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Anotácia 

 

 Bakalárska práca „Kresťanská charita v stredoveku“ pojednáva 

o formách dobročinnosti kresťanského stredoveku a o osobách, 

ktorým bola táto činnosť venovaná. Na úvod je stručne načrtnutý 

obraz stredovekej spoločnosti. Ďalej je v krátkosti zhrnutý 

dovtedajší vývoj charitatívnej činnosti, nasleduje všeobecná 

charakteristika podôb sociálnej pomoci v stredoveku v 

celoeurópskom kontexte. Samostatná kapitola je venovaná 

dobročinným inštitúciám v stredovekej Prahe a tiež osobnostiam, 

ktoré sa o rozkvet tejto činnosti v Čechách zvlášť zaslúžili - 

konkrétne ide o sv. Anežku Českú a sv. Zdislavu z Lemberka. 

 

Kľúčové slová 

 

Charita, stredovek, kresťanstvo 

 

Annotation 

 

 Diploma thesis „Kresťanská charita v stredoveku“ deals with 

forms of charity in middle-ages and those, whom was the charity 

provided. First, there is a reflection of a middle-ages society. 

Further is shortly summarized history of beneficent work, follows 

a general characteristic of middle-age social assistance in 

european context. Separate chapter deals with charitable 

institutions in medieval Prague and persons, wich especially 

caused prosperity of this activity in Czech country - specifically 

it is St. Agnes of Bohemia and St. Zdislava of Lemberk. 

 

Keywords 
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Zoznam skratiek 

 

Napr. - napríklad 

Resp. - respektíve 

Sv. - svätý 

St. - saint 

Str. - strana 

T. j. - to jest 

Tzv. - takzvaný 
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ÚVOD 

 

 Témou mojej bakalárskej práce je charitatívna činnosť v 

kresťanskom stredoveku. Túto tému som si vybrala, pretože pracujem 

v pomáhajúcej profesii a bolo pre mňa zaujímavé sa hlbšie 

oboznámiť s tým, ako fungovala pomoc slabším a znevýhodneným v 

minulosti a aké miesto v spoločnosti títo ľudia zaujímali. 

 Práca je štruktúrovaná na kapitoly a podkapitoly. Prvá 

kapitola pojednáva o období stredoveku, charakterizuje vtedajšie 

spoločenské a hospodárske podmienky a duchovný rozmer stredovekého 

sveta. V druhej kapitole je najprv spracované myšlienkové a 

historické pozadie kresťanskej charity - vplyv pôsobenia Ježiša z 

Nazaretu na vtedajšiu spoločnosť a z toho prameniaci záujem o 

potreby blížneho svojho, čo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou 

kresťanského myslenia a kresťanskej praxe, a popis konkrétnych 

foriem sociálnej pomoci počas prvých storočí cirkvi. Na to 

naväzuje jadro tejto práce - popis charitatívnej činnosti v 

stredoveku. Tejto sa venovali predovšetkým cirkevné inštitúcie, 

totiž špitály a kláštory. Pojednávam tiež o osobách, ktoré sa 

stávali objektom sociálnej pomoci. Tretia kapitola sa zaoberá 

charitatívnymi inštitúciami stredovekej Prahy a v poslednej, 

štvrtej kapitole venujem pozornosť významným osobnostiam českej 

charity, menovite sv. Anežke Českej a sv. Zdislave z Lemberka, a 

rádu českých križovníkov s červenou hviezdou, ktorí vznikli z 

podnetu Anežky Českej a v oblasti tejto práce nesú odkaz svojej 

zakladateľky a inšpirátorky do dnešnej doby. 

 S ohľadom na charakter práce som použila deskriptívnu metódu, 

informácie som čerpala z odbornej literatúry. 
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1. STREDOVEK - VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA   

 

 Vymedzenie pojmu. Charakteristickým znakom dejín je, že 

drvivá väčšina epoch a období dostáva svoje označenie ex post. 

Rovnako sme na tom aj s predmetom tejto práce - so stredovekom. S 

týmto pojmom sa začalo operovať až v ére renesancie, ktorá bola 

natoľko silným dejinným zlomom, že vtedajší obyvatelia cítili 

potrebu vymedziť sa voči predchádzajúcej etape aj pomenovaním. 

Stredovek je podľa predstaviteľov humanizmu a renesancie obdobím, 

ktoré preklenúva tok dejín medzi starovekom a novou dobou, to jest 

renesanciou. 

 Časové vymedzenie. Pochopiteľne nie je možné jednoznačne 

určiť dátum, kedy sa jedna dejinná epocha pretransformovala v 

druhú; k zmenám vždy dochádza postupne a ako sme spomenuli, 

dejinné údobia dostávajú svoje označenie až dodatočne. Konvenčne 

sa však za nástup stredoveku považuje piate storočie nášho 

letopočtu, za akýsi formálny míľnik býva považované dobytie 

Západorímskej ríše Odoakerom v roku 476. Koniec stredoveku sa 

kladie do pätnásteho storočia, obdobia, kedy došlo k objaveniu 

Ameriky, dobytiu Konštantinopole Turkami a vynálezu kníhtlače. Z 

hľadiska vývoja delíme stredovek na obdobie raného (5. až 10. 

storočie), vrcholného (11. až 13. storočie) a neskorého (14. až 15. 

storočie) stredoveku.
1 

 

I.1 Hospodárske, spoločenské a kultúrne podmienky 

 

 Raný stredovek je charakterizovaný spočiatku najmä silným 

úpadkom voči antike. Niekoľkostoročné tzv. sťahovanie národov 

vnieslo do celej Európy chaos. V ranostredovekom makrosvete vládne 

entropia - v procese dokončovania sťahovania národov je ťažké 

určiť, ktorý kmeň ovláda ktoré územie, aké pravidlá sú na daných 

                                                 
1
 K téme stredoveku odkazujem na rozsiahlu edíciu nakladateľstva Vyšehrad Dějiny 

Evropy. Porovnaj: COLLINS, Roger. Evropa raného středověku 300-1000. Vyšehrad, 

Praha 2005. BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Vyšehrad, 

Praha 2006. MUNDY Hohn H. Evropa vrcholného středověku 1150-1300. Vyšehrad, 

Praha 2008. Neoceniteľným zdrojom informácií je tiež deväťdielne kompendium z 

nemeckej jazykovej oblasti Lexikon des Mittelalters. Deutscher Taschenbuch 

Verlag, München 2003. 



9 

územiach aspoň ako - tak akceptované, hranice zárodkov štátnych 

útvarov v podstate neexistujú. Počet obyvateľsva sa výrazne znížil. 

Smrť priamo rukou ozbrojených nájazdníkov však nebola 

jedinou ani najčastejšou príčinou. Postupujúce armády či iba 

lúpeživé hordy okrem zabíjania obyvateľov ničili a pustošili polia, 

devastovali úrodu a lúpili. Následkom toho bývali časté hladomory 

a hladom oslabené obyvateľstvo ľahko podliehalo nákazám. Rímske 

cesty a mestá strácajú na význame: cestovanie sa v týchto neistých 

časoch stáva nebezpečným. Tým pádom prakticky prestávajú fungovať 

obchodné vzťahy, sú obmedzené v podstate len na „luxusnejší“ tovar 

pre pár zámožnejších jedincov, prípadne nevyhnutné produkty, ktoré 

sa nedajú vyrobiť svojpomocne, napríklad soľ. V takejto situácii 

mestá, ktoré nemajú samozásobovaciu schopnosť a sú teda na 

fungujúcich obchodných vzťahoch bytostne závislé, pochopiteľne 

upadajú či dokonca priamo zanikajú a obyvateľstvo sa masovo 

sťahuje na vidiek. Táto orientácia na vidiek a pôdu ostane 

typickou celému stredoveku. Zatiaľ čo antika bola kultúrou 

mestskou, stredoveká Európa, aj napriek tomu, že vo vrcholnom a 

hlavne neskorom stredoveku sa mestá opäť stávajú centrom diania, 

ostáva spoločnosťou agrárnou. Človek v stredoveku, viac než 

predtým v antike, bol závislý na pôde a vôbec prírodných a 

klimatických podmienkach. Atomizované vidiecke sídla sa stávajú 

svetom autarkie, vynútenej sebestačnosti. Na úkor peňažného 

hospodárstva sa opäť presadzuje hospodárstvo naturálne, kde je 

hlavným prvkom výmena. 

 Neprehliadnuteľným prvkom, ktorý utváral stredovekú 

spoločnosť, bolo kresťantvo. Z územia bývalej rímskej ríše sa 

šírilo ďalej na sever a východ a ku koncu raného stredoveku je už  

rozšírené v podstate v celej Európe, stáva sa smeľujúcim duchovným 

činiteľom a zohráva nezastupiteľnú úlohu vo vývine celej 

stredovekej európskej spoločnosti. Ku christianizácii často 

dochádzalo popudom zhora - najprv prijímali nové náboženstvo 

vyššie vrstvy, k prostému ľudu prenikalo postupne. Mimoriadny 

podiel na jeho šírení mali misionári. Tí sa často tešili podpore 

svojich panovníkov, pretože šírili a presadzovali (ich) kresťanskú 

kultúru. Hojne sa zakladali kláštory. Tie sa postupom času stávali 

výrazným krajinotvorným prvkom; mnísi síce často vyhľadávali život 
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v pustatine, kláštor ako možné odbytisko tovaru však priťahoval 

obyvateľov. Mnohé obce vznikli práve vďaka blízkosti kláštora. 

Náboženstvo ovplyvňuje všetky aspekty života stredovekého človeka, 

sleduje jeho duchovnú, ale i hmotnú stránku (rozhoduje napríklad i 

o tom, čo je prípustné jesť v čase pôstu, kedy pracovať, kedy 

odpočívať, a podobne). Spoločnosť je rozdelená na duchovnú a 

laickú. Cirkev, napriek svojmu proklamovanému duchovnému 

smerovaniu, je nedeliteľnou súčasťou mocenských vzťahov. Patria 

jej rozsiahle majetky, biskupi a opáti sú často významnými 

politickými činiteľmi. Cirkev mala dlhú dobu prakticky monopol na 

uchovávanie a šírenie vzdelanosti a kultúry. 

 V ranom stredoveku sa okrem dichotómie medzi klérom a laikmi 

uplatňuje ešte ďalšie delenie, tentokrát v rámci laického 

obyvateľstva. Na jednej strane sú to sedliaci a vôbec poddanská 

vrstva, na strane druhej sú to bojovníci, z ktorých sa časom 

utvára nižšia šľachta, rytierstvo. V desiatom storočí sa medzi 

vojakmi (milites) a sedliakmi (rustici) vymedzuje silná a v 

podstate nepriestupná deliaca čiara. Ideálom stredovekého človeka 

bolo zotrvávanie na „svojom mieste“, vernosť stavu, do ktorého sa 

narodil. Ranostredoveká spoločnosť sa teda delí na tri stavy: 

oratores, čo sú príslušníci kléru, bellatores, čiže bojovníci a 

šľachta, a napokon laboratores, poddanská vrstva. Každý stav mal 

svoju úlohu a funkciu. Príslušníkom kléru prislúchala modlitba a 

starosť o duchovné potreby obyvateľstva. Bojovníci narozdiel od 

sedliakov mali právo nosiť zbraň a bojovať, a boli oprostení od 

povinnosti odvádzať dávky pánom. Sedliakom naproti tomu 

prislúchala úloha vyprodukovať také množstvo tovaru, aby uživili 

okrem seba i bojovníkov a klérus. 

 Typickým pre stredovek je feudálne zriadenie (z latinského 

feudum - pôda).  Utvára sa v karolínskych dobách, rozvíja sa okolo 

roku tisíc. Jedná sa o hierarchický vzťah v rámci vyšších vrstiev 

spoločnosti. Vazal skladá pánovi lénny sľub, v ktorom sa zaväzuje 

k loajalite voči pánovi, musí mu byť k dispozícii radou (consilium) 

a pomocou (auxilium), hlavne vojenskou a finančnou; pán je za to 

vazalovi povinovaný ochranou. Okrem toho vazalovi udeľuje dedičné 

léno - to býva najčastejšie práve pôda. 

Vlastník či správca pôdy však svoj pozemok neobhospodaroval sám. 
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Bremeno práce spočívalo na závislých sedliakoch. Tí boli 

povinovaní odvádzať pánovi jednak určité množstvo práce, jednak 

dávky v naturáliách. Vo vrcholnom stredoveku, s rozvojom peňažného 

hospodárstva, sa uplatňuje tretí spôsob renty, finančná. 

Ruku v ruke s postupnou stabilizáciou pomerov kráča opätovný 

rozvoj miest a obchodu. Najvýraznejšie urbanizované oblasti boli v 

Taliansku, kde si mnohé mestá udržali kontinuitu ešte z rímskych 

dôb, ale aj v severnom Nemecku, Holandsku či Francúzsku. Mesto sa 

od vidieka odlišuje na prvý pohľad - je to územie ohraničené 

hradbami. Napriek tomu, že  na území mesta sa nachádzajú i 

poľnohospodárske plochy a mešťania bežne chovajú hospodárske 

zvieratá, mesto nie je primárne agrárnym sídlom. Nie je teda 

potravinovo sebestačné, takže jeho obyvatelia sú bytostne závislí 

na trhu. Do popredia sa dostáva deľba práce a remeselná 

špecializácia. Príslušníci jednotlivých remesiel sa združujú do 

cechov. Zatiaľ čo na vidieku je obyvateľstvo viac menej homogénne, 

v meste sa človek musí naraz vyrovnať s ľuďmi rozmanitých remesiel, 

zvykov a mravov, od klerikov cez obchodníkov, remeselníkov, až po 

žobrákov a prostitútky a naučiť sa s nimi koexistovať. 

 Existovalo porekadlo „mestský vzduch oslobodzuje“, či v 

presnejšej podobe „mestský vzduch oslobodzuje do roka a do dňa“. 

Značilo to, že po dobu jedného roka mala síce vrchnosť nárok 

získať utečeného poddaného späť, ale po uplynutí tejto lehoty sa 

„zbeh“ z poddanského zväzku vymanil. Mestské práva však mohli 

požívať iba tí, ktorí mali v meste domovské právo. Jeho získanie 

nebolo také jednoduché - človek musel v meste žiť určitú dobu, 

spravidla dlhšiu než jeden rok, a okrem toho musel vykonávať 

nejaké remeslo alebo v meste zakúpiť nehnuteľnosť. Pre väčšinu 

chudobných, prichádzajúcich z vidieka, to boli neprekročiteľné 

prekážky. Napriek tomu bolo mesto silným lákadlom a vstrebávalo aj 

schudobnených roľníkov, žobrákov, tulákov, ktorí dúfali, že sa im 

podarí uživiť nádennou remeselnou prácou či aspoň pretĺcť sa 

pomocou almužien. To malo samozrejme za následok väčšiu eskaláciu  

sociálnych problémov a tým pádom väčšie nároky na charitatívnu 

činnosť než na vidieku. 
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I.2. Duchovný rozmer obdobia stredoveku 

 

 Život stredovekého človeka je až do najvnútornejších vlákien 

prestúpený náboženstvom. Človek ako taký je definovaný ako božie 

stvorenie - stvorený najprv ako boží obraz, pán tvorstva, no od 

chvíle, kedy Adam a Eva podľahli pokušeniu, tiež bytosť prepadnutá 

hriechu a peklu. Obraz stredovekého človeka osciloval medzi týmito 

dvoma polohami. Človek žije v neustálej neistote, v starosti 

nielen o fyzickú stránku, no najmä o duševnú - bude na poslednom 

súde uznaný za dostatočne hodného, aby sa ocitol v nebi, alebo 

skončí v plameňoch pekelných? Počas pozemskej púti o jeho dušu 

neustále zápasil diabol so silami dobra, anjelmi stránymi a 

zástupmi svätých. Celý život na tomto svete smeroval k vyústeniu 

na svete onom. To, čo sa nám javí ako neskutočné, považoval 

stredoveký človek za reálnu hrozbu, ba najdôležitejšiu starosť, 

akú na tomto svete vôbec mohol mať. 

 Život bol úpenlivým hľadaním istoty, a tú predstavovali 

autority. V prvom rade intelektuálne: najvýznamnejšou bolo 

pochopiteľne Písmo sväté. Dôležití boli aj cirkevní Otcovia, od 

trinásteho storočia tiež univerzitní majstri. Autority obstáli v 

skúške času; novoty boli pre stredovekého človeka nositeľom 

neistoty a ako také dielom diablovým. Ďalej to boli autority 

mocenské. Stredoveká spoločnosť bola prísne hierarchizovaná. 

Cirkevné spisy o nebeskej hierarchii (predovšetkým od Dionysia 

Areopagitu) legitimizujú a posväcujú hierarchiu pozemskú.
2
   

 

 

 

 

                                                 
2
 Kvalitnú syntézu podáva kultúrny historik Friedrich Heer. Porovnaj HEER, 

Friedrich. Evropské duchovní dějiny. Vyšehrad, Praha 2000, str. 13-260. 
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II. CHARITA 

 

 Na úvod tejto kapitoly by bolo namieste položiť si otázku: čo 

je charita a aké sú jej korene? 

Pod pojmom charita dnes bežne rozumieme dobročinnosť všeobecne. V 

užšom význame je charita dobročinnosť vychádzajúca z kresťanskej 

lásky, preukazovaná trpiacim.3 Pomoc slabým a trpiacim je jednou z 

nosných ideí kresťanstva. Neznamená to však, že pred jeho 

príchodom sa o osud chudobných, chorých a inak handicapovaných 

ľudí nik nezaujímal; už najstaršie sumerské a akkadské právne 

texty reflektujú existenciu ohrozených a znevýhodnených osôb a 

dbajú na to, aby sa im dostalo zákonnej opory: „Bohatý nečinil 

bezpráví sirotě, mocný nečinil bezpráví vdově, 4 “ „jestliže první 

manželka ztratila zrak nebo ochrnula, neopustí dům a bude v něm 

zabezpečena i když si manžel vezme druhou ženu 5 “. Nemožno teda 

síce tvrdiť, že skutočný záujem o blížneho prišiel až s 

kresťanstvom, no charita v pravom slova zmysle sa skutočne začala 

vyskytovať až s jeho príchodom. A kde presne teda hľadať jej 

korene? 

 

II.1. Starý zákon a charita 

 

 Už v starom zákone je dôraz na dodržiavanie a zachovávanie 

istej sociálnej spravodlivosti. Znevýhodnené skupiny ako siroty, 

vdovy, cudzinci, bezdomovci a utlačovaní majú mať zvláštnu ochranu. 

Nie je to však iba všeobecné pravidlo, sú zmieňované aj konkrétne 

skutky, ktoré veriaci má, respektíve nemá činiť, aby sa sociálne 

slabším dostalo pomoci: „Když budeš sklízet ze svého pole a 

zapomeneš na poli snop, nevrátíš se pro něj. Bude patřit 

bezdomovci, sirotku a vdově, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal 

při každé práci tvých rukou. „Když oklátíš plody ze své olivy, 

nebudeš ještě setřásat zbylé . Ty budou patřit bezdomovci, sirotku 

a vdově. Když budeš na vinici sbírat hrozny , nebudeš po sobě 

                                                 
3
VAŠEK, Bedřich. Dějiny křesťanské charity, Velehrad, Olomouc 1941, str. 6. 

4
TITZL Boris, Postižený člověk ve společnosti, Univerzita Karlova v Praze - 

Pedagogická fakulta, Praha, 2000, str. 72. 
5
Tamtiež. 
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paběrkovat. Bude to patřit bezdomovci, sirotku a vdově.“ 

/Dt 24, 19-21/. 

 K fyzickému utrpeniu či biede je do istej miery ambivalentný 

postoj. Na jednej strane je tendencia determinovať priamy príčinný 

vzťah medzi utrpením človeka a mierou zavinenia. Bez viny však nie 

je žiadny človek; podľa prvej knihy Mojžišovej Boh stvoril človeka 

na svoj obraz /Gn 1,27/. Človek sa však prvotným hriechom od Boha 

odvrátil a od tej doby sa datuje jeho utrpenie /Gn 3, 16-19/. 

Choroby, chromota, poruchy zmyslového vnímania či iný zásah do 

telesnej integrity, ale i chudoba, neúroda, porážka od nepriateľov 

či uvrhnutie do otroctva bývajú v judaizme i neskôr v kresťanskej 

cirkvi považované za trest boží za neposlušnosť a nedodržiavanie 

prikázaní /Dt 28, 15-68/. Človek takto postihnutý je teda následne 

opovrhovaný ako ten, ktorý sa previnil voči Bohu. Chudoba tiež 

môže byť následkom lenivosti /Pr 6,10-11/, /Pr 28, 19/ alebo vôbec 

mravnej nedokonalosti /Pr 13,25/. 

 Na druhej strane je však na mnohých miestach kladený dôraz na 

to, že práve slabých, chorých a trpiacich Boh vyvolí za svojich: 

„Hle, já si to v onen čas vyřídím se všemi, kdo tě pokořují, 

zachráním chromou, shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno 

všude v zemi jejich hanby.“ /Sf 3, 19/ Práve tento akcent bude 

neskôr zvýrazňovať a zdôrazňovať kresťanstvo: „Lékaře nepotřebují 

zdraví, ale nemocní.“ /Mt 9, 12/. Zatiaľ čo v Starom zákone je 

hriešnik potrestaniahodný a opovrhovaný, v kresťanstve sa i jemu, 

ba najmä jemu dostáva milosti: „Jděte a učte se, co to je: 

‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, 

ale hříšníky.“ /Mt 9, 13/. Práve tento postoj, ktorý berie na 

milosť a dáva druhú šancu človeku, ktorý chyboval, je novinkou 

oproti dovtedajšiemu prístupu a práve ten dáva kresťanskej charite 

silu i ochotu pomáhať aj tým, ktorí si to z bežného hľadiska 

„nezaslúžia“. Na druhej strane, aj táto myšlienka časom zvetrala a 

v cirkvi sa začalo rozlišovať, kto je pomoci hoden, ba dokonca 

sama cirkev vytyčovala hranice a tým vytláčala určitých jedincov 

či celé sociálne skupiny na okraj spoločnosti, považujúc ich za 

hriešnych či nečistých. Takto napríklad ženy, ktoré boli donútené 

okolnosťami k prostitúcii, nedočkali sa podpory a pomoci, naopak 

bývali opovrhované a odstrkované. 
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II.2. Charita v kresťanskom svete 

 

 Kresťanstvo ako najvyššiu hodnotu udáva lásku - na prvom 

mieste je to láska k bohu, ale neodmysliteľne k nemu patrí láska k 

blížnemu - „Miluj svého bližního jako sám sebe“ /Mt 22, 39/. Táto 

láska však nemá ostávať iba abstraktným pojmom, ale má sa názorne 

prejavovať skutkami. Pomoc človeku v núdzi by mala byť 

samozrejmosťou: „Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a 

neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem 

- a ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co 

potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?“ /Jk 2, 15 - 16/ 

Nemala by byť obmedzovaná len na súkmeňovcov - viď podobenstvo o 

milosrdnom Samaritánovi /Lk 10,29-37/ - alebo na tých, od ktorých 

je možné očakávať „revanš“: „Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, 

zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti 

odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“ /Lk 

14, 13 - 14/. Tento motív, totiž neodplácanie, respektíve 

odplatenie modlitbou a odplata pri vzkriesení spravodlivých, sa 

však časom problematizuje. Tí, čo dávajú almužnu, začínajú s 

„nebeskou odmenou“ výslovne počítať a almužna sa stáva akýmsi 

spôsobom, ako si „našetriť“ na kráľovstvo božie. Časom dokonca 

vyvstávajú, v priamom protiklade s uvedeným citátom, teologické 

diskusie, kto je vhodným adresátom almužny - či almužnu dávať 

všetkým chudobným, alebo len tým, u ktorých je šanca, že sa za to 

prihovoria za almužníka u nebeského otca? Niektorí dokonca hlásajú, 

že almužna sa má dávať v ideálnom prípade len potulným rehoľníkom, 

lebo u nich je istota, že sa za almužníka pomodlia a zarobia mu u 

Boha na zásluhy a nie tým, „...kteří stojí u vrat kostelů a 

očekávají podporu, ale přitom jako by byli němí - měl by je odtud 

někdo vyhnat, jsou totiž neužiteční 6 “. Od 12. stor. sa objavuje 

chápanie almužny ako zmluvy - za poskytnuté časné dobro žobrák 

ponúka príhovor u boha; tým si môže aj sám pripadať užitočný 

(deľba práce - almužna/modlitba). Ohler cituje Gregora z Tours: 

„To, co se poskytuje chudým, není dar, nýbrž vzájemný obchod, 

                                                 
6
GEREMEK Bronislaw, Slitování a šibenice, Argo, Praha 1999, str. 55. 
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vždyť to, co člověk dává, bezpochyby dostane zase zpátky, a to v 

míře mnohonásobně větší.“
7  
 Je však otázkou, či almužnu, ktorá 

takto nepokryte počíta s odmenou, hoci aj nie materiálnou a z 

tohoto sveta, je vôbec ešte možné považovať za nezištnú. 

 Kresťanstvo stavia na piedestal pomoc slabším, chudobným a 

trpiacim, lebo v každom chudobnom je videný Kristus: „Neboť jsem 

hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 

byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli 

jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 

vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: 

‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, 

a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě 

viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král 

odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘“ /Mt 

25, 35-40/ a aktívny prístup vyžaduje od každého jednotlivca. Na 

druhej strane však v stredovekej, napospol kresťanskej Európe, 

prakticky neexistujú plošné systémové opatrenia, čo s chudobnými, 

žobrákmi, chorými, starými a podobne, lebo sa spolieha na to, že 

cirkev sa o chudákov postará. A ostatne podľa kresťanského učenia 

človek má zotrvávať v tom postavení, ktoré mu je určené od boha a 

nesnažiť sa svoj údel zmeniť, takže cirkev ako taká v podstate ani 

nemohla brojiť za nejaké systémové opatrenia, ktoré by viedli k 

plošnému zlepšeniu postavenia chudobných a ostatných 

znevýhodnených. 

 Ba dokonca by zvádzalo povedať, že vyššie a bohatšie vrstvy 

chudobných v istom zmysle potrebovali, aby si mali na kom 

„zvyšovať kredit“ u nebeského otca. 

 

II.3. Charita v dobe prenasledovania a v oslobodenej 

cirkvi
8
 

 

                                                 
7
    OHLER Norbert, Umírání a smrt ve středověku, H&H, Jinočany 2001, str. 55. 

8
Podkladom pre túto kapitolu boli publikácie B. Vaška a r. Messiny. Porovnaj: 

VAŠEK Bedřich. Dějiny křesťanské charity, Velehrad, Olomouc 1941; MESSINA 

Rosario,Dějiny charitativní činnosti, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní 

vydří 2005. 
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 Kresťanstvo bolo až do roku 313 prenasledované, a hoci sa 

striedali obdobia intenzívnejšieho  prenasledovania s obdobiami 

relatívneho kľudu, cirkev musela fungovať prakticky v 

„undergrounde“. Čo sa týka zdrojov príjmu, cirkev ako celok 

nemohla vlastniť hmotné statky, z ktorých by čerpala príjmy, takže 

financovaná bola z príspevkov jednotlivých veriacich. Pôvodný 

ideálny model, kedy všetci odovzdali všetok svoj majetok k nohám 

apoštolov, ktorí ho následne prerozdeľovali medzi tých, čo 

potrebovali, ako nám vykresľujú skutky apoštolské /Sk 2, 44-46/, 

/Sk 4, 32-37/, sa ukázal ako neudržateľný; o niečo neskôr bolo 

potrebné na jeruzalemský zbor konať zbierky, aby sa udržal pri 

živote. /Rim 15, 25 - 27/, /1 Kor 16, 1 - 3/, /2 Kor 8, 3-4/. 

 Pôsobenie v ilegalite malo pochopiteľne vplyv aj na 

charitatívnu činnosť; v tomto období ešte nenájdeme 

inštitucionalizované charitatívne ustanovizne. Dobročinnosť bola v 

rukách jednotlivcov, no stávala sa aj súčasťou bohoslužby - zvykom 

bolo nedávať dary chudobným priamo, ale v čase služieb Božích ich 

odovzdávať predstavenému, ten ich kládol na oltár a určoval, čo a 

koľko má poslúžiť potrebám cirkvi, čo sa má dostať chudobným. Táto 

prax, kde cirkev hrá úlohu sprostredkovateľa dobročinnosti, sa 

udržala aj v stredoveku. Konávali sa tiež tzv. hody lásky (grécky  

agapé). Spočívali v tom, že chudobní boli pozvaní do určitého domu 

a tam sa zúčastnili hostiny, ktorá bola pre nich usporiadaná. 

Hostina síce mávala náboženský ráz, ale nebývala súčasťou 

eucharistickej obeti. Miesta však bolo nutné striedať, aby nedošlo 

k odhaleniu kresťanov. 

 V roku 313 Konštantín zrušil prenasledovanie kresťanov a 

zrovnoprávnil ich s ostatnými občanmi. Znamenalo to koniec 

ostražitého skrývania, kresťania mohli začať svoje aktivity 

vykonávať verejne. Postupom času, ako sa z prenasledovanej sekty 

stávalo štátne náboženstvo, isté kresťanské zásady prenikali aj do 

zákonodarstva: „Pro ochranu nejslabších společenských tříd byl 

ustanoven obhájce lidu. Chudé a početné rodiny (s víc než pěti 

dětmi) byly osvobozeny od osobních daní. V případě, že byl rodičům 

zabaven majetek, měly děti právo na podporu; chudé vdově bylo 

uděleno dědické právo; odložení dětí bylo pokládáno za 

trestuhodnou vraždu; staří a bezmocní lidé měli být sveřeni 
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dobročinným osobám; vězni měli být chráněni proti bezohlednosti 

žalářníků; společnost si měla vzít za úkol chránit sirotky a vdovy; 

týrání a zabíjení otroků bylo trestáno; neděle byla uznána za den 

odpočinku. Jiné zákonné úpravy měly za cíl umožnit vznik 

charitativních institucí nazývaných „piae causae“ (sirotčince, 

nalezince, ubytovny, hospice, nemocnice, diakonie atd.).“
9 

Zmenili sa aj zdroje financovania cirkvi. Zatiaľ čo v dobách 

prenasledovania bola cirkev odkázaná výhradne na almužny a dary 

hlavne zámožnejších veriacich, po zrovnoprávnení čoraz viac 

začínala získavať a spravovať i nehnuteľný majetok. V oblasti 

charity to znamenalo možnosť zriaďovať špecializovanejšie ústavy 

pre tých, čo potrebujú pomoc. Boli to najmä tieto inštitúcie: 

xenodochium - poskytovalo pohostinnosť cudzincom a pocestným, 

niekedy v ňom bývali ošetrovaní chorí. Xenodochiá ako majetok 

cirkvi bývali spravované biskupom alebo ním poverenou osobnosťou. 

Aby sa predišlo zneužívaniu, museli sa cudzinci, ktorí sa 

uchádzali o prijatie, vykázať „listinou pokoja“ od biskupa svojho 

domova; nosokomium bolo určené pre ošetrovanie chorých, 

brefotrofium a orfanotrofium boli ústavy venujúce sa deťom, 

gerontotrofium bolo útulkom pre starých ľudí a konečne 

ptochotrofium čiže chudobinec. 

 Hlavnými adresátmi pomoci bývali siroty, vdovy - tu je však 

kladený dôraz najmä na to,  aby sa veriaci starali o svojich 

členov (aj vzdialenejšej) rodiny, aby sa cirkev nezaťažovala 

zbytočne; tá sa má primárne starať o tých, ktorí nemajú ani túto 

možnosť pomoci : „Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, 

ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat 

osamělým vdovám.“ /1 Tm 5, 16/ - chorí, chudobní, práce neschopní, 

pocestní a cudzinci, väzni (jedná sa o kresťanov, uväznených kvôli 

svojej viere; títo bývali i navzdory nebezpečenstvu v celách 

navštevovaní, bola im nosená potrava a poskytovaná duchovná útecha 

a eucharistia), otroci (kresťanstvo síce nebrojilo proti otroctvu 

ako takému, naopak do istej miery zdôrazňovalo udržovanie statutu 

quo a neprotivenie sa osudu ani svetským vrchnostiam, no kládlo 

dôraz na ľudskejšie zaobchádzanie s otrokmi a hlásalo, že pred 

                                                 
9
MESSINA Rosario, Dějiny charitativní činnosti, Karmelitánské nakladatelství, 

Kostelní vydří 2005, str. 56. 
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Bohom neexistuje pán ani otrok, pretože všetci sú si rovní v 

Kristu /Ko 3, 11/). Dôležitou činnosťou bolo tiež pochovávanie 

mŕtvych, zvlášť za epidémií. Pre kresťanov totiž bolo neprípustné 

nechať mŕtveho nepochovaného, bez príslušných obradov. 

 Hlavou jednotlivých cirkevných obcí sa stáva biskup. Na jeho 

pleciach spočívala okrem cirkevných záležitostí tiež starostlivosť 

o hmotné potreby veriacich v núdzi. Podľa Apoštolských konštitúcií, 

diela z konca štvrtého storočia, obsahujúceho kompilát starších 

spisov (napr. Didaché z druhého storočia) a novších dodatkov, je 

biskupovou úlohou, aby: „rozděloval spravedlivě almužny mezi 

sirotky, vdovy, nešťastné a cizince bez prostředků; pečoval o 

osamělé a nemocné (bez rozlišování na přátele a nepřátele, 

příbuzné nebo cizí, svobodné nebo ženaté); se staral o výchovu 

sirotků, o jejich umístění (u pěstounů), o jejich manželství a 

budoucnost; opatřil práci nezaměstnaným; dal pokrm a šat těm, kdo 

to nemají; pomáhal vězňům, dal mládež vyučit řemeslům; poskytoval 

pohostinství cizincům.“
10

 Na všetky tieto úlohy by však sám 

nestačil, preto boli ustanovení pomocníci - diakoni. Tí majú byť 

„uchem, okem, srdcem a duší svého biskupa, pokud se týká chudých a 

trpících“.
11

 V praxi to znamenalo pomáhať biskupovi pri 

bohoslužobných úkonoch, ale aj byť akýmsi 

„manažérom“ charitatívnej služby: zbierať dary počas omše, 

spravovať spoločnú pokladnicu, poznať chudobných vo svojom obvode 

(zhotovovali sa ich zoznamy), zároveň však dbať, aby charitu 

niekto nezneužíval; navštevovať chorých a starých ľudí a pomáhať 

im, ale tiež navštevovať a utešovať väznených kresťanov, hostiť 

cudzincov či pomazávať, umývať a pochovávať mŕtvych. Ich počet 

býval rôzne veľký, v závislosti od veľkosti cirkevných obvodov. 

Zriaďované tiež bývali diakonie, čo boli akési inštitúcie verejnej 

starostlivosti. 

 Láske k blížnemu a dobročinnosti boli venované nespočetné 

kázania cirkevných Otcov. Almužna a iná pomoc trpiacim bola 

vyzdvihovaná ako najcennejší skutok kresťanského života: „Je 

výborné dát almužnu jako pokání za hřích, protože půst je lepší 

než modlitba, ale almužna je lepší než toto obojí,“ cituje 

                                                 
10
MESSINA R., Dějiny charitativní činnosti, str. 45 - 46. 

11
Tamtiež, str. 47. 
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Messina
12
 Klementa I. 

 A ani dnes nestrácajú na aktuálnosti slová Jána Zlatoústeho: 

„Chceš uctít Kristovo tělo? Nedopusť, aby se jím pohrdalo v jeho 

údech, to je v chudých, kteří se nemají čím přikrýt. Neuctívej ho 

zde v kostele hedvábnými látkami, nedbáš-li, že venku trpí zimou a 

nahotou. Kristovo tělo, které je na oltáři, nepotřebuje plášť, ale 

čisté duše, kdežto tělo, které je venku, potřebuje velkou péči. Co 

z toho může mít Kristus, je-li obětní stůl pokryt zlatými nádobami, 

zatímco v osobě chudáka umírá hladem? Nejprve nasyť hladového, a 

teprve potom ozdob oltář tím, co zbude. Podáš mu zlatý kalich, a 

nepodáš mu sklenici vody?“
13 

 

II. 4. Charita v stredoveku 

 

 V stredoveku sociálne programy, ako ich poznáme dnes, 

pochopiteľne neexistovali. Neboli ani žiadne súhrnné či všeobecne 

platné normy ohľadne sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ 

to bolo možné, opatera chorých či starých členov rodiny bola v 

rukách príbuzných. Inak bola akákoľvek sociálna starostlivosť skôr 

na báze dobrovoľnosti, než ako súčasť nejakého uceleného systému. 

Najmohutnejším vykonávateľom charity bola cirkev. Jednak mala 

pomoc blížnemu priamo „v osnovách“, no disponovala tiež dostatkom 

hmotných prostriedkov k vykonávaniu dobročinnosti; cirkevné príjmy 

pochádzali okrem výnosov z vlastného majetku aj z povinných dávok 

(desiatkov), milodarov či odkazov zo závetí. Týmto spôsobom bol do 

financovania dobročinnosti zapojený prakticky každý. Často bývalo 

nariadené, aby tieto príjmy boli rozdelené medzi klérus a 

chudobných; pomer sa rôznil podľa tej ktorej krajiny a doby; 

napríklad za panovania Karla Veľkého boli z toho, čo veriaci sami 

dali cirkvi, v bohatších miestach dve tretiny  pridelené chudobným, 

tretina pre klérus a mníchov, v chudobnejších miestach sa delilo 

rovnakým dielom medzi klérus a chudobných. 14  V nasledujúcich 

odstavcoch bližšie pojednáme o adresátoch pomoci, jednotlivých 

inštitúciách, poskytujúcich charitatívnu starostlivosť a o 

                                                 
12
   Tamtiež, str. 38. 

13
   Tamtiež, str. 41 - 42. 

14
VAŠEK Bedřich, Dějiny křesťanské charity, str. 54. 
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konkrétnych formách podpory. 

 

II.4.1. Adresáti pomoci 

 

 K stredovekej spoločnosti patrilo nesmierne množstvo ľudí, 

odkázaných na neustálu pomoc druhých: chudobných, mrzákov, starcov, 

vdov a osirelých detí, pocestných i žobrákov. 

 Fyzická bieda bola v podstate neustálym sprievodným javom 

vidieckeho života; väčšina roľníkov de facto balancovala na 

hranici prežitia. Výnosy pôdy boli nízke, stačili sotva na to, aby 

z nich bolo možné pokryť spotrebu sedliaka a jeho rodiny, odviesť 

povinné dávky vrchnosti a odložiť dostatok osiva na budúci rok. 

Napriek neustálej hmotnej núdzi však sedliaci neboli typickým 

objektom charitatívnej starostlivosti - každopádne neboli na 

almužne existenčne závislí. S rozvojom finančného hospodárstva 

však dochádza aj medzi sedliakmi k výraznejšej majetkovej 

diferenciácii. Mnohí schudobnení obyvatelia vidieka sa utiekali do 

miest v nádeji, že sa im podarí sa uživiť pomocou nádenníckej 

práce, či aspoň sa nejak pretĺcť pomocou almužien; týmto spôsobom 

sa v mestách vytvárala početná vrstva chudobných. Potreba 

charitatívnej práce tam teda bola vyššia. 

 Posledným krokom na udržanie fyzickej existencie bolo 

žobranie. K žobrákom, rovnako ako k pútnikom, bol prístup 

čiastočne ambivalentný - na jednej strane dávali možnosť bohatším 

konať dobré skutky (a demonštrovať tým svoju zbožnosť), takže boli 

svojím spôsobom pre vtedajšiu spoločnosť užitoční, no s postupným 

prehlbovaním sociálnych rozdielov ich počet stúpal a v priamej 

úmere k tomu narastala voči nim averzia. Mnohé mestá teda 

vytvorili opatrenia, aby počet žobrákov vovnútri svojich hradieb 

minimalizovali: rozlišovalo sa, či ide o domácich obyvateľov alebo 

cudzích žobrákov, či ide o osoby zbožne žijúce a neschopné sa 

uživiť inak, než žobraním. Častým opatrením bývali kovové odznaky, 

ktoré sa rozdávali osobám oprávneným žobrať. Geremek uvádza
15
  

príklad z Norimbergu štrnásteho storočia: na žobrákov má dohliadať 

špeciálny mestský úradník (Bettelherr), rozdávať tieto odznaky tým, 

                                                 
15
GEREMEK Bronisław, Slitování a šibenice, Argo, Praha 1999, str. 54. 



22 

ktorí pomoc skutočne potrebujú, viesť zoznamy žobrákov a každého 

pol roka overovať ich pomery. Cudzí žobráci smeli v meste ostať 

iba tri dni. Ostatne sami domáci žobráci medzi seba neradi púšťali 

privandrovalú konkurenciu. Žobranie ako spôsob života bolo tak 

pevne ukotvené v mestských štruktúrach, že žobráci mali nielen 

vlastné cechy či bratstvá, ale výnimočne sa vyskytujú aj v berných 

listinách ako daňoví poplatníci!
16 

 Aby človek legitimizoval svoj nárok na almužnu, musel 

vykazovať zjavnú neschopnosť sa o seba postarať iným spôsobom. 

Znamenalo to okázale vystavovať svoje zranenie či zmrzačenie, 

prípadne ho predstierať, ďalším dôvodom býval vysoký vek či úmrtie 

živiteľa. Špecifickým prípadom sú takzvaní hanbliví chudobní. 

Jednalo sa o príslušníkov stredných či dokonca vyšších vrstiev, 

ktorí upadli do chudoby, urodzený pôvod im však zabraňoval žobrať. 

 Na sústavnú pomoc okolia boli odkázané osoby s poruchami 

fyzickej integrity, či už išlo o postihnutie pohybové, alebo 

poruchu zmyslového vnímania. Dôvody postihnutia bývali rôzne: 

vrodené vady, často ako následok avitaminóz či skrátka nekvalitnej 

výživy, invalidita získaná mohla mať pôvod v boji či ako následok 

trestu, k amputácii končatín bolo často nutné pristúpiť po otrave 

námelom. Viac než pohľad na mrzáka však stredovekých ľudí desil 

pohľad na človeka s príznakmi infekčnej choroby. Rôzne epidémie 

prichádzali prakticky jedna za druhou; proti väčšine z nich bola 

vtedajšia lekárska veda bezmocná. Rozšírená bola tuberkulóza, 

chrípka, cholera, týfus, z kožných chorôb rôzne sneti, vyrážky, 

vredy, nádory, ekzém (oheň sv. Vavrinca), ruža (oheň sv. Silvana), 

desivé malomocenstvo, no jednoznačne najobávanejšou chorobou bol 

mor, či už jeho bubonická alebo pľúcna forma. Túto strašnú chorobu 

spôsobuje baktéria Yersinia pestis, prenášaná z hlodavcov 

najčastejšie prostredníctvom hmyzu. Príznaky boli nápadné 

krvácanie do kože a slizníc, rýchlo sa šíriace zdurenie uzlín, 

rozsiahla nekrotizácia tkanív, vysoká horúčka a celková sepsa. 

Úmrtie nastáva behom niekoľkých dní, výnimočne po dobe dlhšej než 

týždeň. Morové epidémie v štrnástom storočí zredukovali počet 

obyvateľov Európy takmer o tretinu. 

                                                 
16
Pozri Geremek, 1999, str. 53. 
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 Pomoc a opateru potrebovali aj deti. Dôvodom nebývala vždy 

siroba; nebývalo zriedkavým ani opustenie dieťaťa rodičmi. To 

mohlo mať viaceré príčiny; ak k tehotenstvu došlo následkom 

mimomanželského styku, žena sa často snažila dôkazu hanby zbaviť. 

Ak sa neodhodlala k nejakej abortívnej praktike, zbavovala sa 

dieťaťa prakticky ihneď po pôrode. Iným dôvodom opustenia dieťaťa, 

počatého vo všetkej počestnosti, mohla byť celková bieda rodiny. 

Opúšťanie detí bolo zrejme bežným fenoménom, rozšíreným najmä v 

mestskom prostredí. Prispievali k tomu časté tehotenstvá slúžok a 

chudoba, či už trvalá, alebo spojená s dočasným nedostatkom 

prostriedkov. Chudobné rodiny odkladali svoje deti v mestských 

útulkoch s nádejou, že sa o ne časom budú môcť postarať samy a že 

ich útulok lepšie ochráni pred smrťou. Miera úmrtnosti bola však v 

prvých nalezincoch značne vysoká.
17
 Špecializované sirotince boli 

ostatne zriedkavé, o deti sa poväčšine starali všeobecné špitály. 

Opustených detí bývalo zrejme značné množstvo; Vašek podľa 

Lallemanda cituje: ‚„Dětí nalezenců v našem domě 

nepřijímáme,“ praví např. stanovy Hotel-Dieu-le-Comte v Troyes, 

kdybychom je přijímali, nahrnulo by se nám tolik dětí, že by na to 

nestačily naše prostředky; a tato péče o nalezence není povinností 

naší, nýbrž farností.“‘18 

 

II.4.2. Poskytovatelia pomoci 

 

 Kláštory. Ako sme už spomenuli, v prvotnej cirkvi ležala 

charita na jednotlivých farnostiach. Dohľad nad ňou teda vykonával 

biskup s pomocou diakonov. Biskupi v dobročinnosti pokračujú, 

zvlášť z raného stredoveku máme pár biskupov, ktorí sa neskôr 

stali svätými (napr. sv. Leger z Autun). 

 V ranom stredoveku sa však ťažisko presúva predovšetkým na 

kláštory. V nich vznikajú prvé stredoveké inštitúcie, venované 

starostlivosti o pocestných, chudobných, starých, mrzákov a 

chorých. Podľa benediktínskej rehole, ktorá sa stala pre značnú 

časť kláštorov záväznou, sa má mních usilovať o dokonalosť okrem 

                                                 
17
KLAPISCH - ZUBEROVÁ, Christiane, „Žena a rodina“, in: LE GOFF, Jacques, 

Středověký člověk a jeho svět, Vyšehrad, Praha 1999, str. 256. 
18
VAŠEK Bedřich, Dějiny křesťanské charity, str. 68. 
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iného aj tým, že bude „Sytit chudé. Oblíkat nahého. Navštěvovat 

nemocného. Pohřbívat mrtvého. Pomáhat v soužení. Těšit 

zarmouceného,“ 19  ale aj preukazovať pohostinnosť pútnikom a 

pocestným: „Všichni příchozí hosté se mají přijímat jako sám 

Kristus, který jednou řekne: Byl jsem na cestě a ujali jste se 

mě.“ 20 Súčasťou kláštora by teda mal byť priestor, vyhradený pre 

tieto činnosti. Tým býval buď kláštorný hospic (z latinského 

hospitum) - priestor, slúžiaci ako útulok pre pútnikov a 

pocestných; toto určenie mu v stredoveku ostalo, alebo špitál (z 

latinského hospitale), ktorého pôvodná funkcia tiež bola útulok 

pre pocestných, no časom sa z neho vyprofilovalo zariadenie na 

opateru starých, chudobných a mrzákov. Akú architektonickú podobu 

by mal mať podľa vtedajších predstáv ideálny kláštor, vieme zo 

skice, pochádzajúcej asi z roku 820, ktorá sa našla v 

benediktínskom kláštore v St. Gallen (Švajčiarsko, vznik okolo 

roku 610). Tento návrh sa stal prakticky akýmsi kánonom pri 

výstavbe kláštorov. Zo zariadení, ktoré by nás mohli v tejto práci 

zaujímať, tam nachádzame v blízkosti hlavného vchodu hovorňu pre 

chudobných a útulok pre pútnikov, v zadnej časti areálu vo 

vzájomnej blízkosti dom pre púšťanie žilou, ošetrovňu, lekáreň, 

pozemok na pestovanie bylín a špitál, a na troch miestach areálu 

kúpeľ. 

 Neskôr prestalo byť zakladanie hospicov a špitálov len na 

bedrách kláštorov - začali ich zriaďovať rôzne cirkevné bratstvá, 

ale aj zámožní zbožní jednotlivci. O týchto zariadeniach ešte 

pojednáme podrobnejšie. 

 Poskytovanie útulku v špitáloch nebol jediný spôsob 

dobročinného konania kláštorov. V určité dni sa v kláštore 

rozdávali milodary a jedlo, prípadne i ošatenie chudobným. Jednak 

vo sviatky a jednak rozdávanie jedla chudobným bolo súčasťou 

spomínania na mŕtvych: mnísi mysleli počas bohoslužby na určitého 

zosnulého, a jeho denný podiel dostal nejaký chudák. Kláštory mali 

nasýtiť každý deň aspoň toľko zosnulých, koľko bolo pre tento deň 

uvedené v knihe mŕtvych. Pretože však tieto knihy obsahovali v 

                                                 
19
Řehole Benediktova, Benediktské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 

1998 str. 27., /4, 14 - 19/. 
20
Tamtiež, str. 123., /53, 1/. 
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mnohých prípadoch viac než tisíc mien (najvyšší doložený počet je 

30 000!)
21

 a kŕmenie takého množstva ľudí bolo pre kláštory 

hospodársky neúnosné, bolo nutné počet vyživovaných zredukovať. 

Napríklad opát Peter Ctihodný (Venerabilis) zaistil v prvej 

polovici 12. storočia pre kláštor v Cluny, aby mal povinnosť 

nasýtiť denne nanajvýš päťdesiat chudobných22. 

 

 Špitály. Ako sme sa už zmienili, špitály boli v pôvodnom 

určení, podobne ako pôvodné byzantské xenodochiá, útulkami pre 

pocestných a pútnikov, smerujúcich ku svätým miestam vtedajšieho 

kresťanstva. Pôvodný grécky termín xenodocheion (xenodochium) bol 

v ranom stredoveku vytlačený latinským termínom hospitale. 

Zriaďované bývali najčastejšie pri kláštoroch, ktoré ešte často 

rozlišovali medzi priestormi na ubytovanie bohatých (hospitale 

divitum) a chudobných (hospitale pauperum), ale aj pri biskupských 

či kapitulných sídlach, a od 12. storočia aj z iniciatívy mešťanov 

- či už jednotlivcov, alebo skupín (bratstiev), panovníkov a 

šľachticov. Mnohé špitály zakladali a spravovali aj rytierske a 

križovnícke rády. 

 Zriadenie špitálnej nadácie bolo jednak právnym úkonom, no 

vyžadovalo aj dostatok hmotných prostriedkov - hnuteľný či 

nehnuteľný majetok, špitály ďalej získavali prostriedky 

pravidelnými dávkami, výnosmi z mýt a pokút, jednorazovými darmi, 

odkazmi v závetiach a podobne. Potomkovia fundátorov si často 

ponechávali zakladateľské práva. 

 O tom, komu a v akom rozsahu bude ten - ktorý špitál 

poskytovať opateru, rozhodovali zámery zakladateľov, množstvo 

finančných prostriedkov i celkový spôsob organizácie a správy 

špitálu. Zakladateľ (fundátor) si buďto ponechal úplnú kontrolu 

nad chodom špitálu a rozhodovaním o všetkých oblastiach fungovania, 

alebo časť práv prenechal priamo tomu ktorému špitálu, kláštoru či 

bratstvu. Najvyšším úradníkom býval správca (šafár). Správa 

majetku a vlastná starostlivosť o chovancov bývala zväčša oddelená. 

 Proces oddeľovania funkcií ubytovní pre pútnikov (hospitium, 

hospic) a vlastných špitálov, starajúcich sa v duchu kresťanského 
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 OHLER Norbert, Umírání a smrt ve středověku, H&H, Jinočany, 2001, str. 56. 

22
 Tamtiež. 
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milosrdenstva prednostne o chudobných, chorých, starých, siroty a 

ďalších núdznych, začal zhruba v 11. storočí, s novým prílevom 

vlny pútnictva. 

 Ani v dobe, kedy sa už špitály venovali v plnej miere 

starostlivosti o chudobných, starých, mrzákov, žobrákov a ďalších 

biednych a starostlivosť o pútnikov prenechali iným zariadeniam, 

neboli chorí v centre záujmu. Pravda, špitály sa svojím zameraním 

rôznili a boli medzi nimi aj také, ktoré si kládli za prvotný účel 

opateru chorých, no vo väčšine špitálov choroba bývala skôr 

sprievodným javom chudoby či vysokého alebo naopak nízkeho veku, 

než kritériom prijatia. Nie je ani vylúčené, že infekčná choroba 

bola dôvodom k neprijatiu do špitála, keď hrozilo reálne 

nebezpečenstvo nákazy ostatných chovancov. Bola síce snaha 

postarať sa o chovancov aj zo zdravotného hľadiska s pomocou viac 

či menej kvalifikovaného personálu, ale nie vždy bola úspešná. 

Stredoveká medicína bola voči väčšine chorôb bezmocná, problém bol 

aj v príliš širokom zábere „klientov“ - v jednej sále mohlo ležať 

viacero chorých s rôznymi chorobami v rôznom štádiu. Ostatne 

starostlivosť o chorých sa často príliš nelíšila od starostlivosti 

o ostatných chovancov - vedľa poskytnutia prístrešia a zaistenia 

stravy nešla ďalej než za ošetrenie a obviazanie rán, podávanie 

utišujúcich a dezinfekčných prostriedkov, alebo púšťanie žilou. 

 Poskytnutie útulku, stravy a prípadného ošetrenia však nebolo 

jedinou úlohou špitálov. Nemenej dôležité bolo, že špitál 

poskytoval chovancom i duchovné zaopatrenie. Špitály v mnohých 

prípadoch neslúžili k tomu, aby chovancov vracali späť do života, 

naopak často bývali poslednou zastávkou v starobe či chorobe a v 

ponímaní stredovekých ľudí bolo to, že chovancom sa pred smrťou 

dostane duchovnej útechy, spovedi a posledného pomazania a po 

smrti kresťanského pohrebu, prinajmenšom rovnako dôležité, ako 

starostlivosť o telesné potreby. Súčasťou špitálu bývala kaplnka, 

ktorá od špitálneho sálu zväčša oddelená odstrániteľnou prepážkou, 

takže aj ležiaci chovanci sa mohli aspoň takýmto spôsobom 

zúčastniť služieb božích. Frekvencia ich konania bola od špitálu k 

špitálu rôzna. 

 

 Zdravotnícke zariadenia a stredoveké lekárstvo. Jedinými 
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špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami boli leprosériá a v 

období morových epidémií morové špitály. K malomocným bol 

špecifický prístup kvôli vysokej infekčnosti ochorenia a otrasnému 

spôsobu, akým poznamenáva svoje obete, nehovoriac o tom, že v 

stredoveku naň neexistovala liečba. Rolu zohrávalo aj presvedčenie, 

že malomocnenstvo je trestom za  hriechy, prípadne sa súdilo, že 

títo ľudia boli počatí „nečistým“ spôsobom (v čase pôstu, 

menštruácie a podobne). Výrazná stigmatizácia malomocných sa 

prejavuje už v Starom zákone. Sú považovaní za nečistých a nesmú 

sa stýkať s okolím. Malomocenstvu a očisťovaniu od neho sú 

venované dve kapitoly tretej knihy Mojžišovej /Lv 13 - 14/. V 

priebehu celého stredoveku boli priebežne vydávané nariadenia, 

izolujúce postihnutých leprou od spoločnosti: uzniesla sa o tom 

cirkevná synoda v roku 549 v Orleánse, podobné príkazy vydali 

synody v Lyone (585) a v Lateráne (1179), ale napríklad aj Karol 

Veľký (789). Pri vyobcovaní malomocného zo spoločnosti a odchode 

do leproséria prebiehali zvláštne cirkevné obrady. Od chvíle, kedy 

sa choroba prejavila, postihnutý doslova „umrel pre tento svet“, 

nesmel sa stýkať ani len s rodinou. Ani tí malomocní, ktorí sa 

vyskytovali mimo leprosérium, nesmeli s nikým prísť do styku a 

museli na seba upozorňovať rehtačkou, aby sa im každý včas stihol 

uhnúť z cesty. Tieto prísne karanténne opatrenia však mali za 

následok, že malomocenstvo sa postupom času prestalo vyskytovať. 

 Na druhej strane sa však starostlivosť o malomocných 

považovala za vrcholný prejav kresťanskej lásky a zbožnosti. 

Službu v leprosériách konávali najmä príslušníci rádu sv. Lazara.
23 

 Medicínske znalosti stredoveku boli na nízkej úrovni. Čerpalo 

sa z antických spisov, najmä Hippokrata a Galéna, uchovávaných na 

kláštornej pôde. Prvými lekármi boli teda mnísi a prvé stredisko 

kláštorného lekárstva bolo v Monte Cassino, ktoré založil sv. 

Benedikt z Nursie. Podľa benediktínskej rehole má byť súčasťou 

každého kláštora infirmarium, miestnosť na ošetrovanie chorých 

rehoľníkov: „Především a zvláště se musí věnovat péče nemocným. 

Slouží se jim tak, jak by se skutečně sloužilo Kristu, který řekl: 

Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě; (...) Nemocným bratřím se 
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O tomto ráde viac v samostatnej stati. 
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přidělí zvláštní cela a bohabojný, starostlivý a pečlivý 

infirmář.“
24

 Tieto infirmáriá, tým, že sa venovali primárne a 

výlučne chorým, by mohli byť skôr než špitály považované za 

predchodcov dnešných nemocníc; boli však určené iba pre potreby 

konkrétneho kláštora, nie pre širokú verejnosť. V kláštoroch 

začala vznikať i prvá lekárska literatúra kresťanského stredoveku. 

Najčastejšie šlo o tzv. Hortuli (záhradky), spisy obsahujúce 

popisy liečivých bylín, pestovaných v kláštorných záhradách a 

používaných na výrobu liekov. 

 Vo vrcholnom stredoveku začínajú vznikať univerzity, na 

ktorých sa tiež vyučuje medicína; klérus prichádza o monopol na 

lekárske poznatky. S prenikaním arabskej kultúry sa začína Európa 

oboznamovať i s arabskou medicínou, autoritami sa stávajú najmä 

Avicenna a Rhazes. Liečiteľskú prax však vykonávali aj osoby bez 

medicínskeho vzdelania, rôzni chirurgovia, ránhojiči, lazebníci, 

apatiekári, baby korenárky, pôrodné babice... Pole pôsobnosti bolo 

rozdelené medzi univerzitných lekárov a týchto praktikov, ktorí 

síce nesmeli liečiť „vnútorné choroby“, ale zato vykonávali 

napríklad púšťanie žilou, vyťahovanie guliek po ručniciach, 

vykonávali operácie a podobne. 

 V stredovekej medicíne bola zakorenená predstava, že „človek 

lieči, Boh uzdravuje“. Lekár sa teda mohol snažiť ako najlepšie 

vedel, no skutočná moc nad zdravím a životom človeka bola v rukách 

božích. Za legitímne liečebné prostriedky boli považované ostatky 

či exorcizmy. Liečiteľská schopnosť sa pripisuje nesčíselným 

svätým, či už ňou disponovali ešte zaživa, alebo pôsobila práve 

skrz ostatky. Naopak, nebolo zriedkavosťou, že ten - ktorý človek 

bol považovaný za svätého práve vďaka svojim nadprirodzeným 

uzdravovacím schopnostiam. Liečenie je teda prejavom i atribútom 

svätosti. Niektorí svätci sa „špecializovali“ na určité choroby a 

potiaže; prakticky každý neduh mal „svojho“ svätého, ktorý proti 

nemu pomáhal. 

 

 Jednotlivé rády.
25

 Starostlivosti o biednych a chorých sa 

                                                 
24
Řehole Benediktova, str. 95., /36, 1 - 7/. 

25
Podkladom pre túto stať bola publikácia M. M. Bubena. Porovnaj: BUBEN M. M., 

Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, Libri, Praha 2002. 
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venovali hlavne križovnícke a rytierske rády. Zmienime sa aspoň o 

niekoľkých najrozšírenejších. 

 

 Johaniti. Rehoľa sv. Augustína s prvkami rehole sv. Benedikta 

Pôvod rádu treba hľadať v Palestíne. Na popud pápeža gregora I. 

Veľkého vznikol koncom 6. storočia dom v Jeruzaleme dom pre 

pútnikov, putujúcich do Svätej zeme. Zhruba v polovici 11. 

storočia tento špitál prevzali kupci a námorníci z talianskeho 

Amalfi. Po dobytí Jeruzalema križiakmi v roku 1099 sa mnohí 

rytieri pridali k špitálnemu bratstvu. O jeho novú organizáciu sa 

zaslúžil brat Gerard, ktorý sa neskôr stal predstaveným špitálu. V 

roku 1113 bola pápežom Paschalom II. potvrdená existencia rádu a 

ten sa postupne rozšíril do mnohých európskych krajín. Jeho 

hlavným poslaním bola okrem boja proti neveriacim a obrany svätých 

miest starostlivosť o slabých, chorých, nemohúcich a postihnutých. 

Chorým rád od začiatku poskytoval najlepšie možné služby. Buben 

uvádza, že v Jeruzaleme boli v nemocnici zamestnaní i moslimskí a 

židovskí lekári, nakoľko ich znalosti boli vyššie než znalosti 

kresťanských kolegov. ich špitálnické pravidlá bývali vďaka svojej 

kvalite vzorom i pre iné rády 

Do čiech boli uvedení kniežaťom Vladislavom II. po jeho návrate z 

druhej krížovej výpravy. Nadanie na vybudovanie johanitskej 

komendy poskytli vyšehradský probošt a panovníkov kancelár 

Gervasius a jeho synovec podkancelár Martin. 

  

 Antoniti. Vznikli ako laické špitálne bratstvo v roku 1095 v 

južnom Francúzsku. O rok neskôr pápež Urban II. potvrdil a 

schválil vznik bratstva a zakladateľovi priznal titul veľmajstra. 

V tej dobe v kraji zúrila „horúca nemoc“ (neskôr nazývaná i oheň 

sv. Antona či svätý oheň - ignis sacer; jedná sa o ergotizmus - 

otravu námelom, t.j. rozomletými časťami vreckatej huby 

paličkovice purpurovej. Príznaky boli pomätenosť, kŕče, gangrény 

končatín, a spravidla sa choroba končila sepsou a smrťou. Ak 

človek prežil, ostal invalidizovný); venovali sa najmä boju proti 

tejto chorobe. Ich veľký špitál v Saint-Antoine-en-Viennois bol 
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prezvaný na špitál beznohých a bezrukých. 26  Keď sa táto choroba 

prestala vyskytovať a rád si nenašiel iné pole pôsobnosti, za 

kráľa Ľudovíta bol v r. 1677 zrušený a jeho majetok pripadol 

Johanitom. 

 

 Rád nemeckých rytierov. Rehoľa sv. Augustína, vo vojenských 

záležitostiach upravená podľa templárov, v špitálnictve podľa 

johanitov. Pápežom bol rád ustanovený v roku 1191. 

Rád bol pôvodne zameraný na starostlivosť o chorých a nedostatkom 

trpiacich pútnikov z nemeckých zemí, od konca 90. rokov 12. 

storočia i na boj s neveriacimi. 

Vykryštalizoval sa v Jeruzaleme spomedzi nemecky hovoriacich 

johanitov; johaniti hovorili prevažne francúzsky a pretože nemeckí 

príslušníci rádu im nerozumeli, vytvorili si vlastnú skupinu. 

Do čiech sa rád dostal okolo roku 1200. Usadili sa v nemeckej 

osade obchodníkov a remeselníkov s kostolom sv. Petra Na Poříčí, 

kde si zriadili komendu a špitál. významnejšie však do dejín 

pražskej charity nezasiahli. 

  

 Rád sv. Ducha. Rehoľa sv. Augustína so zvláštnym akcentom na 

prísnu chudobu. Rád vznikol v roku 1195 v Montpellier ako 

rytierske združenie v službe chudobným, chorým a najdúchom. V roku 

1198 pápež Inocent III. premenil toto bratstvo na duchovný, 

špitálny a vojenský rád a schválil jeho stanovy. 

Čo sa týka českých zemí, rád pôsobil najmä na Morave a Sliezsku. 

 

 Rád sv. Lazara. Počiatky nie sú celkom jasné. Špitál pre 

malomocných v Jeruzaleme existoval, už keď ho v roku 1099 dobyli 

križiaci. Tí prevzali správu nad všetkými jeruzalemskými špitálmi. 

V čele stál Gérard, neskorší veľmajster johanitov. Od johanitov sa 

lazariáni začali oddeľovať v roku 1120, kedy Roger Boyant, rektor 

špitálu sv. Jána, prešiel k do špitálu sv. Lazara a stal sa tam 

majstrom. K postupnému osamostatneniu prispelo i to, že do rádu 

vstupovali rytieri iných rádov, ktorí ochoreli.  malomocenstvom a 

teda už nemuseli mať strach zo styku s rovnako chorými. Podľa 

templárskych pravidiel museli malomocní templári prestúpiť k 

                                                 
26
LE GOFF Jacques, Kultura středověké Evropy, Odeon, Praha 1991, str. 273. 
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lazariánom. Tým, že špitál stál pred hradbami, získava dôležitosť 

okrem špitálnej aj vojenská zložka. Tí, ktorým to umožňoval 

zdravotný stav, bojovali. Do francúzska prišli prví rytieri sv. 

Lazara v roku 1149 a v roku 1154 dostali od kráľa Ľudovíta VII. 

hrad Boigny. Činnosť rádu sa rozšírila tak, že v dobe, keď bol na 

vrchole svojej moci, spravoval okolo 3000 špitálov pre malomocných 

vo väčšine európskych krajín, ale i v Malej Ázii. V Paríži ich 

sídlo dodnes pripomína štvrť St. Lazare. Vo Francúzsku sa tento 

rád dostal dekrétom z roku 1308, vydaným Filipom IV. Pekným v 

Poitiers pod priamu dedičnú ochranu francúzskej koruny. S ústupom 

lepry v Európe sa rád orientoval stále viac na vojenskú funkciu a 

strácal svoju výnimočnosť. 

 Českí križovníci s červenou hviezdou. Jediný rád, ktorý 

vznikol na českom území, jeho zakladateľkou je sv. Anežka Česká.
27 

 

                                                 
27
 Viac v príslušnej kapitole tejto práce. 
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III. CHARITA V STREDOVEKEJ PRAHE 

 

 Stredoveká Praha trpela rovnakými problémami ako všetky 

európske mestá tej doby - nízkou úrovňou hygieny, častými 

epidémiami, a v neposlednej rade širokou vrstvou chudobného 

obyvateľstva. Každá činnosť v prospech chudobných, starých a 

chorých bola teda dôležitá. 

 Až do trinásteho storočia prakticky nemáme zmienky o 

inštitucionalizovanej forme charity; najstaršia doložiteľná 

zmienka o existencii špitálu je až z trinásteho storočia. Do tej 

doby charita spočívala prevažne v rozdávaní almužien. 

Najčastejšími vykonávateľmi sú biskupi; od tých sa však táto 

činnosť v rámci ich úradu viac menej vyžadovala a očakávala. Potom, 

čo Boleslav II. umožnil v roku 992 pražskému biskupovi Vojtechovi 

vyberať cirkevné desiatky, stanovil Vojtech jednu štvrtinu príjmov 

z tohto zdroja na potreby chudobných. Biskupi túto sumu využívali 

rôznym spôsobom - od denného vyživovania určitého počtu chudobných 

po živenie väčšieho množstva osôb počas cirkevných sviatkov. 

Kroniky sa o biskupoch poväčšine vyjadrujú ako o otcoch sirôt, 

ochrancoch vdov, tešiteľoch zarmútených a podobne. Ako darcovia 

almužien a vykonávatelia dobročinnosti sú často menované kniežatá 

a panovníci. Často sú tiež menované konkrétne skutky pomoci. Nie 

je však isté, do akej miery tieto správy odrážajú realitu a 

nakoľko sú kronikárskymi topoi. 

  

 Navzdory tomu, že na počiatku 14. storočia bolo na území 

Prahy, resp. v jej tesnej blízkosti viac než 20 kláštorných 

inštitúcií, nemáme bližšie správy ani o špitáloch kláštorných, 

hoci napr. v prípade benediktínskych, ktorým rádové predpisy 

vyslovene prikazujú starostlivosť o pocestných, chudobných a 

chorých, by sa boli dali očakávať. Ani biskupi nefigurovali často 

ako zakladatelia špitálov - prvé špitály, založené pražským 

biskupom, pochádzajú až z polovice štrnásteho storočia. V tej dobe 

začínajú vznikať špitály aj z meštianskej iniciatívy. Okrem 

dobročinných pohnútok tu mohla zohrávať svoju úlohu aj snaha 

zakladateľov o ukázanie prestíže a moci. Potomkovia zakladateľov 

si zväčša ponechávali zakladateľské práva, v prípade špitálov, 
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založených Janem Očkem prešiel patronát na jeho nástupcov na 

arcibiskupskom stolci. Bezprostredné riadenie bývalo v rukách 

správcu - šafára. Bývala to zväčša duchovná osoba; svetského 

správcu uvádzajú pramene v roku 1397 pri špitáli sv. Lazara. 

Správcovi podliehal všetok administratívny i ošetrovateľský 

personál. Počas husitských nepokojov boli mnohé české špitály 

buďto zrušené, alebo sekularizované, potom, čo ich správu prevzalo 

mesto; neinak sa viedlo i špitálom pražským. 

  

 O architektonickej podobe a vnútornom vybavení špitálov 

predbielohorského obdobia toho vieme málo. Značná časť bola behom 

stáročí prestavaná alebo zbúraná a prameňov, písomných, 

ikonografických či archeologických, sa zachovalo poskromne. Pri 

každom špitáli bývala kaplnka, zasvätená určitému svätému. Podľa 

nej mával špitál meno. Ak bol správca špitálu duchovnou osobou, 

mával za povinnosť konať v nej služby božie; ak bol laik, musel 

zohnať kompetentnú osobu, ktorá by túto úlohu zastávala. Často 

býval zmieňovaný i cintorín. Podrobnejšie správy o hospodárskych 

budovách, majetku, či vnútornom členení špitálov máme až od 

šestnásteho storočia. 

Presné údaje nemáme ani o počte chovancov v jednotlivých špitáloch. 

Odhady sa pohybujú medzi dvanástimi a tridsiatimi osobami; čo do 

kapacity nad ostatné vysoko vyčnieval križovnícky špitál. Celkove 

je odhadovaný počet lôžok v špitáloch predhusitskej Prahy 

odhadovaný zhruba na 200 - 250 miest.
28
 Toto číslo pochopiteľne 

zďaleka nemohlo pokrývať potreby ľudnatého mesta. V špitáloch tak 

našiel útulok iba zlomok chudákov, vyskytujúcich sa v pražských 

uliciach. Úroveň špitálnej starostlivosti bola ostatne rôzna, v 

závislosti na bohatstve konkrétneho ústavu, no i poctivosti jeho 

zamestnancov; bohužiaľ zjavne boli i takí, čo sa neštítili okrádať 

i najchudobnejších. Winter cituje talianskeho lekára Guarinoniho, 

pobývajúceho istú dobu v Prahe: „Největší neřády v nich páchají 

správci. Polévku špitálskou nedělají jináče, nežli že do velikého 

kotle, v němž vře voda, natrousí drobečky sýra, také někdy jen 

kůrky ze sýra, rozežrané červy, a ukápnou vína. Ale páni konšelé, 

                                                 
28
NOVÝ Rostislav, Pražské předhusitské špitály, in: Documenta Pragensia (ďalej 

len DP) VII/I, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1987 1987, str. 67. 
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když ouředníci ve špitále počty konají, na důchod špitálský dobře 

hodokvasí a tolik, že mnohého musí tovaryši ze špitála domů vésti 

zpitého...“
29

 Nebolo výnimkou, že pohybuschopní chovanci si 

prilepšovali k biednej špitálnej strave žobraním. 

Rovnako tak bola rôzna aj úroveň zdravotnej starostlivosti; za 

najstarší jednoznačný doklad medicínskeho dohľadu nad špitálnymi 

chovancami je možné považovať slová Albíka z Uničova, ktorý 

začiatkom 15. storočia navštevoval „pauperes iuventes et antiquos 

infirmos in hospitalibus“.
30 

 

 Najstarší doložený pražský špitál je špitál Panny Márie, 

neskôr nazývaný v Týne. Mal sa nachádzať v blízkosti kupeckého 

dvora v miestach dnešného Ungeltu. Jeho vznik sa kladie už do 10. 

storočia, avšak bezpečne ho je možné doložiť až v storočí 

trinástom. Informácie o tomto špitále pochádzajú najmä z 

nedatovanej listiny, pripisovanej Soběslavovi I. Text tejto 

listiny je dochovaný v konfirmácii z roku 1251, pochádzajúcej od 

kráľa Václava I.; podľa nej Soběslav pričlenil špitál s celým 

príslušenstvom (pozemky s poddanými v niekoľkých obciach, peňažné 

príjmy z kupeckého dvora, atď) k vyšehradskej kapitule. Listina 

bola kladená do tridsiatych rokov 12. storočia. Kritické skúmanie 

odhalilo, že listina nepochádza od Soběslava, ale je falzum 

mladšieho dáta. O vlastnej správe špitálu ani konkrétnej funkcii 

nemáme bližšie informácie. Blízkosť kupeckého dvora i pravidelný 

príjem z neho viedli k domnienke, že v špitáli bývali ubytovaní 

príchodiaci za obchodom. Okrem toho mal špitál denne opatriť 

dvanásť chudobných. Týnský špitál zanikol v sedemdesiatych rokoch 

13. storočia. 

 

 Nie je vylúčená existencia špitálu pri komende johanitov, 

uvedených do Prahy kniežaťom Vladislavom po jeho návrate z druhej 

krížovej výpravy. Vladislavova prvá listina johanitom dovoľuje 

predpoklad existencie špitálu, avšak už druhá z roku 1169 ju 

spochybňuje. Termín „hospitale“ je tu totiž, rovnako ako vo 

                                                 
29
WINTER Zikmund, Kulturní obraz českých měst, Matice česká, Praha 1892, str. 

112-113. 
30
SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Nakladatelství 

lidové noviny, Praha 1999 str. 22. 
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všetkých listinách pre českých johanitov až do počiatku 13. 

storočia, dôsledne užívaný pre označenie rádu ako takého.
31
 Nech už 

tento špitál existoval alebo nie, v každom prípade nebol veľmi 

významný a koncom 14. storočia už bezpečne neexistoval. 

  

 Značný význam mal špitál patriaci rádu českých križovníkov s 

červenou hviezdou. Rád vznikol z laického špitálneho bratstva, 

ktoré pôsobilo v špitále sv. Františka. Tento špitál pre 

chudobných, pútnikov a chorých a spolu s ním ženský kláštor 

klarisiek založila sv. Anežka Česká pravdepodobne v roku 1231. 

Situovaný bol do blízkosti kostola sv. Haštala. V roku 1235 špitál 

získal značnú donáciu od Anežkinej matky, kráľovny Konstancie 

Uhorskej a následne sa presťahoval na Poříčí do zrušenej komendy 

nemeckých rytierov. Tu sídlil až do prelomu štyridsiatych a 

päťdesiatych rokov trinásteho storočia. Medzi rokmi 1247 - 1252 

bol postavený nový špitál pri staromestskej päte Juditinho mostu. 

Bratstvo sa postupne od kláštora emancipovalo natoľko, že v roku 

1237 ho pápež povýšil na samostatný kanovnícky rád - jediný mužský 

rád, ktorý vznikol v Českých zemích.  Chovancami špitálu boli 

spočiatku najmä chudobní. Neskôr sa začínajú dostávať do popredia 

chorí (infirmi), takže špitál sa stáva vskutku akousi nemocnicou. 

Čo sa týka kapacity, počet chovancov je možné určiť iba nepriamo, 

najmä podľa najčastejších dochovaných dokladov, a síce darovacích 

listín. Napríklad odkaz Plichtu, dekana pražského (1362): 

„...založiv oltář učinil nadání, z něhož kněz oltářník měl každou 

sobotu rozděliti sedm grošů mezi nemocné ležící ve špitále 

křižovnickém u mostu, tak aby dal po penězi jednomu každému, pokud 

by stačilo, začínaje pokaždé od těch, kteří byli nejslabší. 

Poněvadž sedm grošů činilo 84 peněz, dá se z toho souditi, že 

počet nemocných ležících ve špitále onom obyčejně tohoto čísla 

dosahoval nebo spíše přesahoval.“
32
 V roku 1378 špitál zachvátil 

požiar, po ktorom sa nasledujúce zhruba dve desaťročia len tak tak 

držal pri živote. Za husitských bojov špitál prešiel pod správu 

mesta, vďaka čomu si zachoval svoju existenciu. Viac o 

                                                 
31
HLEDÍKOVÁ Zdeňka, Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, in: 

DP VII/I, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1987, str. 75. 
32
TOMEK Václav Vladivoj, Dějepis města Prahy, kniha III., Řivnáč, Praha 1892, str. 

259. 
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križovníckom ráde v kapitole o Anežke Českej. 

 

 Na mieste dnešnej Lazarskej ulice, čiže mimo hradby 

vtedajšieho hradeného mesta, sa nachádzal kostolík a špitál sv. 

Lazara., v ktorom nachádzali útulok malomocní. Kedy presne a kým 

bol založený, nevieme. Prvá zmienka o ňom pochádza z osemdesiatych 

rokov trinásteho storočia, kedy na cintoríne sv. Lazara bolo 

pochovaných okolo 2000 mŕtvol; Secký uvádza,
33

 bohužiaľ bez 

uvedenia zdroja, že šlo o obeti moru, naproti tomu 

Hlaváčková/Svobodný píše,
34

 takisto bez uvedenia zdroja, že sa 

jednalo o obeti hladomoru, nie infekčnej nákazy. 

 Ešte pred koncom trinásteho storočia boli tomuto špitálu 

presunutí chorí, ktorí sa zdržovali  pred kostolom sv. Linharta. 

Jedná sa s najväčšou pravdepodobnosťou o malomocných, ktorých bolo 

v tej dobe zvykom odsúvať za mestské hradby, aby sa obmedzilo 

šírenie tejto choroby. Starostlivosť o nich prevzal zderazský 

kláštor, náklady na vydržovanie leproséria však ostali v rukách 

jednotlivcov z pražského patriciátu. Polia okolo špitálu a kaplnka 

sv. Lazara náležali k jeho nadaniu. Za vlády Karla IV. však bola 

špitálu časť pozemkov za náhradu odňatá; na tom mieste bolo 

postavené Nové mesto pražské. Podľa Bubena
35
 tento špitál založili 

a pôsobili v ňom príslušníci rádu sv. Lazara, ostatné pramene sa o 

tom však nezmieňujú. 

Špitál zanikol za husitských bojov, kostolík sv. Lazara bol 

zrušený Jozefom II. 

 

 Zhruba v polovici štrnásteho storočia sa počet pražských 

špitálov v krátkom časovom rozmedzí zvýšil o štyri nové fundácie. 

Prvou z nich je špitál, založený Bohuslavom, synom Menharta 

Olbramovica, vo farnosti sv. Kríža väčšieho. Súčasťou špitálu bola 

kaplnka sv. Šimona a Judu. Prvá dochovaná zmienka je až z roku 

1354, ale špitál bol založený zrejme už skôr, možno už v roku 1320. 

Špitál bol od začiatku koncipovaný ako nemocnica. Správu špitálu 

                                                 
33
SECKÝ Rudolf, Staropražské špitály, Praha 1928, str. 59. 

34
SVOBODNÝ Petr - HLAVÁČKOVÁ Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Nakladatelství 

lidové noviny, Praha 1999, str. 13. 
35
BUBEN Milan M., Encyklopedie řádů a kongregací v  českých zemích, I. díl, Libri, 

Praha 2002, str. 169. 
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vykonávala duchovná osoba, ale zakladatelia si ponechali dozor nad 

špitálom a právo rozhodovať o prijatí každého chovanca; 

„opravcom“ bol vždy najstarší z rodu. V pätnástom storočí sa 

špitál dostal do správy husitov. V roku 1620 cisár Ferdinand II. 

postúpil budovu milosrdným bratom. Nemocničná starostlivosť sa na 

tomto mieste poskytuje dodnes. 

 

Okolo roku 1350 venoval 2000 kôp míšenských na založenie špitálu 

Jan Jakubův, príslušník pražského patricijského rodu Velflov. 

Špitál mal slúžiť na opatrovanie chudobných. Situovaný bol za 

staromestskou bránou sv. Benedikta. Z nadačnej sumy boli zriadené 

budovy špitálu, kaplnka panny Márie a dôchodok pre kaplána a 

špitálnych chovancov. Vzhľadom k blízkosti kostola sv. Ambroža 

býva tento špitál označovaný tiež ako špitál proti sv. Ambrožovi. 

Rovnako ako v prípade Bohuslavovho špitálu aj tu si zakladatelia 

ponechali právo „opravy“ nad špitálom, dohľad nad hospodárskou 

správou a prijímaním chovancov. Správa však časom prešla z Velflov 

na rodiny Štukov a Rokycanských. V roku 1418 rozhodli staromestskí 

konšeli, že dve tretiny chovancov môžu prijímať Štukovi a jednu 

Rokycanskí, vzhľadom k tomu, že prví dodávali dve tretiny ročných 

platov špitálu, zatiaľ čo títo len jednu. 

Väčšina špitálnych dôchodkov pochádzala z rentovných platov na 

domoch na Starom Meste pražskom. Špitál zanikol pravdepodobne v 

priebehu sedemnásteho storočia. 

 

 Ďalšie dve špitálne fundácie pochádzajú od pražského 

arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. 

V roku 1364 založil a dotoval ročným dôchodkom 70 kôp grošov 

českých špitál sv. Alžbety vo vyšehradskom podhradí a vybudoval k 

nemu kostolík pokory panny Márie. Vedľa špitálu a kostola sa 

nachádzal i cintorín. Špitál mal poskytovať útulok dvanástim 

mešťanom - mužom i ženám - z vyšších vrstiev, ktorí upadli do 

chudoby. Bezprostredné riadenie špitálu (prefektúra) a duchovná 

správa pripadli vyšehradskej kapitule, pražskí arcibiskupovia si 

však až do príchodu husitstva ponechávali dohľad nad vlastnou 

fundáciou. Platy ku špitálu sv. Alžbety a kostolu pokory panny 

Márie vychádzali pôvodne z obce Ředhošť, ktorá tvorila špitálne 
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zádušie. Neskôr došlo k výmene Ředhošti za Novú Ves u Českého 

Brodu. Špitálny majetok sa rozhojňoval po celé predhusitské 

obdobie donáciami pražských mešťanov. Počas husitského obdobia sa 

špitál vzdal husitom a prešiel pod správu Nového mesta. V roku 

1486 daroval kráľ Ladislav II. zvláštnym privilégiom všetky 

špitálne statky obci novomestskej, napriek odporu vyšehradskej 

kapituly; toto darovanie bolo neskôr potvrdené v roku 1584 

Rudolfom II. a v roku 1627 ešte Ferdinandom II. Špitál zanikol v 

osemnástom storočí. 

 

 Druhý špitál, založený Janem Očkem z Vlašimi - špitál sv. 

Antonína a sv. Alžbety, vznikol v sedemdesiatych rokoch štrnásteho 

storočia. Situovaný bol na Hradčanoch neďaleko kostola sv. 

Benedikta. Pôvodne mal slúžiť hlavne pre chorých duchovných chrámu 

sv. Víta a pre hradných žiakov, neskôr vôbec ako starobinec a 

nemocnica pre starých a chorých duchovných z Prahy a pražskej 

diecézy. Približný ročný dôchodok celej inštitúcie bol 51 kôp 

grošov českých. Z uvedenej sumy bol vydržovaný špitálny správca, i 

dvanásť až osemnásť chovancov. Tomek uvádza, že pôvodne sa mal o 

chorých duchovných pražského kostola starať oltárnik od sv. 

Václava, od oltáru „za dvermi“, ale ten už to nerobil, lebo mu na 

to nestačili prostriedky. Očko ho založením špitálu tejto 

povinnosti sprostil a zaviazal ho namiesto toho odvádzať ročný 

poplatok štyroch kôp z oltárnych príjmov, ž čoho sa mal nakupovať 

odev pre žiakov chóru.
36
 V zakladateľskej listine tohto špitálu Jan 

Očko údajne píše, že „...musili dosud chudí duchowní a žáci, když 

upadli w nemoc, pro nedostatečnost příbytků a peněz na strawu 

léhati na ulicích a prosit mimojdaucích o almužnu na swé 

opatření;“
37
 ako vidno, ani bývalí duchovní, upadnuvší do chudoby a 

choroby, nemali takpovediac na ružiach ustlané, no na nich myslel 

aspoň arcibiskup pri zakladaní tejto nadácie. Horšie na tom iste 

boli „obyčajní“ chudobní, ktorí neslúžili predtým Bohu ani 

nepatrili k schudobnenému šľachtickému rodu. Ktovie, koľko ich 

bolo takých, čo sa do žiadneho špitálu z kapacitných dôvodov 

nedostali a neostávalo im nič iné, než ležanie na ulici. 

                                                 
36
TOMEK Václav Vladivoj, Dějepis města Prahy, str. 259. 

37
Tamtiež, str. 259. 
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Špitál bol vysvätený dňa 19. novembra 1374. Jeho správca býval 

ustanovený arcibiskupom. Mohlo sa jednať o osobu duchovnú či 

svetskú; obyčajne to však bývali duchovní. V právomoci správcov 

bolo prijímanie ďalších chovancov do špitálu. 

Počas husitských bojov bol špitál rozborený a zanikol. 

 

 Charita má mnoho tvárí a podôb a rovnako ako dnes, ani v 

stredovekom meste neboli jedinými núdznymi vrstvami starí, 

chudobní a chorí. Ženy všeobecne boli marginalizovaná skupina, i 

keď boli „počestné“ a zabezpečené; ešte omnoho ťažší životný údel 

mali tie, ktoré sa živili, často z nedostatku iných možností, 

vlastným telom. Zatiaľ čo však nebolo v moci človeka ovplyvniť beh 

času ani odvrátiť „božie rany“ v podobe choroby či fyzického 

postihnutia, takže starcom, chorým,  či mrzákom druhí pomáhali 

ešte pomerne ochotne (alebo aspoň ochotnejšie, než tým, ktorí si 

za svoje nešťastie „môžu sami“), existovali osoby, ktoré boli 

väčšinovou spoločnosťou opovrhované ako hriešne a nehodné toho, 

aby sa o ne „slušní ľudia“ starali. A  napriek príkladu Ježišovmu, 

ktorý sa zastal cudzoložnice /J 8, 3 - 11/ cirkev tito osoby ostro 

odsudzovala a bolo aj jej pričinením, že boli spoločnosťou 

opovrhované až do takej miery. Predsa sa však v jej radoch našiel 

človek, ktorý sa rozhodol pracovať práve s týmito ženami, pomáhať 

im vymaniť sa z prostitúcie a znova sa začleniť do spoločnosti. 

Predsa sa však v jej radoch našiel človek, ktorý sa rozhodol 

pracovať práve s týmito ženami, pomáhať im vymaniť sa z 

prostitúcie a znova sa začleniť do spoločnosti. Bol to Jan Milíč z 

Kroměříže, niekdajší úradník cisárskej kancelárie, metropolitný 

kanovník a horlivý kazateľ a hlásateľ potreby opráv v cirkvi a 

mravnej očisty ľudu. Neostával však iba pri slovách; sám sa začal 

venovať padlým ženám, zohnal im ubytovanie v domčeku neďaleko 

kostola sv. Jiljí, a dbal na to, aby sa časom vrátili do 

sporiadaného života. 

V roku 1372 dal Karel IV. zbúrať vtedajšiu vykričanú štvrť, 

nazývanú Benátky, a uvoľnený priestor daroval Milíčovi. Ten na 

tomto mieste vybudoval rozsiehle centrum pre kajúce ženy a 

presťahoval sem i svoke chovanky od sv. Jiljí. V ústave zriadil 

kaplnku sv. Magdalény, sv. Afry, sv. Márie Egyptskej a kňazský dom. 
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Toto „resocializačné“ centrum sa nazývalo Jeruzalém. Chovankám 

boli denne konané služby božie a často im bolo podávané sväté 

prijímanie. Podľa Mateja z Janova sa mu v krátkom čase podarilo 

priviesť na správnu cestu okolo dvesto prostitútok. 

Jan Milíč však krátko na to v Avignone zomrel a jeho projekt 

svojho zakladateľa o veľa neprežil; Jeruzalem bol zrušený ešte v 

roku jeho úmrtia. Budovy pripadli rádu cisterciákov. O tom, čo sa 

stalo s chovankami, nemáme správy. 
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IV. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI A RÁDY ČESKEJ CHARITY 

 

Tak ako všetky odvetvia ľudskej činnosti, aj charita má svoje 

významné postavy. Pravda, dôležitá je každá, aj nepatrná pomoc a 

nie je namieste znižovať význam menších a neznámych vykonávateľov 

milosrdenstva; tu však pojednáme o osobách, ktoré do charitatívnej 

činnosti v českej kotline zasiahli najvýraznejšie. Menovite pôjde 

o svätú Anežku Českú, pričom pojednáme aj o ráde českých 

križovníkov s červenou hviezdou, o ktorých založenie sa zaslúžila, 

a svätú Zdislavu z Lemberka. 

 

IV.1. Sv. Anežka Česká 

 

 Máloktorá osobnosť zasiahla do dejín českej charity tak, ako 

svätá Anežka Česká.
38
 Bola dcérou kráľa Přemysla Otakara I. a jeho 

druhej manželky Konstancie Uhorskej. Ako rok jej narodenia sa 

najčastejšie uvádza rok 1211. Už vo veku troch rokov bola spolu so 

svojou staršou sestrou Annou poslaná na výchovu do cisterciáckeho 

kláštora v Trebanici. Tu na ňu mala silný vplyv manželka 

vratislavského vojvodu Henricha I. Bradatého Hedviga, žijúca so 

súhlasom muža v kláštore, nie však v klauzúre, aby sa mohla 

venovať dobročinnosti. O niečo neskôr bola poslaná do iného 

kláštora, tentokrát premonstrátskeho, v Doksanoch. Kláštorná 

výchova od skorého detstva ju iste silno poznamenala a ovplyvnila. 

Podľa legiend
39
 už v tomto ranom veku vynikala silnou zbožnosťou. 

Neskôr sa zoznámila s františkánskou rehoľou, ktorá jej učarovala 

a Anežka sa zapálila pre život v chudobe. Nadviazala tiež dôverný 

písomný vzťah so svätou Klárou s Assisi. 

 Ženy z vyššie postavených vrstiev boli v stredoveku často 

doslova objektom sobášnej politiky. Prostredníctvom sobášov sa 

spojovali ríše, potvrdzovali sa spojenectvá rodov a podobne. Český 

panovník bol osobou, s ktorou bolo nutné počítať a Anežka, ako 

                                                 
38

Viď napríklad monografiu V. Kybala Anežka Přemyslovna. Porovnaj: KYBAL 

Vlastimil, Svatá Anežka Česká, Marek, Brno 2001. 
39
Súbor legiend o sv. Anežke Českej podal J. Polc v diele Světice Anežka 

Přemyslovna. Porovnaj: POLC Jaroslav, Světice Anežka Přemyslovna, Ústřední 

církevní  nakladatelství, Praha 1988. 
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dcéra, resp. sestra českého kráľa, bola rozhodne žiaducou partiou. 

Od detstva sa s ňou počítalo ako s možnou nevestou pre toho či 

oného veľmoža: už ako malé dieťa bola údajne zasľúbená synovi 

vratislavského vojvodu Henricha I. Bradatého; chlapec však umrel 

ešte v detstve. Neskôr bol dohodnutý sobáš s Henrichom, synom 

cisára Fridricha II. K sobášu však následkom dvorských intríg 

nedošlo a Anežka bola odmietnutá. O jej ruku sa uchádzal aj 

anglický kráľ Henrich III. Plantagenet, opakovane Henrich Štaufský 

a napokon aj sám cisár Fridrich II. Nakoniec jej ruku nezískal ani 

jeden; Anežka sa rozhodla vstúpiť do kláštora a oddať sa rehoľnému 

životu. Táto túžba sa jej splnila počas svätodušných sviatkov roku 

1234, kedy vstúpila do františkánskeho kláštora v Prahe, ktorý 

sama založila. 

 

Zakladateľská činnosť Anežkina 

 

Anežkina zbožnosť sa neprejavovala iba pôstmi, askézou a 

modlitbami, ale aj konkrétnymi činmi. Začiatkom tridstiatych rokov 

trinásteho storočia založila neďaleko kostola sv. Haštala špitál a 

v jeho blízkosti aj mužský a ženský dvojkláštor s rehoľou sv. 

Františka. V roku 1233 prijal tieto ústavy pod svoju ochranu kráľ 

Václav I. a udelil im početné výsady. Prvé mníšky do 

novovybudovaného kláštora ešte museli prísť zo zahraničia, ale 

zakrátko sa k nim pridali i domáce šľachtičné a rehoľníčkou sa 

stala i sama Anežka. Bulou z roku 1234 vzal pápež Gregor VII. 

Anežkine ústavy pod svoju priamu právomoc, potvrdil ich výsady a 

imunity a súhlasil s ustanovením Anežky abatyšou v ženskom 

kláštore. Zároveň vzhľadom k drsnejšiemu podnebiu povolil sestrám 

určité zmiernenie rehole čo do potravy a odevu. Anežka sa 

usilovala i o založenie vlastnej rehole, v tomto jej však ani 

pápež Gregor VII., ani jeho nástupca Inocent IV. nevyhovel. 

 Spomínaný špitál, sídliaci pôvodne pri sv. Haštalovi, sa v 

roku 1235 presťahoval do zrušenej komendy rádu nemeckých rytierov 

na Poříčí. Od nemeckých rytierov totiž kostol s dvorom a všetkými 

statkami odkúpila kráľovná Konstancia Uhorská, ktorá na tomto 

mieste plánovala založiť ženský  cisterciácky kláštor. Neskôr však 

názor zmenila a usúdila, že pre mníšky to nebudú vyhovujúce 
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priestory, a tak v roku 1233 všetky statky venovala práve 

vzniknutému Anežkinmu špitálu, ktorý sa na ono miesto neskôr 

presťahoval. Sídlo Na Poříčí sa však časom zrejme ukázalo 

nedostatočným či inak nevyhovujúcim, pretože špitál sa v roku 1252 

znovu sťahoval, tentokrát už definitívne, do novozaloženého sídla 

pri päte Juditinho mostu na staromestskej strane. 

 Špitál bol pôvodne majetkovo závislý na klariskom kláštore, s 

ktorým mal spoločné statky. Keď však bol z personálu špitálu 

utvorený cirkevný rád,
40
 Anežka ako zakladateľka oboch ústavov a 

zároveň predstavená kláštora sa v roku 1238 listom k pápežovi 

zriekla vlastníctva špitálu i jeho statkov a ten statky obratom 

venoval novovzniknutému rádu. 

 

IV.2. Rád českých križovníkov s červenou hviezdou 

 

 Rád českých križovníkov s červenou hviezdou je jediným rádom, 

ktorý vznikol na českom území. Jeho existencia je úzko spätá s 

pôsobením sv. Anežky Českej. Vytvoril sa z laického bratstva, 

pôsobiaceho v špitále sv. Františka. Bulou Omnipotens deus z roku 

1237 však pápež bratstvo pretvára v cirkevný rád - ordo canonicus 

- s rehoľou sv. Augustína. V bule pápež vymenováva a znova 

potvrdzuje rádové statky, oslobodzuje ho od pápežských desiatkov, 

povoľuje prestup iba k prísnejšiemu rádu, no zároveň ho vyníma z 

biskupskej právomoci a zaručuje mu slobodnú voľbu predstaveného - 

to znamenalo, že rád právne podliehal iba pápežovi. Majetkovo sa 

však osamostatnil až v roku 1238, kedy bol vďaka Anežkinmu zásahu 

odlúčený od klariského kláštora. 

Najstaršie rádové stanovy, Constitutiones, pochádzajú z roku 1292. 

Boli spísané z Ríma ustanovenými apoštolskými vizitátormi. 

Popisujú a upravujú vnútorný život rádu; bolo nariadené ich pri 

každomesačných rádových kapitulách celé čítať, aby sa nikto 

nemohol vyhovoriť na neznalosť. Ako účel rádu je v nich stanovené: 

„pocestné, chudé a nemocné do hospitálu přijímati a laskavě 

ošetřovati.“
41 

                                                 
40
Viac o križovníckom ráde v nasledujúcej podkapitole. 

41
BĚLOHLÁVEK V. - HRADEC J., Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou, Řád 

Českých křižovníků, Praha 1930, str. 32. 
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Rád pôvodne združoval i sestry, kvôli ošetrovaniu ženského 

osadenstva špitálu; ich ďalšie prijímanie bolo zrušené práve 

týmito stanovami, skôr prijaté sestry však smeli v ráde ostať. 

Hoci križovnícky rád pôvodne vznikol práve kvôli špitálnej službe, 

prevzal od rytierskych rádov vonkajšie znaky, ako odznak kríža, 

podobný odev, nosenie zbrane, komendové zriadenie. Odznak 

červeného kríža na odeve - znak špitálnych rádov - je dokázateľne 

nosený v roku 1243. Určitejšie znamenie, ktorým by sa rád 

presnejšie identifikoval, mu však bolo udelené až v päťdesiatych 

rokoch trinásteho storočia. Pápež poveril vtedajšieho pražského 

biskupa Mikuláša, aby rádu vymyslel a udelil identifikačný znak; 

tým sa stala šesťcípa červená hviezda. K slávnostnému odovzdaniu 

nového rádového znaku došlo v roku 1252; od tej doby sa rád nazýva 

rádom križovníkov s červenou hviezdou. Pápežského potvrdenia sa 

nový znak dočkal o štyri roky neskôr. Tým bol počiatočný vývoj 

rádu uzatvorený. 

 Najvyšším predstaveným bol majster, respektíve neskôr 

veľmajster. Jemu boli podriadení predstavení všetkých privtelených 

špitálov, nazývaní prevori, probošti alebo komendátori. Už sme 

spomínali, že cirkevne rád podliehal iba svätej stolici. Mnohé 

výsady však mal aj zo strany kráľovskej: „Tak král Václav přijímá 

do své ochrany hospitál u sv. Františka a uděluje mu nejúplnější 

svobodu a všeliká osvobození od soudů a povinností župních, jakých 

dotud požíval kostel vyšehradský.“
42
 Križovníci mali na svojich 

statkoch pridelenú súdnu právomoc i pri najťažších zločinoch. 

Pokuty, vybrané pri súdnych sporoch, boli využívané pre špitálne 

potreby.
43 

 Rád pomerne rýchlo rozširoval svoju pôsobnosť z Prahy na 

okolité mestá; pod jeho správu sa pridáva špitál sv. Alžbety v 

Sříbře, sestra Anežky Českej, Anna, zakladá križovnícke špitály v 

Sliezsku a Vratislavsku. Behom trinásteho storočia sa rád rozšíril 

do Stříbra (1244), Kluczborska v Sliezsku, Vratislavi, Mostu 

(1253), Chebu (1271), a Klatov (1288). V štrnástom storočí 

pribudli špitály v Litoměřicích (1327), Ústí (1327), Kouřimi 

(1338), Budějovicích (1351), Písku (1352) a Sušici (1352). 
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BĚLOHLÁVEK, Dějiny českých křižovníků..., str. 27. 
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Tamtiež. 



45 

Križovníci často preberali špitály mestské, z rúk občianskych 

špitálnych bratstiev; dialo sa to často tak, že dovtedajšie laické 

špitálne bratstvo s dovolením cirkevným i kráľovským vstúpilo do 

rádového bratstva a prijalo jeho znaky. Takto sa postupovalo 

napríklad v prípade špitálu v Stříbře. 

  Križovníci sa venovali činnosti špitálnickej i duchovnej; 

striedavo bývala výraznejšia jedna či druhá oblasť. Spočiatku 

prevládala samozrejme špitálnictvo, neskôr, v dobe Karla IV., sa 

pomer vyrovnáva a pôsobia obe zložky. Postupne začína duchovná 

správa dokonca prevažovať, na úkor činnosti špitálnickej. Priamo 

úmerne s tým pochopiteľne v ráde stále stúpa počet členov s 

kňazským svätením. 

 V Prahe mal križovnícky rád okrem týchto ešte jednu úlohu: 

kým nebol postavený Karlov most, špitálnici mali za úlohu dbať o 

dobrý stav Juditinho mostu. Na opravy dostávali dôchodky z 

niekoľkých obcí, najmä zo Slivenca pri Prahe. Mali tiež právo 

vyberať mýto a clo z prechodov cez most. Pre zaujímavosť uvádzame 

niektoré taxy: „Tak každá nevěsta, která mostem jela nebo šla ku 

svatbě, platila 72 haléře; tolikéž se dávalo za mrtvolu Žida po 

mostě vezenou nebo nesenou a rovněž tolik, když se někdo přes most 

stěhoval. Za koně odváděl cizí člověk dva haléře, vyjímaje ty, kdo 

bydlili na dvě mile v okolí Prahy. Peníze za clo vybrané chovaly 

se v pokladnici, od níž měli jeden klíč křížovníci a druhé dva 

konšelé staroměstští.“
44 

Dňa 29. novembra roku 1378, v deň, kedy umrel kráľ Karel IV., 

pražský špitál zachvátil požiar, ktorý zničil kostol, konvent, i 

všetky listiny a cennosti tam uložené. 

Počas doby panovania Václava IV. sa rádová disciplína zhoršuje, 

kvalita poskytovaných služieb upadá, vyskytujú sa i prípady 

sprenevery, kedy členovia zneužívajú špitálne statky a majetok na 

svoje obohatenie na úkor chovancov. 

Kríza nastáva za husitských nepokojov. Rád prišiel o mnoho 

špitálov, fár a kostolov. Niektoré boli uchvátené husitmi, iné 

priamo zničené a vyplienené. Pražský špitál s kostolom sv. 

Františka sa však našťastie udržal, do istej miery zásluhou 
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SECKÝ Rudolf, Staropražské špitály, str. 57. 
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vtedajšieho majstra Mikuláša Čapského (vo funkcii bol v rokoch 

1419 až 1426), ktorý sa zaviazal podávať sviatosť oltárnu „pod 

obojí“. K udržaniu pomohla i skutočnosť, že Pražania špitál i so 

všetkými statkami prehlásili za mestský majetok a ujali sa jeho 

správy. Mnohí bratia sa uchýlili do exilu, na vidiecke fary, najmä 

do Chebska. Časť ich však predsa ostala v Prahe, kde v náročných 

podmienkach pokračovali v službe svojim blížnym. Ako si možno 

predstaviť, neboli to ľahké časy ani pre členov rádu - Bělohlávek 

uvádza
45

 niekoľko správ ohľadne dlhov špitálnikov voči rôznym 

remeselníkom - a tým menej pre špitálnych chovancov. V tejto dobe 

sa križovníci viac upriamili na duchovnú správu; trvalo skoro 

tristo rokov, kým sa špitálna služba dostala opäť do popredia. Bol 

to však vcelku očakávateľný vývoj, pretože značná časť špitálov i 

so statkami bola rádu za husitstva odňatá, a naopak mu ostalo na 

starosti mnoho opustených kostolov. 

 Počas vlády Jiřího z Poděbrad, Jagelloncov a Ferdinanda sa 

rád znovu staval na nohy. Už začiatkom druhej polovice pätnásteho 

storočia sa úspešne usiloval o znovuzískanie statkov, o ktoré ho 

pripravili nepokoje. V sedemnástom storočí hospitálna činnosť rádu 

dostáva druhý dych. V Prahe sa obnovuje špitál Na Františku a 

pôsobenie sa rozširuje i na Nové mesto pražské. Od tohto obdobia 

máme vcelku dosť informácií
46
 i o dennom živote špitálu (koľko a 

akých chovancov v špitále prebývalo, aký pokrm dostávali, aký bol 

denný rozvrh a podobne), vzhľadom k rozsahu tejto práce sa však 

nimi nebudeme zaoberať podrobnejšie. 

 Rád postupne expandoval aj do okolitých krajín, kde sa 

takisto venoval špitálnickej službe. Existuje dodnes; prispieva na 

rôzne sociálne programy, ale priamej správe nemocníc sa už 

nevenuje 

 

IV.3. Sv. Zdislava z Lemberka 

 

 Ďalšou osobou, ktorá sa zapísala do dejín charitatívnej 

činnosti, je blahoslavená Zdislava z Lemberka. Životopisných 

                                                 
45
Bělohlávek, Dějiny českých křižovníků..., str. 76. 
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Pozri napríklad Kniha památní na sedmisetleté založení českých křižovníků s 

červenou hvězdou, Křižovníci s červenou hvězdou, Praha 1933, str. 74 - 80. 



47 

údajov máme o nej relatívne málo; na rozdiel od sv. Anežky Českej 

o Zdislave nevznikla žiadna ucelená legenda či spis o jej činoch. 

Priame informácie o nej poskytuje len Kronika tak řečeného 

Dalimila a Žďárská kronika; inak je obraz Zdislavy skôr obrazom 

kultu, ktorý sa okolo nej postupom času vytvoril. 

 Otcom pani Zdislavy bol Přibyslav, vysoký kniežací úradník, 

od roku 1238 kastelán na hrade Veveří. Matka - pani Sybila - 

pochádzala z dolnotalianskych normandských dŕžav. Do Čiech prišla 

ako dvorná dáma kráľovnej Kunhuty, manželky kráľa Václava I. 

Spoločne sa zaslúžili o založenie cisterciáckeho kláštora na 

Vysočine; Přibyslav sa však pohľadu na fungujúci kláštor už 

nedočkal - zakladacia listina vyšla až rok po jeho smrti.Zdislava 

bola najstaršou z ich dcér (nasledovali Eufémie, Eliška a Libuše a 

syn Petr). Narodila sa okolo roku 1220. O jej mladosti a výchove, 

o konkrétnych vplyvoch, ktoré na ňu pôsobili, sa môžeme len 

dohadovať. Vieme, že mala za manžela Havla z Lemberka, dôverníka 

kráľa Václava I. Žďárska kronika o ich spolužití uvádza: 

 

„První z nich, Zdislavu, Havel pán z Jablonné za ženu pojal. 

Žila s ním později životem čistým a dala mu děti: 

Havla, jenž - stejně jak matka - jen krátkého dožil se věku, 

a dceru Markétu, slynoucí krásou a ušlechtilostí.“
47 

 

 Sibylu a Zdislavinu sestru Eufémiu oslovila cisterciácka 

forma zbožnosti, orientovaná hlavne na život v ústraní, samotu a 

odlúčenie od sveta. Zdislava naopak žila svoju zbožnosť aktívne, 

nie mimo tento svet, ale v ňom. Súznenie cítila skôr s novými 

rádmi, tzv. žobravými - františkánmi a najmä dominikánmi. Tieto 

rády za svoju prioritu pôsobenie medzi ľuďmi. Intenzívne sa 

venovali špitálnictvu a kazateľskej činnosti. 

Nedá sa presne určiť, kedy sa Zdislava s touto novou formou 

zbožnosti stretla prvýkrát. Dá sa predpokladať, že ju ovplyvnili 

minoriti a dominikáni brnenskí, priamy doklad však o tom nemáme.
48
 

Isté však je, že zvlášť k dominikánskemu rádu cítila vrelú 

náklonnosť - spolu s manželom totiž zakladá pre tento rád kláštory 
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 KALISTA Zdeněk, Blahoslavená Zdislava z Lemberka, Zvon, Praha 1991, str. 181. 

48
KALISTA Zdeněk, Blahoslavená Zdislava, str. 203 - 204. 
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v Jablonnom a v Turnove. Jablonné i Turnov patrili k majetku Havla 

z Lemberka, zásluhu za založenie kláštorov práve tohto rádu treba 

však pričítať Zdislave, pretože u Havla nenachádzame žiadne stopy 

bližšieho vzťahu k  dominikánom.
49
 Zdislava sa však stala jednou z 

prvých dominikánskych terciárok v Čechách. 

Úcta k Zdislave však nepramení iba zo zakladateľskej činnosti. 

Kult okolo nej zdôrazňuje predovšetkým jej hospitálnickú a 

uzdravovateľskú prax; toto zachycuje vo veršoch Zdislave 

venovaných aj Dalimilova kronika: 

 

„Roku tisíc dvěstě padesát a dva 

po zrození mileného Jezukrista 

odešla ze světa Zdislava, 

paní vzácná, počestná a čistá, 

jež pomáhat bědným měla dar. 

Pěti mrtvým dala povstat z már, 

slepcům kouzlem zrak zpět vracela, 

maláty uměla docela 

vyhojit, léčila mrzáky 

a konala četné zázraky.“
50 

 

V období, kedy vznikali tieto verše, uplynulo asi pol storočia od 

jej smrti; z toho je zrejmé, že jej skutky mali u súčasníkov ohlas 

a jej kult nevznikol až druhotne, ale začal sa vyvíjať už krátko 

po jej smrti alebo ešte za jej života.    
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Tamtiež, str. 211. 

50
Kronika tak řečeného Dalimila, Svoboda, Praha 1977, str. 153. 
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ZÁVER 

 

 V stredoveku neboli zákonné normy, ktoré by upravovali 

podporu a starostlivosť o osoby sociálne či fyzicky znevýhodnené. 

To, čo by sme dnes nazvali sociálnou prácou, tak bolo v prevažnej 

miere doménou cirkvi - biskupov, farností, kláštorov. Formou 

desiatkov a zádušných odkazov však na poskytovaní podpory 

participovali aj laické vrstvy.  Podpora mala buďto formu 

jednorazovú, v podobe almužny - tou mohlo byť poskytnutie potravy, 

peňazí, či odevu, alebo trvalú, v podobe poskytovania útulku v 

zariadeniach k tomu určených, špitáloch. Vo vrcholnom a neskorom 

stredoveku sa zriaďovaniu a správe špitálov začínajú venovať aj 

zámožnejšie osobnosti z radov laikov. Stále sa však jednalo o 

aktivitu na báze osobnej angažovanosti. 

 Tieto impulzy boli vedomým a nevedomým zákonom neskoršej 

novodobej s súdobej profesionálnej i dobrovoľnej sociálnej 

starostlivosti. Záležitosťou štátu začína byť sociálna 

starostlivosť až v osemnástom storočí. V Čechách, resp. na území 

habsburskej monarchie k tomu dochádza v osemdesiatych rokoch 

osemnásteho storočia, za vlády Jozefa II., kedy sa sociálna 

starostlivosť stáva zákonnou povinností obcí v súvislosti s 

ustanovením tzv. domovského práva. Tým prechádza sociálna 

starostlivosť z domény cirkví a súkromných ustanovizní do 

organizačnej štruktúry štátu. V tejto dobe sa význam a pôsobnosť 

charity mení, stáva sa doplnkom k štátom poskytovaným službám. 
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SUMMARY 

 

Kresťanská charita v stredoveku 

 

Christian Charity in Middle-Ages 

 

Hana Hanzelová 

 

 Diploma thesis „Kresťanská charita v stredoveku“ deals with 

forms of charity in medieval Europe. In first chapter is shortly 

characterized medieval Europe and its economical and cultural 

conditions. Further is described charity itself. In that days, 

there were no public laws how to protect the socially 

disadvantaged people. All that we nowadays call social assistence,  

was provided mostly by the christian church as an expression of a 

charity. Providers of social welfare were especially monasteries 

and hospitals. By paying church tithe and mortuary links 

participated on charity also secular people. 

 Separate chapter deals with charitable institutions in 

medieval Prague, especially hospitals. And at least are mentioned 

significant persons of Czech charity, specifically St. Agnes of 

Bohemia and st. Zdislava of Lemberk, and Order of the Knights of 

the Cross with the Red Star, that was the only order that formed 

in Czech country. This order was closely related to St. Agnes of 

Bohemia and it was offering mainly the medical care. 


