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Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se zabývá působením řádu Tovaryšstva Ježíšova 

v Uherském Hradišti. Popisuje misijní a pastorační činnost jezuitů, stavbu řádových 

budov a kolejní hospodářství. Práce také přináší poznatky ohledně jezuitského 

systému vzdělávání. Poslední kapitola je zaměřena na zrušení řádu a následné 

uplatnění bývalých jezuitů. 
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Abstract 

 

This thesis focuses on activity of the Society of Jesus in the town of Uherské 

Hradiště. It describes their missionary and pastoral work, construction of Jesuit 

buildings and homestead. The thesis also provides principles of the Jesuit 

educational system. The last chapter focuses on dissolution of the Order, resulting 

in new employment of the former Jesuits, types of which are also described in the 

last chapter.  
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Úvod 

 

 

Řád Tovaryšstva Ježíšova představoval v barokní době mocnou a vlivnou 

organizaci. Již za několik let od data jeho vzniku se jezuité rozšířili téměř do celé 

Evropy, kde založili nespočet řádových domů. Členové Tovaryšstva se roku 1644 

usadili i v mém rodném městě Uherském Hradišti. Komplex bývalých jezuitských 

budov tvoří neodmyslitelnou součást dnešního Masarykova náměstí. Mám však 

pocit, že místní občané o působení řádu ve městě a vůbec v celém regionu 

jihovýchodní Moravy mnoho nevědí. Tato práce by tak mohla posloužit nejen těm, 

jež se by se chtěli dozvědět o jedné z významných dějinných epoch Uherského 

Hradiště, ale i těm, jež zajímá řád Tovaryšstva Ježíšova. Přepokládám totiž, že se 

zkoumání činnosti hradišťských jezuitů neobejde bez studia obecných dějin celého 

řádu. Očekávám, že práce přinese komplexní pohled na život a působení obyvatel 

hradišťské jezuitské koleje spolu s doplňujícími informacemi, které umožní bližší 

poznání řádu. 

Problematikou Tovaryšstva Ježíšova se zabývá řada publikací, mnohé i 

v českém jazyce. Základním zdrojem poznatků o jezuitech v Hradišti je disertační 

práce moravského historika a archiváře Metoděje Zemka nazvaná Dějiny jesuitské 

koleje v Uherském Hradišti. Poprvé byla publikována v Knize o Redutě, jež vyšla 

roku 2001 u příležitosti dokončení rekonstrukce budovy bývalého jezuitského 

gymnázia, dnešní Reduty. Metoděj Zemek čerpal přímo z archiválií hradišťské 

jezuitské koleje uložených v Moravském zemském archivu v Brně. Dokumenty a 

listiny vztahující se k hradišťským jezuitům také sám inventarizoval. Zemkova 

disertační práce pochází z roku 1946, od této doby se však nikdo touto tématikou 

hlouběji nezabýval. 

Metoděj Zemek byl také členem autorského kolektivu, jenž připravil vydání 

knihy Uherské Hradiště: dějiny města. Ta část publikace, která se týká hradišťských 

jezuitů, je tak téměř totožná s texty v disertační práci. 

K bližšímu studiu obecných dějin jezuitského řádu doporučuji knihu 

historičky Ivany Čornejové Tovaryšstvo Ježíšovo: jezuité v Čechách. Posledním 

základním pramenem informací je publikace Každodenní život učitele a žáka 
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jezuitského gymnázia od Kateřiny Bobkové-Valentové, jež přináší vyčerpávající 

pohled na jezuitské nižší školství. 

V jednotlivých kapitolách své práce postupuji chronologicky. Nejprve se 

věnuji náboženskému přesvědčení, jež v Uherském Hradišti panovalo před 

příchodem jezuitského řádu. Část práce popisuje budovy, které jezuité ve městě 

vystavěli pro své potřeby, dále jejich misijní a kazatelskou činnost a kolejní 

hospodářství. Nejrozsáhlejší kapitola je zaměřena na vzdělávací systém Tovaryšstva 

Ježíšova. Nezabývá se pouze situací v Uherském Hradišti, ale obecně přibližuje 

prostředí a chod jezuitských gymnázií. S jezuitským gymnáziem nezbytně souvisí 

školní divadlo a seminář pro nemajetné studenty, jimž je také věnována část práce. 

Následuje kapitola o zbožných bratrstvech, jež ve městě působila při jezuitském 

kostele. Závěr práce popisuje dobu okolo roku 1773, rušení jezuitských kolejí a 

další možné uplatnění bývalých jezuitů po zrušení řádu. 
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1. Náboženská situace na Uherskohradišťsku od 

husitských válek do poloviny 17. století  

 

 

Jezuitský řád byl jedním z významných nástrojů katolické církve v boji proti 

reformaci. Avšak obyvatelstvo jihovýchodní Moravy protireformaci vzdorovalo 

dlouho a silně. Zdejší lidé byli příznivě nakloněni nekatolickým myšlenkám už od 

dob Jana Husa a hradišťskému regionu se nevyhnuly ani husitské války. Když si 

v roce 1418 povolal biskup v Litomyšli a pozdější biskup olomoucký Jan Železný 

řadu duchovních, aby se očistili z kacířství, byla mezi nimi naprostá převaha kněží 

ze širšího okolí Uherského Hradiště. Ve stejném roce došlo v hradišťském regionu 

k formování mohutných lidových hnutí. Poddanský lid, silně zatížen dávkami a 

povinnostmi, si od husitství sliboval nejen nápravu církve, ale i společnosti. 

Nedaleko Hradiště, na panství velehradského cisterciáckého kláštera u vesnice 

Nedakonice, byl dokonce roku 1420 založen Nový Tábor, obdoba jihočeského 

husitského centra. Sem se soustřeďovali nejen poddaní z širokého okolí, ale i 

příslušníci nižší šlechty a nižšího kléru. Nový Tábor byl mnohým nepřátelům 

husitství trnem v oku. Sám císař Zikmund se v roce 1421 usadil v Uherském Brodě 

a přikázal toto husitské centrum vyvrátit. Moravským táborům se ale podařilo 

císařským vojskem probít a opustit osadu. Část z nich pak přešla do Čech, další část 

posílila husitské řady v nedaleké obci Ostroh. 

V boji proti utrakvistům byla panovníkovou oporou královská města. 

Hradiště, kde se sdružovali odpůrci husitů, zůstalo Zikmundovi věrné. Císaři na 

městu záleželo, proto si je snažil zavázat a čas od času mu udělil významná 

privilegia či je na několik let osvobodil od vybírání berně. Řada královských výsad 

přispěla k rozkvětu města, jež se po husitských bojích nacházelo v neutěšeném 

stavu. Po nástupu Jiřího z Poděbrad Hradiště slíbilo také tomuto panovníkovi 

věrnost, a tak i následující léta byla pro město příznivá. Hradiště zažívalo 

hospodářský rozmach a začínalo se vymaňovat ze závislosti na velehradském 

klášteru.1 

I přes napjaté vztahy s klášterem zůstávalo Hradiště dlouho katolickým 

městem. Ovšem v polovině 16. století došlo k náboženskému převratu a ve městě 
                                                 
1 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 126 – 136. 
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převážila luterská víra. Farní kostel se dostal z područí katolické církve do rukou 

městské rady a tímto se započala řada vleklých sporů. V roce 1580 se náboženská 

situace ve městě zostřila. Výnos Rudolfa II. nedovoloval přijímat nekatolické 

duchovní a doporučoval návrat ke katolické víře. V Hradišti se správy města i fary 

ujali katolíci, zatímco obyvatelstvo zůstávalo převážně evangelického vyznání. 

Katoličtí kněží nebyli hradišťskými měšťany přijímáni, a proto mnozí raději z města 

sami odcházeli.2  

 

 

1.1. Uherské Hradiště ve 20. letech 17. století 

 

Katolíci byli v Hradišti ve značné menšině, tuto víru zachovávalo pouze 

třináct rodin. V jejich čele stál Václav Kulíšek z Moravičan, jenž ve městě působil 

nejprve jako městský písař a poté se stal i purkmistrem. Po smrti své manželky 

v roce 1618 Kulíšek vstoupil do duchovního stavu a byl jmenován farářem 

v Mařaticích, krátce nato farářem a děkanem v Hradišti.3 

Nedlouho po přechodu Moravy k českému povstání v květnu 1620 se k moci 

v Uherském Hradišti dostali evangeličtí radikálové. Po tomto převratu měli být 

Kulíšek a tehdejší primátor města Albert Kremer za svou věrnost katolické církvi 

odsouzeni k doživotnímu vězení, možná i k trestu smrti. Jedné noci se spustili 

z hradeb a za pomoci rybáře a jeho člunu uprchli z města.4 Přes Uherský Brod a 

Skalici se dostali do Vídně, kde byli přijati kardinálem Dietrichštejnem, jenž 

ustanovil Kulíška za svého sekretáře. Děkanův přítel Matěj Vladiš byl po Kulíškově 

útěku městskou radou zatčen a odvezen do Brna, kde byl půl roku vězněn a mučen. 

Nakonec byl z vězení propuštěn a po vypovězení ze země stejně jako Kulíšek a 

Kremer nalezl útočiště ve Vídni.  

Hned na počátku roku 1621 město obsadilo císařské vojsko, s nímž se z 

Vídně vrátili Kulíšek, Kremer i Vladiš. 11. ledna byla městská rada opět v rukou 

katolíků. Předchozí představitelé města, především Fridrich Mužík, považovaný 

katolickou stranou za obzvlášť nebezpečného a zákeřného, a Zachariáš Kurcberger, 

                                                 
2 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 154. 
3 Zemek, 2001, s. 20 – 21. 
4 Fišer, 1920, s. 60. 
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dostali přísné tresty. Mužík byl nejprve odsouzen k smrti, ale trest mu byl zmírněn 

na dva měsíce veřejných prací a byla mu zabavena polovina majetku. Stejně tak byl 

trest smrti prominut Kurcbergerovi a tento bývalý hradišťský primátor byl na půl 

roku odsouzen k těžkým veřejným pracím v okovech a ke konfiskaci majetku. Po 

přestoupení na katolickou víru mu byly práce v okovech také prominuty. Podobně 

byly zmírněny tresty i dalším hradišťským rebelantům, jestliže se vzdali 

protestantismu.5  

O radikální protireformační přestavbu města se spolu s představiteli 

katolické menšiny zasadil především Václav Kulíšek. Z jeho strany také vyšla snaha 

o uvedení jezuitského řádu do Uherského Hradiště. S jezuitskými misiemi se 

hradišťský děkan setkal v Holešově, kam často jezdil za zemským hejtmanem. 

Vůdčí představitelé misií na Moravě, P. Jan Drachovský a P. Adalbert Chanovský, 

na Kulíška zapůsobili tak silně, že začal usilovat o umístění jezuitské koleje i ve 

svém městě.6  

V srpnu roku 1622 požádal hradišťský primátor s městskou radou kardinála 

Dietrichštejna o přímluvu u císaře Ferdinanda II. K císaři a jeho jezuitskému 

zpovědníkovi páteru Lamormainemu se s prosbou o uvedení Tovaryšstva do města 

patrně také obrátili. Představitelé Hradiště jezuitům nabízeli dvě rozsáhlá území 

vhodná pro založení koleje a semináře, kromě toho Kulíšek slíbil, že řádu věnuje 

některé vlastní statky a statky hradišťských rebelů. Jezuitský provinciál Řehoř 

Rumer byl s touto nabídkou spokojen a přednesl žádost kardinálovi. Ovšem 

Dietrichštejn měl v úmyslu založit kolej v Mikulově a v Kroměříži, především ale 

slíbil statky hradišťských povstalců svým příznivcům.7 

 V následujících letech se prohluboval úpadek města způsobený probíhající 

třicetiletou válkou. Město, vzhledem ke svému umístění důležitý bod ve válce 

s Uhrami, bylo obsazeno císařským vojskem. V květnu 1621 kolem města 

procházely oddíly polských vojáků a na podzim téhož roku bylo Hradiště obléháno 

uherskými a slezskými vojsky, která po neúspěchu odtáhla k Veselí a Strážnici. Ani 

uzavření příměří mezi císařem a uherským králem Gáborem Bethlenem nepřineslo 

městu klid. Regiment, usídlený ve městě v roce 1622, způsobil mnoho škod. 

                                                 
5 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 166 – 168. 
6 Koláček, 2002, s. 19. 
7 Zemek, 2001, s. 20 – 21. 



 13 

V následujícím roce znovu na Moravu útočil Bethlen. Hradiště se ubránilo, ale 

postihl ho mor, který se na Moravě rozšířil. 

Ani v druhé polovině 20. let 17. století nebyla situace příliš klidná. 

Regionem procházela císařská a dánská vojska, do protihabsburské strany se 

zařadili Valaši ze Vsetínska a tato strana ožívala i v Hradišti. Protihabsburské hnutí 

bylo ovšem poraženo a císařská vojska bezpečně ovládla jihovýchodní Moravu. 

Hradiště se ocitlo ve svízelné finanční tísni, mnoho domů bylo opuštěných nebo 

zničených a městské opevnění bylo vážně poškozeno.8 

 Po vydání císařského patentu 9. března 1628, jenž nařizoval nekatolickým 

stavům a obyvatelům královských měst buď přestoupení na katolickou, víru nebo 

vystěhování, mnoho hradišťských měšťanů odešlo do Skalice, Halíče či na statky 

hraběte Illyesházyho. V dalších desetiletích probíhala hradišťská protireformace 

hladce, protože protestantské obyvatelstvo pomalu vymíralo nebo se vystěhovalo a 

mladá generace se hlásila ke státnímu katolickému náboženství. Na venkově a 

v horských oblastech blízko Slovenska ale rekatolizace postupovala pomalu a úkol 

získat i obyvatelstvo těchto území pro protireformační ideologii připadl jezuitskému 

řádu.9 

 

 

1.2. Jezuitská kolej v Kroměříži 

 

Naděje Václava Kulíška z Moravičan a jeho stoupenců na uvedení 

Tovaryšstva Ježíšova do Hradiště byly obnoveny v roce 1635, kdy poslední členka 

starobylého moravského rodu, Kateřina Alžběta Zoubková ze Zdětína a Habrovan, 

v závěti z 5. října darovala své rozsáhlé statky jezuitům, aby v jakémkoli 

moravském městě založili novou kolej, „poněvadž poznala horlivost, snažnost a 

pilnost Pátrů Jesuitů v přivozování lidských duší k pravému katolickému a 

samospasitelskému náboženství a ve vyučování mládeže ve školách.“10 

Tehdejší představitelé řádu pomýšleli právě na Hradiště a také císař byl 

nakloněn založení nové jezuitské koleje v centru jihovýchodní Moravy, neboť tento 

                                                 
8 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 197 – 201. 
9 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 203 – 204. 
10 Cit. dle: Zemek, 2001, s. 22. 
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kraj mu díky stále živým revolučním myšlenkám působil nemalé obavy. Avšak plán 

opět překazil kardinál Dietrichštejn, jenž si přál uvést jezuity do Kroměříže a tím 

město kulturně pozvednout. Kateřina s kolejí v Kroměříži souhlasila, protože zde 

byli pochováni někteří její předkové. Jezuité také přistoupili na kardinálův návrh a 

tento jim ihned přenechal svůj dům na náměstí, kde měli bydlet, dokud se otázka 

jejich chrámu a bydliště neprojedná s kroměřížskou a olomouckou kapitulou. 

V roce 1636 kardinál daroval jezuitům na vybudování koleje kostel sv. Mořice 

s proboštstvím se zahradou a hřbitovem. Kroměřížská kolej byla díky odkazu 

Kateřiny Zoubkové považována za nejbohatší na Moravě a jejím prvním rektorem 

se stal P. Jiří Lev z Uherského Ostrohu. 

Kardinálova štědrost k Tovaryšstvu se setkala s odporem ze strany kapituly i 

probošta u sv. Mořice, podle nichž kapitulní majetek nesměl být zcizován. Kardinál 

tedy daroval jezuitům jako náhradu farní chrám Panny Marie s přiléhajícími 

budovami a k tomu šest dalších domů vedle fary. Také tento dar se ale setkal 

s odporem, kromě faráře od Panny Marie protestovali i občané Kroměříže. 

Dietrichštejn ustoupil a uvedl jako platné první darování. Krátce nato, 19. září 1636, 

kardinál zemřel a jezuité už ve znepřáteleném městě neměli žádnou podporu. Proti 

řádu se stavěli kroměřížští měšťané a kapitula a ani biskupovi rádcové jim nebyli 

příliš nakloněni. V petici olomoucké kapituly se uvádějí vážné námitky proti 

postoupení kostelů, které Dietrichštejn Tovaryšstvu daroval. Kroměřížští jezuité si 

tedy pro svou kolej museli hledat nové místo. Pomýšleli i na přesídlení do Hradiště, 

které jim potřebné stavební místo dávno slibovalo. V létě 1639 nový olomoucký 

biskup, arcivévoda Leopold Vilém, rozhodl, aby řád dostal proboštství. Leopold 

Vilém ale musel s císařským vojskem táhnout proti Švédům, pak pobýval v Praze a 

v Německu, takže spojení mezi ním a Moravou bylo nejisté a dopisy přicházely se 

zpožděním.  

Po dalších mnoha jednáních, kdy odmítali ustoupit jak probošt od sv. 

Mořice, tak měšťané, kteří nechtěli prodat řádu své domy, byl provinciál řádu P. 

Stredonius velmi znepokojen a stěžoval si na chování občanů i kapituly 

arcivévodovi. Přes všechny potíže se v roce 1642 dohodla koupě domů, proboštství 

bylo získáno a stavba koleje mohla začít. Avšak 26. června 1643 Kroměříž dobyli 

Švédové se svými valašskými spojenci. Mnoho domů bylo vyloupeno a spáleno, 

probošt od sv. Mořice i P. Jiří Lev byli zajati a město zpustlo. Jezuité začali 

pomýšlet na přestěhování koleje do jiného města a v prvé řadě mysleli opět na 



 15 

Hradiště, které švédský útok odrazilo a jezuitům uprchlým z Kroměříže poskytlo 

ochranu. Začali znovu vyjednávat s arcivévodou. Ten si přál ponechat kolej 

v Kroměříži, ale pro Uherské Hradiště mluvilo několik pádných důvodů. Jezuité 

argumentovali mimo jiné tím, že oprava vypálených budov by trvala dlouho a že 

okolí Hradiště nakažené protestantismem poskytuje větší naději na účinnou práci. 

Navíc bylo Hradiště posledním moravským královským městem, které ještě nemělo 

jezuitskou  kolej. Leopold Vilém sice odpověděl svými protidůvody, ale jezuité i 

hradišťští představitelé ve své snaze nakonec zvítězili. Velkou výhodou pro 

Hradiště také bylo, že na rozdíl od Kroměříže v něm nesídlilo téměř žádné 

duchovenstvo a v širokém okolí nebyla škola vyššího typu. Biskup nakonec 

oznámil, že nebude odporovat, pokud k přenesení koleje svolí představení řádu. 

Generál Tovaryšstva P. Mutius Vitelleschi kroměřížským jezuitům sdělil, že jim 

svůj souhlas udělí, jestliže ovšem nebude proti císař. Jezuité se tedy obrátili 

s prosbou o přestěhování koleje na císaře Ferdinanda III., jenž k tomuto přenesení 

svolil 23. září 1644.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Zemek, 2001, s. 23 – 32. 
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2. Jezuité v Uherském Hradišti  

 

 

Jezuité nebyli v Hradišti zcela neznámí. Ještě před zrušením kroměřížské 

koleje působili na Uherskohradišťsku dva členové řádu. Na misie je povolal 

městský děkan P. Michal Prokop, jenž byl stejně jako jeho předchůdce Václav 

Kulíšek příznivcem Tovaryšstva. Výsledky misijní činnosti P. Václava Příbrama a 

P. Matěje Haljaše byly obdivuhodné, přijímání katolické víry bylo na vzestupu. Ke 

zvýšení obliby jezuitského řádu v regionu přispěla i pomoc obou kněží při jednom 

z požárů, který v Hradišti vypukl.12  

Členové Tovaryšstva Ježíšova, kteří se do Hradiště ze zpustošené Kroměříže 

uchýlili na podzim roku 1643, neměli ještě vhodné zázemí. Děkan Prokop jim 

poskytnul ubytování v kaplance a dal jim k dispozici farní kostel. Městský rychtář 

Jan Český se svou manželkou Evou, dcerou Václava Kulíška, jezuitům darovali 

svobodný dvůr na předměstí a vinohrad. Kromě tohoto jim byly v letech 1645, 1647 

a 1648 odkázány vinice v Bzenci, Lipově a Blatnici. 

Hned zpočátku museli jezuité čelit několika nepříjemnostem. Blížil se 

Rákóczi se svým vojskem a tři členové řádu zemřeli na mor. Když nastal klid, 

uspořádali příznivci řádu sbírku, díky níž jezuité mohli v roce 1643 zakoupit za 825 

zlatých velkoměšťanský dům zvaný Kurcbergrovský. V tomto domě si jezuité 

zřídili svůj první příbytek a také zde byla umístěna škola a seminář.13 

Hradišťská kolej s gymnáziem patřila mezi řádové domy střední velikosti. 

Od počátku zde působilo třináct jezuitů; devět kněží, z nichž dva vykonávali misijní 

činnost na Valašsku, a čtyři laičtí bratři. Na podzim roku 1644 přišli ještě dva 

magistři, učitelé pro nově otevřené třídy gymnázia.14 

Děkan Prokop propůjčil ochotně jezuitským kněžím k užívání farní 

kazatelnu i zpovědnici. Proti původnímu ubytování jezuitů v městské kaplance se 

ostře ohradil velehradský opat, jenž se cítil dotčen, že se zde usadili bez jeho 

vědomí. Velehradský klášter si totiž nárokoval právo na patronát nad farním 

kostelem v Hradišti. Spor s jezuity byl brzy smírně vyřešen, nicméně neshody 

kláštera s městem a farou se vlekly dál. 

                                                 
12 Zemek, 2001, s. 32. 
13 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 206 – 207. 
14 Dolejšek, 1894, s. 262. 
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Založení hradišťské koleje se klade do roku 1644, avšak obléhání města 

uherskými vojsky a vypuknutí moru pozdrželo slavnostní uvedení řádu do města, 

které se tak uskutečnilo až v roce 1645. Této slavné události se už nedočkal první 

jezuitský rektor P. Jiří Lev. Jeho zdraví bylo podlomeno od doby, kdy jej věznili 

Švédové, a 24. února 1644 předčasně zemřel. Kolej prozatím vedl P. Martin 

Benedikt a 9. června byl novým rektorem zvolen P. Jan Jaranovský.15   

 

 

2.1. Budova koleje 

 

 Jezuité se hned od počátku svého působení v Hradišti připravovali ke stavbě 

koleje, k čemuž získali povolení z Říma již v roce 1644.16 K uskutečnění jejich 

plánů ale došlo až za deset let. Do té doby byla totiž Morava pustošena uherskými 

vojsky a také náklady spojené se stavbou byly velmi vysoké. Mezitím jezuité od 

města zdarma obdrželi několik domů, jiné zakoupili a některé jim byly odkázány 

hradišťskými příznivci. Mimo jiné získali rozsáhlý pozemek, který se rozprostíral 

od jižní strany Dolního náměstí17 až k městským hradbám. Právě na tomto místě 

později vyrostl jezuitský komplex kostela, koleje a gymnázia.18 

Budování koleje dostalo přednost před výstavbou kostela. Jezuité si nechali 

navrhnout dva plány, jeden odradil rektora koleje od provedení svými vysokými 

náklady, druhý návrh již byl přijat. Před zahájením stavby si ještě rektor, P. Tobiáš 

Gebler, zajistil od okolní šlechty slib značné materiální pomoci.19 

V prosinci 1653 byla uzavřena smlouva s kroměřížským stavitelem 

Blažejem Khofflerem a s kameníkem Janem Blumem, také původem z Kroměříže. 

V dubnu následujícího roku se počaly kopat základy, které musely být hluboké a 

pevně vyzděné, protože půda byla vlhká, bažinatá. V červnu roku 1654 byly 

základy dokončeny a krajský hejtman František Horecký z Horky slavnostně položil 

jménem zemského hejtmana Jana Rottala základní kámen.20 

                                                 
15 Zemek, 2001, s. 35. 
16 Jůzová, Jůza, 2003, s. 31. 
17 Dnešní Masarykovo náměstí. 
18 Zemek, 2001, s. 39. 
19 Zemek, 2001, s. 40. 
20 Jůzová, Jůza, 2003, s. 31. 
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Této slavnostní události se účastnila celá městská rada, městské 

obyvatelstvo, okolní šlechta i venkovský lid. Mši svatou sloužil provinciál řádu P. 

Ondřej Schambogen. Oltář byl ozdoben květinami a věnci a na jeho vrcholu byly 

uloženy svaté ostatky a obraz sv. Františka Xaverského, jehož ochraně měla být 

svěřena budoucí kolej i kostel. Po slavnostních bohoslužbách a obřadech za 

zakladatelku koleje Kateřinu Zoubkovou se průvod odebral na staveniště. Základní 

kámen se zazdil do zdi určené pro kolejní jídelnu. Zároveň tam byly vloženy svaté 

ostatky: část šatů sv. Hedviky, zrno sv. Jana a medailónek sv. Františka 

Xaverského.21 

Stavba koleje, podporována dobrodinci, jež poskytovali finanční podporu i 

stavební materiál, pokračovala rychle. Blažej Khoffler na ní pracoval do roku 1662, 

tento rok je totiž posledním, za nějž mu bylo podle účetních záznamů zaplaceno. 

Jestli Khoffler stavbu dokončil, nelze pro nedostatek dokumentů zjistit, ale je to 

pravděpodobné, protože kolej byla zastřešena již v roce 1658 a během následujících 

čtyř let mohly být provedeny vnitřní dokončovací práce.22 Navíc se v roce 1662 

kolem svátku sv. Jiří z Kurcbergrovského domu do nové budovy stěhovalo osm 

kněží, čtyři magistři a sedm bratrů laiků.23  

Blažej Khoffler byl pouze stavitelem, autor celého projektu je neznámý. 

Celkové náklady, jež byly na stavbu vynaloženy, se také nepodařilo zjistit, 

Khofflerův rozpočet ovšem počítal s částkou 6123 zlatých, 53 krejcarů.24 

V roce 1666 si jezuité v  koleji zřídili domácí kapli, kde se společně modlili 

a ráno se zde sloužila mše svatá. Kolejní budově, stejně jako kostelu, se ale 

nevyhnul požár, který v Hradišti vypukl 23. dubna 1681. Značně poškozena byla 

střecha a utrpěly také zdi. Po tomto požáru, při němž lehlo popelem padesát domů a 

mnoho veřejných budov, nezůstal v pořádku žádný hradišťský kostel kromě 

špitálního. Požár totiž vypukl ve františkánském klášteře a kostele a rozšířil se až ke 

koleji a kostelu Tovaryšstva, přičemž byly poničeny všechny domy stojící mezi 

budovami obou řádů. Nejhůře dopadl farní kostel sv. Jiří. Další neštěstí se událo 

roku 1695, kdy blesk zapálil Červenou věž, skladiště olověného prachu. Ač byla od 

jezuitského komplexu poměrně vzdálena, byla zničena okna, střecha i zdivo kolejní 

budovy. 

                                                 
21 Zemek, 2001, s. 42 – 43. 
22 Jůzová, Jůza, 2003, s. 31. 
23 Zemek, 2001, s. 44. 
24 Jůzová, Jůza, 2003, s. 32. 
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V roce 1705 byla zčásti obnovena střecha koleje a následující rok zde jezuité 

zřídili ústavní nemocnici. V této době řád nechal postavit i nový trakt, kam umístil 

čtyři školní třídy a lékárnu. V roce 1737 přibyla třetí část koleje určená pro 

gymnázium a divadelní sál. Roku 1750 byly chodby vyzdobeny obrazy, 

v následujícím roce byly vydlážděny a v roce 1756 byla celá kolej pokryta novými 

taškami. Zcela hotova a vyzdobena byla tedy budova koleje jen několik let před 

zrušením jezuitského řádu roku 1773.25 

 

 

2.2. Kostel sv. Františka Xaverského 

 

 Jezuité měli v Hradišti k dispozici farní kostel, proto při stavbě řádových 

budov dostala kolej přednost. Nicméně ve farním kostele se nemohlo řídit všechno 

podle jejich úmyslu a zkušeností, takže jakmile byla zčásti hotová kolej, přistoupili 

k výstavbě vlastního kostela. Snahu jezuitů podněcovaly peněžní i materiální dary 

jejich příznivců, především pak odkaz hraběnky Estery Forgaczové, paní na 

Brumově, z roku 1663, která ve své závěti jezuitům na vybudování kostela věnovala 

tři tisíce rýnských. Přípravy ovšem narušilo nebezpečí vpádu z Uher a stavba byla 

odložena. Rektor P. Jindřich Krupský začal na nový kostel znovu pomýšlet v roce 

1670. V témže roce byly položeny základy, opět hluboké kvůli vlhké půdě.26 Při 

budování základů se použilo techniky italských architektů, kteří podobným 

způsobem pracovali v Benátkách a jiných bažinatých krajích.27  

 Základní kámen vznikajícího kostela, jenž měl být jako první v české 

provincii zasvěcen sv. Františku Xaverskému, byl položen ještě v roce 1670, 

pravděpodobně se stejnou slavnostní náladou jako v případě koleje. Církevní 

obřady sloužil řádový provinciál P. Šimon Schürer.28  

Přes nesnáze s bažinatou půdou stavba pokračovala rychle, roku 1680 byl 

kostel téměř hotov, scházely jen věže. Ty byly zbudovány o pět let později a dalšího 

roku byly zasazeny portály, čímž byla architektura kostela dokončena. Stavitelem 

byl od roku 1675 hradišťský měšťan Jeronym Canevalle, avšak kdo byl jeho 

                                                 
25 Zemek, 2001, s. 44 – 46. 
26 Zemek, 2001, s. 48 – 49. 
27 Jůzová, Jůza, 2003, s. 32. 
28 Zemek, 2001, s. 49. 
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předchůdcem, se nepodařilo zjistit. Stejně jako u architektury koleje známe pouze 

stavitele, nikoli autora návrhu. Architektura hradišťského kostela je podobná vzoru 

římských chrámů, především pak plánu jezuitského kostela Il Gesù v Římě, je 

ovšem zredukována jen na kněžiště a loď s bočními kaplemi. S obdobným 

půdorysem se můžeme setkat v jezuitských kostelech v Klatovech a v Telči. 

Klatovský kostel byl budován v letech 1656 – 1673, v Telči kostel vystavěli 

v letech 1666 – 1667. Autorem kostela v Klatovech a pravděpodobně i v Telči je 

pražský architekt Dominik Orsi. Vzhledem k velké stylové příbuznosti mu tak snad 

můžeme přiřknout i projekt hradišťského kostela. K této hypotéze přispívá i fakt, že 

Orsi je autorem více jezuitských budov, a jezuité rádi využívali služeb jednoho 

autora, jenž se jim osvědčil. Pro příklad nemusíme jít daleko. Pražský malíř Jan Jiří 

Heinsch, který tvořil výhradně pro jezuity, je autorem obrazu nad hlavním oltářem 

hradišťského kostela. Rozměrná olejomalba představuje sv. Františka Xaverského 

křtícího orientálního krále.29 

Ačkoliv kostel nebyl ještě zcela dokončen, bohoslužby se zde sloužily již od 

roku 1677. V roce 1680 byla položena střecha, která hned následující roku shořela 

při již zmíněném požáru. Kromě střechy bylo zničeno dřevo určené ke stavbě oltáře, 

roztavily se zvony a poškozeny byly i zdi. Aby mohly být obnoveny bohoslužby, 

jezuité kostel rychle opravili. Farní kostel sv. Jiří požár zničil téměř úplně a než byl 

opraven, užíval se kostel sv. Františka Xaverského i k farním účelům. Jezuité tak 

oplatili pohostinství, které jim farní kostel poskytnul v počátcích působení řádu ve 

městě. 

Kostel byl vysvěcen 30. června 1682 olomouckým biskupem Janem 

Breinerem. Slavnostního aktu se účastnila celá městská rada, měšťanstvo, okolní 

šlechta a četné průvody občanů ze sousedních vesnic. Ve stejný den byly posvěceny 

i nové zvony.  

Ve stavbě kostela se pokračovalo až do roku 1687, poté jezuité, opět 

s podporou šlechty a bohatého měšťanstva, přistoupili k vnitřní výzdobě, jíž 

věnovali velkou péči. V roce 1690 byla před hlavním oltářem zřízena řádová krypta, 

protože dosavadní dvě byly po morové epidemii přeplněny. Do nové krypty byly o 

dva roky později přeneseny ostatky zakladatelky koleje Kateřiny Alžběty Zoubkové 

ze Zdětína a Habrovan.30 

                                                 
29 Jůzová, Jůza, 2003, s. 34 – 37. 
30 Zemek, 2001, s. 50 – 52. 
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Výstavba a zařizování kostela probíhaly ve dvou etapách. První fáze 

zahrnuje období od položení základů v roce 1670 do poloviny 18. století. Druhá 

etapa souvisí s přestavbou kostela v letech 1754 – 1755, kdy byly přestavěny věže, 

byla pozměněna fasáda průčelí kostela a proměnou prošly také interiérová výzdoba 

a mobiliář.31 Proměna interiéru kostela nebyla nutná kvůli špatnému stavu stávající 

výzdoby, ale díky odlišnému názoru jezuitů na výtvarné umění. Postoj jezuitů na 

působení uměleckého díla se od dob založení řádu do první poloviny 18. století 

zásadně proměňoval. Od počáteční normy strohosti a zdrženlivosti se jezuité 

odvrátili s nástupem P. Paola Olivy na místo řádového generála v roce 1644. Podle 

soudobých představ měly vizuální vjemy mnohem větší význam než mluvené slovo 

a jezuité dokázali obrazů velmi dobře využít v náboženské meditaci. Došlo 

k posunu v estetickém vnímání, k otevřenějšímu přijímání umění dynamického 

baroka a později i zjemnělého rokoka. 

V roce 1768 se začalo s výstavbou nového hlavního oltáře, který měl 

nahradit oltář původní, na němž stolařské práce prováděl Adam Freytag. Tento bratr 

laik, jehož přezdívali „domácí Praxiteles“, vytvořil pro hradišťský kostel i 

vyřezávané lavice. Plastická výzdoba nového oltáře pochází z dílny brněnského 

sochaře, řezbáře a grafika Ondřeje Schweigla, představitele rokokového klasicismu, 

jenž vytvořil sochy sklánějících se andělů na dolní části oltáře. Štukatérské a 

některé další sochařské práce na hlavním oltáři jsou dílem rokokového sochaře 

Františka Hiernleho. Součástí oltáře je kříž vyrobený neznámým českým umělcem 

Janem ve Střední Americe, odkud jej do vlasti přivezl Karel Khofler.32  

Hradišťský kostel je jednolodní, třicet šest a půl metru dlouhý, jedenáct 

metrů a třicet pět centimetrů široký a osmnáct metrů vysoký. Jeho základem je 

sálová loď, k níž po stranách přiléhají boční kaple. Kostel byl zakončen provizorní 

kolmou zdí, pomýšlelo se totiž na jeho budoucí rozšíření ve směru hlavní osy. Kvůli 

nedostatku finančních prostředků však k tomuto rozšíření nikdy nedošlo.33 Proto 

v roce 1760 malíř Juda Tadeáš Supper z Moravské Třebové vyzdobil rovnou stranu 

presbytáře freskami s iluzí perspektivního sloupoví vzbuzující dojem, že loď ještě 

pokračuje. Postavy Františka Borgiáše a Petra Kanisia rozmlouvající s andělem po 

                                                 
31 Frolcová, 2009, s. 12. 
32 Frolcová, 2009, s. 16 – 17. 
33 Zemek, 2001, s. 53. 
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stranách sloupoví iluzi prostorovosti ještě zvyšují. S podobnými pokusy o 

prolomení prostoru se můžeme setkat i v jiných jezuitských chrámech.34 

V hradišťském kostele je sedm kaplí. První kaple u hlavního portálu napravo 

od hlavní lodě je kaple Anděla Strážce, za ní následují kaple sv. Josefa a kaple 

Panny Marie Sedmibolestné. Naproti nim leží kaple zasvěcené sv. Anně, sv. Ignáci 

z Loyoly a sv. Barboře. Sedmá a největší kaple se nachází vpravo od hlavního oltáře 

a je zasvěcena sv. Viktorii, patronce Uherského Hradiště. 

Kaple sv. Viktorie byla vytvořena pro uložení ostatků této světice, které 

nově vzniklé koleji v Kroměříži věnoval český provinciál P. Mikuláš Lancitius. 

Protože válečné události zabránily jejich bezpečnému přenesení do Hradiště, byly 

uloženy v jezuitské koleji v Brně, odkud byly v roce 1635 převezeny do nově 

budované koleje v Hradišti a prozatímně umístěny v Kurcbergrovském domě. 8. 

července 1657 byly ostatky slavnostně uloženy ve farním kostele sv. Jiří a tímto 

dnem počal náboženský kult sv. Viktorie v Hradišti. Nová etapa kultu nastala po 

přenesení ostatků do nově vybudované kaple jezuitského kostela roku 1677. 

Na výzdobě kaple pracovali italští štukatéři Matyáš Rezzi a Domenico 

Gagina, autor fresek je však neznámý. Na počátku 18. století byla kaple vybílena a 

přesvěcena na kapli Loretskou. V roce 1749 byla však opět zasvěcena sv. Viktorii. 

Velká část původních fresek byla pod několikavrstevnou přemalbou objevena 

teprve během rozsáhlé renovace kostela po povodni v roce 1997. K jejich úplnému 

odkrytí a obnovení se přistoupilo o dva roky později. Malby představují umučení 

světice, sv. Viktorii jako patronku města a ochránkyni hradišťské koleje a téma 

volně čerpající ze Zjevení sv. Jana Klanění se beránku.  

Kromě fresek se v kapli nachází oltář, v jehož středu stojí relikviář z druhé 

poloviny 18. století, jenž se skládá ze tří částí, v nichž jsou umístěny svaté ostatky. 

Do horní části relikviáře je vsazena lebka sv. Viktorie, ve střední a dolní části jsou 

další kosterní pozůstatky. 

Oslavy svátku sv. Viktorie v Hradišti pořádali jezuité každoročně od roku 

1657. Trvaly několik dní a měly velký náboženský, společenský i kulturní význam. 

Během oslav se konaly průvody, mše a také se hrála divadelní představení s výjevy 

ze života světice. Úcta ke sv. Viktorii se šířila za hranice města i kraje, a tak o jejím 

svátku do Hradiště přicházela velká procesí z okolních vesnic. 

                                                 
34 Frolcová, 2009, s. 18. 
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O podobě šestice bočních kaplí ze 17. století máme pouze nejasnou 

představu. V roce 1677 jezuité uzavřeli smlouvu s místním stolařem Janem 

Zelenkou na zhotovení oltáře Panny Marie Sedmibolestné, začátkem 80. let byl 

pořízen oltář sv. Barbory. V roce 1687 následoval oltář sv. Ignáce a v dalším roce 

oltář sv. Josefa, na němž stolařské práce vykonal už zmíněný „domácí Praxiteles“ 

Adam Freytag. V letech 1691 a 1692 jezuité pořídili u nejmenovaného pražského 

malíře obrazy pro oltář sv. Anny a oltář Anděla Strážce. Jan Petr Cerroni malíře 

ztotožňuje s Janem Heinschem, ale tato teorie se zdá nepravděpodobná. Kromě 

velkých zakázek sochařských, malířských a stolařských hradišťští jezuité soustavně 

pořizovali bohoslužebné náčiní, textilie a liturgické oděvy. 

V 18. století do bočních kaplí přibyly obrazy z dílny Ignáce Viktorina 

Raaba. K těm nejvýznamnějším patří hlavní oltářní obrazy v prostředních kaplích 

po obou stranách kostela. Smrt sv. Josefa v pravé kapli a výjev ze života sv. Ignáce 

v protilehlé kapli, kde je zakladatel řádu zobrazen ve chvíli, kdy se mu zjevil 

Kristus s křížem na zádech. Uprostřed v rozevřené knize, kterou drží andílci, jsou 

zvýrazněny iniciály AMDG35. Obě malby charakterizují Raaba jako představitele 

vrcholného baroka, který pozvolna přechází k rokokovému cítění s určitými prvky 

klasicistní hloubky zobrazovaného prostoru. Pro kapli sv. Josefa jezuité získali ještě 

dvě Raabova díla, obraz sv. Jakuba a obraz sv. Jana Nepomuckého.36 

Zařízení kostela bylo dokončováno v době, kdy jezuité již Hradiště 

opouštěli. Trvalo tak celé století, než byl hradišťský jezuitský kostel zcela hotov. 

Avšak jeho význam po zrušení řádu neupadl, kvůli nevyhovujícímu stavu kostela 

sv. Jiří byl hned v roce 1778 prohlášen za farní a tím zůstal dodnes. 

 

 

2.3. Kazatelská činnost hradišťských jezuitů  

 

 Působení jezuitského řádu bylo jedním z vlivných nástrojů habsburské 

rekatolizace. Řád přinesl jiné pastorační metody, nový styl kázání, pečlivou 

                                                 
35 Ad maiorem Dei gloriam, tj. K větší slávě Boží. Heslo sv. Ignáce z Loyoly a později celého 
jezuitského řádu. 
36 Frolcová, 2009, s. 20 – 25. 
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katechetickou činnost, okázalé církevní průvody a slavnosti s hudbou; to vše 

sloužilo k uchvácení barokního člověka. 

 Hradišťští jezuité zpočátku kázali ve farním kostele sv. Jiří. Toto jim se 

souhlasem olomoucké konzistoře umožnil hradišťský děkan Michal Prokop. Účinek 

jezuitských kázání se projevil brzy, na mše i ke zpovědi začal chodit značný počet 

lidí. Jakmile bylo v koleji více kněží, určili jezuité zvláštního kazatele pro obyčejné 

neděle a jiného pro sváteční dny. V roce 1669 také zavedli postní kázání. 

 Svou pastorační činnost hradišťští jezuité plně rozvinuli až ve vlastním 

kostele sv. Františka Xaverského, kde již nebyli vázáni farními povinnostmi. 

Nicméně až do vypuknutí požáru v roce 1681 jezuité kázali i ve farním kostele. 

Požár zničil oba kostely a kázání probíhala v malé nemocniční kapli sv. Alžběty, 

která ovšem nebyla vyhovující, takže jezuité rychle zrekonstruovali svůj kostel, aby 

mohli opět sloužit bohoslužby. Kostel sv. Jiří se opravoval mnohem déle a farní 

mše byly přeneseny do kostela františkánského, kde se jezuité, aby předešli 

případné nevraživosti, kázat neodvážili. Následujících deset let tak kázali pouze ve 

vlastním kostele.  

 Ani další hrozící nebezpečí z Uher nezmenšilo jezuitskou horlivost. Během 

uherského povstání v roce 1683 se dokonce několik neděl konaly bohoslužby dvě, 

kromě ranního kázání se v pět hodin odpoledne sloužila pobožnost ke cti 

Nejsvětější Svátosti oltářní. 

 Od roku 1692 se kazatelské činnosti hradišťských jezuitů otevřely opět širší 

možnosti. Městský farář a děkan Jiří Obročný jim udělil právo kázat ve farním 

kostele a jezuité tak měli možnost působit na dvou místech. Od tohoto roku byli 

každoročně určováni vždy čtyři kazatelé, dva pro obyčejné a sváteční kázání ve 

farním kostele a dva ve vlastním chrámu. Kromě těchto bývali v Hradišti ještě 

zvláštní kazatelé na třídenní kázání před Popeleční středou, na postní období a na 

osmidenní po svátku Božího těla. 

 Bohoslužeb v obou kostelech i náboženských průvodů a slavností se velkém 

počtu účastnili nejen obyvatelé města, ale i lidé ze sousedních vesnic. Jezuité 

věnovali svou pozornost také vojenské posádce, jež v Hradišti sídlila. V roce 1661 

zavedli pro vojáky německá kázání ve farním kostele, která však pro nevalnou účast 

po dvou letech zanikla. Za neúspěchem stála zřejmě přílišná radikálnost kněze P. 

Matěje Prexlera, většina vojáků totiž raději navštěvovala bohoslužby u 

umírněnějších františkánů. Většího úspěchu dosáhly německé mše pro vojsko 
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v roce 1727. Tentokrát se konaly v kostele jezuitském. Podobně jako jiná kázání 

neměla trvat déle než půl hodiny. Účastnili se jich nejen vojáci, ale i němečtí 

obyvatelé města, kteří dokonce v roce 1745 založili nadaci 150 zlatých, aby se před 

bohoslužbami ve sváteční dny a v postním období mohly zpívat německé písně za 

doprovodu varhan.37 

 Z příležitostných pobožností byly důležité zvlášť ty morové, jež se sloužily 

za odvrácení morové rány. V roce 1679 se po deset dnů věřící scházeli v jezuitském 

kostele, aby modlitbou a zpěvy prosili sv. Františka Xaverského o pomoc a 

ochranu. Zároveň se konal prosebný průvod s prapory morových ochránců. 

Následujícího roku, kdy mor již řádil, se k prosebné modlitbě lid shromažďoval 

každé úterý. Hradišťští jezuité žádnému nemocnému neodepřeli poslední útěchu, 

ani když čtyři řádoví kněží moru také podlehli. 

 V pozdním létě roku 1710 se z nařízení olomoucké konzistoře sloužila další 

pobožnost za odvrácení moru. V Hradišti morová rána vypukla v roce 1715, 

přičemž nejvíce nemoc řádila od května téhož roku do srpna 1716. Město se údajně 

podobalo pohřebišti, styk s okolím byl znemožněn a byly zakázány i bohoslužby. 

Přesto, pokud to bylo možné, se stále pořádala pobožnost s prosbami k patronu 

hradišťského jezuitského kostela a jezuité si počínali stejně obětavě jako při morové 

ráně v roce 1680.38 

 

 

2.4. Misijní činnost hradišťských jezuitů 

 

 Jednou z hlavních aktivit jezuitského řádu byla činnost misijní, již můžeme 

rozdělit na misie vnitřní a vnější. Vnitřní misie se pohybovaly v okruhu provincie a 

jejich cílem bylo především přimět nekatolické obyvatelstvo ke konverzi. 

Pravidelné poučování o víře patřilo k povinnostem každého způsobilého kněze 

Tovaryšstva.39 

 Hradišťští jezuité konali misie po celém regionu. Mimo jiné byli pověřeni 

úkolem přivést ke katolické víře Valachy. Úspěch slavili v polovině 17. století, kdy 

                                                 
37 Zemek, 2001, s. 57 – 61. 
38 Zemek, 2001, s. 63 – 64. 
39 Čornejová, 2002, s. 123. 
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tisíce Valachů začaly přicházet na kázání. Katolicismus na Hradišťsku převážil na 

protestantstvím koncem 17. století, pouze v horách zůstalo několik tajných 

evangelíků, kteří se po vydání tolerančního patentu přihlásili k augsburskému 

vyznání.40 

 Pozornost jezuitů na Valašsku byla upřena především k městům Vizovice a 

Vsetín. Navazovali zde na misijní činnost z počátku 17. století, která zde ovšem 

díky touze lidu po svobodě a bojům s katolickou vrchností neslavila velký úspěch. 

V roce 1634 znovu žádal vizovický pán Melchior Doczi generála řádu P. Mutia 

Vitelleschiho o dva misionáře a krátce před Velikonocemi mu bylo vyhověno. P. 

Mikuláš Slabina a P. Martin Fuňák zde působili déle než rok, ale setkali se 

s nezájmem a netečností obyvatel. Až když do svých kázání zařadili divadelní 

prvky a začali předvádět hru o Kristově utrpení, probudil se zájem vizovických 

nekatolíků a několik desítek z nich konvertovalo. 

 Po usazení jezuitů v Kroměříži v roce 1636 pokračovaly jejich misie mezi 

Valachy, tentokrát na vsetínském panství, kde se ovšem setkali s ještě větším 

odporem obyvatelstva než na Vizovicku. Už tak dost nesnadná práce jezuitů byla 

ztížena působením predikantů, evangelických kazatelů, kteří se na Valašsku tajně 

zdržovali nebo tam přicházeli z Uher. Mimo to působení řádových kněží 

komplikovalo neustálé prodlužování války a vpády uherských a švédských vojsk. 

Švédové při těchto vpádech počítali s valašskou pomocí a regionem procházeli 

jejich političtí emisaři, kteří obyvatelstvo k této pomoci podněcovali.  

Valaši významně přispěli k dobytí Kroměříže v roce 1643 a pomáhali 

zásobovat švédské posádky v Olomouci. Po odchodu Švédů z Moravy na podzim 

roku 1643 ale Valaši zůstali osamoceni a na počátku následujícího roku proti nim 

od Holešova vyjelo císařské vojsko. Současně byl na Valachy podniknut útok z 

uherské strany. Majitel vsetínského panství Mikuláš Pazmány totiž požádal 

ostřihomského arcibiskupa, aby ve Vídni urgoval vojenskou výpravu proti 

vsetínským poddaným, kteří se otevřeně bouřili proti své vrchnosti. Vzpouru se 

podařilo potlačit, povstalci museli odevzdat zbraně, na tři sta lidí bylo odsouzeno na 

smrt a pro výstrahu bylo vypáleno několik vesnic.  

 Významnou osobou byl luterán Jan, jenž byl pro podezření z přípravy 

vzpoury proti císaři vězněn v Brně. Jan se obrátil na katolickou víru a vstoupil do 
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Tovaryšstva Ježíšova. Svým krajanům vyložil důvody svého obrácení a vyzval je, 

aby jej následovali. Jan připravoval odsouzené Valachy na smrt a u několika z nich 

docílil, že se stali katolíky. Všichni uvěznění, kteří se zřekli protestantismu, dostali 

milost. Obyvatelé Vsetína pak sami zahnali luteránské kazatele a žádali o jezuity, 

kteří pak pastorovali mezi lidem a spravovali pět kostelů na Vsetínsku, kde se 

začalo na bohoslužby scházet značné množství lidí.  

I přes laskavost a horlivost jezuitů ale rekatolizace postupovala pomalu a 

státní moc nebyla spokojena. V roce 1650 hrabě Pazmány nařídil, aby se všichni 

vsetínští poddaní buď obrátili na katolickou víru, nebo se vystěhovali. Zpočátku se 

toto nařízení setkalo s odporem, avšak díky ráznému jednání vrchnosti a pod 

hrozbou vězení 6. listopadu všichni Vsetíňané i lid z okolního vesnic slíbili, že se 

stanou katolíky. O dva roky později se tak u zpovědí shromáždilo na patnáct tisíc 

lidí. I zaujatost obyvatelstva svérázného regionu vůči jezuitům pomalu mizela, ale 

nadějné působení misionářů bylo zmařeno nařízením olomouckého generálního 

vikáře Klaudia ze Soriny z roku 1653, podle kterého jezuitští kněží pracující na 

Valašsku měli zastávat všechny povinnosti farářů. Toto nařízení se ale neshodovalo 

se stanovami řádu, proto se misionáři vrátili zpět do hradišťské koleje a ve 

valašských kostelech vypomáhali jen o svátcích. Vždy tam ale docházeli ochotně a 

o Valašsko se zajímali i v budoucnu. 

V druhé polovině 17. století byli hradišťští jezuité na různé žádosti opět 

posíláni na Valašsko na misie. V regionu se stále udržoval evangelický duch, 

především díky útokům Uhrů, kteří nejen pustošili kraj, ale přiváděli s sebou i 

protestantské misionáře. Aby se katolická víra snadněji rozšiřovala, vypomáhali si 

jezuité svým typickým způsobem. Koncem prosince roku 1680 byla předvedena hra 

s vánoční tématikou, před Popeleční středou hra O vražedníku duše a v postním 

období jezuité dramaticky ukázali Kristovo umučení. Mimo to o různých svátcích 

recitovali verše. 

Na podzim roku 1690 byla olomouckou biskupskou konzistoří zřízena na 

Valašsku biskupská misie, pro niž byli určeni dva kněží z hradišťské koleje, slavný 

misionář P. Stanislav Rapalius a P. Václav Kostelecký. Tito dva jezuité si práci 

rozdělili, P. Stanislav měl na starosti Vsetínsko a oblast kolem Valašského Meziříčí, 

zatímco P. Václav působil na Starohrozenkovsku.41 
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Obyvatelstvo na Starohrozenkovsku bylo ještě více zaujato proti jezuitům 

než lid na Vsetínsku. Kraj byl také více ovlivněn evangelíky ze Slovenska. Misionář 

ale neochaboval ve svém úsilí a katechetickou činnost prováděl jak v neděli, tak ve 

všední dny. Jeho práce byla ještě ztížena faktem, že v Hrozenkově nebyl kostel. 

Koncem 17. století se tedy přistoupilo aspoň ke stavbě kaple. I neutuchající války 

zde měly větší dopad. V roce 1704 Hrozenkov lehl popelem a obyvatelstvo uteklo 

do hor, takže pastorační práce nepřinášela žádný užitek. 

Od roku 1652 působili jezuitští misionáři i na uherskoostrožském panství. 

Také zde se díky laskavému vystupování jezuitů podařilo přimět lid k navštěvování 

kostelů, jichž tato oblast čítala na dvanáct. Jakmile se obyvatelstvo tohoto kraje 

stalo katolickým, pokračoval misionář dále do hor až na slovenské pomezí, zatímco 

na jeho dřívější působiště nastoupil jiný kněží z hradišťské koleje, aby vzdělával a 

utvrzoval ve víře nové katolíky.42 

K misijní činnosti řádu nepatřilo jen kázání, jezuité prosluli také 

zabavováním škodlivých knih. Rukopis Josefa Hofera, faráře ve Starém 

Hrozenkově, nás seznamuje s jezuitskou kulturou na Hrozenkovsku a s částí deníku, 

který si zde vedl jezuitský misionář P. Karel Kulich. Podle Hoferových záznamů 

jezuité na Hrozenkovsku zabavili a spálili desítky heretických knih.43 

Na Vsetínsku, Hrozenkovsku i Uherskoostrožsku obraceli hradišťští jezuitští 

misionáři protestantský lid ke katolické víře až do zrušení řádu. Během jejich 

neobyčejně horlivé činnosti doznali hodně úspěchů, zároveň byla ale jejich pilná 

práce neustále narušována vojenskými vpády z Uher a vlivem evangelíků 

z blízkého Slovenska. Svou vlídností a dobrotou získali jezuité pro katolictví mnoho 

obyvatel těchto silně protestantských regionů, což by se pouhými přísnými 

nařízeními vrchnosti zřejmě nikdy nepodařilo. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Zemek, 2001, s. 208 – 211. 
43 Riedl, 1964, s. 38. 
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2.5. Významní členové koleje 

 
 

Z řady vynikajících kazatelů, misionářů, spisovatelů či básníků, které hostila 

hradišťská kolej, vybírám tři členy Tovaryšstva: historiografa Jiřího Crugeria, 

básníka Felixe Kadlinského a misionáře Stanislava Rapalia. 

 Jiří Crugerius (Kruger) se narodil 8. listopadu 1608 v Praze. Do řádu, jehož 

členem zůstal až do své smrti, vstoupil v sedmnácti letech. Působil v kolejích 

v Jičíně, Hradci Králové a Litoměřicích. Poslední léta svého života strávil 

v Uherském Hradišti, kde v letech 1659 – 1662 vykonával funkci rektora a podílel 

se na rozvoji tamějšího školního dramatu. Zemřel 9. března 1679.44  

Crugerius byl blízkým přítelem Bohuslava Balbína, také člena Tovaryšstva, 

jenž se po jeho smrti ujal dokončení velkého a jediného tiskem vydaného 

Crugeriova díla Sacri pulveres inclyti regni Bohemiae et nobilium eiusdem 

pertinentiarum Moraviae et Silesiae. Dílo představuje kalendářové zápisky 

připomínající ke každému dnu nějakou událost či události, které se právě toho dne 

před lety přihodily. Vedle Balbína byl Crugeriovým důvěrným přítelem i druhý 

význačný představitel naší historiografie 17. století, Tomáš Pešina z Čechorodu, 

s nímž Crugerius spolupracoval a jemuž také připsal první svazky svých Sacri 

pulveres.45 

Felix Kadlinský pocházel z Horšova Týna, kde se narodil 18. října 1613. 

Členem jezuitského řádu se stal v roce 1635. Nejprve působil jako profesor 

humanitních studií především v Jičíně, později jako hospodářský správce hradišťské 

koleje. Během posledních let svého života byl postižen tak těžkým revmatismem, že 

prý nemohl ani opustit lože. Zemřel v Uherském Hradišti 15. listopadu 1675.  

Kadlinský se řadí k nejlepším barokním spisovatelům, avšak jeho dílo tvoří 

především překlady. Z díla německého barokního mystika Friedricha von Spee 

uvedl do češtiny například Güldenes Tugendbuch (v překladu Zlatá ctností kniha, tj. 

skutkové a cvičení třech božských ctností, víry, naděje a lásky) a především 

Trutznachtigal oder Geistliches poetisch Lustwäldlein (Filomela nebo 

Zdoroslavíček v kratochvilném háječku postavený). Mezi jeho původní práce patří 

hagiografické dílo Zrcadlo bolestné Matky boží Panny Marie z útrpností Kristových 

                                                 
44 Zemek, 2001, s. 226. 
45 Kalista, 1941, s. 331. 
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zformované a posmrtně vydané úvahy Pokladnice duchovní, tj. pravých a 

spasitedlných pokladův schránka.46  

Tento básník vynikal neobyčejnou úctou k sv. Františku Xaverskému a  

velmi se snažil, aby byl hradišťský kostel věnovaný tomuto světci dostavěn co 

nejdříve. Za tímto účelem vydal v roce 1672 překlad Františkova latinského spisu a 

rozhodl se všechen zisk z vydání svých knih věnovat na tuto stavbu. 

Mezi misionáři, kteří působili koncem 17. století na Valašsku, vynikl 

především P. Stanislav Rapalius. Narodil se 7. května 1640 ve Frýdku, mezi jezuity 

vstoupil o dvacet let později. V Hradišti působil jako magistr na gymnáziu, 

konkrétně vyučoval v poetice. Po absolvování teologických studií se vrátil opět na 

gymnázium jako vedoucí různých tříd, především pak rétoriky. Vynikal znalostí 

jazyků, z nichž nejlépe ovládal latinu a řečtinu. Pro studenty vydal řeckou 

modlitební knihu a mimo to sepsal řadu latinských a řeckých eucharistických básní 

a písní, které se přednášely a zpívaly o slavnosti Božího Těla. Tyto básně a písně 

byly tak oblíbené, že se rozšířily i do jiných měst. 

 V roce 1690 byl Rapalius vyvolen za prvního misionáře v tzv. biskupské 

misii na Vsetínsku a Hrozenkovsku. Vsetínským regionem procházel téměř dvacet 

let a přitahoval obyvatele tohoto kraje svou učeností spojenou s neobyčejnou 

skromností. Sám na katolickou víru obrátil obyvatelstvo několika vesnic i město 

Vsetín. 

 7. května 1708 obklíčila Vsetín uherská vojska. Vsetíňané utekli do městské 

tvrze, ale nepřátelům se ji podařilo dobýt. Rapalius všemožně poskytoval poslední 

útěchu, sám byl ale uherskými vzbouřenci napaden. Když zjistili, že je katolickým 

knězem, bez milosti jej usmrtili a jeho zohavené a  obnažené tělo nechali ležet. Za 

čtyři dny Rapaliovo tělo, v kterém bylo dvacet tři bodných ran, našel zlínský farář 

P. Kopečný, jenž je nechal dopravit do Hradiště. Pohřbu se účastnilo celé město i 

místní františkáni a velehradští cisterciáci. Hned poté se začala šířit úcta k Rapaliovi 

jako mučedníkovi.47  

 Rapalius byl pohřben v kryptě hradišťského kostela, krátce nato se ale 

rozvodnila řeka Morava a voda vnikla i do kostela. Když se po dvanácti dnech od 

pohřbu zjišťovaly škody napáchané vodou, tělo Stanislava Rapalia bylo nalezeno ve 

velmi dobrém stavu a na jeho mrtvé tváři byl znatelný úsměv. Na Rapaliovu počest 

                                                 
46 Kalista, 1941, s. 335. 
47 Zemek, 2001, s. 228 – 230. 
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dal tehdejší rektor hradišťské koleje P. Emericus Sunnegk namalovat obraz P. 

Stanislava, „usmívajícího se mučedníka“, jenž byl oslavován i za hranicemi země.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Koláček, 2001, s. 257. 
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3. Kolejní hospodářství 

 

 

Díky odkazu Kateřiny Alžběty Zoubkové disponovala kroměřížská, 

respektive hradišťská kolej rozsáhlými statky Zdounky a Habrovany. Na těchto 

dvou panstvích založili jezuité své rezidence.49  

Správy zdouneckého panství se jezuité ujali ještě za života zakladatelky 

koleje. Statek byl jako jejich vlastní zapsán do zemských desek 21. ledna 1636 a 16. 

června téhož roku za přítomnosti samotné Kateřiny zdounečtí poddaní slíbili 

jezuitům poslušnost.  

Zdounecké panství se skládalo z městečka Zdounky a vesnic Troubky, 

Zlámanka, Těšánky, Újezdsko, Divoky, Roštín, Lhotka, Skržice, Soběsuky, 

Cvrčovice a Rataje. K panským budovám náležel podle přiznání z roku 1667 

zámek, mlýn a hospodářské budovy. V Troubkách byl mlýn, panský šenk a stáje pro 

dobytek, ve Zlámance mlýn a panská stavení, v Újezdsku stáj pro dobytek, ve 

Skržicích panský mlýn a stáje, v Soběsukách dvůr a ovčín a ve Cvrčovicích a 

Ratajích byl šenk. Podle lánského rejstříku z roku 1657 polovina polností náležela 

dominikálu a polovina rustikálu. 

Na polích sedláci robotovali nejprve tři dny v týdnu, avšak hradišťská kolej 

měla mimořádné potřeby především materiálu na stavby, a tak se robotní doba 

zvyšovala, až nakonec poddaní pracovali na jezuitských polích celý týden. Nemohli 

ale obdělávat svá pole, která ležela ladem a neposkytovala žádný výnos. Situace 

zdouneckých poddaných byla natolik tížívá, že sám český provinciál při návštěvě 

v roce 1670 důrazně připomínal hradišťským jezuitům, že poddaní jsou povinni 

robotovat pouze tři dny v týdnu, a zakázal jim zdržovat poddané po celý týden. 

Kromě roboty zatěžovaly poddané i stoupající kontribuce. Jejich zvyšování výborně 

ilustruje požadovaná daň z vrchnostenských komínů během posledních let 17. 

století. Zatímco v roce 1671 zaplatila kolej za dvacet sedm komínů 13 rýnských, 30 

krejcarů, roku 1694 už musela z téhož počtu komínů odvést daň 108 rýnských. 

                                                 
49 Rezidence byly jedním z typů jezuitských řádových domů. Většinou podléhaly některé koleji, 
která je spravovala a vysílala do nich své příslušníky. Mezi hlavní aktivity rezidencí patřila 
především pastorační činnost, u některých však byla otevřena i nejnižší třída gymnázia. (Čornejová, 
2002, s. 58.) 
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Vzhledem k tomu, že i jezuitská vrchnost své dávkové povinnosti přenášela 

na poddané, nacházeli se tito ve skutečně nelehké situaci. Kvůli nedostatku 

finančních prostředků odváděli jako náhradu obilí a dobytek, čímž se jen zvětšoval 

hlad, a proto obyvatelstvo často utíkalo na nedaleké petřvaldské panství nebo do 

Uher.50 

Do zdouneckého kostela Nejsvětější Trojice dosazovali hradišťští jezuité 

faráře z řad světských kněží. V letech 1745 – 1749 nechal rektor koleje kostel 

přestavět do barokní podoby. Vlastní rezidenci si jezuité zřídili v místní tvrzi, kde 

mezi lety 1655 až 1661 vybudovali domácí kapli zasvěcenou sv. Ignáci z Loyoly. 

Po zrušení řádu roku 1773 připadly Zdounky studijnímu fondu, jenž je v roce 1804 

prodal.51 

K habrovanskému panství náležely vesnice Habrovany, Nemojany a Luleč. 

V Habrovanech jezuitům náležel zámek a dvůr s pivovarem, v Lulči také dvůr s 

pivovarem a v Nemojanech byly hospodářské budovy. O tyto statky jezuité vedli 

zdlouhavý spor s příbuznými Kateřiny Alžběty, jež si na panství činili nárok.52 

V habrovanské rezidenci zřídili jezuité roku 1650 kapli sv. Viktorie, která 

byla na počátku 18. století přestavěna. V Lulči nechal řád vybudovat nový kostel, 

který byl v roce 1741 dokončen a zasvěcen sv. Isidorovi. Po zrušení řádu se i 

habrovanské panství stalo majetkem studijního fondu.53 

Dalším důležitým statkem hradišťských jezuitů byl dvůr ve Starém Městě, 

který jim spolu s vinohradem v Mařaticích odkázal ve své závěti z 25. září 1643 

hradišťský rychtář Jan Český. Dvůr čítal 102 měřic orné půdy a dvanáct luk. Na 

dvoře se chovalo několik tažných i jezdeckých koňů, hovězí dobytek, prasata i 

drůbež. Zaměstnáni zde byli šafář se šafářkou, čtyři čeledíni a dvě děvečky. Služné 

ale bylo dost nízké, takže čeleď často utíkala do Uher, kde se jim nabízely lepší 

možnosti. 

K vinohradu v Mařaticicích přikoupili jezuité v roce 1741 sousední vinici. 

Kromě těchto vinic jim náležely ještě další, získané buď donacemi, nebo 

zakoupením. Kateřina Alžběta jezuitům věnovala sedm částí vinohradu 

v bzeneckých horách zvaných Havala, kyjovský měšťan Jiří Sova jim roku 1661 

                                                 
50 Zemek, 1955, s. 31 – 33. 
51 Foltýn et al., 2005, s. 767 – 768. 
52 Zemek, 1955, s. 33 – 34. 
53 Foltýn et al., 2005, s. 301. 
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daroval tři čtvrti vinohradu v úseku Horní Hora. Následujícího roku sami jezuité 

zakoupili od bzeneckého měšťana Hochmanna dvůr s vinným lisem. 

Díky donaci vizovické hraběnky Zuzany Majetínské, rozené Docziové, 

získali jezuité vinice v Blatnici, k nimž v roce 1654 přikoupili další od dědiců 

hradišťského děkana. Téhož roku jim vinohrad věnoval i ostrožský kníže. Další 

jezuitské vinice ležely na Lipovsku, Boršicku a na Nové Hoře.54 

 

 

3.1. Spory s městem 

 

 Hospodářský stav Uherského Hradiště byl v druhé polovině 17. a počátkem 

18. století žalostný. Příjmů ubylo, zato ale vzrostly náklady. Neustále probíhalo 

opevňování města, Hradiště vydržovalo vojenskou posádku a za účast na 

stavovském povstání bylo trestáno vysokými daněmi.  

 Městské finance byly ve stále větším nepořádku, takže Hradiště nemohlo 

zaplatit fortifikaci a stavbu mostů. Když se hledala příčina špatného hospodaření, 

vyšlo najevo, že se na úkor města obohacovala městská rada s vojenským velitelem 

a rozpočet města neúměrně zatěžoval i děkanův plat. Tyto nešvary nebyly 

pravděpodobně odstraněny, protože v roce 1697 obyvatelé města podali stížnost na 

městskou radu i rychtáře, který se prý povyšuje nad občany a šikanuje je. Další 

stížnosti se týkaly hospodaření v městském pivovaru, častého požadování nucené 

práce od měšťanů, jejich tělesného trestání a bránění ve sběru dříví v městském 

lese.  

 Koncem 17. století se zdálo, že se stav městských financí podstatně zlepšil, 

neboť město koupilo za 26 700 rýnských cetechovické panství. Hospodaření na 

statku bylo ale velmi špatné, proto komise pro hospodaření královských měst 

rozhodla, aby byl dán do dražby a roku 1721 byl prodán za 32 tisíc rýnských. 

 Výtky proti městskému hospodaření neustávaly ani v 18. století, časté byly 

zejména stížnosti na útisk chudiny městskou radou a také na lehkovážné 

hospodaření s městskými financemi. V roce 1718 byla do města vyslána zvláštní 

                                                 
54 Zemek, 1955, s. 34 – 35. 
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komise, která zjistila povážlivé nedostatky, a od roku 1729 byla městská rada 

nucena předkládat své účty ke schválení zemské hospodářské komisi v Brně.55 

 Hradiště bylo feudálním vlastníkem dominikálu i rustikálu, často se 

dostávalo do sporů s okolními feudály a uvnitř města s církevními institucemi. Po 

příznivém počátečním přijetí se město, v jehož radě už nezasedaly osoby s kladným 

vztahem k jezuitům, začalo cítit poškozováno ve svých právech sebevědomým 

řádem. Kvůli svým finančním nesnázím bylo Hradiště nuceno striktně vymáhat 

městské dávky a lozunky. Jezuité je měli platit jako ostatní vlastníci městských 

domů z  Kurcbergrovského domu, sídla gymnázia, který zakoupili roku 1643, ale 

zatím tak nečinili. Jezuité poukazovali na to, že řád ze svých budov ve všech 

královských městech neodvádí žádné dávky a tím je také zproštěn platby lozunků. 

Neústupnost na obou stranách vedla k dlouhotrvajícímu sporu, k němuž se 

přidružily další. Hraběnka Majetínská věnovala řádu pro zřízení semináře tzv. 

Vizovický dům ležící na náměstí naproti farnímu kostelu. Městská rada se proti této 

donaci ohradila, protože tak ubývalo městských domů ve prospěch koleje. Hradiště 

se totiž kvůli řece Moravě, která jej obtékala, nemohlo dále rozšiřovat, počet domů 

byl omezen a jezuitům již náležela jejich značná část. Kolej se nakonec roku 1690 

rozhodla dům prodat. 

 Městská rada se postavila i proti donaci Martina Vodičky, jenž jezuitům 

odkázal svůj dvůr ve Starém Městě. Ke smírné dohodě v tomto případě došlo v roce 

1683, kdy se kolej zavázala dvůr odprodat hradišťskému měšťanovi, což učinila 

v roce 1698.56 

 Ostrý spor vypukl kvůli kolejnímu pivovaru, který jezuité postavili ve 

Starém Městě. Hradiště se dlouho jeho stavbě bránilo, až nakonec svolilo pod 

podmínkou, že pivovar bude jezuitům sloužit pouze pro vlastní spotřebu. Jezuité 

však vařili pivo nejen pro sebe, ale i pro své řemeslníky, a prý prodávali pivo i 

měšťanům a poddaným z okolních vesnic. Obě strany vedly spor u zemského 

tribunálu v Brně i u císařského dvora a po vzájemných ústupcích dospěly v roce 

1728 ke smíru. Kolej si sice vybojovala právo vlastnit pivovar, pivo však směla 

vařit jen pro své členy a zaměstnance, kteří jej museli pít pouze v koleji.57 

                                                 
55 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 211 – 213. 
56 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 222. 
57 Zemek, 1955, s. 41. 
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 Kromě darů od příznivců řádu a vaření piva se zdrojem sporů stal i 

požadavek města na vyplácení dávek z komínů, polí a vinic. Nakonec byla 

vytvořena zvláštní komise k řešení všech sporných otázek. K 1. prosinci 1692 

komise připravila dohodu, podle níž se město vzdalo práv na lozunky 

z Kurcbergrovského domu s podmínkou, že do osmi let jezuité postaví vlastní 

školní budovu a dům prodají některému z hradišťských měšťanů. Jestliže by kolej 

dům po této době neodprodala, platila by lozunky jako z každého městského domu. 

Jezuité uhradili městu nedoplatky za louky a cihly, odstoupili městu Hrozenkovský 

dům, kde byla umístěna lékárna, zavázali se odvádět dávky ze staroměstského 

dvora, který získali odkazem Jana Českého, a také slíbili prodat Vodičkův dvůr. 

Tato úmluva byla v roce 1724 doplněna o dodatek, jímž byla kolej zproštěna 

povinnosti odvádět dávky z komínů.58  

 Ke smírnému řešení v roce 1692 se odhodlal rektor koleje P. Tomáš Koukol 

také proto, že v této době kolej finančně zatěžoval daleko houževnatější spor 

s příbuznými zakladatelky koleje Kateřiny Zoubkové. 

 

 

3.2. Spor s barony Dubskými 

 

 Po několika desetiletích od vložení závěti Kateřiny Alžběty do zemských 

desek započal o její štědrou donaci vleklý spor. Kateřinin otec Vilém Zoubek ze 

Zdětína se dvakrát oženil. Poprvé s Kateřinou Rájeckou, která mu porodila dceru 

Helenu, avšak brzy po porodu zemřela. S druhou manželkou, hraběnkou Žofií 

z Kounic, měl Vilém Zoubek syna Viléma Bohuslava a dceru Kateřinu Alžbětu. 

Nejstarší dcera Helena se provdala za barona Jana Dubského z Třebomyslic, dostala 

věnem 10 000 zlatých a tím ztratila nárok na další dědictví. 

 Vilém Zoubek odkázal roku 1608 své panství synovi. Jestliže by ale Vilém 

Bohuslav zemřel před dovršením dvaceti let, dědictví by přešlo na obě dcery, 

Kateřinu i Helenu. Vilém Bohuslav zemřel v roce 1625 ve věku jednadvaceti let, 

nezanechal ovšem žádnou závěť. Protože Kateřina nebyla dosud vybavena věnem, 

veškeré dědictví přešlo z rozhodnutí právní moci na ni. Roku 1628 podal Jiří Vilém 

Dubský, syn Kateřininy nevlastní sestry, proti tomuto rozhodnutí zmateční stížnost. 
                                                 
58 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 222 – 223. 
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17. září 1630 došlo mezi Kateřinou a Jiřím k přátelskému narovnání, podle něhož se 

Kateřina zavázala Jiřímu z dědictví vyplatit 10 000 moravských tolarů, a Jiří se pak 

vzdal všech nároků na dědictví. Od tohoto okamžiku Kateřina nakládala 

s Habrovany a Zdounkami jako se svým panstvím a nic nebránilo tomu, aby je 

později odkázala jezuitům.  

 Koncem 17. století bratři Jan Ignác, Adam Ladislav a Ferdinand Leopold, 

baroni Dubští, kteří byli spřízněni se zakladatelkou koleje, započali s hradišťskou 

kolejí spor. Adam Dubský dokonce přijel na habrovanské panství, kde před 

poddanými prohlásil, že pouze on je právoplatným pánem Habrovan, a své tvrzení 

dokazoval falešným císařským dekretem. Poddaným slíbil, že za ně po dva roky 

bude platit všechny daně, že polovinu obilí nashromážděného v habrovanském 

zámku rozdělí mezi lid a že některým z místních obyvatel svěří různé úřady na 

panství. Jezuité na Adama Dubského podali žalobu u královského soudu, ten mu 

uložil přísné vězení a zakázal styk s habrovanskými poddanými. Do Habrovan byl 

poslán královský hejtman brněnského kraje s třiceti ozbrojenci a na veřejném 

shromáždění obcí Lulče, Nemojan a Habrovan baron Dubský veřejně vyznal svou 

vinu, poddaní museli uznat svůj blud a rukoudáním slíbit naprostou poslušnost a 

věrnost rektorovi hradišťské koleje. Kromě pěti osob, jež se nejvíce provinily a byly 

odvezeny na Špilberk, byla všem ostatním udělena milost. 

 Brzy nato Adam Dubský zemřel a zdálo se, že spor je u konce. V roce 1681 

ale jeho dva bratři chtěli pomocí podvržené závěti Kateřiny Alžběty dokázat, že 

jejich příbuzná jmenovala svým dědicem Jiřího Viléma. Závěť, podepsaná dvěma 

svědky, byla prý učiněna 2. května 1636 a Kateřina se v ní vyznává, že k darování 

veškerého majetku Tovaryšstvu v předchozí závěti ji jezuité donutili. Po 

přezkoumání podpisů s podpisy v zemských deskách se ovšem ukázala nepravost 

dokumentu. 

 Roku 1684 byla z rozkazu královského tribunálu zřízena v Habrovanech 

zvláštní komise, která měla posoudit pravý stav věcí. Mezitím bratři Dubští stále 

šířili pomluvu, že jezuité Kateřinu přiměli ke štědré donaci, a dokonce tvrdili, že 

vypáčili hrobky v Habrovanech, odkud si odnesli cennosti. Aby se v tomto jednání 

Dubským zabránilo, obrátil se 6. listopadu 1686 provinční prokurátor P. Jan 

Siminski na císaře a požádal jej o pomoc a zastání. Dubští ale v pomluvách 

pokračovali, pomýšleli totiž na dům v Brně, který ještě za svého života Vilém 

Zoubek daroval tamější koleji a noviciátu. Ferdinand Leopold Dubský zaslal 
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městské brněnské radě žalobní spis proti jezuitům, v němž je obviňoval z podvodů a 

intrik k získávání dědictví a z různých jiných zločinů. Městská rada zaslala spis 

rektorovi noviciátu P. Hartmannovi, jenž se obrátil přímo na císaře a žádal jej, aby 

jezuitský řád ochránil před těmito pomluvami. Císař nařídil celou věc důkladně 

prozkoumat a zjistilo se, že autorem dopisu není baron Dubský, ale moravský 

pokladník Jiří Bedřich Schirl. Spolu s ním byl obviněn ještě úředník František Jan 

Sommer a oba dva byli přísně potrestáni. 

Spor Dubských s jezuity ale pokračoval i nadále. Jednou se jednalo o dům 

v Brně, podruhé o 3000 zlatých ze statku v Řečkovicích, které neměly být 

pravidelně propláceny, pak se zase snažili získat habrovanské a zdounecké panství. 

Více jak deset let ještě kolovaly nejrůznější pověsti o těchto sporech. Jezuité dosáhli 

částečných úspěchů, ale konečné rozhodnutí padlo teprve na zasedání zemského 

sněmu 13. února 1703, kde bylo právo na celý odkaz Kateřiny Alžběty přiznáno 

jezuitům. Dubští se sice ještě jednou pokusili rozhodnutí sněmu napadnout, v roce 

1711 poslali stížnost královskému tribunálu v Brně a opět šířili pomluvy nejen o 

rektorovi hradišťské koleje, ale i o celém řádu. Rektor si stěžoval u císařského 

dvora, císař barona Dubského napomenul, aby jednal umírněně, a 11. července 

1715 byl s konečnou platností pronesen rozsudek, který potvrdil rozhodnutí 

zemského sněmu z roku 1703. Ferdinand Leopold Dubský sice hrozil, že bude žádat 

přezkoumání, ale do své smrti se už k ničemu neodhodlal a tím byly veškeré spory 

ukončeny.59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Zemek, 2001, s. 217 –  224. 
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4. Jezuitské školy nižšího typu v české provincii se 

zvláštním přihlédnutím ke gymnáziu v Uherském 

Hradišti  

 

 

Jezuitský řád byl jedním z prostředků, které měly katolické církvi pomoci 

s bojem proti reformaci. K rozšiřování a upevňování katolického náboženství měla 

mimo jiné  sloužit síť jezuitských učilišť, kde členové řádu vzdělávali a vychovávali 

mladé muže s cílem zajistit vyznávání katolické víry i v budoucnu. 

Jezuitské školství bylo všude organizováno podle shodných principů. Studia 

se dělila na nižší a vyšší. Školami nižšího typu byla pěti až šestiletá gymnázia, která 

jezuité otevírali téměř při všech svých kolejích. Na nižší studia navazovala tříletá 

artistická (filosofická) fakulta a nejvyšší čtyřletá fakulta teologická.60 

 První jezuité přišli do Prahy na jaře  roku 1556, šestnáct let po potvrzení 

řádu papežskou bulou61, a hned 7. července téhož roku zahájili výuku v budovách 

bývalého dominikánského kláštera sv. Klimenta na Starém Městě. Do konce 16. 

století byly v Čechách založeny tři další koleje s gymnázii: Český Krumlov (1584), 

Chomutov (1589 – 1591) a Jindřichův Hradec (1594). Na Moravě bylo již v roce 

1566 otevřeno gymnázium v Olomouci a o několik let později byla škola zřízena i 

při noviciátě v Brně. Poslední „předbělohorská“ kolej byla založena roku 1597 

v Kladsku.62 

 Katolické obyvatelstvo v českých zemích představovalo menšinu až do bitvy 

na Bílé hoře. Avšak díky protireformaci, která se šířila po Tridentském koncilu, a s 

podporou císařského dvora získávalo katolictví řadu příznivců. V letech 1598 – 

1599 došlo k poklidnému obratu, při němž se nejvyšších úřadů v Čechách i na 

Moravě chopili katolíci. Nekatoličtí stavové však chystali odvetu a přiklonili se na 

stranu arciknížete Matyáše, bratra císaře Rudolfa II. České protestantské 

obyvatelstvo pohlíželo na jezuitský řád, jenž představoval významný prvek 

protireformace, jako na strůjce katolického intrikování. Během jednání o podpisu 

tzv. Rudolfova majestátu v roce 1609 bylo dokonce pražské jezuitské sídlo 
                                                 
60 Čornejová, 2002, s. 67 – 68. 
61 Papež Pavel III. schválil nový řád nejprve ústně v roce 1539. 27. září 1540 jej stvrdil bulou 
Regimini militanti Ecclesiae, tj. Řízení bojující církve. (Čornejová, 2002, s. 22.)  
62 Bobková-Valentová, 2006, s. 58. 
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v obležení. O dva roky později, po vpádu pasovského vojska, se rozšířila pověst, že 

řád poskytnul v klementinské koleji úkryt ozbrojeným nepřátelům, a vznikaly i jiné 

protijezuitské pomluvy a pamflety. Po vypuknutí stavovského povstání vláda třiceti 

direktorů dekretem z 1. června 1618 vypověděla Tovaryšstvo Ježíšovo ze země, 

avšak výsledek bělohorské bitvy jim umožnil návrat již po dvou letech.63  

 Po roce 1620 se jezuitský vzdělávací systém stal převládajícím modelem 

školství. O významu řádu v naší zemi svědčí i příkaz tehdejšího generála P. Mutia 

Vitelleschiho z roku 1623 vytvořit pro Čechy, Moravu a Slezsko zvláštní českou 

provincii; osm zdejších kolejí (v roce 1622 byla založena kolej ve slezské Nise) 

totiž dosud spadalo pod provincii rakouskou.  

Díky dobrodincům z řad šlechty, jež podporovali rekatolizační činnost řádu, 

začal počet kolejí i škol rychle stoupat. Do roku 1755 bylo v české provincii 

založeno celkem dvacet devět kolejí s gymnáziem, z toho čtrnáct v Čechách, šest na 

Moravě a devět ve Slezsku. V Praze, Olomouci a Vratislavi existovala navíc i 

univerzita a v Nise bylo možné studovat bohosloví. Ačkoliv měla být gymnázia 

zakládána pouze při kolejích, v Bohosudově a Těšíně vznikly školy při rezidencích 

jezuitského řádu. Výuce se také věnovali otcové působící ve stálých misiích. V roce 

1755 se ale kvůli rozdělení hranic mezi Pruskem a Rakouskem od české provincie 

odtrhla samostatná slezská provincie zahrnující Kladsko a většinu slezských kolejí 

kromě Opavy a Těšína, a počet škol se tak snížil.64 

Výuka na jezuitském gymnáziu v Hradišti započala již v prvním roce 

působení řádu ve městě. Nový školní rok byl zahájen 3. listopadu 1644. Na 

bohoslužby konané u příležitosti otevření první školy vyššího typu na 

Uherskohradišťsku se sešlo na dvě stě chlapců, jež žádali o přijetí do gymnázia. 

K tak vysokému počtu studentů hned v prvním roce přispěla okolnost, že místní 

farní škola již po několik let zakoušela vážnou krizi a nebyla s to konkurovat 

jezuitskému promyšlenému způsobu vzdělávání. Odliv žáků farní škola těžce nesla, 

proto se proti nově otevřenému gymnáziu ohradila u olomoucké konzistoře. Ta ale 

jezuitské školství podporovala, farní škola tak se svou stížností neuspěla a jezuitům 

už nemohla nijak bránit v zahájení výuky.65 

 

                                                 
63 Čornejová, 2002, s. 87 – 91. 
64 Bobková-Valentová, 2006, s. 59 – 60. 
65 Zemek, 2001, s. 103 – 104. 
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4.1. Školní předpisy 

 

Jezuitský vzdělávací plán nebyl zcela původní. Jezuité čerpali z již 

osvědčených postupů, přetvářeli převzaté myšlenky a zejména dali obsahu výuky a 

vyučovacím metodám pevný řád. Školský systém v mnohém navazoval na dílo 

římského filosofa a rétora Quintiliana a především na italské humanisty Sadoleta a 

Vittorina da Feltre. Řád čerpal inspiraci dokonce i z protestantských pedagogických 

děl, některé znaky jezuitského vzdělávacího systému jsou převzaty z myšlenek Jana 

Sturma.66  

Výuka na všech jezuitských školách probíhala podle předpisu Ratio atque 

institutio studiorum67 z roku 1599.68 Regule se skládají ze čtyř částí rozdělených 

podle toho, komu jsou určeny. První skupina nařízení se týká provinciálů a zahrnuje 

obecné předpisy o cílech, určení a chodu škol. Další soubor pravidel je určen 

rektorům. Rektor koleje stál i v čele jezuitské školy a zodpovídal za její chod. Tato 

část Ratio studiorum se dotýká problematiky organizace školy jako celku, výběru 

učitelů, přijímání žáků a jejich oceňování během studia. Součástí jsou paragrafy o 

celoškolských aktivitách, jakými byly např. studentské mariánské družiny nebo 

školní divadlo. Jsou zde také rozepsána pravidla určená vyšším školám, jež se 

skládají z instrukcí pro prefekta a ostatní vyučující a pokynů pro profesory 

konkrétních disciplín filosofického a teologického studia. Třetí díl Ratio studiorum 

tvoří směrnice pro nižší školy. Nalezneme zde podrobný popis obsahu školní výuky 

v jednotlivých třídách, pravidla pro skládání zkoušek a pokyn vztahující se 

k získávání cen za studijní výsledky. Čtvrtá a poslední skupina předpisů představuje 

především instrukce pro organizaci a činnost tzv. akademií, v nichž se studenti 

                                                 
66 Čornejová, 2002, s. 63. 
67 V textu dále jako Ratio studiorum. 
68 Jezuitské studijní plány vznikaly již před rokem 1599. První předpis vytvořil sv. Ignác z Loyoly, 
jenž zprvu pomýšlel pouze na vzdělání členů řádu. Návrh školského systému pro mládež se objevil 
v roce 1559, jeho autorem byl Diego Laínez, příslušník zakladatelské generace Tovaryšstva a druhý 
řádový generál. Avšak ještě před tímto návrhem vznikaly projekty pro konkrétní školy; tím 
nejstarším jsou Konstituce pro kolej v Pavii z roku 1546. K raným předpisům patří i stručný plán pro 
pražskou kolej Ratio studiorum Collegii Pragensis z roku 1560, který vytvořil Paulus Hoffaeus. 
Mezi lety 1565 – 1572 vznikly dvě verze souhrnných vzdělávacích regulí a první rozsáhlejší plán pro 
vyšší, univerzitní studia. V tomto období vznikal také předpis pro římskou kolej, jenž byl vzorem 
pro ostatní koleje. Pro vytvoření konečné podoby vzdělávacího plánu byla v 80. letech 16. století 
zřízena zvláštní komise. Její návrh z roku 1586 byl na základě připomínek z jednotlivých provincií 
přepracován a vznikly tak další dvě verze, z nichž se ta z roku 1591 již blížila definitivní podobě 
předpisu. Po mnoha diskuzích v dalších letech byl konečně 8. ledna 1599 vyhlášen studijní plán 
Ratio atque institutio studiorum, jenž zůstal v platnosti téměř beze změny po celou dobu intenzivní 
pedagogické činnosti řádu. (Bobková-Valentová, 2006, s. 19 – 20.) 



 42 

jednotlivých škol sdružovali pod vedením zvláštního prefekta. Do závěrečné části 

jsou začleněna i nařízení týkající se řádových a externích studentů a pomocných 

školních zaměstnanců. 

Jezuité, již po několika desetiletích od založení řádu rozšíření po celé 

Evropě, vždy dbali na přizpůsobení se místním podmínkám a zvyklostem, zároveň 

ale chtěli zachovat jednotu ve způsobu života v řádových domech. Tyto protichůdné 

snahy vyvolaly potřebu norem, které by upravily každodenní život v řádových 

domech. Zaznamenat všechny místní zvyky jednotlivých jezuitských provincií měly 

konsvetudináře (Consuetudines), dokumenty zahrnující zvláštní předpisy o 

záležitostech, jež je třeba řešit s ohledem na místní situaci. Ze souhrnu místních 

obyčejů se ale většinou vyvinuly regule upravující činnost řádových členů ve 

všedních i svátečních dnech. Obsah konsvetudinářů nebyl závazně stanoven a např. 

školská nařízení v některých vůbec nenajdeme. Konsvetudinář české provincie 

(Consuetudines Prouinciae Boemiae) není příliš obsáhlý, jeho třetí část, věnovaná 

nižším školám, zaznamenává jen náboženské povinnosti studentů, základní časové 

rozvržení výuky a vymezení prázdnin a odpočinkových dnů. Oproti všem ostatním 

konsvetudinářům ovšem pouze ten český obsahuje zvláštní kapitolu o chodu 

univerzity.69 V návaznosti na konsvetudináře určené provinciím pak vznikaly 

„domácí“ předpisy pro konkrétní koleje.70  

 

 

4.2. Struktura jezuitského gymnázia 

 

Gymnázium mělo být podle Ratio studirorum rozděleno do tří nižších 

gramatických tříd a dvou vyšších, jež se jmenovaly poetika (poetica, někdy také 

nazývaná humanitas) a rétorika (rhetorica). Tyto dvě vyšší třídy se někdy společně 

označovaly jako humanistae nebo scholae humaniorum, popřípadě studia 

humaniora. Z gramatických tříd se nejnižší většinou jmenovala principie 

(principia), prostřední gramatika (grammatica) a nejvyšší syntax (syntaxis). Tyto 

názvy se ustálily v české provincii, avšak v různých provinciích se jména 

                                                 
69 Bobková-Valentová, 2006, s. 20 – 23, 32. 
70 Nejobsáhlejším takovým řádem u nás jsou konsvetudináře určené klementinské koleji 
Consuetudines collegii Pragensis ad S. Clementem z 80. let 17. století. (Bobková-Valentová, 2006, 
s. 45 – 46.) 
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jednotlivých tříd odlišovala. Pouze nejvyšší gymnaziální třída, rétorika, se všude 

nazývala stejně, jen ojediněle se vyskytnul název classis oratoria, jenž se ale 

v české provincii neužíval. 

Jelikož měli nejmladší žáci během prvního roku studia zvládnout základní 

latinskou slovní zásobu, celou morfologii a úvod do syntaxe, bylo v předpisu 

doporučeno vytvořit v nejnižší gramatické třídě dvě oddělení, anebo rovnou rozdělit 

principii do dvou let. Namísto pěti ročníků se tak v některých gymnáziích ustálil 

šestitřídní systém, v němž principii předcházela tzv. elementární třída, někdy 

nazývaná rudimenta nebo parva.71 Počet tříd záležel vždy na množství žáků, kteří 

gymnázium navštěvovali. Ve školách s nízkým počtem studentů (v české provincii 

to byly Březnice, Telč a Břeh) bylo nejen možné sloučit principii s elementárkou, 

ale spojit i poetiku s rétorikou nebo otevřít pouze gramatikální třídy.  

V první polovině 18. století studovalo na jezuitských školách v české 

provincii v průměru deset a půl tisíce žáků.  Počet studujících byl poměrně stabilní, 

avšak řádění moru v letech 1713 - 1714 způsobilo výkyv a ještě větší pokles na 

počátku 40. let 18. století byl spojen s válečnými událostmi a epidemií tyfu. 

V kolejích v Čechách studovala asi polovina všech chlapců, na Moravě a ve Slezsku 

přibližně po jedné čtvrtině. Maximální počet žáků gymnázia se pohyboval kolem 

šesti set studujících, tedy sto žáků v každé třídě. V Klementinu byl limit v roce 

1746 výrazně překročen, studovalo zde dokonce osm set chlapců. Vysokým počtem 

gymnazistů se v první polovině 18. století vyznačovalo také Brno (průměr 592,38 

žáků), Opava (průměr 516,65 žáků) a gymnázium na Malé Straně, které 

navštěvovalo kolem 410 studentů. V dalších gymnáziích české provincie studovalo 

už méně chlapců; ve většině škol to bylo v průměru 200 až 300, na několika kolem 

150. Ústavy se sto a méně studenty byly rozšířeny zejména ve Slezsku.72   

Údaje o počtu gymnazistů ve všech letech fungování hradišťské školy sice 

nemáme, ale ze Zemkova výčtu73 lze vysledovat, že v průměru zde studovalo okolo 

140 chlapců. Od 40. let 18. století je ovšem i tady zaznamenán pokles. Mezi lety 

1742 a 1743 rozdíl činí 25 žáků, což mohl být průměrný počet chlapců v jedné 

                                                 
71 Bobková-Valentová, 2006, s. 53 – 56. 
72 Bobková-Valentová, 2006, s. 60 – 61. 
73 Zemek, 2011, s. 108 – 109. 
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třídě. Musíme ovšem brát v úvahu to, že od roku 1740 až do roku 1766 hradišťští 

jezuité otevírali pouze pět tříd.74    

S výukou se na hradišťském gymnáziu započalo na podzim roku 1644, ale 

již v následujícím roce bylo město několik měsíců v Rákócziho obležení, jež mělo 

za následek vypuknutí moru. Gymnazisté s učiteli a několika dalšími hradišťskými 

jezuity se museli uchýlit až do Opavy. Škola se znovu otevřela v roce 1646, kdy 

k původním třídám přibyla poetika, v roce 1648 pak i rétorika a gymnázium tak 

bylo úplné. Ještě několikrát se stalo, že bylo z důvodu rozličných pohrom uzavřeno 

až na několik měsíců, konkrétně v letech 1663, 1681, 1704, 1715 a 1742 – 1744. 

V nejobtížnější situaci se gymnázium ocitlo roku 1742, kdy Hradiště obléhali 

Prusové. Vnikli i do města, kde způsobili velké škody. Vydrancovali kolej i školu, 

což jezuitům přineslo velké nesnáze. 

Především v prvních letech svého působení se hradišťské gymnázium 

potýkalo s velkým přílivem žáků, pro něž ale nemělo k dispozici dostatečné 

prostory. Pro jezuity usídlené na novém místě bylo ovšem prioritní otevřít školu a 

stejně tomu bylo také v Hradišti i přes to, že řád ještě neměl ani budovu pro kolej. 

Učebny byly provizorně umístěny v Kurcbergrovském domě, před vystavěním 

vlastní budovy byla ale upřednostněna stavba koleje a kostela.  

Studenti se v měšťanském domě značně tísnili, bylo tedy zřejmé, že škola 

potřebuje větší prostory. Po více než padesát let se ale gymnazisté nového sídla 

nedočkali. V roce 1677 byly třídy aspoň vybaveny novým nábytkem a okny. Roku 

1689 Hradiště navštívil provinciál, který nařídil urychleně postavit novou budovu, 

neboť Kurcbergrovský dům byl v havarijním stavu. Jezuité začali ihned shánět 

materiál i peníze pro sídlo, jenž mělo stát v těsné blízkosti koleje i kostela. Základy 

byly položeny v roce 1700, stavařské práce probíhaly rychle i přes potíže 

s bažinatou půdou, s kterou měli jezuité bohaté zkušenosti ze stavby koleje a 

kostela. Do nového traktu se v roce 1704 přestěhovaly první čtyři třídy a v přízemí 

byla otevřena lékárna. Umístění gymnázia se ale záhy ukázalo jako nevhodné; křik 

studentů, zvláště při divadelních zkouškách, rušil klid v koleji i obřady v kostele. 

Proto provinciál, jenž opět navštívil Hradiště roku 1724, rozhodl o postavení školy 

na jiném místě. Nové základy byly položeny na pravé straně kostela a 12. září 1729 

                                                 
74 Všech šest tříd bylo otevřeno v letech 1647 – 1649, 1665 – 1690, 1726 – 1739 a v posledních 
letech gymnázia po roce 1766. Jindy se ustálil zvyk slučovat dvě nejnižší třídy. (Zemek, 2001, s. 
108.)  
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zde jezuité otevřeli moderní budovu, v níž byl pro potřeby školního divadla umístěn 

i divadelní sál.75 

 

 

4.3. Obsah výuky v jednotlivých třídách 

 

Cílem jezuitského gymnaziálního vzdělávaní bylo především osvojení latiny 

a řečtiny, přičemž se mnohem větší důraz kladl na latinu. Studenti měli být schopni 

v tomto jazyce číst, psát, disputovat a případně koncipovat rétorická cvičení.76 

Nejmladší žáci se učili latinskou slovní zásobu a tvarosloví, v řečtině měli za úkol 

zvládnout alfabetu. V principii si žáci rozšiřovali morfologické znalosti a seznámili 

se i se základy větné skladby. V hodinách řečtiny si počali osvojovat podstatná 

jména a slovesa. Ve třetí gramatické třídě měli zvládnout celou základní latinskou 

gramatiku a v řečtině pokračovali v tvarosloví. Poslední gramatická třída se 

zaměřovala na syntax, a to jak v latině, tak v řečtině. Po ukončení nižších 

gymnaziálních tříd měli žáci dokonale ovládat latinskou gramatiku i nauku o 

tropech, figurách a základy metriky. Své znalosti využívali jak při četbě, tak při 

překladu krátkých prozaických textů. 

V poetice bylo učivo zaměřeno především na rozvíjení vyjadřovacích 

schopností, což předpokládalo perfektní znalost latiny z hlediska gramatického a 

lexikálního. Prostor byl dán také vzdělávání v oblasti dějin, a to především 

antických, a čemusi, co bychom dnes nazvali „všeobecný přehled“. Studenti poetiky 

pronikli i do základů rétoriky, které byl věnován poslední gymnaziální ročník. 

V této třídě měli studenti dovést své řečnické schopnosti k dokonalosti až 

ciceronské. Jejich úkolem bylo osvojit si pravidla popsaná v Ciceronových a 

Aristotelových dílech a bezvadně ovládnout styl vrcholných Ciceronových řečí.77 

V gramatikálních třídách se učilo především podle díla De Institutione 

Grammatica od španělského jezuity Emanuela Alvareze, kterou bylo možno doplnit 

i učebnicemi jinými. Výklad metriky v syntaxi probíhal také podle této knihy, 

v poetice pak bylo možné používat i jiné spisy, např. dílo Verisimilia humaniorum 

                                                 
75 Zemek, 2001, s. 108 – 110. 
76 Čornejová, 2002, s. 69 – 70. 
77 Bobková-Valentová, 2006, s. 53 – 54. 



 46 

disciplinarum od Bohuslava Balbína. Výklad základů rétoriky probíhal podle 

příručky Cypriana Soareze De arte rhetorica. V rétorice byla základem díla 

Ciceronova. Knihy středověkých autorů, kteří s pravidly latinského jazyka nakládali 

volně, jezuité k výuce nevyužívali. Neuplatnila se ani díla novověkých autorů, 

protože jezuité považovali za užitečnější učit se přímo od jejich antických vzorů. 

Nástin autorů a jejich spisů vhodných k výuce přinášel předpis Ratio 

studiorum, ale konkrétní díla nebo jejich úryvky byly ponechány na volbě koleje či 

provincie, kde vznikaly seznamy četby pro tříleté až šestileté cykly studia. Největší 

část z četby tvořila vybraná Ciceronova díla. Větší možnosti skýtala četba 

historických spisů, Ratio studiorum totiž doporučovalo pouze autory. Četl se Livius, 

Tacitus, i Caesarovy Zápisky o válce galské. Z básníků se studenti seznamovali 

s Ovidiem, Vergiliem, Horatiem a Senekovými dramaty, která byla zvlášť oblíbená 

v klementinském gymnáziu, neboť tvořila jedinou četbu tamních rétorů.  

Řecká literatura byla v porovnání s tou latinskou zastoupena v mnohem 

menší míře. Pro gramatiku se doporučoval řecký katechismus nebo dialog Pinax od 

Kebéta z Théb. Syntaxisté četli Ezopovy bajky, sv. Jana Zlatoústého nebo 

Plútarcha. V poetice se pročítaly vybrané básně či epigramy a díla Isokratova, 

Lúkiánova a Plútarchova. V rétorice měli studenti přečíst jedno prozaické dílo od 

Démosthena, Isokrata, Héródiana či Xenofóna, dvě knihy z Iliady nebo Odyssey 

anebo jednu Sofoklovu či Euripidovu tragédii.  

Kritériem pro výběr vhodných spisů nebyla pouze jejich jazyková úroveň, 

ale také jejich obsah. Texty se do rukou žáků nedostaly dříve, než byly zbaveny 

nevhodných či přímo nemravných pasáží. Vynechání takových částí a nahrazování 

neslušných slov jinými se stalo běžným zvykem všech pozdějších vydavatelů 

jezuitské školní četby. Cenzurovány byly např. některé Vergiliovy eklogy a část 

Aeneidy, Ovidiovo Umění milovat a Léky na mor Amora a Martialovy epigramy. 

Díla, jež se očistit nedala, se ve výuce nepoužívala.78  

Kromě latiny a řečtiny si studenti jezuitského gymnázia měli osvojit také 

jednoduché počty. Matematice se vyučovalo v první a druhé gramatikální třídě, a to 

pouze poslední vyučovací půlhodinku v odpočinkových dnech. Žáci se naučili jen 

ty nejzákladnější operace: sčítání, odčítání, násobení, dělení a trojčlenku.79  

                                                 
78 Bobková-Valentová, 2006, s. 77 – 81. 
79 Bobková-Valentová, 2006, s. 85. 
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Při vyučování se ovšem nedbalo jen na rozumovou stránku, hlavní důraz 

kladli jezuité na výchovu. Cílem jejich výchovy bylo utvrdit v chlapcích katolickou 

víru a vést je k praktickému životu podle ní. Žáci se každý den účastnili mše a 

jednou měsíčně přistupovali ke Stolu Páně. Mimo to byli přítomni na slavnostech, 

bohoslužbách a kázáních, které probíhaly o církevních svátcích.80 

Náboženská výchova nesla plody úspěchu mimo jiné v tom, že každý rok 

několik studentů hradišťského gymnázia vstupovalo do církevního řádu, a to nejen 

k jezuitům, ale i k františkánům, cisterciákům či dominikánům. Část absolventů 

také odcházela do Olomouce na bohoslovecká studia.81 

 

 

4.4. Učitelé, metody výuky a hodnocení  

 

V čele každého gymnázia stál rektor koleje, jenž ovšem zodpovídal pouze za 

materiální zabezpečení školy. Dohled nad pedagogickou činností a její řízení 

připadaly prefektovi, jímž se stával kněží s dlouholetou teologickou a pedagogickou 

praxí. Ani rektor, ani prefekt se ale nepodíleli přímo na výuce.82  

Učitelským povoláním prošli povinně všichni členové Tovaryšstva. Větší 

význam pro řádové školství měli pochopitelně ti, kteří měli pro pedagogickou 

činnost nadání a rozhodli se výuce věnovat delší dobu než jen tu nezbytně nutnou. 

Ostatní jezuité, u nichž se prokázaly jiné vlohy, např. pro kazatelství, se učiteli 

stávali jen nakrátko. Učitelé se na školách střídali a přecházeli mezi jednotlivými 

kolejemi. 

Vyučující na jezuitských školách byli dvojího typu, profesoři a magistři. 

Magistři vyučovali v nižších gymnaziálních třídách. Byli to většinou absolventi 

filosofické fakulty a neměli tedy žádné pedagogické zkušenosti.83 Později byl 

ovšem vytvořen zvláštní několikaletý studijní kurz, tzv. repetentes humaniora, kde 

se absolventi filosofie připravovali na učitelství, zdokonalovali se v poetice, rétorice 

i stylistice a studovali pedagogiku a didaktiku. Tyto kurzy se otvíraly zpravidla při 

menších kolejích, např. v Klatovech, Březnici a Kutné Hoře, při velkých kolejích 
                                                 
80 Zemek, 2001, s. 107. 
81 Zemek, 2001, s. 113. 
82 Cach et al., 1989, s. 131. 
83 Bobková-Valentová, 2006, s. 62 – 63. 
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totiž většinou býval noviciát nebo filosofická a teologická studia. V roce 1746 byl 

kurz pro budoucí učitele otevřen i v Hradišti.84 

Působení magistrů na školách trvalo různou dobu. Často v rámci provincie 

přecházeli na jiná gymnázia a pak se vraceli na univerzitu, aby vystudovali teologii 

a mohli být vysvěceni na kněze. Poetiku vedli absolventi teologie, ale v gymnáziích 

při menších kolejích obvykle v této třídě přednášeli ti nejschopnější magistři, což 

byl i případ Hradiště. Otcové i magistři vyučovali v poetice zpravidla jen jeden 

rok.85  

V poslední třídě gymnázia, rétorice, se uplatnil jiný princip. Post učitele 

rétoriky byl vnímán jako prestižní a jejímu přednášení se otcové mohli věnovat 

mnoho let. V klementinském gymnáziu, kde pravděpodobně vyučovali ti nejlepší 

z nejlepších, vyučovalo rétoriku mezi lety 1711 – 1740 pouze sedm profesorů. 

V jiných školách naší provincie ovšem docházelo k jejich častějšímu střídání.86 

Také v hradišťském gymnáziu nebylo příliš obvyklé, aby stejný učitel vedl 

rétoriku dlouhodobě.  Až do přelomu 17. a 18. století učil v rétorice jeden profesor 

většinou dva až tři roky, výjimečně čtyři.87 První delší působení jednoho učitele 

můžeme zaznamenat koncem 17. století u P. Alexandra Zavadila, jenž v Hradišti 

přednášel rétoriku pět let. Mezi lety 1707 – 1724 vedli tuto třídu pouze dva 

profesoři, poté dochází opět k častějšímu střídání a poslední dlouhodobé vedení 

rétoriky jedním učitelem nastává mezi lety 1750 – 1755.88 

 

4.4.1. Metody výuky 

 

Mezi hlavní úkoly učitele jezuitského gymnázia patřilo především vést žáky 

ke zbožnosti, naučit je latině a udržovat klid a pořádek ve škole. Ve výuce učitel 

nejprve žáky seznámil s novou učební látkou, poté zadal cvičení, prostřednictvím 

nichž si studenti učivo osvojili, a nakonec jejich znalosti prověřil zkoušením. 

Výkladu nové látky učitel věnoval dvě hodiny denně; jednu hodinu v dopoledním a 

                                                 
84 Zemek, 2001, s. 114. 
85 Ze seznamu profesorů a magistrů hradišťského gymnázia je patrné, že v  Hradišti často jeden 
učitel vedl poetiku dva roky po sobě a velmi výjimečně i tři. (Zemek, 2001, s. 292 – 293.)   
86 Bobková-Valentová, 2006, s. 63 – 65. 
87 Za zmínku stojí léta 1656 – 1659, kdy rétoriku vedl P. Jiří Crugerius, jeden z nejvýznamnějších 
členů hradišťské koleje. 
88 Zemek, 2001, s. 292 – 298. 
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druhou v odpoledním vyučování. V jedné hodině vysvětloval teoretická pravidla, 

zatímco v té druhé seznámil žáky s novým úryvkem z četby.89  

Způsob práce s povinnými latinskými a řeckými texty se pochopitelně 

v jednotlivých gymnaziálních třídách lišil. V rudimentě a principii magistr 

pravděpodobně nejprve přečetl celý úryvek v latině, shrnul jeho obsah v mateřském 

jazyce studentů a nakonec jej celý doslova přeložil. Neopomněl upozornit na již 

známé gramatické jevy a jedno z pravidel vyložil latinsky. Pak znovu přeložil 

slovíčka, z čehož je patrné, že v nejnižších ročnících gymnázia četba sloužila 

především k rozšiřování slovní zásoby. Žáci si z učitelova výkladu zapsali jen 

shrnutí obsahu úryvku. Ve třetí třídě, gramatice, se vyučovalo podobným 

způsobem. Jelikož si ale studenti již měli začít osvojovat základy větné skladby, 

zapisovali si navíc jednu učitelem vybranou frázi.  

Jazykové znalosti syntaxistů už byly na vyšší úrovni, a proto se způsob 

výuky měnil. Četby přibývalo a učitel shrnoval obsah textu jak v mateřském jazyce 

studentů, tak v latině. Stále sice překládal slovíčka, ale soustředil se většinou jen na 

dvě nebo tři, u nichž žákům doložil i jejich původ a podal více informací. Ovšem 

při četbě řeckých autorů byl úryvek probírán stále po jednotlivých slovech. 

V poetice se už téměř celá látka přednášela v latině, ale pokud by byl 

překlad do mateřského jazyka něčím výjimečný, učitel se mu nevyhýbal. Profesor 

rétoriky se zaměřoval na rétorická pravidla, stylistiku a více času věnoval práci 

s řeckými texty. V latině studenti rozebírali hlavní myšlenku textu a její možné 

výklady, zabývali se stylistickými figurami i slovní zásobou. V řečtině se 

seznamovali s větnou skladbou a naukou o dialektech. 

Nové učivo se opakovalo několika způsoby. Po probrání látky jeden nebo 

několik žáků buď shrnulo ty nejdůležitější informace, nebo odpovídali na učitelovy 

otázky. V sobotu se pak ústně opakovalo vše, co se žáci naučili během celého 

týdne. Když se někdy přihlásilo více žáků, učitel několik z nich vybral a otázky jim 

pokládali jejich spolužáci. Gymnazisté dostávali také písemné úkoly, a to jak školní, 

tak domácí. V gramatikálních třídách to býval především překlad z mateřského 

jazyka do latiny, v druhém pololetí poetiky už studenti psali v latině slohové práce. 

Během domácí přípravy žáci používali různé studijní příručky, které jezuité sami 

vydávali. 

                                                 
89 Bobková-Valentová, 2006, s. 76 – 77. 
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Jezuitští učitelé velmi podporovali soutěživost mezi žáky. Soutěže měly 

studenty podnítit k hlubšímu studiu a bývaly často zařazeny do výuky jako způsob 

procvičování učiva. Hra mohla mít více podob. Buď otázky kladl učitel a odpovědi 

zkoušeného opravoval jeho soupeř, nebo se tázali protihráči navzájem, nebo mezi 

sebou soutěžily celé skupiny. Několikrát během školního roku mezi sebou mohli 

soupeřit i ti nejlepší žáci ze sousedních tříd, např. z gramatiky a syntaxe.90 

K posilování soutěživosti a ctižádosti studentů sloužily i „třídní úřady“. 

Systém těchto úřadů a pomocníků učitele zaváděl předpis Ratio studiorum. Své 

pomocníky, tzv. dekuriony, si učitel vybíral pravděpodobně mezi těmi nejlepšími 

studenty ve třídě. Dekurioni dostávali od učitele nejrůznější úkoly, např. zkoušeli 

své spolužáky, zda se dobře naučili probranou látku. Ráno také sbírali písemné 

domácí úkoly a zaznamenávali si jména těch, kteří je nevypracovali. 

Třídní úřad mohl student získat buď za odměnu, nebo když byl do něj 

zvolen. Úřad byl udělován na jeden či dva měsíce a poté jej opět mohl získat 

jakýkoli jiný žák. Uchazeči o toto čestné místo mezi sebou v určený den soupeřili 

v řečnickém umění nebo dostali za úkol složit báseň či napsat něco řecky. Vítěz 

získal nejvyšší úřad, ostatním úspěšným studentům byly svěřeny nižší posty. 

Motivovat žáky měla i dokonale propracovaná soustava pochval a odměn. 

Zásady, podle nichž mají být žáci za svou píli a výborné studijní výsledky 

oceňováni, stanovovalo také Ratio studiorum. Studenti bývali odměňováni za 

nejlepší písemné práce a jména vítězů se veřejně četla před třídou. Když bylo 

udílení cen spojeno s deklamací nebo divadelním představením, bývali ti nejlepší 

jmenováni před celou školou a získali také drobnou odměnu, často náboženské 

knížky či svaté obrázky. Nejlepší práce se dávaly ostatním za vzor, byly 

vystavovány ve škole a předčítaly se z nich úryvky.91 

Podpora soutěživosti mohla někdy vést až k řevnivosti mezi spolužáky, kteří 

se neváhali vzájemně sledovat a udávat učiteli. Avšak špehování a donašečství bylo 

učiteli tiše trpěno, protože se tím vlastně žáci sami mezi sebou kontrolovali. Celý 

systém soutěživosti a odměňování těch nejlepších měl jedno velké pozitivum. Žáci 

se soustředili především na výuku a méně se zabývali vyrušováním či vymýšlením 

nepravostí. Pokud už k nějakým prohřeškům došlo, užívali jezuité celou řadu trestů, 

                                                 
90 Bobková-Valentová, 2006, s. 82 – 85. 
91 Bobková-Valentová, 2006, s. 122 – 124. 
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zpravidla stačilo napomenutí, výstraha, morální odsouzení či písemný úkol navíc.92 

Jezuitští učitelé při trestání neužívali hanlivých a urážlivých slov či skutků. Také se 

snažili vyvarovat tělesných trestů a přistupovali k nim jen ve vážnějších případech. 

Nikdy ale žákům nedávali výprask sami, nýbrž si k jeho vykonání povolali tzv. 

korektora, což byla zpravidla osoba vně řádu. Odmítl-li se žák některému trestu 

podrobit, celý případ se předal prefektovi a pokud ani toto nepomohlo, vložil se do 

věci sám rektor koleje.93 

 

4.4.2. Hodnocení  

 

Učitelé prověřovali znalosti žáků průběžně během celého školního roku. Na 

jeho konci navíc studenti skládali zkoušku, jejíž úspěšné absolvování bylo 

vstupenkou do vyšší třídy. Jezuité u této zkoušky rozlišovali šest stupňů znalostí. 

Prvních pět je srovnatelných s pětistupňovou klasifikací, které užíváme i dnes, 

šestým stupněm jezuité hodnotili ty žáky, jež studium na gymnáziu zjevně 

nezvládali a jejichž rodičům bylo naznačeno, že nemá smysl je do jezuitské školy 

dále posílat. 

Závěrečná zkouška se skládala z písemné a ústní části. Písemná zkouška 

obsahovala kompozici jednoho nebo dvou prozaických textů, v syntaxi a poetice 

navíc ještě báseň. Kompozice z řečtiny nemusela být nutně zahrnuta do závěrečné 

zkoušky a pokud přece, psala se pár dnů po latinské. Za dalších několik dnů studenti 

přistupovali k ústní zkoušce, kterou skládali před minimálně tříčlennou komisí. 

Mezi zkoušejícími neměli být pokud možno učitelé. Jedním z examinátorů býval 

prefekt gymnázia, ty další určoval rektor. Studenti byli zváni ke zkoušce 

v abecedním pořádku a většinou ve tříčlenných skupinkách. Ještě před zkoušením 

se komise seznámila s jejich studijními výsledky. Samotná zkouška se skládala ze 

tří částí. Nejprve student přečetl úryvek ze své kompozice a opravil nalezené chyby. 

V druhé části byl zkoušen z gramatiky, popř. poetiky, stylistiky a rétoriky, přičemž 

měl prokázat jak teoretickou znalost pravidel, tak jejich uplatnění v praxi při 

překladu do latiny. Nakonec žák interpretoval část textu z povinné četby. 

                                                 
92 Cach et al., 1989, s. 135. 
93 Bobková-Valentová, 2006, s. 125. 
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Komise nehodnotila všechny studenty až nakonec, ale vždy po vyzkoušení 

každé skupinky. Jestliže se vyskytly pochybnosti o znalostech studentů, prefekt 

nahlédl do jejich celoročních prací, anebo je nechal zkoušku opakovat. Při 

hodnocení se hledělo také na žákovu celkovou píli a nadání. Výsledky zkoušky se 

slavnostně vyhlašovaly před celým gymnáziem nebo třídou, přičemž jména těch 

nejlepších se četla jako první a těmto studentům se dostalo i dalších zvláštních poct. 

Na konci školního roku žáci nedostávali vysvědčení. Pouze těm studentům, kteří 

hodlali ve studiu pokračovat na univerzitě, vydával prefekt potvrzení o absolvování 

gymnázia.94  

 

 

4.5. Žáci a jejich denní rozvrh 

 

Do jezuitských gymnázií v české provincii byli až do roku 1618 přijímáni 

dokonce i nekatolíci,95 vždy to ale museli být chlapci staří minimálně osmi let, kteří 

uměli číst a psát. Studenti jednotlivých tříd nebývali stejně staří, občas se tak 

v jedné třídě setkali chlapci, jejichž věkový rozdíl činil i několik let. Mezi nejmladší 

většinou patřili synové šlechticů či zámožných měšťanů, kteří svým dětem chtěli co 

nejdříve zajistit dobré základy vzdělání. Naopak nejstarší bývali studenti 

z venkova.96 

Na hradišťském gymnáziu byli studenti z urozených či bohatých rodin 

v menšině. V Hradišti a jeho okolí mnoho šlechtických rodů nežilo a pokud přece, 

poslali syna raději na studia do většího města. Ze záznamů se dozvídáme, že 

v Hradišti v roce 1689 studoval syn knížete ze Salmu, roku 1727 jsou uvedeni další 

dva urození chlapci a v roce 1747 dva baroni. Žáci pocházející z chudých poměrů 

převažovali a ti nejchudší, v průměru jich bývalo asi padesát, dokonce každý den 

dostávali u klášterní brány oběd.97 

Gymnaziální třídy se lišily také počtem žáků. Jestliže v jedné třídě studovalo 

mnoho chlapců, bylo možné vytvořit v ní dvě oddělení, v nichž se vyučovalo 

                                                 
94 Bobková-Valentová, 2006, s. 120 – 122. 
95  Protestantští studenti  se účastnili celé výuky kromě katolických katechezí. Často je ale jezuitská 
škola ovlivnila v jejich náboženském vyznání natolik, že se rozhodli konvertovat. (Čornejová, 2002, 
s. 68 – 69.) 
96 Bobková-Valentová, 2006, s. 69 – 70. 
97 Zemek, 2001, s. 112. 
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paralelně. V Ratio studiorum byl pro zavedení paralelní výuky stanoven limit 

osmdesát studentů.  V české provincii se ale ustálil zvyk dělit třídu, až když bylo 

žáků výrazně přes sto.98 Hradišťská škola ale takový problém neměla, počet všech 

studentů gymnázia nikdy nepřesáhl tři sta, a tak bylo potřeba spíše nejnižší dvě třídy 

slučovat, než jednu početnou třídu dělit na dvě oddělení.  

Gymnazisté chodili do školy pět dnů v týdnu, vyučovat se ovšem mohlo 

maximálně čtyři dny po sobě. V tyto čtyři dny se studenti gramatických tříd a 

poetiky učili dvě a půl hodiny dopoledne i odpoledne, zatímco v rétorice byla výuka 

o půl hodiny zkrácena. Vyučování zahajoval školní zvonek. Dopoledne zazněl 

v sedm hodin pro studenty nižších tříd a poetiky, o půl hodiny později se ozval 

znovu jako signál pro začátek výuky v rétorice. Odpolední vyučování trvalo od půl 

druhé do čtyř hodin, přičemž rétoři opět začínali o půl hodiny později.99 

K dopolednímu programu žáků patřila také účast na školní bohoslužbě. V české 

provincii se mše konala pravděpodobně po skončení dopoledního studia, tedy od 

půl desáté. 

Přestávka mezi dopolední a odpolední výukou sloužila mimo jiné 

k občerstvení. Učitelé od jedenácti hodin obědvali v koleji, zatímco žáci se 

odcházeli najíst domů nebo do semináře.100 Po obědě měli učitelé čas sami pro sebe, 

mohli odpočívat, číst, povídat si, procházet se po zahradě či dokonce hrát stolní hry. 

V pravé poledne se pomodlili modlitbu Ave Maria. Čas zbývající do začátku 

odpolední výuky věnovali přípravě do hodin nebo opravování písemných prací. 

Ve čtyři hodiny výuka končila, ovšem studenti ještě domů neodcházeli. Sešli 

se v kostele k modlitbě, která nebývala vždy stejná, záviselo na tom, zda byl všední 

den či předvečer některého svátku.101   

Studenti chodili do školy i v sobotu, která byla všedním dnem. Většina 

z vyučovací doby byla věnována opakování učiva, které se probralo v právě 

uplynulém týdnu, a také se vykládal katechismus. V podvečer se žáci ve svých 

třídách nebo v kostele modlili loretánskou litanii.  

Dnem odpočinku byla pochopitelně neděle. Jelikož ale žáci navštěvovali 

gymnázium pět dnů v týdnu, přičemž se vyučovat mohlo maximálně čtyři dny po 

sobě, školní předpis zaváděl ještě druhý odpočinkový den. Nejčastěji jím byl 

                                                 
98 Bobková-Valentová, 2006, s. 70. 
99 Bobková-Valentová, 2006, s. 141. 
100 Bobková-Valentová, 2006, s. 145 – 147. 
101 Bobková-Valentová, 2006, s. 151 – 152. 
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čtvrtek, popřípadě středa. Nicméně gymnazisté museli jít do školy i v tento 

odpočinkový den, výuka byla pouze zkrácena. Rétoři se učili jeden a půl hodiny, 

žáci ostatních tříd dvě hodiny a odpolední výuka byla zrušena. Zda bude výuka 

začínat v odpočinkovém dni stejně jako ve všedním, tedy v sedm hodin, záleželo na 

jednotlivé koleji. Po výuce se studenti společně účastnili bohoslužby. 

Celodenní volno stanovoval předpis Ratio studiorum pouze na letní měsíce, 

počínaje červnem. Některé koleje ale zavedly celé volné dny už v květnu. Na 

odpočinkové dny měl také vliv liturgický kalendář, slavily-li se například v jednom 

týdnu dva svátky, žákům se už další den odpočinku nedával. 

Sváteční dny ale nebyly jediným důvodem pro zrušení výuky. Odpočinkový 

den mohla kolej vyhlásit například po školním divadelním představení či když kolej 

navštívila významná osobnost.102 Na školní rozvrh mělo vliv také počasí. Jezuité si 

byli vědomi, že přílišné horko snižuje soustředěnost žáků, a tak byla ve velkých 

vedrech výuka zkrácena. Ve školách naší provincie se kvůli počasí vyučovací doba 

omezovala od 24. června do 25. července, od roku 1632 byla tato doba prodloužena 

až do 24. srpna.103 Stejná situace nastávala na školách naší provincie v zimě. Jezuité 

někdy nebyli schopni vytopit celou školní budovu, takže v silných mrazech výuka 

opět končila o něco dříve.  

V neděli se sice nevyučovalo, přesto studenti doma nezůstávali. V osm 

hodin se sešli ve třídě, odkud je učitelé doprovodili do kostela na bohoslužbu. 

K nedělnímu dni také patřilo kázání, jež následovalo bezprostředně po mši. Na 

kázání chlapci zůstali buď v kostele, nebo si jej vyslechli ve svých třídách. 

Odpoledne se studenti, jež byli členy mariánského bratrstva, účastnili pobožností 

konaných jejich kongregací. Odpolední program ostatních chlapců zahrnoval výuku 

či přednes katechismu. Domů se žáci rozcházeli kolem čtvrté hodiny. Nedělní 

rozvrh učitelů se od běžného dne lišil pramálo. Většinu času trávili se svými 

studenty, zbytek dne pobývali v koleji nebo vedli katecheze či lidová kázání.104 

 Ve dnech, kdy se slavil některý z církevních svátků, byla výuka omezena či 

úplně zrušena.105 Přesto studenti volno neměli, museli se účastnit oslav. Kromě 

                                                 
102 Bobková-Valentová, 2006, s. 154 – 157. 
103 Zemek, 2001, s. 106. 
104 Bobková-Valentová, 2006, s. 162 – 165. 
105 V předpisech bylo stanoveno, že školní povinnosti mají být omezeny pouze o největších svátcích, 
tedy o Velikonocích, Letnicích a Vánocích. Bylo ale běžné, že výuka ustupovala i jiným svátkům. 
Ratio studiorum pouze upozorňovalo, aby se to nestávalo příliš často. (Bobková-Valentová, 2006, s. 
169.) 
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běžných náboženských svátků a svátků spojených přímo s jezuitským řádem, 

gymnazisté oslavovali také patrony svých tříd. Každá třída měla svého patrona, 

světce, jehož uctívala.106 Zvlášť oblíbený byl sv. Alois a také sv. Řehoř, jehož 

ochraně byla svěřena nejnižší třída hradišťského gymnázia. V den svátku 

rudimentisté ozdobili obraz svého patrona květinami a v průvodu jej nesli do 

kostela, kde byl vystaven, aby jej mohla uctít i veřejnost. 

 Pro posílení svého katolického myšlení se studenti kromě slavení svátků 

oddávali také duchovním cvičením. Tato specifická jezuitská náboženská cvičení, 

jejichž autorem byl samotný zakladatel řádu sv. Ignác, bývala v Hradišti většinou 

třídenní a od roku 1731 je na konci školního roku prováděly čtyři nejvyšší třídy. 

 Vyučovacích dnů bývalo v jednom školním roce asi dvě stě dvacet až dvě 

stě dvacet čtyři.107 Hlavní prázdniny nebývaly jako v současnosti v létě, ale na 

podzim, a také trvaly kratší dobu než dva měsíce. Délka prázdnin se lišila podle 

třídy; nejdelší volno, asi měsíc, mívali rétoři, v nižších třídách se počet 

prázdninových dnů postupně snižoval. Jednotlivé provincie a někdy i koleje měly 

trochu odlišnou praxi. Ve školách české provincie začínaly hlavní prázdniny pro 

rétory 21. září, v nižších třídách 28. září. Nový školní rok se slavnostně zahajoval 

18. října. Během počátečních dnů nového roku se ovšem, navzdory již probíhající 

výuce, ve školní budově uklízelo a probíhaly potřebné opravy, aby bylo vše 

v pořádku před svátkem Všech svatých 1. listopadu.  

 V průběhu školního roku bylo studentům dopřáno delšího volna ještě 

několikrát. Prázdniny vánoční, masopustní, velikonoční a svatodušní trvaly 

v rozmezí několika dnů až po celý týden volna, který žáci dostali o Velikonocích.108  

 Ať byl den všední či sváteční, gymnazisté a jejich učitelé společně trávili 

mnohem více času, než jak je tomu v současnosti. Kromě doby delších prázdnin 

nebyli žáci zbaveni svých školních a náboženských povinností ani ve volných 

dnech. Celodenní nebo částečné volno nemohli chlapci navštěvující jezuitské 

gymnázium věnovat zábavě či pouze svým aktivitám, ale museli participovat na 

dění v příslušné koleji. 

 

 

                                                 
106 Bobková-Valentová, 2006, s. 170. 
107 Zemek, 2001, s. 106 – 107. 
108 Bobková-Valentová, 2006, s. 184 – 187. 
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5. Školní divadlo  

 

 

V rámci svého výchovného a vzdělávacího působení využíval jezuitský řád 

všechny prostředky své doby, tedy i divadlo. Tovaryšstvo navazovalo na tradici 

středověkých náboženských her. Liturgické drama předváděné ve středověku 

v chrámech téměř vymizelo a vrátilo se až s dramatickou produkcí jezuitského řádu, 

jenž s jeho pomocí působil na veřejnost.109 Jezuité totiž nezačleňovali divadelní 

prvky pouze do školní výchovy, ale také do své misijní činnosti a oslav 

náboženských svátků. Byli si dobře vědomi silného účinku, který mělo dramatické 

vystoupení na obyčejný lid.  

Oproti tomu ve školní výuce bylo zařazování dramatických prvků v době 

vzniku Tovaryšstva již běžnou záležitostí. Školní divadlo bylo rozvíjeno jak 

katolickými, tak nekatolickými pedagogy. Jan Amos Komenský také ve výuce 

využíval předností divadla, ale jeho hry jsou pojaty spíše jako scénické filosofické 

disputace. Divadlo mu totiž bylo především výchovně-vzdělávacím prostředkem a 

nikoli vlastním cílem. Jezuité přistupovali k divadlu stejným způsobem. S jeho 

pomocí rozvíjeli rétorické schopnosti svých žáků, jejich mravní a náboženskou 

výchovu a prezentovali své školy široké veřejnosti. 

Předpis Ratio studiorum nestanovuje žádný ucelený soubor pravidel, jenž by 

upravoval postavení divadla v jezuitském školském systému. Všechna nařízení 

týkající se této problematiky vznikla pravděpodobně z potřeby dát již využívaným 

divadelním prvkům pevný rámec. Mají tak buď charakter obecného napomenutí, 

nebo zákazu či povolení konkrétního prvku užívaného v určité provincii či koleji. 

Podle předpisů měli jezuitští dramatičtí tvůrci pamatovat na to, aby vybraný 

námět příznivě působil na náboženské a morální cítění diváků i účinkujících. 

Doporučována byla především biblická témata, křesťanské legendy i díla antických 

klasiků. Zvláště populární byla historická dramata. Zapovězeno bylo ztvárňování 

antických božstev, avšak vzhledem k oblibě antických a mytologických témat toto 

pravidlo časem ustoupilo. Nařízení omezovala i volbu postav. Autoři neměli pro 

žáky psát ženské role, ale důsledné dodržování tohoto předpisu nebylo snadné, a tak 

byla provinciím udělována výjimka. Tyto postavy však měly mít charakter pouze 
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ctihodných usedlých žen, což platilo jak pro ženské hrdinky, tak pro alegorické 

figury.110 

Pro psaní divadelních her měli jezuité k dispozici několik příruček o tomto 

umění. V naší provincii čerpali především z Balbínova díla Versimilia humaniorum 

disciplinarum a z příručky Karla Kolčavy Exercitationes dramaticae. Jezuité ale 

vycházeli i z klasických poetik od Aristotela, Horatia, Seneky či Cicerona.111   

Jezuitští pedagogové rozlišovali školní deklamace, mimořádná cvičení a 

vlastní divadelní produkci. Každý týden některý ze studentů předváděl své řečnické 

schopnosti. Měl pronést latinskou či řeckou řeč, a to před spolužáky, někdy 

dokonce před širším publikem. V Ratio studiorum je popsáno několik druhů 

deklamací. Jednou za dva týdny se konaly sobotní deklamace poetů a rétorů. Texty 

monologů, dialogů či kratších dramatických scén měli s pomocí učitele psát sami 

studenti, výstup ale neměl být delší než půl hodiny. Deklamace týdenní se od těch 

sobotních výrazně nelišily. Konaly se v neděli, v den odpočinku, popř. v jiný určený 

den a byly určeny také pouze nejstarším studentům gymnázia. Žáci gramatikálních 

tříd podobné deklamace nepřipravovali, neboť ještě neměli dostatečné jazykové 

znalosti. Přípravou na budoucí veřejná vystoupení jim byla recitace úryvků 

z povinné četby. 

Posledním druhem jsou deklamace měsíční, rovněž určené poetům a 

rétorům. Vyžadovaly hlubší přípravu, neboť měly slavnostní charakter a naslouchali 

jim nejen žáci dvou nejvyšších gymnaziálních tříd, ale také studenti filosofie.  

Tzv. mimořádná cvičení měla rozvíjet paměť a přirozené nadání žáků. Učitel 

se zajímal především o řečnický či herecký projev studentů, o jejich modulaci hlasu, 

gesta a držení těla. Jaké byly rozdíly mezi těmito cvičeními a deklamacemi však 

není z předpisu zřejmé.112  

Jednoduché výstupy založené převážně na mluveném slovu se postupem 

času proměnily v náročnější dramatické výstupy. Ty se mezi jezuitskými učiteli, 

žáky i diváky staly natolik oblíbenými, že musela být vydávána nařízení omezující 

četnost jejich provádění. Přesný počet představení, která se mohla hrát v jednom 

roce, však stanoven nebyl. Existovaly jak předpisy povolující jen jedinou komedii 

či tragédii ročně, tak i ty, které umožňovaly produkce dvě až tři. Divadelní 

                                                 
110 Bobková-Valentová, 2006, s. 86 – 88. 
111 Plešek, 2003, s. 6. 
112 Bobková-Valentová, 2006, s. 89 – 91. 
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představení se hrálo nejčastěji na začátku školního roku, druhou vhodnou 

příležitostí byl konec masopustu. Např. v belgické provincii se ale představení 

konalo na konci školního roku. Podle záznamů klementinské koleje se v naší 

provincii začínalo hrát po Velikonocích a poslední inscenace se připravovala někdy 

až na červenec. Během této doby měla každá třída gymnázia sehrát jedno 

představení, je tedy pravděpodobné, že se hrálo až šestkrát ročně.  

Autory her byli učitelé příslušných tříd. Každý učitel tak pro své žáky musel 

napsat dramatický text pro předem stanovený počet herců, ať už měl spisovatelské 

vlohy či ne, navíc bylo nutné najít aspoň trochu originální příběh. Zda od sebe 

jednotliví učitelé opisovali či se vzájemně inspirovali, se nedá zjistit. Hry 

ztvárňující stejné téma se nicméně vyskytovaly, jejich texty a celkové vyznění se 

ale lišily. 

Nová hra musela být vždy schválena. Námět hry posuzoval poradní sbor, 

který většinou jmenoval rektor koleje. Pokud měla být inscenace hrána při nějaké 

mimořádné příležitosti, museli text zrecenzovat i mimoústavní členové řádu a 

provinciál, někdy dokonce generál Tovaryšstva. Ani rozdělení jednotlivých rolí 

neurčoval sám autor, obsazení většinou projednával se školským prefektem, 

popřípadě s rektorem. Pokud bylo vše schváleno, mohlo se přistoupit k nazkoušení 

celé hry, na což měla stačit doba tří týdnů. Divadelní zkoušky probíhaly mimo 

výuku, nejčastěji odpoledne. Několik dnů před představením proběhla generální 

zkouška, kterou navštívili rektor, školský prefekt a další otcové. Jestliže 

s předvedenou inscenací souhlasili, mohli se studenti těšit na veřejné vystoupení. Je 

nutné ještě zmínit, že premiéra byla zároveň i derniérou, jezuitské hry nebyly 

určeny k reprízování. Výjimky sice existovaly, ale byly velmi ojedinělé. 

Jezuitské drama mívalo ustálenou strukturu. Diváci byli do děje uvedeni 

prologem, jenž měl pravděpodobně podobu pantomimického či tanečního 

vystoupení podbarveného hudbou. Vlastní hra se skládala zpravidla z dvou či tří 

jednání. Ta byla od sebe oddělena vystoupením sboru, jenž ve většině případů 

nezasahoval do děje, ale plnil roli moralizujícího komentátora. Kromě sborů bývala 

mezi jednotlivými jednáními tzv. intermedia a interludia, která mohla být 

dialogická, vokální, vokálně-instrumentální či pouze instrumentální. Délka 
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jednotlivých her byla rozdílná, ale ani slavnostní představení neměla přesáhnout tři, 

maximálně čtyři hodiny.113 

Scénická složka jezuitských inscenací byla velmi důmyslná. Jezuité užívali 

množství technických zázraků své doby. Pokud se mělo hrát před širším publikem, 

brali v potaz, že někteří lidé nebudou rozumět latinskému textu, a tím spíše se 

vizuální složka představení stávala podstatnou. Od 17. století používali telariové 

kulisy, což byly trojboké hranoly potažené pomalovaným plátnem, které se otáčely 

a měnily tak scénu. Později je nahradily posuvné kulisy. Rekvizity byly často 

nákladné, a tak si je jezuité zapůjčovali, jako např. zbraně a přilby od vojska. 

Kostýmy herců vycházely z barokní módy, často šlo o upravený běžný oděv a 

pouze detaily odkazovaly na dobu, v níž se děj odehrával.114 

Díky zařazení dramatických prvků do výchovy a vzdělávání měli žáci 

jezuitských škol zkušenosti s veřejným vystupováním, řečnictvím, zpěvem i 

tancem. Jezuitské divadlo bylo ovšem přínosem i pro diváky. Veřejná představení 

byla hojně navštěvována a přispívala tak ke vzdělanosti širšího obyvatelstva. 

 

 

5.1. Jezuitské divadlo v Uherském Hradišti 

 

V době, kdy se usadili v Hradišti, měli jezuité s předváděním divadelních 

her již obrovské zkušenosti. Díky novým technickým prostředkům dosáhlo 

jezuitské divadlo v 80. letech 17. století svého vrcholu. V hradišťské kronice je tak 

často zaznamenáno, že divadelní kus byl hrán s dosud nevídanou výpravou. 

Oblíbené byly hry líčící útěk z běžného života do světa poustevnického a 

mnišského. Tím znovu oživly středověké křesťanské legendy. Častým námětem byl 

příběh o sv. Aleši, jenž se v Hradišti poprvé hrál již v roce 1652.115 V pozdější 

inscenaci zpracovávající tento námět se objevil oblíbený prostředek jezuitských 

dramatiků, sen na jevišti. K zobrazení snu užívali buď laterny magiky, kterou 

v polovině 17. století vynalezl jezuitský fyzik a matematik P. Atanasius Kircher, 

nebo živých obrazů s tancem.116 

                                                 
113 Bobková-Valentová, 2006, s. 95 – 100. 
114 Plešek, 2003, s. 21. 
115 Zemek, 2001, s. 118 – 119. 
116 Zemek, 2001, s. 123. 
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Hradišťští gymnazisté nastudovali množství her na motivy událostí Velkého 

pátku a často se také hrála alegorická dramata, nejprve pouze v předehrách a 

mezihrách. Později se ale alegorie vyvinula v celé paralelní drama vedle skutečného 

děje. Znázorňoval se tak symbolický poměr mezi pozemským a nebeským světem. 

První alegorické drama bylo v Hradišti uvedeno roku 1651. Pro další rozvoj 

alegorického divadla byl osobností mimořádného významu člen hradišťské 

jezuitské koleje, spisovatel Felix Kadlinský. V jeho dramatech se hojně užívalo 

živých obrazů, jimiž byl po prologu představen obsah jednotlivých částí děje.  

Později se začal uplatňovat ještě jiný druh jevištní přípravy upozorňující na 

to, co bude v ději následovat. Šlo o tzv. repraesentationes (předobrazení), obvykle 

na starozákonní námět. S takovýmto předobrazením se diváci mohli setkat např. 

roku 1764 ve hře Vejstupek lásky, od Božského milosrdenství v nebi vymyšlený. 

V mezihrách takových her se tančilo. Balet, často také alegorický, byl doprovázen 

hudbou. Veškerou hudbu a potřebné zpěvy zajišťovali studenti místního 

semináře.117  

Hradišťští jezuité dovedli své hry přizpůsobit i potřebám tehdejší doby a 

aktuálním událostem. V roce 1687 studenti předvedli drama Zatmění osmanského 

měsíce nebo Diany, v následujícím roce hráli představení Izraelité vítězí proti 

Amalečanům, zatímco Mojžíš pozvedá své ruce k Bohu. Obě hry symbolizovaly 

vítězství Rakouska nad Turky.118 

Mnoho her bylo skládáno a hráno k poctě českých patronů. Již v roce 1649 

se poprvé dával kus Život sv. Václava, jenž byl s přestávkami opakován až do doby 

zrušení řádu. Několikrát se hrál také Zápas sv. mučedníka Víta pro víru. V roce 

1655 započala řada představení, jež oslavovala slovanské věrozvěsty Cyrila a 

Metoděje. 

Dramata se v barokní době předváděla jak v divadelním sále, tak venku na 

náměstí či v kostele před hlavním oltářem. Hradišťští studenti hráli zpočátku 

v Kurcbergrovském domě, velkého divadelního sálu se dočkali až s postavením 

samostatné budovy gymnázia. První hrou, která se dávala na novém jevišti za účasti 

městské i okolní šlechty, církevních i řádových představených a místního lidu, bylo 

drama oslavující nového českého světce sv. Jana Nepomuckého. 

                                                 
117 Zemek, 2001, s. 119 – 121. 
118 Zemek, 2001, s. 124. 
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Přesnou podobu hradišťského jeviště bohužel neznáme. K dialogům 

pravděpodobně postačilo prosté pódium, k divadelním hrám však bylo potřeba 

velkého jeviště a dekorací. V Hradišti se užívalo telariových kulis a dvoudílného 

jeviště, které bylo v roce 1695 nahrazeno jevištěm trojdílným.119 V představeních 

vystupovali téměř všichni žáci gymnázia nebo třídy. Méně nadaní účinkovali jako 

statisté; jezuité byli mistry v provedení davových scén, jimž věnovali značnou 

pozornost.120 

V Ratio studiorum bylo stanoveno, že dramata i mezihry se mají hrát 

v latině. V Hradišti se ale dávaly i hry v českém jazyce. Pokud byl text latinský, tak 

aspoň programy, které se tiskly pro diváky, obsahovaly průvodce dějem v češtině a 

české vysvětlivky. V lidovém jazyce se hrávala především dramata o patronce 

města sv. Viktorii. Jezuitská hra byla vždy vrcholem oslav této světice, kterých se 

účastnilo velké množství věřících nejen z města, ale i okolí. Pro široké lidové vrstvy 

tak bylo nutno hrát v českém jazyce.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Zemek, 2001, s. 127 – 129. 
120 Zemek, 2001, s. 123. 
121 Zemek, 2001, s. 126. 
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6. Seminář 

 

 

K jezuitskému gymnáziu nezbytně náležel seminář, který byl, stejně jako 

škola, založen na zásadě bezplatnosti. Semináře zřizované při menších kolejích 

měly svůj zvláštní účel. Zajišťovaly zpěváky a hudebníky pro kůr kolejního kostela, 

a tak byli do semináře přijímáni většinou studenti s hudebním nadáním. Jejich 

pěvecký či hudební výkon při bohoslužbách byl náhradou za šaty a stravu, které jim 

seminář zdarma poskytoval. Kromě hudebně nadaných a chudých seminář přijímal 

také studenty z lepších rodin, kteří ovšem za byt a stravu platili. V čele semináře 

stál regens, jenž spravoval majetek semináře, který stál mimo kolejní hospodářství. 

Regens měl k ruce pomocníka, většinou některého magistra z gymnázia, jenž se 

staral o hudbu.  

 K založení semináře se v Hradišti přistoupilo až v druhé polovině 17. století. 

Jezuité sice měli k dispozici nadaci založenou již pro seminář v Kroměříži, ale 

nechávali ji nevyužitou až do roku 1670, kdy v čele koleje stál P. Jan Malobický a 

prefektem gymnázia byl P. Jan Boscius. V roce 1671 papež Klement X. prohlásil za 

svatého Františka Borgiáše a hradišťští jezuité svůj nový ústav svěřili pod jeho 

ochranu. 

 Hradišťský seminář mohl své výdaje pokrýt jen tehdy, měl-li štědré 

příznivce. Dobrodinců se ale nedostávalo, a tak musela být činnost semináře 

pozastavena hned v jeho počátcích. Po šesti letech jej k obnovení podnítila značná 

neochota farních hudebníků zpívat a hrát v jezuitském kostele. Bylo tedy potřeba 

zajistit vlastní hudebníky a zpěváky. V prvních dvou letech seminář poskytl 

přístřeší dvěma studentům, na konci roku 1679 přibyli tři další a v roce 1681 

studovalo v Hradišti devět seminaristů. Seminář ovšem neměl zatím vlastní budovu, 

chlapci byli ubytováni ve Vizovickém domě, který semináři darovala hraběnka 

Majetínská.122 

 Vizovický dům ale potřebám semináře nestačil; byl malý a také se o něj 

kolej neustále přela s měšťany, kteří hraběnčin dar neuznávali, protože nebyl dříve 

schválen městskou radou. Když za nepřítomnosti seminaristů měšťané se zbraněmi 

v rukou obsadili dům, roztržka vyvrcholila. 14. června 1683 byl spor konečně 

                                                 
122 Zemek, 2001, s. 157 – 158. 
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vyřešen smlouvou mezi rektorem a městskou radou. Kolej si směla dům ponechat 

na pět let, k nimž byly pak přidány ještě dva roky, a poté měl být prodán některému 

z hradišťských měšťanů. Po sedmi letech tak jezuité dům prodali za 350 zlatých 

Janu Jiřímu Ederovi, císařskému výběrčímu hradišťského kraje, a seminaristé se 

přestěhovali do Kurcbergrovského domu, kde již sídlilo gymnázium. Seminář dostal 

k dispozici zadní místnosti, které však vyžadovaly důkladné opravy, jež pohltily víc 

jak tisíc zlatých. Když se po čtrnácti letech gymnaziální třídy přestěhovaly do nové 

budovy, seminář začal využívat jejich místnosti, které ovšem bylo nutné také 

nejprve opravit. 

 Ani Kurcbergrovský dům nezůstal trvalým sídlem semináře. Podle dohody 

z prosince 1692 měla kolej dům do osmi let prodat, nebo z něj začít řádně odvádět 

lozunky. Jezuité se rozhodli pro stavbu nové budovy. Vhodná příležitost se 

naskytla, když se v roce 1714 prodávaly dva měšťanské domy ležící vedle sebe 

naproti jezuitské zahradě. Když prodávající viděli velký zájem koleje o dům 

Alžběty Štanclové a dům Jana Slámy, zvýšili ceny. Jezuité se ale u městské rady 

domohli toho, aby oba domy byly majitelům za přílišné zvýšení ceny vyvlastněny. 

Na místě obou domů počali jezuité ihned stavět novou budovu, kam se s velkou 

oslavou seminaristé přestěhovali na podzim roku 1718. Stavba nebyla zatím zcela 

dokončena a kvůli nedostatku financí byla na tři léta pozastavena. V roce 1724 byla 

budova zvenčí dostavěna a poté, co městská rada darovala dřevo, byla položena 

střecha. Vnitřní úpravy se opět z finančních důvodů protahovaly; po dvou letech byl 

dokončen regentův byt a zásluhou Zikmunda z Petřvaldu bylo v roce 1738 upraveno 

pro studenty šest nových světlých místností. 

 S finančními problémy se seminář coby dobročinný ústav potýkal neustále. 

Platících studentů z bohatých rodin bylo velmi málo a fundace nevynášely tolik, 

kolik bylo potřeba. Semináři tak musela vypomáhat kolej. V roce 1708 dával 

tehdejší rektor semináři kromě platu čtyřem hudebníkům ještě 80 zlatých, osm 

věder piva a osm sáhů dřeva. Regenti semináře se ale domáhali větší podpory. 

Jelikož rektor koleje býval většinou neoblomný, obraceli se regenti na provinciála, 

který stál vždy na jejich straně. Nakonec dostával hradišťský seminář od koleje na 

stravu pro regenta a pomáhajícího magistra, na vydržování čtyř zpěváků a na 

hudební potřeby celkem 364 zlatých ročně. Kromě toho kolej přispívala dvanácti 
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sáhy dřeva, osmi vědry piva a jedním vědrem vína. Polovinu tohoto příspěvku 

odváděla kolej na počátku školního roku, druhou část o velikonočních svátcích.123  

 Kromě koleje a jejích dobrodinců na seminář přispíval pravděpodobně i 

velehradský klášter. V záznamech z roku 1749 můžeme číst: „Seminář tento je 

špatně nadán, potřeboval by štědré ruky, jaká je opata velehradského.“124 Po roce 

1733 se totiž finanční stav semináře velmi zhoršil. Jeho dluh byl okolo jednoho 

tisíce zlatých a i když jej kolej pomáhala zmenšovat, seminář prožíval těžkou krizi, 

z níž se už nevzchopil. Velké finanční výdaje měl seminář také po odchodu 

pruského vojska, které obsadilo město a zanechalo škody nejen na jezuitských 

budovách. Majetek semináře se omezil jen na zahradu ve Starém Městě a vinohrad 

v Lipové. V posledních letech navíc do semináře nevstupovalo mnoho studentů; 

především prý kvůli tomu, že se tam málo dbalo na pořádek a čistotu.125 

 V semináři bývalo v průměru osmnáct studentů ročně.126 Na gymnáziu se 

vyznačovali větší pílí a lepším prospěchem než ostatní studenti. Vynikali 

samozřejmě i v hudbě, vždyť právě pro své hudební nadání byli do semináře 

přijímáni. Po hudební stránce seminář vykazoval dobré výsledky již v prvních 

letech své činnosti. V roce 1680 se jezuitský sbor rozrostl o čtyři polnice, basu a 

čtyři kytary. Během jednoho roku se seminaristé naučili tyto nástroje ovládat 

natolik, že mohli hrát během mariánských průvodů i při kostelních slavnostech. 

Pověst hradišťského semináře byla znamenitá; v roce 1698 sem velehradský opat 

poslal čtyři kleriky, aby se zdokonalili v hudbě.  

 Téměř každý student semináře hrál na nějaký hudební nástroj. Pod 

dohledem regentova pomocníka se cvičili ve hře na klavír, kytaru, trubku, klarinet, 

fagot i varhany. Často vystupovali veřejně, s velkou okázalostí slavili především 

svátek svého patrona sv. Františka Borgiáše. Kromě něj seminaristé ctili také sv. 

Víta, na jehož svátek se na pobožnostech shromáždilo vždy velké množství lidí. Za 

pomoci svých přátel seminaristé opravili malou kapličku v blízkosti jezuitské 

zahrady ve Starém Městě a zasvětili ji tomuto oblíbenému českému patronovi. 

Hudebníci a zpěváci ze semináře samozřejmě pomáhali při všech pobožnostech a 

slavnostech v jezuitském kostele. Navíc jedenkrát ročně, v oktávu narození Panny 

Marie, bylo jejich povinností vystoupit na kůru farního kostela. V tuto dobu totiž 

                                                 
123 Zemek, 2001, s. 162 – 165.  
124 Cit. dle: Tomeček, 1929, s. 11.  
125 Zemek, 2001, s. 165. 
126 Tomeček, 1929, s. 11. 
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hradišťský děkan i s hudebníky odcházel na pouť do Žarošic. Bez účinkování 

seminaristů si nelze představit ani gymnaziální divadelní hry.127  

 Z tohoto výčtu je patrno, že přes všechny finanční problémy plnil hradišťský 

seminář svůj úkol znamenitě a stejně jako kolej a gymnázium se zasloužil o kulturní 

rozkvět barokního Hradiště.  

 

 

6.1. Studentské nadace 

 

Pro studenty v hradišťském semináři bylo založeno několik nadací. Právě 

dary od příznivců řádu přispěly po počátečních neúspěšných letech k rozvoji 

činnosti semináře.  

Nejstarší nadaci pro hradišťské studenty založil 11. listopadu 1650 P. Adam 

Vilém Dobrodinský, magistr filosofie a farář u Panny Marie Sněžné v Olomouci. 

Velký přítel jezuitů již dříve zakoupil tři zahrady v Kroměříži128 a daroval je řádu 

pro zamýšlený seminář. Roční výnos z těchto zahrad činil 24 zlatých.129 Po 

přestěhování koleje do Hradiště dovolil zahrady prodat. Za získané peníze byly 

zakoupeny podobné zahrady v Hradišti. Výtěžek z té, kterou řádu roku 1652 prodal 

Jan Kurcberger, měl být věnován na zajištění vzdělání a stravy pro jednoho studenta 

ze Slezska, rodného kraje P. Dobrodinského. Protože seminář nebyl ještě založen, 

používala zahradu po třicet let pro své účely kolej a budoucímu semináři odváděla 6 

rýnských ročně. Celková částka 180 rýnských byla ještě navýšena na rovných 200 

rýnských. Když pak v roce 1692 začala tato nadace konečně plnit své poslání, měl 

seminář na vydržování jednoho slezského studenta k dispozici celou částku i 

zahradu. 

Druhá významná fundace byla založena velkou podporovatelkou 

hradišťských jezuitů, Zuzanou Majetínskou. Šlechtična darovala semináři již 

zmíněný Vizovický dům, který po neustálých sporech s městem řád prodal za 350 

zlatých, z nichž 300 bylo použito na založení nové nadace. Do ní přispěl darem 100 

zlatých kyjovský primátor a díky dalším darům částka vzrostla na 500 zlatých. Její 

                                                 
127 Zemek, 2001, s. 168 – 170. 
128 P. Dobrodinský býval kroměřížským děkanem. 
129 Cejnar, 1936, s. 12. 
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stipendium 70 zlatých ročně bylo určeno na vydržování jednoho studenta 

katolického náboženství.130  

1. listopadu 1691 založil derflanský farář Jan Tiburcius František Skurek 

nadaci se základem jednoho tisíce rýnských určenou pro dva studenty. Zakladatel 

nadace si přál, aby se oběma dostalo náležitého vzdělání i ve zpěvu a v hudbě. 

Výnos z nadace pokryl ubytování v semináři, zatímco šaty a učební pomůcky měli 

opatřit rodiče nebo příbuzní studentů. Skurek v odkazu pamatoval na možnost 

rozšíření nadace na tři studenty i na eventuální zrušení hradišťské koleje, kdy 

stipendium mělo přejít na jezuitský seminář v Olomouci. Stipendistům se ukládala 

kromě obvyklých modliteb za zakladatele nadace také povinnost vůči semináři, 

„když by svého štěstí v jakémkoli stavu nabyli, tuto fundaci rozmnožiti a 

seminarium tomuto dobře činíce vděčnýma se proukázati.“131 

Z 3. listopadu 1716 pochází nadace vlčnovského faráře Jana Františka 

Scholtise se základem 2400 rýnských. Z jejich výnosu měl seminář každý rok 

přijmout do nejnižší třídy gymnázia dva spřízněné chlapce a zaopatřit je po celou 

dobu školní docházky. Na druhém místě se mělo tohoto stipendia dostat studentům 

z Klobouk, Scholtisova rodiště. Aby se vyvaroval případných sporů, farář přesně 

vymezil, na jakou stravu a jaký oděv má být stipendium vynaloženo. Kromě toho 

stanovil, aby studenti dostávali potřebný papír a knihy a aby jim byly zapůjčeny 

hudební nástroje, kdyby se chtěli učit hudbě a zpěvu. 

Poslední nadace pochází od dědiců Alberta Pogliese, konšela a inspektora 

hradišťské fortifikace. Nadaci založili patrně již v roce 1695, avšak zakládací listina 

byla sepsána až 22. května 1737. Byla určena pro jednoho seminaristu a jejím 

základem bylo 620 zlatých. 

Po zrušení koleje přešly podle nařízení z 2. července 1804 všechny uvedené 

nadace na všeobecný nadační studentský fond, výnosy z nich byly přiřčeny nižšímu 

gymnáziu ve Strážnici, poté německému a konečně českému gymnáziu 

v Hradišti.132 

Semináři přispívala i sama kolej tzv. kolejní fundací. Podle úmluvy 

s řádovým provinciálem seminář dostával 80 zlatých a čtyři vědra vína ročně, což se 

rovnalo částce, kterou kolej dříve platila městským hudebníkům. 

                                                 
130 Zemek, 2001, s. 158 – 159. 
131 Cit. dle: Cejnar, 1936, s. 13. 
132 Cejnar, 1936, s. 13 – 14. 
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Žádná z nadací však nebyla příliš hodnotná, kromě nadace Scholtiské nečinil 

jejich roční výnos ani 30 zlatých. Pokud to ale bylo možné, seminář doplácel 10 

zlatých na stravné, které bývalo 40 zlatých, a svým studentům přispíval i na 

šatstvo.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Zemek, 2001, s. 162. 
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7. Mariánské družiny 

 

 

Mariánské družiny hrály v katolické obnově prováděné jezuitským řádem 

velkou úlohu. Vychovávaly katolickou elitu a jejich cílem nebyl jen projev zvláštní 

úcty Panně Marii, ale především dokonalý křesťanský život podle stavu a povolání 

každého člověka. Starostí jezuitského řádu tak bylo na novém místě především 

otevřít gymnázium a hned poté zřídit mariánskou družinu, nejprve jednu pro své 

studenty a druhou pro obyvatelstvo.134 

 

 

7.1. Studentská mariánská družina 

 

Vzorem pro studentské mariánské družiny byla kongregace založená již 

v roce 1567 při římské koleji. Činnost těchto společenství v rámci náboženské 

výchovy se brzy stala tak významnou, že v Ratio studiorum bylo jejich zřizování a 

péče o ně zařazeno mezi povinnosti rektora koleje.135 

Studentskou mariánskou družinu založili jezuité již v Kroměříži, po 

přestěhování koleje do Hradiště bylo ale nutné začít celou práci znovu. Po otevření 

gymnázia si během následujícího roku připravovali vhodnou půdu, získávali 

studentstvo a hlavně se snažili pro svou myšlenku získat duchovenstvo a městskou 

inteligenci. Práce se dařila, a tak bylo brzy do Říma vysláno poselství s prosbou o 

zřízení hradišťské družiny. 5. prosince 1646 byla schválena a přivtělena k mateřské 

družině římské Mariánská studentská družina pod ochranou Panny Marie bez 

poskvrny počaté. 

 V počátcích činnosti této družiny vypomáhal hradišťský děkan Michal 

Prokop, jenž ke schůzím družiny propůjčil kapli sv. Mikuláše při farním kostele. 

Své poděkování družina děkanovi vyjádřila tím, že si jej zvolila za prvního starostu. 

Schůze se konaly většinou v neděli od dvou do tří hodin odpoledne, skládaly se ze 

společné modlitby, přednášky, kterou vedl starosta nebo některý sodál136, a z krátké 

                                                 
134 Zemek, 2001, s. 172. 
135 Bobková-Valentová, 2006, s. 132. 
136 Člen mariánské družiny. 
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modlitby k Panně Marii. Přednášky i modlitby probíhaly v latině, protože bratrstvo 

bylo určeno pro studenty a městskou inteligenci. 

Život každého člena družiny měl být příkladem pro jiné; sodálové často 

přijímali svátosti o hlavních mariánských svátcích, na Květnou neděli a na svátek 

patronky města sv. Viktorie. Svou duchovní dokonalost plánovitě pěstovali a 

dokonce mezi sebou soutěžili. Na počátku měsíce si rozdali lístky, na kterých byl 

napsán měsíční patron a ctnost, v níž se měl sodál během tohoto měsíce cvičit. Tyto 

lístky si pak na počátku dalšího měsíce vyměňovali. Promyšlená akce slavila 

úspěch, a tak byla činnost hradišťské družiny chválena a především se zdůrazňoval 

její dobrý vliv i na dosud chladné katolíky. 

 Na různé křesťanské svátky se členové družiny připravovali zvláštními 

pobožnostmi. Velkou pozornost věnovali hlavně pobožnostem v postní době, 

kterými se připravovali na Velikonoce. V posledních masopustních dnech se 

průvody a slavnostmi snažili odpoutat pozornost lidu od světských radovánek.  

Pobožnosti konané v postní době měly nejprve přednáškový charakter, 

v roce 1653 sodálové přidali veřejné bičování za zpěvu žalmů. Nebyli by to ale 

jezuité, kdyby nevyužili i dalších jim vlastních prostředků k zapůsobení na 

obyvatelstvo. Roku 1658 zavedli melodramatický doprovod postních rozjímání 

s hudebními vložkami a v následujícím roce přednesl jeden student rétoriky 

pojednání o utrpení Páně, následovala báseň a postní rozjímání. Od roku 1679 přišla 

na řadu i dramatizace výjevů z Kristova umučení. Čím živější a výpravnější byla 

představení, tím se pochopitelně více líbila. Kromě lidu je navštěvovali i městský 

děkan, představitelé města a okolní šlechta.  

Vrcholem postních pobožností byla Květná neděle, kdy se po obou 

hradišťských náměstích konal kajícný průvod k uctění trpícího Spasitele. První 

zmínka o tomto průvodu pochází z roku 1651, kdy byl ještě pořádán na Velký 

pátek. Protože ale všem lépe vyhovovala Květná neděle, byl průvod přeložen a 

konal se o této neděli téměř po celých 150 let. Jestliže průvod v neděli znemožnilo 

špatné počasí, byl přesunut na některý den svatého týdne. Roku 1654 průvod nabyl 

velmi slavnostního rázu. Zahajovali jej sodálové jdoucí ve dvojicích a všeobecnou 

pozornost vzbuzovaly nesené obrazy s výjevy z Ježíšova umučení. Nakonec se 

sloužila slavnostní mše, která se musela ještě jednou opakovat, a to česky, jelikož se 

celé pobožnosti účastnilo velké množství obyčejného lidu. Právě o této slavnosti 

vznikl úmysl hradišťských jezuitů založit českou mariánskou družinu i pro lid.  
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Průvody o Květných nedělích patřily mezi největší slavnosti v Hradišti, roku 

1673 jezuité průvod pojali natolik slavnostně, že Hradiště prý dosud nic takového 

nezažilo. Velmi účinně na lid působily obrazy, veřejné bičování sodálů a také hra o 

umučení Páně, kterou jezuité předváděli po ukončení průvodu. První divadelní 

výstup se konal již druhý rok po založení družiny, druhou zmínku o dramatické 

produkci máme z roku 1659. Od roku 1679 se výstupy začínají objevovat častěji, až 

nakonec téměř nebylo Květné neděle bez divadla. Představení nebývala vždy na 

stejné téma a často mívala alegorický nádech. Pro diváky byly určeny latinské 

programy, avšak když bylo vystoupení určeno širšímu obyvatelstvu, periocha se 

vytiskla i v češtině. Za zmínku stojí také činnost ředitele družiny na Zelený čtvrtek. 

V tento den totiž podle Kristova příkladu myl nohy dvanácti starcům, jež družina 

hostila. 

Okázalé náboženské průvody, které svým pojetím nezůstávaly pozadu za 

slavností o Květné neděli, se konaly i během roku, a to především o mariánských 

svátcích. V roce 1654 o všech těchto svátcích kráčeli sodálové s hořícími svícemi 

okolo kostela a téhož roku třikrát navštívili mariánskou kapli. V následujícím roce o 

svátku Nanebevzetí poprvé vykonali za zvuku hudby, písní a zvonů krátkou pouť 

do blízkého kostela v Mařaticích, čímž položili základ nové oblíbené tradice, jež 

sice byla několikrát kvůli válce či moru přerušena, vždy se ale znovu obnovila. 

Největší slavnosti ovšem probíhaly o výročním svátku studentské družiny, 

v den Neposkvrněného početí Panny Marie. Sodálové se na něj připravovali 

duchovními cvičeními, postem a kajícnými skutky. O svátečním ránu společně 

přistoupili ve slavnostním oděvu zdobeném květinami a se svícemi v rukou ke Stolu 

Páně. Poté za doprovodu hudby kráčeli do kostela, kde při mši, kterou sloužil 

městský děkan, obnovili svůj družinský slib. Odpoledne se za účasti lidu z města i 

venkova konal průvod, jenž byl zakončen mariánskou pobožností v kostele. 

Konec školního roku trávili členové studentské mariánské družiny o samotě 

a po tři dny se po vzoru sv. Ignáce věnovali duchovním cvičením. Této samotky se 

účastnili i studenti, kteří chtěli do družiny vstoupit, a naposledy si tak ověřovali, zda 

jsou na to dostatečně zralí. Po exerciciích byli způsobilí mladíci slavnostně přijati 

mezi členy družiny. Hradišťská sodalita každý rok přijímala zpravidla dvacet 

chlapců a celkový počet členů se průměrně pohyboval mezi osmdesáti až sto 

studenty.  



 71 

Na konci školního roku nebo někdy o výročním svátku probíhala i volba 

nového družinského výboru v čele s rektorem. Tím obyčejně bývala významná 

osobnost, jež kongregaci dodávala vážnosti. Mezi rektory hradišťské družiny patřili 

např. baron Zikmund Petřvaldský, velehradský opat Josef Malý nebo městský lékař 

Korvín. Pro svolávání členů výboru na výroční schůze se od roku 1691 zavedly 

tištěné oběžníky, které byly následujícího roku upraveny a kromě pozvánky na 

schůzi obsahovaly seznam zemřelých členů za uplynulé období. Oběžníky se 

zřejmě osvědčily, neboť zmínku o nich můžeme nalézt ještě v roce 1771. 

Hradišťští sodálové působili na okolní obyvatelstvo nejen příkladným 

křesťanským životem, ale především svými dobrými skutky. Posluhovali 

nemocným, podporovali chudé, poučovali lid o katolickém náboženství a také 

zabavovali nemravné a heretické knihy, za něž lidem dávali jiné, katolické spisy. 

Své zanícení projevovali i mnoha dary pro družinu a družinskou kapli. V roce 1655 

sodálové pořídili album, do něhož se vepisovala jména členů. O čtyři roky později 

věnoval místní vojenský velitel do kaple obraz Neposkvrněného Početí Panny 

Marie a pozadu nezůstala ani hraběnka Zuzana Majetínská, jež uhradila větší část 

nákladu na překlad díla Zlatá ctností kniha Friedricha von Spee, kterou do češtiny 

převedl člen hradišťské koleje Felix Kadlinský. Pro veřejné průvody pořídili 

sodálové roku 1763 nebesa za 100 rýnských a mnoho dalších darů a odkazů 

věnovali na zakoupení bohoslužebných rouch a na výzdobu kostela sv. Františka 

Xaverského. 

Členové mariánské družiny tvořili elitu mezi studenty a ve svých řadách 

netrpěli nikoho, kdo by jejich pověst poškozoval. Hradišťské společenství 

bezesporu naplnilo svůj cíl získat studentskou mládež pro hlubší náboženský život. 

Každý rok vstupovalo několik sodálů z rétoriky do kláštera, ať už k jezuitům, 

františkánům či piaristům, a mnozí jiní se hlásili na teologická studia. 

Družině se dařilo až do poloviny 18. století. Roku 1746 ještě s velkou 

okázalostí oslavila sto let od svého vzniku, ale v padesátých letech se kongregace 

začala rozkládat jednak kvůli úpadku gymnázia, ale především kvůli novým 

myšlenkovým proudům, proti nimž jezuitský řád už nedokázal bojovat s takovou 

horlivostí jako před lety.137  

                                                 
137 Zemek, 2001, s. 172 – 181. 
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7.2. Lidová mariánská družina  

 

Vedle studentské mariánské kongregace existovala v Hradišti i sodalita 

určená pro širší lidové vrstvy. Mariánská družina Zvěstování Panny Marie také 

vznikla již v Kroměříži. Jezuité si od jejího založení mnoho slibovali, neboť 

předpokládali, že její dobrý vývoj by mohl vzbudit příznivý ohlas u olomouckého 

biskupa.138 Pražská staroměstská sodalita jí dokonce v roce 1642 věnovala nově 

vydanou knížku Mariano-panenský věneček, jež obsahovala vše, co sodál potřebuje 

vědět: družinská pravidla, poučení o odpustcích, litanie, tridentské vyznání víry, 

pobožnost v čase morové nákazy, modlitby za nemocné a zemřelé i návod ke 

každodennímu zpytování svědomí. Téměř polovinu knihy zabíral seznam světců a 

stavů či řemesel, která ochraňují. Kniha byla kroměřížskému bratrstvu věnována 

z vděčnosti za postupné šíření družin z Čech na Moravu a s přáním „všelikého na 

duši prospěchu, zdraví na těle, štěstí na statku a obchodu.“139 

S přesunem koleje do Hradiště ale sodalita zanikla a v novém místě nebyly 

okolnosti pro její obnovení tak příznivé. Jezuité po třicet let neměli v Hradišti 

vlastní kostel, navíc při farním kostele fungovalo velmi oblíbené bratrstvo Božího 

těla s téměř dvousetletou tradicí a také františkáni měli při svém kostele 

společenství sdružující jejich příznivce. Jezuité tedy váhali s utvořením nové 

kongregace. Až když lidový kazatel P. František Šebestián viděl nadšení lidu při 

průvodech o Květných nedělích, jichž se vždy účastnilo velké množství věřících, 

rozhodl se 26. července 1662 položit základy nové mariánské družiny určené lidu. 

Také nyní se hradišťský děkan k jezuitům zachoval velmi velkoryse a družině 

propůjčil k užívání špitální kostel sv. Alžběty.  

Do sodality se hlásilo velké množství uchazečů, a tak bylo nutné si 

neprodleně vyžádat schválení z Říma. 6. září 1663 Alexandr VII. schválil novou 

Mariánskou družinu pod ochranou Sedmibolestné Panny Marie stojící pod křížem. 

Farní bratrstvo Božího těla se ale obávalo ztráty svých členů a postavilo se proti 

zřízení mariánské kongregace. Ohradilo se až u biskupské konzistoře v Olomouci, 

která se přiklonila na jeho stranu a zadržela diplom i papežskou bulu, která 

mariánské družině poskytovala velké výsady. Družina tak musela omezit svá práva, 

aby nepoškozovala stávající náboženské spolky, a podala do Říma novou žádost 
                                                 
138 Zemek, 2001, s. 182. 
139 Cit. dle: Vašica, 1995, s. 159. 
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s prosbou o redukování původně přiznaných privilegií. 26. května 1664 bylo novou 

bulou chváleno zřízení kongregace s omezeními, které vyžadovala konzistoř. 2. 

července, ve svátek Navštívení Panny Marie, tak mohla družina oslavit své první 

shromáždění za početné účasti svých příznivců. Obavy farního bratrstva byly jistě 

na místě, neboť již v prvním roce svého působení sodalita čítala na pět set čtyřicet 

členů. První volba rektora a výboru družiny spojená se slavnostním průvodem se 

konala v roce 1665. Rektorem se tehdy stal městský primátor Jan Sallacher.  

Spolek nebyl čistě stavovský, mezi členy byla městská inteligence, vojáci, 

šlechta i prostý lid a byly do něj přijímány i ženy. Navíc to nemuseli být nutně 

obyvatelé Hradiště, družina se šířila i na venkov. Věková hranice pro přijetí nových 

členů byla stanovena na patnáct let. Každý rok do sodality vstupovali noví členové, 

v roce 1669 kongregace čítala již na tisíc osm set příznivců a roku 1675, tedy třináct 

let po jejím založení, se počet sodálů zvýšil na pět tisíc.140 

Kdo si přál do spolku vstoupit, stačilo mu promluvit si s některým sodálem, 

na jehož přímluvu byl přijat jako postulant. Postulantům bylo dovoleno účastnit se 

pobožností a schůzí, během nichž se mohli seznámit s družinou a sodalita poznala 

je. Po určité době se konala porada a bylo-li chování postulantů dobré, stali se z 

nich kandidáti. Ti byli svěřeni některému z předních sodálů, jenž jim vykládal účel 

a stanovy družiny a vzdělával je v duchovním životě. Za několik měsíců proběhla 

další porada, kde se již rozhodlo, kdo může vstoupit do družiny, komu se přijetí 

odloží a kteří z kandidátů jsou pro vstup nezpůsobilí. Obřad přijetí se konal vždy o 

některém velkém svátku.141 V určený den se kandidáti vyzpovídali a přistoupili ke 

svatému přijímání. Vlastní slavnost byla večer, kdy se kandidáti, sodálové a pozvaní 

hosté sešli ve vyzdobené družinské kapli, kde nově přijatí členové složili slib Panně 

Marii. Po slibu nový sodál obdržel družinský odznak a po závěrečných modlitbách 

zapsal své jméno do družinské knihy.142 

Sodálové se scházeli každé druhé nedělní odpoledne od jedné hodiny 

v kostele sv. Alžběty.143 Pouze v postní době se setkání konala každý týden a jejich 

obsahem bylo rozjímání a litanie o bolestech Panny Marie. Pětkrát ročně se konala 

slavnostní schůze ve farním kostele. Výroční slavnost připadala na 3. května, na den 

                                                 
140 Zemek, 2001, s. 182 – 185. 
141 V Hradišti k přijímání nových sodálů docházelo pravděpodobně o svátku Nalezení svatého Kříže 
nebo v neděli po tomto svátku. (Zemek, 2001, s. 189.) 
142 Svoboda, 1888, s. 199 – 201. 
143 Od roku 1677 se schůze a pobožnosti konaly v jezuitském kostele. (Zemek, 2001, s. 187.) 
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Nalezení svatého Kříže. Jestliže tento svátek nepřipadl na neděli, pak se slavilo o 

první neděli následující po tomto svátku. Sodálové nezapomínali ani na své zemřelé 

členy, každou první neděli v měsíci se sloužila dušičková pobožnost s litaniemi za 

zemřelé. Na slavnostní schůze přicházeli sodálové z více či méně vzdálených obcí. 

Hradišťská družina měla své příznivce v Uherském Ostrohu, Blatnici, Veselí nad 

Moravou, Bzenci, Kyjově, Buchlovicích, Napajedlích, Zdounkách i ve Vyškově.  

V roce 1667 se druhý rektor hradišťské družiny, P. Václav Jirkovský, 

rozhodl dát venkovským obcím s větším počtem sodálů určitou samosprávu. Mezi 

první takové odbočky mateřské hradišťské kongregace patřily Uherský Ostroh a 

Buchlovice. Obě družiny dostaly vlastní družinský prapor, který býval nesen 

v průvodu. V roce 1680 už byly tyto samostatné výbory také v Kyjově, Blatnici, 

Bzenci a ve Veselí. Co do počtu členů si prvenství udržovala odbočka 

uherskoostrožská, která sdružovala tři tisíce sodálů. Roku 1680 byly také zavedeny 

okružní listy, pomocí nichž rektor hradišťské družiny udržoval styk s odbočkami. 

Rektor je posílal jednou měsíčně a přikládal podobné lístky, jakých užívala 

studentská družina: s měsíčním patronem a ctností, v níž je třeba se posilovat. 

Okružní listy v průběhu dalších let změnily svou podobu, přikládaly se k nim 

pozvánky na družinské slavnosti či seznamy sodálů zemřelých v posledním roce. 

Listy se osvědčily a rektor jich užíval až do zrušení sodality, ke kterému došlo spolu 

se zrušením koleje v roce 1773. 

Největší slavnosti se konaly o výročním svátku, kdy byl obnovován 

družinský výbor, a také o velkých mariánských svátcích. Stejně jako studentská 

družina i lidová kongregace připravovala různé pobožnosti a cvičení. Svou 

pozornost sodálové věnovali také poutím, v roce 1696 se účastnili pouti dokonce až 

do Tuřan u Brna. 

Členové lidové družiny pamatovali na svou organizaci štědrými dary a 

odkazy. První rektor Jan Sallacher odkázal sodalitě 100 rýnských. V roce 1665 

družina pořídila stříbrem kované album, do něhož se zapisovala jména sodálů. O 

čtyři roky později sodálové nechali vyrobit zlatem zdobenou tabuli s podobiznou 

papeže Alexandra VII. a zakládací listinou družiny v latinském i českém znění a 

veřejně ji vyvěsili. Družina také kupovala kostelní roucha a bohoslužebné 

předměty, opatřila si i bohatě zdobený baldachýn určený pro slavnostní a pohřební 

průvody.  
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Horlivost sodálů ale postupně ochabovala, především jim nevyhovovala 

doba odpoledních schůzí. Pro měšťany to bylo příliš pozdě, pro venkovany zase 

brzy, a tak se scházel jen malý počet členů. Schůze byly nakonec posunuty a konaly 

se až po třetí hodině odpoledne. Původní nadšení sodálů se vrátilo v roce 1749, kdy 

družinská rada rozhodla o zřízení Bratrstva dobré smrti a se souhlasem provinciála 

jej připojila k Moravské mariánské družině. Tímto se družina vrátila ke své původní 

náplni prokazování úcty zemřelým. Kongregaci tak opět přibývalo nových členů a 

schůze byly hojně navštěvovány.144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Zemek, 2001, s. 183 – 191. 
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8. Poslední léta hradišťské koleje  

 

 

Od počátku 18. století sílila kritika jezuitského řádu. V Evropě výtky 

směřovaly především proti školskému působení jezuitů a trvajícímu politickému 

vlivu, i když tento již nebyl zdaleka tak velký jako v minulých letech, protože 

osvícenští panovníci si přestali vybírat jezuity za své osobní zpovědníky.145 

Jezuité nepůsobili pouze v křesťanské Evropě, mezi hlavní aktivity 

Tovaryšstva patřily také zámořské misie v Americe, Asii i Africe.146 

V mimoevropských oblastech, především latinskoamerických, kde členové 

Tovaryšstva s úspěchem konali misijní činnost, počaly vznikat svébytné duchovní 

státy či provincie.147 Jezuité se pochopitelně nechtěli podrobit plánům koloniálních 

velmocí na nové rozdělení těchto oblastí a to zavdalo další příčinu 

k protijezuitskému smýšlení. 

V Evropě vznikly tři protijezuitské skupiny. Tu první reprezentovali odpadlí 

katolíci, intelektuálové, publicisté a autoři pamfletů ve Francii a v habsburské říši. 

Do druhé skupiny patřili francouzští a nizozemští jansenisté, kteří již dlouhou dobu 

vedli s jezuity teologické spory. Poslední protijezuitská skupina vznikla uvnitř 

katolické církve a tvořili ji členové jiných řádů, kterým byla proti mysli jezuitská 

nadvláda v oblasti vyššího školství. 

Antijezuitské tažení v českých zemích započalo hned v prvních desetiletích 

18. století v souvislosti se snahou o zlepšení stavu pražské univerzity.148 Koncem 

50. let pak Marie Terezie pod vlivem jansenismu a díky kontaktům s protijezuitsky 

smýšlejícími duchovními a rádci odvolala jezuitské zpovědníky působící na jejím 

dvoře. Její školské reformy z 60. let navíc výrazně omezily monopol řádu na 

vzdělávání. Císařovnina opatření byla podporována jak jejím synem Josefem II., tak 

kancléřem Kounicem, kteří patřili mezi kritiky řádu. Když se na počátku roku 1773 

objevily první náznaky možného zrušení Tovaryšstva, byla dokonce v habsburské 

                                                 
145 Čornejová, 2002, s. 207. 
146 Čornejová, 2002, s. 123. 
147 V podstatě samostatný „stát“, který jen formálně podléhal španělskému guvernérovi, vytvořili 
jezuité v Paraguayi. Zřídili zde misijní stanice, tzv. redukce, s kostely a školami a naučili domorodce 
chovu dobytka a pěstování kulturních plodin. Poté, co se jezuité vzepřeli portugalské územní 
politice, byl řád v roce 1767 z Paraguaye vypuzen. (Čornejová, 2002, s. 135 –  138.) 
148 Čornejová, 2002, s. 207 – 208. 
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monarchii ustanovena zvláštní tajná komise, která měla naplánovat nutná státní 

opatření pro tento případ.149  

V dalších zemích střední Evropy se kritika jezuitského řádu také soustředila 

především na oblast školství, zatímco v západní Evropě byly hlavní důvody jiné. 

V Portugalsku se jezuité znelíbili kvůli svému odporu proti novému rozdělení 

jihoamerických kolonií mezi Portugalsko a Španělsko. Ve Francii byl hlavním 

protivníkem Tovaryšstva samotný král Ludvík XV., jenž působení jezuitů ve své 

zemi zakázal. Také španělští jezuité měli své nepřátele na královském dvoře, byli 

nařčeni z úkladů proti panovníkovi, zatýkáni a vypovídáni ze země.150  

Jezuité usídlení v Hradišti o útocích na řád jistě věděli, zatím však v 18. 

století zažívali dobu rozkvětu, i když ve vedení města již nepůsobili lidé jim 

příznivě naklonění. Všechny potřebné budovy byly postaveny a během posledních 

desetiletí existence řádu je jezuité pouze opravovali či upravovali výzdobu. Jak 

české, tak německé bohoslužby v kostele sv. Františka Xaverského navštěvoval 

hojný počet obyvatel nejen z města, ale i okolí. Totéž platilo o slavnostech ve dnech 

církevních svátků. Misijní činnost na Valašsku, Hrozenkovsku a Ostrožsku se 

dařila. Protestantství, v tomto regionu tak silně zakořeněné, bylo již téměř 

vymýceno a na svět přicházela nová generace vychovávána podle zásad katolické 

víry. 

Počet obyvatel koleje se od 30. let 18. století do roku 1773 pohyboval mezi 

dvaceti šesti až čtyřiceti. Nejvíce zde pobývalo jezuitských kněží, průměrně kolem 

patnácti. Učitelů usazených v hradišťské koleji bylo dva až pět, tedy výrazně méně. 

Bratrů laiků, kteří se starali o chod koleje, bývalo kolem deseti. Od poloviny 18. 

století se počet jezuitů v koleji navyšoval o několik scholastiků, studujících členů 

řádu; studovali pravděpodobně v kurzu repetentes humaniora, v němž se po 

ukončení filosofické fakulty připravovali na učitelskou dráhu. 

Dařilo se také gymnáziu, kde se z celého kraje soustřeďovali mladí chlapci 

toužící po dobrém vzdělání. Hradišťské gymnázium bylo po dlouhou dobu jedinou 

školou vyššího typu na jihovýchodní Moravě. Po počátečních nesnázích, které 

způsobilo nevhodné umístění školních tříd v Kurcbergrovském domě, se hradišťští 

studenti dočkali nové budovy, v níž měli k dispozici i divadelní sál. 

                                                 
149 Šotola, 2002, s. 261 – 262. 
150 Čornejová, 2002, s. 211. 
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Studentské i lidové mariánské družině se dostávalo podpory od řádových 

příznivců a jejich členové dávali své přesvědčení najevo jak na schůzích, tak při 

divadelních představeních a procesích, která pořádali. 

V čem se v této době hradišťským jezuitům příliš nedařilo, bylo 

hospodářství. Potýkali se s neúrodou ovoce, vína i obilí a často také s dobytčím 

morem. Nebezpečí představovaly i živelné pohromy, jezuité několikrát zažili požár 

a povodeň, vždy se ale snažili poškozené budovy nejen v Hradišti, ale i na 

zdouneckém a habrovanském panství opravit.151 

 

 

8.1. Zrušení jezuitského řádu na Moravě 

 

Jezuitský řád zažíval od poloviny 18. století neúspěchy na mnoha frontách. 

Vše vyvrcholilo 21. července 1773, kdy papež Kliment IV. vydal breve Dominus ac 

redemptor noster (Pán a Vykupitel náš), kterou bylo Tovaryšstvo Ježíšovo zrušeno. 

Breve bylo zveřejněno 16. srpna téhož roku a od tohoto data počali katoličtí 

evropští vládci provádět patřičná opatření.  

Rušení jezuitských kolejí se v habsburské monarchii odehrávalo především 

ve znamení zabírání nemalého řádového majetku. Byl vytvořen zvláštní studijní 

fond, jemuž byly přiděleny všechny statky a majetky Tovaryšstva.152 Co se týče 

dalšího osudu bývalých jezuitů, platily zásady obsažené v papežském breve.  Bývalí 

členové řádu mohli i nadále zpovídat a kázat, ovšem pouze pod podmínkou, že byli 

vřazeni mezi světské kněze nebo vstoupili do jiného řádu. Další možností bylo 

uplatnění ve výuce a vzdělávání mládeže.153 Podle nařízení papežské kongregace 

nebylo možné další nasazení jakéhokoli jezuity ve školství a v duchovní správě bez 

zvláštního papežského povolení. Této zásady se ale Marie Terezie nedržela. Ti 

z řádových členů, jež byli staří či nemocní, mohli po odložení řádového oděvu 

zůstat v koleji pod dohledem světského kněze, nesměli ovšem kázat ani zpovídat. 

V monarchii bylo breve veřejně vyhlášeno 10. září ve Vídni spolu s pokyny 

pro jeho provedení. Jezuitům měla být slíbena ochrana a milost a jménem 
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152 Čornejová, 2002, s. 213 – 214. 
153 Čornejová, 2002, s. 216. 



 79 

panovnice měl být zabrán řádový majetek a sepsán jeho inventář. Do českých zemí 

přišly zprávy o vydání breve pochopitelně dříve. Moravští jezuité se o rušení řádu 

v Itálii dozvěděli již koncem srpna 1773.154  

Na Moravě bylo celkem šest kolejí v pěti největších moravských městech: 

v Brně, Olomouci, Jihlavě, Znojmě, Uherském Hradišti a v městečku Telči.155 

Z dochovaných kolejních záznamů se pouze v zápisu brněnské koleje můžeme 

dočíst, jak zdejší jezuité zprávu o zrušení řádu přijali: „1.9. Ve škole poslední 

cvičení. Po první hodině se nám doneslo, že bylo papežem vyhlášeno breve, kterým 

byl celý řád Tovaryšstva Ježíšova potlačen; bylo nám nařízeno ke cti nás všech 

nenaříkat.“156  Během následujících dnů byl v brněnském gymnáziu ukončen školní 

rok a poslední zápis z této koleje byl učiněn 14. září, kdy jezuité slavili svátek 

Povýšení sv. Kříže. 

Ke zrušení jezuitského řádu se vyjadřovala i veřejnost, vycházely různé 

pamflety a letáky, které tajně kolovaly po monarchii.157 Mnohé z nich vyslovovaly 

jezuitům podporu. Zrušení řádu mělo kladný ohlas pouze u části vyšší šlechty a u 

tajných evangelíků.  

Rušení jezuitských řádových domů byl komplikovaný proces. Trvalo asi dva 

roky, než byly splněny všechny hlavní úkoly, k nimž patřily školské reformy, 

převzetí správy veškerého řádového majetku, zaopatření bývalých jezuitů a jejich 

nové zasazení do společnosti.158 Hlavní výkonnou moc při rušení řádu držela 

v rukou dvorská komise. Na Moravě vznikly komise dvě; jedna pracovala pouze na 

podzim roku 1773 a jejím cílem bylo provést zrušení přímo v řádových domech a 

na jeho panstvích. Druhá komise měla vykonávat veškerá nařízení dvorské 

kanceláře a koordinovat činnost podřízených úřadů. Byla to stálá instituce, která 

měla na starosti správu získaného majetku a zaopatření bývalých jezuitů a tvořili ji 

úředníci moravského gubernia v Brně. 

Do první komise, která měla za úkol navštívit všechny moravské koleje, 

byly jmenovány čtyři osoby. Státní moc představovali hrabě Karel Vincent Salm-

Neuburg jako zástupce gubernia a hrabě Oto Wolfgang Schrattenbach, reprezentant 

dvorské komory. Zbývající dva komisaři, generální vikář hrabě Leopold Antonín 

                                                 
154 Šotola, 2002, s. 262 – 263. 
155 Šotola, 2002, s. 265. 
156 Cit. dle: Šotola, 2002, s. 263. 
157 Vše vycházelo neoficiálně, protože v samotném breve bylo zapovězeno se k jeho možným 
příčinám jakkoli vyjadřovat. (Šotola, 2002, s. 261 – 262.) 
158 Šotola, 2002, s. 263 – 264. 
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Podstatský z Prusinovic a svobodný pán Jan Antonín Minkwitz, byli členy 

olomoucké kapituly a zastávali jako pověřenci biskupa církev. Komise navštívila 

jednotlivé moravské koleje a střediska jezuitských panství, aby uvedla členům řádu 

ve známost znění papežského breve i nařízení císařovny o jejich budoucím 

uplatnění. Dále měli komisaři zajistit peníze v hotovosti a důležité písemnosti, 

pořídit inventář kolejí, kostelů a nadací zbožných bratrstev a převzít správu na 

panstvích. 

O průběhu činnosti komise v řádových domech byly sepsány protokoly, 

zachoval se ovšem pouze ten, jenž popisuje rušení brněnské koleje. Je ale 

pravděpodobné, že se postup komisařů v ostatních kolejích nelišil. Brněnskou kolej 

komise navštívila jako první, a to 7. října. V jídelně noviciátu se shromáždili všichni 

kněží, magistři, novicové a laičtí bratři. Komise jim přečetla breve spolu s dekretem 

biskupa o zrušení řádu. Generální vikář pak jezuitům připomněl, aby se podle 

nařízení papeže a s tím spojené vůle císařovny chovali. Nato si vzal slovo hrabě 

Schrattenbach, jenž mluvil o nařízení panovnice týkající se jezuitského majetku a 

vyzval všechny, kteří měli co do činění s jeho správou, aby pomohli vypracovat 

podrobný soupis celého jmění.  

Jezuité skládali slib chudoby, po zrušení řádu se tak ocitli zcela bez 

prostředků. Podle nařízení Marie Terezie z 1. října měli však všichni kromě noviců 

nárok na 100 zlatých, aby si mohli opatřit nové šaty.159 Podle papežského breve 

měli bývalí jezuité zakázáno nadále nosit řádový oděv. Kněží si měli pořídit roucha 

světského kléru, ostatním bývalým členům řádu bylo přikázáno obléci světský šat. 

Kromě částky určené na oblečení měli navíc nárok na tříměsíční penzi v celkové 

výši 48 zlatých. Během této doby si měli magistři a laičtí bratři zajistit jiné 

zaopatření. Komise bývalým jezuitům oznámila, kde si budou moci tento příspěvek 

vyzvedávat, a na závěr jim přislíbila císařskou ochranu a přízeň. V případě stížností 

se bývalí jezuité mohli obrátit na gubernium či generálního vikáře. 

V Brně byl při koleji i noviciát; po zrušení řádu se měli všichni novicové 

vrátit ke svým rodičům. V koleji mohli zůstat pouze jezuité vysokého věku či 

nemocní, přesný počet těchto osob musela zjistit komise. Kněžím, kteří dále 

pobývali v koleji, byla císařovnou vyměřena měsíční penze ve výši 16 zlatých, 

bratrům laikům pak 10 zlatých. Bývalí jezuité, jež v koleji zůstat nemohli, si měli 

                                                 
159 Tato částka byla daleko vyšší, než byl obnos potřebný pro zakoupení nových šatů. Měla tudíž 
představovat i jakýsi příspěvek do nového začátku.  
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co nejdříve najít nové ubytování. Odnést si mohli pouze věci malé hodnoty a knihy, 

které měli ve svém vlastnictví nebo byly určené k osobní zbožnosti. Případné 

nároky na další majetek byly řešeny jednotlivě. 

Po skončení shromáždění jezuitů světští komisaři počali pečlivě 

inventarizovat veškeré kolejní finance a cennosti. Duchovní komisaři měli za úkol 

zajistit nepřerušený sled bohoslužeb do té doby, než stát pověří stálou duchovní 

správou nové kněží. 

V brněnské koleji měla komise spoustu práce, musela se sejít i následující 

dny a dokončit soupis všech financí a spisů uložených v kolejním archivu. Dále 

komisaři vypracovali popis panství a nemovitostí a zhotovili seznam veškerého 

mobiliáře.160 10. října byl pořízen inventář majetku zbožných bratrstev, která 

působila při koleji, a následujícího dne začala licitace zásob potravin, vína i dalších 

věcí vhodných k prodeji, např. kuchyňského nádobí. Vše se mělo prodat s co 

největším ziskem, aby se bývalým jezuitům mohl vyplatit zaopatřovací obnos. 

Celkem komisaři strávili v brněnské koleji šest dnů, přičemž poslední den provedli 

soupis fundací semináře.  

Oficiální zrušení jezuitské koleje v Hradišti proběhlo 6. listopadu.161 

V koleji v tuto dobu pobývalo dvacet kněží, čtyři magistři a osm studentů kurzu 

repetentes humaniora, další tři duchovní působili na misiích.162 Zrušením 

jezuitského řádu skončila v Uherském Hradišti významná epocha dějin města. 

Městská rada se snažila zachránit alespoň gymnázium. Bylo navrženo zřídit 

gymnázium německé, jehož správa měla být svěřena do rukou piaristů, největším 

konkurentům jezuitů na poli vzdělávání. Piaristé sídlili v Kyjově a několik řádových 

členů mělo být přeloženo do Hradiště. Ovšem kvůli nedostatku členů tohoto řádu 

k otevření nového gymnázia nedošlo. V roce 1776 byla v Hradišti jako v jiných 

krajských městech zřízena škola hlavní, která sídlila v budově bývalého gymnázia. 

Řádový kostel sv. Františka Xaverského byl kvůli nevyhovujícímu stavu kostela sv. 

Jiří v roce 1778 prohlášen za farní. Budova koleje byla přeměněna na kasárna a 

                                                 
160 Šotola, 2002, s. 266 – 270. 
161 Šotola, 2002, s. 272. 
162 Uherské Hradiště: dějiny města, 1981, s. 261. 
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knihy z řádové knihovny připadly místním františkánům. Listiny a rukopisy163 z  

archivu hradišťské koleje zachránil místní rodák Jan Petr Cerroni.164  

Vůbec poslední kolejí, kterou rušící komise navštívila, byla Jihlava. 

Papežské breve zde bylo publikováno až 6. prosince.165 Jihlavští jezuité tak po tři 

měsíce od veřejného vyhlášení breve ve Vídni žili s vědomím neexistence svého 

řádu, přičemž se stále věnovali duchovní správě i vzdělávání.166 

3. prosince 1773 bylo vydáno nařízení, podle něhož každý bývalý jezuita, 

jenž se podílel na správě řádového majetku, musel složit manifestační slib státu 

jakožto svému novému nadřízenému. V tomto slibu bývalí jezuité přísahali, že neví 

o žádných penězích a cennostech, které by nebyly zapsány v inventářích 

vytvořených rušící komisí. Složením manifestačního slibu se také zavázali, že se 

bez povolení císařovny nebudou vzdalovat z habsburských zemí. 

Pro možnost kontroly všech slibujících byl vypracován seznam, jenž 

obsahoval základní informace o těchto osobách a poznámku, jakou činnost chtějí 

v budoucnu vykonávat. Později, vzhledem k nárůstu různých žádostí bývalých 

členů Tovaryšstva o umístění či o vyplácení penze, bylo nutné vypracovat podrobné 

soupisy všech bývalých jezuitů v Rakousku. Tyto seznamy měly také za cíl přinést 

státu informace umožňující další využití těchto schopných a vzdělaných 

poddaných.167 

O další činnosti bývalých jezuitů rozhodoval dvůr po celý rok 1774. 

Nabízely se dvě cesty, jedna podle kardinála Migazziho, druhou možnost preferoval 

kancléř Kounic. Kardinál vyzdvihoval užitečnost působení bývalých jezuitských 

kněží. Podle něj by pro stát bylo prospěšné, kdyby byli i nadále umístěni v bývalých 

řádových chrámech a pokračovali v kázání, výkladu katechismu či v duchovní péči 

o nemocné. Oproti tomu kancléř Kounic, podporován řadou duchovních, 

upřednostňoval vyloučení bývalých řádových členů z míst, kde by mohli působit na 

velké množství věřících. Bývalí jezuité se tak měli uplatnit tam, kde nebudou moci 

ovlivňovat věřící ve svůj prospěch, ale přitom budou pro stát užiteční, např. 

v knihovnách, v duchovní péči o uvězněné či mentálně postižené. Nakonec 

převážilo kardinálovo řešení. 

                                                 
163 V současnosti jsou archiválie uloženy v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu E31, 
zčásti také v Cerroniho sbírce. 
164 Zemek, 2001, s. 237 – 238. 
165 Ostatní koleje byly oficiálně zrušeny: 20. října Olomouc, 24. listopadu Znojmo a 1. prosince Telč. 
166 Šotola, 2002, s. 272. 
167 Šotola, 2002, s. 387. 
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Všichni bývalí členové Tovaryšstva, jichž chtěl stát využít v duchovní 

správě, byli rozděleni do tří skupin. Jejich budoucí uplatnění záviselo na tom, do 

které z těchto skupin patřili. Ti z bývalých jezuitů, jež ještě nebyli vysvěceni na 

kněze (magistři a novicové) získali svobodnou možnost působení, ale nebyla jim 

vyplácena žádná penze. Zjistit jejich další osudy je tak velmi obtížné, jelikož nebyli 

vedeni v penzijních soupisech gubernia. Magistři si od nynějška museli sami najít 

prostředky, aby mohli pokračovat ve studiu. Většina si je ale obstarat nedokázala, a 

tak se navraceli domů. Situace noviců byla podobná. 

Do druhé skupiny patřili kněží, jejichž schopností chtěl využít a mít pod 

kontrolou stát, a také sem byli zařazeni profesoři z bývalých jezuitských gymnázií, 

výjimečně z olomoucké univerzity. Těchto asi sto dvacet kněží mělo zajišťovat 

bohoslužebný provoz při bývalých řádových chrámech. Získali zvláštní společenský 

status, teoreticky sice spadali pod jurisdikci biskupa, ale aby s nimi církev mohla 

disponovat, potřebovala svolení světských úřadů. Tito bývalí jezuité měli nadále 

působit jako duchovní, ale do kostelů pouze docházeli, bydleli v měšťanských 

domech jako světské osoby. Také přestal platit jejich slib chudoby a pobírali plat 

jako státní úředníci. V podstatě se tak stali zaměstnanci státu, byli jím kontrolováni 

a museli se mu podřídit. Přímou kontrolu těchto bývalých jezuitů vykonávali světští 

kněží, a to především děkani šesti měst, kde se nacházely bývalé řádové koleje. 

Děkani či faráři byli povinni každý měsíc zasílat na zemské úřady výkazy o 

kněžích, jež působili v jejich farnosti, spolu s vyúčtováním penzí. Marie Terezie 

tyto děkany v únoru 1774 jmenovala správci bývalých jezuitských kostelů, které se 

staly filiálními vůči farním kostelům, a bývalí řádoví kněží v nich působili jako 

pomocníci. 

Počet duchovních působících při bývalých řádových chrámech stanovoval 

stát. Přihlíželo se k velikosti fundačního kapitálu, velikosti města a počtu klášterů, 

které vedle světských kněží zajišťovaly kázání. Při hradišťském kostele sv. 

Františka Xaverského měli nadále působit čtyři bývalí jezuité, bylo jich zde ovšem 

ještě sedm dalších (bývalý rektor, regent semináře, prefekt a učitelé z gymnázia), 

kteří měli zatím dovoleno pouze zpovídat. Potenciál některých bývalých členů 

Tovaryšstva tak zůstával nevyužit. 
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Základní penze pro všechny bývalé jezuitské kněží byla poměrně nízká, 

činila 16 zlatých měsíčně, z čehož kolem 10 zlatých tvořily výdaje na stravu.168 

Duchovní působící nadále při bývalých řádových chrámech dostávali 25 zlatých. 

Penze se kněžím vyplácela až do smrti, zastavena byla pouze v případě přidělení 

farnosti, o což císařovnu žádalo množství převážně starších bývalých jezuitských 

kněží. Měsíční příjmy z výnosné fary mohly dosahovat až 100 zlatých. 

Poslední skupina bývalých jezuitů, které stát zamýšlel využít v duchovní 

správě, byla dána k dispozici biskupům jako posila farní sítě. Podle papežského 

nařízení měli být bývalí jezuité podřízeni biskupům ihned po zrušení řádu, toto 

rozhodnutí však bylo ignorováno. Až dekretem z roku 1775 se bývalí řádoví 

příslušníci ocitli plně pod působností diecézní správy jako ostatní světští kněží. Měli 

si vybrat diecézi, v níž chtěli pobývat, a museli se od nynějška řídit biskupovým 

nařízením a bez jeho písemného svolení nesměli diecézi na delší dobu opustit. 

Biskupové měli také těm, kteří nebyli zaměstnáni (školství a duchovní správa 

bývalých jezuitských kostelů), určit s ohledem na věk a zdraví takové místo 

v duchovní správě, kde by byli prospěšní veřejnosti. Tito bývalí členové 

Tovaryšstva také dostávali od státu penzi. Jestliže ale biskup uznal, že místo jejich 

působení je dostatečně zabezpečeno, byl povinen toto neprodleně oznámit guberniu, 

aby bylo vyplácení penze zastaveno. Také díky tomuto neodmítali působení 

v duchovní správě pouze nemocní a staří. Bývalí jezuité nehodlali žít pod úrovní, na 

kterou byli zvyklí, a nechtěli riskovat případnou ztrátu své penze. Mnoho bývalých 

jezuitů nevyužitých státem se také odmítlo podřídit biskupu Hamiltonovi, nejčastěji 

z důvodů chatrného zdraví. Z různých soupisů vyplývá, že zdravotní stav u většiny 

z nich byl opravdu špatný. Nedostatek duchovních byl tak pociťován brzy po roce 

1774. 

Po zrušení řádu si nové uplatnění museli hledat i laičtí bratři. Od státu 

dostali 100 zlatých jako příspěvek na ošacení a po dobu tří měsíců jim byla 

vyplácena penze 16 zlatých. Jeden z bratrů laiků hradišťské koleje, Martin Wospiel, 

se o sebe rozhodl postarat ihned poté, co se dozvěděl o zrušení řádu. Vyžádal si 

potvrzení provinciála, že vystoupil z Tovaryšstva, a z koleje odešel v září, tedy ještě 

před příchodem rušící komise. Vydal se do svého rodného města Telče a na cestu 

přijal od rektora koleje částku 40 zlatých. V listopadu na něj ale padla nouze, navíc 

                                                 
168 Zasloužilým členům řádu (bývalí rektoři kolejí, představení škol a seminářů, význační kazatelé a 
učitelé, misionáři v Latinské Americe) byla nařízením z roku 1774 penze zvýšena na 25 zlatých. 
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se dozvěděl o finančním zaopatření bývalých spolubratří, a tak napsal císařovně 

žádost o zbylé odstupné. Celá záležitost byla z Vídně předána moravskému 

guberniu. To ovšem rozhodlo, že pokud v době příchodu rušící komise Martin 

Wospiel již nebyl členem řádu, nemá na příspěvek nárok. 

Stát s využitím či stálým zaopatřením bratrů laiků nepočítal. Výjimku tvořili 

pouze staří a nemocní, jež mohli v kolejích zůstat a pobírat měsíční penzi, která 

byla počátkem roku 1774 stanovena na 12 zlatých. Z celkového počtu sedmdesáti 

laických bratrů působících na Moravě v době zrušení řádu se tohoto zaopatření 

dostalo dvaceti osobám. Ostatní, jež sice byli uznáni za schopné výkonu povolání, 

posílali na gubernium četné žádosti o stálou penzi, které zdůvodňovali převážně 

zdravotními potížemi, jež jim v práci bránily. Naprosté většině těchto žádajících 

byla penze přiznána.169 

Odpor k jezuitskému řádu ve společnosti neustal ani po jeho zrušení. Už 

dříve šířené pomluvy byly ještě zveličovány, jezuité se prý neštítili vražd, travičství, 

padělání dokumentů či hromadění majetku. Papež Kliment XIV., jenž svým breve 

Tovaryšstvo zrušil, zemřel hned v září 1774, patrně otráven. Pochopitelně se tento 

čin také přisuzoval jezuitům. Podle breve Dominus ac redemptor noster byl řád 

Tovaryšstva Ježíšova zrušen navěky. K jeho obnovení však došlo již za několik 

desítek let. 7. srpna 1814 vydal papež Pius VII. bulu nazvanou Sollicitudo omnium 

ecclesiarum, kterou byl řád plně rehabilitován.170  

Avšak jezuité se po obnovení řádu do Uherského Hradiště už nevrátili. Od 

roku 1890 se jejich novým sídlem stal nedaleký Velehrad, kde duchovní správu 

zajišťují dodnes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
169 Šotola, 2002, s. 389 – 397. 
170 Čornejová, 2002, s. 217 – 220. 
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Závěr 

 

 

Jezuité přišli do Uherského Hradiště z válkou zpustošené Kroměříže v roce 

1644. Kroměřížská léta pozdějších hradišťských jezuitů se nesla ve znamení sporů 

s místními občany, církevními představiteli města i olomouckou kapitulou a byla 

smutně zakončena vpádem švédských vojsk. Pro přestěhování koleje právě do 

Uherského Hradiště mluvil pádný důvod, zdejší region byl naplněn duchem 

protestantismu a obyvatelstvo se nechtělo podřídit jediné, státem určené ideologii. S 

přenesením koleje se tak naplnila dlouholetá snaha katolických představitelů města 

o uvedení jezuitů do Hradiště.  

Jezuité stáli u zrodu jednoho z významných období v dějinách města. Během 

necelých 130 let, kdy v Hradišti oficiálně působili, položili základy k pozdějšímu 

kulturnímu rozkvětu města. S horlivým, ale laskavým přístupem přiměli téměř 

veškeré protestantské obyvatelstvo v regionu ke konverzi. O katolickou víru 

místního lidu pečovali a využívali všech možností, jež jim doba mohla nabídnout. 

Barokní člověk byl orientován především na vizuální vjemy a jezuité dobře věděli, 

jak tohoto člověka zaujmout a nadchnout. Aplikace divadelních prvků do pastorační 

činnosti, nákladně vyzdobený chrám a okázalé průvody během církevních svátků 

přitahovaly množství věřících. 

K rozšiřování a upevňování katolické víry jezuitům sloužila také gymnázia a 

mariánská bratrstva, která zakládali při svých kolejích. Základním cílem jezuitského 

nižšího školství bylo především zvládnutí latiny. Absolvent gymnázia měl bez 

problémů umět nejen číst veškerou latinskou literaturu, ale také se tímto jazykem 

vytříbeně vyjadřovat. Avšak stranou pochopitelně nezůstávala ani náboženská 

výchova. Každý den se gymnazisté účastnili bohoslužby a kostel navštěvovali i 

v odpočinkových a svátečních dnech. Studenti také mohli vstoupit do mariánské 

družiny a aktivně se podílet na jezuitských oslavách církevních svátků. 

Významné místo v systému jezuitského vzdělávání zaujímalo školní 

divadlo. Pomocí začlenění dramatických prvků do výuky jezuité podporovali 

všestranný osobnostní rozvoj svých žáků, kteří měli po absolvování školy patřit 

mezi vzdělanou elitu tehdejší společnosti. Pravidelné deklamace učily žáky 

vyjadřovat se a formulovat myšlenky, při divadelních zkouškách si chlapci 
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vyzkoušeli různá gesta, užívání mimiky a samozřejmě také tanec, zpěv a hru na 

hudební nástroje. 

Osudovému roku 1773, kdy byl řád Tovaryšstva Ježíšova zrušen, 

předcházelo množství varovných signálů. Od počátku 18. století se jezuité netěšili 

takové úctě jako dříve, byli vyhnáni z několika západoevropských států a katoličtí 

panovníci si je už nevybírali za své osobní zpovědníky. Úpadek řádu se v Uherském 

Hradišti příliš neprojevil, ačkoli v radě města už nezasedali jejich příznivci. Spory 

s městem a barony Dubskými byly vyřešeny, gymnázium stále navštěvoval značný 

počet žáků, misijní činnost se dařila, v koleji a kostele se prováděly stavební úpravy 

a po krátké stagnaci v polovině 18. století opět vzkvétalo i lidové mariánské 

bratrstvo.  

Na závěr je třeba zmínit, že v povědomí většiny lidí jezuité stále figurují 

především jako paliči knih a jako silný a účinný nástroj katolické protireformace, 

který užíval různých tajemných technik. Většina současných odborných publikací 

však přistupuje k  tématu jezuitského řádu objektivně a bez předsudků. Snad i tato 

práce přispěje ke změně převládajícího negativního postoje široké veřejnosti vůči 

jezuitskému řádu.  
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Příloha č. 1. Seznam rektorů jesuitské koleje v Uherském 

Hradišti171 

 

 

Jiří Lev   1636 – 1644 

Jan Křtitel Jaranovský 1644 – 1647 

David Steidelman   1647 – 1650 

Jan Křtitel Jaranovský 1650 – 1653 

Tomáš Gebler   1653 – 1656 

Jan Vidman   1656 – 1659 

Jiří Crugerius   1659 – 1662 

Ondřej Malonius  1662 – 1665 

Matěj Lužanský  1665 – 1667 

Jan Malobický  1667 – 1671 

Jindřich Krupský  1671 – 1674 

Malichar Mauritz  1674 – 1677 

Václav Milinský  1677 – 1680 

Karel Schwantle  1680 – 1683 

Václav Milinský  1683 – 1687 

Pavel Beránek   1687 – 1689 

Tomáš Koukol  1689 – 1693 

František Faber  1693 – 1696 

Tomáš Koukol  1696 – 1699 

Matěj Peletius   1699 – 1702 

Křišťan Cattulus  1702 – 1705 

Emmerich Sunnegk  1705 – 1708 

Vavřinec Scholtz  1708 – 1711 

František Faber  1711 – 1714 

Jiří Slezina   1714 – 1717 

Ferdinand Želechovský 1717 – 1720 

Jiří Glaser   1720 – 1724 

Kryštof Felix   1724 – 1726 

                                                 
171 Zemek, 2001, s. 291 – 292. 
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Jindřich Král   1726 – 1730 

Josef Lauritsch  1730 – 1733 

František Teisewaldt  1733 – 1736 

Jindřich Král   1736 – 1739 

Tomáš Sigl   1739 – 1743 

Jan Breveri   1743 

Antonín Hruška  1743 – 1746 

Václav Ramhovský  1746 – 1749 

Jakub Hein   1749 – 1752 

Matěj Sexstetter  1752 – 1756 

František Bajgar  1756 – 1762 

Ferdinand Heinrich  1762 – 1766 

Josef Schirmer  1766 – 1769 

Jan Milota   1769 – 1772 

Josef Schirmer  1772 – 1773       
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Příloha č. 2. Masarykovo náměstí s areálem bývalé jezuitské koleje 

a kostelem172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Frolcová, 2009. 
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Příloha č. 3. Pohled na kostel sv. Františka Xaverského z 20. let 18. 

století173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
173 Frolcová, 2009. 
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Příloha č. 4. Interiér kostela sv. Františka Xaverského174 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Frolcová, 2009. 
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Příloha č. 5. Kateřina Alžběta Zoubková ze Zdětína a Habrovan175 

 
 

 

 

 

 

                                                 
175 Frolcová, 2009. 


