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Anotace 

Špitál sv. Alžbety ve Wrocławi ve 13.–15. století v širším kontextu středověkého 
špitálnictví ve střední Evropě 
 

 Práce je zaměřena na špitál sv. Alžbety ve Wrocławi ve 13.-15. století v širším 

kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Vychází z proseminární práce, zaměřené 

na špitál sv. Alžběty ve Wrocłavi a ze seminární práce o středověkém špitálnictví v kontextu 

střední Evropy. Po rozboru sídelní topografie tohoto sakrálního centra se v kapitole 3 

pokoušíme o co nejúplnější heuristiku a podrobnou interdisciplinární analýzu rozsáhlé 

primární literatury o svatoalžbětském špitálu ve Wrocławi. Ta vznikla od 19. století v rámci 

velice intensivního historiografického, archeologického a umělecko/stavebně historického 

bádání o tomto původně českém městě. Nutný přehled poskytuje také kapitola 4 o vzniku, 

funkci a chodu wrocłavského špitálu. Na základě nejnovějších poznatků se práce snaží 

rekonstruovat spletitý majetkově právní a správní vývoj a rozpory ve špitálu ve 13.–15. století 

(hlavní kapitola 5). Při zpracování kapitoly 2, 4 a 6 postupujeme výjimečně, ale pochopitelně 

jen na základě nejmodernější literatury, i z důvodu nespolehlivosti starší literatury ohledně 

těchto problémů (sídelní topografie, vznik, funkce a chod wrocłavského špitálu a kláštera 

a širší kontext středoevropského špitálnictví) k ní nebude přihlédnuto. Práce je úzce vymezena 

na období pozdního středověku (- 13.-15. století), - už v této době byly majetkově právní 

a správní spory včetnělvnitřní situace ve špitálu velmi spletité. 

Klíčová slova  
 
13.–15. století, Wrocław, Slezsko, špitálnictví, středověk, archeologie, stavební historie 
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Abstract 

Hospital of St. Elisabeth in Wrocław in the 13th to 15th century in the wider context  
of medieval hospice care in Central Europe 
 

 The thesis is focused on the hospital of St. Elisabeth in Wrocław in the 13th to 15th 

century in the wider context of medieval hospice care in Central Europe. The thesis is based 

on my proseminar work focused on hospital of St. Elisabeth in Wrocław and on my seminar 

work about medieval hospice care in the context of Central Europe. After analysis of the 

residential topography of this religious center – we are trying to do fully heuristics analysis 

and detailed interdisciplinary analysis of extensive primary literature about St. Elisabeth 

hospital in Wrocław. Literature was created from the 19th century in the scope really intensive 

historiographical, archeological, artistic/structural and historical research about this originally 

czech town. Necessary summary provides 4th chapter about origin, function and service of the 

hospital. We are trying to reconstruct complicated proprietarily legal and legal development 

and disputes in the hospital in the 13th to 15th century based on the latest knowledge, main 

chapter 5. In the chapters 2, 4 and 6 we are proceed exceptionally but naturally only on the 

basis of the latest literature. Because of the unreliability of the older literature about these 

problems (residential topography, origin, function and service of the Wrocław hospital and 

monastery and wider context of hospice care in Central Europe) it will not be taken into 

account. Thesis is narrowly defined on the period of late Middle Ages (13th to 15th century) - 

proprietarily legal and legal disputes with the internal situation in the hospital were really 

complicated already in late Middle Ages. 

Keywords 
 
13th to 15th century, Wrocław, Silesian, hospice care, Middle Ages, archeology, history of 
architecture 

Počet znaků: 124 215 
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1. Úvod 

Nedochovaný středověký špitál sv. Alžběty ve Wrocławi je zajímavý příklad toho jak se 

české vlivy promítly i v nedalekém Slezsku. Prostřednictvím Anny Přemyslovny (zvané také 

Anna Lehnická), dcery Přemysla Otakara I., která byla provdána za Jindřicha II. Pobožného 

se do Wrocławi z Čech dostal nejen řád Křižovníků s červenou hvězdou, který špitál 

spravoval, ale i řád klarisek. Špitál je také zajímavý svou bohatou minulostí. Za dobu svého 

působení změnil špitál několikrát svoji vnější podobu, vnitřní strukturu, ale i jméno. Tento 

fakt byl také ovlivněn vnitřními změnami v řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterým byl 

špitál přidělen do správy. Konvent se dostával do sporů nejen s hlavním sídlem řádu v Praze, 

ale i s wrocławskou městskou radou. Hlavní náplní bratrů bylo starat se o chudé a nemocné, 

nicméně postupem času se snažili tuto činnost vyžadující ušlechtilá srdce omezit a spíše se 

věnovat činnosti klášterní. Všem těmto změnám a událostem, jež k nim vedly, se práce bude 

věnovat. Práce se zaměřuje hlavně na vnitřní vývoj a chod špitálu mezi 13.–15. stoletím, tedy 

od doby kdy byl špitál založen (před rokem 1253) až po dobu vrcholného středověku, kdy 

špitál plnil svou úlohu péče o chudé a nemocné.  

Kromě vnitřního chodu, vývoje špitálu a sporů které zde usazení křižovníci vedli 

s pražským konventem a městskou radou (kapitola 5) se práce dále bude věnovat usazení 

špitálu do širšího kontextu. Nejen urbanistické poloze tohoto sakrálního centra v rámci 

středověké Wrocławi (kapitola 2), ale i zasazení wroclawského špitálu do širšího kontextu 

středověkého špitálnictví (kapitola 6). Zde mohu kvůli malému rozsahu práce zdůraznit jen ty 

nejvýznamnější středověká evropská špitální centra ze kterých špitál sv. Alžběty vycházel. 

Práce se spíše pokusí poukázat na zařazení špitálu v rámci středověké Wrocławi, kde 

sv. Alžběta nebyla zdaleka jediným špitálem a také v rámci středověké Prahy, neboť 

wroclawský špitál toho má s Prahou mnoho společného díky své zakladatelce Anně 

Přemyslovně. Dále se práce bude zabývat nejnovějšími archeologickými a stavebně 

historickými průzkumy špitálu z let 2003  a 2006  (kapitola 3). V neposlední řadě se také 1 2

bude zabývat tím,  jakou roli sehrála v chodu špitálu správa řádem Křižovníků s červenou 

hvězdou (kapitola 5.1). Řádu Křižovníků s červenou hvězdou se práce bude věnovat 

 BUŚKO, CHOROWSKA, JANCZEWSKI, NIEGODA 2003.1

 BERDUŁA, BUŚKO, NIEGODA 2006.2
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vzhledem ke svému rozsahu zejména ve spojení se špitálem sv. Alžběty, v této kapitole bude 

čerpat jen z nejnovější literatury, výjimkou jsou Vojtěch Sádlo , Willi Lorenz  i Josef Hradec  3 4 5

a jeho Dějiny českých křižovníků s červenou hvězdou, díl 2, konvent Vratislavský, jako jeden 

z mála českých autorů se věnuje přímo spojení tohoto řádu se špitálem sv. Alžběty.  

V kapitolách týkajících se vývoje špitálu a majetko právních a správních sporů (kapitoly 4  

a 5) se práce opírá zejména o knihu Szpitale średniowiecznego Wrocławia Marka Słońe , 6

a práci Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja we Wrocławiu Rafała Eysymontta . Každá 7

z prací byla velice nápomocná pro určitou sféru mého bádání. Marek Słoń se věnuje špitální 

péči ve středověku, středověkým městům a špitálům. Rafał Eysymontt se zaměřuje na 

rekonstrukci části špitálu do nynějšího stavu, tudíž jeho práce zaměřuje spíše na 

architektonickou stránku proměn špitálu, což je bohužel stále dosti nepřehledné, protože 

přesná poloha budov špitálu z minulosti již není jasná  a dodnes mají polští badatelé problém 8

určit, kde přesně se špitální budovy nacházely. Kromě písemných zdrojů a archeologických 

zpráv práce vychází i z osobní konzultace s dr hab. prof. Rafałem Eysymonttem a paní 

Małgorzatou Wójtowicz z Muzea Architektury ve Wrocławi. 

Práce se soustředí zejména na zmapování vývoje a chodu středověkého špitálu na příkladu 

špitálu sv. Alžběty ve Wrocławi, včetně správy řádem Křižovníků s červenou hvězdou. Práce 

také zařazuje špitál do středoevropského kontextu. 

 SÁDLO 1941.3

 LORENZ 1964.4

 HRADEC 1930.5

 SŁOŃ 2000, 131–147.6

 EYSYMONTT 2003.7

 EYSYMONTT 2003, 14.8
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2. Sídelní topografie sakrálního centra v rámci středověké 
Wrocławi 

Umístění špitálu v rámci středověké Wrocławi se v mnohém shoduje s ostatními 

evropskými zařízeními tohoto typu. Často byly situovány v jisté vzdálenosti od centra města, 

poblíž vody u vnitřní strany hradeb.  Tato dispozice částečně vychází z toho, že slovo špitál 9

pochází z latinského hospitale (překlad podle Latinsko českého slovníku: útulek pro nemajetné 

a chudé, nemocnice, špitál ), souvisí se substantivy hospes (host, hostitel ) a hospititum 10 11

(pohostinství ).  Z toho přirozeně vyplývá, že středověké špitály pokrývali o něco širší pole 12 13

působnosti než ty dnešní. Rozumělo se tím pečovat nejen o chudé a nemocné, ale i o pocestné, 

jak píší ve své knize Pražské špitály a nemocnice Petr Svobodný a Ludmila Hlaváčková . 14

V řádových ustanoveních se píše o přijímání hostů a nařizuje se, aby byl těmto lidem 

poskytnut útulek a pohostinnost podle možností domu.  Proto se stavěly hospitály často 15

u hradeb, v blízkosti brány. Tuto dispozici umístění u hradeb mají kromě špitálu svaté Alžběty 

ve Wroclawi [1] například špitál v Lehnici, Kluczborku, Burgundsku, Paříži či český, 

křižovnický špitál sv. Františka u klášteru křižovníků v Praze.  Pokud se podíváme na 16

zmíněnou mapu z roku 1562 podle Barthlomea Weihnera podaří se nám identifikovat špitál 

sv. Alžběty velice snadno. Vidíme, že špitál stojí přímo na břehu řeky Odry a na mapě je 

půdorys velice dobře čitelný. V levé třetině se nacházel kostel sv. Matěje a špitální domy, ve 

zbývajících dvou třetinách pak sousedící klášter klarisek a kostel sv. Ducha. 

Důležitá je zejména poloha špitálu v blízkosti vodního toku. Na tom se shodují všechny 

publikace, na které jsem dosud při zkoumání této problematiky narazila, avšak poté už autoři 

často nedodávají důvod. Renzo Baldasso v publikaci The Medieval Hospital and Medical 

Practice editované Barbarou S. Bowers uvádí, že by důvodem mohla být blízkost tekoucí 

vody, která byla ve středověku využívána spíše jako žumpa, tedy že všechen použitý 

 EYSYMONTT 2008, 13.9

 KÁBRT/KUCHARSKÝ/SCHAMS/VRÁNEK/WITTICHOVÁ/ZELINKA 1957, 210.10

 KÁBRT/KUCHARSKÝ/SCHAMS/VRÁNEK/WITTICHOVÁ/ZELINKA 1957, 209.11

 KÁBRT/KUCHARSKÝ/SCHAMS/VRÁNEK/WITTICHOVÁ/ZELINKA 1957, 210.12

 SŁOŃ 2000, 134.13

 SVOBODNÝ/ HLAVÁČKOVÁ 1999, 7.14

 SŁOŃ 2000, 132.15

 EYSYMONTT 2008, 13.16
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nemocniční materiál mohl být tímto způsobem zničen.  Baldasso ve svém příspěvku také 17

odkazuje na dílo L. B. Albertiho De re aedificatoria, ve kterém se uvádí, že pro budovy ve 

kterých jsou léčeni nemocní je nejdůležitější čerstvý, zdravý vzduch a čistá voda.  Je jisté, že 18

vodu tedy špitál bral pravděpodobně z vlastních zdrojů (např. studna) a důležitost řeky tkvěla 

spíše v nějakém typu očistné funkce, ale rozhodně nemohla být podávána nemocným, 

vzhledem ke stavu středověkých řek. Může se jednat o otevřenou otázku k dalšímu bádání. 

Analogii pro wrocławský špitál, ve smyslu blízkého umístění k vodě není třeba hledat 

daleko. Jednou z takových analogií byl křižovnický špitál sv. Františka v Praze, v těsné 

blízkosti Vltavy. [2] Špitál přesídlil k bývalému Juditině mostu v roce 1252, z besprostředně 

následující doby pak pochází jeho patrová budova, která přiléhala ze západu ke 

křižovnickému kostelu [3] jak uvádí Dobroslav Líbal a Jan Muk v knize Staré město pražské - 

architektonický a urbanistický vývoj.  Zdeněk Dragoun ve své práci Praha 885–1310, 19

kapitoly o románské a raně gotické architektuře uvádí, že budova křižovnického špitálu od 

severu přiléhala k Juditině mostu a spočívala na půlkruhových obloucích nad ramenem Vltavy 

a nad její příbřežní částí.  V případě Wrocławi je pak zmiňovaným důležitým tokem řeka 20

Odra, na jejímž levém břehu se špitál nacházel. U Eyssymontta  se dočteme, že je špitál 21

položen v severní části města u brány sv. Matěje. Areál špitálu měl být obehnán zdí a na 

východní straně se měla zeď sbíhat do špice. Fragmenty špitálu se nacházejí ve sklepě dnešní 

budovy Ossolinea, což jen přímo dokládá jak blízko byl špitál sv. Alžběty položen u břehu 

řeky Odry [4]. V těsné blízkosti Ossolinea se nachází úzká ulička, která se svou šířkou liší od 

obvyklých ulic v městské struktuře. Rafał Eysymontt se domnívá , že tato úzká ulička [5] je 22

jedním z pozůstatků středověké struktury města a sloužila speciálně špitálu, aby měl svůj 

vlastní a snadný přístup k vodě. 

 BALDASSO 2007, 118.17

 BALDASSO 2007, 114.18

 LÍBAL / MUK 1996, 104.19

 Další literatura k tomuto tématu např. BUBEN 2002, ZÁRUBA 2013, SOUKUPOVÁ 2013, KUTHAN 2007, 20

FELSKAU 2013, SOUKUPOVÁ 2015, 151–157 nebo SVOBODNÝ/HLAVÁČKOVÁ 1999, 11–12.
 EYSYMONTT 2008, 13–14.21

 Přátelské sdělení dr hab. prof. Rafała Eysymontta ze dne 22. 10. 2015.22

�10



Pro pravobřežní město měla zásadní význam ramena Odry, pro levobřežní byla velmi 

důležitá i Oława, která se na přítoku k Odře dělila na dvě ramena. [6] Tato situace je 

potvrzena lokačním dokumentem pro tzv. Nové Město z roku 1263.   Pravděpodobně ve 14. 23

století bylo zasypáno ústí Oławy do Odry mezi špitálem sv. Ducha a Starým Městem. Později 

byl průtok zase obnoven, což je dokladem toho, že proudy řek se během doby různě měnily. 

Také je důležité zmínit rybolov jako zdroj obživy a jeden ze zdrojů, se kterými mohla 

Wrocław obchodovat.  Právo rybolovu bylo ve středověké společnosti něco velmi ceněného, 24

špitál sv. Alžběty toto privilegium měl, ale o tom se obsáhleji zmíním až v 5. kapitole. 

Z důležitých zdrojů, které městu (a špitálu) poskytovala blízkost vodního toku je ještě třeba 

zmínit říční jíl - ten mohl být využíván při specializované stavbě základů domů ve vlhkém 

prostředí resp. v inundační oblasti.  

Špitál sv. Alžběty měl v rámci středověké Wrocławi troufám si říci až velmi prestižní 

umístění. Pokusím se nyní nastínit další důvody k tomuto umístění špitálu, kromě nutnosti 

blízkosti řeky. Špitál byl umístěn na tzv. “pásu knížecí země” . Tedy země, která patřila 25

knížeti. Bylo velmi důležité aby zakladatel majetkoprávně sjednotil území určené pro založení 

nebo rozšíření města. Vznik města mohlo podle Josefa Žemličky určovat městské právo 

a nebo především funkce pravidelných trhů.  Dále uvádí, že praktická aplikace městského 26

zřízení do českých zemí pronikala primárně ze Slezska a zdá se být protažením zakládacích 

aktivit, které rozvíjel wrocławský kníže Jindřich Bradatý.  Jedná se tedy o další propojení 27

Slezska s českými zeměmi. Pokud se město rozložilo přímo v areálu správního hradu (Žatec) 

nebo v jeho podhradí (Znojmo) nebo v jiné hospodářsky aktivní lokalitě (Jihlava) mohlo 

využít zažitých střediskových funkcí, vyvstávaly tu ale složitosti jiného druhu, protože prostor 

chystaného města musel být nejprve “očištěn” od cizích nároků nebo právně “vyčištěn”, jak 

uvádí Josef Žemlička v Počátcích Čech královských.  V podhradí stávaly dvorce velmožů, 28

mívaly tam své majetky např. kláštery. Takové pozemky pak musel král při založení města 

nuceně směňovat. K problémům došlo například při lokaci Znojma, kde musely být 

EYSYMONTT/ ILKOSZ/ TOMASZEWICZ/ URBANIK 2011, 17.23

 MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 8.24

EYSYMONTT/ ILKOSZ/ TOMASZEWICZ/ URBANIK 2011, 19.25

 ŽEMLIČKA 2002, 265.26

 ŽEMLIČKA 2002, 275.27

 ŽEMLIČKA 2002, 279.28
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premonstrátům odňaty pozemky, přesto se však založení zdařilo. Docházelo také např. 

k rozštěpení města z důvodu dvou církevních center, např. Uherské Hradiště. 

Ve Wrocławi se v tzv. “pásu knížecí země” kromě špitálu nacházel i knížecí dvůr a sídlo 

Anny Přemyslovny.  Kromě špitálu zde byly zakládány i další instituce jako např. klášter 29

klarisek a minoritů. Je důležité zmínit, že i řád klarisek přišel do Wrocławi z Čech a sídlil 

v těsné blízkosti špitálu. Provázanost a blízkost s českým prostředím skrze přemyslovskou 

kněžnu Annu je zde velmi výrazná. O sňatku Anny Přemyslovny za Jindřicha II. Pobožného 

uvádí Josef Žemlička, že měl velmi taktický význam. Wrocławští Piastovci patřili podle 

Žemličky k nejmocnějším teritoriálním pánům Slezska a chystali sjednocení Polska. Díky 

kněžně Anně se tak urovnalo tření mezi pražskými Přemyslovci a wrocławskými Piastovci 

vyvolané příchodem Děpolticů do Slezska.  O důležitosti Anny Přemyslovny se dále zmiňuje 30

Jiří Kuthan ve své práci Splendor et Gloria Regni Bohemia.  Důležité je také dodat, že 31

v těsné blízkosti špitálu stál kostel sv. Matěje, dnes zvaný jako “Maciejowka”, také založený 

kněžnou Annou a od počátku se počítalo s tím, že kostel a špitál spolu budou provázány.  

Ve 13. století začal probíhat dynamický rozvoj zejména levobřežní části města. Zajímavý 

je také fakt, že trhy se v této době přesunuly ze své původní lokality na Ołbině a to na 

Rynek , který se stal novým obchodním centrem středověké Wrocławi. [7] Tuto změnu 32

inicioval behem své vlády Jindřich I. Bradatý. Zajímavé je to zejména proto, že Rynek se 

nachází přibližně 5 minut chůze od místa, kde se nacházel špitál sv. Alžběty. [8] Mohl to být 

jeden z logických důvodů umístění špitálu zrovna na tomto místě. Středověké špitály 

nesloužily jen pro chudé a nemocné, ale i pro pocestné, proto se často nacházely v blízkosti 

tehdějších obchodních a poutních cest. Analogií k umístění wrocławského špitálu může být 

např. špitál sv. Jana v Bruggách, který ležel na tehdejší příjezdové cestě z Gentu do 

Kortrijku.  Ve vzestupu Wroclawi jako hlavního města opolského království na Odře sehrál 33

velkou roli dálkový obchod, ten byl ve vrcholném středověku hlavním hybatelem pro 

MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 6.29

 ŽEMLIČKA 2002, 139.30

 KUTHAN 2007.31

 EYSYMONTT/ ILKOSZ/ TOMASZEWICZ/ URBANIK 2011, 19.32

 EYSYMONTT 2008, 12.33
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městotvorný proces . Ve Wroclawi se křižovaly důležité obchodní stezky, jak potvrzují 34

nálezy importů na Tumském ostrově (polsky Tumski) pocházející ze Skandinávie, západní 

Evropy, Ruska i blízkého východu . Jedna cesta spojovala sever a jih a druhá východ se 35

západem. Ze severu na jih vedla z Čech přes Wrocław k Baltu a druhá důležitá stezka běžela 

ze západní Evropy přes jižní Německo, Míšeň, Horní Lužici do Wrocławi a Krakowa a zřejmě 

se pak větvila dále do Ruska a Maďarska.  Špitál se nacházel v těsné blízkosti Tumského 36

ostrova, který byl církevním centrem Wrocławi. Už v 10. století zde vzniklo hradiště, 

o kterém se toho příliš mnoho nedochovalo, je však dokladem nejstaršího osídlení 

Wrocławi.  Důležitým momentem, který svědčí o roli wroclawskéhé osídlení na ostrově 37

Tumském je fakt, že v roce 1000 tam bylo umístěno sídlo biskupství, z rozhodnutí papeže 

Silvestra II.  Sakrální architektura se mimo Tumský ostrov rozšířila až během 12. století. [9] 38

Je pravděpodobné, že jedna z menších poutních cest, ještě než vznikly již zmíněné obchodní 

cesty, vedla do sídla polské diecéze na ostrov Tumský, který je v těsné blízkosti od místa, kde 

stával špitál sv. Alžběty.  

Lokace Wrocławi, která vycházela z magdeburského práva byla provedena před březnem 

1242, kdy ve slezském knížectví vládl Boleslaw II. Rogatka, pro založení města však nemáme 

příliš mnoho písemných pramenů. Byl to však bezpochyby počin, který významným 

způsobem urychlil městotvorný proces. Je taky možné se domnívat, že ovlivnil podobu 

a rozložení města, které se rozvíjelo během vrcholného středověku.  Jak jsem se již zmínila, 39

centrem společenského, hospodářského a obchodního života ve středověké Wrocławi se stalo 

forum na Rynku, nepříliš vzdálený svou polohou od špitálu sv. Alžběty. Od roku 1273 je pak 

ve Wrocławi doložena existence cechů. Od roku 1290 bylo městu uděleno právo míle, což 

zapříčinilo, že se na předměstí pěstovalo zejména dobytkářství, zemědělství, zahrádkářství 

a rybolov. Následkem uvalení nákladového práva bylo, že veškeré zboží projíždějící přes 

wrocławské knížectví musí být ve Wrocławi několik dní vystaveno na prodej, se Wrocław 

 ŽEMLIČKA 2002, 265.34

 MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 5.35
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stávala významným etapovým městem dálkového obchodu.  Příležitostí pečovat o poutníky 40

a nemocné, tak měli ve špitálu jistě mnoho. Mezi zbožím, které se dálkovým obchodem 

dostávalo do Wrocławi a často tam i zůstávalo je třeba zmínit: polský vosk, maďarskou měď, 

flanderské sukno, německé nože z Pasovy a meče a kosy. Velký význam měl také import vlny, 

chmele, soli, koření, vína a různých výtvorů uměleckého řemesla.  41

Rozložení cechů ve Wrocławi bylo takové, že vždy určitá část města byla určená dané 

profesi. Během proměn města ve 14. století se původní rozložení značně promíchalo a jen pár 

profesí zůstalo na svém původním místě. Jednou z nich jsou ševci, ti zůstali sídlit na ulici 

Szewske  (dodnes se tak jmenuje), která se nacházela v těsné blízkosti špitálu sv. Alžběty. 42

Tato ulice je velmi dlouhá a vedla od kostela sv. Máří Magdalény, podél kostela sv. Matěje, 

který stál hned vedle špitálu sv. Alžběty, až k řece Odře. [10] Dá se předpokládat, že to byla 

velmi frekventovaná ulice, tudíž že při ní stály i hospody. Špitál se rozhodně nenacházel 

v blízkosti žádných patricijských domů, tyto čtvrti byly v jiných částech města.  

Kolem klášterů vyrůstaly domy neprovdaných a ovdovělých měšťaněk, které se rozhodly 

pro život ve společenství podle regule terciálek, františkánů, dominikánů a nebo barnardynu. 

Největší takovéto společenství vyrostlo v části ulice Szewske, bylo to tedy přímo naproti 

špitálu křižovníků jak uvádí Atlas historycznych miast polskich, T. IV Śląsk, Zeszyt I Wrocław 

od Maria Młynarske-Kaletynowe.  43

Středověká Wrocław byla na svou dobu velkým a prosperujícím městem. Zřejmě ve 30. 

a 40. letech 14. století bylo předměstí Wrocławi obehnáno hradbou, nová hradba byla vedena 

velmi směle a ohraničovala předměstský prostor o různém charakteru a výstavbě, kde se 

dokonce do novodobých časů udržely zahrady, jak uvádí Maria Młynarska-Kaletynowa.  44

Vybudování těchto hradeb vedlo k rozšíření města na plochu, která mu byla určená už v roce 

1261. Charakteristikou tohoto “vnitřního města”, tedy pásu mezi starou a novou hradbou bylo 

mimo jiné i to, že tam sídlily útulky a špitály, v tomto pásu stál i špitál sv. Alžběty. Staré 

MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 6.40
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hřbitovy u far ve městě se rychle staly příliš těsnými a tak musely vzniknout další nekropole 

mezi hradbami, jeden z nových hřbitovů tak vznikl i naproti špitálnímu kostelu sv. Matěje  45

(u ulice Szewska), který byl propojen se špitálem sv. Alžběty. Stála tam hřbitovní kaplička 

sv. Anežky (později u sv. Jiří).  

 MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 8.45
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3. Analýza interdisciplinárního stavu bádání 

Špitál sv. Alžběty bohužel nepatří k příliš známým a probádaným lokalitám a nebylo dosud 

vypublikováno mnoho prací, které by se špitálem přímo zabývaly. Je to dáno pravděpodobně 

tím, že špitál už v 16. století přestával plnit svou funkci a v 17. století definitivně zanikl. 

Literatura týkající se primárně špitálu je dostupná výhradně v polském jazyce, kromě jedné 

české vyjímky.  

Mezi jednu z nejlepších prací týkající se špitálu sv. Alžběty patří kniha Szpitale 

średniowiecznego Wrocławia Marka Słońe  (Špitále středověké Wrocławi) z roku 2000. Słoń 46

se ve svých bádáních věnuje špitální péči ve středověku, středověkým městům, špitálnictví 

a religiozitě středověké společnosti v Polsku. Práce je zaměřená na špitály, které se nacházely 

ve středověké Wrocławi. Nedostatkem této práce je, že se Słoń téměř nevěnuje 

architektonické stránce špitálů. Spíše se zabývá chodem, zaměřením, vnitřní strukturou špitálů 

a jejich významem pro středověkou společnost. V případě špitálu sv. Alžběty se věnuje 

i správě špitálu řádem Křižovníků s červenou hvězdou a správním sporům, které konvent 

vedl. Pro zmapování této problematiky je kniha Szpitale średniowiecznego Wrocławia  47

jedním z nejlepších zdrojů. 

Druhá stěžejní práce je článek Rafała Eysymontta Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja 

we Wrocławiu , (Středověký špitál sv. Matěje ve Wrocławi) z roku 2003, publikovaný ve 48

čtvrtletníku Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego jménem Quart (Institut 

historie umění Wrocławské university). Eysymontt se zaměřuje na popis rekonstrukce části 

špitálních fragmentů, které se dochovaly ve zdech budovy Národní knihovny Ossolinských. 

Článek se zaměřuje kromě rekonstrukce také na architektonickou stránku proměn špitálu. To 

je bohužel stále dosti nepřehledné, protože přesná poloha budov špitálu z minulosti již není 

jasná  a dodnes mají polští badatelé problém určit, kde přesně se špitální budovy nacházely. 49

Částečně pomáhají archeologické výzkumy, některé věci ohledně rozložení a délky budov ale 

stále ještě nejsou vyjasněné. Eysymonttova práce je od Słońe velmi odlišná. V závěru píše 
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velmi subjektivně o problematice restaurování fragmentů špitálních zdí. Jelikož se na 

rekonstrukci osobně podílel jako konzultant, vnáší tam své názory na provedené zásahy. 

Zmiňuje se o určitých problémech s financemi a že výsledkem této restaurátorské práce je jen 

stěží povedená konzervace středověké části špitálu, ale spíše ji lze považovat za prostou 

modernizaci.  Článek je velmi přínosný, zejména pokud jde o architektonické změny 50

a přestavby špitálu sv. Alžběty, občas je z něj ale cítit podle mého až přílišná subjektivita 

autora. 

Další práce už nejsou primárně orientované na špitál sv. Alžběty. Dají se v nich ale najít 

leckdy velmi zajímavé zmínky v rámci textů primárně zaměřených na jiné téma. 

Pravděpodobně asi jediným českým autorem zabývajícím se špitálem sv. Alžběty ve 

Wrocławi je Josef Hradec  ve svých Dějinách českých křižovníků s červenou hvězdou, díl 2, 51

konvent Vratislavský, z roku 1930. Hradec věnuje cca jednu stranu a podkapitolu své knihy 

přímo špitálu sv. Alžběty jakožto jednomu ze sídel, která řád spravoval. Informace nejdou 

nijak do hloubky, Hradec se prakticky věnuje jen vzniku špitálu a to nepříliš detailně.  

Jedna z prací, kde se nachází zmínky o špitálu sv. Alžbety je dílo zásadní pro pochopení 

wrocławské topografie - Atlas historyczny miast polskich, T. IV Śląsk, Zeszyt I Wrocław Marie 

Młynarske-Kaletynowé  z roku 2001 (Atlas historických míst polských, IV Slezsko, Sešit I 52

Wroclaw). Informací o špitálu tam mnoho není, přesto se ale dají najít  zajímavé zmínky 

hlavně o vzniku, funkci a lokaci např. v kapitole Špitály, kostely, kláštery a školy.  

Další podobnou prací je kniha Leksykon architektury Wrocławia  z roku 2011 na kterém se 

podíleli Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz a Jadwiga Urbanik  53

(Lexikon wrocławské architektury). Lexikon má několik úvodních kapitol na téma vývoje 

historické Wrocławi, ve kterých se místy hodně podobá textu z Atlasu historyczny miast 

polskich, T. IV Śląsk, Zeszyt I Wrocław . Poté následuje katalog hesel, každé heslo označuje 54

jednu budovu stojící v současné Wrocławi. Špitál jako takový se tam tedy nevyskytuje, 

protože už zanikl, ale dají se o něm najít zmínky v heslech týkajících se budov s jejichž 
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historií je špitál spjatý a nebo jim předcházel. Např. se tedy jedná o budovu Národní knihovny 

Ossolinskych a nebo kostel sv. Matěje.  

V posledních letech proběhly dva archeologické výzkumy, týkající se budovy bývalého 

špitálu, jeden v roce 2003 , kdy byla budova Ossolinea opravována a druhý v roce 2006 . 55 56

V prvním případě se jednalo spíše o průzkum a zformulování závěrů a doporučení ohledně 

konzervátorských prací, týkající se eventuální expozice zachovaných zdí, ve druhém případě 

šlo o záchranný výzkum. Zároveň probíhal i stavebně historický průzkum. Tyto dva výzkumy 

zatím bohužel nejsou publikované, práce tedy vychází ze zatím nepublikovaných zpráv 

uložených v Wojewódzkem urzadu ochrony zabytków ve Wrocławi (Krajský úřad památkové 

péče ve Wrocławi).  

Archeologická bádání provedená během prvního výzkumu v roce 2003 měla za cíl 

odhalení pozůstatků nejstarší budovy, zachovaných ve stávajících zdech budovy Národní 

knihovny Ossolinských, určení původního půdorysu, popis geneze stavebních 

a architektonických změn a také zformulování konzervátorských závěrů, týkajících se 

eventuální expozice zachovalých zdí, jak se píše ve zprávě k tomuto výzkumu Wstępne 

badania archeologiczno - architektoniczne przy ul. Nankiera 17 (Maciejówka) we Wrocławiu 

od Cezaryho Buśka, Małgorzaty Chorowske, Piotra Janczewskeho a Jerzyho Niegody  57

(Vstupní bádání archeologicko - architektonické na ulici Nankiera 17 ve Wrocławi). Výzkum 

probíhal v červenci a září roku 2003. Vedoucí výzkumu byl archeolog Cezary Buśko, na 

výzkumu se dále podíleli historyčka architektury Małgorzata Chorowska, archeolog Piotr 

Janczewsky, historik architektury Czesław Lasota a jako konzultanti historici umění Rafał 

Eysymontt a Łukasz Krzywka. 

Druhý archeologický výzkum proběhl v rozmezí od dubna roku 2005 až do ledna roku 

2006, jednalo se o záchranné výzkumy archeologicko – architektonické. Zadavatelem byla 

Národní knihovna Ossolinských, vedoucím prací byl Cezary Buśko, dále se podílel Leszek 

Berduła a inventarizaci a chronologickou analýzu reliktů architektury provedli Czeslaw 
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Łasota a Jerzy Burnita.  Při tomto výzkumu byl v prozkoumávaných vrstvách nalezen 

poměrně početný archeologický a antropologický materiál.   58

V roce 2006 byla provedena rekonstrukce a adaptace budovy pro potřebu Národní 

knihovny Ossolinských a zároveň proběhla restaurace dochované části bývalého špitálu jak 

píše Rafał Eysymontt ve své práci Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja we Wrocławiu.  59

Cílem bylo zvětšit vnitřní prostor objektu, bylo vyprojektováno zvýšení a prodloužení 

někdejší tzv. garáže přiléhající ze severní strany tam kde bývalo hlavní křídlo špitálu. 

Základem pro rozhodnutí o možnosti takového řešení byla archeologická bádání, která 

potvrdila informace o rozložení špitálu. Mezi nově vzniklé a přestavované místnosti 

v Ossolineu patří tzv. audiovizuální sál, zpočátku byl vyprojektován jako prostá místnost 

pokrytá plochým stropem, po konzultaci s historiky se ale rozhodli ustoupit a v místnosti byl 

zbudován dřevěný strop, který více dobově odpovídá stropu středověkého sálu špitálního. Za 

vzor posloužil strop špitálu sv. Jana v Bruggách. Bohužel se nepodařilo zpřístupnit a odkrýt 

pro veřejnost fragmenty špitálních zdí ze 13. století. Rafał Eysymontt se ve své práci 

Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja we Wrocławiu  zmiňuje, že projekt přestavby tohoto 60

objektu není příliš zdařilá konzervátorská realizace, spíše ji můžeme považovat za prostou 

modernizaci a domnívá se, že středověké elementy odhalené během archeologických 

výzkumů a rekonstrukce objektu by měly být akcentovány.  

Další úpravy objektu pak podle pana profesora Eysymontta  proběhly po 2. světové válce. 61

Dále se zmiňuje, že ve 20. a 30. letech 20. století proběhla oprava části budovy 

a architektonická inventarizace. K těmto starším úpravám a výzkumům se mi ale bohužel 

nepodařilo zjistit nic bližšího. 
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4. Vznik a funkce wrocławského špitálu podle nejnovějšího  
stavu bádání 

Špitál sv. Alžběty je jedním z prvních špitálů vzniklých v rozvíjející se středověké 

Wrocławi, přesněji řečeno se jedná o třetí zařízení určené pro poskytování pomoci nemocným 

a druhý špitál, který vznikl na území Wrocławi. Před špitálem sv. Alžběty byl už v roce 1214  

založen klášter a špitál sv. Ducha.  Ve stejné době, přibližně v letech 1214–17, bylo ve 62

Wrocławi vytvořeno společenství malomocných, tzv. leproserium. To bylo založeno 

nejpravděpodobněji z iniciativy wrocławského biskupa a v 60. letech 13. století bylo 

přetvořeno v leproserium sv. Lazara.  63

Špitál sv. Alžběty a špitál sv. Ducha spolu sdíleli několik společných rysů. Oba se 

nacházely v blízkosti řeky Odry a oba ležely v pásu tzv. knížecí země, tedy na půdě, která 

patřila knížeti. Proměny společnosti, topografické a sociálně-právní, které probíhaly ve 

Wrocławi v první polovině 13. století [11], byly doprovázeny novými náboženskými 

fundacemi, kromě dobročinných špitálních institucí k nim patřily i žebravé řády. Na těchto 

fundacích se velkou měrou podílel panovnický rod Piastovců (polsky Piastowci), zejména 

vládce Jindřich II. Pobožný (polsky Henryk II. Pobożny), jeho žena Anna Přemyslovna 

a později i jejich synové. [13] Anna Přemyslovna, zvané také Anna Lehnická, Anna 

Vratislavská nebo Anna Česká, přemyslovská kněžny byla dcerou přemyslovského knížete 

Přemysla Otakara I. a sestrou sv. Anežky České. Anna byla provdána do Slezska za Jindřicha 

II. Pobožného a tento manželský svazek výrazně přispěl k dobrým vztahům a čilým 

kontaktům mezi přemyslovskými Čechami a piastovským Slezskem, které přetrvávaly ještě 

dlouho po Annině smrti, jak uvádí Kateřina Sládková.  64

Kněžna Anna přivedla z Prahy do Wrocławi dva řády – Křižovníky s červenou hvědou, 

kteří měli ve správě špitál sv. Alžběty a o něco později, v roce 1256 také klarisky. Řád 

Křižovníků s červenou hvězdou byl založen v Praze Anninou sestrou Anežkou. Spojení 

 MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 6.62

 MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001, 8.63

 SLÁDKOVÁ 2013, 210.  64

Další literatura týkající se Anninu příbuzenstva a jejímu postavení v přemyslovském rodu např. KUTHAN 2013, 
KUTHAN 2007 nebo PUČALÍK 2010.
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s Čechami tedy bylo skrze Annu Přemyslovnu nezanedbatelné a nepochybně mělo vliv na 

utváření středověké Wrocławi. Obě tyto nově vzniklé fundace - klášter klarisek a špitál 

spravovaný křižovníky se nacházely v těsné blízkosti na půdě knížecí země, která jim byla 

darována kněžnou Annou. [12, 14]  Spolu s nimi se na této půdě nacházel i klášter minoritů. 65

Podle Markéty Jarošové je zcela evidentní, že inspirace založit ve Wrocławi kláštery 

křižovníků, klarisek a minoritů vychází z pražského prostředí, tedy Annina rodného města, 

resp. z fundací její sestry Anežky a bratra Václava I.  Anežka Přemyslovna v Praze budovala 66

za podpory panovníka dvojitý klášter klarisek a menších bratří, čímž se pravděpodobně 

inspirovala i její sestra Anna.  67

Opis tzv. zakládací listiny z 16. stol. dokládá, že špitál svaté Alžběty (polsky Èlzbieta), 

později zván u svatého Matěje (polsky Maciej), vznikl v letech před rokem 1253 [15]. Listina 

praví, že špitál byl založen kněžnou Annou Přemyslovnou a jejími syny.  Nicméně Marek 68

Słoń ve své knize Szpitale średniowiecznego Wrocławia tvrdí, že tato listina sice je tzv. 

zakládací listinou, ale ve skutečnosti jde jen o potvrzení existence něčeho, co už bylo tou 

dobou ve Wrocławi funkční a do jisté míry zakořeněné.  Słoń vychází z toho, že kněžna 69

Anna používala titul vládkyně Slezska pouze v době vykonávání regentství, než jeden z jejích 

synů dospěl do věku, kdy mohl vládnout, což bylo v době od dubna 1241 do března 1242 a je 

možné se domnívat, že špitál byl pravděpodobně založen již v tomto období. Słonovu teorii 

potvrzuje i listina, kterou se mi podařilo nalézt na Monasteriu, která je datovaná ještě dřív než 

tzv. zakládací listina a to na rok 1250. V ní se uvádí, že bratr Jindřich, mistr špitálu 

sv. Alžběty ve Wrocławi řádu křižovníků s červenou hvězdou se se svými spolubratry 

přihlašuje k poslušnosti bratra Konráda, mistra špitálu sv. Františka a jeho nástupců. Dále se 

v ní uvádí, že špitál sv. Alžběty, založený kněžnou Annou a jejími syny přijal pod svou 

obedienci a do své řehole již bratr Albert, mistr špitálu sv. Františka v Praze se souhlasem 

wrocławského biskupa Tomáše. [16] Řečený Albert byl mistrem špitálu sv. Františka v letech 

1237–1248, což podporuje teorii, že špitálu mohl být založen již v době, kdy Anna 

 Další literatura k založení klášteru klarisek ve Wrocławi naposledy viz. KUTHAN 2013, JAROŠOVÁ 2013, 65

CZECHOWICZ 2013 nebo SOUKUPOVÁ 2015, 126–133.
 JAROŠOVÁ 2013, 234.66

 KUTHAN 2007, 210.67

  CDB IV/1, 452–456, č. 266.68

 SŁOŃ 2000, 133.69
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vykonávala regentství a je tedy jisté, že listina z roku 1253 je jen tzv. potvrzovací. Další názor 

přináší Willi Lorenz, ten předpokládá vznik wrocławského špitálu v roce 1242 a přímo uvádí, 

že je možné vymezit vznik špitálu mezi lety 1242–45. Usuzuje tak z toho, že špitál mohl být 

založen na přání zemřelého vévody.  Lorenz dále uvádí, že stejně jako Přemyslovci velmi 70

zvýhodnili pražský špitál, tak i piastovci špitál bohatě obdarovali. Sahá dokonce až k tomu, že 

fundaci kněžny Anny nazývá jako “vlastnický špitál – Eigesnspital”.  Přestože není známý 71

přesný rok založení špitálu je zcela jisté, že špitál už fungoval před vydáním listiny z roku 

1253 a že nejspíše vznikl za doby úřadování Alberta, který byl mistrem špitálu sv. Františka. 

Za velmi pravděpodobný považuji na základě literatury a zejména pramenů názor Marka 

Słońe, že špitál vznikl již v době, kdy byla kněžna Anna regentkou.   

Z českých autorů se k založení špitálu vyjadřuje např. Kateřina Sládková, ta však ve svém 

příspěvku Anna Slezská uvedeném ve sborníku Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby  72

považuje listinu z roku 1253 za listinu pravou a zakládací. Bohužel jde o nedostatečnou 

kritiku pramenů, jak již bylo výše uvedeno, listina z roku 1253 je přepisem ze 16. století 

a jedná se jen o tzv. zakládací listinu, ve skutečnosti jde zcela jistě o listinu potvrzovací.  73

 Zakladatelská činnost kněžny Anny vyžadovala mezi jiným získání souhlasu biskupa 

a také pražského mistra špitálu sv. Františka a bylo potřeba počkat, než dorazí čeští bratři do 

Wrocławi. Všechny tyto úkony se podařilo stihnout během několika měsíců, tudíž záměr 

založit špitál a nutné přípravy k tomuto aktu musely proběhnout již dříve. Že špitál musel 

vzniknout již před rokem 1253 nám podle Eysymontta dokládá také dokument z 28. října 

1248, kde je doloženo, že prvním magistrem špitálu se stává Merboto.  Anna špitál nezvykle 74

bohatě obdarovala různými statky. Že Anna špitálu darovala nesčetné množství výživy 

a dokonce že se o nemocné i vlídným způsobem sama starala uvádí v přepisu Životopisu 

slezské vévodkyně Anny i Aleksander Semkowicz v Monumenta Polonie Historica.  75

 LORENZ 1964, 22.70

 LORENZ 1964, 23.71

 SLÁDKOVÁ 2013, 212.72

 Další literatura, která obsahuje zmínky o založení špitálu např. PUČALÍK 2010, 47, kde uvádí že první magistr 73

Merbot byl doložen v roce 1248, dále uvádí že zakládací listinu vydala kněžna Anna se svými syny v roce 1253. 
Nejnovější literatura např. FELSKAU 2013.

 EYSYMONTT 20008, 7.74

 MPH IVa 1884, 658.75
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Ve výše zmíněném dokumentu z roku 1253 Annini synové Jindřich a Vladislav (polsky 

Henryk a Władysław) vlastně potvrzují majetek nově vzniklého špitálu a současně se označují 

jako donátoři instituce.  Špitál se stal dobročinnou institucí pro rodinu Piastovců. Četné 76

dotace statků i financí ze strany panovníka způsobovaly, že špitály se ve středověku stávaly 

silnými kapitálovými institucemi. Spolu se špitálem přibližně ve stejné době vzniknul i klášter 

křižovníků a kostel sv. Matěje, všechny  tyto tři instituce byly věnovány křižovníkům a měly 

spolu úzce kooperovat. Kostel sv. Matěje se nacházel v těsné blízkosti špitálu, byl to klášterní 

a špitální kostel Křižovníků s červenou hvězdou, byl založen kněžnou Annou stějně jako 

špitál a v roce 1253 spolu se špitálem darován křižovníkům.  Na rozdíl od špitálu se kostel 77

(ač značně přestavěný) dochoval do dnešních dní. [17] 

Ve smyslu ideálů pauper Christi bylo ve 13. století obzvláště důležité, aby panovník 

a členové jeho rodiny dávali najevo svou milosrdnost. Byl to nezbytný element projevu 

vládců, aby se tak říkajíc zamlouvali prostému lidu. V případě kněžny Anny se jednalo 

o obzvláště velké zasvěcení dobročinnosti. Projevovala výjimečnou péči o nejchudší a to 

v takové míře, která značně překračovala obyčeje dané tehdejšími standardy pro chování 

šlechty. Svému charitativnímu působení se snažila dát trvalý charakter. Projevovalo se to mezi 

jiným i tím, že si u dvora držela stálou skupinu chudých, pobožných žen. Je možné, že je také 

vozila s sebou jako svatá Hedvika (polsky Jadwiga), která byla matkou Jindřicha II. 

Pobožného. Na tu Słoń ve své knize Szpitale średniowiecznego Wrocławia  rád odkazuje. Je 78

více než pravděpodobné, že špitál je zasvěcen svaté Alžbětě Durynské, která je příbuzná právě 

svaté Hedviky. Zasvěcení zřejmě souvisí s Alžbětinou kanonizací roku 1235. Obě zmíněné 

světice se velmi silně věnovaly péči o chudé a nemocné.  V první polovině 13. století se 79

setkáváme s velkou účastí žen v náboženském životě. Ženy z bohatých a mocných rodů se 

zasvěcovaly duchovnímu životu, zakládaly intituce a pečovaly o chudé a nemocné, jak uvádí 

Jiří Kuthan.  Je velmi pravděpdobné, že se významné zbožné ženy ze středoevropských 80

panovnických rodin 13. století vzájemně ovlivňovaly. Nejde zde jen o sv. Alžbětu Durynskou 

  CDB IV/1, 452–456, č. 266.76

  CDB IV/1, 452–456, č. 266.77

 SŁOŃ 2000, 133.78

 SŁOŃ 2000,133.79

 KUTHAN 2007, 124.80
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a sv. Hedviku, ale i o Annu Českou, její sestru sv. Anežku Českou, ale např. i o sv. Markétu 

Uherskou.  Jiří Kuthan ve svém článku Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby ve 81

sborníku Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby uvádí, že vladařské rody ve střední době 

byly navzájem velmi provázané. Čeští Přemyslovci byli tedy v době, kdy žila sv. Anežka 

a Anna spřízněni s Wettiny, Wittelsbachy, Babenberky, Arpádovci i s Hohenštaufy.  Skrze 82

Annu dokonce i s Piastovci. Z řady těchto vladařských rodů tehdy vzešly ženy, které 

zakládaly kláštery a svůj život zasvětily péči o chudé a nemocné a některé svůj život 

dobrovolně trávily v chudobě, jak již bylo zmíněno na příkladu sv. Alžběty Durynské. 

V knize Svatá Hedvika Slezská od Hermanna Hoffmanna  se píše o příbuzenském vztahu 83

Hedviky a Alžběty následující: "Zmíněná starší sestra, uherská královna Gertruda, je matkou 

slavné německé světice Alžběty Durynské, Hedvika je tudíž tetou oné Slávy Německa, jak je 

Alžběta nazvána na svém pomníku v marburském dómu." O vztahu Hedviky a jejího manžela 

k polákům uvádí ve Svaté Hedvice Slezské , že se Hedvika naučila polštině, protože chtěla 84

být dobrou kněžnou domácím Polákům. Co se týká Hedvičina vztahu k lidu, pak Hoffmann 

poukazuje zejména na její sociální působení, měla otevřené srdce pro každého a neváhala se 

vzdát ani svého majetku.  85

Svatá Alžběta Durynská byla první kanonizovaná žena žijící podle ideálů svatého 

Františka. P. Karel Dachovský v knize Svatá Alžběta Durynská  o jejím životě uvádí, že se 86

Alžběta dobrovolně vzdala svého majetku a se svými společnicemi složila řeholní slib roku 

1228 a zasvětily své životy řeholnictví a zaměřily se na službu chudým, nemocným 

i poutníkům. S. J. Immakulata Adamska v knize Příběh svaté Alžběty Uherské, Lankraběnky 

Durynské  o jejím vztahu k chudým uvádí, že se snažila ulehčit ubohým jejich úděl, jak jen 87

uměla. Je tedy vidět, že zasvěcení špitálu bylo vhodně a pečlivě zvolené, vzhledem k péči 

o chudé a nemocné.  88

 K tomuto tématu více např.: KUTHAN 2007, SLÁDKOVÁ 2013 nebo KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ 2013.81
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 HOFFMANN 2012, 33.85

 DACHOVSKÝ 2007, 6.86
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 Anniny a Anežčiny ženské vzory naposledy např. SLÁDKOVÁ 2013, FELSKAU 2013.88
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Špitální nadace v podstatě spočívala v reorganizaci dobročinného působení na dvoře 

wrocławském a této činnosti dali formu a řád. Lidé, o které se starali, získali stálou péči, 

místo, kde mohli pobývat a možnost pobytu a motliteb v kapli. Na dobročinnost byl u dvora 

určený určitý zdroj příjmů, obnos a celou organizaci potvrdil biskup. Jde v podstatě o to, aby 

Annina dobročinná činnost přetrvala, proto musela získat řád a stálý zdroj příjmů. Tímto 

způsobem vznikla instituce, tedy špitál, která se stala důležitým elementem města. Proces 

vytváření špitálu, trvající zhruba deset let, dokončili až synové Anny Jindřich a Vladislav, 

kteří potvrdili a zcela jistě také rozšířili instituci. V listině, kterou v roce 1253 vystavili nejen 

potvrdili instituci, ale i stvrdili, že to jsou oni, kdo budují špitál.  Podle Marka Słońe nejde 89

o to, že by si přivlastňovali zásluhy matky, jak píše ve své knize Szpitale średniowiecznego 

Wrocławia , ale spíše o zdůraznění spolupodílu celé dynastie na vzniku špitálu. Je však jasné, 90

že jejich matka Anna sehrála v tomto procesu klíčovou roli. Záměrem zakladatelů bylo 

vybudování špitálu, kde bude vykonáváno křesťanské milosrdenství. To je velmi důležité, 

protože postupem času se tato věc stala jedním z předmětů sporu, kterému se práce bude 

věnovat v páté kapitole. Je to pochopitelné, neboť přibližně ve stejné době byly v blízkosti 

špitálu založeny knížecí rodinou dva řádové konventy, a to minoritů a klarisek. Z tohoto 

důvodu je jasné, že opravdu nešlo o to vybudovat klášter se špitálním účelem, ale jedině plně 

funkční špitál, útulek pro chudé a nemocné. 

Špitál byl dán do správy řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Ve Slezsku byl tento řád 

vnímán primárně jako špitální řád až do 13. století. Do té doby máme doloženo, že se směrem 

ke všem křižovníkům využívaly termíny jako “hospitelienzes” nebo “hospitális”. 

V dokumentu z roku 1248 je první magistr špitálu Merbot zmiňován jako “hospitálárius”.  91

Zajímavé je, že první wrocławský mistr Merbot se později stal třetím pražským mistrem řádu 

křižovníků. Ve Slovníku církevního práva od Tretery a Horáka  je řád Křižovníků definován 92

jako řád, jehož posláním bylo vytvářet síť útulků pro chudé, pocestné a nemocnic a členům 

řádu bylo povoleno při obraně pacientů a hostů používat zbraně. Dnes patří mezi řády 

řeholních kanovníků. Je tedy vidět, že i zde je řád uváděn jako soustředící se na péči o chudé 

a nemocné.  

 CDB IV/1, 452–456, č. 266.89

 SŁOŃ 2000, 133.90

 SUB II, 220–221, č. 350.91

 TRETERA/HORÁK 2011, 73.92
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Středověké špitály nelze srovnávat s našimi současnými nemocnicemi. Nebyly určeny jen 

nemocným, ale sloužily také lidem chudým, slabým, starým nebo postiženým, tedy lidem, 

kteří nebyli schopni se o sebe sami postarat. Je možné, že tento výčet zahrnoval i lidi 

s psychickými problémy. Kromě toho sloužily špitály také jako útulek pro poutníky. Ve 

Wrocławi později vznikly i specializovanější špitály, které sloužily buď jako útulek dětem 

nebo jako útulek pro staré lidi. Špitál sv. Alžběty se staral o chudé, nemocné, poutníky 

a v pozdější fázi sloužil zčásti i jako útulek pro nemohoucí a zejména staré lidi, čekající na 

smrt. 

Medicína stála ve středověku na nižší úrovni než dnes. Jednou z funkcí špitálu bylo, že 

sloužil zároveň jako hospic a místo posledního odpočinku. S tím jsou pak spojené donace in 

remedio anime.  Je možné, že lidem pomáhala i víra, že v tom nejsou sami a že se o ně někdo 93

zajímá, je jim nablízku a snaží se jim dopřát potřebnou péči. Nejednalo se jen o zajištění 

spokojeného stáří lidí, ale také o spásu duše skrze pobožný dar. Lidé dostávali krom omezené 

zdravotní péče i duchovní péči od mistrů špitálníků. Péče o nemocné se tedy z větší části 

nelišila od péče o ostatní chovance. Vedle poskytnutí útulku a stravy poskytovali obvázání 

ran, podávání utišujících a desinfekčních prostředků nebo pouštění žilou. Když se na to 

podíváme očima dnešní společnosti, tak si přiznejme – není to příliš mnoho. Péče se často 

nelišila od domácího ošetřovatelství snad s rozdílem duchovní péče. Ošetřovatelská péče 

středověkých špitálních zařízení se zaměřovala především na uspokojení nejzákladnějších 

životních potřeb člověka, jak se ve své knize Historie ošetřovatelství zmiňuje Jana 

Kutnohorská.  Jedná se tedy o zajištění přístřeší, hygieny, jídla, již zmíněnou duchovní péči 94

a pomalu se rozvíjející péči zdravotnickou. Špitální zařízení se mají řídit zásadami sedmi 

milosrdenství, uvádím je, tak jak jsou známa po Tridentském koncilu (1545): „hladové sytiti, 

žíznivé napájeti, pocestné přijímati, nahé odívati, nemocné ošetřovati, zarmoucené těšiti, 

mrtvé pohřbívati“.   95
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Špitální život řídily zásady podobné těm, které se držely v klášterech. Některá z těchto 

pravidel jsou dochovaná, Eysymontt se ve své práci Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja 

we Wrocławiu   například zmiňuje, že důchodci z řádu křižovníků se nemohli vzdálit ze 96

špitálu bez příkazu nadřízeného a užívat alkohol, jinak by byli vyloučeni ze společenství. Ve 

špitálu se také od začátku předpokládá přítomnost žen, tzv. benghín.  97

První archeologický výzkum zkoumající pozůstatky špitálu probíhal v roce 2003 na 

budově nacházející se v bezprostředním sousedství kostela sv. Matěje, na ploše ohraničené 

náměstím biskupa Nankiera, Szewskou ulicí a Ossolineem, jak se píše v nepublikované 

zprávě Wstępne badania archeologiczno - architektoniczne przy ul. Nankiera 17 

(Maciejówka) we Wrocławiu od Cezaryho Buśka, Małgorzaty Chorowske, Piotra 

Janczewskeho a Jerzyho Niegody.  Tato země patřila v první polovině 13. století během doby 98

vytyčování levobřežné Wrocławi k takzvanému pásu knížecí země, kde se nacházela kurie 

kněžny Anny a také rozličné instituce náboženského a charitativního charakteru. K těm patřil 

i klášter a špitál sv. Alžběty. Budova, které se výzkum věnoval patřila právě ke špitálu od 

založení ve středověku až do roku 1908. Od roku 1911 plnila už značně přestavěná budova 

funkci fary pro kostel sv. Matěje . [18] Momentálně je v budově zázemí sloužící Ossolineu 99

(sklady, sociální místnosti, šatny a kanceláře vedení). Stavebně historický výzkum měl za cíl 

zjištění a odkrývání pozůstatků nejstarší budovy, zachovaných ve stávajících zdech. Vedoucí 

výzkumu byl archeolog Cezary Buśko, na výzkumu se dále podíleli historyčka architektury 

Małgorzata Chorowska, archeolog Piotr Janczewsky, historik architektury Czesław Lasota 

a jako konzultanti historici umění Rafał Eysymontt a Łukasz Krzywka.  

Výzkumy se prováděly ve většině místností na úrovní sklepů, přízemí a prvního patra 

a také v malém dvorku na severní straně, která je ohraničen ze západní strany zdmi kostela. 

Pro bádání nebyla dostupná část sklepa, kde se nachází topný uzel, 2. patro, podkroví 

a místnosti v tzv. “garáži” (přízemní přístavba položená u jižní strany někdejší fary –  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v době výzkumu tam byl sklad stavebních materiálů).  Našlo se také množství keramických 100

střepů. 

Získané výsledky dovolují utvořit si pouze základní představu přibližného rozložení zděné 

zástavby v oblasti kostela sv. Matěje (na jeho jihovýchodní straně) od poloviny 13. století, 

tedy z doby, kdy tam již fungoval špitál sv. Alžběty. Fakt, že se v rámci budovy zachovaly tak 

staré zdi je velmi unikátní, pokud jde o špitál, jak na území Wrocławi, tak na území Polska.  101

Zavazuje to Národní knihovnu Ossolinských (Zaklad Narodovy im. Ossolinskych) aby další 

opravy a adaptace budovy byly prováděny pouze pod přísným vědeckým a restaurátorským 

dohledem. Celá tato lokalita i v blízkosti budovy Ossolinea je pod přísným dozorem a např. 

jakékoliv výkopové práce v blízkosti Ossolinea je povoleno provádět pouze pod dohledem 

archeologa. 

První a nejstarší stavební fázi objektu představují zdi z 2. poloviny 13. století. Ty byly 

potvrzeny výlučně v jeho třech vnějších stěnách východní (od aleje Ossolinských), západní 

(od kostela sv. Matěje) a příčné – jižní (od náměstí Biskupa Nankiera).[19] Objevují se na 

úrovni nynějších sklepů, v přízemí a ve spodních částech prvního patra. [20] Původní zeď ve 

výšce nad základy je většinou zakryta zdmi a sklepeními z 19. století. Jediné dva viditelné 

fragmenty se nacházejí pod okny ve dvou různých místnostech a představují polskou cihlovou 

vazbu. Nehledě na technické a materiální odlišnosti nalezených částí zdí lze bez pochyb 

tvrdit, že vznikly ve stejné stavební fázi. Hovoří pro to řada faktů, např. jednolitost použité 

malty, chybějící stopy jakýchkoliv staveních spár, které by ukazovaly na různé etapy stavby. 

Společným znakem je také podstavec o šířce 10–15 cm, zformovaný ve východní, západní 

a jižní zdi, více méně na úrovni podlahy nynějšího sklepa.  Na úrovni přízemí byly zdi 102

z první a nejstarší fáze odkryty ve středním úseku východní zdi (nad a pod schody vedoucími 

do prvního patra) a krajním úseku západní stěny (na styku s příporami kostela sv. Matěje). 

V obou případech je tvoří cihlová vazba opus emplectum. Ve východní stěně pak převažuje 

gotická polská cihlová vazba.  
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Zdi z první a nejstarší stavební fáze, odkryté uvnitř bývalé fary patřily budově, která měla 

půdorys protáhlého obdélníku, dlouhá přes 32 metrů ve směru ze severu na jih a široká 11 

metrů ve směru z východu na západ. [20] Budova nebyla podsklepena. Na povrchu odkrytých 

partií vnitřních zdí nebyly zaznamenány žádné stopy konstrukcí, které by sloužily k rozdělení 

vnitřku budovy na podlaží. Není jisté, kde končila severní zeď budovy z první fáze, 

vyžadovalo by to provedení výkopů v oblasti dvorku (ten byl v té době využíván jako sklad 

stavebního materiálu) a také by bylo nutné provedení archeologických bádání uvnitř tzv. 

“garáže” (také sklad materiálu). Je možné říci, že v pokračování linie západní stěny budovy se 

nachází zeď ze 13. století, která je buďto stejně stará s první fází a nebo dokonce starší, její 

relikt se zachoval v presbyteriu kostela sv. Matěje.  Z bádání, která provedl E. Malachowicz 103

v oblasti kostela sv. Matěje víme, že tato zeď byla vyhodnocena svými znaky, technika 

a materiál stavby, jako charakteristická pro první třetinu 13. století. Je pravděpodobné, že zdi 

z první fáze odkryté uvnitř bývalé fary a zdi objevené E. Malachowiczem patřily k jedné 

budově. V této fázi výzkumu však nejde vyloučit, že zdi odkryté Malachowiczem jsou starší 

a zdi z první fáze k nim byly přistavěny. V obou případech ale rozměry a proporce budovy 

z první fáze ukazují, že se skutečně jednalo o špitál a chybějící stopy po zděných příčkách 

a po zavěšení stropů tuto hypotézu jen potvrzují.  [37, 38, 39, 40, 42, 43] 104

Druhou stavební fázi představují zdi z 14.–15. století. V druhé fázi došlo k nadstavbě 

postranních stěn budovy špitálu o přibližně 45–75 cm. Přistavěné zdi byly zaznamenány ve 

stěnách východní a západní na úrovni přízemí a 1. patra, na všech místech, kde se zachovaly 

i zdi z první fáze. [21] V této fázi také proběhlo příčné rozdělení prodloužené budovy na dva 

bloky. Další zdokumentované stavební fáze budovy už jsou mladší, byly nalezeny fragmenty 

zdí z 16. století (třetí fáze), ze 17. století (čtvrtá fáze) a z 18.–20. století (pátá fáze). [19] 

Cíl archeologického průzkumu z roku 2003 byl zjistit zděné základy a původní půdorys 

budovy. Jednalo se o stratigrafický výzkum. Během průzkumu byly v sídelních vrstvách 

nalezeny fragmenty keramiky z raného i pozdního středověku (počet nálezů  z raného 

středověku převažuje), fragmenty lidských kostí, fragmenty střešní krytiny, úlomky dřeva, 

uhlí a jeden kousek železné strusky, jak uvádí nepublikovaná zpráva z výzkumu Wstępne 
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badania archeologiczno - architektoniczne przy ul. Nankiera 17 (Maciejówka) we Wrocławiu 

od Cezaryho Buśka, Małgorzaty Chorowske, Piotra Janczewskeho a Jerzyho Niegody.  105

Místo na kterém se objekt nachází, je část náplavové terasy Odry. Úroveň se ve středověku 

zvedala při záplavách pravděpodobně asi o 2–2,5 metru nad hladinu vody. Následkem toho 

byly vrstvy říčního bahna smíseného s odpadky a písku, které byly identifikovány prakticky 

ve všech výkopech, které se nachází v této blízkosti Odry. Jde o důsledek procesu zbavování 

se odpadu ve středověkých městech prostřednictvím jarních záplav.  

Nejstarší identifikované stopy trvalého osídlení v oblasti špitálu pocházejí z 12. století 

a jsou reprezentovány kulturní vrstvou obsahující obsahující fragmenty keramiky typické pro 

toto období. Navíc v jedné z vrstev byly identifikovány pozůstatky blíže nespecifikované 

dřevěné konstrukce, vzhledem ke stavu objevených pozůstatků není možné určit funkci ani 

popis objektu.  Objevené relikty z 12. století jsou pravděpodobně součástí větší sídelní 106

aglomerace rozkládající se v přilehlé oblasti, nejspíše se jednalo o obchodně - řemeslnickou 

osadu, která byla součástí jednoho z protourbánních sídelních jáder, jejichž profánní centrum 

s vojenskými a správnými funkcemi se nacházelo na Tumském ostrově (polsky ostrov 

Tumski).  

 Další horizont, jehož nálezové situace se nám dochovaly, reprezentuje vrstva, v níž byly 

nalezeny zbytky lidských kostí. Tyto nálezy nám dovolují se domnívat, že jsou pozůstatkem 

po pravděpodobně křesťanském pohřebišti, fungujícím u kostela sv. Matěje.  

Neví se jistě, kdy byl kostel založen, pravděpodobně v polovině 13. století, přibližně ve 

stejné době jako špitál. Chybějící stratigrafické vztahy mezi kostelem a odkrytým pohřebním 

horizontem neumožňují popsat chronologický vztah těchto vrstev.  Nevíme tedy zda hřbitov 107

předcházel kostelu a nebo naopak, tuto otázku mohou, podle archeologa Cezary Buśka, 

pomoci vyřešit pouze další bádání.  Již v kapitole 2 byl zmíněn hřbitov, který podle Atlasu 108

historyczny miast polskich, T. IV Śląsk, Zeszyt I Wrocław  vznikl během dostavby hradeb ve 109
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14. století u Szewske ulice, tedy v blízkosti kostela sv. Matěje a špitálu sv. Alžběty. Hrobové 

nálezy objevené při tomto archeologickém bádání jsou ale datovány do 12. století a určeny 

jako hřbitov přináležící ke kostelu sv. Matěje. Domnívám se tedy, že i struktura hřbitovů 

v blízkosti špitálu se v průběhu století měnila.  

Druhý archeologický výzkum z roku 2005 proběhl pod vedením Cezaryho Buśka, dále se 

podílel Leszek Berduła a inventarizaci a chronologickou analýzu reliktů architektury provedli 

Czeslaw Łasota a Jerzy Burnita. Na výzkumu se také podílela antropoložka Barbara 

Kwiatkowska. Během tohoto výzkumu byl nalezen početný archeologický a antropologický 

materiál.   110

V jedné ze sond v oblasti sklepa byl v hloubce 2 metrů odkryt horizont pohřebiště ze 

sklonku raného středověku s lidskými kostmi. Také se našly zbytky zdí budovy a vrstvy 

vzniklé během častých přestaveb budovy v novověku. Na základě stratigrafie vrstev 

a získaných fragmentů keramiky byly určeny tři sídelní fáze v oblasti bádaného objektu, jak 

uvádí nepublikovaná zpráva z výzkumu Badania archeologiczno - architektoniczne przy pl. 

Nankiera 17 we Wrocławiu (Bádání archeologicko - architektonické při náměstí Nankiera 17 

ve Wrocławi) od Leszka Berduły, Cezaryho Buśka a Jerzyho Niegody.  [22] První fáze byla 111

osada protourbánního charakteru, založená ve 12. století, vybudovaná z velké části ze dřeva 

a hlíny. Stopy staršího osídlení nebyly při průzkumech objeveny. Do poloviny 13. století 

narostly sídelní vrstvy o jeden metr a obsah vrstev [23] obsahuje velké množství drobných 

fragmentů popelu, což může ukazovat na časté požáry tehdejších dřevěných budov před 

nástupem zděné výstavby. Druhý stratigrafický horizont představuje pohřebiště, na základě 

odkrytých ostatků a informací o jiných ostatcích odkrytých během výzkumů víme, že hroby 

nalezené ve sklepech byly orientované na západ, jedná se tedy nejspíše o křesťanské pohřby. 

[25] Při tomto výzkumu ale byly nalezeny hlavně ostatky lebek a tři necelé skelety. Hrobové 

jámy byly vykopány mělké, neprotínaly vrstvu humusu. Nebyly dochovány žádné zbytky 

dřeva z případných rakví, přestože místní podmínky přejí tomu, aby se zbytky dřeva 

zachovaly. Tato fakta ukazují na to, že hřbitov byl pravděpodobně založen pro větší množství 

mrtvých (pochovaných během krátké doby), je tedy možné se domnívat, jak uvádí ve své 
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zprávě Badania archeologiczno - architektoniczne przy pl. Nankiera 17 we Wrocławiu Leszek 

Berduła, Cezary Buśko a Jerzy Niegoda , že se v tomto případě mohlo jednat o oběti vpádu 112

mongolských vojsk z roku 1241.  K potvrzení této hypotézy je nejvýmluvnější nález dvou 113

mužů pochovaných v jednom hrobě, z nichž jeden zemřel násilnou smrtí, kterému se práce 

bude věnovat podrobněji v jednom z dalších odstavců. Třetí horizont tvoří výstavba špitálu sv. 

Alžběty. Při tomto výzkumu byly odkryty relikty zděné budovy špitálu, které jsou spojovány 

s první výstavbou špitální budovy z poloviny 13. století.  114

Při výzkumu byly nalezeny pod podlahou sklepů poškozené ostatky a také volné seskupení 

kosterních pozůstatků. Ve své zprávě uvádí antropoložka Barbara Kwiatkowska,  že celkový 115

počet pochovaných osob je těžce stanovitelný. Lépe zachované ostatky, které byly podrobeny 

antropologické analýze, patřily sedmi osobám různého pohlaví. Zajímavé je, že nalezené 

mužské lebky se od sebe značně liší a ukazují na rozdílné etnické rysy. Jedna z lebek je 

dlouhá a vysoká, což je typické pro obyvatele středověké Wrocławi, druhá je ale krátká a jen 

střední výšky. Kwiatkowska neuvádí, komu by lebka mohla patřit. Domnívám se, že by bylo 

možné etnickou rozdílnost nalezených ostatků spojovat buď s dálkovým obchodem, který 

procházel Wrocławí a nebo s vpádem mongolů v roce 1241. Kwiatkowska nás dále zpravuje 

o vztahu dochovaných ostatků vzhledem k dobovým životním podmínkám a hygieně. 

Zhodnocení životních podmínek nalezených osob zde pochovaných bylo možno provést 

hlavně na základě fyziologických částí jako je tzv. cribra orbitalis (část lebky) a nebo stav 

zubní skloviny. Při průzkumu ostatků byla ve třech případech nalezena hypoplazie (úbytek 

normální tloušťky) zubní skloviny, ve dvou případech byly nalezeny změny vyvolané zubním 

kazem, ve třech případech pak zubní kámen v pokročilém stadiu a v jednom případě byla 

nalezena tzv. cribra orbitalis (poškození části lebky). Všechny tyto nalezené zdravotní neduhy 

ukazují na špatné životní podmínky typické pro středověk. Tzv. cribra orbitalis bývá 

označována také jako “ukazatel bídy populace” a je důsledkem podvýživy, chybějících 

minerálů a vitamínů, opakujích se období hladu a tím způsobené chudokrevnosti a je 

především výsledkem fyziologických stresů z dětství. Je možné říci, že osoby u kterých se 
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toto projevuje, žily ve špatných ekonomických podmínkách.  Hypoplazie skloviny je 116

úbytkem normální tloušťky skloviny, vznikající z neúplného vytvoření skloviny. Její příčina 

bývá způsobována buď chorobami a nebo výživou, především špatná výživa, chybějící 

vápník, vitamíny a další. Hypoplazie skloviny se u probádaných ostatků vyskytla ve třech 

případech, což může svědčit o nedostatku vápníku v dietě v časných etapách vývoje a nebo 

o častém výskytu dětských chorob v období raného středověku. Dále byl zkoumán výskyt 

zubního kazu, ten se ve středověku vyskytoval u 50% populace, jak uvádí Kwiatkowska.  Ve 117

středověku byl také častý výskyt paradontózy. Výskyt zubního kazu v tak rozsáhlém stadiu, 

v jakém byl nalezen na bádaných ostatcích svědčí o špatných hygienických podmínkách, 

charakteristických pro středověk. 

Za zvláště zajímavý pak Kwiatkowska považuje případ úrazu nalezeného na lebce číslo 

jedna, muže z dvojitého pohřbu.  [24, 25] Měl polámanou spodinu lebeční a skelet byl 118

v jámě uložen v nepřirozené pozici, která svědčí o nadměrném překroucení hlavy doleva až za 

levé rameno, k čemuž muselo dojít mechanicky a nemohlo to vzniknout jen přemístěním 

ostatků během tlení. Vzhledem k tomu, jak byly ostatky uloženy v hrobě a ze změny spodiny 

lebeční lze usuzovat, že smrt nastala náhle a byla důsledkem vykroucení hlavy kolem dokola, 

tedy nejspíše zlomením vazu. Příčina takového úrazu nelze určit, nelze však vyloučit, že muž 

byl obětí násilí, to potvrdily i konzultace se znalcem soudní medicíny.  Tento poznatek tedy 119

nahrává jedné z hypotéz, že muž byl obětí mongolského nájezdu z roku 1241, jedná se však 

pouze o doměnku. Tento muž byl pochován ve společné hrobové jámě s jinou osobou 

mužského pohlaví. Poúrazové změny u druhého skeletu nebyly potvrzeny, nelze je ale 

vyloučit, protože se zachovala jen část obou skeletů od pasu nahoru. Kosterné pozůstatky 

nalezené pod podlahou sklepů byly promíchané a netvořily regulérní hrobní jámy, s vyjímkou 

případu podvojného hrobu, již zmíněného. Pochování dvou osob v jedné jámě není tak časté, 

a když už k němu dochází, tak se jedná buď o dvě osoby různého pohlaví a nebo o dvě osoby 

různého věku např. matka a dítě. V tomto případě jsou spolu však pochováni dva muži, 

přibližně stejného věku. Takové případy se vyskytují jen velmi zřídka, v Polsku je známo jen 

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepag.116

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepag.117

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepag.118

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepag.119
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málo takových případů (např. na středověkém hřbitově v Pszarach a v Czersku ), 120

Kwiatkowska se ve své zprávě zmiňuje, že takové případy jsou velmi vyjímečné a mohlo k 

nim docházet především během ozbrojeného přepadení nebo epidemie nakažlivé choroby.  121

Dvojitý pohřeb mužů nalezených během tohoto bádání ukazuje spíše na první možnost, 

zvláště díky nalezeným poúrazovým změnám na lebce jednoho z mužů, o kterých jsem se již 

zmínila. 

Stavebně historické bádání během tohoto výzkumu řídil Czesław Łasota, byla provedena 

analýza zdí odkrytých v archeologických sondách. Relikty nalezených zdí potvrdily, že část 

zkoumané budovy vznikla na středověkém jádru a je pozůstatkem špitální budovy. 

Stratigrafickým rozborem odkrytých zdí v sondách bylo s přihlédnutím k technologiím 

a použitým materiálům určeno na 11 stavebních fází, které odrážejí dynamiku změn ve 

výstavbě na tomto pozemku, který patřil řádu křižovníků, započatých ve 13. století. 

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepaginováno.120

 BERDUŁA/BUŚKO/NIEGODA 2006, nepaginováno.121
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5. Majetko právní vývoj a správní rozpory a přístup ke 
špitální péči ve svatoalžbětinském špitále ve Wrocławi 
podle písemných pramenů 

Práce již nastínila počátky a funkci špitálu, následuje tedy kapitola věnovaná chodu špitálu,  

vnitřním špitálním změnám, problémům a sporům, kterým konvent žijící u sv. Alžběty musel 

čelit. Vnitřní špitální změny jsou velmi úzce spojeny s vnitřními řádovými rozpory, proto jsou 

zahrnuty v jedné kapitole. Domnívám se, že pro pochopení problematiky tohoto špitálu je 

totiž třeba na ni nahlédnout v trochu širším kontextu. 

V předchozí kapitole již bylo řečeno, že záměrem zakladatelů bylo primárně vybudovat 

funkční špitál pro chudé a nemocné a ne jen další klášter. Je ale nutné tento fakt znovu zmínit 

hned  

v počátcích této kapitoly, protože celá tato kapitola se bude podrobněji věnovat tomu, jak to 

vlastně ve špitále fungovalo. Ne vždy byla totiž činnost špitální upřednostňována před 

činností klášterní. Během poměrně krátké doby začal ušlechtilý záměr kněžny Anny takřka 

bojovat o přežití. 

5.1. Správa křižovníky s červenou hvězdou 

Během poměrně krátké doby dorazili z Čech do Wrocławi bratři křižovníci a charakter 

nadace se začal pomalu měnit. Zpočátku byly změny malé a prakticky nepatrné, později se 

však jednalo o změny větší. Asi rok po dochované zakládací listině z roku 1253, potvrdil 

papež v březnu 1254 existenci řádového zařízení, odvolávajíce se na vůli kněžny Anny.  122

V dokumentu [26] z téhož roku, u něhož ale neznáme přesnou dataci, je potvrzen prodej 

mlýna a mimo jiné je tam špitál představován jako jedna z agend kláštera.  V listině se 123

uvádí, že “bratři mlýn koupili aby vyživovali zde opatřené nemocné”. Prodej mlýna je 

důležitá listina, protože se v ní dočteme, že kníže Jindřich špitál zdědil po svém otci, je to tam 

výslovně napsáno, jedná se tedy o zeměpanský špitál.  124

 CDS VII/2, 38–39, č. 866.122

 CDB IV/1, 459, č. 580.123

 CDB IV/1, 459, č. 580.124
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O správě křižovníků ve wrocławském konventu, se dozvídáme z listiny [27] vydané 22. 

září 1278, kde „Jindřich, kníže slezský a pán vratislavský, potvrzuje všechny donace a práva 

špitálu svatého Matěje a nařizuje, aby špitál a jeho statky spravovali laičtí členové 

křížovnického řádu a počet řádových kněží, byl omezen jen na nejnutnější potřebu.“ Zde se 

nám tedy znovu potvrzuje, co už bylo řečeno, a to, že hlavním účelem byla opravdu špitální 

a ne klášterní činnost. Kromě špitálu sv. Alžběty dostali křižovníci touto listinou do správy ve 

Wrocławi i farní chrám sv. Alžběty (dodnes stojí v blízkosti Rynku), později o něj ale přišli. 

Slezští křížovníci byli s těmi pražskými velmi úzce spojeni, ale stále byla zachovávána 

jistá samostatnost obou konventů. Hradec např. uvádí, že si wrocławský konvent směl volit 

svého představeného samostatně ze svého středu, ten byl poté potvrzen pražským magistrem. 

Představení wrocławského konventu byli nazývání jako hospitální mistři u sv. Alžběty.  125

Willy Lorenz v knize Die Kreuzherren mit dem roten Stern  pak  k této problematice uvádí, 126

že roku 1253 byla wrocławským křižovníkům udělena nezávislost na pražském konventu 

a wrocławský mistr má být volen křižovníky v Polsku. Dále pak uvádí, že toto přiznání jisté 

nezávislosti slezskému konventu ho jen lákalo k tomu se dále a dále osamostatňovat. 

Klíčový archivní fond k této otázce, Řád křižovníků s červenou hvězdou v Praze 16. – 20. 

století, je uložen v Národním archivu a v r. 1958 byl zpracován archiváři z kolektivu třetího 

oddělení. Ve výsledném archivním inventáři se uvádí, že se křižovníci šířili do Slezska 

“s Vratislavským špitálem sv. Matěje v čele, jež stála k pražskému špitálu sv. Františka ve 

volnějším poměru”.   Christian-Frederik Felskau dokonce uvádí, že existovaly dvě nezávislé 127

větve řádu a to česká a slezská.  Všichni zmínění autoři se tedy domnívají, že již od začátku 128

nebyli bratří z wrocławského konventu přímo podřízeni pražskému konventu, ale ve vnitřní 

politice a správě konventu měli poměrně volnou ruku.  

Felskau dále uvádí, že wrocławský špitál převzal zvyklosti a fungování špitálu od špitálu 

sv. Františka v Praze, dále se domnívá, že fakt, že byli křižovníci uvedeni do Wrocławi 

a podřízení špitálního mistra wrocławského tomu pražskému má v sobě politický význam 

mocenské politiky Přemysla Otakara II. Dále uvádí, že slezská větev řádu v té době rostla 

 HRADEC 1930, 27.125

 LORENZ 1964, 23.126

 ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ 1958, 5.127

 FELSKAU 2013, 101.128
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mnohem více než ta česká. Felskau se domnívá, že je možné z událostí vzniku wrocławského 

špitálu (a potažmo wrocławské větve řádu) vyvodit strategii Přemysla Otakara II., rozvíjet 

záměr sv. Hedviky Slezské a to podle vzoru, že Wrocław má být druhá Praha. Domnívá se, že 

se jedná o jakousi duchovní expanzi do Slezska.  129

Během přibližně dvou desetiletí po vzniku špitálu začalo docházet k jeho volné 

a neoficiální změně názvu. Jak v pramenech, tak v literatuře se označení špitálu různí a i přes 

dva odlišné názvy se jedná stále o tu stejnou budovu. Například v listině z roku 1253 je špitál 

zván jako “špitál sv. Alžběty” . V listině z roku 1278 je ale špitál poprvé v zván jako “špitál 130

sv. Matěje”.   131

Názory na to, proč se název špitálu najednou změnil se různí. Jisté však je, že špitál 

sv. Alžběty stál v areálu, kde se v těsné blízkosti nacházelo větší množství sakrálních staveb – 

klášter křižovníků, kostel sv. Matěje a o kousek dál také kláštery klarisek a minoritů. [28] 

Marek Słoń uvádí v knize Szpitale średniowiecznego Wrocławia , že v tomto areálu 132

církevních staveb se nacházela také kaple zvaná sv. Matěje, ta byla nabídnuta jakožto část 

vybavení špitálnímu domu chudých. Časem se špitál stal centrem řízení slezsko-kujavské 

větve řádu křižovníků, čemuž se práce bude věnovat podrobněji až později. Ztráta důležitosti 

péče o chudé a nemocné se totiž zřejmě projevila i v tomto zvláštním přejmenování. 

Eysymontt ve své práci Średniowieczny szpital pw. Św. Macieja we Wrocławiu  píše, že byl 133

záměrně a současně používán paralelně název u sv. Matěje spolu se sv. Alžbětou. 

V pojmenování “u sv. Matěje” se skrýval podtext, že se nemluví o špitálu, ale spíše o řádu 

a nebo o sousedícím kostelu a klášterech. Pod tímto názvem se v té době pro zasvěcené lidi 

pravděpodobně skrývala spíše klášterní činnost než špitální. Pro úplnost bych ráda zmínila 

ještě o něco starší názor Willyho Lorenze , ten uvádí, že se špitál nacházel vedle staré 134

vévodské rezidence a hradní kaple tohoto vévodského hradu se později stala špitálním 

kostelem. Hradní kaple byla podle Lorenze zasvěcena “sv. Matyášovi” a domnívá se, že se 

původní jméno špitálu vytratilo z povědomí. Další zajímavý názor k této problematice lze 

 FELSKAU 2013, 111.129

 CDB IV/1, 452–456, č. 266.130

 CDS VII/2, 240–241, č. 1576.131

 SŁOŃ 2000, 134.132

 EYSYMONTT, 2008, 8.133

 LORENZ 1964, 22.134
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nalézt v článku Christiana-Frederika Felskaua ve sborníku Svatá Anežka Česká a velké ženy 

její doby. Ten uvádí, že během třetí fáze budování řádu křižovníků s červenou hvězdou se řád 

rozšířil na iniciativu kněžny Anny, ta podle Felskaua založila špitál sv. Alžběty ve Wrocławi 

a ten se proměnil v klášter sv. Matyáše. Podle Felskaua se už v 50. letech 13. století 

wrocławští křižovníci stali nezávislými.  Tato náhlá změna pojmenování špitálu je velmi 135

zajímavá a osobně se přikláním k názoru Rafała Eysymontta, nicméně nedá se s přesností říci 

co se stalo, co změnu zapříčinilo a proto uvádím více názorů na tento problém. Je také možné, 

že ke změně názvu a osamostatňování špitálu přispěla i špitální bratrstva, kterým se bude 

práce věnovat rozsáhleji v průběhu této kapitoly. Nepodařilo se mi sice najít doklad, že by ve 

špitále fungovala, je to ale velmi pravděpodobné. Změna názvu špitálu také nemusela přímo 

souviset s osamostatněním špitálu, mohla souviset i s přestavbou a nebo dostavbou špitálního 

chrámu. Myslím, že je ale možné říci, že příčina změny pojmenování špitálu zůstává nadále 

otevřenou otázkou k dalšímu bádání. 

Změna pojmenování se dlouho neukazovala být zásadní či důležitá, špitální činnost nadále 

fungovala. Pokud se ale přikloníme k názoru Eysymontta, tak to byl už jeden z prvních 

náznaků, který ukazoval, že řád má se získaným špitálem trochu jiné záměry. Pro běžné lidi 

však toto počáteční "tiché přetahování se" nemělo až tak velký význam, v té době ještě názvy 

fungovaly paralelně, bylo všeobecně známé, že jít do špitálu ke sv. Matěji a ke sv. Alžbětě je 

jedna a tentýž věc.  Jedná se tu o konec 13. století.  136

Pro pochopení správy konventu u sv. Alžběty (nebo později sv. Matěje) je nutné se ještě 

závěrem této podkapitoly zmínit o Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Vojtěch Sádlo ve své 

práci Kostel sv. Františka u křižovníků v Praze  uvádí, že řád vznikl roku 1233, kdy se 137

Anežka Přemyslovna stala řeholnicí a vstoupila do kláštera v Praze na Františku, který sama 

založila.  Při klášteře pak založila špitál, který stál někde v blízkosti kostela sv. Haštala. Řád 138

křižovníků byl již od počátku bohatě nadán různými statky.  V řádové historii podle Marka 139

 FELSKAU 2013, 101.135

 SŁOŃ 2000, 133. - Dále k této problematice např. SUB II č. 350, 221.136

 SÁDLO 1941, nepag.137

 Více k založení kláštera viz. BĚLOHLÁVEK 1930, HRADEC 1930, PUČALÍK 2010, KUTHAN 2013, FELSKAU 138

2013, BUBEN 2002 nebo SOUKUPOVÁ 2015.
 BUBEN 2002, 87.139
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Pučalíka vystupují kromě sv. Anežky České ještě další ženy a to kromě již zmíněné Anny 

České také císařovna sv. Helena, která měla podle tradice údajně řád založit a Anežka ho pak 

jen přivedla do Čech.  140

Je možné se domnívat, že se Anežka inspirovala vzorem sv. Hedviky, kterou mohla osobně 

vídat v dětství ošetřovat chudé a nemocné a také podle příkladu své sestřenice sv. Alžběty 

Duryňské, o kterých jsem se již zmiňovala v předchozí kapitole.  141

Špitál řídilo bratrstvo, v jejichž čele stál mistr. “Jejich členové nosili pláště ozdobené 

křížem, a proto se jim říkalo křižovníci (cruciferi, crucigeri, Kreuzherren).”  Později dostali 142

od pražského biskupa Mikuláše ke svému kříži jako rozeznávací znamení červenou šesticípou 

hvězdu. [29] Jde o jediný řád českého původu  a zároveň jediný mužský řád, který byl 143

založen ženou. Ve své diplomové práci Hana Bašková  uvádí, že Anežčin úmysl k založení 144

řádu pramenil z její potřeby pomáhat potřebným – nemocným, chudým a poutníkům bez 

přístřeší. V jejích úmyslech ji podporoval i její bratr Václav I., jemu však šlo o omezení vlivu 

Řádu německých rytířů v Českých zemích.  

Díky Anežčině sestře Anně Přemyslovně se řád velmi záhy rozšířil z Čech i do Slezska. 

Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi byl první slezskou řádovou “filiálkou”.  Špitální bratrstvo 145

bylo potvrzeno papežem Řehořem IX. a to v bule vydané v dubnu roku 1237. Některými 

znaky se řád přibližoval řádům rytířským, zvláště johanitům např. řádovým oděvem nebo 

nošením zbraně. Hlavním posláním řádu ale byla péče o špitály a duchovní správa v řádových 

kostelech.  Ústřední řádové sídlo bylo u paty mostu na Starém městě pražském, kde sídlil 146

špitál sv. Ducha (dnes zaniklý) a při špitálu kostel sv. Františka.   147

 PUČALÍK 2010, 43.140

 Nejnovější literatura k významným ženám, které ovlivnily sv. Anežku a Annu Českou např. SLÁDKOVÁ 2013, 141

KUTHAN 2007, KUTHAN 2013, KOLÁŘOVÁ TAKÁCSOVÁ 2013. Nejnovější literatura ke sv. Anežce např. PUČALÍK 
2010, KUTHAN 2013, FELSKAU 2013, SOUKUPOVÁ 2015 nebo PIŤHA 2013, 26–42.

 SÁDLO 1941, nepag.142

 ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ 1958, 5.143

 BAŠKOVÁ 2012, 43144

 SLÁDKOVÁ 2013, 212.145
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Ještě během 13. století vznikly další špitály ve Stříbře, Mostě, Chebu a Klatovech. Přibylo 

také kostelů, které řád dostal do správy. Z nově zřízených špitálů na území Polska bych ráda 

uvedla Svídnici a Lehnici (polsky Świdnica a Legnica) vzniklé v 80. letech 12. století, kterým 

se práce bude dále věnovat v šesté kapitole. Ve 14. století přibyly další špitály např. 

v Litoměřicích a Ústí nad Labem, kromě toho i další kostely. [30] 

Během husitské revoluce ztratil řád značnou část svých majetků, včetně špitálů. Došlo 

k jejich zničení, záboru či zástavě. Pražský špitál byl ušetřen zničení, jejich představený se 

pravděpodobně s hustity domluvil, že pokud špitál ušetří bude se v něm podívat pod obojí.  148

Přesto ale špitál sv. Františka na Starém městě přestal být na čas sídlem velmistra, ten ve 

druhé čtvrtině 15. století pobýval v Chebu.  Nejvýznamější období řádu nastalo koncem 16. 149

a během 17. století, kdy řádoví velmistři byli zároveň i pražskými arcibiskupy (s jednou 

vyjímkou.)  Řád v Čechách přetrvává až do dnešních dní, v jeho činnosti dnes dominuje 150

působení v duchovní správě, jedná se o společenství řeholních kanovníků. Slezská větev řádu 

zanikla roku 1810, kdy došlo k sekularizaci dekretem pruského krále Friedricha Wilhelma III. 

a zrušil tak řád křižovníků na svém území. Ze studia polské literatury usuzuji, že Poláci 

dodnes kladou velký důraz na špitální činnost řádu, protože i v nejmodernější literatuře je řád 

často označován jako “řád špitálníků s červenou hvězdou”.  151

Další otázkou, která se v případě správy wrocławského špitálu nabízí je funkce špitálního 

bratrstva. Z českých autorů se ke špitálním bratrstvům vyjadřuje Hana Pátková ve svém 

článku Bratrstvo při špitále Anežky Přemyslovny ve sborníku Svatá Anežka Česká a velké 

ženy její doby . Pátková ale jasně uvádí, že se bratři nezabývali péčí o špitály a že bratrstva 152

nenaznačují souvislost se špitálnictvím. Nadto se ještě zdá, že spojuje činnost špitálního 

bratrsva s činností řádu, který špitál spravoval. To jsou ale dvě rozdílné věci, špitální bratrstvo 

vznikalo obvykle až po založení špitálu a po jeho udělení do řádové správy, jednalo se 

o jakousi “organizaci klientů”. Je třeba rozlišit zakládací akt a další provoz špitálu. Dalším 

 BAŠKOVÁ 2012, 60.148

 ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ 1958, 6. Dále např. BUBEN 2002, BAŠKOVÁ 2012.149

 ŘÁD KŘIŽOVNÍKŮ 1958, 7.150

 Např. MŁYNARSKA-KALETYNOWA 2001.151

 PÁTKOVÁ 2013, 74–77.152
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autorem, který se špitálním bratrstvům věnuje je Martin Illi, ten uvádí na příkladu špitálu 

v Zurichu, že špitál byl bezpochyby organizován přes bratrstvo.  Dalším autorem, který se 153

k činnosti špitálních bratrstev ve střední Evropě vyjadřuje kladně je Christian-Frederik 

Felskau . Ten uvádí, že v první fázi vzniku křižovnického řádu byl zaopatřovací ústav 154

organizován skrze bratrstvo, domnívám se proto, že názor Pátkové nelze brát jako zásadní. Illi 

uvádí, že řád zajišťoval chod špitálu ze strany duchovní, jakožto církevní instituci 

a reprezentoval špitál. Špitální bratrstvo pak bylo nutné pro měšťany a bylo organizované 

prostřednictvím cechů, obyčejný měšťan přes něj musel jít v případě, že si chtěl ve špitále 

objednat např. zádušní mši.  To je velmi zjednodušeně funkce špitálních bratrstev, celý 155

proces byl velmi složitý a nejednalo se o nijak jednoduchou záležitost. Ve Wrocławi se mi 

zatím nepodařilo nalézt žádný doklad toho, jak v pramenech tak v literatuře, že by tam 

fungovala nějaká špitální bratrstva. Podle Illiho se ale jednalo o poměrně běžnou záležitost, dá 

se tak funkce takového bratrstva předpokládat i ve Wrocławi. V případě, že by tam místní 

špitální bratrstva fungovala, pak lze uvažovat i o tom, že jejich vliv mohl zapříčinit postupné 

odtržení od pražské centrály řádu. Tyto doměnky jsou ale spíše otázkami pro další bádání. 

Sice už bylo v přechozí kapitole nastíněno, jaká pravidla ve špitále panovala, zde však 

došlo na možnost se o nich zmínit o něco podrobněji. Ve špitále bylo ubytováno někdy až 

třicet stálých chovanců plus další nemocní. Tento počet se ale neustále měnil. Chovanci měli 

svůj řád, který museli dodržovat. Jejich povinností bylo modlit se za dobrodince, řádové 

bratry a velmistra. Vycházet ven směli jen s dovolením. Nesměli si k sobě zvát cizí lidi nebo 

je u sebe nechat bydlet. Domácí pravidlo bylo také, aby se vyvarovali hádek, pomluv, závisti 

a nenávisti mezi sebou. Pokud ovšem hádky mezi chovanci nepřestávaly, bylo to ohlášeno 

představenému, který mohl udělit trest v odepření jídla. Chovanci měli zakázáno pití 

alkoholu, pokud zde byl někdo, kdo tento zákaz porušoval, byl ze špitálu propuštěn.  Právo 156

na přijetí osoby do špitální péče měl měl mistr.  

 ILLI 1992, 55–56.153

 FELSKAU 2013, 100–124.154

 ILLI 1992, 55–56.155

 HRADEC 1930, 34.156

�41



Vedle špitální činnosti se wrocławští křižovníci starali i o výchovu mládeže, první studující 

byli přijati v roce 1678 a v později, během 18. století, když už špitál zanikl, na jeho místě 

vznikla budova gymnázia, které spravoval wratisławský konvent.  157

 

5.2. První spory 

Nyní se práce dostává k počátku méně radostného období wrocławského špitálu. První 

rozpory, ve kterých hrál svou roli wrocławský konvent, vznikly díky nedorozumění ohledně 

desátků. Biskup Tomáš II. vyřkl na začátku své vlády v roce 1272 klatbu nad vévodou 

Jindřichem II. a zemí Slezskou.  Biskup nakázal svým podřízeným duchovním, aby 158

nekonali bohoslužbu za přítomnosti vévody Jindřicha. Ovšem mistr Valter (který měl velkou 

přízeň slezských vévodů) se odvolal na bulu papeže Řehoře IX. „Omnipotens Deus” z roku 

1237  [31], ve které povyšuje bratrstvo křižovníků na samostatný špitální řád, který se má 159

řídit řeholí sv. Augustina a povoluje křižovníkům konání tichých bohoslužeb i v době 

interdiktu. Valter tedy konání bohoslužby v konventu povolil, díky tomu ale Tomáš II. dal 

bratry i hospitál do klatby. Později však tento spor utichl a biskup žil s řádem ve shodě 

a všemožně je podporoval. 

Netrvalo dlouho a wrocławští křižovníci figurovali v dalším sporu. Roku 1279 nastal spor 

mezi knížetem a křižovníky o osazení probošství kostelu sv. Alžběty.  Křižovníci tam totiž 160

chtěli mít stále více řádových členů, tento jejich nový trend se za chvíli stal tak výrazným až 

rozzuřil knížete Jindřicha, který neváhal poznamenat, "že mezi nimi má být jen tolik kněží 

řádových bratří, kolik vyžaduje péče nad chudými a nemocnými" . Je možné z toho tedy 161

vyvodit, že i panovník si byl vědom počínající křižovnické snahy věnovat se spíše klášterní 

činnosti a tak chtěl, aby tam byl jen počet lidí, potřebný jako obsluha špitálu. Opět se tedy 

potvrzuje, že zakladatelé tu chtěli mít špitál a ne jen další klášter a byli více než ochotni si to 

i ohlídat. Křižovníci ve Wrocławi s tím tedy museli počítat, a ač neradi se tomu přizpůsobit. 

Nezastavilo to proces klerikalizace řádu, ale pravděpodobně ho to značně zpomalilo. 
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Wrocławský konvent se v překvapivě krátkém čase stal centrem administrace slezsko–

kujavské větve řádu a charitativní činnost postupně ztrácela význam. 

V roce 1292 byla pro celý řád Křižovníků s červenou hvězdou přijata nová pravidla 

a sepsány první stanovy řádu . Ač ze stanov vyplývá účel řádu – péče o chudé a nemocné 162

tak bylo také zakázáno přijímat nové sestry, i když na nich spočívala hlavní tíha výkonu péče 

o potřebné. Přestože toto nové nařízení nebylo v praxi dodržováno je tento dokument 

svědectvím o postupném vývoji u špitálu sv. Alžběty. Vidíme zde postupnou klerikalizaci řádu 

a jejich odklon (zatím stále velmi mírný) od špitálních povinností k povinnostem duševně 

pastýřským.  163

Patrně během 14. století wrocławští bratři rozvinuli prodej tzv. prebend,  (nebo obročí) 164

což znamená příjem spojený s určitou církevní službou. Prebenda prodávali za určitý obnos 

zejména šlechtickým důchodcům mimo město. Na základě literatury se domnívám, že šlo ve 

špitálním slova smyslu o něco podobného dnešnímu domovu důchodců.  165

Šlechtic nebo měšťan zaplatil špitálu určitý obnost a potom na stáří přišel do špitálu a zde 

se o něj starali bratři, měl tam vlastní komůrku a mohl tam v klidu dožít. Zpočátku se jednalo 

hlavně o šlechtice, jak dokládají dochované nekrology. Jména prebendářů, kteří ve špitálu 

dožili jsou totiž jména, které v té době měla v oblibě wrocławská šlechta.  Z toho plyne, že se 

velmi brzy rozvinul systém rent, potvrzující co již bylo nastíněno. Słoń nazývá tyto lidi jako 

tzv. prebendáře.  Ti ve špitále žili z rent, které již dříve zaplatili.  166

Na základě tohoto se ze špitálu stala z původně dobročinné nyní částečně příspěvková 

instituce a to vyústilo ve specializaci různých oddělení v tomto špitále. Tyto změny se také 

odrazily na přetvoření budovy, část budovy byla určena právě prebendářům a oddělení pro 

nemocné a chudé byla oddělena od této sekce. Podle Eysymontta mistr Heune (1483–1506) 

odkázal Matthiasi Strahlovi dům vedle špitálu, aby se tam mohli umístit chudí a nemocní, 

zatímco hlavní budova špitálu pravděpodobně zůstala pro užívání katolíků a prebendářů.  167

 BAŠKOVÁ 2012, 53.162
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5.3. Vnitřní změny ve špitále 

V polovině 14. století se ve Wroclawi mění situace, vládu ve městě prakticky převzala 

městská rada.  Tomuto faktu se práce bude věnovat v podkapitole 5.5., nyní uvádím jen pro 168

osvětlení situace, v jakém století se nacházíme. Klášteru sv. Matěje, stojícím ve stejném 

komplexu, v té době podléhaly všechny slezské domy křižovníků a z části špitálu se stává již 

zmiňované centrum správy slezské odnože řádu. Řád se postupně "nenápadně" stahoval 

z dobročinné činnosti a ve Svídnici a Lehnici  dokonce došlo ke kroku zrušení tamních 

špitálů. Je dost pravděpodobné, že tento krok byl zvažován i u špitálu sv. Alžběty, jak uvádí 

Marek Słoń.   169

Roku 1378 se sešla kapitula polské provincie řádu, v dokumentu, který tehdy sepsali, 

nacházíme následující vyjádření, jehož latinský přepis přinesla Słońova kniha , z tohoto 170

dokumentu vyplývá, že infirmárie (místnost, kde byli ošetřováni nemocní řeholníci) byla pod 

speciálním dohledem wrocławského dómu a mohla být odloučena od kláštera i celého řádu. 

Słoń se domnívá, že zde jde nepochybně o špitál sv. Alžběty. Z neznámého důvodu se 

kapituly přímo neúčastnil Jan Zebinwirt, tehdejší mistr wrocławský, je však velmi často 

zmiňován, neboť se velmi angažoval v práci o chudé.  Tato důležitá zpráva dokládá, že 171

pokud jsou v řádu pořád mistři, kteří se významně zasazují, co se týče péče o chudé 

a nemocné, není ještě třeba obávat se zániku existence špitálu.  Domnívám se, že souvislost 

kapituly se špitálem spočívá v tomto případě v tom (neboť klášter a špitál se stávají velmi 

provázanými), že péče o chudé a nemocné v té době pro wratisławský konvent nebyla 

primární, i přesto, že tehdy měli mistra, který tyto charitativní aktivity podporoval a snažili se 

péči o chudé a nemocné a to i své bratry odloučit jako jakýsi speciální oddíl, který k řádu sice 

patří, ale už na něj není upírána ta největší důležitost. V tomto dokumentu už špitál není  

popisován jménem "hospitále" jak býval obvykle popisován celý klášter wrocławský s jemu 

podléhajícím špitálem čili "domem chudých".   172
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Smysluplnost dalšího udržování a životaschopnosti špitálu vyvolala na kapitule ostrou 

diskuzi. Ta poté vyústila v dlouhodobé táhlé hádky mezi vedením řádu a wrocławským 

konventem. Nejvýraznější osobou byl již zmiňovaný Jan Zebinwirt, jeho zaangažování v péči 

o chudé potvrzují i zdroje jako sepsaná historie řádu od Fibigera ze 17. století.  Domnívám 173

se, že je třeba upozornit na jeden z významných momentů v historii špitálu sv. Alžběty, totiž 

že v této době, kdy se poprvé uvažovalo o zániku existence špitálu, tedy za doby kdy byl 

mistrem Jan Zebinwirt (1370–1391), byli křižovníci několikrát opět popsáni jako "ministrés 

infirmórum" sv. Matěje.  Práce Jana Zebinwirta značně přispěla k tomu, že špitál v této době 174

nezanikl a zasloužil se na tom, že byl zachován současný stav a hádky nevyústily v žádnou 

změnu. Słoń dokonce předpokládá, že Zebinwirt chtěl ve Wroclawi opět nastolit dobročinnou 

činnost jakožto hlavní a primární aktivitu řádu.  Dům chudých přesto stále existoval pod 175

bedlivým dohledem kláštera a v jeho stínu. Pokud pohlédneme zpátky k úplným počátkům 

špitálu, vidíme již jasné změny v preferencích. Tato situace se udržela až do konce 

středověku.  

V roce 1473 Praha potvrdila výběr nového mistra špitálu u sv. Alžběty.  Při tom byly 176

vypočítávány jeho kompetence a opět bych toto ráda vyzdvihla jako velmi významný moment 

v historii špitálu, péče o chudé a nemocné se v tomto výčtu nacházela až na POSLEDNÍM 

místě. Pak je v dalších dokumentech zmíněno, že na špitální činnost není přikládán až tak 

velký význam a že řád by se měl věnovat hlavně duchovní službě. Všechny tyto střípky dávají 

dohromady obraz řádových změn, které působí velmi smutně oproti původním ušlechtilým 

záměrům a nastiňují již teď, že budoucnost špitálu sv. Alžběty bude v tomto směru 

bezpochyby strmě klesat a skončí neslavně. Přesto máme ještě zprávu, takřka pozoruhodnou, 

z počátku 16. století, kterou uvádí Marek Słoń:  tou dobou bylo chudých a nemocných 177

třikrát až čtyřikrát více než samotných řádových bratří, celkem bydlelo v klášteře tehdy 40–50 

osob a k tomu tam docházela početná čeleď.  
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S charitativními úkoly řádu se vázala také přítomnost žen v jeho zdech. Představená sester 

v tomto řádu byla označovaná jako magistra, setkáváme se s nimi ve slezských klášterech 

i v době po zákazu přijímání nových žen, členek z roku 1292, který jsem již zmiňovala. 

V pramenech se o této funkci magistry dočítáme až do 15. století, pak funkce buď zanikla 

a nebo se začali řídit předpisem o nepřijímání žen. K tomuto bádání jsou velmi užitečné 

zejména nekrology. Ženy v klášteře ovšem byly i nadále, je jisté, že během 14. století se tam 

vyskytovaly šafářky. Ty s pomocí služebnictva pravděpodobně vedly práci o chudé, ale 

i společnou klášterní kuchyni. Šafářka dostávala od řádu peníze, se kterými mohla samostatně 

disponovat. Vedení tohoto útulku pro ni bylo nejspíše hlavní pracovní náplní. Sloń  ve své 178

knize píše, že se jedna z šafářek během vyřizování nějaké osobní záležitosti u soudu titulovala 

jako "pečovatelka v domě chudých".  

 
5.4. Spory s pražským konventem 

Další fáze ve vývoji špitálu jsou rozpory, které vznikaly mezi wrocławským konventem 

a pražským generalátem. Díky tomu, že se křížovníci z Prahy rozšířili během jednoho století 

napříč celou střední Evropě, nemohli jednotlivé špitály pražští mistři navštěvovat příliš často 

a díky tomu se v těchto konventech vyskytovala nedorozumění. Díky odlehlosti špitálů 

a nedostatku dopravních prostředků trvalo dlouho, než mohl velmistr rozhodnout 

o kázeňských věcech nebo o koupi, prodeji či směně majetků. Kvůli tomuto zdržení 

v komunikaci se často stávalo, že wrocławský konvent často jednal sám za sebe i ve věcech 

důležitých, ke kterým neměli pravomoc. 

Příkladem takového sporu je pře, do které byl vtažen pražský velmistr Rudiger. Vznikla 

díky tomu, že Konrád I. sice udržel všechny fary, komendy a hospitály v nezměněném stavu 

a ještě majetek zvětšil, ale za jeho vlády mezi lety 1305–1313 trpěla řádová kázeň. Biskup 

Jindřich I. naléhal na zástupce řádového velmistra Jana I., aby špitál navštívil. Jan I. ovšem 

tuto návštěvu odmítl. Biskup si tedy stěžoval u papeže Jana XXII., jak dokládá listina z října 

1318 [32].  V této listině se dočítáme, že „Jindřich, biskup wrocławský, oznamuje papeži, že 179

dal do klatby mistra a převora špitálu sv. Matěje ve Wrocławi, kteří jej nepustili do špitálu, 

aby vykonal jeho vizitaci a podali neprávem inserovanou apelaci proti jeho požadavku 
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papežskému stolci a vizitační právo mistrů pražského špitálu.“ Jak se také dozvídáme z této 

listiny, křížovníci nemeškali a podali biskupovi vysvětlení skládající se z těchto bodů: 

1) Křižovníci jsou od počátku podřízeni Svatému Stolci a tedy vyňati z biskupské 

pravomoci. 

2) Wrocławský špitál je v ohledu duchovním spravován křižovníky, tudíž by návštěva 

neměla význam, protože biskupovi toto právo nepřísluší. 

3) Špitál sv. Alžběty dali vévodové s biskupovým souhlasem „ad gubernandum“, jak 

uvádí Hradec.  180

4) Přiznávají, že právo visitační přísluší pražskému velmistrovi. 

Biskup Jindřich i přesto žádal papeže, aby mu bylo dovoleno konvent navštívit a to nejen 

špitály ale i fary, protože se sám osobně chtěl přesvědčit o jejich stavu. Mistr mu v tom ale 

opět zabránil. Biskup mistra a převora exkomunikoval, jak máme v listině doloženo. V této 

chvíli je do sporu vtažen pražský velmistr Rudiger. Papež Jan XXII. totiž listinou vydanou 

v roce 1318 [33] nařizuje, aby biskup míšeňský, křížovníci a vévoda Jindřich jmenovali 

soudce a komisaře, kteří by tento spor o vizitaci rozhodli. Wrocławští křižovníci spor vyhráli 

díky předloženému reversu vydanému Jindřichem I. z roku 1257. Tato listina uznává, že 

wrocławský konvent je podřízen pražskému a tudíž na visitaci nemají wrocławští biskupové 

právo.  Od této doby se pak biskupové o vizitace  konventu nepokoušeli. 181

V průběhu let se vlekly různé spory mezi vedením pražského generalátu u sv. Františka 

a konventem wrocławským. Mistři prodávali řádové pozemky bez dovolení a koupě nových 

nebyla cenově stejná jako pozemků odcizených. Jediná pozitivní koupě pozemků byla za 

Petra I. Byla to koupě vsí Meroczima s Sv. Kateřina. Pražské vedení řádu stále zdůrazňovalo 

svá práva, na která měli nárok a mistři wrocławští zase rady pražského velmistra často 

nedbali, a to ani v důležitých věcech. To mělo za následek stále větší rozepře. Změna se udála 

až za příchodu mistra Františka Schönfelda do úřadu v roce 1404–1405. Schönfeld zařídil 

dlouho nepřítomný smír mezi oběma konventy.  V roce 1404 byla vydána listina „amicabilis 182

compositio“. Tato listina byla velmi důležitá pro budoucnost, protože se k ní mistři odkazovali 
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v případě nových konfliktů. Když poté mistři skládali přísahu velmistrovi řádu, odvolávali se 

právě na rok 1404. [34] Práva, která byla pražským velmistrům přiznána, zůstala platná až do 

zrušení křížovnického řádu ve Slezsku. 

Slezští křižovníci uznali svou podřízenost pražskému generalátu a přiznali velmistrovi 

visitační právo. Jak uvádí Hradec, listina, která je někdy také nazývána konkordátem, 

obsahovala, že svrchované právo nad konventem u sv. Matěje je přiznané pražskému 

velmistrovi. Dále pak, že velmistr má právo a povinnost buď sám, nebo jeho zástupci, 

visitovat konvent vždy po 3 letech a s nepříliš velkým doprovodem – to znamenalo ne více 

jak 12–14 koní. Velmistr má také právo ze závažných důvodů wrocławského mistra sesadit.  183

 

5.5. Rozpory s městem 

Poslední důležitou podkapitolou týkající se sporů, které vedl konvent u sv. Alžběty, jsou 

rozpory osazenstva špitálu s městskou radou. Ve druhé polovině 14. století se mění situace ve 

Wrocłavi a vládu nad městem prakticky přebírá městská rada, ta ale neměla nad špitálem 

patronátní právo. 

Je třeba stručně nastínit situaci vládnoucí u sv. Alžběty a nahlédnout na situaci v širším 

kontextu tehdejšího chodu špitálu, aby bylo možné pochopit, proč měl například spor o klíč 

k městské bráně takovou důležitost. Vrátím se proto do roku 1253, v té době křižovníci 

vlastnili ve wrocławském knížectví 7 vsí – o 3 později buď přišli, nebo vsi zanikly, prameny 

se v tomto rozcházejí.  V roce 1305 koupili Dobronice a Strachocin a pak přišlo velké 184

investování, celý objekt špitálu s klášterem (tyto instituce byly podle všeho velmi úzce spjaty) 

získal Mokronos Dołny a koupil 3 větší vsi – Groblice, Gajków a Marcinkowice.  Tyto 185

vesnice osazenstvu špitálu a kláštera odváděli jídlo, takže vlastnictví těchto statků bylo velmi 

důležité. Nicméně dalo se očekávat, že takovéto obrovské náklady se ukázaly jako 

překračující možnosti křižovníků. Mistr Jerzy von Niemand wrocławský konvent velmi 

zadlužil a toto zadlužování bohužel dále pokračovalo. Jedná se o jedno z méně šťastných 

období špitálu. Zde se poprvé dostává ke slovu wrocławská městská rada. Z důvodů 

 Další literatura k tomuto tématu např: HRADEC 1930, BAŠKOVÁ 2012, BUBEN 2002.183
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nesplácení dluhů byl wrocławský konvent na čas exkomunikován a wrocławská rada se 

pokoušela z královského pověření převzít řízení špitálu. Toto je pravděbodobně poprvé, kdy 

se městská rada snaží převzít záležitosti špitálu a nějakým způsobem do nich zasáhnout. 

Křižovníci odesílají do Prahy prosbu o pomoc a podle Marka Słońe vysvětlují nastalé potíže 

živelnými katastrofami.  Jerzy von Niemand pak zcela očekávaně ztrácí vládu nad špitálem 186

a byl právem obviněn z toho, že celý majetek zruinoval. Už toto se zdá dost zlé, nicméně to 

nejhorší mělo teprve přijít.  

V 15. století se přes špitál přehnaly husitské nájezdy a ty způsobily úplné rozvrácení 

hospodářství wrocławského špitálu a kláštera. Mistr musel zastavit většinu pozůstavšího 

majetku a křižovníci pak museli vynakládat ohromné úsilí na to, aby ho získali zpátky. Na 

sklonku 15. století se jim podařilo většinu majetku získat zpátky, ale přišli o Strachoczyn. 

V knize Marka Słońe Szpitale średniowiecznego Wrocławia  je zobrazena následující mapa 187

[35], která ukazuje špitální a klášterní majetek na počátku 15. století, v době kdy je na tom 

konvent nejlépe, než se přes ně přehnala všechna ta neštěstí. V okruhu 20 km od Wroclawi 

měli 6 usedlostí a celkem pracovalo pro bratry 6 mlýnů. Konvent měl také právo rybolovu ve 

4 lokalitách u řeky Ołavy a jedna z vesnic byla obydlená jen rybáři, ti předávali velkou část 

svého úlovku přímo klášteru. Ke klášteru také patřily dva lesy. O přesných povinnostech vsí, 

zejména co vše musely konventu odvádět, se toho však ví jen velmi málo. Co se týče 

naturálních příjmů Słoń uvádí, že je známo, že lidé z Dobrzychowic jim dávali žito a oves 

a hostinský z Marcinkowic dával ještě ječmen.  Nicméně velká většina příjmů asi probíhala 188

formou finanční renty. Pravděpodobně to bylo ve formě desátků, avšak těchto informací se 

dochovalo ještě méně. Možnosti špitálu byly nastaveny jak na příjmy financí, tak naturálií. 

Zajímavý je značný počet statků, mlýnů, rybníků a zejména práva lovu náležející 

wrocławským bratřím. To by mělo spolehlivě uspokojit většinu ne-li všechny jejich potřeby 

obživy. Je zřejmé, že si bratři vůbec nežili špatně, co se týče zajištění. To se samozřejmě 

týkalo i chudých a nemocných, o které se starali.  

 SŁOŃ 2000, 138.186
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Dalším zajímavým faktem svědčícím o tom, jak privilegovanou pozici špitál zaujímal je, 

že kromě práva rybolovu měli křižovníci právo svobodného převážení zboží po Odře 

a Ołavě.  Jelikož se špitál nacházel v blízkosti hradeb a řeky, měli tak poměrně snadný 189

přístup i k nejlepší říční transportní stezce, která se v blízkosti Wrocławi nacházela. Taková 

privilegia v té době rozhodně nebyla běžná. Co více, také k nelibosti městské rady 

disponovali klíčem od městské brány zvané brána sv. Matěje. [36] To velmi usnadňovalo 

přístup k vodní cestě i k podřízeným vesnicím. Křižovníci měli několik majetků v samotné 

Wroclawi jako například mlýn, špejchar a zahrady. Tyto majetky poskytovaly klášteru mnoho 

produktů jako např. mouku a další aniž by to museli vozit z daleka. Dalším možným 

dokladem naturálního zajištění konventu je, že v kostele sv. Matěje sousedícím se špitálem se 

údajně nacházela kaple pekařských služebníků.  Jedná se o analogii se špitálem křižovníků 190

v Bresciu, je pravděpodobné že wrocławský konvent mohl mít s pekaři podobnou dohodu 

jako v Bresciu, je možné se domnívat, že cech pekařů zajišťoval konventu pečivo zdarma 

a nebo velmi levně. Vše ukazuje na to, jak dobře byl špitál zajištěn a na jeho velkou 

samostatnost. Správa takto rozsáhlého hospodářství musela býti velmi organizačně náročná 

a je známé, že pro značnou část konventu, který sestával z několika desítek osob, byl hlavní 

úkol správa majetku. Słoń se domnívá , že takhle obrovské majetky nemá smysl si držet pro 191

těch cca 40 lidí, jež obývalo špitál. Domnívá se, že tam musel fungovat obchod, je možné, že 

třeba s jinými kláštery a špitály. Porovnání míry produkce prováděné v majetcích špitálu sv. 

Alžběty a sv. Ducha ve Wrocławi ukazuje, že statky a ostatní příslušenství špitálu sv. Alžběty 

musely pracovat také za účelem prodeje. Bohužel se však nedochovaly účetní knihy, takže je 

možné se jen domnívat na základě toho co se dochovalo v literatuře, zda a jak to v praxi 

fungovalo.  

Díky tomu, že byli wrocławští křižovníci samostatní v zásobování, tak byli pravděpodobně 

takřka nezávislí na městě, což bylo pro konvent velmi důležité. Protože vztahy mezi mistrem 

wroclawským a městskou radou nebyly zrovna nejlepší. Stále opakujícím se, troufám si tvrdit 

až klíčovým sporem je spor o klíč k městské bráně sv. Matěje. Právo kontroly nad tímto 
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vchodem do města získali křižovníci v roce 1410, jedná se o vchod blízko špitálu a řeky.  192

Současně také získali privilegium svobodného využívání vodní stezky na Ołavě. V době 

zániku konventu, v roce 1432 jim byl klíč dokonce na chvíli odebrán, ovšem v roce 1439 král 

rozkázal dát ho bratrům zpátky.  Je třeba se zabývat argumenty, kterými se oháněly obě 193

strany tohoto sporu. Zde je totiž patrný návrat k hlavnímu problému, kterým se práce zabývá 

a to je péče o chudé a nemocné. Rada se oháněla tím, že odpovídá za celé město a že 

křižovníci nejsou schopní se starat a spravovat dobře věž a bránu. Křižovníci se odvolávali na 

svá privilegia, že potřebují přístup ke svým vesnicím a mlýnům a také na dobro nemocných. 

Pravděpodobně byl pro špitál důležitý i snadný přístup k vodě, např. kvůli praní prádla. Jak již 

bylo řečeno, v té době se snažili péči o nemocné o něco omezit, zde je však vidět, že když 

došlo ke krizovým situacím, které by je měly stát jejich pohodlí tak se křižovníci neváhali 

odvolat na jejich dobro. Vládce se postavil na stranu konventu, ale zásadní rozdíl náhledů na 

situaci tady zůstal a spor byl sice utišen, nicméně strany k sobě zachovávaly zášť 

pravděpodobně i nadále. Domnívám se, že křižovníci potřebovali svou samostatnost, neboť na 

pomoc města nemohli spoléhat, jelikož s ním byli na kordy. Město je nutilo, aby se věnovali 

dobročinné činnosti, což je až tak úplně již netáhlo a bylo jim vyhrožováno, že přijdou o své 

výsady. 

Městská rada se snažila převzít vedení špitálu již v roce 1424, to jim však nevyšlo. 

Problém, ale evidentně trápil nejednu generaci, protože značný čas počkali a v roce 1523 

napsali dopis králi, kde si stěžovali, pravděpodobně celkem oprávněně, že řád se odklonil od 

svého původního dobročinného účelu a že konvent prakticky přestal pečovat o chudé a proto 

je potřeba aby péči o chudé převzalo město.  Je dost pravděpodobné, že to nebyl první dopis 194

tohoto znění od městské rady králi. Roku 1507 získali křižovníci potvrzení svých majetků 

a privilegií, kde je zdůrazněno, že mají na starost 30 chudých. V odpovědi na stížnost rady 

z roku 1523 se odvolávají právě na tento řečený dopis. Počet chudých, o které pečovali, se zde 

jeví jako důvod existence konventu a právě na něm záležela jeho další existence ve městě.  195
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Je známo, že špitál sv. Alžběty nebyl jediným špitálem, který měl s městskou radou 

problém. Řádoví bratři byli vypovězeni ze špitálu sv. Ducha (který byl pod správou 

augustiniánů) právě kvůli obvinění, že nevykonávají své charitativní povinnosti. V roce 1523 

se wrocławské městské radě podařilo převzít dozor nad tímto špitálem.  Křižovníci se však 196

dokázali na svém místě udržet. Ač měl špitál pro městskou radu, díky svým rozlehlým 

statkům jistý význam, tak o mnoho důležitější pro ně byla fara. Patronátní právo nad farním 

kostelem sv. Alžběty bylo svěřeno křižovníkům už v době jeho založení. Bratři si toto 

privilegium velmi hlídali a častokrát si ho nechali potvrzovat v průběhu celého středověku. Je 

proto možné, že nátlak městské rady na špitál, například událost s klíčem k městské bráně, 

měl ve skutečnosti za cíl získat kontrolu nad farností. Teprve hrozba likvidace klášteru 

donutila konvent, aby se zřekl svého patronátu nad farou. Za to, že dobrovolně odevzdali 

kostel křížovníkům, zůstalo zachováno hlavní sídlo odnože slezského řádu. 
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6. Wrocławský špitál v kontextu středoevropského 
špitálnictví 

Poslední kapitola práce se bude věnovat umístění wrocławského špitálu sv. Alžběty do 

kontextu středoevropského špitálnictví a některým zajímavým analogiím. Vzhledem 

k omezenému rozsahu práce se bude zaměřovat zejména na obecné a důležité informace 

týkající se středoevropského špitálnictví, dále na několik špitálů a analogií ve Wrocławi, 

Praze a na několik nejdůležitějších evropských středověkých špitálů.  

Špitály byly zřizovány především při klášterech, ale také u sídel biskupů a kapitul. Od 12. 

století byly zakládány i z iniciativy panovníků, šlechticů, měšťanů či korporací. O tom komu 

špitál bude poskytovat péči, v jakém rozsahu a jak bude o nemocné pečováno, se rozhodovalo 

už při fundaci na základě záměru zakladatele a výši finančních zdrojů. Špitály nebyly samy 

o sobě homogenní tělesa, ale nabízely širokou škálu různých typů péče , mohly být určeny 197

různým skupinám, chudým, nemocným, poutníkům a nebo mohly sloužit jako např. 

sirotčince. Správa a organizace zařízení závisela primárně na funkci fundátora. V praxi bývala 

oddělena správa majetku a péče o chovance. Nejvyšším úředníkem špitálu býval správce, 

kterému byl podřízen příslušný správní, hospodářský i ošetřující personál. V 11. století se 

zvýšil zájem o poutnictví, což vedlo k započetí procesu oddělování částí sloužících jako 

ubytovny pro poutníky a vlastních špitálů, „pečujících v duchu křesťanského milosrdenství 

především o chudé, nemocné, staré, sirotky a další potřebné“ jak uvádí Petr Svobodný 

a Ludmila Hlaváčková.  I když péče o potřebné byla povinností každého křesťana, péčí 198

o nemocné se ve 12. století zabývaly především rytířské a křižovnické řády vzniklé na půdě 

Svaté země. Špitály byly dány do správy řádovým bratrům a sestrám, kteří zde naplňovali 

křesťanský ideál pomoci bližnímu. Kromě Křižovníků s červenou hvězdou, kterým se práce 

již věnovala, se o chod špitálů staraly i další řády, mezi jinými například Vojenský a špitální 

řád sv. Lazara Jeruzalémského, rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského (johanité), Řád 

milosrdných bratří, klarisky, alžbětinky (Řád sv. Alžběty Durynské), Kongregace milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského a další jako voršilky, zdislavky nebo diakonky.  199
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Umístěním špitálu se práce sice už zabývala na začátku druhé kapitoly, zde bych se však 

k této problematice ještě ráda vrátila. Co se týče podoby či umístění, mají středověké 

evropské špitály určité vlastnosti charakteristické pro tehdejší zařízení tohoto typu. Práce již 

uváděla v předchozích kapitolách, že špitály byly často situovány v jisté vzdálenosti od centra 

města, poblíž vody u vnitřní strany hradeb. [37] Tuto dispozici nesdílejí všechny evropské 

špitály, jedná se spíš o jednu z častých možností jejich umístění. Dispozici umístění u hradeb 

má například špitál svaté Alžběty ve Wrocławi, špitál v Lehnici, Kluczborku, Burgundsku, 

Paříži či český, křižovnický špitál sv. Františka u křižovnického kláštera v Praze.  Často 200

byly také stavěny u poutních a nebo obchodních cest. Takto byl umístěn například špitál 

Božího hrobu (Bożego Grobu) ve Wrocławi, který ležel v blízkosti poutní cesty, ale neležel 

v těsné blízkosti řeky jako např. wrocławský špitál sv. Alžběty. 

Špitální budovy byly až do doby pozdního středověku velmi jednoduše konstruované, 

především sálového a halového typu. Jejich vybavení bylo často střídmé -  byly vybaveny jen 

kaplí nebo oltářem. Měly společnou funkci modlitební a obytnou.  Někdy mívaly oddělený 

menší sál, za účelem chirurgických zákroků. Eysymontt uvádí, že tento základní model 

jednokřídlového špitálu s velkým sálem pro nemocné se na některých místech držel až do 18. 

století.  Příkladem může sloužit třeba špitál svatého Ducha v hornorakouském Braunau. [38]  201

Paralelně k tomu se ale v Itálii už od 14. století rozvíjel další typ špitálu – mnohakřídlé 

budovy, které byly uvnitř rozdělené. První z takovýchto rozdělených budov byl špitál Santa 

Maria Nuova ve Florencii, jehož první křídlo bylo postaveno v roce 1315. 

Nejcharakterističtějším špitálem tohoto typu byl pak Ospeda Maggiora v Miláně, fungující od 

roku 1456, založený Francescem Sforzou. Byl založen na půdorysu velkého obdélníku s osmi 

nádvořími. [39]  202

 I ve Wroclawi se v roce 1460 pokusili o vybudování impozantní trojpodlažní budovy na 

reprezentativním místě poblíž městské brány, svou funkci plnila však jen do roku 1522. Tento 

nový architektonický typ špitálů vznikl díky tehdejším změnám v jejich funkci.  V průběhu 203

14. století si totiž mnoho měšťanů začalo zajišťovat pobyt na stáří ve špitálních institucích, 

 EYSYMONTT 2008, 13.200

 EYSYMONTT 2008, 12.201

 EYSYMONTT 2008, 12. Další literatura k tomuto tématu např. HICKEY 2008 nebo DIRMEIER 2010.202

 EYSYMONTT 2008, 10.203
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a proto dochází ke změně jejich architektonické formy. Důsledkem toho bylo, že budovy, 

které měly dříve pouze jeden sál, byly přestavovány tak, aby v nich bylo více místností. 

Jedním z nejstarších takových příkladů tzv. “měšťanského špitálu” je špitál svatého Ducha 

v Mohuči z roku 1236, původně dvoupodlažní, rozdělený na sedm příček. Z jednoho sálu tak 

vytvořili sál o podlaží vyšší a s větším počtem místností.  Rozdělování špitálů pomocí 204

příček nebylo nic neobvyklého, docházelo k nim poměrně často, jednalo se pravděpodobně 

o nejsnažší přizpůsobení se a řešení nově vzniklé situace. 

Eysymontt popisuje ještě jeden příklad stavebního typu a rozložení špitálu. K tomuto typu 

by se podle něho měl řadit i špitál sv. Alžběty ve Wrocławi, jehož předlohou byl františkánský 

špitál v Marburgu.  Oba byly postaveny na půdorysu kříže, jehož ramena jsou pak 205

zakončena třemi apsidami. Základem ale stále zůstává podlouhlá typická sálová špitální 

budova. Bohužel se nedochoval žádný plán středověkého špitálu sv. Alžběty a to co 

o rozložení budov víme jsou v mnoha případech jen útržky, pocházející z pramenů nebo 

z archeologických průzkumů. Sami polští historici si s přesným rozložením budov neví rady, 

je známo kde ležela stavební parcela, z archeologických výzkumů máme představu o tom, kde 

se nacházela minimálně jedna budova, špitál ale podle pramenů sestával ze dvou halových 

budov, jejichž přesné rozložení a umístění není dodnes ujasněné. Může se zde tedy opět jednat 

o otázku k dalšímu bádání, objasnění tohoto problému by mohly napomoci další 

archeologické výzkumy. K představě o tom jak špitál mohl vypadat nám může napomoci 

i špitál svatého Ducha v Lübecku, který byl podle Eysymontta  postaven na podobné 206

dispozici se dvěma rovnoběžnými dlouhými křídly [40, 41, 48], jehož stavba započala již před 

rokem 1287. Další možnou analogií k wrocławskému špitálu by mohl být i špitál v německém 

městě Goslar. [42] Jeho protáhlá špitální budova přiléhá ke kapli podobným způsobem jako 

budova špitálu sv. Alžběty ke kostelu sv. Matěje (jedná se o tu budovu, která je doložena 

archeologickými výzkumy). Dá se říci, že typická forma špitální budovy je spíše protáhlá. 

Prodloužené obdélníky špitálních křídel byly takřka pravidlem pro většinu evropských 

středověkých budov tohoto typu. Jako příklad je možné jmenovat špitál svatého Jana 

v Angers, pocházející z poloviny 12. století. Jeho sál pro nemocné byl dlouhý 60 metrů. Nebo 

 SŁON 2000, 132. Další literatura k tomuto tématu např. EYSYMONTT 2008.204

 EYSYMONTT 2008, 8.205

 EYSYMONTT 2008, 9.206
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špitál Notre Dame de Fontenilles v Tonnerre z roku 1239, jehož sál pro nemocné byl ještě 

delší, měřil 100 metrů. Ideální rozvržení místností a budov určených k péči o nemocné je 

možno také dohledat v proslulém vzorovém plánu benediktinského kláštera v St. Gallen, toto 

rozvržení nebývalo však v praxi příliš uplatňováno a když tak velmi sporadicky. 

Nutno poznamenat, že špitály nebyly jediným středověkým zařízením pečujícím 

o nemocné. Byla tu ještě tzv. leproseria, veřejné ústavy zaměřené výhradně na péči 

o nemocné, i když původně jen jedinou chorobou – malomocenstvím. Špitály oproti tomu 

byly přístupné teoreticky všem – chudým, nemocným, důchodcům i poutníkům. 

Malomocenství byla nemoc, která se Evropou rozšířila v důsledku křižáckých válek, zvláště 

v hustě obydlených městech. Vyžádala si zvláštní opatření proti jejímu šíření, hlavně izolaci 

nemocných a to nejlépe za hradbami měst. Právě tam se leproseria nejčastěji nacházela. Jedno 

leproserium se nacházelo i ve Wrocławi, jak už jsem se zmínila ve 4. kapitole. Leproserium 

sv. Lazara (polsky Leprozorium św. Łazarza) vzniklo dřív než špitál sv. Alžběty, přibližně 

v letech 1214–17.  207

Špitál sv. Alžběty nebyl jediným středověkým špitálem, který se ve Wrocławi nacházel. 

Kromě již zmíněných špitálů sv. Ducha a Božího hrobu se tam nacházel např. také špitál 

Božího těla (Bożego Ciała), zvaný i nejsvětější Trojice, který byl fundací městské rady. To 

jsou asi nejvýznamnější špitály, které se ve středověké Wrocławi nacházely (spolu se špitálem 

sv. Alžběty). Špitály sv. Ducha a sv. Alžběty jsou si v mnohém podobné, mají podobné 

zaměření a oba se nacházely v těsné blízkosti řeky Odry. Špitál sv. Ducha se nacházel na 

malém ostrově, který leží mezi soutokem Odry a Oławy a nazýval se Nové město (Nove 

miasto). Tyto dva špitály od sebe ani nebyly příliš daleko vzdáleny a oba byly zaměřeny na 

péči o chudé, nemocné a poutníky.  Oproti tomu již zmíněný špitál Božího hrobu se 208

nacházel v jiné části Wrocławi a měl oproti špitálu sv. Alžběty a sv. Ducha i odlišné zaměření 

a vznikl později. Špitály sv. Ducha a sv. Alžběty vznikly již ve 13. století (jednalo se o první 

dvě špitální zařízení vzniklé ve Wrocławi).  Městský špitál Božího hrobu vznikl až v 15. 209

století, kolem roku 1488 a byl to první wrocławský špitál a zároveň sirotčinec, který se 
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věnoval péči o děti. Dnes stojí na jeho místě moderní budova a jeho fragmeny se nachází 

v baru ve sklepní části budovy. [43] Nedávno probíhalo ve Wrocławi bádání týkající se tohoto 

špitálu, výsledky ale zatím nejsou publikované ani plně zpracované. Přesto však je známo, že 

špitál sv. Alžběty je historicky cennější, špitál Božího hrobu je zase lépe zachovaný 

a důležitější, co se týká architektonické stránky. Všechny tři zmíněné špitály – sv. Alžběty, 

sv. Ducha a Božího hrobu se nacházely v levobřežné části Wrocławi. [1] 

Práce se ještě bude krátce zabývat špitálem sv. Ducha, jakožto prvnímu vzniklému špitálu 

na území Wrocławi. [44] První zmínky o špitálu se dochovaly v zakládací listině už z roku 

1214. Vznikl z popudu opata Witosława a konventu kláštera který sídlil na Píseckém ostrově. 

Ti poprosili o udělení země pro výstavbu špitálu. Spadal pod správu řádu augustiniánů, spolu 

s kostelem sv. Ducha, který se nacházel v těsné blízkosti špitálu. Zajímavostí je, že je 

dochováno, že kromě práva rybolovu, které získal špitál v roce 1231 měli také právo získávat 

vesla z vorů splavovaných na Odře, údajně na podpal pro prebendáře.  Jak už práce uvedla 210

v páté kapitole, později nad špitálem sv. Ducha převzala dozor městské rada, evidentně se mu 

tedy nepodařilo vyjít z neshod s městem tak “vítězně” jako křižovníkům, kteří sídlili 

u sv. Alžběty.  Výstavba novodobého opevnění od roku 1591 způsobila, že byl špitál 211

rozebrán a v roce 1597 už je uváděno, že se jedná o zbořený špitál.  Byl přesunut do malého 212

domu konventu, zvaného u sv. Sebastiána a na jeho místě vzniklo opevnění. Špitál sv. Ducha 

tedy sice vznikl dříve než špitál sv. Alžběty, křižovníci se ale na svém místě udrželi déle.  

Práce se nyní bude zabývat několika příklady středověkých špitálů z našeho území. Prvním 

pražským doloženým špitálem je týnský špitál Panny Marie, jehož počátky jsou kladeny do 

10. století. Jeho počátky jsou spojovány s existencí kupeckého dvora a kromě cizích kupců 

prý pečovali i o dvanáct chudých a nemocných. Toto číslo je velmi oblíbené neboť odkazuje 

na dvanáct Kristových učedníků, jak píší Petr Svobodný a Ludmila Hlaváčková. Zanikl však 

již ve 13. století. Následovalo množství dalších, jmenuji například johanitský špitál 

u malostranského konce mostu přes Vltavu z 12. století. Ze 14. století pak mohu zmínit dvě 

fundace významného arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, a to díky zasvěcení blízkého kostela 

 EYSYMONTT/ ILKOSZ/ TOMASZEWICZ/ URBANIK 2011, 211.210

 Viz. Rozpory s městem, pátá kapitola, pátá podkapitola.211

 EYSYMONTT/ ILKOSZ/ TOMASZEWICZ/ URBANIK 2011, 211.212
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špitál známý jako u svaté Alžběty ve vyšehradském podhradí [45] a druhý špitál 

u sv. Antonína a sv. Alžběty na Hradčanech.  Obě tyto fundace mají zcela jistě velký 213

význam pro pražské špitálnictví, jak už jsem však poznamenala, bohužel se mu nemohu 

věnovat rozsáhleji. Zcela jistě zajímavým špitálem byl také kapucínský špitál objevený na 

pražském Náměstí Republiky během vykopávek v roce 2003–2006. Při okraji vznikajícího 

náměstí byl roku 1350 vystavěn gotický špitál Jana Jakuba s kostelíkem Panny Marie, který 

sloužil jako špitální svatyně, jak uvádí ve své diplomové práci Šárka Juřinová, která se na 

výzkumu podílela.  Výzkum bohužel není zatím zcela zpracován, proto informací o tomto 214

špitálu ze 14. století zatím není mnoho. Víme však, že byl při vykopávkách rozpoznán podle 

podlouhlé halové budovy, tak typické pro evropské středověké špitálnictví.  215

Posledním pražským špitálem, kterému se práce bude věnovat je velmi významný 

křižovnický špitál sv. Františka , vzniklý z iniciativy Anežky České, který stál “ad pedem 216

pontis” neboli u paty Juditina mostu, o kterém jsem se již zmiňovala ve druhé kapitole. 

Z hlediska své blízké polohy u vody a křižovnickým patronátem se zcela nabízí analogie 

s wrocławským špitálem sv. Alžběty. Základní kámen špitálního kostela řádu Křižovníků 

s červenou hvězdou byl položen roku 1257.  Západní část stavby, spolu se špitálem, od 217

severu přiléhala k Juditině mostu. Samotný špitál ale k Juditině mostu přesídlil už v roce 

1252.  Z bezprostředně následující doby pochází zřejmě jeho patrová budova. Stavba 218

kostela se tedy rozběhla až o pár let později. Zdeněk Dragoun dále uvádí, že extrémní poloha 

špitálu, zčásti umístěného nad vodou zdůrazňuje jeho obrannou roli při románském mostě 

a dodává mu téměř charakter vodní pevnosti.  Důležité je také vzít v potaz tehdejší tok 219

Vltavy. V důsledku toho stál špitál tehdy prakticky na ostrově. [2, 3] Křižovnický špitál u paty 

mostu vynikal již ve 13. a 14. století nad tehdejší průměr, obvyklý počet lůžek v tehdejších 

 SVOBODNÝ/HLAVÁČKOVÁ 1999, 11.213

 JUŘINOVÁ 2015, 49–50.214

 Laskavé sdělení vedoucího výzkumu Petra Juřiny ze dne 18. 12. 2015.  215

Další a zatím jediná literatura k tomuto špitálu kromě JUŘINOVÁ 2015, viz. SAMOJSKÁ/JUŘINA 2013.
 Další literatura ke křižovnickému špitálu v Praze viz. BUBEN 2002, KUTHAN 2007, SOUKUPOVÁ 2013, 216

FELSKAU 2013, SOUKUPOVÁ 2015, 151–157, SVOBODNÝ/HLAVÁČKOVÁ 1999, 11–12.
 DRAGOUN 2002, 162.217

 LÍBAL/MUK 1996, 104. Ke stavebnímu vývoji viz naposled ZÁRUBA 2013, jehož příspěvek však postrádá 218

průkaznou dokumentaci příslušných stavebně historických nálezových situací.
 DRAGOUN 2002, 163.219
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špitálech byl kolem dvanácti až třiceti lůžek, nicméně křižovnický špitál měl běžnou kapacitu 

cca osmdesát pět lůžek.  I tak byl ovšem tehdejší počet lůžek v pražských nemocnicích zcela 220

nedostatečný pro tehdejší potřeby města. 

Z dalších českých špitálů je pak možné jmenovat např. dvě křižovnické komendy a to 

v Mostě a v Chebu, kde se také vyskytovaly špitály. Mosteckou komendu získali křižovníci 

v roce 1253 a chebskou v roce 1271. Chebský kostel a špitál byl zasvěcen sv. Duchu, v 17. 

století potom sv. Bartoloměji.  Podle Knetlové byl špitál spolu s komendou postaven na 221

pravém břehu Ohře, těsně při Mostecké bráně o kterou se svou východní stěnou opíral.  222

Jedná se tedy o další analogii se špitálem sv. Alžběty, minimálně pokud se jedná o blízkou 

polohu u řeky a také u městské brány. I v Chebu byl kostel a špitál propojen, podobně jako ve 

Wrocławi. Obě tyto komendy, v Chebu i v Mostě již zanikly, stejně jako špitál sv. Alžběty.  

Z hlediska křižovnických analogií je důležité zmínit špitály v polské Svídnici (1283) 

a Lehnici (1288), kterým jsem se už krátce věnovala v předchozích kapitolách. Oba byly 

určeny pro chudé, nemocné i pocestné stejně jako špitál sv. Alžběty.  Lehnický špitál ležel 223

na obchodní cestě z Wrocławi, může se tak jednat o další analogii s wrocławským špitálem. 

Dále se práce bude krátce zabývat nejdůležitějšími evropskými špitály. Belgický špitál 

sv. Jana v Bruggách [46] patří mezi jeden z nejstarších evropských špitálů, které se dochovaly 

do dnešních dní. Špitální areál byl založen ve 12. století (kolem roku 1181) a svou funkci si 

udržel až do 19. století. Stejně jako špitál sv. Alžběty byl špitál sv. Jana zaměřen na pomoc 

chudým, nemocným a poutníkům.  Byl jednou z prvních takovýchto charitativně 224

zaměřených institucí na pomoc chudým a nemocným v Bruggách.  Ležel na cestě z Gentu 225

do Kortrijku a nachází se v těsné blízkosti, vzhledem k dispozici Brugg by se dalo říci až na 

řece Reie, která tvoří síť kanálů, jimiž jsou Bruggy protkané. Historické centrum Brugg se 

nachází na seznamu památek UNESCO, nepodařilo se mi dohledat zda-li do něj spadá i špitál 

sv. Jana, ale je to velmi pravděpodobné. Z původního špitálního komplexu z 12. století se 

 SVOBODNÝ/HLAVÁČKOVÁ 1999, 21.220

 KNETLOVÁ 2007, 37.221

 KNETLOVÁ 2007, 37.222

 SURDACKI 2015, 22.223

 WALSH 2013, nepag.224

 BROWN 2011, 196.225
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dnes dochovaly jen základy a fragmenty obvodových stěn, budovy špitálu byly mnohokrát 

přestavěny a jsou pozoruhodné tím, že se v nich skrývá osm století historie. Unikátní jsou 

také krovy budov, které patří k nejstarším v Evropě. Dnes se ve špitále nachází muzeum 

zaměřující se na špitální historii a užité umění a také turisticky vyhledávanější muzeum Hanse 

Memlinga. Ten mimo jiné dodal speciálně pro špitál sv. Jana relikviář sv. Uršuly.   226

Dalším známým špitálem je francouzský špitál v Beaune, v Burgundsku, zvaný také Hôtel-

Dieu de Beaune [47]. Je o něco mladší, vznikl v 15. století, v roce 1443 a jeho podoba 

vychází ze špitálu v Tonnerre . Špitál ve své funkci setrval až do 20. století, poté byl uzařen 227

a dnes se tam nachází muzeum lékařské péče, s historickou lékarnou a kuchyní. Budovy 

špitálu jsou charakteristické zejména pestrými střešními taškami ve flanderském slohu. 

Zajímavé je, že do dnešních dní se v tomto špitále dochoval 50 metrů dlouhý tzv. “sál 

chudých”. Jedná se tedy o sál, kde byli ukládáni nemocní. Na oltáři ve špitální kapli byl 

slavný oltářní obraz Posledního soudu připisovaný Rogierovi van der Weyden.  

Původní špitální budova, Hôtel-Dieu je jedním z nejlepších příkladů francouzské 

architektury 15. století. Původní špitál sestává z páru dvoupatrových budov a sloužil nejen 

jako útulek pro chudé a nemocné, ale i jako chudobinec. Špitál v Beaune se nenachází 

v bezprostřední blízkosti řeky.  

Zajímavé svědectví o chodu francouzských špitálů tedy tzv. Hôtel-Dieu se nachází ve 

vydání Diderotovy encyklopedie z roku 1751. Je sice novějšího data, přesto se domnívám, že 

i tak je velmi zajímavé a vykresluje neutěšenou atmosféru nejen novověkého, ale 

i středověkého špitálnictví. Pod heslem Hôtel-Dieu tam Diderot vylíčil svůj názor a zkušenost 

s pařížským Hôtel-Dieu: “Tři, čtyři, pět nebo šest často sdílí stejnou postel, žijící jsou 

umístěni vedle umírajících a mrtvých”, dále se zmiňuje o vydýchaném vzduchu, nevábném 

zápachu nemocných těl a uvádí, že “bolest a agónie je nabízena a přijímána na všech 

stranách”. Toto svědectví o francouzských Hôtel-Dieu je uvedeno v příspěvku Daniela 

Hickeyho ve sborníku Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsoge in Mittelalter und 

Früher Neuzeit.   228
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Špitál v Beaune částečně vychází z jiného burgundského špitálu - špitál Notre Dame des 

Fontenilles v Tonerre , jedná se o příklad dalšího špitálu založeného ženou, stejně jako špitál 229

sv. Alžběty ve Wrocławi.  

Mezi památky UNESCO patří také středověké centrum německého města Lübeck a mezi 

památky zařazené do této zóny spadá také špitál sv. Ducha (Heiligen-Geist Hospital) [40, 41, 

48], ze 13. století, založený v roce 1260.  Jedná se o jeden z nejstarších evropských špitálů, 230

který se částečně dochoval dodnes, také se jedná o jednu z nejvýznamnějších dochovaných 

budov severo-německé gotiky. Jak už bývá obvyklé, špitál byl několikrát přestavěn. Neleží 

sice přímo vedle vodního toku, přesto se ale špitál nachází v blízkosti řeky.  

Jak už práce několikrát uvedla, středověkou špitální péči nelze v žádném případě srovnávat 

s tou soudobou. Středověké špitály nebyly určeny jen nemocným, ale sloužily také lidem 

chudým, slabým, starým nebo postiženým, kteří nebyli schopni se o sebe sami postarat. Je 

možné, že tento výčet zahrnoval i lidi s psychickými potížemi. Medicína stála ve středověku 

na nižší úrovni než dnes, hlavní činností špitálu tedy byla motlitba a bratrská láska 

realizovaná prostřednictvím vzájemné pomoci. Je možné, že lidem pomáhala i víra, že v tom 

nejsou sami a že se o ně někdo zajímá, je jim nablízku a snaží se jim dopřát potřebnou péči. 

Nejednalo se jen o zajištění spokojeného stáří lidí, ale také o spásu duše skrze pobožné 

donace. Lidé dostávali kromě omezené zdravotní i duchovní péči od mistrů špitálníků. Péče 

o nemocné se tedy z větší části nelišila od té o ostatní chovance. Vedle poskytnutí útulku 

a stravy poskytovali obvázání ran, podávání utišujících a desinfekčních prostředků nebo 

pouštění žilou. Péče se často nelišila od domácího ošetřovatelství snad s rozdílem duchovní 

podpory. Podle Małgorzaty Wójtowicz z wrocławského muzea architektury se středověké 

špitály často nazývali spíše “dom opieky” (volný český překlad: dům péče).  Občas polské 231

špitály nenacházíme pod pojmem “szpital”, ale spíše jako tento “dom opieky”, který možná 

spíše a výstižněji vystihuje zaměření dobových špitálů. Často však špitální podmínky nebyly 

o moc lepší než stav za zdmi špitálu, zejména v dobách hladomoru. Nedostatek jídla a špatná 

strava se samozřejmě dotýkal i špitálních zařízení.  

 KURMANN-SCHWARZ 2007, 175.229

 WALSH 2013, nepag.230

 Přátelské sdělení dr Małgorzaty Wójtowicz ze dne 15. 9. 2015.231
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Klíčový pojmem pro pokračování poznání středověkých špitálů je pak infirmárium. To 

byly prostory určené pro ošetřování nemocných řeholníků, často oddělené od ostatních 

prostor kvůli nakažlivým nemocem. Ve špitále samozřejmě bývalo i několik cel, oddělených, 

sloužících jako karanténa. Nejdůležitější část středověkých špitálů byl bezesporu dlouhý sál, 

ve kterém leželi nemocní. Asi nejvýstižnější a nejstručnější popis toho, jak to vypadalo v sále 

nemocných uvádí ve své práci Eysymontt : "Lidé leží na lůžkách rozestavených na dlouhé 232

galerii". V tomto dlouhém sále býval pak umístěn i oltář a byly tam slouženy mše, aby 

nemocní nemuseli nikam docházet, protože někteří toho ani nebyli schopni. 

Závěrem bych ráda krátce nastínila některé ze zdravotních problémů středověké 

společnosti, tedy s čím se vlastně středověké špitálnictví potýkalo. Většina zdravotních 

problémů pravděpodobně vycházela z velmi špatné či téměř žádné hygieny. Když si 

uvědomíme, že města bývala velmi hustě obydlená, problém se zkrátka sám nabízí. Přirozené 

trendy ve vývoji obyvatelstva v evropských městech dramaticky ovlivňovaly již zmíněné 

všestranně neúnosné hygienické podmínky. Dále špatné sociální postavení velkých skupin, 

z čehož plynou nevyhnutelné následky – vysoká nemocnost a podvýživa, v extrémních 

případech až epidemie a hladomory jak popisují Petr Svobodný a Ludmila Hlaváčková.  233

Abych popsala výše zmíněné hygienické obtíže, jednalo se především o nedostatek kvalitní 

pitné vody, problémy s odpadky z domácností, řemeslnických dílen, i zemědělských aktivit, 

stísněné bydlení nebo bezprostřední sousedství hřbitovů. Střevní infekce způsobené nekvalitní 

či nedostatečnou stravou a znečištěnou pitnou vodou byly považovány za běžné.  Vedení 234

města se proti těmto nešvarům snažilo bojovat ochranou kvality potravin a pitné vody, 

dlážděním ulic, opatřením proti obtížným řemeslům atd. nebyli však příliš úspěšní. Protože 

středověká společnost nedokázala zvládnout tyto problémy, je jasné, že proti epidemiím byla 

o to bezmocnější. Morové rány, jak byly souhrnně nazývány, zahrnovaly v dobovém chápání 

nejen dýmějový nebo plicní mor, ale i mnohé další nemoci, infekční, či vyvolané podvýživou 

řazené pod označení morové rány, jen na základě společného výsledku, čímž bylo hromadné 

 EYSYMONTT 2008, 13.232

 SVOBODNÝ/ HLAVÁČKOVÁ 1999, 9.233

 Dlouhá řada archeologických výzkumů středověkých městských parcel prokázala zejména blízkost jímek 234

resp. odpadných jám a studní ve stísněných podmínkách soběstačných měšťanských domácností.
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mření obyvatelstva, jak uvádí Petr Svobodný a Ludmila Hlaváčková . První morová 235

epidemie se dostala do Evropy z Asie v roce 1347. Byla známá jako tzv. „černá smrt“. Podle 

odhadů na ni v Evropě zemřelo asi 25 milionů lidí, příčinou byla pravděpodobně nedostatečná 

hygiena. Epidemie však byly tehdejší společností chápány jako trest Boží, za nedodržování 

pravidel křesťanského života, jak uvádí i Jana Kutnohorská ve své knize o historii 

ošetřovatelství.  Vedle morových ran obyvatelstvo sužovaly respirační problémy, 236

tuberkulóza a již zmiňovaná silně nakažlivá lepra. Je jisté, že středověká společnost nebyla 

prosta ani psychických chorob. Během celého středověku, i v dalších obdobích dějin však 

ještě nebyly označovány či děleny a rozeznávány tak jako se tomu děje dnes. Byly zkrátka 

souhrnně označovány jako „melancholie“ s tím, že jde o jakousi nevyrovnanost šťáv v těle. Je 

možné, že i lidé s psychickými chorobami se mohli do mnohostranně zaměřených špitálů 

uchylovat, nepodařilo se mi však najít jediný doklad toho, že by tomu tak bylo,  jedná se 

pouze o moji doměnku.  

 SVOBODNÝ/ HLAVÁČKOVÁ 1999, 9.235

 KUTNOHORSKÁ 2010, 15236
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7. Závěr 

Je přirozené, že se lidé občas zraní nebo ochoří, mají tedy potřebu vyhledávat péči ať už 

duchovní nebo lékařskou. Potřeba vyhledat pomoc je zde od nepaměti. Středověké špitály tyto 

dva aspekty spojují - pomoc duchovní i lékařskou. Dá se říci, že historický vývoj špitálnictví 

není bohužel zatím komplexně zmapován a v našich znalostech se stále ještě nachází velké 

mezery. Špitál sv. Alžběty je zcela jistě zajímavým a pozoruhodným příkladem středověkého 

špitálnictví a jistě si zaslouží další bádání. 

Při systematičtějším bádání týkajících se špitálů bohužel často vychází najevo, že špitály 

neměly příliš idylické osudy, často se odkláněly od svých dobročinných povinností a nezřídka 

zanikaly a nebo byly přejímány institucemi jako např. městskými radami. První známky 

odklonu špitálu sv. Alžběty od jeho dobročinných povinností je možno pozorovat už ve druhé 

polovině 13. století, tedy v podstatě od počátku přítomnosti křižovníků ve Wrocławi. Špitál po 

celý středověk existoval ve stínu kláštera a byl považován za vedlejší úkol konventu. Rozlehlé 

majetky udělaly z komendy jednu z nejbohatších institucí ve městě a z toho pak vznikla 

potřeba toho, že tam vznikl úřad řídící celou slezsko-kujavskou větev konventu. Z pohledu 

konventu to byla velmi významná instituce a tak je jasné, že pro ně péče o chudé a nemocné 

později nebyla primární. Pro wrocławské křižovníky to bohužel nebylo důležité, jak vyplývá 

z pramenů, nicméně také na to nemohli úplně rezignovat jinak by přišli o svá privilegia 

a zdůvodňovalo a ospravedlňovalo to jejich potřebu velkých majetků. 

Zájem tohoto špitálu, či spíše konventu jež ho spravoval se tedy značně odchýlil od 

původního záměru zakladatelky, kněžny Anny Přemyslovny. Je zde vidět ušlechtilý začátek 

pod knížecím patronátem, poté dle mého názoru nastal postupný úpadek špitální péče. 

Následovaly pokusy některých mistrů špitálu znovu ji pozvednout a také tragická i blahobytná 

období špitálu. Přesto se ale nedá říci, že by se řád postupně přestal zajímat o špitální péči 

a snažil se “jen” hromadit majetek a věnovat se klášterní činnosti. I v dá se říci úpadkových 

a nepříliš idylických obdobích tohoto špitálu se dochovaly zmínky o mistrovi, který špitální 

péči opět pozvedl. Stejně tak se mohlo dít, že i když se mistr o špitální péči až tak nezajímal, 

tak je velmi dobře možné, že v té době byl špitál kromě něj plný dobrosrdečných bratří, 

kterým leželo na srdci blaho nemocných. Je velmi těžké udělat z tohoto nějaký závěr, bohužel 
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se nám už nepodaří vrátit se do středověku a zjistit jak to ve špitálu v praxi fungovalo. 

V tomto případě myslím, že nelze generalizovat a je třeba doufat, že i v těch nejtěžších 

obdobích špitálu v něm zůstávali bratři, jimž leželo na srdci blaho nemocných. 

Během zpracování této bakalářské práce se přede mnou otevřelo množství dalších, dosud 

příliš neprobádaných témat či otevřených otázek. První takovou otázkou je otázka 

topografická. Špitály se velmi často nacházely v těsné blízkosti vodního toku, většinou řeky, 

není to ale železným pravidlem, stejně tak známe špitály, které se nacházejí ve vnitrozemí. 

V literatuře je právě blízká poloha špitálu u řeky často zdůrazňována, nepodařilo se mi však 

narazit ani na jedno podložené vysvětlení proč tomu tak bylo. Příkladem může být Willi 

Lorenz, který ve své práci Die Kreuzherren mit dem Roten Stern uvádí, že důvody přeložení 

pražského křižovnického špitálu sv. Františka od sv. Alžběty k Františku jsou zřejmě 

hygienické, “protože špitály vždy stály u vody.”  Domnívám se, že důvody tohoto umístění 237

špitálů opravdu byly hlavně hygienického rázu, špitály řeky mohly využívat ke zbavování se 

odpadu, např. špinavých obvazů atd. a k praní prádla, pitnou vodu z nich mohly čerpat jedině, 

pokud jim to umožnila jejich poloha v toku řeky. Je možné že to mělo nějakou souvislost se 

zabráněním šíření infekcí. Domnívám se, že se ale stále jedná o otevřenou otázku.  

Další otázkou k bádání je souvislost špitálu s pravděpodobným nouzovým hřbitovem, 

vzniklým po nájezdu mongolů v roce 1241. Podle archeologických výzkumů je velmi 

pravděpodobné, že špitál alespoň částečně ležel na pozemku takového hřbitova. Wrocławský 

špitál sv. Alžběty není jediným takto vzniklým špitálem.  Zatím nevyřešená otázka v bádání 238

tedy je, jak souvisí nouzový hřbitov, který zřejmě vznikl na břehu Odry ve 13. století, se 

založením špitálu.  

Následující otevřené otázky úzce souvisí přímo se špitálem sv. Alžběty. Domnívám se, že 

je možné říci, že stále není dostatečně objasněno proč došlo ke změně pojmenování špitálu ze 

sv. Alžběty na sv. Matěje a že tento problém stále zůstává otevřen k dalšímu doplňujícímu 

bádání. Stejně tak původní rozložení špitálních budov, které dodnes činí problém i polským 

historikům. Stále jsou známé jen útržkovité informace o rozložení jedné špitální budovy, díky 

 LORENZ 1964, 20.237

 Pravděpodobně jediný autor, který se věnuje problematice sakrálních (příp. špitálních) staveb postavených na 238

místě nouzových hřbitovů ve střední Evropě je Martin Illi, viz. ILLI 1992.
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archeologickým výzkumům. Prameny však uvádí, že špitální budovy byly pravděpodobně 

dvě. O umístění druhé budovy dodnes nemáme prakticky žádné povědomí a pokud tak se 

jedná jen o domněnky. Rozkrytí této otázky by pravděpodobně mohly napomoci další 

archeologické průzkumy v blízkosti Ossolinea.  

Zajímavé pak je, že přibližně ve stejné době vznikly v těsné blízkosti špitálu 

a křižovnického kláštera i další fundace kněžny Anny, klášter minoritů a klarisek. Nepodařilo 

se mi narazit na žádný doklad toho, že by spolu kláštery a špitál kooperovaly, domnívám se 

ale že to je pravděpodobné.  Jedná se tak o další otázku k bádání. Novou otázku pak otevírá 239

i problematika špitálních bratrstev, nastíněná v páté kapitole o jejíž činnosti ve Wrocławi se 

mi zatím nepodařilo najít žádný doklad. Je ale také velmi pravděpodobné, že ve Wrocławi 

něco takového fungovalo, činnost špitálních bratrstev nebyla ve střední Evropě v té době 

ničím neobvyklým. Poslední otázka otevřená k bádání už je všeobecnější. Domnívám se, že 

dodnes nejsme příliš dobře obeznámeni s tím, jak se středověká společnost stavěla k lidem, 

kteří trpěli psychickou poruchou a nebo onemocněním. Zda-li si vůbec středověká společnost 

tyto problémy uvědomovala a jak s nimi nakládala. 

 Viz. kooperace špitálu v Zurichu s blízkým klášterem řádu dominikánů, ILLI 1992.239
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