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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o vzniku a působení řádu sv. Jana Jeruzalémského. 

Práce se nejprve zabývá politickou a náboženskou situací západě a na východě. Poté se práce 

zaměřuje na první křížovou výpravou, která byla jedním z faktorů vzniku řádu. Příčinami 

křížové výpravy i jejím průběhu. Dále se věnuje organizaci řádu a jeho povinnostem               

a dějinám řádu, které sahají až do současnosti. 
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This bachelor thesis deals with the establishment and activity of the Order of St. John 

of Jerusalem. First of all the thesis deals with the political and religion situation in the West 

and the East. Thereafter the thesis focuses on the first Crusade, which was one of the factors 

the establishment of the order. Causes of the Crusade and its progress. The thesis also applies 

of the organization of the order and its responsibilities and of the history of the order, which 

spanes to the present. 
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Úvod 

Cílem bojovníků, kteří se vydali do Svaté země, bylo hlavně osvobození Jeruzaléma 

od bezvěrců. Tento úkol se jim podařilo splnit a dokonce zde vzniklo Jeruzalémské 

království, v jehož čele, i přes závazek byzantskému císaři, stanuli sami křižáci. K tomuto 

úspěchu první křížové výpravy ji musíme přičíst i zásluhy na vzniku řádu sv. Jana 

Jeruzalémského. Ten má sice své počátky již před první křížovou výpravou, ale dovršení jeho 

organizace se datuje právě až po křížové výpravě. Řád za svá léta působení prošel mnoha 

změnami, z čistě špitálního řádu se stal i vojenský. Boj si řád osvojil velice rychle a stal se 

jedním z mnoha vojenských složek, které na východě pomáhaly v boji proti Turkům. V práci 

se detailněji zabývám obranou Malty, díky které si řád získal uznání po celé Evropě a nejspíše 

i u tureckých bojovníků. Práce obsahuje globální pohled na dané téma, není v ní tudíž historie 

řádu na našem území. 

Cílem této práce je jak reflektovat historii první křížové výpravy a maltézských rytířů, 

tak propojit tyto dvě složky, které jak už bylo nastíněno, mají přímou souvislost. 

K tématu první křížové výpravy je mnoho publikací. Steven Runciman se tomuto 

tématu věnuje ve svém prvním díle trilogie A History of the Crusades. Ve své práci jsem 

nejvíce čerpala z česky přeložené knihy Antonyho Bridge Křížové výpravy, dále pak z knihy 

Alfreda Duggana Křižácké výpravy a z rozsáhlé knihy Christophera Tyermana Svaté války: 

Dějiny křížových výprav. Z českých autorů bych zmínila knihu pod vedením Bohumily 

Zástěrové Dějiny Byzance nebo knih manželů Hrochových Křižáci ve Svaté zemi. 

K tématu řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty jsem čerpala zejména z knihy 

Milana M. Bubena Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 

v českých zemích: Řády rytířské a křížovníci. Dále pak z knihy Jiřího Pořízky Řád 

maltézských rytířů nebo knihy Ernla Bradforda Řádoví rytíři.1 

                                                      
1 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume 1, The First Crusade and the Foundation of the 
Kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge University Press, 1957. 
BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995. 
DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973. 
TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012. 
ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. První vydání. Praha: Academia, 1992. 
HROCHOVÁ, Věra; HROCH, Miroslav. Křižáci ve Svaté zemi. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 1996. 
BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: 
Řády rytířské a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002. 
POŘÍZKA, Jiří. Řád maltézských rytířů. První vydání. Praha: Elka Press, 1997. 
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1. Historický kontext 

V první kapitole jsem se zaměřila na situaci na západě a na východě se záměrem přiblížit 

politické, náboženské i sociální poměry v dané době. Dále se zabývám příčinami první 

křížové výpravy. 

1.1. Situace na západě 

Temná století v Evropě následovala po pádu římského impéria. „Ve druhé polovině 

šestého století zakryl povlak tmy staré srdce Říma tak dokonale, že papež Řehoř Veliký 

dokonce uvítal zhoubnou epidemii, ničící v té době Itálii, jako milosrdného osvoboditele od 

hrůz každodenního života.“2 Jedinou výjimkou byla doba Karla Velikého3, ale poté se vše 

vrátilo k temnotě. Města se proměnila v trosky, jejich obyvatelé byli buď povražděni, nebo 

vyhubeni nemocemi. Některá místa byla ušetřena zničení, ale počet obyvatelstva klesl jen na 

několik tisíc. I kdysi proslulé římské silnice spojující svět se změnily k nepoznání. Jedinou 

ochranu lidem poskytovala opevněná města, vesnice vznikaly poblíž hradů nebo jiných 

opěrných bodů. Přestalo se i obchodovat. Výjimkou byli Židé a Levantinci, kteří kupčili 

s přepychovými předměty, jako šperky, řezby ze slonoviny, uměleckými předměty a kadidlem 

pro kostely. Velkým problémem byl nedostatek jídla, bylo velmi málo obdělávané půdy, která 

lid nemohla uživit. „Zelenina a ovoce byly přepychem i v letních měsících a brambory byly 

tehdy neznámé. Ve špatných letech, kdy sucho nebo záplavy zničily úrodu, zásoby nestačily 

k zažehnání hladomoru a lidé umírali. A takové roky byly zcela běžné. Ve století 

předcházejícím křížovým výpravám řádil v Evropě hladomor ze sta let ve čtyřiceti osmi.“4  

Hlavním potěšením v této době byla válka. I ve vedení říše byly kasty válečníků, 

potomci barbarských kmenů, kteří vlastnili většinu půdy. Jediným jejich soupeřem byla 

církev. Ta vlastnila téměř stejné množství půdy jako všichni šlechtici dohromady. Církev byla 

také jediným orgánem, který mohl nějak zasáhnout do sporů a válek mezi šlechtici. Koncem 

10. století se v ní vytvořilo hnutí za posílení míru, které hrozilo vyobcováním těm, kteří 

bojovali bez příčiny. „Duchovenstvem všeobecně podporované ligy míru se staly tak 

                                                                                                                                                                      
BRADFORD, Ernle. Řádoví rytíři. První vydání. Praha: Zvon, 1996. 
2 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 7. 
3 Karel I. Veliký, franský a langobardský král, římský císař od roku 800. Významný státník a válečník. Jeho říše 
vznikla expanzí, která byla hlavním politickým cílem. Snaha o rozšíření elementární vzdělanosti. Na jeho dvoře 
působili vynikající učenci té doby, jako Alkuin z Yorku nebo Einhard. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. 
Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, 
s. 340. 
4 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 9. 



10 

 

populární, že hrady místních šlechticů, kteří odmítli stát se jejich členy, napadaly skupiny 

ozbrojených pacifistů-skvělý paradox-bojechtivost ve jménu míru.“5 Církev se také snažila 

zabránit válkám různými nařízeními. Nejprve byla střetnutí zakázána o nedělích a svátcích     

a později vyhlásil rouenský arcibiskup Boží mír6. Byla ale ještě jedna možnost, jak 

pozvednout zbraň a to proti španělským muslimům. Tyto války byly s požehnáním církve       

i božím souhlasem. Nebylo tedy neobvyklé zde vidět arcibiskupy a biskupy jak bojují proti 

nevěřícím a pokud měli v boji zemřít, věděli, že jim papež zaručil rozhřešení a odpuštění 

všech hříchů. Středověký člověk byl posedlý pocitem viny a tak byl schopen udělat cokoli, 

aby se mu dostalo odpuštění. 

I lidský pohled na rozložení světa byl úplně odlišný od toho našeho. Byl plochý, 

tajemnější i větší, protože se vzdálenosti poměřovaly časem. Tajemné byly i neprobádané 

oblasti, o kterých se šířily různé zvěsti. Středověký člověk toho pravděpodobně věděl více     

o nebeském světě, než o tom, na kterém žil. „Nad ním byla nebeská klenba, kde sídlil Bůh ve 

své slávě, obklopen anděly a archanděly a všemi obyvateli nebeskými. Bůh nikdy nespal        

a jeho věčně bdělému oku neuniklo ani to nejmenší z lidského konání. Hříchy, ať velké či 

malé byly neúprosně zaneseny do nebeské knihy stejně jako pokání a dobré skutky. Pokud by 

v okamžiku smrti byla „nebeská bilance“ kladná, připojil by se člověk v nebi k velkému 

společenství světců a mučedníků. Kdyby se byl dopustil četných menších hříchů, měl naději 

na vykoupení po letech utrpení a strádání v očistci. Kdyby však byl těžce zatížen smrtelnými 

hříchy, byl by nesporně uvržen do pekla, kde by byl ďábly pálen ve věčném ohni a vystaven 

nekonečným mukám vyhraženým pro prokleté.“7 Středověký člověk se bál různých míst, 

poblíž hrobů sebevrahů, krajů lesa, poblíž menhirů, otvorů u jeskyň, které dle něj vedly do 

pekla. Bál se zlých duchů, kteří na takových místech byli, skřítků, vlkodlaků, čarodějnic         

a čarodějů nebo duší zemřelých.8 Les byl ztělesněním pustiny, do které utíkali poustevníci, 

milenci, potulní rytíři, loupežníci nebo psanci. Na jednu stranu byl les světem lovu                  

a dobrodružství pro rytíře i zdrojem užitku pro venkovany. Ale na druhou stranu to byl svět 

plný hrozeb a nebezpečí, ať už domnělých nebo skutečných. Byla to hranice mezi panstvími  

a mezi kraji. Z jeho temnot vystupovali hladoví vlci, loupežníci a loupeživí rytíři. Příběhy 

mluvily i o krvelačnějších a nadpřirozenějších bytostech, jako o provensálském draku.9 Ale 

                                                      
5 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 10. 
6 Treuga Dei, omezení války na tři dny v týdnu. 
7 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 13. 
8 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 7-14. 
9 LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Druhé vydání. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 184-185. 
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v této době plné strachu lidé nacházeli pomoc u strážných andělů. Žena, která nemohla dlouho 

otěhotnět, se klaněla soše Matky boží, lidé s chronickou chorobou putovali na posvátná místa, 

o kterých věřili, že mají moc je uzdravit. 

Rozmáhal se i kult relikvií, uchovávány v úctě byli různé předměty, jako tříska dřeva 

z Ježíšova kříže, šátek sv. Veroniky, šat, který měl na sobě Polykarpos při svém umučení ve 

Smyrně nebo jazyk sv. Marka. V Římě bylo mnoho relikvií, ale s Konstantinopolí se nemohl 

srovnávat. Právě tam se uchovávalo nejvíce posvátných předmětů, jako dřevo Svatého kříže, 

trnová koruna, bezešvý háv, hřeby, kterými byl Ježíš přibit na kříž, pás, který nosila Panna 

Marie nebo vlas Jana Křtitele.10 Byla ale uctívána i těla mrtvých světců a jeho přenesení bylo 

potvrzením kanonizace. K uchování těla byly použity různé metody, jako například kapání 

rtuti do nosu.11 V Konstantinopoli se nacházelo tělo Daniela, sv. Timotea, sv. Ondřeje, sv. 

Lukáše, sv. Samuela a Izajáše i sv. Anny. Tyto relikvie byly do města přivezeny díky Heleně, 

matce císaře Konstantina, která byla později svatořečená. Mnoho poutníků do Svaté země se 

v Konstantinopoli zastavovalo, aby mohli pohlédnout na tyto svaté předměty. „Pomalu se 

vyvinula určitá zeměpisná hierarchie posvátných míst. Španělská Compostela, kde byla 

uložena těla bratří Jakuba Velikého a Jana, synů Zebedeových, se řadila hned za Řím, kde žili 

a zemřeli sv. Petr a Pavel a Řím byl na druhém místě za Jeruzalémem a ostatními posvátnými 

místy Palestiny. Pouť do těchto míst byla nejtoužebnějším přáním všech a v zájmu jeho 

splnění byl každý ochoten podstoupit jakékoliv útrapy a nebezpečí.“12 

Ale roku 638 byl Jeruzalém dobyt islámskými armádami a západní křesťané si mysleli, 

že tím končí jejich putování za svatými místy. Muslimové jim však bez zábran dovolili 

navštěvovat svatostánky. Ani křesťanští poddaní si na své nové pány nestěžovali, dokonce je 

uvítali na úkor dosavadních císařů Byzancie. Ti jim ukládali vysoké daně a někdy je                

i pronásledováni pro kacířství. „Tento poměrně šťastný status quo náhle skončil 19. srpna 

1071. Po mnoho let sílila moc seldžuckých Turků, kmene nomádských pastevců ze 

středoasijských stepí, kteří byli obráceni na islám během velkého stěhování národů na Západ, 

vyvolaného nedostatkem pastvin v původní asijské vlasti. V roce 1055 vkročili na výzvu 

tamního kalifa do Bagdádu a od té doby se stali pány říše sahající od střední Asie a jižního 

Ruska až k severním hranicím Sýrie.“13 Kmeny tureckých kočovníků přecházely přes hranici 

                                                      
10 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 14-15. 
11 LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Druhé vydání. Praha: Vyšehrad, 2005, s. 475. 
12 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 15. 
13 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 16. 
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na anatolské výšiny a střetávaly se s byzantskými rolníky. V srpnu 1071 se střetly obě armády 

v bitvě u Mantzikertu14. Zde byla byzantská armáda zničena a Turky tak už nemohlo nic 

zastavit. Díky tomu měli poutníci ze západu uzavřenou cestu do Svaté země přes Malou Asii 

a museli tak cestovat po moři. Jinou možností bylo pomoci Byzancii získat zpět ztracené 

území.15 „Byli zvyklí bojovat se španělskými muslimy, přičemž jim šlo jednak o to zbavit 

křesťanské oblasti nadvlády nevěřících, jednak si získat Boží přízeň bojem za křesťanskou 

víru proti jejím nepřátelům. Bylo jasné, že brzy někdo přijde s myšlenkou svaté války proti 

Turkům ve jménu osvobození nejposvátnějšího ze všech posvátných míst křesťanství             

a skutečně se tak stalo.“16 

Nejstarší institucí v západní Evropě bylo papežství. V čele stál římský biskup, jeden 

z původních pěti patriarchů17 rané církve, který byl považován za nástupce svatých Petra        

a Pavla. Papež byl strážcem ostatků těchto apoštolských světců a diecézním biskupem 

sídelního města říše. Absence císaře v západořímské říši po roce 476 vedla ke sblížení papeže 

a byzantského císaře, ale i přesto se jejich vztah vyznačoval určitým napětím. Římský biskup 

v té době nahrazoval světskou autoritu v Římě a v centrálním území Apeninského 

poloostrova. Tato autorita byla posílena i konverzí Anglosasů v 7. století a Frísů                     

a pevninských Sasů v 8. století. Papežové v 8. století18 však museli vstoupit do spojenectví 

s Franky. Byli k tomu přinuceni zejména pro to, že byzantští císařové nebyli schopni chránit 

Řím a papeže před langobardskými vládci severní Itálie. V rámci této nové politické orientace 

papežský dvůr vytvořil Konstantinovu donaci, jeden z nepropracovanějších falsifikátů všech 

dob, který byl odhalen až v 15. století. Konstantinova donace se opírala o příběh, kdy se 

Konstantin stal křesťanem a předal svou moc do rukou papeže Silvestra I. (314-335)19. Papež 

mu ji sice vrátil, ale nechal si výlučné postavení mezi ostatními patriarchy, přímou vládu 

v Římě a jeho okolí a teoretickou světskou jurisdikci nad západní částí říše. Papežství tak 

získalo ochranu v Itálii, Frankové zase legitimitu svých výbojů v Lombardii, Gaskoňsku, 

Bavorsku a Sasku. Toto spojenectví vyvrcholilo na Boží hod vánoční roku 800, kdy papež 

                                                      
14 Dnešní východní Turecko. 
15 BRIDGE, A. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 15-16. 
16 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 16. 
17 Další patriarcháty byly v Jeruzalémě, Konstantinopoli, Antiochii a Alexandrii. TYERMAN, Christopher. Svaté 
války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 14. 
18 Těmito papeži byli Řehoř III. (731-741), Zachariáš (741-752) a Štěpán II. (752-757). TYERMAN, 
Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 14. 
19 U papežů  bude v závorkách  uváděna doba pontifikátu, u panovníků doba vlády. 
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Lev III. (795-816) korunoval franského krále Karla Velikého (767-814) na římského císaře. 

Započal tak život Svaté říše římské, která s přestávkami existovala až do roku 1816. 

V 11. století se objevily skupiny uvnitř římské církve, které se snažily reformovat 

papežství i zesvětštělou církev. Jejich požadavkem bylo, aby při obsazování církevních úřadů, 

v jejich řízení, financování a jednání, převažovaly duchovní aspekty nad světskými. Tito 

reformátoři získali kontrolu nad papežstvím i díky císaři Jindřichu III. (1039-1056). Ústřední 

roli v této době hrálo přesvědčení, že římská církev je synonymem univerzální církve a papež 

má světskou i duchovní moc na zemi. Dalšími záměry reformátorů bylo zlepšení mravů, 

vzdělání duchovenstva, vymýcení simonie nebo manželství kněží. Reformní papežové se také 

snažili získat nezávislost na Svaté říši římské. Tento program však narazil na silný odpor.20 

V 70. letech 11. století se rozhořel boj o investituru21 mezi římským papežem a světskou 

mocí. Tento boj začal za papeže Řehoře VII.22 (1073-1084) a císaře Jindřicha IV.23        

(1056-1106). Nejprve měl navrch římský biskup, když uvedl Jindřicha do klatby a ten podle 

legendy prosil tři dny v rouchu kajícníka o absoluci. Německá knížata si dokonce dosadila 

svého krále - Rudolfa, který byl vůči papeži vstřícnější. Rudolf ale brzy zemřel a Jindřich si 

zvolil protipapeže Klimenta III., který se roku 1084 usadil v Římě. Po Řehoři VII. nastoupil 

na papežský stolec Urban II. Zkušený diplomat, který sice věci investitury nedořešil, ale uvedl 

papežství do lepšího stavu, než když nastupoval. Boj o investituru byl zakončen Wormským 

konkordátem z roku 1122 a Prvním lateránským koncilem roku 1123.24 

1.2. Situace na východě 

Konstantinopol byla vybudována císařem Konstantinem I. Velikým (306-337) na 

místě starověkého města Byzantion a 11. května 330 byla prohlášena za hlavní město 

římského světa. Volba místa byla geniální, z jedné strany bylo město obklopené Marmarským 
                                                      
20 TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 14-16. 
21 Investitura je uvedení duchovního do úřadu. V širším měřítku se jednalo o boj za kontrolu nad církví v říši. 
Zpracováno dle TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 
2012, s. 16. 
22 Řehoř VII., vlastním jménem Hildebrand, byl římským papežem od roku 1073. Původem z Toskánska, 
zastánce reformy církve. Za jeho pontifikátu nastal spor s císařem Jindřichem IV. o obsazování církevních úřadů 
v říši. Hlásal ideje mnišského asketismu a hierarchicky uspořádané církve v čele s papežem. Zvolen papežem byl 
ihned při pohřbu svého předchůdce Lva IX. navzdory volebnímu řádu. Roku 1074 prosadil dekrety proti 
ženatým kněžím, roku 1075 sepsal Dictatus Gregorii papae, v němž vyhlásil neomezenou moc papeže. 
Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První 
vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 569. 
23 Jindřich IV. byl německý král a římský císař ze sálské dynastie. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. 
Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, 
s. 322. 
24 Srov. FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. První vydání. Praha: Zvon, 1992, s. 134-136. 
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mořem, z druhé Zlatým rohem a třetí strana byla později zastavěna hradbami, které dal 

postavit císař Theodosius II. (408-450). Výhodné místo to bylo i z hlediska obchodního. 

„M ěsto se nacházelo v místě, kde je Evropa od Asie oddělena jen úzkou Bosporskou úžinou, 

a každý, kdo ovládal Konstantinopol, kontroloval veškerý pohyb podél i napříč vodní trasy. 

Město tak kontrolovalo velké karavanní cesty spojující Východ se Západem, po nichž se 

dostávalo do západního světa z Číny, Indie a Persie hedvábí, koření a šperky.“25 Během svých 

dějin byla Konstantinopol napadena Huny, Góty, Slovany, Bulhary, Araby, Rusy, Saracény   

a seldžuckými Turky. Nepřátelům odolávala až do roku 1453, kdy byla dobyta Turky pod 

vedením Mohameda II. Dobyvatele (1451-1481). Po Konstantinově smrti východní část říše 

odrazila útoky barbarů, kteří zničili západ, avšak ztratila velká území v Evropě. Východní 

Balkán, Sýrii, Palestinu a Egypt si Byzancie dokázala udržet a o dvě století později, za 

Justiniánovy vlády (527-565), rozšířila své území o znovudobytou Itálii, Sicílii, část severní 

Afriky a Španělska. Ale po císařově smrti byly tyto části opět ztraceny. V následujících letech 

byl zničen Egypt, Palestina, Sýrie i Mezopotámie islámskými armádami. Sama 

Konstantinopol byla dvakrát obležena, ale vždy se ubránila. V 9. století, které bylo pro západ 

obdobím hlubokého temna, Byzanc naopak rozkvétala. Porazila muslimy na východě             

a Bulhary a Slovany na západě a říše se znovu rozrostla. V dalších dvou stoletích tento 

rozmach pokračoval. 

Konstantinopol byla kosmopolitní město, které bylo na svou dobu obrovské, v 9. a 10. 

století mělo asi sedm set padesát tisíc obyvatel.26 V 11. století to bylo maximálně šest set 

tisíc.27 Obyvatelé Byzance patřili k mnoha národnostem. Zastoupeni byli Řekové i Římané, 

Židé, Arméni, Syřané, Kypřané, Gótové, Slované, Turci i Arabové. Nejnižší vrstvou byli 

Gótové, kteří sloužili jako otroci v domácnostech nebo vykonávali podřadnou práci. 

Existovaly tři články, které spojovaly takové množství lidí různého původu. Prvním byla 

společná řeč, tedy řečtina, druhým fakt, že to byli občané Římského impéria a třetím byla 

křesťanská víra.28 „Ve většině směrů se Byzantinci od obyvatel západní Evropy snad ani 

nemohli více lišit, ale ve své křesťanské víře si byli se svými západními současníky velmi 

                                                      
25 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 19. 
26 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 17-19. 
27 TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 12. 
28 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 19. 
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podobní. (…) Být Byzantincem znamenalo být hluboce, někdy až chorobně zbožným 

člověkem.“29 

V byzantské říši měl panovník moc jak nad státem, tak nad církví. Toto postavení se 

označuje termínem cézaropapismus a dovršil ho Justinianus I.30 (527-565).31 Panovník žil 

v Konstantinopoli v paláci, který se skládal z mnoha staveb, vybudovaných během let 

různými panovníky. Hlavní budovy byly ozdobeny mozaikovými podlahami, mramorem, 

malovanými a zlacenými stropy, perskými koberci, čínským porcelánem a nábytkem ze 

slonoviny, stříbra nebo zlata. V byzantské společnosti se také velmi dobře dařilo eunuchům, 

kteří často zastávali významné funkce. Jedním z názorů proč tomu tak bylo je, že nemuseli 

intrikařit ve prospěch svých dětí a neměli tudíž dynastické ambice. Panovník tak jimi rád 

obsazoval vysoká místa. I ženy měly v této společnosti více možností se uplatnit. Jejich práva 

dokonce chránil zákon. Obyčejné ženy měly vzory v byzantských císařovnách, jež často 

ovlivňovaly své manžele pro dobro říše.32 

Na počátku 11. století se byzantská říše rozprostírala na území od Dunaje a Jadranu až 

k pohoří Taurus a Antitaurus, měla několik opěrných bodů na Apeninském poloostrově          

a základen v severní Sýrii, například Antiochii.33  

1.3. Bezprostřední příčiny první k řížové výpravy 

Největší nebezpečí pro Byzanc představovali seldžučtí Turci. S příslušníky tureckých 

národů přicházela Byzanc do kontaktu do 11. století nejčastěji jako se žoldnéři nebo otroky. 

„Kočovný kmen Seldžuků, jehož název byl odvozen od jména jejich náčelníka ve druhé 

polovině 10. století Seldžuka, náležel k národnostní skupině tureckých Oghuzů. Po roce 1000 

se posunul ze Střední Asie na jihozápad, do krajin při východním pobřeží Kaspického moře. 

Zde také přijali Seldžuci islám v jeho ortodoxní, tj. sunnitské formě.“34 V tomto období vládli 

kmenu vnukové Seldžuka Toghrul-beg a Čanghri-beg. Postupem času neustále zvětšovali své 

území a roku 1059 se Toghrul-beg zmocnil Bagdádu a s ním i abbásovského kalifa. Ten 

                                                      
29 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 21. 
30 Justinianus I. Veliký byl vynikající státník, jeden z nejvzdělanějších osobností své doby. Pocházel 
z makedonské rolnické rodiny. Jeho cílem bylo získat západní území bývalé římské říše, proto vedl zdlouhavé 
války. Provedl kodifikaci římského práva. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností 
Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 308. 
31 ŘÍČAN, Rudolf, MOLÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin. Třetí vydání. Praha: Kalich, 2008,         
s. 174. 
32 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 22-25. 
33 TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 20. 
34 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. První vydání. Praha: Academia, 1992, s. 243. 
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jmenoval Toghrul-bega sultánem, tedy nejvyšším vykonavatelem světské moci v islámu. 

„Seldžucká říše se stala nesilnějším mocenským činitelem v celé Přední Asii.“35 Již od        

11. století Seldžuci napadali pohraniční území v Byzancii, ale časem se dostávali hluboko do 

vnitrozemí Malé Asie. Dobyli dokonce hlavní město byzantské Arménie Ani, a vyplenili 

Kaisareiu a Kappadokkii. Byzanc se sice bránila, ale Turci oplývali lehkými jízdy, které byly 

velmi pohyblivé, a také výborně ovládali lukostřelbu přímo za jízdy. 

Nejvýznamnější bitva se odehrála pravděpodobně 26. srpna 1071 u Mantzikertu, kde 

byla byzantská armáda poražena. V bitvě byl zraněn a zajat i byzantský císař Romanos IV. 

Diogenes36 (1068-1071), který byl ale po osmi dnech ze zajetí propuštěn. V Konstantinopoli 

se zatím vlády ujala opozice. Následkem toho vypukla občanská válka, ve které byl Romanos 

IV. poražen a vlády se ujal Michael VII. (1071-1078). Za slabého a nerozhodného císaře však 

vládl eunuch Nikeforitzes. Další léta se vyznačovaly bojem o trůn a krizí byzantské říše. Roku 

1081 se vlády ujala dynastie Komnenovců. V tomto období dochází k poslednímu rozmachu 

říše.37 Byzanc chtěla obnovit své bohatství a lesk a tento úkol spadl na císaře Alexia I. 

Komnena38 (1081-1180). Byl to vynikající diplomat a tak věděl, že na západě neuspěje, jen 

když bude žádat o pomoc vyhnat Turky z Malé Asie. Obrátil se ale na papežskou kurii 

s návrhem, aby mu papež Urban II.39 (1088-1099) pomohl osvobodit křesťany na východě     

a vymanit jejich chrámy ze spárů muslimských dobyvatelů.40 První žádost o pomoc byl dopis 

z roku 1089 adresovaný hraběti Robertu Flanderskému. Ještě ten samý rok bylo zahájeno 

vyjednávání o církevní unii mezi papežem a císařem. Po schizmatu z roku 1054 tak byly 

oživeny vztahy mezi ortodoxní Byzancií a římskou kurií. O vojenskou pomoc vyjednávala 

byzantská říše znovu v roce 1090 a 1095.41 

                                                      
35 Tamtéž. 
36 Romanos IV. Diogenes byl původem z magnátské rodiny z Kappadokie. Na trůn se dostal díky sňatku 
s císařovou vdovou. 1071 poražen Turky u Mantzikertu, zajat později propuštěn po podepsání míru. Zpracováno 
dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: 
Nakladatelský dům OP, 1993, s. 560. 
37 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. První vydání. Praha: Academia, 1992, s. 243-251. 
38 Zakladatel dynastie Komnenovců, rozšířil území říše a posílil císařovu autoritu. 1081-1085 bojoval 
s Normany, 1086 s bulharskými povstalci, 1091 porazil Pečeněhy, kteří obléhali Konstantinopol. Vojensky 
musel vymáhat plnění lenní přísahy a slibu od křižáků, že dobytá území připadnou Byzancii. Zreorganizoval 
vnitřní správu a finance a zřídil vojsko z držitelů pronoií. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie 
osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 322. 
39 Původně převor z Cluny, pokračoval v boji o investituru s císařem Jindřichem IV. 1095 vyzval na koncilu 
v Clermontu západní křesťanstvo k tažení na pomoc východu proti nevěřícím. Započal tak epochu křížových 
výprav do Svaté země. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po 
současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 657. 
40 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 26. 
41 ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. První vydání. Praha: Academia, 1992, s. 253. 
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2. První křížová výprava42
 

2.1. Vyhlášení první křížové výpravy 

V březnu 1095 se konal koncil v lombardské Piacenze, kterého se účastnila i delegace 

vyslaná byzantským císařem Alexiem I. Vyslanci zde žádali o vojenskou pomoc proti 

nepřátelským sousedům.43 Koncil byl ale svolán hlavně kvůli vyřčení soudu nad Jindřichem 

IV.44 Delegace i tak dostala uspokojivou odpověď, Urban II. slíbil, že vyšle dobrovolníky ze 

západu na pomoc. Další koncil byl svolán na 18. listopad 1095 do Clermontu. Papež svou řeč 

týkající se vyslání pomoci Byzancii pronesl 27. listopadu 1095.45 „Sdělil jim, že se na něho 

obrátili křesťané z Východu s prosbou o pomoc. Do křesťanských zemí pronikají Turci, mučí 

nevinné muže a ženy a znesvěcují chrámy. (…) Bylo na čase, aby křesťané na Západě 

povstali ve spravedlivém rozhořčení a vykročili na pomoc (…). Bůh sám bojovníky povede   

a dá jim vítězství a těm, kdo padnou v boji, slibuje on, papež Urban, rozhřešení a odpuštění 

všech hříchů.“46 Oficiální záznam Urbanova projevu ale neexistuje. Zúčastnilo se ho totiž jen 

velmi málo laických velmožů a jen pár biskupů zapsalo výnos koncilu, který se týkal 

jeruzalémské výpravy.47 Dohromady existuje pět verzí Urbanova proslovu v Clermontu. 

Jedna z verzí je od kronikáře Fulchera z Chartres48, další od mnicha Roberta, který mohl být 

sám účastníkem koncilu49. Dále existuje text Gesta Francorum (Skutky Franků), kde je také 

zaznamenána Urbanova řeč. Text byl napsán neznámým autorem asi v letech 1100-1101        

a dalšími spisovateli byl použit jako zdroj.50 Další je verze Balderica, biskupa z Dol, kterou 

napsal na počátku 12. století a jeho zdrojem byl právě text Gesta Francorum. Dále známe 

historické dílo Guiberta z Nogentu, Boží skutky vykonané Franky a Urbanův dopis Instrukce 

křižákům.51 Víme ale, že odezva na jeho řeč přečkala očekávání. Lidé vyvolávali různé 

                                                      
42 Srov. k tématu RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume 1, The First Crusade and the 
Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge University Press, 1957. 
43 TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 67. 
44 Viz kapitola 1.1. boj o investituru. 
45 DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 23. 
46 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 28. 
47 TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 71-72. 
48 BONGARS, Gesta Dei per Francos [online]. [cit. 2013-07-03]: Přeloženo Oliverem J. Thatcherem; Edgarem 
H. Mc Nealem v A Source Book for Medieval History. http://www.fordham.edu/Halsall/source/urban2-5vers.asp. 
49 MUNRO, Dana C. Urban and the Crusaders, Translations and Reprints from the Original Sources of 
European History [online]. [cit. 2013-07-03]: http://www.fordham.edu/Halsall/source/urban2-5vers.asp. 
50 KREY, August. C. The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants [online].                   
[cit. 2013-07-03]: http://www.fordham.edu/Halsall/source/urban2-5vers.asp. 
51 Tamtéž. 
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výkřiky, dávali průchod emocím a jejich nadšení neopadlo ani po tomto setkání. 52 „(…) 

papež vyvolal cosi mohutnějšího, než sám čekal a z Clermontu se šířily po celé Francii 

obrovské vlny nadšení, které se rozlily do všech západoevropských zemí. Biskupové, kněží    

a mniši začali všude hlásat svatou válku proti Turkům ve jménu osvobození Svaté země“.53 

Den po vystoupení Urbana II. v Clermontu sestavili biskupové, kteří se zúčastnili 

koncilu, pravidla pro chystanou výpravu. Oděv dobrovolníků měl mít na prsou a na zádech 

kříž a barevné látky, díky tomu byli nazýváni latinsky crucesignati, z čehož později vzniklo 

pojmenování křižáci. Biskup každé diecéze byl také pověřen starat se o majetek těch, kteří se 

vypravili za osvobozením Jeruzaléma. Na koncilu bylo také stanoveno, že kazatelé mají hlásat 

po celém západě, aby se další přidávali ke křižácké výpravě. Dobrovolníci měli být připraveni 

na tažení 15. srpna 1096, tedy o svátku Nanebevzetí Panny Marie, místem setkání měla být 

Konstantinopol. Urban II. také ustanovil legáta výpravy, byl jím biskup Adhemar z Puy54. 

„Výprava tohoto rázu byla něčím naprosto novým. Dříve muži bojovali, aby bránili 

křesťanství proti pohanským vpádům; a byli za to ctěni. Ale nikdy předtím se nerozhodli 

vydat se do ciziny, aby osvobodili svatyni, která byla už dlouhou dobu v rukou nevěřících.“55 

Ale Alexios I. žádal papeže o dobrovolníky, kteří by se přidali k jeho armádě, a kteří by 

s byzantskými vojáky bojovali proti Turkům v Malé Asii. Křižáci ale neměli za úkol sloužit 

v jeho vojsku. Konstantinopol sice byla místem, kde se měli soustředit, a proto museli 

nejdříve bojovat proti Turkům, ale jejich hlavním cílem byl Jeruzalém.56 

 

 

  

                                                      
52 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 28-29. 
53 BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 29. 
54 Adhemar z Monteil, francouzský duchovní, biskup v Le Puy, zástupce papeže Urbana II. na první křížové 
výpravě. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. 
První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 12. 
55 DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 24. 
56 DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 23-24. 
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2.2. Lidová křížová výprava 

 Nejrychlejší odpověď na papežovu výzvu přišla z prostředí venkovského a městského 

lidu.57 Mezi prvními, kdo vyzývali ke křížové výpravě, byl Petr z Achery u Amniensu58, 

nazýván též Petr Poustevník díky svému vzezření. Nosil starý špinavý mnišský plášť a kápi, 

neměl boty, jezdil zásadně na oslovi, jedl jen ryby a pil víno. Již dříve se pokusil navštívit 

Jeruzalém, ale byl zahnán Turky, kteří s ním špatně nakládali, a od té doby je nenáviděl. Na 

začátku roku 1096 prošel Francií, Porýním a všude vyzýval, aby se k němu lidé přidali na 

cestu do Jeruzaléma. O Velikonocích roku 1096 shromáždil v Kolíně nad Rýnem zástup asi 

patnácti tisíc přívrženců ze severní a východní Francie, Lotrinska a Porýní.59 Většinou to byli 

venkované, ale i měšťané, mladší členové rytířských rodin nebo bývalí lupiči a zločinci. 

Někteří přišli i se svými ženami a dětmi. Jediným jejich pojítkem byla horlivá víra.60 Mnozí 

lidé se k Petrovi přidávali, protože mysleli, že jdou do zaslíbeného Nového Jeruzaléma. Pro 

mnoho z nich znamenala Treuga Dei zhoršení životních podmínek. Rytíři i obyčejní muži, pro 

které byla válka zaměstnáním i pobavením, najednou neměli co dělat, a proto pro ně byla 

Petrova výzva neodolatelná. 

Ale někteří z početného zástupu byli netrpěliví a chtěli z Kolína vyrazit dříve. V čele 

s Gautierem Sans-Avoir se tedy několik tisíc Francouzů vydalo 15. dubna směrem ke 

Konstantinopoli a ke konci května dorazili do uherského města Semlinu61. Úroda tam však 

nebyla ještě zralá, poutníci začali hladovět a narůstala mezi nimi nespokojenost. Uchýlili se 

tedy k drancování vesnic, ale Gautier nasměroval své lidi na Niš, kde pro ně bylo nějaké jídlo. 

Dále cesta probíhala poklidně a kolem 20. července 1096 dorazili do Konstantinopole.  

Petr Poustevník a zbylí poutníci se vydali 20. dubna z Kolína stejnou cestou jako Gautier 

Sans-Avoir. Problémy nastaly na stejném místě jako předtím. Poutníci vyplenili Semlin          

a dokonce zdrancovali Bělehrad. Ten se Řekům ale podařilo s předstihem vyklidit. Vytáhli     

                                                      
57 HROCHOVÁ, Věra; HROCH, Miroslav. Křižáci ve Svaté zemi. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 1996,      
s. 14. 
58 Petr z Amniensu byl francouzský kazatel, žebravý mnich, eremita. Vyzýval lid k účasti na první křížové 
výpravě, sám byl organizátorem jedné z prvních křižáckých výprav, která se dostala až do Nikodemie. V roce 
1096 byli poraženi Turky. Roku 1097 se Petr z Amniensu pokusil o dezerci. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, 
Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 
1993, s. 512. 
59 Zpracováno dle DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 25; BRIDGE, 
Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 29; TYERMAN, Christopher. Svaté války: 
Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 98. 
60 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume 1, The First Crusade and the Foundation of the 
Kingdom of Jerusalem. První vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 1957, s. 121. 
61 Město bylo naproti tehdy řeckému Bělehradu na druhém břehu řeky Sávy. Převzato z DUGGAN, Alfred. 
Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 25. 
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i na Niš. Město nedobyli a při bojích ztratili až třetinu vojenských sil. Poté se odebrali do 

Sofie, kde se Petr setkal s eskortou poslanou Alexiem. Ta měla za úkol je co nejrychleji 

dopravit do Konstantinopole, aby již nikde nedocházelo k potyčkám. S dostatečnou zásobou 

potravin a silným doprovodem dorazili 1. srpna do Konstantinopole. Ale nepobyli zde dlouho. 

Petrovi muži se ve městě živili krádežemi v domech i palácích. Ukradli snad i měď 

z chrámových střech a tak se je Alexios snažil z města dostat pryč. Tak je 6. srpna dopravil 

loděmi přes úžinu do Asie a poradil jim, aby počkali na vojenské posily z Evropy, než se 

vydají bojovat s Turky. Uchýlili se tedy do pevnosti Řeky nazývané Kibotos62 a Franky 

Civetot na jižním břehu Nikomédijského zálivu, kde byli na dosah tureckým nájezdníkům63. 

Zde se k Petrovi připojil Gautier Sans-Avoir se svými muži a přibylo i několik Italů, kteří 

dorazili na místo nezávisle na ostatních. Cestou do pevnosti se ale dostali do sporu Němci 

s Francouzi. Německá část odmítla velení Petra Poustevníka a místo něj si zvolili italského 

šlechtice Rainalda. Ihned po tom, co se zde utábořili, začali drancovat okolní vesnice. 

Rabovali hlavně mezi křesťanskými venkovany, kteří byli snadnou kořistí. Zprvu se 

nevydávali daleko do Turky ovládaného území, ale v záři několik tisíc Francouzů podniklo 

výpad až k Nikáji. Neodvážili se zaútočit na město, ale napadli okolní vesnice, ze kterých si 

zpět do Civetotu přihnali velké stádo dobytka. Němci a Italové však nechtěli zůstat pozadu     

a se šesti tisíci muži obsadili hrad Xerigordon blízko Nikáje. Brzy se však dostavilo turecké 

vojsko a osm dní drželo Rainaldovo vojsko uvnitř hradu, než bylo nuceno se vzdát. Podmínky 

kapitulace byly takové, že přežije jen ten, kdo se vzdá křesťanské víry a přijme islám.64 

Guibert z Nogentu     o tom píše: „Někteří z jejich počtu byli napadeni stran své víry a dostali 

rozkaz zapřít Krista; ale vyznali svého Pána s duší nezlomnou a pevným hlasem, a byli sťati. 

Kristus byl oslaven, jako býval v dávných dobách, a naše století bylo ozdobeno novými 

mučedníky.“65 Několik mužů včetně Rainalda se vzdalo víry a byli prodáni do otroctví. 

Ostatní byli povražděni. 

Odvetná výprava byla zahájena koncem října. Z pevnosti odešlo celé vojsko a zůstali 

jen ženy, děti a několik kněží a mnichů. Vojsko bylo ale tři míle od pevnosti napadeno 

                                                      
62 Znamená schránka, truhlice. ZÁSTĚROVÁ, Bohumila. Dějiny Byzance. První vydání. Praha: Academia, 
1992, s. 253. 
63 Nikája, hlavní město seldžucké říše v Malé Asii, byla od pevnosti vzdálena čtyřicet kilometrů. Zpracováno dle 
TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 102. 
64 Zpracováno dle DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 25-26; BRIDGE, 
Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 30-33; TYERMAN, Christopher. Svaté války: 
Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 100-102. 
65 ČERNÝ, Václav. Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách. Druhé vydání. Praha: 
Academia, 2009, s. 57. 
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tureckou zálohou a většina z nich prchala zpět do Civetotu. Turci je pronásledovali a dostali 

se tak do pevnosti, kde pobili i tisíce nebojujících členů výpravy. Zachránilo se jen tři tisíce 

křižáků, kteří unikli a ukryli se ve starém hradě u pobřeží. Tato zpráva se dostala až do 

Konstantinopole, kde se v těchto dnech zdržoval i Petr Poustevník. Alexios vyslal na místo 

válečné lodě, které dopravily přeživší zpět do hlavního města Byzancie. Zde byli odzbrojeni  

a ubytováni na předměstích. Turci, když uviděli připlouvat eskadru byzantských lodí, se stáhli 

do vnitrozemí. 

Výprava Petra Poustevníka se nezdařila. Určitým způsobem ale byla vojensky 

významná, protože naznačila, co je potřeba k úspěchu. Zejména to bylo jednotné vedení, 

dostatečný počet rytířů a zajištění dodávek jídla, vody a válečných potřeb.66 

2.3. Židovské pogromy 

Zpráva o porážce Petrova vojska se dostala do Francie a Německa později. Důstojníci, 

pověření Petrem Poustevníkem, zatím sháněli další posily. Kněz Gottschalk shromáždil malé 

vojsko v Lotrinsku a Bavorsku, Volkmar v Čechách a Emerich, hrabě z Leisingenu, seskupil 

větší vojsko v Porýní. Než se však vydali na cestu do Malé Asie, objevily se otázky, které 

mohly být těžko zapomenuty. Proč se vydávat na tak dlouhou cestu a bojovat s Turky, když 

tak blízko jsou nepřátelé Krista, kteří dokonce mají přímou zásluhu na jeho ukřižování. Židé 

nikdy nebyli v Evropě oblíbeni. Žili stranou od ostatních a zabývali se lichvou, která byla 

křesťanům zakázána. Byli ale trpěni pro svou znalost medicíny a skvělou práci v oblasti 

bankovnictví a obchodnictví. Ale ani to nezabránilo ve vlně antisemitismu, která se odehrála 

během roku 1096. 

O šabatu 3. května napadl Emerich se svými muži Židy ve Špýru a pobili asi tucet 

těch, kteří se odmítli dát pokřtít. O dva týdny později hrabě z Leisingenu dorazil do Worms, 

kde byli Židé ještě méně oblíbeni, než jinde. K Emerichovi a jeho vojsku se přidalo mnoho 

venkovanů a měšťanů s cílem zaútočit na židovskou čtvrť. Ti, kteří byli ve svých domovech, 

byli zmasakrováni a svitky Tóry znesvěceny. Ti, kteří nalezli úkryt v biskupově paláci, byli 

obléháni a 20. května povražděni. Další na řadě byla Mohuč. Když se arcibiskup dozvěděl, že 

se blíží Emerich s vojskem, dal zavřít městské brány, ale ve městě došlo k protižidovským 

nepokojům a brány někdo otevřel. Židé se ještě snažili uplatit Emericha sedmi librami zlata, 

                                                      
66 Zpracováno dle DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 25-26; BRIDGE, 
Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 33-34; TYERMAN, Christopher. Svaté války: 
Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 102-103. 
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ale nepodařilo se. Vraždění a rabování se odehrávalo po celé dva dny, zabito bylo asi tisíc 

Židů. 

Volkmara zprávy o Emerichově tažení na Židy zastihly v Praze. Ihned začal se svými 

rekruty přepadat a vraždit každého Žida, kterého objevil. Když své dílo dokončil, vydal se do 

Maďarska. Zdejší král Koloman67 však nehodlal pogrom dopustit a nařídil Volkmarovo 

mužstvo rozprášit. Zemřelo mnoho Volkmarových mužů a o těch co přežili, nemáme žádné 

zprávy. 

Gottschalk a jeho lidé se také vydali do svaté země a cestou vraždili Židy. Koloman 

jim dokonce nabídl pomoc při průchodu Maďarskem pod podmínkou, že se budou slušně 

chovat. Ale ti začali s pleněním ihned po přechodu hranic. Koloman na ně tedy poslal své 

vojsko. Gottschalk se sice dal na útěk, ale byl i se svými lidmi zabit. 

Zbyl tedy jen Emerich z Leisingenu, který se také vydal k maďarským hranicím. Král 

Koloman mu ale zamítl vstup do země. Hranice označovala řeka, přes kterou byl jediný most, 

Maďary dobře chráněný. Bojovalo se šest týdnů, během nichž Němci a jejich francouzští        

a švábští spojenci postavili druhý most a vstoupili na maďarské území. Zatlačili Maďary do 

hradeb města Wiesselburgu a oblehli ho. Němci byli vybaveni dobrými obléhacími zbraněmi 

a vypadalo to, že město padne, ale pak se stala událost, o které toho mnoho nevíme. Mezi 

Emerichovým vojskem se roznesla zpráva, která vyvolala paniku. Snad to byla zpráva o tom, 

že se blíží král Koloman. Maďaři využili situace a podnikli výpad. Po krátkém boji byli 

Němci a jejich spojenci rozprášeni. Někteří byli zabiti, jiní se dostali do zajetí, jen hrstce se 

podařilo uniknout díky rychlým koním. Byl mezi nimi i Emerich z Leisingenu. 

Květnové pogromy v Porýní ale neskončily odjezdem Emericha. Ještě několik dalších 

týdnů byla oblast kolem Kolína nad Rýnem sužována drancováním. V červnu se útoky proti 

Židům rozšířily i do Trevíru a Mét. Koncem června a během července přibyly další útoky 

v Kolíně nad Rýnem, v Xantenu, Mehru, Elleru a Geldernu. 

                                                      
67 Koloman I., též Kálmán I., uherský král od roku 1095 z dynastie Arpádovců. Připojil ke svému království 
Chorvatsko a dalmatská města. Tím položil základ chorvatsko-uherské unie. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, 
Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 
1993, s. 358. 
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Tyto pogromy nebyli první, se kterými se Židé setkali. Docházelo k nim již dříve, ale 

nikdy neznamenaly zahájení trvalého tažení proti Židům. Jejich obce ale přesto prosperovaly, 

navzdory dalšímu pronásledování během druhé a třetí křížové výpravy.68 

2.4. Průběh první křížové výpravy 

 Koncem srpna 1096 byli různí princové a šlechtici připraveni vydat se na cestu. Tato 

křižácká výprava však nebyla jednolitá expedice. Byly to spíše jednotlivé výpravy, na sobě 

nezávislé, vedené pány, které spojovalo křesťanství a společný cíl. Každá z těchto výprav se 

vydala na východ vlastní cestou a v různou dobu. 

2.4.1. Cesta rytířských vojsk do Konstantinopole 

Prvním, kdo se vydal na cestu, byl Hugo z Vermandois, mladší syn francouzského 

krále Jindřicha I. Své nepočetné vojsko ze severní Francie vypravil v srpnu na cestu do Itálie. 

Hugo nebyl mužem pevného charakteru, neoplýval ani praktickými schopnostmi a očekával, 

že po příchodu do Konstantinopole bude uvítán s velkými poctami. S tímto požadavkem také 

odeslal dopis císaři Alexiovi. Stejnou zprávu nesli i poslové do byzantského města Drače, 

kam se Hugo chystal doplout z Bari. Tím, že se Hugo chopil kříže, vyjádřil podporu papeži 

Urbanu I., který nedávno exkomunikoval Hugova bratra Filipa.  

Během cesty Francií se k němu přidali někteří z mužů Emericha z Leisingenu. Poté přešel 

hranice Itálie a zamířil na jih k Bari v Apulii, která sama vysílala vlastní křížovou výpravu. 

V Bari se armáda nalodila, ale nejvhodnější doba na vyplutí minula, protože konec září          

a začátek října byly pověstné svými vichřicemi. Hugo však chtěl dorazit do Konstantinopole 

před začátkem zimy a tak mu nezbývalo nic jiného, než vyplout. Uprostřed Jaderského moře 

je zastihla silná bouře, několik lodí se potopilo se vším, co bylo na palubě, ostatní byly 

zahnány na pobřeží Illýrie. Sám Hugo ztroskotal nedaleko Drače. Tam ho našli muži vyslaní 

guvernérem Janem Komnenem, který Huga přijal s nejvyšší úctou. Stejně se k němu choval    

i Alexios po Hugově převozu do Konstantinopole. Oba Byzantinci, jak guvernér, tak císař ho 

však bedlivě sledovali a to vyvolalo nesouhlas mezi některými muži z Hugovy družiny. 

Alexios však měl k obavám důvod. Hugo byl prvním ze západních princů, kdo přišel do 

Konstantinopole a císař se snažil zjistit, co mají v úmyslu. Sledování Huga skončilo, až když 

složil přísahu věrnosti. 

                                                      
68 Zpracováno dle BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 35-37; 
TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 104-109. 
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Jako druhý se na východ vydal Godefroi z Bouillonu69. I přesto, že jejich vojsko čítalo 

tisíce severních Francouzů, Lotrinčanů a Němců, proběhla jejich cesta bez potíží. Jakmile 

v srpnu opustili Lotrinsko, vyjednal Godefroi s králem Kolomanem průchod Uhrami               

i s přístupem na trhy. Uherský král jako záruku požadoval rukojmí. V tomto případě Balduina 

z Boulogne a jeho manželku. Balduin váhavě souhlasil a Godefroi prohlásil, že každý násilný 

čin jeho lidmi bude potrestán smrtí. Jeho cesta dále pokračovala do městečka Selymbrie         

u Marmarského moře, kam došli v prosinci. Zde se mezi křižáky rozšířila pověst o domnělém 

uvěznění Huga z Vermandois a rozčíleni začali plenit město a kraj kolem něj. Tyto střety 

ukončilo až poselstvo Franků v byzantských službách, které vévodu z Bouillonu ujistilo         

o Hugově přijetí se všemi poctami. Den před Štědrým dnem roku 1096 Godefroi se svými 

vojáky dorazil do Konstantinopole a utábořil se u vod Zlatého rohu a později v Peře naproti 

městu. Pro Alexia bylo nadmíru důležité, aby i Godefroi složil slib věrnosti. Za tímto účelem 

přišel do tábora i Hugo z Vermandois, ale Godefroi nesouhlasil. Složil přísahu věrnosti již 

císaři Jindřichu IV. a neviděl důvod, proč by měl skládat slib i jinému panovníkovi. Alexios 

tedy přerušil dodávky potravin do tábora a křižáci odpověděli rabováním okolí. Nakonec, 

během velikonočního týdne 1097, vedl Godefroi svá vojska k městským hradbám a zaútočil 

na jednu z bran. Byzantská vojska je ale rozehnala. Godefroi se pod tíhou této porážky           

a uvědoměním si, že císař má silnější vojsko, rozhodl slib věrnosti složit. Stalo se tak na Hod 

boží velikonoční a Godefroi i jeho muži slíbili, že uznají císaře za pána kterékoli části říše, 

kterou by dobyli zpátky na Turcích. O několik dní později Alexios dopravil jejich vojsko přes 

Bospor do tábora na asijském břehu. Zanedlouho poté začaly do předměstí Konstantinopole 

přicházet další různorodé a špatně organizované skupiny křižáků. I tito nově příchozí museli 

složit slib věrnosti byzantskému císaři a poté byli dopraveni přes Bospor ke Godefroiovu 

vojsku. 

Dále dorazili na místo italští Normané. V jejich čele stál normanský kníže Bohemund 

z Tarentu70 a jeho synovec Tankred. Právě jich se Alexios nejvíce obával. Tato armáda byla 

lépe vyzbrojena a vycvičena a Normané byli rození vojáci. Bohemund velmi ochotně složil 

                                                      
69 Francouzský šlechtic, dolnolotrinský vévoda. Patřil mezi nejproslulejší velitele první křížové výpravy. Po 
dobytí Jeruzaléma roku 1099 se stal prvním vládcem jeruzalémského království. Používal při tom titul „ochránce 
svatého hrobu“. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po 
současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 240. 
70 Bohemund I. z Tarentu byl normanský šlechtic, syn Roberta Guiscarda, antiochijský kníže. Po dobytí 
Antiochie 1098 zde založil knížectví. Roku 1108 byl ale poražen Alexiem I. a stáhl se do ústraní. Zpracováno dle 
HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: 
Nakladatelský dům OP, 1993, s. 85. 



25 

 

přísahu věrnosti a snažil se o co nejlepší vztahy s byzantským císařem. Doufal totiž, že mu 

bude svěřeno vrchní velení nad celou křížovou výpravou nebo že by se mohl stát vládcem 

nově dobytých území na východě jako císařův vazal. 

Další na místo dorazil Raimond z Toulouse71 společně s biskupem z Le Puy 

Adhemarem de Monteil, který byl považován za duchovního vůdce celého křižáckého tažení 

odpovědného papeži. Cesta této výpravy byla krušná. Nejspíše kvůli pokročilé roční době se 

křižáci neplavili po Jaderském moři, ale šli obtížným terénem kolem výběžku Jadranu a na jih 

podél dalmatského pobřeží. Když se konečně v lednu ocitli na byzantském území v Drači, 

setkali se s odporem místních obyvatel. Množili se i konflikty s doprovodnými hlídkami 

Pečeněhů. Při jednom incidentu byl zraněn i Adhemar z Le Puy. V dubnu 1097 Raimond 

opustil své vojáky kvůli jednání s císařem a ti byli rozprášeni byzantskými vojsky. Byla to 

odplata za jejich rabování v Roussu. Ti, kdo přežili, se dostali do Konstantinopole koncem 

dubna. 

Posledním vojskem, které dorazilo do byzantského hlavního města, byly oddíly 

vedené Robertem Normandským72, jeho švagrem Štěpánem z Blois73 a jeho bratrancem 

Robertem Flanderským74. Vojska společně pochodovala Itálií na jih a poté se rozdělila na dvě 

skupiny. Robert Flanderský se svými muži se ihned nalodil v Bari a krátce po Bohemundově 

příchodu dorazil do Konstantinopole. Robert Normandský a Štěpán z Blois se rozhodli strávit 

zimu v jižní Itálii. Ale během zimy nadšení jejich mužů upadalo a malé skupinky se chtěly 

dokonce vrátit domů. Velitelé se tedy rozhodli, že vyplují. V Brindisi se nalodili, ale stihla je 

pohroma. První loď, která opustila přístav, se převrhla, ztraceno bylo mnoho lidí, zvířat, zásob 

potravin i pokladnic s penězi. Některé křižáky to polekalo natolik, že dezertovali. Ostatní se 

                                                      
71 Raimond IV. ze Saint Gilles, mocný francouzský šlechtic, hrabě z Toulouse od roku 1093. 1087 se zúčastnil 
reconquisty na Pyrenejském poloostrově, v Clermontu se přihlásil k účasti na první křížové výpravě. Jeho cílem 
bylo vytvořit mezi Antiochií a Jeruzalémským královstvím vlastní křižácký stát. Roku 1103 oblehl Tripolis, ale 
během dlouhého obléhání zemřel. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od 
starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 543. 
72 Robert II. Courteheuse, normanský vévoda. Nejstarší syn Viléma I. Dobyvatele, zdědil po něm Normandii      
a vystoupil proti svému bratru Vilému II. Rufovi s nárokem na anglickou korunu. Řešení situace se vyhl účasti 
na první křížové výpravě. Po svém návratu bojoval o anglický trůn s dalším bratrem Jindřichem I. 1106 byl 
poražen a zajat. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po 
současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 557. 
73 Štěpán z Blois a Chartres byl francouzský šlechtic normanského původu. První křížové výpravy se zúčastnil 
na naléhání své ženy Adély, dcery Viléma I. Dobyvatele. Padl při obraně pevnosti Ramla na jihu Palestiny. 
Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První 
vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 629. 
74 Robert II. Flanderský byl flanderský vévoda, významný velitel první křížové výpravy. Motivem jeho účasti na 
výpravě byla skutečná zbožnost. Zpracováno dle HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od 
starověku po současnost. První vydání. Praha: Nakladatelský dům OP, 1993, s. 557. 
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nechali dopravit do Dyrrhachia a pokračovali dále do Konstantinopole, kam dorazili 

v květnu.75 

2.4.2. Dobytí Nikáje a bitva u Dorylea 

Křižáci byli posedlí Jeruzalémem, ale než se mohli vydat na cestu k tomuto městu 

vzdálenému tisíce mil, museli tažení zahájit útokem na opevněné město Nikáju. Toto město 

bylo předsunutou pevností seldžucké moci a kontrolovalo silnici, která měla být hlavní tepnou 

zásobování pro křižáky. Seldžuci Nikáju také považovali za své hlavní město. Při prvním 

vpádu byl seldžucký sultán Kilič Arslan mimo město na východní hranici, kde vedl útok proti 

danišmendským Turkům. Prvním, kdo opustil tábor na břehu Bosporu, byl Godefroi 

z Bouillonu. Zanedlouho ho dostihla Bohemundova armáda, které velel jeho synovec Tankred 

a připojil se k nim i Petr Poustevník s hrstkou mužů. K hradbám Nikáje dorazili 6. května.    

O deset dní později přišel i Raimond z Toulouse, začátkem června pak Robert Normandský   

a Štěpán z Blois. V té době už byl na cestě k Nikáji i seldžucký sultán, který 21. května 

zaútočil na Raimondovo vojsko u jižní hradby města. Další útok Turků napadl pravé křídlo 

křesťanů. Boj trval celý den, až nakonec dal sultán povel k ústupu. Toto vítězství bylo pro 

křižáky velmi důležité. Mezitím již poslal Alexios své lodě na Askánské jezero, které bylo na 

západní straně města. Průlom v hradbách křižáci učinili 18. června a na další den byl chystán 

útok. Ale velitel byzantského loďstva admirál Butumites zahájil s velitelem turecké posádky 

jednání o kapitulaci. O tomto jednání sice křižáci byli informováni, ale neznali jeho konkrétní 

obsah. Když tedy chtěli 19. června 1097 vyrazit do útoku, dozvěděli se o kapitulaci města. 

Křižáci byli zklamáni nejen z toho, že přišli o kořist, ale rozlítilo je i to, jak bylo zacházeno 

s tureckými zajatci. Někteří se mohli vykoupit, jiným bylo dovoleno vrátit se k rodinám, aniž 

by se museli vyplatit. Křižáky ani nenapadla myšlenka, že by byl zajatý nevěřící ponechán na 

živu. 

O týden později se křižáci vydali na cestu na východ. Byli doprovázeni řeckým 

důstojníkem Tatikiem, který s sebou měl mapy a průvodce. Vojsko bylo rozděleno do dvou 

skupin. V první byli muži Bohemunda, Roberta Normandského, Štěpána z Blois a Roberta 

Flanderského. Asi den cesty od nich byli ostatní. Dne 30. června 1097 se první oddíl utábořil 

u města Doryleon. Časně zrána však na ně zaútočili Turci. Bohemund ihned poslal jezdce, 

                                                      
75 Zpracováno dle BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 39-47; 
TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 110-119; 
DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 28-35. 
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aby informoval druhý oddíl o útoku. Poté vydal rozkazy týkající se organizace obrany. 

Několik hodin křižákům nezbývalo nic jiného, než se bránit záplavě šípů. Až příchod 

Godefroie a Raimonda přinutil Turky, aby přerušili útok. Rozhořely se tedy menší bitvy na 

celé ploše bojiště. Ty byly ukončeny až ústupem Turků, kteří se obávali obklíčení 

provensálskými jednotkami vedenými biskupem z Le Puy. 

2.4.3. Putování Malou Asií a dobytí Antiochie 

Křižáci tedy pokračovali dál na východ. V polovině srpna přišli do města Ikonion        

a poté do Herakleie. Zde se opět setkali s tureckou armádou, ale Turci se k bitvě neodhodlali  

a dali se na útěk. Velitelé se také museli dohodnout, jak pokračovat dál. Nejkratší cesta do 

Sýrie vedla přes pohoří Taurus, průsmykem Kilikijská brána. Tato cesta byla sice kratší, ale 

velmi obtížná. Druhou možností bylo vydat se přes Caesareu Mazanachu, hlavní město 

Kappadokie, dále přes Antitaurus na Syrskou planinu a do Antiochie. Většina si vybrala 

druhou cestu, ale Tankred s některými Normany a Balduin s částí Lotrinčanů, se rozhodli pro 

první možnost cesty. 

Tankred s asi tři sta muži vyrazil 15. září, za ním následoval Balduim s asi pěti sty 

rytíři a dvěma tisíci pěšáky. Jejich cílem bylo dobytí Tarsu, hlavního města Kilikie. Město 

bylo obsazeno Turky, kteří když uviděli početné vojsko Balduina, Tars opustili. Města se ujal 

Tankred, ale Balduin se svým početnějším vojskem ho přinutil mu Tars předat. Oba se pak 

vydali dále na východ, ale každý jinou cestou. Setkali se ve městě Mamistra, kde se navzájem 

utkali. Balduin poté zamířil na jih k řece Eufratu, kde byl pozván arménským vládcem 

Thorem do Edessy. Tam se Balduin stal spoluvládcem města. Thoros ale nebyl u obyvatel 

oblíbený a vypuklo proti němu povstání, jehož výsledkem bylo, že se Balduin stal jediným 

vládcem a přijal titul knížete z Edessy. 

Hlavní část armády mezitím pomalu postupovala přes severosyrské pohoří Amanus    

a 21. října dorazila k hradbám Antiochie. Antiochie kdysi byla třetím městem římské říše, za 

Římem a Alexandrií. V 6. století Antiochii opevnil hradbami Justinián I., v 10. století byly 

hradby ještě zdokonaleny. I přesto bylo město roku 1085 dobyto Turky. Antiochie 

představovala v dohodě mezi Alexiem a křižáky strategický cíl války, význam tohoto města 

byl politický stejně jako vojenský. Podle zápisků Alexiovy dcery císař později přiznal, že 

hlavním důvodem pro to, že si najal západní vojska, bylo rozšíření hranic říše, zvláště pak      

o severosyrské knížectví, jehož centrem byla Antiochie. 
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Křižáčtí velitelé ale neměli jasnou představu, jak dále postupovat. Návrh Raimonda 

z Toulouse na okamžitý útok byl zavržen, většina chtěla počkat na posily. Utábořili se tedy 

před městem a začali plenit okolí. Vojáků ale bylo téměř sto tisíc a zanedlouho bylo nejbližší 

okolí vydrancované. Zásobování vázlo a v táboře již nebylo co jíst. O Vánocích bylo 

rozhodnuto, že se vypraví skupina asi dvaceti tisíc mužů na výpravu za opatřením potravy. 

Veleli jim Bohemund a Robert Flanderský. Zbytek armády zůstal v táboře pod vedením 

Raimonda a biskupa z Le Puy. Zpráva o rozdělení vojska se donesla k tureckému veliteli 

Antiochie, který podnikl noční útok na část Raimondova družstva. Raimond je ale zahnal zpět 

do města. Mezitím se Bohemund a Robert střetli s muslimským vojskem v údolí Oronta. 

Křižáci v této bitvě zvítězili, ale utrpěli velké ztráty a vrátili se do tábora, aniž by splnili svůj 

úkol. Koncem ledna byla situace natolik špatná, že se někteří křižáci uchýlili k dezerci. Byl 

mezi nimi i Petr Poustevník. Nedošel ale daleko. Tankred se za uprchlíky vydal a přivedl je 

zpět. 

Na začátku března přivezlo anglické loďstvo posilu. Byly to síly z Itálie, ale                 

i mechanikové a stroje, které poslal císař Alexios. Od této chvíle byla Antiochie odříznuta od 

světa. I s novými stroji se ale zdálo, že město křižákům nepodlehne. Bohemund se tedy 

uchýlil k jiné taktice. Navázal styky s jedním důstojníkem antiochijské posádky, na islám 

obráceným Arménem Fírúzem. Bohemund se ho snažil přesvědčit, aby město zradil                

a odměnou mu za to měla být velká suma peněz. Bohemund věděl, že nemá moc času. 

K městu se totiž blížil obávaný Körbugha s tureckou armádou. Začátkem června se do 

bezpečí vydal Štěpán z Blois se svými lidmi. V den jeho odchodu dostal Bohemund zprávu od 

Fírúze, že mu v noci vydá město. Bohemund měl poslat své muže na městské hradby a on je 

pustí dovnitř. Plán se podařil, muslimové ve městě byli povražděni, turecký velitel se snažil 

uprchnout, ale byl dohnán jedním Arménem a ten jeho hlavu přinesl Bohemundovi. Sotva 

však obsadili město, dorazil Körbugha a oblehl je. Jeho cílem bylo vylákat všechny křižáky 

z města, aby Antiochii dobyl nezničenou. Dne 28. června prošla většina křižáckých vojsk 

Mostní branou. Útok křesťanů byl mohutný, ale ztráty na životech obrovské. Mezi křižáky se 

však roznesla zpráva, že byla vidět skupina bojujících rytířů na bílých koních s korouhvemi 

nad hlavami. Křižáci, povzbuzeni tímto úkazem, znovu zaútočili, muslimská linie se začala 

rozpadat a vojáci začali prchat. Utekl i Körbugha, který nechal svůj tábor s vězni, ženami, 

pěšáky i kořistí napospas křesťanům. 
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2.4.4. Dobytí Jeruzaléma 

Po bojích o Antiochii byl dán vojsku odpočinek. Bylo rozhodnuto, že dále na cestu se 

vydají až počátkem listopadu. Oslavy nad dobytým městem kazily dvě události. První byla 

smrt biskupa z Le Puy, který zemřel na následky epidemie, která ve městě vypukla. Druhou 

byl spor mezi Bohemundem a Raimondem z Toulouse nad Antiochií.76 Křižácké vítězství 

bylo porážkou Körbugha dokončené. Rozhodlo, že Antiochie zůstane v rukách křesťanů. 

Nerozhodlo však, ve kterých by to mělo být.77 Již od léta Bohemund vystupoval, jako by byl 

správcem města jen on. Ve svých rukou měl nejen pevnost, ale i tři čtvrtiny města. 

V listopadu se rada velmožů domluvila, že situace v Antiochii zůstane tak, jak byla a řešení se 

nalezne až později. 

Koncem listopadu se tedy křižáci vydali na další cestu. Počátkem prosince dorazili 

k městu Ma´arrat an Nu´mán. Dne 12. prosince se Raimondovi podařil rozhodující průlom 

města. Bohemund vyhlásil, že ušetří všechny obyvatele města, když se vzdají, ale slib 

nedodržel a všichni byli povražděni. Opět se rozhořel spor o vládu nad městem. Zástupci 

vojska přišli za Raimondem a požádali ho, aby se stal hlavním velitelem při cestě do 

Jeruzaléma. Raimond souhlasil a 13. ledna 1099 se vydali na jih ke Svatému městu. Bylo jich 

kolem třiceti tisíc, ale po připojení Robert Normandského, Tankreda, Godefroie a Roberta 

Flanderského se armáda zdvojnásobila. Ale ani tak velká armáda nedobyla město Arka poblíž 

Tripolisu. Navíc mezi vojáky vypukly spory. Raimond tedy od obléhání Arka odstoupil          

a vydal se po pobřeží k jihu. Podřídil se mu Tripolis, Sidon, Tyros, Akra, Haifa i Jaffa. 

Začátkem června vjel triumfálně Tankred do Betléma, kde jej vítalo křesťanské obyvatelstvo. 

Dne 7. června 1099 stanuli křižáci před Jeruzalémem. Obléhání brzdil nedostatek vody, ale     

i nemoci a nedostatek dřeva, na výrobu žebříků a obléhacích strojů. Na severní straně hradeb 

bylo vojsko z Normandie a Flander, na severovýchodě Godefroi s Lotrinčany, na jihozápadě 

Raimond z Toulouse. Dne 13. června nastal první útok, ale křižáci byli odraženi. Až            

17. června přišla k Jeruzalému zpráva, že v přístavu Jaffa přistálo deset lodí se zásobami              

a stavebním materiálem pro obléhání. Práce na obléhacích věžích tak mohly začít. I zde se ale 

                                                      
76 Zpracováno dle BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 51-72; 
TYERMAN, Christopher. Svaté války: Dějiny křížových výprav. První vydání. Praha: NLN, 2012, s. 132-150; 
DUGGAN, Alfred. Křižácké výpravy. První vydání. Praha: Orbis, 1973, s. 39-59; HROCHOVÁ, Věra; HROCH, 
Miroslav. Křižáci ve Svaté zemi. Druhé vydání. Praha: Mladá fronta, 1996, s. 32-43; NICOLLE, David. První 
křížová výprava 1096-1099. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 33-60.  
77 RUNCIMAN, Steven. A History of the Crusades. Volume 1, The First Crusade and the Foundation of the 
Kingdom of Jerusalem. První vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 1957, s. 249. 
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rozpoutal spor o budoucí vládu nad městem. Rytíři chtěli zvolit krále, duchovenstvo proti 

tomu namítalo, že žádný křesťan nemůže být králem ve městě, kde byl korunován Kristus. 

Když byly věže hotové, byly přemístěny do potřebného postavení. Útok začal          

14. července, ale křižáci nemohli prorazit do města. Další den byl zahájen nový útok, v němž 

byla obrana Jeruzaléma zlomena. Ve městě začalo vraždění, Židé byli upáleni ve své 

synagoze, muslimové masakrováni, město bylo vypleněno. Křesťanští obyvatelé města byli 

již dříve vyhnáni muslimy. Dobytí města však bylo největším úspěchem první křížové 

výpravy. 

Jeruzalém byl svatým městem křesťanů, a proto nebylo pochyb, že zůstane 

v křesťanských rukou. Dne 17. července se sešli vůdcové výpravy a dohodli se na tom, že 

patriarcha musí být zvolen ihned. Tématem bylo i zvolení světského velitele. Kandidáti byli 

jen dva, Raimond z Toulouse a Godefroi z Bouillonu. Ostatní buď zůstali v dobytých 

městech, chystali se na cestu domů nebo již opustili Jeruzalém. Raimond byl největším 

favoritem, ale titul krále Jeruzaléma odmítl. Vladařem jeruzalémským se tedy stal Godefroi 

z Bouillonu. Ten ale nepřijal titul krále, ale titul Advocatus Sancti Sepulchri, ochránce Božího 

hrobu. Šlechta se tedy vrátila k úkolu rozhodnout o patriarchovi. Tím se stal Arnoul de Rohes 

a 1. srpna byl zvolen jeruzalémským patriarchou. Soustředil se zejména na latinizaci Svaté 

země. Na každé místo chtěl dosadit západní duchovní a nahradit tak ortodoxní. Zakázal 

dokonce pravoslavným kněžím vstup do chrámu Božího hrobu. 

K Jeruzalému se však blížila egyptská armáda, ale 12. srpna na ně křižáci zaútočili      

a dosáhli vítězství. Na dosah měli i město Askalon, ale opět zde došlo ke sporu o vedení 

města a Askalon křižáci nedobyli. Poté se Robert Flanderský i Robert Normandský vydali 

zpět do Evropy. Raimond zůstal na východě. Arnoul de Rohes na svém místě nezůstal dlouho, 

byl sesazen papežským legátem Daimbertem z Pisy. Do Jeruzaléma s ním také přišel Balduin 

z Edessy. Godefroi po delší nemoci zemřel 18. července 1100. Jeho nejbližším příbuzným byl 

právě Balduin z Edessy, který byl na Boží hod vánoční 1100 korunován na krále Jeruzaléma. 

Balduin I. byl králem 18 let.78 

                                                      
78 Zpracováno dle BRIDGE, Antony. Křížové výpravy. První vydání. Praha: Academia, 1995, s. 72-89; 
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křížová výprava 1096-1099. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 61-82.  
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Po více než čtyřech letech, kdy princové západní Evropy opustili své domovy, bylo 

založeno Jeruzalémské království. Balduin, nejmladší syn hraběte z Boulogne, zvítězil nad 

ostatními slavnými vůdci a stal se králem. Jeho korunovace byla nadějným zakončením první 

křížové výpravy.79 
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3. Suverénní vojenský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského 

z Rhodu a Malty 

Tento nejstarší rytířský řád v křesťanských dějinách je známější spíše pod názvem 

johanité.80 Od roku 1310 jako Rytíři rhodští, od roku 1530 jako řád maltézských rytířů.81 

3.1. Řádoví rytíři a jejich řehole 

Rytířství byla zvláštní pocta udělená pasováním nebo přijetím do rytířského řádu.82  

„Z hluboké náboženské dynamiky, která vedla ke vzniku křižáckého hnutí, se zrodil jeden 

z nejpodivnějších středověkých jevů, rytířské řády. (…) Kromě obvyklých řeholních slibů 

chudoby, čistoty a poslušnosti přijali závazek sloužit vyčerpaným a nemocným poutníkům     

a chránit posvátná místa proti nevěřícím.“83 Vznik řádových rytířů souvisel s křížovými 

výpravami. Žili v opevněných městech a hradech a bojovali společně se světskými rytíři proti 

muslimům. Pravidelně se účastnili bohoslužeb a měli své řádové fary s faráři, kteří byli členy 

řádu. Nejen že skládali řeholní sliby, ale navíc bojovali. Jejich bojový výcvik byl podobný 

tomu, který měli ostatní rytíři, ale měli větší kázeň a lepší organizaci. Řádovým rytířem se 

mohl stát svobodný rytíř tím, že složil řádový slib, ale také kterýkoli jiný svobodný muž, 

který si osvojil víru v činnost řádu a vojenské řemeslo. Stejně jako kněží se řádový rytíři 

nesměli ženit. Nejznámějšími se staly řády tři: johanité, templáři a němečtí rytíři.84 

V rytířských řádech se rozšířila především řehole sv. Augustina (354-430). Ten 

ztotožnil pojem „sluha Boží“ s pojmem „mnich“ a rozšířil tuto jednotu na celé společenství 

mnichů. Sídlo osamělého poustevníka, ale také klášter, označuje termín monasterium 

(monasterion). Klášter je také nazýván cenobium. Augustin byl křesťansky vychováván svou 

matkou. Na Bílou sobotu roku 387 byl pokřtěn biskupem sv. Ambrožem v Miláně. 

Následujícího roku se vrátil do svého rodiště v dnešním Alžírsku a založil zde klášterní 

komunitu. Její život byl založen na bratrské svornosti a lásce a na zakotvení v intimním 

vztahu ke Kristu. Podpora byla hledána ve společné modlitbě, rozjímání a ve studiu. Roku 

396 se Augustin stal biskupem v Hippo Regia a setrval v úřadu téměř 35 let. Sv. Augustin se 

                                                      
80 BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: 
Řády rytířské a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002, s. 21, 29. 
81 Oxfordský slovník světových dějin. První vydání. Praha: Academia, 2005, s. 512. 
82 Tamtéž. 
83 FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. První vydání. Praha: Zvon, 1992, s. 147. 
84 HOŠŤÁLEK, Stanislav. Kniha o rytířích. První vydání. Praha: Půdorys, 2002, s. 37. 
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stal jedním z otců západního mnišství a církevním učitelem. Sepsal tři texty, z nichž jeden je 

od 12. a 13. století považován za pravou Řeholi sv. Augustina.85 

3.2. Zaměření řádu a jeho povinnosti 

Členové řádu se zavazují Kristu jako svému lennímu pánu a podřizují se jen papeži 

coby náměstku Krista na zemi. Tím dosáhli nezávislosti na světské moci a v minulosti tak 

položili základ k pozdější svrchovanosti řádu. Řád se zaměřoval na vojenskou obranu Svatých 

míst a hranic křesťanského světa. Nebojovali ale za šíření víry, jen za její svobodné 

vykonávání. Johanité se dodnes starají o nemocné, nemohoucí a postižené, chápou to jako 

rytířskou službu. Potvrzuje to i jedno z řádových ustanovení: „Služte ubohým a nemocným 

jako služebníci svého Pána“86 Dnes je cílem řádu oslava Boha, ochrana víry Svatého stolce    

a péče o nemocné, emigranty, exulanty, bezdomovce, opuštěné děti, postižené přírodními 

katastrofami nebo válečnými střetnutími.87  

3.3. Znak a vlajka řádu 

Znakem řádu je stříbrný heroldský kříž v červeném štítu, který je podložen bílým 

osmihrotým křížem. Tento kříž se nazývá maltézským. Někdy je na hrotech horního ramene 

kříže znázorněna zlatá, černě vyložená královská koruna s maltézským křížkem na vrcholu 

oblouků. Mezi hroty řádového kříže je ovinut stříbrný růženec se zlatými Otčenáši, který je 

dole zakončen řádovým křížem. Někdy jsou po stranách štítu zobrazeny dvojice řádových 

praporů. Vše je položeno na černý, zlatě lemovaný a hermelínem podšitý plášť. Na jeho 

vrcholu je řádová koruna a je vyvázán zlatými šňůrami zakončenými zlatými střapci. Někdy 

je plášť posetý stříbrnými řádovými křížky nebo liliemi. 
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Vlajkou je bílý heroldský kříž na červeném listu, což je původní vlajka řádových lodí. 

Nebo bílý osmihrotý maltézský kříž na červeném listu.88 

3.4. Oděv řádu 

Původním oděvem řádu byl černý šat s bílým latinským křížem. Pro služebné bratry to 

byl šat šedý nebo hnědý. Bylo tak na základě buly papeže Lucia III. ze dne 29. listopadu 

1184. Ve válce pak byl kříž nošen na červeném podkladu, schváleném papežem Alexandrem 

IV. roku 1259. Kněží si oblékali černou kleriku s malým bílým maltézským křížem na levé 

straně prsou nebo mozetu s velkým maltézským křížem. Do chrámu nosili rytíři černou 

kukulu s bílým obrysovým maltézským křížem na prsou a s příslušnou nákrční dekorací. 

Členové řádu mohli také nosit řádové uniformy, které byly rozlišené podle postavení nositele 

v řádu. Byly to červené kabátce se zlatými, černými nebo bílými doplňky, černé kalhoty se 

zlatým lampasem a černý dvojrohý klobouk s bílým peřím.89 

3.5. Uspořádání a struktura řádu 

Řád Maltézských rytířů je subjektem mezinárodního práva a jako takový představuje 

nejmenší nezávislý stát na světě.90 Stát zahrnuje dvě nemovitosti, oficiální sídlo řádu v centru 

Říma, kde je sídlo vlády a úřadů a rezidenci velmistra na Aventinu, ke které patří i kostel 

Santa Maria all´Aventino. Stát je řízen vlastním zákoníkem, má soudní dvory, vydává 

diplomatické pasy, má diplomatický sbor, vydává poštovní známky, razí mince, má svůj znak 

i vlajku. Suverenita řádu je vyjádřena dualistickou vládou velmistra a vládou řádových rad, 

tedy svrchované rady, generální kapituly a úplné státní rady. Úplná státní rada volí velmistra, 

který je ve funkci doživotně. Je podřízen papeži, ale jinak je suverénem v rámci řádu i mimo 

něj. V situaci, kdy je úřad velmistra prázdný, je řád spravován místodržitelem velmistra. 

Velmistr také předsedá svrchované radě, která spolu s ním vládne řádu. Rada se skládá z osmi 

až deseti členů, kteří jsou voleni každých pět let generální kapitulou, největším shromážděním 

řádu. Nejdůležitějšími funkcemi ve svrchované radě jsou úřady velkokomandéra, 

velkokancléře, velkošpitálníka a receptora. Úplná státní rada se skládá ze zástupců 

velkopřevorství, podpřevorství a národních asociací, do kterých je řád územně rozdělen. 
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Velkopřevorství má v čele velkopřevora, kterého volí místní kapitula na dobu šesti let 

maximálně třikrát za sebou. Velkopřevor nemůže být členem svrchované rady. Dnes existuje 

šest velkopřevorství: Řím, Lombardie a Benátky, Neapol a Sicílie, Čechy, Rakousko, Anglie. 

V čele podpřevorství je regent, volený vlastní kapitulou. V současnosti jsou tři podpřevorství: 

německé sv. Michala, irské sv. Olivera Plunketta a španělské sv. Jiří a sv. Jakuba. Národní 

asociace jsou sdružení v těch zemích, kde není možné vytvořit velkopřevorství nebo 

podpřevorství. V čele stojí předseda a patnáct z nich má právo účasti a hlasu na zasedáních 

úplné státní rady a generální kapituly. V současnosti existuje padesát tři národních asociací. 

Papež do řádu jmenuje kardinála jako svého zástupce. Kardinálu asistuje řádový 

prelát, který je také volen papežem. Členové řádu jsou rozděleni do tří základních stavů. 

Nejvyšší kategorií jsou profesní bratři. Po složení věčných a slavných slibů mohou před svým 

křestním jménem užívat zkratku Frā, tedy bratr. Profesní bratři se dělí na profesní rytíře          

a profesní kaplany. Dalším stavem jsou obedienční rytíři a dámy, kteří skládají jen slib 

poslušnosti. Poslední stav tvoří laici, kteří neskládají slib profesní ani slib poslušnosti.91 

3.6. Dějiny řádu 

3.6.1. Počátky řádu v Jeruzalémě 

Řád sv. Jana Jeruzalémského již v období první křížové výpravy existoval. Důsledkem 

křižáckého hnutí však bylo přetvoření řádu z charitativní organizace na jednu 

z nevýkonnějších bojových sil středověku.92 Ve 2. polovině 2. století došlo k upevnění 

poměrů ve východních římských provinciích. Zejména pak v Jeruzalémě, římské kolonii 

nazývané Aelia Capitolina. Začali sem proudit stovky a později tisíce křesťanských poutníků. 

Pohyb těchto poutníků k Božímu hrobu vyvolal iniciativu mezi evropskými kupci a dopravci, 

především z Janova a Benátek. V Jeruzalémě se objevovaly přechodné i stále komunity 

křesťanů a jejich přítomnost si vynucovala určité sociální a zdravotní zaopatření. Víme, že již 

roku 603 poskytoval poutníkům ubytovací, stravovací a lékařské služby domov s kostelem 

Panny Marie (Santa Maria Della Latina). Tento dům vznikl z popudu papeže sv. Řehoře I. 

Velikého. Kolem roku 1048 nad ním převzali správu kupci a námořníci z italského Amalfi. 

Do té doby skromný špitál přebudovali, rozšířili a připojili k němu nově vysvěcený kostel sv. 

Jana Almužníka. Od té doby byl dům nazýván sacra domus hospitalis, tedy špitál se vším 
                                                      
91 BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: 
Řády rytířské a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002, s. 25-28. 
92 NICOLLE, David. Rytíři řádu johanitů. První vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010, s. 3. 
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všudy, i s dvěma oddělenými budovami pro muže a ženy. Stalo se tak se svolením chalífy. 

Špitál se nacházel ve čtvrti Patriarchů (později čtvrť špitálníků) poblíž Božího hrobu. Když 

křižáci roku 1099 dobyli Jeruzalém, našli tento špitál stále činný, spravovaný neformálním 

křesťanským bratrstvem, žijícím dobrovolně podle benediktinské řehole93. 

Během prvních dní dobytí Jeruzaléma získal špitál na významu. Staral se o velké 

množství nově příchozích nemocných, raněných a vyčerpaných křižáckých vojáků. 

Ošetřováni zde byli i rytíři křížové výpravy a někteří z nich se stali členy bratrstva. Po zřízení 

království byl na místě zničeného kostela sv. Jana Almužníka vybudován kostel nový, 

zasvěcený sv. Janu Křtiteli a znovu došlo k rozšíření špitálu. Bylo zorganizováno špitální 

bratrstvo do společenství laických bratří a přijata řehole sv. Augustina. Za tímto činem stál 

bratr Gerard94, který se také stal prvním představeným či rektorem nemocnice. Bratrstvo se 

stalo známým pod názvy špitálníci sv. Jana, johanité nebo špitální bratři sv. Jana Křtitele 

Jeruzalémského. Dne 15. února 1113 bylo bratrstvo oficiálně schváleno a potvrzeno bulou 

papeže Paschala II. Tím bylo také postaveno pod ochranu Svatého stolce a bylo mu zaručeno 

právo svobodné volby nástupců bez vměšování církevních nebo světských autorit. Řádovým 

patronem byl ustanoven sv. Jan Křtitel. Tak se špitální bratrstvo sv. Jana stalo samostatným 

církevním řádem. Bratr Gerard položil tak pevné základy řádu, že přetrval až do 20. století. 

Zemřel 3. září 1120 a krátce na to byl uctíván jako blahoslavenný. 

Nástupcem Gerarda se stal Raymond de Puy. Ten přijal titul mistra špitálu a řádu. 

V letech 1126-1136 provedl kvůli politické a bezpečností situaci v ještě nestabilizovaném 

Jeruzalémském království reformu řádu. Vedle původní monasticko-špitální funkce přijal řád 

i funkci vojensko-rytířskou. Byly vyčleněny ozbrojené složky, které měly za úkol střežit 

poutníky nejen na cestě ke Svatým místům, ale i všechny útulky poutníků ve Svaté zemi. 

Muslimské nájezdy totiž prakticky neustávaly. Tato nová role zvýšila prestiž řádu a s tím 

                                                      
93 Řád založen Benediktem z Nursie (asi 480-543), italským mnichem. Původně byl poustevníkem v horách, 
roku 529 přesídlil na horu Monte Cassino, kde založil klášter a sestavil pro mnichy pravidla mnišského života. 
Mniši byli zavázáni k doživotnímu setrvání v klášteře, chudobě, celibátu a naprosté poslušnosti. Benedikt odmítl 
askezi a zdůraznil význam duchovní a fyzické práce. To je zdůrazněno heslem „modli se a pracuj“. V 6. a 7. 
století byla řehole rozšířena díky papeži Řehoři I. Velikém. Převahu si udržela až do 12. století. Zpracováno dle 
HONZÁKOVÁ, Marie. Encyklopedie osobností Evropy od starověku po současnost. První vydání. Praha: 
Nakladatelský dům OP, 1993, s. 70. Srov. BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních 
společností katolické církve v českých zemích: Mnišské řády. První vydání. Praha: Libri, 2004, s. 9-41. 
94 Podle Jiřího Pořízky byl Gerard Tunc pravděpodobně příslušníkem družiny Balduina z Bouillonu (Boulogne). 
POŘÍZKA, Jiří. Řád maltézských rytířů. První vydání. Praha: Elka Press, 1997, s. 19. David Nicolle naopak píše, 
že bratr Gerard byl pravděpodobně správcem původního špitálu ještě před příchodem křižáků a v Jeruzalémě byl 
i během obležení. NICOLLE, David. Rytíři řádu johanitů. První vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010,         
s. 5-6. 
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stoupl nejen počet nových členů, ale také finanční a pozemkové dary v Levantě a v Evropě. 

To dopomohlo řádu k novým privilegiím a mohl tak budovat vlastní hrady, vytvořit jezdecké 

oddíly a ve spolupráci s ostatními rytířskými řády vytvořit západní stálou armádu. V roce 

1124 se armáda skládala z asi pěti set ozbrojených rytířů na koních, dvě stě padesáti rytířů 

johanitů, stejného počtu ostatních rytířů a několik tisíc mužů italské pěchoty. Nejproslulejší 

johanitské hrady ve Svaté zemi byly Beit-Ghibelin95 u Askalonu, Crac des Chevaliers96, 

Belvoir-Kauhab97, Akkar-Džabel Akkar a Margat98. Řád byl zpočátku nadnárodní, jeho 

členové pocházeli ze všech koutů křesťanského světa a byli rozděleni na bratry rytíře, kteří 

museli být šlechtického původu, řádové kaplany a na sloužící nebo pomocné bratry. Vstup 

nového člena byl závažnou a dojímavou událostí. Jakmile složil slib, nebylo návratu. Předtím 

musel prokázat, že není ženatý, zadlužený nebo podřízený jinému pánu nebo řádu. 

Řád sv. Jana Jeruzalémského rychle pronikl i do evropských zemí. Není zcela jasné, 

kdy přesně začali johanité budovat špitály i v Evropě, ale prvním z nich severně od Alp, byl 

nejspíše špitál v Utrechtu, který je zmiňován k roku 1122. Evropské útulky s řádovými sídly 

(komendami) měly vlastní finanční zdroje a byly spravovány skupinou rytířů vedenou 

preceptorem. Ten byl později nazýván komtur. Několik komend tvořilo baillivu, v jejímž čele 

stáli bailli. Větší seskupení byla nazývána převorství v čele s převorem a velkopřevorství 

s velkopřevorem. Nejznámějšími se staly špitály a komendy v St. Gilles-du-Gard a v Pise, 

Bari a Tarentu. 

                                                      
95 Postaven ve dvou etapách, hlavní práce provedeny v roce 1136. První stavitelé využili přežívající opevnění 
starověkého římsko-byzantského opevněného města a připojili nové hradby. Druhá fáze spočívala v konstrukci 
vnějších hradeb a příkopu. Výsledkem byla raný exemplář toho, čemu se později říkalo koncentrický hrad. 
Zpracováno dle NICOLLE, David. Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192. První vydání. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2007, s. 23. 
96 Hrad vybudován v roce 1031 vládcem muslimského města Homs v Sýrii na místě později známém jako Crac 
des Chevaliers. Z původních základů nebylo dosud nic nalezeno. V letech 1157 a 1170 byl hrad poničený 
zemětřeseními přestavěn. Ve 13. století rozšířen johanity a mamlúky a dodnes je zachovaný. Zpracováno dle 
NICOLLE, David. Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, 
s. 15. 
97 Johanitský hrad, usazený na okraji strmého svahu spadajícího do údolí Jordánu. Příkop byl tedy vybudován 
jen na třech stranách. Zpracováno dle NICOLLE, David. Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192. První vydání. 
Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 36. 
98 Hrad ležící v Antiochijském knížectví. Nejprve centrum rozsáhlého majetku rodiny Mazoirů, roku 1186 
prodán johanitům. Zpracováno dle NICOLLE, David. Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192. První vydání. 
Praha: Grada Publishing, a.s., 2007, s. 41. 
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Právě Raymond de Puy zavedl jako řádový odznak bílý osmihrotý kříž, jenž 

představuje osmero evangelních blahoslavenství podle Ježíšova kázání na hoře                   

(Mt 5, 3-1099).100  

V roce 1124 se johanitští rytíři poprvé společně účastnili vojenské akce. Následujícího 

roku bojujovali v bitvě u Azazu, v níž král Balduin II. porazil muslimská vojska. I tyto 

vojenské úspěchy urychlili konstituování johanitů v rytířskou organizaci. Řádový mistr se stal 

i skutečným vojenským velitelem, který byl zván na velkou radu ke králi. 

Špitál v Jeruzalémě měl kapacitu až dva tisíce nemocných, hlavní sál měl rozlohu třicet šest 

krát sedmdesát dva metrů a sto dvacet čtyři sloupů neslo strop, který byl vysoký přes šest 

metrů. V subtropickém klimatu ale propukaly nemoci, se kterými neměli křesťanští lékaři 

zkušenosti. Ve špitálu proto pracovali i židovští a muslimští lékaři, kteří měli o těchto 

chorobách, jako byl tyfus, malárie, úplavice nebo malomocenství, větší znalosti. Právě 

s malomocenstvím vedl řád urputný boj po celé následující tisíciletí.101 

3.6.2. Pád Jeruzaléma 

Rytířské řády johanitů a templářů sehrály klíčovou roli v bojích o Egypt. Tam získal 

roku 1171 největší vliv Saláhuddín Júsuf ben Ajjúb, zvaný Saladin102. V bitvě, která se 

odehrála roku 1186 u pramenů Cressonsi v Galileji, se proti sobě postavilo asi dvě stě 

řádových rytířů a sedm tisíc mamlúků. Velmistr johanitů padl a s ním i většina rytířů. 

Saladinovi se poté podařilo obnovit syrsko-egyptské spojenectví a připravoval se na útok proti 

Jeruzalémskému království. 

                                                      
99 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni 
budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni 
uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazýváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ Bible: Písmo svaté Starého a Nového 
zákona. Ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 1993. 
100 Více v kapitole 3.3. Znak a vlajka řádu. 
101 Zpracováno dle BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve 
v českých zemích: Řády rytířské a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002, s. 29-32; POŘÍZKA, Jiří. Řád 
maltézských rytířů. První vydání. Praha: Elka Press, 1997, s. 15-23; NICOLLE, David. Rytíři řádu johanitů. 
První vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2010, s. 5-6; BRADFORD, Ernle. Řádoví rytíři. První vydání. Praha: 
Zvon, 1996, s. 22-29. Srov. ARMSTRONGOVÁ, Karen. Jeruzalém. První vydání. Praha: NLN, 1999, s. 277. 
102 Arabský vojevůdce a egyptský sultán. Pocházel z kurdské rodiny. Roku 1171 svrhl fátimovskou dynastii 
v Egyptě a stal se fakticky nezávislým vládcem. Založil dynastii Ajjúbovců. Neúspěšně se snažil o dobytí 
křižáckých států, roku 1177 byl křižáky poražen v bitvě u Askalonu. O deset let později úspěšnější ,porazil 
jeruzalémského krále v bitvě u Hattínu a obsadil skoro celé Jeruzalémské království. To v Evropě vyvolalo třetí 
křížovou výpravu. Zpracováno dle FRANKENBERGER, Otakar; FIDLER, Jiří a kolektiv. Kdo byl kdo: Slavní 
vojevůdci. První vydání. Praha: Libri, 1997, s. 257. 
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Po celé léto obě strany mobilizovaly své síly. Zvláště oba řády chtěly odčinit potupu 

minulé porážky. V bitvě u Hattínu ale byli křižáci poraženi. Nastal pád Askalonu a poté už 

Saladinovi k tažení na Jeruzalém nezůstalo nic v cestě. K jeho hradbám dorazil 20. srpna 

1187.103 Hradby města byly bez strážců a přesto, že bylo ve městě mnoho poutníků a tisíce 

křesťanských obyvatel, tak s nimi se do boje nepočítalo. Po několikadenním obléhání se 

Jeruzalém vzdal. Bylo dohodnuto, že křesťanům bude zaručen volný odchod z města, pokud 

se vykoupí. Ale částka byla pro mnohé vysoká. Saladin toto věděl a nabídl, že propustí 

všechny chudé, pokud mu bude zaplacena celková částka sto tisíc zlatých dinárů. Královský 

poklad však tolik peněz neměl. Část křesťanského obyvatelstva se tedy vykoupila vlastními 

prostředky, sedm tisíc obyvatel bylo vyplaceno, jeden tisíc dostal od Saladina milost, ale další 

tisíce putovaly do otroctví.104 ´Imád-ad-Dín o tomto muslimském vítězství píše: „Stalo se, že 

k dobytí Jeruzaléma došlo přesně v den předcházející noci, kdy došlo k vystoupení Proroka 

do nebes. Všude vládlo obrovské nadšení z oslnivého vítězství a všechny jazyky hlasitě 

chválily a vzývaly Boha“105 V johanitském špitálu Saladin usedl na trůn, později ho však 

změnil na rezidenci guvernéra. Křesťanské království bylo omezeno na území podél pobřeží 

Palestiny, jehož hlavním městem byl Akkon. 

Johanité přenesli své sídlo i se špitálem na hrad Margat. Ten měl čtrnáct věží, kapacitu 

až tisíc osob a pojal zásoby na pět let. Záhy poté se ale řád přemístil do Akkonu.106 Řádovým 

mistrem byl v té době Hugues de Revel, který jako první z řádových představitelů opustil na 

delší dobu Palestinu, aby v Evropě získal podporu a pomoc. Vydal také nová řádová statuta, 

která byla potvrzena roku 1267 papežem Klementem IV. Bylo jimi posíleno postavení 

představeného řádu a také potvrzeno užívání titulu velmistr. Tento titul byl používán 

představenými všech řádů již předtím, ale papežská kurie se ve svých listinách držela titulu 

mistr. V polovině 13. století řád administroval tři tisíce pět set kostelů a počet statků 

(komend) byl okolo devatenácti tisíc. Ve Svaté zemi však řád utrpěl těžké ztráty, když         

17. října 1244 v bitvě u La Forbie padlo tři sta dvacet pět rytířů a 8. února 1250 v bitvě                 

u Mansúry padli všichni přítomní johanité, takže v roce 1268 zbylo v Orientu jen tři sta 

                                                      
103 POŘÍZKA, Jiří. Řád maltézských rytířů. První vydání. Praha: Elka Press, 1997, s. 35-39. 
104 HROCHOVÁ, Věra; HROCH, Miroslav. Křižáci v Levantě. První vydání. Praha: Mladá fronta, 1975, s. 168. 
105 GABRIELI, Francesco. Křížové výpravy očima arabských kronikářů. První vydání. Praha: Argo, 2010,         
s. 154. 
106 BUBEN, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: 
Řády rytířské a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002, s. 32. 



40 

 

bojeschopných rytířů. Roku 1284 ještě johanité uhájili svoji pevnost Margat. Následujícího 

roku však byla dobyta saracénskými vojsky a zničena. 107 

3.6.3. Pád Akkonu a přesun na Kypr 

Jean de Villiers108 byl posledním velmistrem, který řídil řád ve Svaté zemi. Bránil 

poslední řádovou pevnost a opěrný bod křesťanstva v zámoří, Akkon.109 Muslimské vojsko 

ještě předtím roku 1289 dobylo Tripolis a připravovalo se na útok na Akkon. Obléhání začalo 

5. dubna 1291, ale Akkon muslimům odolával.110 Rozhodující útok nastal 15. května 1291, 

kdy muslimové dobyli vnější opevnění. Překážkou z vnitřního opevnění jim byla jen brána sv. 

Antonína, hájená johanity a templáři. V pátek 18. května Saracéni prolomili vnitřní opevnění 

a nastal boj v ulicích města. Jean de Villiers byl zraněn a dopraven do přístavu, kde se 

připravovala evakuace. Akkon byl dobyt.111 Velmistr řádu s pouhými šesti rytíři řádu, kteří 

přežili, se uchýlili na Kypr. Tam měli johanité od roku 1210 hrad Kolossi nedaleko Limasolu. 

Hrad nově přebudovali a zřídili v něm hlavní sídlo velmistra.112 

Pro templáře znamenala akkonská pohroma začátek konce. Velmistr Jean de Villiers 

ale dokázal v řádu sv. Jana upevnit disciplínu a v červnu 1292 svolal do Limasolu generální 

kapitulu, která byla do té doby největším řádovým shromážděním. Zatímco řády templářů       

i německých rytířů se vzdaly myšlenky pokračovat v boji na východě a přesídlily do Francie, 

na kapitule v Limasolu bylo rozhodnuto, že johanité se nevzdálí ze Svaté země a budou bránit 

šíření islámu. To znamenalo vstoupit do nové role, tedy námořní. S přispěním kyperského 

krále Jindřicha z Lusignanu, který potvrdil jejich privilegia a dokonce jim daroval budovy      

a kostel v Limasolu, si johanité založili vlastní loďstvo. Rytíři si osvojili boj na moři, 

pronásledovali na něm korzáry a válčili s egyptským sultánem. Řád však nebyl zcela 

samostatný, nemohl podnikat námořní a vojenské operace bez souhlasu kyperského krále. 

                                                      
107 POŘÍZKA, Jiří. Řád maltézských rytířů. První vydání. Praha: Elka Press, 1997, s. 43; BUBEN, Milan M. 
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: Řády rytířské             
a křížovníci. První vydání. Praha: Libri, 2002, s. 32. 
108 Velmistrem řádu zvolen roku 1285. Do Sýrie pravděpodobně přišel roku 1269, roku 1277 vykonával úřad 
priora v Tripolisu a v roce 1282 zastával stejný úřad ve Francii. Do Akkonu připlul roku 1286. Snažil se posílit 
vojenskou zdatnost řádu. V úřadu velmistra zůstal až do své smrti roku 1294. Zpracováno dle NICOLLE, David. 
Pád Akkonu 1291: Krvavý zánik křižáckých států. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, s. 20-21. 
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Nutně potřeboval získat samostatnou námořní základnu a nové sídlo suverénní řádové vlády. 

Kyperský král jim také několikrát zvýšil poplatky a daně spojené s jejich pobytem na 

ostrově.113 

3.6.4. Johanité na ostrově Rhodos  

Situaci vyřešil velmistr Foulgues de Villaret, kdy v roce 1306 zahájil válečné operace 

za získání souostroví Rhodos, formálně náležející Byzancii. Na ostrov byli k osídlování zváni 

Turci z Malé Asie, což oslabovalo obranyschopnost křesťanstva. Roku 1309 řád s pomocí 

janovské obchodní flotily obsadil poslední zbytek souostroví. Podle něj pak byli nazýváni 

rytíři rhodští. Odpor kladlo pouze hlavní město Rhodos, které bylo sídlem řeckého guvernéra 

a nevelké posádky. Po obléhání a námořní blokádě bylo město obsazeno 15. srpna 1310. Tato 

operace samozřejmě nebyla možná bez podpory nebo souhlasu Říma a křesťanských velmocí. 

Na podporu řádu se dokonce v jižní Itálii zorganizovala menší křížová výprava. Pouze část 

z ní však zasáhla do bojů na Rhodu. Řád tak získal vlastní území, kde vybudoval politicky     

a hospodářsky silný stát a mnoho panovníků s ním udržovalo diplomatické styky. Své válečné 

aktivity johanité omezili výlučně na ochranu hranic křesťanského světa proti expanzi 

muslimů.114 

Na Rhodu zdokonalili rytíři sv. Jana organizaci svého řádu a rozšířili své loďstvo, což 

z řádu učinilo námořní velmoc.115 Vybudovali zde největší pevnostní město ve Středomoří     

a získali také nadvládu nad dalšími blízkými ostrovy Dódekanésos. Byl tak vytvořen vnější 

okruh obrany Rhodu, který sloužil jako citadela. Později se rytíři zmocnili měst Bodrum         

a Kastellórizon na pevnině a opevnili je. Na ostrovech byly vybudovány věže pro posádku, 

které měly střežit kanály mezi ostrovy a dávat světelné signály na Rhodos, pokud by úžinou 

proplouvalo nějaké loďstvo.116 Je uváděno, že roku 1501 měl řád na dvanáct galér, šest náv, 

jednu galeonu, ale také velkou galéru nazývanou Velká karaka, která je poprvé uváděna roku 

1507. Byla vybavena sedmi plachtami a palubami, mohla pojmout až osm set vojáků, měla 

čtyřicet děl a lodní paluba byla zesílena olovem. Ročně však její provoz přišel na čtrnáct tisíc 
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dukátů, a proto byla nahrazena menším typem lodi, nazývanou Santa Maria. Tato loď 

přečkala i ztrátu Rhodu.117 

Finanční prostředky na ostrov přicházely z řádových převorství a komend, ale také 

jako osobní dary panovníků a knížat ze Španělska, Itálie a německých zemí.118 Počátkem    

14. století se v Evropě začal šířit nacionalismus, který měl dopad jednotu křesťanstva i na 

nadnárodní řád rhodských rytířů. Řád byl nejprve rozdělen na sedm řádových jazyků 

(langues) podle původu rytířů – Provence, Auvergne, Francie, Itálie, Aragon, Anglie              

a Německo. V roce 1462 se Kastilie a Portugalsko oddělily od jazyka aragonského a vytvořily 

osmý jazyk. Každý jazyk měl svou provincii zvanou převorství či velkopřevorství s menšími 

správními jednotkami, baillivy a komendy. Představený každého jazyka se nazýval pilier       

a zastával některý důležitý úřad v řádu.119 Pilier Ital byl admirálem, Francouz špitálníkem, 

pilier z Provence hlavním velitelem a pilier z Anglie měl na starost velení proti Turkům nebo 

lehké jezdectvo.120 Každý jazyk byl usídlen ve vlastním domě, nemocnici však měli 

společnou. Ta stála nedaleko přístavu a v letech 1440-1489 byla přebudována. 

V letech 1440 a 1444 musel řád odrážet útoky Turků na Rhodos. Rozpínavost              

a vojenská síla islámu byla stále větší. Otomanští Turci dokonce roku 1453 dobyli Cařihrad   

a zničili byzantské císařství.121 Řád musel bojovat o přežití, protože jako křesťanská bašta na 

Rhodu bránila Turkům ovládnout východní Středomoří. Další útoky byly v letech 1469          

a 1480. V té době byl řádovým mistrem Pierre d´Aubusson. Odměnou statečnému velmistru 

bylo důstojenství kardinála a také fakt, že roku 1489 připojil papež Inocenc VIII. bulou řád 

Křížovníků Božího hrobu právě k rhodským rytířům. K úplnému naplnění buly nedošlo všude 

ani stejnou měrou, ani trvale. Dodnes to ale připomíná úplná titulatura velmistra řádu 

Maltézských rytířů – Z boží milosti svatého špitálního domu sv. Jana Jeruzalémského             

a vojenského řádu Svatého hrobu Páně mistr a chudých Ježíše Krista pokorný strážce. 

Počátkem července 1522 dorazil sultán Sulejman II.122 k Rhodu s obrovskou flotilou sedmi 
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set lodí a s dvěma sty tisíci muži. Tak velké převaze se nebylo možné postavit na otevřeném 

moři a tak nechal velmistr Philippe de Villiers de l´Isle-Adam potopit před hlavním přístavem 

řádové loďstvo.123 Rytíři měli na své straně patnáct set žoldnéřů a rhodských vojáků, kterým 

velelo pět set rytířů a ozbrojených členů řádu. Na Rhodu byly také velké zásoby potravin, 

munice a jiného materiálu, aby ostrov vydržel celý rok. Kdyby rytíři vydrželi s obranou 

Rhodu až do zimy, mohlo se stát, že silné egejské vichřice značně poškodí sultánovo loďstvo. 

Obléhání začalo 28. července, kdy Turci začali odstřelovat město a budovat násep čelem 

k Aragonské věži. Po celý srpen vedla dělostřelectva vzájemné útoky. Více ztrát postihlo 

Turky, protože jejich postavení byla otevřenější. Počátkem září se Turkům povedlo uložit 

minovou nálož pod Anglickou baštu a po jejím výbuchu se vytvořil otvor široký devět metrů. 

Dvě hodiny trval boj o Anglickou baštu, až se nakonec dali Turci k ústupu. Další neúspěšný 

útok Turků přišel 24. září. V prosinci pak Turci nabídli rytířům, aby za čestných podmínek 

vydali město. Někteří z řad rytířů i Rhoďanů již byli vyčerpáni a dávali přednost přijetí 

kapitulace124, což se nakonec i stalo. Na Štědrý den roku 1522 nabídl Sulejman velmistrovi 

čestný mír. Všichni mohou opustit město a sultán jim dokonce nabídl, že poskytne zásoby      

a lodě, pokud by jim vlastní nestačily. Dne 26. prosince se velmistr formálně podřídil.125 

Rytíři dostali lhůtu dvanáct dní k tomu, aby zajistili nalodění. Vzali s sebou řádové relikvie    

a archiv, kultovní předměty a válečnou výzbroj.126 Ti, kdo přežili, opustili Rhodos 1. ledna 

1523. Postupně si vytvořili přechodová exilová sídla v Mesině, poté ve městech Baiva, 

Civitavecchia a Viterbo v Itálii a ve francouzském Villefranche a Nizze.127 

3.6.5. Johanité na Maltě 

V době, kdy rytíři kapitulovali na Rhodu, byl v řádu nejsilněji zastoupen jazyk 

francouzský. Ve Francii byly také nejbohatší statky, které přinášely pravidelný zisk. Bylo 

tudíž logické si myslet, že záchrana přijde odsud. Francouzský král František I. hrál 

mocenskou hru proti svému rivalovi, císaři Karlu V. a potřeboval tedy nutně spojence. 

Usiloval dokonce o přízeň Sulejmanovu, ale Karel V. ho předběhl a 22. března 1530 daroval 
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johanitům ostrovy Malta, Gozo a Comino a pevnost Tripolis na severoafrickém pobřeží.128 

Císař za tento dar požadoval, aby mu řád prokazoval vděčnost a úctu blížící se lenní 

závislosti. To ale bylo v rozporu s řádovými regulemi, které hlásaly nezávislost na světském 

knížeti. Našlo se však řešení. Řád nepřijal souostroví jako dar, ale platil za něj králi ročně 

jednoho sokola nebo raroha.129 Z rhodských rytířů se tedy stali rytíři maltští. Na ostrov 

připluli 26. října 1530. Řádový konvent byl sestaven ve starém městě Birgu, které chránilo 

Andělský hrad, sídlo velmistra.130 Řád opět začal budovat flotilu a opevňovat ostrov. Již roku 

1551 byli rytíři napadeni. Souostroví ubránili, ale ztratili pevnost Tripolis. Ještě předtím 

ztratil řád anglický jazyk. Jindřich VIII. totiž zrušil převorství v Anglii. 

Řád proslul i hrdinnou obranou Malty. Turecký sultán Sulejman připlul k ostrovu    

18. května 1565 a obléhání trvalo až do 8. září. Velmistrem řádu byl Jean Parisot de la 

Vallette.131 Jejich porážka by měla dalekosáhlé důsledky, Turci by ovládli nejen důležité 

maltézské přístavy, ale také celé Středozemní moře. První střet byl u města Birgu a boj tam 

trval šest hodin. Další útok byl směřován na pevnost San Elmo, kde Turci rozmístili technicky 

vyspělejší dělostřelectvo. Turkům ale trvalo budování vyvýšeného dělostřeleckého náspu 

dlouho a johanité tak měli možnost dopravit na San Elmo zásoby potravin, střeliva a další 

posily. Odstřelování začalo 24. května. Jedinou možností, jak pevnost uhájit, bylo dopravit do 

ní v noci další posily ze San Angela, což se také povedlo. Dne 29. května v ranních hodinách 

vybraný oddíl obránců pevnosti vtrhl přes padací most do první turecké linie. Tento 

neočekávaný útok vyvolal mezi Turky paniku a mnoho z nich se dalo na útěk. Turci ale 

nasadili nejsilnější muže pěchoty, janičáře a johanité jimi byli zatlačeni zpět do pevnosti. 

V květnu se také očekával příjezd posil, které měly vyplout ze Sicílie, ale ty 

nedorazily. Naopak k tureckému vojsku se přidal admirál Dragut Rais, guvernér Tripolisu. 

Ten s sebou přivezl patnáct set mužů a těžké obléhací dělostřelectvo a připojil se k obléhání 

San Elma. Dále již nebylo možné pevnost zásobovat, protože Turci odhalili jakoukoli loď, 

která se přiblížila. Začátkem června Turci při průzkumu ravelinu objevili, že tato část pevnosti 

vypadá jako opuštěná a ihned na místo vyrazili janičáři. Jejich útok se podařilo zastavit až 
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palbou do jejich řad, kdy byly použity i řecké ohně, zápalné věnce a řetězové střely. Na dva 

tisíce janičářů bylo při boji zabito. Turkům však tyto ztráty za získání ravelinu stály. Po 

dalších bojích padlo San Elmo 23. června. 

Ještě před pádem elmské pevnosti pronikla okolo Turků posila čtyř galér, na jejíž 

palubě bylo čtyřicet dva rytířů, dvacet šlechticů, padesát šest dělostřelců a šest set příslušníků 

španělské pěchoty. V noci pronikli tureckými liniemi a došli až k Birgu. Turkové se rozhodli, 

že dalším místem útoku bude pevnost San Michael na Sengleji, kam také směřovala na 

začátku července nejsilnější palba. Dne 15. července pak byl zahájen útok invazní flotily. 

Zbrzdily je johanity vybudované palisády a mohutná palba z hradeb, ale i tak se jim podařilo 

dostat se až k hradbám a vztyčit žebříky. Ve stejnou chvíli byla napadena pevnost San 

Michael z pevniny, kterou se s pomocí posil nakonec podařilo ubránit. Po pěti hodinách boje 

se Turci vydali na ústup. Turecký velitel se rozhodl změnit taktiku a začalo odstřelování 

Kastilské bašty a města Birgu. Dne 2. srpna byla palba nejsilnější a po ní nastal útok, který 

trval šest hodin. Ani tak se ale Turkům nepodařilo vstoupit na hradby a ustoupili. 

Bombardování ale neustalo po dalších pět dní. Poté nastal další útok, kdy byly San Michael   

a Senglea skoro ztraceni. Záchrana však nepřišla ze Sicílie, jak se mnozí na Maltě domnívali, 

ale skrze zprávu, kterou dostal turecký velitel, že křesťané napadli jeho tábor v Marse. 

Když se Turci vrátili zpět ze svého zcela zničeného tábora, začali s podkopovými pracemi pod 

městem Birgu a Kastilskou baštou. Právě pod baštou byla uložena silná nálož výbušnin. 

Chystaly se také dva útoky, jeden na Birgu a druhý na Sengleu. Když nálož vybuchla, větší 

část bašty se ocitla v příkopu. Rytíři však v čele s velmistrem La Vallettou nedopustili, aby 

Turci postoupili pevností. 

Začátkem září ale konečně doplula posila ze Sicílie a vylodila se na ostrově. To 

demoralizovalo turecké vojsko a dalo se na ústup. Dne 8. září 1565 se Turci nalodili a opustili 

ostrov. Ztráty na obou stranách byly obrovské, ale řád si tímto vítězstvím získal válečnou 

slávu a stal se středem přízně mocných lidí.132 
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Dne 18. března 1566 položil velmistr základní kámen nového konventního města na 

poloostrově Sceberras. Dodnes nese jeho jméno, La Valletta. Nebylo to pouhé město, ale také 

pevnost, která v případě nutnosti mohla pojmout obyvatele okolního venkova.133 

Turecký sultán Selim II. ale roku 1571 dobyl Kypr a Evropa se znovu ocitla 

v ohrožení. Na popud papeže Pia V. vznikl spolek zvaný Svatá liga. Ten měl k dispozici 

loďstvo, které vytvořilo sedm států, mezi nimi i maltézští rytíři. Spolku velel levoboček Karla 

V. Don Juan d´Austria. K rozhodující bitvě došlo 7. října 1571 u řeckého přístavu Lepanto.134 

Turci měli nejprve navrch, ale i díky maltézským rytířům byli nakonec poraženi. Turecké 

ztráty byly obrovské, spáleno nebo obsazeno bylo padesát jejich lodí a dvacet tisíc mužů bylo 

zabito nebo vzato do zajetí.135 Touto porážkou byla definitivně zlomena turecká nadvláda ve 

středozemí. 

Řád byl na vrcholu své slávy. To dokazuje i to, že papež Sixtus V. 18. prosince 1587 

udělil velmistru Hugues Loubenx de Verdale kardinalát a v rámci konzistoře mu přidělil 

titulární kostel Santa Maria in Portico. Velmistr Alof de Wignacourt zase získal od císařů 

Rudolfa II. a Ferdinanda II. pro svou osobu i pro své nástupce důstojenství knížete Svaté říše 

římské a oslovení „Výsost“. Roku 1630 udělil papež Urban VIII. velmistrovi řádu hodnost 

rovnající se kardinalitu Svaté říše římské a oslovení „Eminence“. 

Řád také rozvíjel svou špitální činnost. Na Maltě byly celkem tři nemocnice.136 

Nejmenší byla ve městě Mdině, další v italském domě v Birgu.137 Hlavní nemocnice byla 

v La Vallettě poblíž pevnosti San Elmo, která měla jedenáct sálů. Dále zde byla lékárna, 

prádelna, sklad prádla, knihovna, kaple a byty pro zaměstnance. Kapacita nemocnice byla až 

pět set lůžek. V nemocnicích vládla kázeň, čistota a hygienická opatření. I každá řádová loď 

měla na palubě lékaře a asistenta. Platilo však, že lidé trpící nakažlivou nebo pohlavní 

chorobou nesměli na řádovou loď vstoupit. Řád se zabýval i humanitární pomocí. Po 

zemětřeseních v sicilském městě Augusta, v Reggio di Calabria a v Mesině johanité vyslali do 
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postižených oblastí nejen potraviny, léky, lůžka a stany, ale také lékaře a další personál. Roku 

1761 byla v La Vallettě zřízena veřejná knihovna a roku 1769 dokonce univerzita. 

Přes to všechno ale řád slábl. Bylo to zapříčiněno nastupujícím protestantismem, který 

řádu vzal množství majetku v Británii, Skandinávii a Německu. Další pohromou pro řád byla 

Francouzská revoluce. Byl oloupen o značný majetek a díky novým revolučním pořádkům 

byla také ukončena existence jazyků Provence, Auvergne a Francie.138 

Naděje pro maltézský řád se objevila z nečekané strany. Ruský car Pavel I. byl již 

držitelem polského převorství a to chtěl změnit na převorství ruské.139 Ve sblížení s řádem 

viděl car také možnost získat přístup do Středozemí. V lednu 1797 byla mezi nimi podepsána 

konvence o přátelství a nový velmistr řádu Ferdinand von Hompesch provolal cara 

protektorem řádu. 

Osudným se pro řád stalo Napoleonovo tažení do Egypta. Během něj doplula 9. června 

1798 jeho flotila k maltskému souostroví a Bonaparte žádal, aby byl vpuštěn do přístavu kvůli 

opravě lodí, nabrání potravin a vody a vysazením nemocných. Velmistr tuto žádost odmítl 

kvůli nedostatku vody, ale zejména z principu, za zkonfiskovaný majetek řádu revolucionáři. 

Napoleon řádu vyhlásil válku, která trvala jen tři dny. Malta kapitulovala 12. června 1798. 

Velmistr byl i s konventem vypovězen z ostrova, ale do exilu ho následovalo jen šestnáct 

z přítomných 332 rytířů. Napoleonova armáda ostrov vydrancovala a vyhnala pacienty 

z nemocnice. 

3.6.6. Přechodné sídlo v Petrohradu a Řím 

Řád se tak znovu ocitl v exilu. Velmistr se s konventem odebral do Terstu, ale někteří 

členové ruského velkopřevorství ho prohlásili za sesazeného a na jeho místo dosadili cara 

Pavla I. Některá převorství nového velmistra uznala, ale jiná se volbě vzepřela. I tak byl Pavel 

I. v letech 1798-1801 72. velmistrem a Petrohrad dočasným hlavním sídlem řádu. Car byl 

však zavražděn, ale jeho syn a nástupce Alexander I. řád ponechal pod svou ochranou             

a pomohl mu vrátit legitimní vládu. Mírová smlouva z Amniens z 27. března 1802 potvrdila 

řádu právo na Maltu. Papežem byl také jmenován nový velmistr. Řádový konvent byl 

ustanoven v Mesině a později v Catanii na Sicílii. Ale Bonapartova sekularizace majetků ve 
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Francii, Prusku, Nizozemí, Španělsku, Vestfálsku, Bavorsku, Rusku a Itálii způsobila, že řádu 

zbylo pouze velkopřevorství české. 140 Malty se roku 1800 zmocnila Velká Británie141            

a zůstala na ostrově navzdory smlouvě z Amniens. Britskou nadvládu na ostrově uznala roku 

1814 smlouva pařížská a v podstatě i Vídeňský kongres. 

Roku 1826 přesídlil konvent do Ferrary a v roce 1834 do Říma, kde je centrum rytířů 

dodnes. Jazyky byly postupně nahrazeny dnešními velkopřevorstvími, podpřevorstvími          

a národními asociacemi. 

Řád Maltézských rytířů se angažoval v průběhu první i druhé světové války svou 

zdravotnickou službou. Roku 1961 byla schválena nová řádová konstituce, díky které mohlo 

být obnoveno velmistrovství. 

Řád Maltézských rytířů udržuje diplomatické styky s 83 zeměmi světa, má zastoupení 

v Radě Evropy i v UNESCO. Od roku 1994 se může pyšnit statutem stálého pozorovatele 

v OSN. Řád administruje dvě stě nemocnic, devatenáct klinik, třicet dva lékáren, šest 

starobinců, čtyři školky, tisíc ambulantních vozů, dvě stě čtyři mobilních kuchyní a jednu 

mobilní polní nemocnici v devadesáti státech světa.142 

„V předvečer oslav 900. výročí existence řádu (1999) došlo v La Vallettě dne             

5. 12. 1998 k podepsání významné dohody mezi Suverénním řádem Maltézských rytířů                    

a Republikou Malta o užívání pevnosti Sant´Angelo, proslavené hrdinnou obranou při 

obléhání Turky roku 1565, pro duchovní, humanitární a kulturní aktivity. Tak znovu, po dvou 

stech letech, zavlála nad přístavem řádová vlajka, tentokrát společně s vlajkou Maltské 

republiky.“143 
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Závěr 

Řád sv. Jana Jeruzalémského se v průběhu své historie musel vypořádat s mnoha 

překážkami, které mu byly kladeny do cesty, ale i přes různé zvraty a porážky řád působí 

dodnes. A to zejména ve zdravotnické a charitativní oblasti, čímž navázal na své prvotní 

povolání, které mělo počátky ve Svaté zemi. Řád se také podílí na zdravotnické péči               

o poutníky, kteří cestují po posvátných místech jak v Evropě, tak na východě. 

Vojenská stránka řádu byla odložena do pozadí, ale nejspíše právě díky ní je řád tam, 

kde je. Za svou víru a poslání tito muži bojovali někdy až do úmoru. Právem si tak i dnes 

mohou říkat řádoví rytíři a hrdě nést odkaz svých předchůdců.  
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Summary 

This bachelor thesis deals with the establishment and historical development of Order 

of St. John of Jerusalem of Rhodes and Malta. The Order arose as a consequence of the first 

Crusade, which complied its mission, thus conquest of Jerusalem back into Christian hands.  

The first chapter approaches political and religion situation in the West and the East 

and deals with causes, which led to the declaration of first Crusade. 

The second chapter describes itself Crusade. Its declaration in Clermont, journey of 

Peter the Hermit to the East and jewish pogroms as one of the unfortunate moment of the 

Crusade. 

The third chapter deals with the establishment and history of the order of St. John of 

Jerusalem of Rhodes and Malta. Also rule of the order, its symbolism and organization. 

 


