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ÚVOD

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil 

„Charitativní a sociální činnost Vojenského a špitálního řádu 

sv. Lazara Jeruzalémského.“ Jak již název napovídá, cílem této 

práce je podat ucelený přehled o charitativních a sociálních 

aktivitách jednoho z nejstarších rytířských řádů na světě –

Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

V práci jsem nereflektoval dějiny řádu v celém komplexu. 

Popisuje vznik a vývoj Řádu od dávných počátků až po 

současnost. Pojednává o vzniku a raném vývoji špitálnictví, 

řádu Lazaristů na našem území a sociální a charitativní 

činnosti Řádu v minulosti a dnes.

Námět své práce jsem si zvolil s cílem rozšířit své 

dosavadní znalosti a získat nové poznatky o historii

a souvislostech spojených se vznikem rytířských řádů, 

působících dodnes v České republice. Zaměřil jsem se konkrétně 

na Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, o kterém 

jsem do té doby nikdy neslyšel, a který mě jako rytířský řád

působící i v současnosti, věnující se aktivně sociální

a charitativní činnosti velice zaujal.

Při zpracovávání práce jsem čerpal z četné řady pramenů

a literatury. Hlavními zdroji, jež mi posloužily k vytvoření 

základu mé práce, jsou knihy „Duch smaragdového kříže: Dějiny 

rytířského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se 

zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu„, autora J. Dolejšího1

a „Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností 

katolické církve v českých zemích“ od M. Bubena.2

                                               
1 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního

řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. ISBN 80-902873-9-5.

2 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností 
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-085-3.
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Dále jsem pro svou práci použil informace

z encyklopedických souhrnů, publikací a letáčků o Řádu, 

několika výročních zpráv některých českých komend Vojenského

a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Výročních zpráv 

Hospice sv. Lazara v Plzni, čtvrtletníku „Lazariánský reunion 

členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

v České republice,“ webových stránek a podkladů mně 

poskytnutých komturem Plzeňské komendy, panem Mgr. Voříškem.
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1. ZROD ŘÁDU A JEHO PŮSOBENÍ NA VÝCHODĚ

Od nepaměti provázejí křesťanství řeholní řády. 

Specifickým typem jsou řády rytířské, jejichž vznik je úzce 

spojený s obdobím křížových výprav.

Ve vrcholném středověku zesílila Evropa v důsledku 

společenských a hospodářských změn natolik, že vojensky 

vystoupila proti muslimům a pokusila se získat pod svou 

kontrolu oblasti Blízkého východu. Tyto výboje byly úzce spjaty 

se zájmy římskokatolické církve, která se snažila o rozšíření 

křesťanské víry na dalších územích.

První úspěšné zápasy s islámem svedli křesťanští bojovníci 

na Pyrenejském poloostrově v první polovině 11. století.

Od konce 11. století se vydávaly pod znamením kříže na 

tažení oddíly křesťanských válečníků. Jejich cílem bylo

osvobodit Svatou zemi (Palestinu, ovládanou tehdy seldžuckými 

Turky) od muslimů, zajistit poutníkům přístup k Božímu hrobu 

v Jeruzalémě a šířit křesťanské zásady i mimo Evropu. Podle 

kříže, zdobícího jejich štíty a pláště, se jim začalo říkat

křižáci.

1. křížová výprava byla se souhlasem papeže vyhlášena roku 

1095 a na svůj pochod vyrazila v následujícím roce.3

Tématem křížových výprav se detailně zabývá kniha „Dějiny 

křížových výprav od autora H. E. Mayera a kniha Svaté války: 

dějiny křížových výprav“ od autora Ch. Tyermana.4

Důvodem vzniku rytířských církevních řádů byla potřeba střežit

                                               
3 ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia

a střední školy. Středověk a raný novověk. Praha: SPN - pedagogické 
nakladatelství, 2006, 160 s., str. 52 – 53.

4 TYERMAN, Christopher. Svaté války: dějiny křížových výprav. 1. vyd.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 1041 s., [32] s. obr. 
příl. ISBN 978-80-7422-091-3.
Dále odkazuji na jednu z nejnovějších překladových prací: MAYER, Hans 
Eberhard. Dějiny křížových výprav. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013, 404 s.
ISBN 978-80-257-0933-7.
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křesťanská svatá místa na Blízkém východě a rovněž s tím 

spojená potřeba péče o křesťanské poutníky. Mniši – rytíři však 

také bojovali.

K nejznámějším a dosud existujícím rytířským řádům patří 

řád johanitů, nazývaný podle špitálu sv. Jana Jeruzalémského, 

poskytující zejména zdravotní služby. V dnešní době je tento 

řád známý spíše jako řád maltézských rytířů, podle místa jejich 

pozdějšího působení na Maltě. Na Blízkém východě poté působil

řád německých rytířů, přijímající do svých řad především 

zájemce z německých oblastí. Ve 13. století se soustředil na 

Pobaltí, kde vytvořil vlastní stát.

Nejsmutnější osud postihl templáře, kteří pečovali

o svatá místa v Jeruzalémě. Po jejich přesídlení do Evropy se 

pro svoji moc a bohatství stali trnem v oku francouzskému králi

Filipovi IV. Sličnému, který na počátku 14. století nechal řád 

templářů zrušit a jejich představitele popravit.

O templářích a jejich pokladech se dosud po celé Evropě tradují 

pověsti. Tento řád je i v ČR připomínán pražskou ulicí Templová 

a rovněž pověstí o bezhlavém rytíři.5

Řádu johanitů se detailně věnuje kniha „Řád johanitů ve 

středověku: kulturní dějiny řádu“ od autora B. Waldstein-

Wartenberga.6 O řádu německých rytířů hovoří kniha „Řád 

německých rytířů“7 od autora H. Bogdana a řádem templářů se 

detailně zabývá ve své knize „Templáři: fakta a mýtus: [od 

Šalamounova chrámu po svobodné zednáře: průvodce po dějinách 

řádu templářů, jejich kultuře i historických lokalitách“

M. Haag.8

                                               
5  ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia

a střední školy.  Středověk a raný novověk. Praha: SPN - pedagogické 
nakladatelství, 2006, 160 s., str. 53 – 54.

6 WALDSTEIN-WARTENBERG, Berthold. Řád johanitů ve středověku: kulturní
  dějiny řádu. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, 473 s., [16] s. obr. příl.
  ISBN 978-80-200-1381-1.
7  BOGDAN, Henry. Řád německých rytířů. Praha: Garamond, 2009, 254 s.
  ISBN 978-80-7407-063-1.
8 HAAG, Michael. Templáři: fakta a mýtus: [od Šalamounova chrámu po 

svobodné zednáře: průvodce po dějinách řádu templářů, jejich kultuře
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Můžeme s jistotou říci, že jedním z těchto řádů, které 

vznikly během období křížových výprav je i Vojenský a špitální 

řád sv. Lazara Jeruzalémského.

Vojenský a špitální řád Svatého Lazara Jeruzalémského je 

mezinárodní křesťanský ekumenický rytířský řád. Vojenský 

humanitární a současně špitální řád s ekumenickou 

spiritualitou, který je zasvěcen péči a pomoci nemocným

a chudým a obraně křesťanské víry a tradic a zásad křesťanské 

rytířskosti.9 Mezinárodní společnost s charitativním zaměřením, 

působící rovněž v České republice.10

Je řádem ekumenickým, což znamená, že sdružuje i vyznavače 

nekatolických křesťanských církví. Osoby, které nejsou 

křesťanské víry, se mohou podílet na jeho činnosti nikoliv jako 

řádní členové, ale pouze jako takzvaní společníci. Jako řád 

špitální se věnuje péči o trpící a nemocné, zejména pak

o malomocné.11

Mezi poslání řádu patří:

 podporovat a bránit křesťanskou víru

 pokračovat ve své historické podpoře křesťanů ve Svaté 

Zemi

 podporovat, chránit a pomáhat chudým, nemocným

a postiženým, zvláště těm, kdo trpí leprou a podobnými 

chorobami, u nás především onkologicky nemocným (podpora 

hospiců)

 pomáhat lidem postiženým katastrofami všeho druhu

 prosazovat a zachovávat principy křesťanského rytířství

a usilovat o jednotu křesťanů

                                                                                                                                                  
i historických lokalitách. V Praze: Slovart, 2011, 367 s.
ISBN 978-80-7391-444-8.

9 Dostupné z: http://www.st-lazarus.cz/ [online 6.4.2014]
10 LOBKOWICZ, F. Encyklopedie řádů a vyznamenání, 2. vydání, Praha: Libri, 

1999., str. 162.
11 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností 

katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002., str. 155 - 156.
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 následovat Kristovo učení

 svými aktivitami na charitativním, humanitárním, 

zdravotnickém a vzdělávacím poli se Řád snaží podporovat 

splnění cílů a principů Charty Spojených národů a zákonů 

Evropské unie.12

Hlavním patronem, podle něhož se také řád nazývá, je

sv. Lazar (svátek 17. 12.), sourozenec Marty a Marie, kteří 

žili v Bethanii (4 km od Jeruzaléma), kam je Ježíš chodil 

navštěvovat. Kristus nazval Lazara svým přítelem a úmyslně za 

ním přišel až po pohřbu. Když byl Lazar již čtyři dny v hrobě, 

dal Kristus odvalit kámen, zavolal Lazara a ten vzkříšený vyšel 

ven. Podle východní tradice se pak Lazar stal biskupem

a mučedníkem na ostrově Kypru. Podle západní tradice pak odplul 

se sestrami na jihofrancouzské pobřeží a stal se prvním 

biskupem v Marseille, kde zemřel a byl pochován (v 9. století 

tam byly nalezeny jeho údajné ostatky). Jeho původní hrob,

z něhož vyšel vzkříšen, je v Bethanii pod Olivetskou horou

v areálu kláštera. 

Vedle sv. Lazara, Panny Marie a sv. Basila ctí řád jako 

své patrony i sv. Sophronia († 641 nebo 644) – patriarchu 

jeruzalémského, blaženého Gerarda († 1120) – rektora

a organizátora Jeruzalémského špitálu, sv. Ludvika IX. 

Francouzského († 1270) - ochránce rytířů, sv. Alžbětu 

Duryňskou († 1231) - ochránkyni nemocných a chudých

a sv. Eleazara de Sabran hraběte z Ariana († 1323).13

Znakem řádu je osmihrotý, zeleně smaragdový kříž. Řádovým 

heslem je „ATAVIS ET ARMIS“ - předkům a zbraním, přičemž

do 18. století bylo používáno „EN GUERRE ET EN PAIX“ - ve 

válce a v míru.

                                               
12 Dostupné z: http://www.st-lazarus.cz/ [online 6.4.2014]
13 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
   a katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
   1. vydání. Praha: Libri, 2002., str. 155.
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Přestože Mons. František Lobkowicz ve své knize 

„Encyklopedie řádů a vyznamenání“ uvádí, že: „Řád vznikl už 

koncem 11. století v Jeruzalémě.…“, nejsou podle jiných 

pramenů jeho počátky až tak zcela jasné.14 Můžeme však říci, že 

nepochybně vznikl během křížových výprav ve Svaté zemi,

s cílem osvobodit Jeruzalém z rukou muslimů.

Na rytíře a poutníky ze západní Evropy ale nečekala jen 

vytoužená svatá země, nýbrž také řada nebezpečí – válka, 

neznámé prostředí a nemoci. Jednou z nejobávanějších bylo 

malomocenství či též lepra15 - nevyléčitelná a velmi nakažlivá 

choroba.

Pro nemocné byly zřizovány zvláštní špitály organizované 

a řízené duchovními řády, tzv. leprosária, která

z hygienických důvodů stála před hradbami měst.16

Jak bývá zvykem u starobylých institucí a rodů, snaží se 

některé z nich podepřít svou starožitnost původem z dob 

mytických, nejlépe starozákonních či egyptských. Není proto 

překvapivé, že i svatolazarští rytíři hledali kořeny svého 

historického původu hlouběji, než kam skutečně sahaly.17

Řád se hrdě hlásí ke špitálu pro malomocné, který vznikl 

za vlády Hasmanovců před hradbami Jeruzaléma, severně

od Tankredovy věže před svatoštěpánskou bránou v údolí potoka 

Cedronu, zmiňovaného již roku 125 před Kristem. Za zakladatele 

je pokládán Jan Hyrcanus, syn Šimona (Judy) Makabejského, 

povolaného k vládě v Jeruzalémě roku 135-105 př. Kr.18

                                               
14 Srov. s BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních

společností katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské
a křížovníci. 1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.
a DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003, str. 33.

15 ŽUPANIČ, Jan, http://www.oslj.cz/o-radu/historie-ve-svete.html,
[cit. 11.4.2014]

16 Tamtéž.
17 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního

řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003, str. 33.

18 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
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Juda (Šimon) byl židovským partyzánským velitelem, který 

vedl odhodlaný boj proti syrským vojskům okupujícím Palestinu. 

Jeho syn Jan Hyrakán uvěznil svou matku, která měla podle 

otcovi vůle vládnout a zavraždil svého bratra. Jako jeho otec 

se pak rovněž nazýval králem a theokracii přeměnil

v království.19

„Původ špitálu byl tedy židovský, ale přetrval...“20

a zachoval si „jakousi problematickou a nedoložitelnou 

kontinuitu až do časů první křížové výpravy a dobytí 

Jeruzaléma křesťanskými rytíři roku 1099.“21

Jan vévoda normandský (potomní francouzský král Jan II. 

Dobrý, 1350-1364) uvádí roku 1343, že řád byl založen roku

72 po Kristu za vlády císaře Vespasiána (69-79).“22

Přesto, mnohem věrohodněji zní informace obsažená

v papežské bulle „Inter Assiduas“ z roku 1565.23 V ní se Pius 

IV. zmiňuje „mimo jiné i o „charitativních" rytířích, především 

těch z řádu sv. Lazara, jejichž společenství se od dob

sv. Basila Velikého (330-379), papeže sv. Damasa I. (366-384), 

císaře Juliana Apostasy (361-363) a císaře Valentiniana I. 

(364-375) rozšířilo po celém světě. To by ukazovalo na vznik 

někdy po roce 361. Sami lazariáni pak na základě tohoto 

papežského tvrzení považovali sv. Basila za zakladatele 

řádu.“,24 „což koresponduje též s novějšími řádovými tradicemi 

                                                                                                                                                  
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.

19 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 33.

20 Citováno z: BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních  
společností katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské
a křížovníci. 1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.

21 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 33.

22 Citováno z: BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních  
společností katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské
a křížovníci. 1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.

23 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 33.

24 Citováno z: BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních 
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a jejich historickým vývojem.“25

Nic na tom nemění svědectví sv. Řehoře Naziánského, že

sv. Basil zřídil roku 369 rozlehlou leproserii před hradbami 

svého sídelního města Caesareje.26

Existence jeruzalémské leproserie je doložena za vlády 

byzantských císařů Justiniána (527-565), Heraclia (610-641)

a za Karla Velikého (800-814), kdy mělo ve špitále žít patnáct 

malomocných a dva mniši, snad Arméni, řídící se regulemi

sv. Basila.27

Když dobyli křižáci roku 1099 Jeruzalém, našli tam tři 

různá špitální zařízení: špitál sv. Lazara (vedený arménskými 

basiliány), špitál Santa Maria Latina (pro poutníky

z latinských zemí), respektive špitál sv. Jana (zřízený kupci

z italského Amalfi a vedený latinskými mnichy, patrně 

benediktiny) a také ženský špitál sv. Máří Magdaleny. 

Tato tři zařízení tvořila dohromady souhrnnou instituci 

nazývanou Jeruzalémský špitál, v jehož čele stanul Gerard, 

později nesprávně nazývaný Gerard Tanque – první velmistr řádu 

sv. Lazara.

Jelikož špitál pro malomocné musel být veden odděleně, 

zaměřila se každá z těchto tří institucí na své vlastní úkoly

a vznikla tak oddělená bratrstva.28

„Z toho důvodu byly mezi špitálními bratrstvy 

jeruzalémskými značné rozdíly a odlišnosti. Naprosto jasno 

vnesla do temných dějinných počátků teprve bulla papeže 

Paschala II. Z roku 113, na základě níž byl bratr Gérard 

                                                                                                                                                  
společností katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské
a křížovníci. 1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.

25 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 34.

26 Tamtéž.
27 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností

katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.

28 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158 – 159.
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ustanoven rektorem špitálů sv. Lazara i sv. Jana. Je tedy řazen 

na počátek dějin jako první představený obou řádů.“29

Gérard „si také zřejmě jako jeden z prvních uvědomil, že 

leprou nemocní byli sice vyloučeni ze společnosti, ale mohli 

žít ještě řadu let. Protože choroba postihovala všechny bez 

rozdílu postavení, nacházíme mezi nemocnými i řadu významných 

osob a také členy rytířských řádů, zejména templáře a johanity. 

Právě oni snad přišli s myšlenkou přetvořit bratrstvo

v organizovaný duchovní řád s rytířskou složkou, která by se 

účastnila obrany Jeruzalémského království.“ 30

Nejdokonalejším vojenským řádem té doby 31 byla Pravidla 

templářů, která obsahují ustanovení, podle něhož leprou nemocní 

templáři musí přestoupit k Lazarovým rytířům.

Do řádu tak začínají vstupovat leprou onemocnělí rytíři

z ostatních řádů, kteří se již zároveň nemusejí obávat styku se 

stejně nemocnými a dochází tak k postupnému osamostatňování 

řádu sv. Lazara.

Pozice špitálu před branami vyžadovala změnu charakteru 

řádu, kdy vedle špitálně - samaritánského zaměření nabylo na 

důležitosti i vojenské. Nejen nemocní, ale i ošetřující museli 

být neustále připraveni na svoji případnou obranu a mít tak

u sebe stále zbraň.32

Došlo tím k rychlé militarizaci řádu a k jeho přeměně

v řád skutku bojový a rytířský.33 To bylo roku 1115 potvrzeno 

bullou papeže Paschala II., která se tak stala jedním

                                               
29 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského

a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

30 ŽUPANIČ, Jan, http://www.oslj.cz/o-radu/historie-ve-svete.html,
[cit. 6.4.2014]

31 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

32 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností 
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1.vydání. Praha: Libri, 2002, str. 159.

33 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem
na Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.
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z klíčových dokumentů souvisejících s činností řádu. Bratrstvo 

přeorganizoval, zlatinizoval a místo řehole sv. Basila mu určil 

řeholi sv. Augustina34, kterou se řídili i johanité

a templáři.35

Malomocenství bylo a je bezesporu vážnou chorobou. 

Onemocnělý však může vydržet dlouho fyzicky aktivní, a tak 

nakažení rytíři nejen pečovali o nemocné v pokročilejším stádiu 

choroby, ale zúčastňovali se i bojové činnosti, dokud jim to 

zdravotní stav dovoloval.36

Byli schopni vsednout na koně a udržet meč a účastnili se 

po boku templářů řady vítězných bitev a bojových výprav. Hájili 

také vlastními silami křižácké hrady Kharbetel Zeitha a Madžel 

el Džemeriah.37

Pod vedením velkého stoupence řádu, jeruzalémského krále 

Balduina IV. (1173-1184), který sám onemocněl leprou, 

vybojovali lazarští rytíři své nejslavnější bitvy, například 

proti mamelukům sultána Saladina v bitvě u Montgisardu, kde 

spolu s templáři dobyli slavného vítězství.38 Krátce po 

Balduinově smrti byli však křesťané poraženi v bitvě u Hattínu 

(1187) sultánem Saladinem, který záhy obsadil Jeruzalém.39

Svůj podíl měli také na dobytí Akkonu, kde se řád usadil 

severně od města u brány sv. Lazara a na území části pobřeží 

spolu s předměstím Mont Musard (Montmusard), kde vybudovali 

                                               
34 STEHLÍKOVÁ, D. Dějiny Řádu svatého Lazara Jeruzalémského. Plzeň, 2012.

58 s. Bakalářská práce na Filozofické fakultě Západočeské univerzity
v Plzni, str. 6.

35 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

36 Dostupné z: http://www.st-lazarus.cz/historie.html, [online 6.4.2014]
37 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního

řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

38 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 159.

39 ŽUPANIČ, Jan, http://www.oslj.cz/o-radu/historie-ve-svete.html,
[online 6.4.2014]
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proslulý kostel a špitál sv. Lazara.“40

V té době řád disponoval malou flotilou, která zajišťovala 

po řadu let zásobování Akkonu vším potřebným a jistila 

bezpečnost jeho nejbližšího pobřeží.41

Při tragické bitvě u Gazzy roku 1244 většina členů 

rytířských řádů, včetně těch od sv. Lazara, padla nebo byla 

zajata a Řád po této tragédii opouští Palestinu a stahuje se 

natrvalo do Evropy, kde začal pod papežskou ochranou zakládat 

komendy.

O návrat se jeho rytíři neúspěšně pokusili při VI. křížové 

výpravě do Egypta (1249–1250), vedené francouzským králem 

Ludvíkem IX.42 Období IV. křížové výpravy se věnuje kniha 

„Dobytí Konstantinopole: dva příběhy o čtvrté křížové výpravě“

od autorů G. Villehardouinua a Roberta z Clari.43

„Král pro ně byl vznešeným patronem a rytířským ideálem. 

Jejich komenda ve Francii patřila k nejproslulejším v celé 

Evropě. Základnou svatolazarského řádu ve Francii se stala 

komenda v Boigny u Orléansu.“44

Roku 1253 povolil papež Innocenc IV. zvláštní bullou 

zvolit velmistrem i zdravého rytíře a dne 11. 4. 1255 potvrdil 

řádu papež Alexander IV. augustiniánskou řeholi. V roce 1265 

pak papež Klement IV. přiznal řádu funkci malomocenské 

sanitární policie a následně byly všechny leproserie podřízeny 

řádovému vedení.45 K pádu latinského dominia ve Svaté zemi 

                                               
40 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností

katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri,2002, str. 159.

41 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

42 ŽUPANIČ, Jan, http://www.oslj.cz/o-radu/historie-ve-svete.html,
[online 6.4.2014]

43 VILLEHARDOUIN, Geoffroy de a Robert de CLARI. Dobytí Konstantinopole: 
dva příběhy o čtvrté křížové výpravě. Vyd. 1. Praha: Argo, 2013, 269 s. 
ISBN 978-80-257-1030-2.

44 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 35.

45 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
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došlo roku 1291, a tím působení rytířských řádů v zámoří 

končí.46 „Zahynuli v něm všichni lazariáni s výjimkou velmistra

a jeho doprovodu, sídlícího tou dobou ve Francii.47

                                                                                                                                                  
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 160.

46 ŽUPANIČ, Jan, http://www.oslj.cz/o-radu/historie-ve-svete.html,[online 6.4.2014]

47 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 37.
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2. ŠPITÁLNICTVÍ

Počátky řádového ošetřovatelství se objevují

v 10. století a vycházejí ze služby Bohu. Členové 

ošetřovatelských řádů tak chtěli prostřednictvím pomoci 

potřebným projevit Bohu lásku. Papež Řehoř Veliký v roce 817 

uložil klášterům pečovat o chudé, postižené a nemocné.

To vedlo k rozvoji řádů a kongregací s ošetřovatelským 

zaměřením.48

Ve středověku, kdy ještě neexistovaly nemocnice, byly 

stěžejními církevními dobročinnými organizacemi špitály. Na 

západě šlo původně o velmi skromné útulky pro poutníky -

jakési ubytovny či zařízení hospicového typu, bez stálé 

lékařské péče.49

Slovo „špitál“ se používá k označení předchůdců dnešních 

nemocnic a často také i jako citově zabarvený hovorový výraz 

pro nemocnici. Pochází z latinského hospitale (hospic, špitál, 

nemocnice) a souvisí se substantivy hospes (host, hostitel)

a hospitium (pohostinství). 

Středověké špitály nenavazovaly na tradici starověkých 

předchůdců nemocnic, jakými byla řecká asklepia (chrámy boha 

lékařství s prostorami pro nemocné) nebo římská valetudinaria 

(vojenské lazarety) či byzantská ambulatoria, nýbrž podobně 

jako starší byzantská xenodochia poskytovaly původně 

všeobecnou péči cestujícím, zejména poutníkům ke svatým místům 

křesťanstva.

Na západ Evropy začala instituce xenodochií pronikat ve 

4. století. S rozvojem poutnictví a růstem počtu příslušných 

útulků začal od 8. století převažovat v latinských pramenech 

                                               
48 http://www.wikiskripta.eu/index.php/Řádové_ošetřovatelství,

[cit. 6.4.2014] 
49 PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. 2. vyd.

Praha: Prostor, 2013, str. 136.
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nový termín hospitale.

Špitály byly zřizovány především při klášterech, ale také 

u sídel biskupů a kapitul.

Později, ve 12. století pak rovněž z iniciativy měšťanů, 

jednotlivců či jejich korporací, panovníků a šlechticů.

V souvislosti s vlnou poutnictví v 11. století započal proces 

oddělování funkcí ubytoven pro poutníky a vlastních špitálů, 

pečujících v duchu křesťanského milosrdenství přednostně

o chudé, nemocné, staré, sirotky a další potřebné.50

K dalšímu rozvoji špitálů významně přispěla křižácká 

tažení, během nichž příslušníci křižáckých řádů budovali 

ošetřovatelská zařízení v oblasti kolem celého Středozemního 

moře, tak i ve všech německy mluvících zemích.51

Přestože byla péče o potřebné povinností každého 

křesťana, věnovaly se jí právě především křížovnické

a rytířské řády vzniklé na půdě Svaté země, a to zejména 

johanité, pozdější maltézští rytíři.52

Svým posláním ošetřovat výhradně nemocné, v tomto případě 

malomocné, měla ve středověku i tzv. leprosária, která 

nechyběla před hradbami žádného většího města53, vzhledem

k velmi častému výskytu malomocenství.

Jedním z nejstarších řádů, hrdě se hlásícím ke špitálu pro 

malomocné, zmiňovaného již roku 125 před Kristem54 je Vojenský 

a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského.

                                               
50 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Pražské špitály a nemocnice.

1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, str. 7.
51 PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. 2. vyd.

Praha: Prostor, 2013, str. 136.
52 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Pražské špitály a nemocnice.

1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, str. 7.
53 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Pražské špitály a nemocnice.

1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, str. 8.
54 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností

katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 158.
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3. ŘÁD PO ODCHODU Z LEVANTY

Po pádu Akkonu se dočasným sídlem svatolazarského řádu 

stal ostrov Kypr. Lazariáni se zbytky templářů, johanitů,

a německých rytířů se tam zdržovali v naději na obnovení 

invazní síly křižáckých vojsk a následné znovudobytí Svaté 

země, k čemuž však již nedošlo.55

Zanedlouho tedy nacházejí nové sídlo a historicky 

nejproslulejší komendu ve Francii (1292), kde jim král Ludvík 

VII. již roku 1154 daroval hrad Boigny-sur-Bionne

u Orleánsu.56

„Francie se stala svatolazarskému řádu útočištěm, domovem 

a starostlivou matkou. Byla první zemí, kam řád vyslal své 

diplomatické mise a kam se také záhy sám uchýlil, jakkoliv měl 

v té době ještě svůj mateřinec v Jeruzalémě...“57

První lazarští rytíři tam přišli již roku 1149. V Paříži 

se usadili v místech, kde se dodnes nachází čtvrť zvaná St. 

Lazare58 a založili tam jednu z nejstarších komend.

Další majetky měli Lazariáni v Anglii, Skotsku, Říši, 

Čechách a Uhrách a na místě dnešního Švýcarska, kde byla

v Seedorfu u Flüelen v kantonu Uri, roku 1135 založena zřejmě 

nejstarší doložená lazariánská komenda v Evropě.59

Roku 1135 založil v Anglii Sir Roger de Mowbray komendu

v Burton-Lazare v hrabství Leicestershiren a následně byla ve 

                                               
55 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního řádu

sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 37.

56 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního řád
sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 40.

57 Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
    a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy
    a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 40.
58 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické

církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 160.

59 DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu.
1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003. str. 40.
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Skotsku zřízena komenda v Linlithgow. Tyto dvě komendy 

přetrvaly až do reformace.

Do Čech (Praha), Uher (Ostřihom) a Rakouska (Vídeň) 

pronikl řád roku 1181. V průběhu 12. století dále proniká i do 

Německa, odkud se z Mohuče dále rozšiřoval po celé zemi. 

Vznikla tak například komenda v Gothě, Braunsrode

a Sangerhausenu.60

Císař Friedrich II. daroval svatolazarskému řádu rozsáhlé 

statky na Sicílii a v Kalábrii, a tím přispěl k založení 

významného velkopřevorství v Capuy roku 1221. 

To však vedlo k národnostní diferenciaci a napětí uvnitř řádu, 

což mělo za následek odštěpení kapujského velkopřevorství 

(1517).61

V červenci 1308 vydal francouzský král Filip IV. Sličný

v Poitiers dekret, jímž vzal řád pod svou ochranu a od té doby 

stanuli lazariáni pod dědičnou ochranou a patronátem koruny 

sv. Ludvika. Králové Francie pak dědičně užívali označení 

„Ochránce řádu sv. Lazara", a to až do revoluce v roce 1830, 

aniž by řád byl řádem koruny nebo dynastie. Navzdory silnému 

postavení řádu ve Francii a jeho statutární výjimečnosti se

ze strany římských papežů v průběhu 15. století – 16. století 

objevovaly tendence řád reorganizovat, slučovat s jinými řády 

a dokonce ho i rušit, čímž došlo k poklesu jeho řádové moci

a vlivu.62

V roce 1547 vydal francouzský parlament rozhodnutí, aby 

byl svatolazarský řád podřízen johanitům, ale vzhledem

k propojení obou řádů osobami lazariánských velmistrů, kteří 

                                               
60 BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností
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byli současně johanskými velkokřižníky, k ničemu takovému de 

facto nedošlo.63 Velkou ranou mu rovněž byla reformace, kdy 

protestantští panovníci řád ve svých zemích (Anglie, Německo, 

Švýcarsko) rušili a zabírali jeho majetky.

Na konci 16. století došlo k rozdělení řádu na tři řádové 

větve: francouzskou, savojskou a španělskou. 64 Roku 1608 byl 

řád sv. Lazara spojen s řádem Panny Marie Karmelské

a společným velmistrem se stal Philibert markýz de Nerestang 

(1604-1620).65 „Generální kapitula v té době přesídlila

z Boigny do Paříže.“66

Novým symbolem se stal zeleno-červený osmihrotý kříž. 

Většina řádových rytířů byla tehdy šlechtického původu, ale 

členy se mohli stát i nešlechtici, což bylo například

u Maltézských či Německých rytířů nemožné. Roku 1649 došlo

k zásadní úpravě řádových zákonů, byla zřízena hodnost 

duchovního velkopřevora a Lazariánům byl svěřen vrchní dozor 

nad špitály a chudobinci Francie.

Zároveň vzrostl i vojenský význam řádu. Vybudoval svou 

vlastní flotilu, která se snažila vyčistit Biskajský záliv od 

pirátů. Roku 1693 se řád znovu otevřel cizincům a byly zřízeny 

nové komendy na území Španělska a Jižního Nizozemí (Belgie).67

„Významným přelomem je pro řád roku 1757, kdy se 

velmistrem řádu stal teprve tříletý vévoda z Berry Ludvík, 

který jako Ludvík XVI. roku 1774 zasedl na francouzský trůn. Za 

jeho vlády bylo přijato několik omezujících opatření: počet 

rytířů byl snížen na sto a dvě složky řádu – Rytíři z milosti
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a Ozbrojení bratři – byli zrušeni.“68

Desátého prosince 1772 byl dvojřád bullou Militarium 

Ordinum Institutio papeže Klementa XIV. sekularizován a ztratil 

tak svůj duchovní charakter a z církevního a kanonického řádu 

se stal řádem laickým, nezávislým na Svatém stolci, zato pod 

ochranou francouzských králů. Korunní princ Ludvik (potomní 

Ludvik XVI.) jako velmistr daroval řádu statky zrušeného řádu 

sv. Ducha v Montpellier a také statky řádu sv. Rufa. Díky němu 

byl dvojřád rozdělen a řád sv. Lazara emancipován, ne však 

nadlouho.

Za Francouzské revoluce byl dekretem Ustavujícího 

národního shromáždění ze dne 30. 7. 1791 řád sv. Lazara, jako 

všechny královské a rytířské řády, ač byl řádem laickým, zrušen 

a jeho statky byly dekretem z 17. 3. 1792 zabrány Národním 

shromážděním.69

Obnoven byl po Napoleonově porážce v letech 1814–1815, kdy 

opět získal charakter královského řádu. 70 Během červencové 

revoluce v roce 1830 emigroval z Francie král

Karel X., poslední dědičný protektor. Po jeho pádu (1836) řád, 

z něhož zbylo jen 26 rytířů, definitivně ztratil ochranu. Tito 

rytíři, pocházející především z francouzských rodů, se obrátili 

na nejvyššího řeckokatolického představitele, patriarchu 

Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma Maxima III. 

Mazlouma.71

“Patriarchova záštita napomohla Lazariánům překonat 

většinu obtíží a díky spolupráci s řeckokatolickým východem 
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otevřelo cestu k šíření myšlenek ekumenismu.“72

Po první světové válce byl ale patriarcha Cyril IX. nucen 

vzdát se z politických důvodů pozice ochránce řádu a nejvyšší 

rada zvolila provizorním generálním místodržícím dona Francisca 

de Borbón, vévodu ze Sevilly (1882–1953), který se roku 1935 

stal novým řádovým velmistrem. V té době byl střediskem řádu 

ustanoven Madrid a byl nově zřízen Záslužný kříže (Croix de 

mérite), který mohl být udělován i osobnostem stojícím mimo 

křesťanské církve, což řádu umožnilo oceňovat a úzce 

spolupracovat i s předními osobnostmi jiných náboženství.

Ve druhé světové válce se členové řádu soustředili na 

pomocné akce ke zmírnění válečných útrap a řada z nich také

v bojích padla. Po roce 1945 našel řád sv. Lazara své nové 

uplatnění v charitativní činnosti, špitální službě a pomoci 

postiženým a potřebným.

Po rezignaci velmistra vévody ze Sevilly se novou hlavou 

řádu stává roku 1956 jeho syn don Francisco de Borbón

(1912–1995). A sídlo bylo opět přemístěno do Boigny, starobylé 

lazariánské komendy z let 1297–1790.73

V roce 1967 byl sesazen původní velmistr řádu a ve Francii 

byl novým velmistrem zvolen princ Charles Philippe d' Orléans. 

To bylo v rozporu s platnými řádovými předpisy (neboť původní 

velmistr mohl pouze zemřít nebo abdikovat) a stalo se rozkolem 

mezi sevillskou (později maltskou) a pařížskou větví.

K neúspěšné snaze o vyřešení sporů a ustavení jednotného vedení 

s jediným velmistrem došlo v letech 1979-1986.

Na generální kapitule pařížské obedience řádu v Dublinu

v září 2002, oficiálně a písemně oznámil 48. velmistr

J.E. Francois de Cossé, vévoda z Brissacu, že ukončí svojí 

činnost jako velmistr k 19. únoru 2004, kdy dosáhne věku 75 
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let. Zároveň navrhl kapitule velmistra maltské obedience vévodu 

ze Sevilly jako kandidáta na velmistra sjednoceného řádu.

Následně velkopřevorství USA a Austrálie nominovalo Francisca 

de Paula de Borbón, vévodu ze Sevilly a švýcarské 

velkopřevorství pak prince Charles-Philippe d´Orléans.

Během generální kapitule v Torontu v březnu 2004 byl 

naprostou většinou hlasů (542 : 47) zvolen novým velmistrem 

sjednoceného Řádu don Francisco de Borbón, vévoda

ze Sevilly. Volba byla potvrzena a schválena duchovním 

protektorem Řádu, který ale prozatím odložil inauguraci 

velmistra, aby mu poskytl čas urovnat si své osobní záležitosti 

v souladu s církevním právem.

Stoupenci prince d´Orleans však na kapitule v Blois v září 

2004 zvolili prince „svým“ velmistrem, a tím otevřeli cestu

k novému schismatu. Spor o kontinuitu nové řádové obedience 

vedené princem d´Orléans s původní pařížskou obediencí vyřešil 

švýcarský soud v Bernu. Ten svým pravomocným rozsudkem 

zpochybnil kontinuitu obedience prince d´Orléans s pařížskou 

obediencí a princův zástupce – velkokancléř – byl odsouzen

k finanční náhradě.

Konečně první generální kapitula sjednoceného řádu se 

konala na jaře roku 2006 v Badenu v Rakousku. Ta zvolila novou 

společnou řádovou vládu, tzv. Velkou magistrální radu, 

schválila novou řádovou ústavu a prováděcí stanovy. Na podzim 

téhož roku byl pak v Houstonu slavnostně podepsán sjednocovací 

protokol.

Roku 2008 don Francisco, vévoda ze Sevilly, přiznal, že 

nedokáže své manželské záležitosti uvést do souladu s právem 

katolické církve a rezignoval na svůj post. 

Tím pro devět jurisdikcí tzv. Norwichské skupiny, 

hlásících se dříve k obedienci prince s´Orléans, pominul důvod 

k rozkolu. Vídeňskou deklarací se v září roku 2008 tyto 
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jurisdikce přihlásily ke sjednocenému řádu a v zápětí se pak 

jejich představitelé účastnili generální kapituly řádu konané v 

září 2008 v anglickém Manchesteru, kde bylo jejich začlenění 

slavnostně schváleno. To prakticky znamenalo úplné sjednocení 

řádu a zbytek obedience prince ď Orléans odsunula do marginální 

pozice (podobně jako několik bezvýznamných drobných 

"nezávislých" skupin např. "Spojená velkopřevorství", které 

porůznu najdeme v různých koutech Evropy).

Následně zvolila Manchesterská generální kapitula 12. září 

2008 49. velmistrem sjednoceného řádu dona Carlose Gereda de 

Borbón, markýze de Almazan, jež byl v Manchesterské anglikánské 

katedrále intronizován spirituálním protektorem Řehořem III. 

Lahamem, řeckokatolickým melchitským patriarchou Jeruzaléma, 

Antiochie, Alexandrie a celého Východu. 74

Pouze v jednotě s osobností duchovního protektora patriarchy 

lze hovořit o autentickém řádu.

V současnosti působí Vojenský a špitální Řád sv. Lazara 

Jeruzalémského ve 47 státech po celém světě a má téměř 5000 

členů. V Evropě se Řád soustředí mimo jiné na pomoc onkologicky 

nemocným prostřednictvím hospicové péče, a to především ve 

stádiu, kdy už radikální medicína nepomáhá.

Řád sv. Lazara již neprovozuje bojovou činnost. Označení 

vojenský si však ponechal z doby svého založení ve středověku.

Není vázán k žádné církvi a je otevřen všem křesťanům bez 

rozdílu církevní příslušnosti. Partnery Řádu v jeho 

charitativní úloze jsou muslimové, buddhisté, hinduisté, židé

a příslušníci jiných náboženství, kteří navzdory svému názvu 

„vojenský“ přispívají k míru ve světě.
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4. ŘÁD LAZARITŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ

Rytířské řády představovaly mimořádný příklad evropského 

univerzalismu a v jejich prostředí se uplatňovaly pokročilejší 

znalosti a zkušenosti. Prosazování rytířských řádů v českých 

zemích probíhalo od 80. let 12. století. Pro rytíře byla 

přízračná vazba na dálkový obchod. Zpravidla dostávali fary ve 

městech či vesnicích s příslušenstvím, působili v urbanizovaném 

prostředí a spravovali nejen špitály, ale také vlastně první 

„hotely“.75

Rytířské řády byly do Čech uvedeny za vlády knížete

a později krále Vladislava II. (1140-1172). Prvním rytířským 

řádem v Čechách se stal řád Johanitů.76

Ten spolu s řádem německých rytířů, ale také i dalšími 

rytířskými řády, získal v českých zemích mimořádný význam

a majetek.77

Mezi nimi byl i řád Lazariánů. Ti si někdy koncem

12. století zřídili za městskými hradbami na Zderaze špitál 

(domus leprosorum) s kaplí. Ta je zmiňována roku 1282, kdy tam 

byly za hladu a moru zřízeny dva velké hromadné hroby (šachty), 

přičemž do každého z nich bylo uloženo asi 1 000 mrtvých.

Za vlády Václava II. a Jana Lucemburského byl špitál 

obdarován různými výsadami, které mu později potvrdil i Karel 

IV.

Osud špitálů a obecně vývoj řádu výrazně poznamenalo 

období husitských válek, které na dlouhou dobu přerušilo jeho 
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vývoj v českých zemích.

Podle svědectví P. Giustinianiho byl několika rytířům 

udělen králem Albrechtem (1437-1439) zelený kříž. Není však 

jisté, zda se jednalo o pokus obnovit řád sv. Lazara. 

V roce 1561 se kostelík sv. Lazara dostal pod ochranu 

novoměstských řezníků, kteří tam setrvali až do roku 1788, kdy 

jej císař Josef II. nařídil zrušit a byl změněn na kotlářskou 

dílnu. Krátce na to byl kostel opět prodán řeznickému cechu, 

avšak brzy poté byl přes četné protesty v červnu 1901 zbořen. 

Zůstal po něm románský tympanon s basreliéfem Vzkříšení

sv. Lazara a též název ulice Lazarská.

Řád také působil v Kutné Hoře, kde byl kutnohorským 

měšťanem Štěpánem Pirknarem roku 1324 založen špitál s kostelem 

sv. Lazara. Ten se nacházel na předměstí Kolmark (dnes Karlov) 

u městských hradeb naproti Čáslavské bráně a v sousedství 

kostela sv. Kříže. Byl rovněž zničen husity, avšak existoval až 

do roku 1833.

Dalším působištěm měl být Jindřichův Hradec, kde byla na 

místě zvaném Klášteřík původně leproserie. I jinde v Čechách 

můžeme najít patrocinia sv. Lazara, avšak není jasné, zda přímo 

souvisejí s řádem sv. Lazara.78

K obnovení řádu sv. Lazara Jeruzalémského došlo až v roce 

1937. Iniciátorem byl Karel VI., kníže ze Schwarzenbergu, který

byl jmenován prvním českým velkopřevorem v tehdejší ČSR a po 

roce 1948 v exilu.

Díky jeho vlivu a aktivitě získal řád záhy nemalou 

popularitu. Jeho členy se stala řada předních osobností 

politického, kulturního a náboženského života a čeští Lazariáni 

se proto mohli hned od počátku věnovat aktivní charitativní 

činnosti. V rámci řádu pracoval i historik a výtvarník 
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Břetislav Štorm, který významně přispěl k rozvoji české 

heraldiky.79

Slibný vývoj činnosti řádu narušila okupace českých zemí

a druhá světová válka. Řada lazariánů emigrovala a bojovala na 

straně spojenců. Jiní působili v domácím odboji. Čtyři členové 

řádu byli gestapem zatčeni a zahynuli v koncentračních táborech 

nebo byli popraveni. 

Komunistický převrat v únoru 1948 činnost Řádu v českých 

zemích opět na řadu let přerušil a České velkopřevorství 

přežilo pouze díky svým exilovým členům. Opět došlo

k zatčení a věznění některých členů řádu. Jiní odešli do exilu 

a žili v diaspoře.

Ve své činnosti mohl řád sv. Lazara Jeruzalémského v České 

republice pokračovat až po roce 1989. Roku 1972 byla ve 

švédském Lundu vytvořena prozatímní česká delegace.

O rok později byli v Paříži jmenováni čtyři noví čeští řádoví 

rytíři a druhým velkopřevorem Českého velkopřevorství se stal v 

r. 1973 Radslav Jiří hrabě Kinský z Wchynic a Tetowa.

Ten se vedle velkopřevora Karla knížete ze Schwarzenbergu, 

Anastáze Opaska, O.S.B., opata břevnovského a Mauruse Verzicha, 

O.S.B., opata emauzského zasloužil o ustanovení českého 

velkopřevorství v exilu. 80

„Po pádu komunismu v Československu bylo české 

velkopřevorství zaregistrováno dne 11. 1. 1991 ministerstvem 

vnitra a byly schváleny jeho stanovy.“81

1.1.1992 byla zrušena Česká komenda v Německu a všichni 

zahraniční členové řádu byli převedeni do jurisdikce českého 
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velkopřevorství řádu v Praze.82

V roce 2000 vystoupilo z pařížské obedience několik členů 

a pod vedením tehdejšího emeritního kancléře Ing. Josefa 

Kočího, GCLJ založili novou právní entitu. Tak vznikla

v Čechách „nová“ maltská obedience Řádu, jejímž reprezentantem 

byl později zvolen nynější emeritní velkobailiv řádu pan prof. 

Dr. Aleš Bluma, KCLJ a duchovním převorem opat Bohumil Ignác 

Kramár, Opraem.

Od roku 2004 pak panoval v Českém velkopřevorství rozkol

a dvojvládí. Na kapitule v Litoměřicích v listopadu 2004 

přítomný princ d´Orléans jmenoval bez volby novou velkou radu 

Českého velkopřevorství. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz byl 

jmenován velkopřevorem a ostravsko-opavský biskup František 

Lobkowicz, O.Praem. duchovním převorem. Ti se tak zároveň stali 

reprezentanty nové pařížské obedience prince d´Orléans.

Jmenování však byla v rozporu s platnými Stanovami Českého 

velkopřevorství registrovanými na Ministerstvu vnitra České 

republiky a část rytířů Českého velkopřevorství je tak odmítla 

uznat. Najmenovaným hodnostářům odmítali poslušnost a nadále 

uznávali jako právoplatné vedení Českého velkopřevorství 

předchozí velkou radu, vedenou rytířem Doc. MUDr. Zdeňkem

M. Trefným, CSc., KCLJ. v provizorní funkci administrátora 

Českého velkopřevorství.

Pod jeho vedením členové Českého velkopřevorství uznali a 

legitimovali svou obedienční poslušnost vůči původní pařížské 

obedienci vedené vévodou z Brissacu a uznali platnost volby 

velmistra J.K.V. Francisca de Paula de Borbón Escasany, vévody 

ze Sevilly, zvoleného na generální kapitule v Torontu v březnu 

2004.

V rámci sjednocovacího procesu se od roku 2006 postupně 

                                               
82   BUBEN, Milan. M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností

katolické církve v českých zemích, I. díl: Řády rytířské a křížovníci.
1. vydání. Praha: Libri, 2002, str. 171.
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prohlubovala spolupráce mezi oběma jurisdikcemi. První 

společnou oficiální akcí byla řádová investitura v Karlových 

Varech 28. 10. 2006 za účasti spirituálního protektora. 

Následující investitury na Karlštejně v listopadu 2007 se pak 

kromě účasti členů ČVP a ČVB účastnili dále i členové 

Slovenského velkopřevorství.83

K úplnému sjednocení řádu došlo na generální kapitule 

konané 12. - 13. září 2008 v anglickém Manchesteru. Po 

rezignaci Francisca de Paula de Borbón Escasany, vévody ze 

Sevilly na svůj úřad velmistra byl zbytek obedience prince

ď Orléans odsunut do marginální pozice (podobně jako několik 

bezvýznamných drobných "nezávislých" skupin např. "Spojená 

velkopřevorství", které porůznu najdeme v různých koutech 

Evropy) a tím pominul důvod k rozkolu.

V České republice je národním představitelem Vojenského

a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Velkobailivik ČR.84

Ten byl do roku 2013 veden prof. Dr. Alešem Blumou, kdy se 

současným českým Velkobailivem stal Ing. David Miřejovský. 

Téhož roku vznikla funkce Velkopřevora, který působí jako 

nejvyšší provozní hodnostář Řádu a zodpovídá za chod výkonného 

úseku, administrativy a financí. V ČR je osobním reprezentantem 

velmistra u České biskupské konference, Ekumenické rady církví, 

české šlechty a ostatních křesťanských řádů. Funkci současného 

Velmistra zastává PhDr. Ludvík hrabě Belcredi.

Velkobailivik ČR je reprezentován Velkou radou 

velkobailiviku a devíti komendami - nejmenšími samostatnými 

jednotkami řádu. Jednotlivým komendám mohou být dále podřízené 

tzv. delegace.

V Čechách se nachází šest komend – Pražská komenda, 

Komenda sv. Anežky České, Plzeňská komenda, Karlovarská 

                                               
83 http://www.st-lazarus.cz/cinnost.html [online 6.4.2014]
84 http://www.st-lazarus.cz/struktura_narodni.html [online 6.4.2014]
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komenda, Komenda svaté Zdislavy a Českobudějovická komenda 

(Jihočeská komenda). Zbylé tři – Brněnská komenda, Olomoucká 

komenda a Prostějovská komenda – se nacházejí na Moravě. 

Každá z nich funguje samostatně a má své individuální 

sociální a charitativní zaměření. Díky panu prof. Dr. Aleši 

Blumovi se mi podařilo získat několik Výročních zpráv Řádu sv. 

Lazara s informacemi o činnosti některých českých komend. 

Informace o Moravských komendách jsem čerpal z webových stránek 

Moravskoslezského bailiviku Vojenského a špitálního řádu

sv. Lazara Jeruzalémského.

ČESKÉ KOMENDY:

Pražská komenda pomáhá se zajištěním poradenského servisu 

(např. v roce 2005 při realizaci stavby „Dům na půl cesty“, 

projektu na výstavbu domu pro děti opouštějící dětský domov).85

Finančně podporuje několik dětských domovů a hospiců 

(např. hospic pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žírci)86

a poskytuje finanční a materiální dary: Salesiánům, sdružení 

hluchoslepých dětí, nadaci „Lidé bez přístřeší“,87 ale též 

například na podporu rekonstrukce kostelů (např. kostela

sv. Michala ve Stráži nad Ohří) či výstavby

10 studní a školy v pralese východního Konga a mnoho dalších.88

Své klienty/pacienty materiálně a psychicky podporuje

s cílem, aby se dokázali vrátit do plnohodnotného života, 

zajištěním domácí opečovatelské péče či vhodné následné 

                                               
85 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2005, str. 3.
86 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2010, str. 1.
87 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2008, str. 1.
88 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2007, str. 1.
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zdravotnické péče jako např. psychiatrická klinika, ortopedická 

ambulance, rehabilitace apod.

Drogově závislým mladistvým sjednává detoxikační 

hospitalizace v psychiatrických léčebnách či ambulantní 

psychiatrické léčby, které jim pomáhají zbavit se své 

závislosti.89

Komenda sv. Anežky České vznikla v roce 2007 a stala se 

první českou komendou pojmenovanou po svatém patronovi,

a nikoli místě či regionu působnosti, jak bylo až doposud

u všech českých komend zvykem.

Pojmenováním komendy po skutečné osobě se navíc 

zdůrazňuje, že špitální i duchovní činnost musí vždy nabývat 

výrazný osobní a individuální rozměr.

Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím a Hospicem 

Štrasburk se Komenda sv. Anežky České orientuje na hospitální 

péči a duchovní život Českého velkobailiviku.

Komendu založili členové Českého velkopřevorství bývalé 

Pařížské obedience. Jedním z úkolů komendy bylo obhájit 

existenci a identitu Českého velkopřevorství.

Většina členů komendy se významnou měrou podílí na 

činnosti občanského sdružení Hospice Štrasburk v Praze 

Bohnicích.90

Komenda pořádá finanční sbírky a poskytuje individuální 

pomoc pacientům – se zajištěním odborné zdravotní péče, opravy 

vozíku apod.91

                                               
89 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2010, str. 3.
90 Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

Jeruzalémského v České republice 1/2008, str. 3.
91 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2007, str. 1.
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Plzeňská komenda poskytuje pomocné věcné dary nemocnicím –

léčebnám dlouhodobě nemocných a seniorů a dětským domovům 

(hračky, omalovánky, psací a kreslící potřeby). Aktivně 

spolupracuje s Hospicem sv. Lazara v Plzni a s Českým červeným 

křížem.

Organizuje kurzy první pomoci v rámci různých akcí a dále 

například sbírky šatstva pro ČČK, pro seniory a opuštěné děti.

Plzeňská komenda se podílela na ustavení Jihočeské komendy 

na investituře v Českých Budějovicích 27. 11. 2010.92

Spadá pod ní rovněž Delegace Stříbro, která v rámci svých 

možností podporuje činnost Domova seniorů Jana Pavla II.

a pomáhá zajistit asistenci vozíčkářům při exkurzích, výletech 

apod. Věnuje se publikační činnosti a vytváří propagační 

materiály o Řádu.

V současné době se snaží Plzeňská komenda o založení 

domova pro seniory v Klatovech.

Karlovarská komenda byla oficiálně ustanovena roku 2006

a jejím hlavním poslání je charitativní činnost.93 V roce 2007 

si vzala pod svůj patronát Hospic ve Verušičkách.94

Komenda svaté Zdislavy pořádá Řádové dny v Jičíně a Horním 

Jelení a finančně podporuje sponzorování pravidelného 

plaveckého výcviku postižených dětí.

Kromě jednorázových akcí, jako jsou řádové dny, bohoslužby 

a různá setkání, organizuje a uskutečňuje pravidelnou 

dlouholetou systematickou práci.

                                               
92 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2012, str. 3.
93 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2006, str. 4.
94 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2007, str. 4.
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Jedná se o poskytování rehabilitačně-zdravotního

plaveckého výcviku pro děti a mládež. Tuto službu poskytují 

zhruba jednou týdně pro 20 postižených ze Speciální základní 

školy a ze společenství Berenika ve Vysokém Mýtě. 95

V roce 2011 se díky členům komendy podařilo získat 

finanční dotaci z EU na opravu kostela v Radhošti.96

Českobudějovická komenda realizuje několik dobročinných

a charitativních projektů ve formě sbírek, především pro dětské 

domovy a SOS vesničky v západních Čechách a pro ČČK - sbírka 

hraček, knih a ošacení. Též pro lidi postižené přírodními 

živelnými katastrofami u nás i v zahraniční, jakož i pro země 

postižené válkami a konflikty.

Komenda realizuje celou řadu PR akcí, které mají za úkol 

seznámit veřejnost s Řádem (Projekt Lazarus, projekt Castum

a projekt Miles). Pro veřejnost i organizace pořádá v rámci 

historických a jiných akcí přednášky na témata spojená s Řádem 

a křesťanstvím a seznamuje je s historií a současností Řádu.97

V rámci táborů, kurzů, besed a též návštěv hradů, skupin

a klubů historického šermu pracuje s mládeží.98

MORAVSKÉ KOMENDY:

Prostějovská komenda byla založena roku 2002 jako 

nejzákladnější organizační jednotka svatolazarského řádu.

Díky svým organizačním schopnostem a pracovnímu nasazení 

                                               
95 Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

Jeruzalémského v České republice 3/2011, str. 8.
96 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2011, str. 3.
97 Tamtéž, str. 4.
98 Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za

rok 2012, str. 3.
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převzala komenda veškerou starost o správu humanitárních 

pomůcek ze Švédska. Ten je zásobován pro seniory

a handicapované za měsíční poplatek, který je použit na opravu 

vráceného materiálu. Tímto způsobem koluje několik desítek 

polohovacích postelí, vozíčků, chodítek a přenosných toalet.99

Kromě zajišťování zdravotnického materiálu se dále věnuje 

kulturní činnosti pro potřeby široké veřejnosti, zaměřené na 

psychicko – sociální rehabilitaci.100

Olomoucká komenda měla svou slavnostní investituru

12. července 2009 v chrámu sv. Václava v Olomouci a v nejbližší 

době se chystá rozvinout svůj hlavní cíl - organizovat 

dobrovolnou a neziskovou charitativní činnost, zejména

v sociální a kulturní oblasti.101

Brněnská komenda byla ustanovena roku 2010 a svou činností 

navázala na Moravskou komendu. Vzhledem k malému počtu členů (k 

1. 7. 2011 – tři) je klade důraz na aktivní život křesťanské 

víry, veřejný i soukromý, ve strukturách místních křesťanských 

církví a v povolání, které členové řádu přijali a vykonávají

v duchu rytířských zásad a ctností.

Za cíl své služby považuje jeden z důležitých cílů řádu,

a tím je smíření mezi lidmi a služba jednotě církve.

V Kloboukách u Brna je ustavena skupina Lazariánské 

pomocné služby, která si ve spolupráci s podobně orientovanými 

institucemi klade za cíl organizování práce dobrovolníků, 

pedagogickou činnost a kulturní aktivity.102

Řád je otevřen laikům i duchovním. Duchovní v Řádu pracují 

                                               
99   Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

  za rok 2006, str. 3.
100  http://www.msbailivlazarus.cz/prostejovska-komenda/ [online 6.4.2014]
101  http://www.msbailivlazarus.cz/olomoucka-komenda/ [online 6.4.2014]
102  http://www.msbailivlazarus.cz/brnenska-delegace/ [online 6.4.2014]
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jako řádoví kaplani a jejich úkolem je především péče

o duchovní rozvoj členů Řádu. I oni mají několik hodnostních 

stupňů.

Členem řádu se může stát každý praktikující křesťan, jehož 

osobní a rodinný život je v souladu s hodnotami a zásadami jeho 

vyznání a je občansky bezúhonný. Aby mohl být přijat, potřebuje 

být doporučen dvěma stávajícími členy. Po obvykle jednoletém

či dvouletém období postulátu, skládá při slavnostní

investituře řádový slib a je „opláštěn“ řádovým pláštěm. 

Aktivní členové jsou pak postupem času hodnostně povyšování

a „teprve“ hodností rytíře (u žen řádové dámy) získávají právo 

hlasovat na řádové kapitule.

Jednou z významných českých osobnosti řádu svatého Lazara 

je slavná plzeňská rodačka PhDr. Hana Honsová – Gerzanicová.

Po vystudování pražské Karlovy univerzity roku 1950 odešla do 

exilu do Německa a později emigrovala do Austrálie, kde je 

uznávána jako národní básnířka. Je držitelkou ceny Mezinárodní 

společnosti básníků, několikrát získala titul Básnířka roku

a byla zařazena do Mezinárodní síně slávy USA. V ČR doposud 

vydala osm knih.

Je členkou několika významných společností a držitelkou 

mnoha ocenění. Jako projev uznání za své mimořádné zásluhy, 

byla v roce 2009 Senátem České republiky oceněna titulem 

Významná česká žena ve světě 2009. 103

                                               
103  GERZANICOVÁ, Hana, Pod smaragdovým křížem rytířů svatého Lazara,

   Plzeň: ArtKrist vydavatelství, Plzeň 2011, str. 17.
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Kříž svatého Lazara

Rytíř svatého Lazara

s křížem osmi hran

přináší lidem útěchu

do osmi lidských ran.

Do vyprahlé duše

víno víry naleje

do hladu zoufalství

nese chléb naděje.

Rytíř svatého Lazara

s křížem osmi hran

opuštěným, ztraceným

nabízí lásky stan.

Každému v životě padají

na cestu života mraky.

Ty zažene kříž rytíře

S osmihrannými znaky.104

Hana Gerzanicová

                                               
104  GERZANICOVÁ, Hana, Pod smaragdovým křížem rytířů svatého Lazara,

  Plzeň: ArtKrist vydavatelství, Plzeň 2011, str. 49.
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5. CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ ČINNOST V MINULOSTI A DNES

Historie Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského je nevratně spojena s leprosárii před branami 

středověkých měst.

Ve 20. století se charitativní činnost řádových struktur 

zaměřila na pomoc nemocným v rozvojových zemích a k řádu se 

připojilo několik významných členů, např. lékař a zakladatel 

nemocnice v Lambaréné Albert Schweitzer, zakladatel dětských 

SOS vesniček Hermann Gmeiner, španělský král Juan Carlos I. 

nebo generál Francisco Franco.

Řádoví bratři a sestry a jejich spolupracovníci založili 

nebo podpořili vznik a působení leprosárií, nemocnic, 

zdravotních středisek či sirotčinců. Například v Senegalu, 

Kamerunu, Lisabonu, Sýrii, Egyptě, Thajsku, Nigerii, Tanzánii, 

Gabunu, Súdanu, Kongu, na Madagaskaru a ve Střední a Jižní 

Americe.

Kromě svého zaměření - boje proti lepře, se Řád zapojil do 

projektu zaměřeného na potírání malárie a pořádá edukační 

programy pro společnosti, jejichž zaměstnanci mohou být tímto 

onemocněním ohroženi.105

Od prvních okamžiků obnovení činnosti svatolazarského řádu 

v České republice bylo všem řádově aktivním příslušníkům jasné, 

že to nebude nadále především lepra v dalekých zemích Afriky, 

Asie, Latinské Ameriky či jinde, ani hladomory, přírodní 

katastrofy a jiná boží dopuštění, ale především soustavná

a účinná práce ve vlasti v těch oblastech, které si ve shodě

s tradičním zaměřením Řádu vyžadují zvláštní pozornosti a péče.

Někdejší hrůzu z malomocenství, kterou pociťoval středověký 

člověk v našich zemích vystřídala hrůza a obavy z onkologických 

                                               
105  ŘEHOŘOVÁ, M, Pomoc ve znamení zeleného kříže, SESTRA 01/2014.
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onemocnění, z AIDS, ale aktuálně též obavy z cyklicky se 

opakujících záplav a povodní.

Jedním z nejpříhodnějších způsobů pomoci v těchto 

oblastech se Řádu jeví budování specializovaných hospiců pro 

nejtěžší pacienty a jejich podpora, pomoc nadacím dětských 

onkologických pacientů, přispění lidem postiženým záplavami 

atd.106

Pojem hospic zpravidla chápeme jako „specializované 

zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou 

na úlevu zejména bolesti, kterou postupující nemoc přináší, na 

rozdíl od standardní lékařské (kurativní) péče zaměřené na 

léčbu nemoci. Jde o zařízení, které je určeno pro terminálně 

(nevyléčitelně) nemocné. Nezajišťují vyléčení či uzdravení, ale 

současně neodpírá naději. Cílem takové péče je, aby člověk 

netrpěl a ve chvílích posledních nebyl sám. Nicméně významným 

úkolem hospicové péče je vytváření a udržování podpůrného 

systému, který pomáhá rodině nemocného vyvarovat se psychicky

s pacientovou nemocí.“107

Pod patronací Českého velkopřevorství byl vybudován a roku 

1998 otevřen druhý hospic v České republice - Hospic Štrasburk 

sídlící v Bohnicích v Praze 8.

České velkopřevorství dále dlouhodobě podporuje Hospic

sv. Lazara v Plzni, sdružení slabozrakých v Plzni, Dětský domov 

v Hoře sv. Kateřiny a Dětskou psychiatrickou léčebnu

v Opařanech.

V rámci své kulturní a pedagogické činnosti spolupracuje 

se skauty a se členy humanitárního dětského hnutí „Stonožka -

                                               
106  DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského

   a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
   Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003, str. 84.

107  Citováno z: DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského
   a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
   Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003, str. 84.
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na vlastních nohou.“108

Řád podporuje leprosária v tropických rozvojových zemích. 

Kuriositou je řádové leprosárium v Rumunsku, kde se tato 

choroba stále ještě vyskytuje.

Další aktivitou je Sdružení pomocníků řádu sv. Lazara, 

které opatřuje finance na budování zdrojů pitné vody v Africe. 

Jejich zásluhou tam již vzniklo 30 studní. Rovněž podporuje 

celou řadu sirotků ve Rwandě a v Indii.

Idea založit hospic byla obdobou původního poslání Řádu –

pomáhat lidem těžce strádajícím. Onkologická onemocnění dnes 

představují jakousi novodobou metlu lidstva. Hospice se z velké 

části starají především o pacienty v terminálním stádiu 

onkologických onemocnění a dnes již také i o pacienty

v terminální fázi neonkologických onemocnění, tedy o nemocné na 

konci života, kteří mají mnoho fyzických i duševních bolestí. 

Snaží se jim všemi dostupnými prostředky pomoci, aby konec 

života prožili, pokud možno, co nejklidněji a netrpěli.109

                                               
108  http://st-lazarus.cz/cinnost.html [online 6.4.2014]
109  Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

   Jeruzalémského v České republice 1/2013, str. 1 – 2.
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5.1 HOSPIC ŠTRASBURK

Hospic Štrasburk byl slavnostně otevřen v listopadu roku 

1997 jako druhý hospic v ČR. Své pacienty začal přijímat

v lednu roku 1998, po rekonstrukci původně polorozpadlé budovy 

ve starých Bohnicích, která je nyní v průčelí ozdobena 

smaragdovým křížem řádu sv. Lazara.

O jeho založení se velmi zasloužili MUDr. Jiří Paulo, 

svatolazarský rytíř, řádový rytíř prof. MUDr. Oskar Andrýsek, 

DrSc. a řádový rytíř Petr Jílek.110

„Slovo „Štrasburk“ pochází z němčiny a znamená „hrad na 

cestě“. Je to útulek nebo útočiště na cestě, pro mnohé z našich 

pacientů - poutníků na cestě poslední. Realita vzniku názvu je 

však poněkud jiná. Budova, jejíž přestavbou hospic vznikl, je 

bývalá bohnická hospoda „U města Štrasburku“. Tak přišli 

zakladatelé ke jménu, které má velkou symbolickou hodnotu.“111

Hospic Štrasburk je určen pacientům v terminálním

a preterminálním stavu nevyléčitelných onkologických 

onemocnění.112

V současné době má 24 pokojů, z toho 23 jednolůžkových

a 1 dvoulůžkový. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou 

vybaveny vlastním sociálním zařízením. S výjimkou dvou pokojů 

mají všechny jedno další lůžko pro případné přespání rodinných 

příslušníků nebo přátel.

Hospic spolupracuje s pražskými fakultními nemocnicemi

a dalšími zdravotnickými zařízeními v Praze a jejím okolí. Je 

podporován nejen Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 

                                               
110  DOLEJŠÍ, Josef. Duch smaragdového kříže: Dějiny rytířského

   a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na
   Čechy a Moravu. 1. vydání. Praha: Agentura Pankrác, 2003, str. 85.

111  http://www.1ph.cz/ [cit. 6.4.2014]
112  Tamtéž.
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práce a sociálních věcí, ale i Magistrátem hl. m. Prahy

a jednotlivými městskými částmi a rovněž soukromými donátory.113

Nabízí lůžkovou péči v celé komplexnosti - v lékařské, 

ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní rovině. 

Stravování spočívá na dietním systému vzhledem k charakteru 

zdravotního stavu pacienta či klienta. 

Poskytuje vysoce kvalitní služby a ke klientům přistupuje 

individuálně, s trvalou péčí po 24 hodin denně. Každý pokoj má 

vlastní bezbariérové sociální zařízení a nabízí možnost 

přistýlky pro pobyt nejbližších po dobu 24 hodin denně. Hospic 

má také vlastní zahradu upravenou pro potřebu pacientů/klientů 

a jejich rodin.114

Od 1. 1. 2014 činí denní pobytová cena v hospici Hospic 

Štrasburk – Bohnice: 400,- Kč / 1 den a je hrazená pacienty, či 

jejich příbuznými. Denní pobytová cena přistýlky pro příbuzného 

či hosta na pokoji pacienta poté činní 100,- Kč / 1 den. 

Návštěvy jsou možné v kteroukoliv denní dobu a bez omezení.

V případě, že se rodinný příslušník rozhodne přespat s klientem 

na pokoji, je to možné po dohodě s personálem.115

5.1.1. SLUŽBY HOSPICE

Hlavní složkou hospicových služeb je zdravotní či lékařská 

(medicínská) péče, která představuje paliativní péči,

vč. rehabilitační, ošetřovatelská péče, zdravotnické a lékařské 

péče.

Druhou složkou hospicových služeb jsou činnosti při 

                                               
113   http://www.1ph.cz/?page_id=10 [online 6.4.2014]
114   http://www.1ph.cz/ [online 6.4.2014]
115   http://www.1ph.cz/?page_id=16 [online 6.4.2014]
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poskytování sociálních služeb:

a) ubytování v jednolůžkových pokojích (pacient si může přinést 

do hospice své osobní předměty tak, aby bylo vytvořeno 

prostředí připomínající co nejvíce domov)

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla

a ošacení, žehlení

c) poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající 

věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel)

d) další sociální služby: pomoc při imobilitě (vstávání

z lůžka, polohování lůžka, pomoc při chůzi či pohybu na 

vozíku), pomoc při osobní hygieně (mytí těla, koupání, péče

o ústa, vlasy, nehty), pomoc a podpora orientace (pomoc při 

orientaci v prostoru a čase), pomoc při komunikaci 

(zprostředkování informací od i k uživateli), pomoc při 

stravování (příprava stravy, pomoc při přijímání stravy, 

podávání stravy, porcování), pitný režim – dohled nad pitným 

režimem uživatele, pomoc při pití, výkon fyziologické potřeby 

(dohled či pomoc), oblékání, obouvání,…

Specializované služby – pedikúra, manikúra, kadeřník, právní 

úkony a další služby, jejich charakter nevylučuje jejich 

poskytnutí v hospici samotném.

Další služby: - duchovní služba (hospic spolupracuje

s několika duchovními křesťanských vyznání)

- služby psychologa (pro klienty i příbuzné)

- půjčování knih (knihovna Hospice)116

                                               
116  http://www.1ph.cz/?page_id=588 [online 6.4.2014]
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5.1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ

Na realizaci vzniku Hospice Štrasburk byla zpočátku snaha 

najít finanční prostředky právě v Řádu sv. Lazara, což se za 

krátkou dobu ukázalo nereálným. Tehdejší velkopřevor hrabě

dr. Radslav Kinský zkonstatoval, že samotný Řád nemá dost 

kapacit na vybudování a provozování hospice, avšak přislíbil 

projektu ze strany Řádu maximální podporu.

Doporučil založit samostatné občanské sdružení, jehož 

úkolem by bylo opatřit budovu materiálními prostředky, 

realizovat projekt a dále hospic provozovat.

Vhodným objektem k přestavbě na hospic se ukázala být již 

výše zmíněná budova bývalého hostince Štrasburk v areálu 

Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Založilo se občanské sdružení stejného jména a díky 

maximálnímu úsilí MUDr. Dalibora Stejskala začaly roku 1995 

stavební práce. První část byla dokončena koncem roku 1997,

a tak mohli být 2. 1. 1998 přijímáni první klienti.

Začátky byly velmi těžké. Byla sice představa, jak by mělo 

vše fungovat, ale nebylo jasné, jak to uvádět do praxe. Chyběli 

zkušenosti a nebylo se moc kde učit. Někteří z těch, kdo hospic 

pomáhali uvést do provozu, sice prošli kursem hospicové péče

v Brně, ale praktické zkušenosti nebylo kde brát.

V rekonstruované staré budově bylo otevřeno 13 lůžek. Z toho 10 

jednolůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj. Byla také 

dokončena a vysvěcena kaple a přízemí hospice. Na podzim roku 

1999 byla otevřena dostavba - dalších 13 lůžek, ale konečně 

také zázemí hospice, šatny zaměstnanců, sprcha, kotelna

a sklady materiálu.

Štrasburk tehdy dostal podobu, v jaké funguje dosud

s jediným rozdílem, že zmíněný třílůžkový pokoj byl změněn na 

pokoj dvoulůžkový, jelikož se třílůžkový neosvědčil.
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Hospic se za léta svého působení postupně dostal do 

podvědomí jak lékařů, tak veřejnosti. Za 15 let existence 

hospice v Bohnicích – od ledna 1998 do prosince 2012 - prošlo 

jeho zdmi úctyhodných 2 764 pacientů. V souhrnu společně

s hospicem v Malovické - od ledna 2011 do prosince 2012 - je 

tento počet ještě o 175 pacientů vyšší. Celkem oba hospice OS 

Hospic Štrasburk poskytly k roku 2012 péči téměř 3 tisícům 

pacientů. Za léta svého trvání prožil hospic některá velmi 

těžká období. Ta se však vždy podařila překonat.

Roku 2011 byla při hospici uvedena do provozu domácí péče, 

která pomáhá rodinám klientů překonat období před jeho přijetím 

do hospice. Stále častěji se stává, že díky této pomoci někteří 

z nich nakonec do hospice vůbec přijati nejsou a zemřou

v domácím prostředí. Bohužel není tato služba stále hrazena

z veřejného pojištění.

V domácím prostředí byla od té doby poskytnuta péče 

přibližně 400 klientům. (pouze ošetření klienti). Poradenská

a informační péče o klienta a rodinu se do toho nepočítá, 

jelikož ji dobře spočítat nelze. S domácí péčí v hospici 

funguje současně i půjčovna veškerého vybavení (postele, 

chodítka, vozíky, apod.)

Za léta svého trvání se v hospici vystřídala řada 

zaměstnanců. Téměř polovina všech zaměstnanců zde pracuje od 

samého počátku, další zhruba čtvrtina přes deset let.

I přes velmi namáhavou a především psychicky náročnou práci 

tito lidé nejsou vyhořelí a jsou stále schopni ze sebe něco 

dávat druhým. Existuje zde totiž něco, co se dnes již moc 

nevidí. Zaměstnanci mezi sebou spolu velmi dobře vycházejí, 

spoléhají na sebe, váží si sebe navzájem a to je také drží při 

práci.117

                                               
117 Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara  
    Jeruzalémského v České republice 1/2013, str. 1 – 2.
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5.2 HOSPIC MALOVICKÁ

V roce 2011 byl zahájen OS Štrasburk provoz svého druhého 

hospicového domu v Praze. Konkrétně se jednalo o onkologický, 

neurologický a interní lůžkový hospic, provozovaný na základě 

nájemní smlouvy s MČ Praha 4, která je vlastníkem budovy

a která hospic v Malovické vybudovala a zařídila. 118

Pro jeho stavbu byl vybrán pozemek s objekty bývalých 

jeslí a školky, které byly odstraněny, a na jejich místě byl 

vybudován objekt hospice. Zástupce OS Štrasburk

Ing. Heller byl členem výběrové komise a měl tedy možnost 

ovlivňovat projekt včetně stavební a vnitřní vybavenosti.

První zaměstnanci byli do nového objektu přijati k 1. 1. 

2011 a jejich činnost spočívala v té době především v přípravě 

hospice k provozu a přijímání pacientů. Po vyřešení všech 

technických a hygienických peripetií přijal Hospic Malovická 

své první pacienty v druhé polovině měsíce března.

Disponoval 30 jednolůžkovými pokoji s přistýlkou a plným 

sociálním vybavením.

Celý objekt je bezbariérový, plně vybaven vším, co podle 

zákonných podmínek musí objekt tohoto typu mít. Hospic tedy

z hlediska předpisů splňoval vše, co je nutné pro provoz.

Oproti Hospici Štrasburk - výhradně onkologickému 

zařízení, se Hospic Milovická ze 2/3 specializoval na interní

a neurologické terminální stavy.119

Provoz hospice na Malovické, který byl pod přímým

a téměř permanentním kontrolním dohledem vlastníka budovy – MČ 

Praha 4, jeho pracovníci zvládali úspěšně.

V závěru roku 2012 byly uzavřeny smlouvy o úhradě 
                                               
118  Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

   Jeruzalémského v České republice 01/2012, str. 4 – 5.
119  Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

   Jeruzalémského v České republice 02/2011, str. 4 – 5.
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zdravotní péče se třemi nejdůležitějšími (největšími) 

pojišťovnami (VZP, OZP, ZPMV).

Přesto zanedlouho přišla, jako blesk z čistého nebe, od MČ 

Prahy 4 výpověď z nájemní smlouvy hospice v Malovické. Výpověď 

byla dvanáctiměsíční a nepředcházely ji žádné výtky ze strany 

MČ na kvalitu služeb. Tím bylo dáno jasně najevo, že MČ Praha 4

již nechce s občanským sdružením v provozu Hospice na Malovické 

spolupracovat. Později se ukázalo, že MČ chce sama v budově 

nadále provozovat hospic, a tudíž má zájem převzít jak 

pacienty, tak ošetřující personál a ostatní zaměstnance 

hospice.120

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) 

vítá další pokračování provozu hospice Malovická a věří, že 

nový provozovatel, ať se jím stane kdokoliv, bude dodržovat 

pravidla hospicové péče dle Standardů kvality APHPP, na kterých 

trvá jako na nutné podmínce pro poskytování kvalitní péče. 

Novému provozovateli je APHPP připravena metodicky pomoci

- tak, aby péče o terminálně nemocné byla zajištěna na 

maximální možné kvalitativní úrovni a při zachování finanční 

dostupnosti pro každého potřebného.121

Dle aktuálních informací začal od pondělí 3. 2. 2014 

Hospic Malovická opět přijímat další žádosti o hospitalizaci

a bude rovněž přijímat pacienty s neurologickými a interními 

nemocemi, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba. Novým 

provozovatel je občanské sdružení Soft Palm, o. s.122

                                               
120  Lazariánský reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

   Jeruzalémského v České republice 01/2013, str. 3.
121  http://www.asociacehospicu.cz/aktuality/vyjadreni-aphpp-k-situaci-v-

   hospici-malovicka/ [online 6.4.2014]
122  http://www.hospice.cz/adresar-hospicu/ [online 6.4.2014]
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5.3 HOSPIC SV. LAZARA V PLZNI

Hospic sv. Lazara v Plzni byl založen v roce 1997 

občanským sdružením téhož názvu. V dubnu 1998 byl slavnostně 

otevřen a stal se třetím hospicovým zařízením v České 

republice.

Je nestátním neziskovým zdravotnickým zařízením. Sídlí

v šestipodlažní budově na Sladkovského třídě 66 v Plzni, která 

dokonale splývá s okolními domy hustější městské zástavby a na 

první pohled by nikdo nepoznal, že v ní sídlí zařízení tohoto 

typu.

V přízemí se nachází recepce, společenská místnost, 

kancelář sociálních pracovnic a kaple. Následující 4 patra jsou 

rozdělena na oddělení A a B – 1. - 2. patro a 3. - 4. patro,

kde se nachází jednotlivé pokoje pacientů. Těch je celkem 28 –

20 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje, zajišťující klientům 

i jejich rodinným příslušníkům intimitu a dostatečné soukromí. 

Všechny jsou bezbariérové, včetně sociálního zařízení. Na 

každém patře je koupelna pro imobilní pacienty, vybavená 

potřebnou technikou. Vedení hospice a lékaři sídlí v posledním 

patře.

Hospic je určen nevyléčitelně nemocným pacientům a snaží 

se o zlepšení či alespoň udržení kvality jejich života. Není 

určen k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu. Poskytuje 

služby na poslední cestě našich trpících blízkých a poskytuje 

potřebnou, odbornou péči mnoha nemocným,123 zaměřenou především 

na úlevu od bolesti podle nejmodernějších možností a přístupů.

Nemocného vnímají jako celek i s jeho rodinou a snaží se 

mu zajistit prostředí empatie, úcty a porozumění. Garantují mu, 

že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována 

jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane 

                                               
123  Lazarianský Reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara

   Jeruzalémského v České republice 03/2013, str. 5.



46

sám. Paliativní medicína zahrnuje léči lékařskou, 

ošetřovatelskou, sociální a duchovní.124

„Posláním Hospice sv. Lazara je poskytovat komplexní a na 

kvalitu zaměřenou péči nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, 

převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo 

terminálním stádiu v Plzeňském kraji.“125

Hospic dále poskytuje odborné sociální poradenství

a popřípadě pomáhá zajistit zdravotní a úlevovou péči či 

zdravotnické pomůcky.

Nemocný je přijímán na základě žádosti, vyplněné rodinnými 

příslušníky společně s doporučením ošetřujícího lékaře, který 

zná pacientův dosavadní stav a diagnózu. Došlé žádosti se 

posuzují každé ráno v odborném koncilu, který rozhoduje

o pořadí přijetí jednotlivých uchazečů v závislosti na třech 

kriteriích: 1) nutnost paliativní léčby,

  2) nedostatečná/nemožná domácí péče, 

  3) pacient potřebuje akutní nemocniční léčbu.126

Během své dosavadní existence Hospic sv. Lazara prokázal, 

že dobrá péče o těžce nemocné i umírající nespočívá jen

v lékařské a pečovatelské službě, ale i vytvoření příznivé 

duchovní atmosféry, která poskytuje duševní klid a přípravu pro 

vykročení na poslední část pozemské pouti.127

Jednou týdně navštěvuje hospic na celý den kněžská služba. 

V případě potřeby je možné kdykoliv kontaktovat i pastory

z jiných denominací. Dvakrát týdně je sloužena v místní kapli 

mše svatá, které se mohou zúčastnit nemocní podle svého přání

a aktuálního stavu.128

                                               
124  Letáček o Hospici sv. Lazara Plzeň, Plzeň 2012.
125  Citováno z: Tamtéž.
126  Kritéria dle: Hospic sv. Lazara v Plzni, Výroční zpráva 2012, str. 8.
127  Hospic sv. Lazara v Plzni, Výroční zpráva 2012, str. 8.
128  Hospic sv. Lazara v Plzni, Výroční zpráva 2012, str. 9.
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Hospic úspěšně plní svoji funkci díky koordinované práci 

všech zúčastněných, lékařského a ošetřovatelského týmu a řady 

dalších, duchovních, sociálních pracovníků, obslužného 

personálu, dobrovolníků, členů občanského sdružení Hospic

a zejména také členů Plzeňské komendy Řádu.129

Financování hospice je vícezdrojové a podílí se na něm 

svou platbou i pacient. Podle rozhodnutí představenstva

z 31. 1. 2012 jsou stanoveny následující ceny za pobyt

od 1. 6. 2012 : pro pacienty zdravotních pobytů je stanoven 

poplatek 290 Kč/den (tj. 8.700 Kč/30 dnů) a pro pacienty 

přijaté na dobu určitou (respitní sociální pobyty) je stanoven 

poplatek130 330 - 405 Kč/den.131 Platba pacienta pokrývá 

nadstandardní ubytování (polohovatelné lůžko, antidekubitní 

matrace, TV, WiFi a další). Platí se v den přijetí pacienta

u zdravotních pobytů na 30 dnů, u respitních pobytů na celou 

dobu pobytu. 

Návštěvy jsou možné kdykoliv během dne. Pro ty, kteří 

chtějí nemocného doprovázet je na pokoji přistýlka k přespání. 

Nejen pro nemocné, ale právě i pro jejich rodinu a příbuzné 

zajišťuje Hospic podporu a pomáhá jim psychicky a fyziky 

zvládat strasti spojené s péčí o jejich drahé.

Příbuzní, kteří se v hospici ubytují, platí za ubytování 

50,- Kč / noc, pro své stravování si mohou objednat jídlo za 

režijní cenu. Zdravotní péče o pacienta je hrazena zdravotními 

pojišťovnami.132

O volný čas nemocných hospic pečuje také formou 

                                               
129 Lazariánský Reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

   Jeruzalémského v České republice 03/2013, str. 5
130  Poplatky za naše služby, http://www.hsl.cz/cs/index.php?stranka=4,

   [online 6.4.2014]
131  Katalog sociálních služeb na území města Plzně 2011, vydané

   Statutárním městem Plzeň.
132  Poplatky za naše služby, http://www.hsl.cz/cs/index.php?stranka=4,

   [online 6.4.2014]
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arteterapie – vyrábí s klienty řadu dárkových předmětů, 

canisterapie a za spolupráce dobrovolníků. Pořádá různé 

kulturní akce, které přispívají především ke zlepšení jejich 

psychického stavu. Do Hospice tak například dochází děti

z okolních mateřských školek, zpívají pro nemocné písničky

a dávají jim drobné dárky.133

„Nový rok 2014 přinesl pro hospic změnu v názvu.

V souvislosti s novým Občanským zákoníkem se občanská sdružení 

přeměnila na spolky. Proto se v názvu Hospic sv. Lazara 

objevila zkratka z.s., tedy zapsaný spolek. Na činnost

a postavení hospice to nemá zásadní vliv a činnost a stanovy 

zůstávají stejné. Představenstvo jen musí respektovat novou 

právní úpravu.“134

5.3.1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Hospic sv. Lazara kromě klasických hospicových služeb 

poskytuje svým klientům také v souladu s §44 zákona č. 108/2006 

o sociálních službách odlehčovací pobyty - respitní péči, 

určenou především k odpočinku osobám, starajících se o nemocné 

(např. rodinné příslušníky). Služba je ve větším rozsahu 

poskytována od roku 2012.

Odlehčovací pobyt je určen klientům, kteří jsou dlouhodobě 

v péči svých rodin, klientům ve stabilizovaném zdravotním 

stavu, u kterých byla ukončena aktivní léčba

a zahájena léčba symptomatická, kteří nepotřebují soustavnou 

zdravotní péči, avšak v důsledku svého zdravotního stavu 

vyžadují trvalou pomoc jiné osoby.

                                               
133  Letáček o Hospici sv. Lazara Plzeň, Plzeň 2012.
134  Hospic sv. Lazara v Plzni, Výroční zpráva 2013, str. 4.
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Klienti po celou dobu pobytu zůstávají v péči svého 

praktického nebo odborného lékaře, který jim po dobu pobytu 

zajišťuje léky a pomůcky.

K přijetí na odlehčovací pobyt je potřeba podat žádost, 

kterou vyplňuje praktický lékař nebo jiný ošetřující lékař. 

Termín přijetí je závislý na aktuální volné kapacitě a nelze 

jej předem zaručit. Odlehčovací pobyty poskytujeme na dobu

od 7 do 30 dnů. Poté se klient vrací do svého domácího 

prostředí.

Odlehčovací službu není možno poskytnout osobám s duševním 

onemocněním, které vyžadují zvláštní péči, neboť v zařízení 

není zaveden zvláštní režim.135

Další Hospicem poskytovanou službou je půjčovna 

zdravotnických pomůcek, kde si mohou osoby pečující o své 

blízké v domácím prostředí či samotní pacienti za měsíční 

poplatek vypůjčit hole, chodítko, vozík, ošetřovatelské lůžko 

apod.

Do náplně práce členů Vojenského a špitálního řádu

sv. Lazara Jeruzalémského patří také i provoz a činnost domova 

pro seniory. V roce 2012 byl za pracovní podpory Jaroslava 

Terče z Plzeňské komendy postaven a dokončen nový domov pro 

osoby se zvláštním režimem – Alzheimercentrum Pohoda

Nové Strašecí. Město se nachází v překrásné oblasti 

křivoklátských lesů a povodí řeky Berounky.

Nově postavený pavilon je určen pro osoby s Alzheimerovou 

chorobou a jinými formami demence, kteří jsou mobilní, případně 

se pohybují pomocí kompenzačních

pomůcek. Svou kapacitou pojme 26 klientů. Ti jsou ubytováni na 

dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.

V případě, že dojde ke zhoršení klientova zdravotního 

                                               
135  http://www.st-lazarus.cz/sluzba.html [online 6.4.2014]
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stavu – omezení schopnosti či úplné ztráty mobility, není 

překládán do jiného zařízení ani propouštěn domů, ale zůstává

i nadále v péči tohoto zařízení. V odůvodněných případech je 

přeložen na pečovatelský pokoj domova seniorů.

Alzheimercentrum Pohoda disponuje Reminiscenční zahradou, 

kde mají klienti možnost pečovat o svůj vlastní záhonek. 

Pro své klienty pořádá výlety, zahradní posezení s hudbou, 

opékání vuřtů, účast na sportovních akcích jiných domovů, 

návštěvy kulturních akcí města, muzea a mnoho dalších aktivit. 

Jednou měsíčně se koná bohoslužba, kterou slouží P. Mariusz 

Walczak, přístupná i občanům města a jeho nejbližšímu okolí.136

                                               
136  Lazarianský Reunion členů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

   Jeruzalémského v České republice 02/2013, str. 6.
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5.4. LAZARIÁNSKÁ POMOCNÁ SLUŽBA:

Lazariánská pomocná služba (LPS) je občanským sdružením, 

založeným roku 1993 z iniciativy a pod záštitou Českého 

velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 

Jeruzalémského, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR 21. 3. 

1994 (změna stanov 1998). Řád dle svých možností podporuje 

její činnost. Kromě hlavního města Prahy a města Plzně, pracuje 

velmi aktivní samostatná skupina LPS v rámci Moravskoslezského 

bailiviku v Kloboukách u Brna. Využívá zde zázemí evangelické 

fary a má dostatek mladých aktivistů z řad místních farníků, 

spolupracuje se skauty a diakonii.137

Posláním LPS je naplňovat v praxi humanitární poslání Řádu 

sv. Lazara a provozuje řadu aktivit. Prostřednictvím činnosti 

dobrovolníků (převážně studentů, skautů atd.) pomáhá starým, 

nemocným lidem a rodinám s postiženými dětmi.

Dle aktuálních možností pořádá 1 – 2x do roka ze 

shromážděných finančních darů, výtěžků benefičních koncertů, 

zájezdy pro tělesně postižené a vozíčkáře. Nutností je 

plošinový autobus, bezbariérové ubytování a dostatečný počet 

asistentů.

V rámci své pedagogické činnosti LPS jednorázově zajišťuje 

různé kurzy první pomoci a spolupracuje například s Dívčí 

katolickou školu na Praze 1, pro kterou několik let 

zprostředkovávala výuku ošetřovatelství.

Co se týče kulturní činnosti, pořádá  LPS různé benefiční 

koncerty v kostelích. Opakovaně pořádá ve spoluprací se skauty 

a mládežnickou organizací YMCA koncerty dětských souborů

                                               
137  Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského za rok 

   2011
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v ústavech sociální péče a domovech důchodců.138

Již po několik let rozdává vánoční balíčky starým

a nemocným lidem a dětem z dětského domova Hora

sv. Kateřiny.139

                                               
138  http://www.st-lazarus.cz/sluzba.html [online 6.4.2014]
139  Výroční zpráva Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

   za rok 2011.
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ZÁVĚR:

Současná podoba řádových rytířů je logicky zcela odlišná 

od jejich spolubratrů ze středověku. Již nenosí štít a meč

a nejsou ani oděni do zdroje, avšak jejich spiritualita

se za devět set let trvání Řádu nezměnila. Chránit slabé

a bezbranné bylo vždy jednou z rytířských ctností. Výsadou 

rytířů řádu sv. Lazara Jeruzalémského bylo vždy pomáhat

a chránit s nasazením vlastního života ty, kteří jsou již na 

pokraji smrti, a kdy navíc hrozí veliké nebezpečí přenosu 

nákazy na zdravého ochránce.

Ve středověku byla hlavním nepřítelem svatolazarských 

rytířů životu nebezpečná lepra, která se v současné době

v Evropě téměř nevyskytuje.

Řád však i v dnešní době podporuje leprosária a nemocnice 

v rozvojových zemích a poskytuje jim nezbytnou materiální

a finanční pomoc. Řád též vysílá odborníky do míst postižených 

katastrofami, pomáhají při organizování světských či církevních 

akcích účastí vlastní zdravotnické služby. Současným úhlavním 

nepřítelem Lazariánů jsou onkologická onemocnění – rakovina. 

Onemocnění, které si celosvětově vyžádá každým rokem miliony 

lidských životů. Řádové aktivity jsou tak především zaměřeny na 

podporu hospicové péče a paliativní medicíny. Jelikož současný 

řád tvoří 47 jurisdikcí, které jsou rozesety po celém světě, je 

tato nevládní nadnárodní organizace skutečným globálním hráčem, 

jehož „bojištěm“ se stává celý svět.


