluvců a ochránců 

před neštěstím a nemocemi. 

2.  Poznáte mezi 14 svatými pomocníky svatého Jiřího? Zakroužkujte jej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mezi jeho atributy náleží, rozluštěte:      

AKRD OKOL ORUKHOVE ŮŇK ŘTYÍR 

4. Svatý Jiří, jako voják na bílém koni bojující s drakem, je symbolem umístěným na 

znacích či vlajkách několika států či měst, poznáte kterých? Přiřaďte: 

 

 

Gruzínský státní znak 

Moskevský městský znak 

  

 

 

Vlajka Moskvy 

Znak Vysokého Mýta 

  

 

Mezi významné kostely zasvěcené svatému Jiří patří kostel svatého Jiří v Lodu 

(Izrael) a Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě (ČR). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctrn%C3%A1ct_svat%C3%BDch_pomocn%C3%ADk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Acta
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Gruzie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskevsk%C3%BD_m%C4%9Bstsk%C3%BD_znak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Moskvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_v_Lodu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greater_coat_of_arms_of_Georgia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Moscow,_Russia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Moscow.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vysok%C3%A9_M%C3%BDto_-_znak.png


 

5. Vybarvěte si omalovánku svatého Jiří: 

 

http://www.szm.cz, https://www.esbirky.cz/ https://commons.wikimedia.org 


