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Abstrakt:  

Diplomová práce se věnuje přípravné fázi i vlastnímu průběhu Páté křížové výpravy, tj. etapou 

od roku 1213, kdy byla výprava vyhlášena papežem Inocencem III., až po rok 1221. Zkoumá 

způsob náboru křižáků i postoje oficiálních představitelů církevních struktur při vedení výpravy 

vůči představitelům světské moci. Jejich jednání pak konfrontuje s působením dalších aktérů - 

z křesťanské perspektivy především s aktivitami Františka s Assisi. Práce se rovněž pokouší 

zhodnotit případný přínos Františkova působení pro ideu křižáckého hnutí i pro řád minoritů  

včetně muslimského náhledu na jeho činnost a kázání. V epilogu je přiblížena křížová výprava 

Fridricha II. a její návaznost na Pátou křížovou výpravu.  V závěru jsou zhodnoceny výsledky 

a dopady Páté křížové výpravy.  

Klíčová slova: 

Pátá křížová výprava, Křížové výpravy, Křižáci, Inocenc III., Pelagius z Albana, Robert z 

Coursonu, Oliver z Padebornu, František z Assisi, Jan z Brienne, Jakub z Vitry, Fridrich II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

Abstract: 

This dissertation is devoted to the preparation and process of the Fifth Crusade, i.e. the stage 

from 1213, when it was declared by The Pope Innocent III. to 1221. It investigates the way of 

recruiting crusaders and the attitudes of the official representatives of the Church structures 

during the Crusade in relation to secular rulers. Their actions confronts with activities of other 

actors - from the Christian perspective primarily with the actions of Francis of Assisi. The 

dissertation evaluates benefit of his activities for the Crusade movement and for the future of 

the Franciscan order. The dissertation is also attempting to demonstrate the characteristic of the 

crusade given a Muslim environment including the Muslim perspective of Francis’s actions and 

sermon. The epiloque describes the Crusade of Frederick II as the continuity of the Fifth 

Crusade. In the end there is a valorization of the results of the Crusade movement. 

Keywords: 

The Fifth Crusade, Crusades, Crusaders, Innocent III., Pelagius, Robert of Courson, Oliver of 

Paderborn, Francis of Assisi, John of Brienne, Jacob of Vitry, Frederick II 
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   1. Úvod 

   Cílem této diplomové práce je přiblížit Pátou křížovou výpravu, která se konala v letech 

1213–1221; podtitulek práce Svatý stolec a boj proti nevěřícím evokuje úhel pohledu, z kterého 

bude problematika křížové výpravy nahlížena, tj. primárně z pohledu katolické církve.  

Hlavním úkolem práce je rozborem a analýzou dvou klíčových primárních pramenů (buly Quia 

Maior a kánonu Ad liberandam) a jejich následnou komparací zjistit, jakým způsobem přijatá 

ustanovení pomáhala upevnit církvi její postavení a rozšířit je na úkor světské moci 

prostřednictvím probíhající křížové výpravy.   

   Druhá kapitola  shrnuje teoretická východiska, z kterých vycházela ideologie křížových 

výprav obecně a zkoumá míru a způsob zapojení církve při jednotlivých křížových výpravách. 

Dále srovnává, čím navazuje Pátá křížová výprava  na předchozí křížové výpravy a v čem se 

naopak odlišuje. Třetí kapitola se  věnuje přípravné fázi Páté křížové výpravy, od encykliky 

Quia major, kterou byla  v roce 1213 vyhlášena, až do koncilního výnosu 4. lateránského 

koncilu Ad liberandam v roce 1215.  Pozornost je zde zaostřena zejména na  problematiku   

náborové křižácké kampaně a zkoumá,  jaké nové prvky obsahuje kampaň Páté křížové výpravy 

oproti kampaním  křižáckých výprav v minulosti.  Hlavní pracovní metodou této části je 

komparace. 

   Ve čtvrté kapitole je přiblíženo  aktuální rozložení sil a situace v Egyptě a v Palestině v době 

konání Páté křížové výpravy. Tento tematický okruh je velmi obsáhlý a jeho zpracování by si 

zasluhovalo vlastní samostatnou práci, zúžení proto nutně vede k zploštění a zjednodušení. 

Rezignovala jsem proto na snahu zachytit tuto problematiku v plné šíři a soustřeďuji se pouze 

na dílčí části, které jsou provázané s tématem této práce, pomohou  zodpovědět a objasnit hlavní 

badatelské otázky a zasadit je do kontextu. Pátá a šestá kapitola  stručně chronologicky mapují 

vlastní průběh výpravy, bojové akce a diplomatická jednání. Tato část se zaměřuje  na střet 

kompetencí mezi duchovní a světskou mocí a analyzuje, čím argumentuje církev při vznášení 

nároku na vojenské velení křížové výpravy, zejména ve fázi po příjezdu papežského legáta 

Pelagia z Albana.  Jakým způsobem se Pelagius snažil uplatnit svou převahu a jaké prostředky 

k tomu využil?  
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   Sedmá kapitola práce se věnuje osobnosti Františka z Asissi a jeho účasti na Páté křížové 

výpravě.  Je Františkovo vystoupení v souladu s oficiálním postojem církve  či představuje 

novou alternativu?  Jaký měla význam Františkova mise pro křížovou výpravu?  V osmé 

kapitole je v krátkosti přiblížena křížová výprava Fridricha II., která byla epilogem Páté křížové 

výpravy.  Proč vzbudila takovou kontroverzi, když konečně dosáhla většiny vytčených cílů?    

V závěru  jsou  zhodnoceny výsledky Páté křížové výpravy a jsou uvedeny závěry některých 

významných historiků, kteří se tématem badatelsky zabývali.  Jedná se v tomto případě o 

programové naplňování teokratické koncepce papeže Inocence III.?   Snaží se církev vědomě o 

převzetí  „druhého meče”?  

  Co se týče pramenů a literatury, pro přípravnou fázi Páté křížové výpravy lze  využít edici 

Patrologia cursus completus. Serie Latina (MPL) od Jacquese Paula Migneho, která obsahuje 

prameny do konce pontifikátu Inocence III., tj. do roku 1216, mimo jiné i dokumenty papežské 

kanceláře včetně encykliky Quia Maior.  Jako pramene ke Čtvrtému lateránskému koncilu zde 

čerpám i z tištěného zrcadlového německého a latinského  vydání koncilních dekretů  Dekrete 

der ökumenischen Konzilien: konzilien des Mittelalters: vom ersten Laterankonzil (1123) bis 

zum Fünften Laterankoncil (1512-1517) od Josefa Wohlmutha.  Christhoph T. Maier v knize 

Crusade propaganda and Ideology: Model Sermons for the Preaching of the Cross uvádí v 

zrcadlovém latinském a anglickém vydání některá kázání Jakuba  z Vitry spolu s kvalitním 

úvodem a poznámkovým aparátem. Ze zahraniční literatury v českém překladu se přípravnou 

fází Páté křížové výpravy zabývá  Hans Eberhard Mayer ve své přehledové práci Dějiny 

křížových výprav.  O kvalitách této knihy svědčí již deváté vydání, přičemž autor  každé vydání 

doplňuje o nové poznatky. Nejnověji  poměrně velký  prostor věnuje Páté křížové výpravě  

obsáhlá práce Christophera Tyermana  Svaté Války: Dějiny křížových výprav, kde se autor  

podrobně zabývá i náborovou kampaní a financováním kruciáty. Ze zahraničních prací dále 

využívám dvě anglicky psané nejcitovanější biografie Inocence III., Innocent III: Leader of 

Europe od Jane Sayersové a Pope Innocent III: to Root up and to Plant od J.C. Moora.  

   Pro kapitolu týkající se obecně islámu lze z českých prací částečně využít studii J. Kropáčka 

Duchovní cesty islámu,  v českém překladu tuto oblast také mapuje kniha B. Lewise Dějiny 

Blízkého východu.  Pro užší zaměření přímo na zpracovávané téma  bylo nutno obrátit se na 

literaturu v angličtině, ze zahraniční literatury vycházím z obsáhlé práce  C. Hillenbrandové  

The Crusaders: Islamic Perspectives,  dále se tímto tématem zabývá J. Riley-Smith  v knize 

The crusades, Christianity, and Islam.  
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   Vlastní průběh  Páté křížové výpravy je popsán přímými účastníky konfliktu, mezi 

nejdůležitější prameny patří Historia Damiatina od Olivera z Paderbornu, který se zúčastnil 

téměř celé výpravy od pobytu v Egyptě až po kapitulaci, dále jsou k dispozici  dopisy  Jakuba 

z Vitry, biskupa z Akkonu (Lettres de la cinquieme croisade).  V češtině máme pod názvem 

Křížové výpravy očima arabských kronikářů v edici F. Gabrielliho dostupný výbor z kronik 

sedmnácti arabských historiků, kde jsou optikou muslimů zachyceny i události  dobytí 

Damietty.   Věra Hrochová přibližuje pohled obou stran konfliktu v knize Křížové výpravy ve 

světle soudobých kronik. Co se týče odborné literatury, v češtině nemáme monografii nebo 

český překlad týkající se přímo Páté křížové výpravy. Původní česká práce od manželů 

Hrochových Křižáci ve Svaté zemi bohužel nevěnuje tomuto tématu příliš prostoru a omezuje 

se na stručný popis, ze starších přehledových prací bych ještě uvedla čtivé Křížové výpravy od 

A. Bridge. D. Nicolle se ve svých monografiích věnuje jednotlivým křížovým výpravách 

zejména z vojenského hlediska (První křížová výprava 1096–1099: Dobytí svaté země, Druhá 

křížová výprava: Pohroma před branami Damašku, Třetí křížová výprava 1191: Richard Lví 

srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém), ale bohužel právě Pátou křížovou výpravu nezachytil. 

Tyto práce využívám hlavně při komparaci jednotlivých křížových výprav.  Celkově je  Pátá 

křížová výprava  v odborné česky psané literatuře nedostatečně zpracována, proto bylo nutno 

opět vycházet z anglicky psaných monografií a biografií, které se věnují tématu podrobněji. 

Anatomy of a crusade, 1213-1221 od Jamese M. Powella je řadou odborníků považována za 

nejlepší monografii k  problematice Páté křížové výpravy. Biografie   Pelagius and Fifth 

Crusade z roku 1950 od Josepha C. Donovana (novější práce v angličtině dosud nevyšla) se 

věnuje osobnosti papežského legáta Pelagia z Albana, jedné z klíčových  postav Páté křížové 

výpravy.  Kniha je pečlivě zpracována a má rozsáhlou bibliografii, je však nutno reflektovat 

dobu jejího vzniku. Mezi novinky oproti tomu patří obsáhlá biografie John of Brienne: King of 

Jerusalem, Emperor of Constantinople, c.1175-1237, která se věnuje životu Pelagiova 

spolubojovníka a zároveň protihráče, další z klíčových postav křížové výpravy jeruzalémského 

krále Jana z Brienne.  

     

   Co se týče osobnosti sv. Františka z Assisi, prameny k jeho životu jsou v češtině uspořádány 

ve Františkánských pramenech, zde se odkazuji na díly II. a III.  V českém překladu rovněž 

vyšly kvalitní životopisy od F. Cardiniho František z Assisi a od J. Le Goffa Svatý František z 

Assisi.  Pro vztah Sv. Františka a obecně minoritů k islámu a k Františkovu působení na Páté 

křížové výpravě vycházím rovněž z monografie Christopha T. Maiera Preaching the Crusades: 
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Mendicant Friars and the Cross in the Thirteen Century. Diplomatická jednání mezi  

Fridrichem II. a sultánem al-Kámilem jsou zachycena ve výše zmíněných výběrech z kronik, v 

císařově konfliktu s církví se opírám zejména o přehledové práce M. Franzena Malé církevní 

dějiny a D. Suchánka a V. Dršky Církevní dějiny: antika a středověk.  Rovněž odkazuji na 

obsáhlou knihu J. Gelmiho Papežové: od sv. Petra po Jana Pavla II., která obsahuje 

medailonky jednotlivých papežů.  

    Dále je čerpáno z celé řady monografií a přehledových prací, které se přímo netýkají hlavního 

tématu, ale pomáhají ho usadit lépe do celkového kontextu a odkazují na jednotlivé historické 

události. Jsou to například monografie J. Le Goffa Svatý Ludvík, přehledová práce F. Rappa 

Svatá říše římská národa německého: od Oty Velikého po Karla V.  nebo monografie Noví 

rytíři: dějiny templářského řádu od M. Barbera a řada dalších. Celkově lze shrnout, že prameny 

i sekundární literatura ke zpracovávanému tématu jsou dostatečné a umožňují zodpovězení 

kladených badatelských otázek.     
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2. Křížové výpravy 
 

2.1. Teoretická východiska a ideologie křížových výprav 
 
 
   Křížové výpravy jsou považovány za  ryze středověký fenomén. Vyhlašoval je papež proti 

nepřátelům křesťanstva, nejen proti muslimům, ale také proti pohanům a heretikům.1  Za 

počátek křížových  výprav proti muslimům, které měly za cíl dobytí Svaté země a osvobození 

Jeruzaléma, je považován rok 1095, kdy papež Urban II. vyhlásil na Clermontském koncilu 

První křížovou výpravu.2 Obrovský zájem a masovou účast lidí všech společenských kategorií 

na křížových výpravách však nelze pochopit bez objasnění změn, které působily na společnost 

v průběhu celého 11. století a které připravily podhoubí pro uskutečnění tohoto záměru. 

 

   Po období úpadku církve ve   devátém a desátém století  jedenácté století přineslo postupné 

obrození.   Clunyjská reforma a později gregoriánská reforma  znamenaly postupné  očištění 

církve od nežádoucích negativních jevů a prosazení se papežství vedle císařské moci jako další 

vedoucí síly středověké společnosti.3 Posilující církev si osobovala v případě úpadku 

panovnické moci  převzít jednu z hlavních funkcí panovníka, povinnost udržovat mír.  Na 

církevních sněmech se vyhlašovalo Boží příměří a později Boží míry  (treuga Dei). V nich se 

omezovala doba, kdy bylo možné použít násilí, a ochraňovaly se osoby, které nepatřily 

k ozbrojeným vrstvám. Tyto zásady sice nebyly dodržovány vždy s úspěchem, v zásadě se však 

postupem času podařilo  církvi  kultivovat vrstvu válečnické  aristokracie. Vymýtit válku a 

násilí bylo samozřejmě v reálu  neproveditelné, bylo však možné je korigovat a vést směrem, 

který pokládala církev za žádoucí a prospěšný společnosti i svým záměrům. Vzorem se stal 

rytíř jako ochránce utiskovaných a obránce víry a křesťanského míru.4 

   

																																																								
1	První	křížovou	výpravu	vedenou	proti	křesťanům	se	stala	křížová	výprava	proti	albigenským,	vyhlášená	v	roce	
1209,	 	 s	 pohany	 bojovali	 křižáci	 na	 říšsko-slovanské	 a	 baltské	 hranici	 viz	 TYERMAN,	 Ch.,	 Svaté	 války:	 dějiny	
křížových	výprav,	Praha	2012,	s.	302–306	a	557–596.	
2	První	křížová	výprava		se	konala	v	letech	1096-1099	nejnověji	viz	TYERMANN,	Ch.,	c.d.,	s.	35–165	a	MAYER,	H.	
E.,	Dějiny	křížových	výprav,	Praha	2013,	s.	55–80,	dále	HROCHOVI,	V.	a	M.,	Křižáci	ve	Svaté	zemi,	Praha	1996,	s.7–
64,	BRIDGE,	A.,	Křížové	výpravy,	Praha	1995,	s.	27–80	a	NICOLLE,	D.,	První	křížová	výprava	1096–1099:		Dobytí	
Svaté	země,	Praha	2007.	
3	Srov.	FRANZEN,	A.,	Malé	církevní	dějiny,	Praha	1993,	s.	138–138	a	SUCHÁNEK,	D.	a	DRŠKA,	V.,	Církevní	dějiny:	
antika	a	středověk,	Praha	2013,	s.	215–220	a	245–248. 
4	 K	 hnutí	 Božích	 mírů	 srov.	 DUBY,	 G.,	 Věk	 katedrál:	 umění	 a	 společnost	 980–1420,	 Praha	 2002,	 s.	 42–44	 a	
TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	50–51	a	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	29–32.	
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   Aby sloučila protiklady, boj a mírumilovné Kristovo učení, vycházela církev z   Augustinova 

konceptu spravedlivé války.5  Spravedlivá válka a Svatá válka nebyly vždy jedno a totéž, 

třebaže Svatá válka byla považována vždy za spravedlivou. Svatá válka byla navíc 

náboženským aktem, který  závisel na Boží vůli a řídilo ji duchovenstvo nebo Bohem pověření 

světští panovníci. Místo světských zisků slibovala duchovní odměny.  Augustinovy myšlenky 

byly rozvinuty v době pontifikátu Řehoře VII. a pro křížové výpravy bylo charakteristické 

splynutí obou konceptů.  Odlišovaly se dvě rozdílné formy boje, jedna sobecká a hříšná, tudíž 

neospravedlnitelná. Druhá forma byla církví pokládána za kajícnou, ospravedlnitelnou věrností 

lennímu pánovi a ochranou bezbranných a církve. Tito bojovníci byli označeni za  ordo 

pugnatorum, řád bojovníků, který byl zahrnut do rytířského vojska svatého Petra. Tradiční 

koncept Kristových rytířů (militia Christi), který původně zahrnoval duchovní bojující 

mírovými prostředky, se změnil na na militia sancti Petri, ozbrojené bojovníky ve službách 

církve. Církev tak získala významný politický nástroj, který posiloval její postavení.6  

   Křížovou výpravu můžeme zároveň chápat jako vyvrcholení konceptu ozbrojené poutě. Již 

mnoho staletí putovali poutníci k Božímu hrobu v Jeruzalémě, aby kajícnou poutí odčinili své 

hříchy. Nepřicházeli bojovat, zbraně mohli použít pouze na svou obranu. V jedenáctém století 

došlo k výraznému zvýšení počtu poutníků, a zároveň se cesta do Jeruzaléma stala 

nebezpečnější a náročnější. Přání osvobodit Boží hrob z rukou pohanů s postupem času stále 

sílilo, zvláště když  Jeruzalém byl středověkou křesťanskou společností chápán nejen jako 

pozemské město, ale i jako město ideální, metaforu pro svět spasený Kristem.7  

    

   Jako předstupeň křížových výprav můžeme chápat  dobytí severní Sicílie Normany a boje 

křesťanů proti islámu na Pyrenejském poloostrově v druhé polovině jedenáctého století. Tato 

válečná tažení  splňují sice všechny atributy  Svaté války, nelze je ale považovat za křížové 

výpravy, i když měly velký význam ideologický a využívaly se v nich stejné náboženské motivy 

jako v následujících křížových výpravách.  Jeden z z hlavních znaků, totiž aktivní účast 

papežství, ještě chybí, i když probíhaly za papežova souhlasu a podpory.8  Teprve reformní 

																																																								
5	 Spravedlivá	 válka	 podle	 Augustina	 vyžaduje	 spravedlivou	 příčinu	 (obrana	 nebo	 obnovení	 právoplatného	
vlastnictví),	musí	ji	schválit	legitimní	autorita	a	bojovníci	musí	být	motivováni	správnými	úmysly.	Srov.	AURELIUS	
AUGUSTINUS,	O	obci	Boží	I.,	Praha	2007,	s.	58–59	a		89–97,	AURELIUS	AUGUSTINUS,	O	obci	Boží	II.,	Praha	2007,	
s.	257–276	a	RILEY-SMITH,	J.,	Crusades,	Christianity	and	Islam,	New	York,	2007,	s.	10–14,	19	a	21.	
6	Srov.	RILEY-SMITH,	J.,	c.	d.,	s.	9–10	a	17,	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	40–42	a	54	,	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	30–35.		
7	Srov.	TYERMAN,	Ch.	c.d.,	s.	74,	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	28–30,		BRIDGE,	A.,	c.d.,	s.	15–16	a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	
c.d.,	s.	64–68.	
8	Dobytí	severní	Sicílie	Robertem	Guiscardem	v	letech	1061–1072	a	úspěšná	reconquista	v	2.	pol.	11.	stol.	na	
Pyrenejském	poloostrově		viz	MAYER,	H.E.,	c.d.,	s.	33–34.		
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papežství v osobě Urbana II. na konci jedenáctého století bylo dost silné, aby mohlo naplnit 

ideje Řehoře VII.9 a naplánovat i uskutečnit tak rozsáhlý a náročný podnik, jakým kruciáta 

bezesporu byla. V této době již k tomu byly všechny podmínky  připravené.  

 

2.2. Specifika jednotlivých křížových  výprav z církevního pohledu 

 

2.2.1     První křížová výprava 1096–1099 

 

   Když žádal byzantský císař Alexios I. západ o vojenskou pomoc proti muslimům, zřejmě si 

pod tím představoval  menší žoldnéřské vojsko a kdyby věděl, co bude následovat, patrně by si 

svojí žádost rozmyslel. Jeho prosba byla jen poslední ze souvislé řady, ale pro papeže Urbana 

II. přišla v pravou chvíli, aby ji mohl využít pro svůj záměr.10 Jeho slavné kázání na koncilu 

v Clermontu nebylo spontánním aktem, ale šlo  o vyvrcholení dlouhodobého, dobře 

připraveného projektu, který byl předem projednaný s nejdůležitějšími budoucími účastníky.11  

Urban II., který myšlenkově vycházel z pojetí Svaté války ve stylu Řehoře VII.,  chápal 

křížovou výpravu jako vojenský podnik.  V něm spojoval kajícnou pouť se Svatou válkou a 

toto posvěcené násilí hodlalo papežství využít k upevnění svého postavení. Někteří duchovní 

však současně výpravu interpretovali jako  zvláštní druh poutě. Tento model nebyl tak radikální 

jako Urbanův koncept a byl již jejich posluchačům důvěrně známý. Přes zásadní koncepční 

rozpor jedno nutně nevylučovalo druhé, spolu s ozbrojenci mířily k Jeruzalému i davy poutníků 

beze zbraní.12   

 

    Důležitou roli v Urbanově pojetí hrála symbolika kříže. Kříž byl současně mystickým 

symbolem, relikvií i vojenskou uniformou.  Evokovalo to téma následování Krista, které bylo 

tradiční součástí náboženské praxe a zároveň odkazovalo k cíli výpravy, k Jeruzalému.13 

Ceremoniál přijímání kříže Urban záměrně zjednodušil tak, aby bylo možné provádět tento akt 

v masovém měřítku a dostalo se ihned na všechny zájemce. Na rozdíl od udělování symbolů 

																																																								
9	Již	v	roce	1074	plánoval	Řehoř	VII.	tažení	do	Svaté	země,	aby	pomohl	Byzantské	říši	proti	muslimům,	ale	v	době	
počínajícího	boje	o	investituru	byl	tento	plán	nereálný.		
10	Srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	86–88	a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.d.,	s.	12–14.		
11	Clermontský	koncil		srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	64–72,	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	22–24	a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	s.	7–
12	a	RENDINA,	C.,	Příběhy	papežů:	dějiny	a	tajemství,	Praha	2005,	s.	298–299.	
12	Viz	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	78–79.	
13	„Kdo	chce	jít	za	mnou,	zapři	sám	sebe,	vezmi	svůj	kříž	a	následuj	mne.“	(Mt	16,24)	
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poutnictví, které předpokládalo udělení pokání knězem, nemělo duchovenstvo na udělování 

kříže monopol.14   

     

    Urban se věnoval svému projektu s mimořádným nasazením. Během let 1095 a 1096 

absolvoval náročnou okružní jízdu po Francii, kde se účastnil  koncilů a celé řady  liturgických 

slavností a ceremonií od vysvěcování kostelů až po procesí. Přitom s úspěchem  kázal o 

Jeruzalému.  Velká část bojovníků, kteří přijali kříž, pocházela z oblastí, které Urban navštívil. 

Papežští legáti  se činili ve Flandrech a Anglii, v  Lotrinsku a v říši  operoval s tichou tolerancí 

papeže Petr Poustevník, charismatický lidový kazatel, který v minulosti kázal apoštolskou 

chudobu. Jeho kázání se od pojetí prosazovaného oficiálními církevními strukturami přece jen 

lišila, vyznačovala se silným důrazem po pomstě za Kristovo ukřižování a obsahovala naivní 

lidové prvky. To mu dávalo potenciál oslovit široké lidové masy. V  průběhu tažení se však 

rychle ukázalo, že  na rozdíl od křižáků naverbovaných přímo Urbanem a oficiálními 

církevními autoritami chybělo houfům pod vedením Petra pořádné velení, a to zapříčinilo jejich 

vojenský neúspěch.15  

 

    Co se týče financování výpravy, hlavní břemeno nesly bohaté kláštery a jednotliví účastníci 

výpravy. Ti nezřídka prodávali celý svůj majetek, aby mohli financovat svou cestu, na kterou 

se někteří vydávali s celými rodinami. Korunovaní panovníci na výpravě chyběli, rozhodující 

roli hráli urození velmoži, kteří si byli schopni zajistit odpovídající doprovod a disponovali 

značnými finančními prostředky.16 Naprostá většina vůdců i nižších šlechticů byla dědičnými 

vlastníky značných majetků. Motivací účastníků byl spíše společenské uznání, čest a zajištění 

vlastní spásy, jak svědčí řada listin odjíždějících křižáků, ve kterých je zdůrazněno tíživé 

břemeno vlastních hříchů. Křižácká propaganda cílila přesně na tyto faktory.17 

 

																																																								
14	Srov.		RILEY-SMITH,	J.,	c.	d.,	s.	17	a	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	77.		
15	Angažmá	Petra	Poustevníka	zahrnovalo	ve	větší	míře	než	u	ostatních	křižáckých	houfců	problematické	prvky	
jako	pronásledování	Židů,	drancování	a	vojenskou	nekázeň.	Srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,		s.	83–85	a	98–103,	
HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.d.,	s.	14–18		a	BRIDGE,	A.,	c.d.,	s.	29–34.	
16	Hlavními	vůdci	výpravy	byli	Hugo	z	Vermandois,	mladší	bratr	francouzského	krále	Filipa	I.,	Raimond	z	Toulouse,		
Balduin	 a	 Godefroi	 z	 Bolougne,	 lotrinský	 vévoda	 Godefroi	 z	 Bouillonu,	 Štěpán	 z	 Blois,	 Robert	 Flanderský	 a	
jihoitalští	 Normané	 Bohemund	 z	 Tarentu	 a	 Tankred.	 	 	 Zvláštní	 postavení	 zaujímal	 charismatický	 kazatel	 Petr	
Poustevník.	
17	Tyerman	zpochybňuje	tezi,	že	křižáky	vedl	hlad	po	půdě	a	naprostou	většinu	vojska	tvořili		mladší	synové	viz	
TYERMAN,	Ch.,	 c.d.,	 s.	 90–91.	Naopak	Mayer	připouští	 jisty	 vliv	 sociální	 a	 ekonomické	 situace	na	 rozhodnutí	
některých	jedinců	viz	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	36–39.	Nepochybné	je,	že	ekonomický	stimul	nebyl	primární	motivací.		
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     Duchovní, kteří se zúčastnili výpravy, měli před sebou nelehkou úlohu stmelit nesourodé 

skupiny křižáků a udržet jejich nadšení pro společný cíl i ve chvílích, kdy bojovníci umdlévali 

pod tlakem  nepřátel a jejich vyhlídky na úspěch byly mizivé, v obležené Antiochii.  Tehdy 

přišly na řadu zázraky a vidění. Bylo objeveno svaté Kopí, které pozvedlo morálku vojska a 

křižáci uvěřili, že jim přineslo zázračné vítězství.18 Náboženské obřady se staly jednou 

z nejsilnějších zbraní křižáků a závěrečná fáze tažení na Jeruzalém  probíhala ve znamení 

pokání, kultu ostatků a liturgie. I když vojsko oslabila smrt duchovního vůdce výpravy a 

morální autority biskupa Adhémara z Puy, prý se zjevoval svým druhům ve vidinách a snech a 

poskytoval jim podporu a rady. Jeho kult posloužil spolu se Svatým kopím při závěrečném 

útoku na Jeruzalém.  Dobytí města bylo vzhledem k okolnostem považováno za zázrak.  Je 

nepopiratelné, že ideologická složka a duchovní vedení byly klíčovým faktorem, který umožnil 

vítězství.  Úspěšný průběh První křížové výpravy umožnil založit na Blízkém východě řadu 

latinských panství.19 

 

2.2.2. Druhá křížová výprava 1145–1149 

    

   Nově založené křižácké  státy čelily neustálému tlaku muslimských sousedů a i po ukončení 

První křížové výpravy probíhaly s větší či menší intenzitou ozbrojené střety. Do Svaté země 

směřoval neustálý proud ozbrojených či neozbrojených poutníků, bojovníků, kteří chtěli 

pomoci křižáckým panstvím, nebo  osadníků hodlajících se tam usadit. Významných počinem 

bylo založení dvou rytířských řádů, johanitů a templářů, nových významných institucí katolické 

církve, které v duchu  Urbanova konceptu kajícné války v sobě spojovaly ozbrojený boj 

s náboženským posláním a službou.20 Ačkoliv panoval společenský konsensus se Svatou 

válkou, zatím pro ni nebyl vytvořen pevný právní rámec a chybělo ukotvení v kanonickém 

právu. Výnos 1. lateránského koncilu v roce 1123  definoval povinnost církve chránit majetek 

účastníků křížové výpravy po dobu jejího trvání a  papež v roce 1145 toto ustanovení dále 

potvrdil  slibem církevní ochrany a právní imunity, ale  dodržování tohoto ustanovení 

předpokládalo spolupráci světské a duchovní moci, což v řadě případů naráželo na překážky.21        

 

																																																								
18	Srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	145.	
19	Hrabství	Edessa,	Antiochijské	knížectví,	hrabství	Tripolis	a	Jeruzalémské	království.	
20	Srov.	BARBER,	M.,	Noví	 rytíři:	dějiny	 templářského	řádu,	Praha	2006,	s.	15–22,	TYERMAN,	c.d.,	 s.	253–257,	
SUCHÁNEK	D.	a	DRŠKA	V.,	c.	d.,	s.	252–254	a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	d.,	s.	95–97.		
21	Stížnosti	na	neúčinnost	církevní	ochrany	byly	časté	a	některé	pře	se	musely	řešit	soudně	viz	TYERMAN,	c.d.,	s.	
260–261.		
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   Dobytí  hrabství Edessy v roce 1144 Zenghím se stalo  záminkou pro svolání  Druhé křížové 

výpravy.22 Papež Evžen III.  v roce 1145 vydal bulu  Quantum praedecessores, kde byly 

podrobně definovány světské i duchovní benefity pro ty, kteří se vydají na pomoc východní 

církvi a ohroženým latinským státům.  Bula zachycovala vývoj kanonického práva a 

ceremoniálních postupů, ke kterým došlo v mezidobí mezi První a Druhou křížovou výpravou, 

a poskytovala právní oporu účastníkům výpravy.23 Evžen však volil odlišnou strategii, než jeho 

předchůdce Urban II. Jeho výzva se neobracela na lid, ale na vládnoucí elitu, v prvé řadě na 

francouzského krále Ludvíka VII., ke kterému se později přidal i římsko-německý král Konrád 

III. Panovníci disponovali značnou finanční hotovostí, ke které měli stálý přístup, což  jim 

umožnilo vyplácet vojáky z vlastních zdrojů. Jako v minulosti většina finančních nákladů ležela 

na bedrech samotných účastníku, kteří si cestu často financovali prodejem  majetku či jeho 

zástavou u velkých církevních domů. Vyžadoval se však souhlas příbuzných a lenního pána.24 

Nejen z finančního hlediska se významně  zapojil i nově vzniklý řád templářů. 25 

 

   Sám papež se spokojil s dozorčí rolí a místo něj se s pověřením Svatého stolce ve věci nové 

kruciáty veřejně angažoval   cisterciácký opat Bernard z Claivaux, uznávaná duchovní autorita 

a morální arbitr doby.  Pro náborovou kampaň Bernard s úspěchem využil rozsáhlou síť 

cisterciáckých klášterů a sám projel řadu míst ve Francii i říši. Svá kázání zahájil slavným 

projevem ve Vézelay, které navazovalo na  již v minulosti ověřené vzorce. Na rozdíl od První 

křížové výpravy se  neobracel na všechny křesťany, ale výlučně na bojovníky. Vlastní výpravy 

se však Bernard nezúčastnil, bránila mu v tom skromnost cisterciáckého mnicha.26 Vyšší 

duchovní, kteří cestovali s vojskem, však postrádali jeho autoritu a nedokázali sehrát roli, 

kterou na První křížové výpravě plnil Adhémar z Puy. 27  

 

																																																								
22		Druhá	křížová	výprava	nejnověji	viz	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	272–301	a	306–335	a	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	119–
132,	dále	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.d.,	s.103–114,	BRIDGE,	A.,	c.d.,	s.	110–119	a	NICOLLE,	D.,	Druhá	křížová	výprava	
1148:	Pohroma	před	branami	Damašku,	Praha	2007.	
23	Bula	 je	 rozdělena	na	naraci,	pobídku	a	privilegia	 	 se	stala	se	vzorem	budoucích	papežských	exhortací	 srov.		
TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	273–4	a	295	a	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	119–121.		
24	K	financování	výpravy	viz	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.		295–297.	
25	Templáři	působili	jako	bankéři	i	jako	diplomaté	viz	BARBER,	M.,	c.	d.,	s.	84.	
26	Cisterciáci	 se	od	 té	doby	 stali	nejhorlivějšími	 kazateli	 kruciát,	než	 je	 v	dalším	století	 vystřídali	 františkáni	a	
dominikáni.	 Samotných	 tažení	 	 se	 ale	 	 zúčastňovali	 málo,	 generální	 kapitula	 řádu	 přímou	 účast	 pravidelně	
zakazovala	srov.		TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	280	a	MAYER,	H.E.,	c.	d.,	s.	119–124.	
27	Papežský	legát	Guy	z	Florencie,	kardinál	z	San	Grisogonu,	byl	omezen	nedostatečnou	znalostí	francouzštiny,	
biskupové	z	Langres	a	Lisieux	se	mezi	sebou	hašteřili	a	byli	v	podezření,	že	zpronevěřují	almužny	viz	TYERMAN,	
c.d.,	s.	294.		
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     Přes obrovské vynaložené lidské i materiální zdroje výprava skončila fiaskem. Nezdar 

podniku část církve přisuzovala nedodržení přísných mravnostních norem zdůrazňovaných  

cisterciáky, zradě a také přítomnosti  rušivého  ženského  elementu.28 Za jediný trvalý úspěch 

lze považovat dobytí Lisabonu, které však bylo spíše nečekaným vedlejším produktem 

výpravy.29   Neúspěch celé akce nutně vyvolal pochybnosti o samotném konceptu Svaté války 

a otázku, zda je vůbec slučitelná s dobrými mravy.    

 

2.2.3. Třetí křížová výprava 1187–1192 

  

    I když se občas konaly menší ozbrojené akce pořádané soukromými osobami, církvi se 

nepodařilo v několika následujících desetiletích vzbudit celospolečenské nadšení pro věc další 

kruciáty. Přes všechny apely církve a stále se zhoršující situaci v Zámoří model Svaté války 

ztratil svou účinnost  a obecnější podporu věřících, ve kterých stále přetrvávala pachuť 

nepodařené Druhé křížové výpravy.    Křesťané však byli roku 1187 v bitvě u Hattínu na hlavu 

poraženi Saladinovým vojskem.  Za ještě horší katastrofu než samotná vojenská porážka byla 

považována ztráta zázračné relikvie Svatého kříže, kterou s sebou křesťanští bojovníci nosili 

pravidelně do bitev jako příslib Boží ochrany.30 Do rukou Saladina se následně dostala značná 

část dříve dobytého území včetně samotného Jeruzaléma.31  

 

   Události v Zámoří se staly impulsem, který dal hnutí kruciát novou dynamiku a  znovu 

zmobilizoval společnost ve  věci  Svaté války. Nový papež Řehoř VIII.32 vydal bulu Audita 

Tremendi, v níž vyhlásil novou křížovou výpravu na Východ.33 Bula obsahovala obdobný výčet 

světských a duchovních výsad, které poskytl křižákům Evžen III. před druhou kruciátou, a byla 

určena celé křesťanské společnosti, jejíž povinností bylo znovudobýt Svatou zemi. Ústředním 

bodem náborové kampaně Třetí křížové výpravy se stal pád Jeruzaléma a ztráta Božího hrobu 

																																																								
28	Srov.	TYERMAN,	c.d.,	s.	294.	334.		
29	Lisabon	byl	dobyt	na	Maurech	spojenými	oddíly	anglických,	vlámských	a	porýnských	křižáků	srov.	TYERMAN,	
Ch.,		c.	d.,	s.	306–315	a	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	131–2.	
30	Relikvie	byla	objevena	krátce	po	dobytí	Jeruzaléma	v	roce	1099.	
31	 Ztráta	 vojska	 u	 Hattínu	 zbavila	 Jeruzalémské	 království	možnosti	 účinné	 obrany.	 Saladin	 postupně	 obsadil	
Akkon	i	většinu	přístavů	i	vnitrozemských	hradů	a	měst		srov.	TYERMAN,	c.d.,	s.	372-373	a	MAYER,	H.E.,	s.	163–
164.	
32	Jeho	předchůdce	Urban	III.	údajně	zemřel	následkem	otřesu	po	zprávách	ze	Zámoří.	
33	Třetí	 křížová	výprava	nejnověji	 viz	TYERMAN,	Ch.,	 c.	d.,	 s.	339–472	a	MAYER,	H.	E.,	 c.	d.,	 s.	165–181,	dále	
HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	d.,	s.	159–169,	BRIDGE,	A.,	c.	d.,	s.	150–169	a	NICOLLE,	D.,	Třetí	křížová	výprava	1191:	
Richard	Lví	srdce,	Saladin	a	zápas	o	Jeruzalém,	Praha	2008.	
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a Svatého kříže.  Tyto události kazatelé prezentovali jako pohromu biblických rozměrů, kterou 

bylo možné odčinit jen individuálním a kolektivním pokáním a ztotožňovali křížovou výpravu 

s duchovní obrodou. Zájem o křížovou výpravu předčil očekávání.  

 

     Náborová kampaň probíhala prakticky po celé Evropě a byla řízena papežskými legáty, kteří 

pověřovali potřebnými činnostmi  místní duchovenstvo. Úspěšný nábor samozřejmě záležel na 

podpoře světských elit.  Intenzivnější zájem kurie byl proto soustředěn na královské dvory a  

vlastní kampaň pak byla jen potvrzením předem ujednaných závazků. Jeruzalém dále zůstával 

ústředním bodem propagandy, avšak pod vlivem událostí byly  apely  postupem času cíleny 

obecněji na  Svatou zem. Kázání připomínající latinské liturgie, většinou v obvyklém  rámci 

mše zaměřené na Kristovo utrpení, kříž a pokání, bývala  načasovaná na významné svátky. 

Hojně se využívala vizuální symbolika, odkazy na Bibli a mravoučná exempla. Jednou 

z nejdůležitějších vlastností úspěšných kazatelů byla práce s psychologií davu  a některá kázání 

připomínala divadelní představení. Veřejnost byla schopná chápat i beze slov, porozumění 

zprostředkoval kult ostatků, metaforická symbolika kříže nebo  obrazy s náboženskou 

tematikou.  To vše umožňovalo šířit poselství i přes jazykové  bariéry a úspěšně získávat 

posluchače do řad křižáků.34  

 

    Nejpočetnější skupina křižáků se rekrutovala ze zemí, jejichž panovníci výpravu veřejně 

podpořili, z Francie, Anglie a z římskoněmecké říše.35 Jako první  poskytl účinnou pomoc 

sicilský král Vilém II., jehož lodě významně přispěly k záchraně Tripolisu. Velikost a složení 

vojska významně ovlivňoval způsob financování.  Anglický a francouzský král se dohodli na 

mimořádné desetiprocentní dani z movitého majetku, kterou lidé začali nazývat Saladinovým 

desátkem. Od této finanční dávky byli osvobozeni ti, kteří přijali kříž.36 Ve většině Evropy však 

žádný přímý poplatek zaveden nebyl. Účast císaře Fridricha I. reprezentovala spojenectví mezi 

říší a papežstvím po dlouhodobém konfliktu.  Fridrich zajistil část financí  zdaněním Židů a 

domovní daní uvalenou na královské statky, hradil ale výdaje jen za svou početnou družinu a 

																																																								
34	 Skandál	 	 ztropila	Eleonora	Akvitánská,	manželka	 francouzského	krále,	důvěrným	vztahem	ke	svému	strýci,	
antiochijskému	knížeti	Raimondovi.	Srov.	FLORI,	J.	Eleonora	Akvitánská:	vzpurná	královna,	Praha	2014,	s.	58–59	
a	200–220	a	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	375,		379	a	382–388.			
35	Richard	Lví	srdce	a	Filip	II.	August	uzavřeli	příměří	a	na	křížovou	výpravu	se	vydali	společně	až	v	r.	1190,	o	rok	
před	nimi	vyrazil	v	čele	početného	vojska	římsko-německý	císař	Fridrich	I.	Barbarossa	srov.	MAYER,	H.E.,	c.	d.,	s.	
167–170	a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	d.,	s.	160–164.	
36	Ve	výběru	peněz	byla	jednoznačně	úspěšnější	anglická	koruna,		francouzský	Filip	II.	August	byl	nucen	desátek	
již	v	následujícím	roce	od	vyhlášení	zrušit	viz	TYERMAN,	c.	d.,	s.	380	a	389–390.	
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jinak požadoval, aby si každý zajistil finančně cestu sám.37 Královská správa přebírala 

zodpovědnost za plánování a řízení výpravy a světská moc tak účinně  posilovala církevní 

mechanismy pro nábor a zajišťování hmotných prostředků. Panovník tím zároveň posiloval 

transcendentní povahu svého postavení. Významná byla byla i podpora světského 

duchovenstva a klášterů, které podobně jako v minulosti dodávaly hotovost výměnou za zbožné 

dary a majetkové zástavy. Od duchovních se také očekávalo, že budou v rámci výpravy působit 

i jako úředníci nebo zajišťovat proviant.38 

  

   V tomto období se již objevují všechny hlavní prvky charakteristické pro kruciáty. Mezi ně 

patří přísnější dohled nad kazatelskou činností a  křižácká daň, která umožňovala plynulejší 

nábor. Teoreticky se vymezuje křížová výprava od pouti, což se odráží i v terminologii. Teprve 

od této doby se účastník výpravy nazývá v pramenech téměř výhradně křižák.39 Ve snaze o 

vyšší vojenskou efektivitu se na rozdíl od Druhé křížové výpravy výrazně omezila poutnická 

složka výpravy a také ženy nebyly příliš vítány.40  

 

   Přes všechnu snahu byly výsledky Třetí křížové výpravy nejednoznačné. Dobytí Akkonu a 

důležité části pobřeží však umožnilo obnovit alespoň částečně Jeruzalémské království. 

Anglický král Richard Lví srdce rovněž obsadil Kypr, který se stal důležitou základnou pro 

zásobování křižáků v pevninské Palestině. Křesťanským poutníkům byl umožněn přístup 

k svatým místům v Jeruzalémě, Betlémě a Nazaretu. Hlavního cíle, dobytí Jeruzaléma, však 

dosaženo nebylo. Domů se však vrátila necelá čtvrtina křižáků, více jich zemřelo následkem 

strádání a nemocí než v boji a podle některých hlasů skromný výsledek  neospravedlňovalo 

velké  lidské a materiální ztráty.41  

 

2.2.4. Čtvrtá křížová výprava 1198–1204 

 

   Přetrvávající muslimská okupace Jeruzaléma udržovala křesťanskou společnost ve stavu 

stálého znepokojení a snaha o znovudobytí Svaté země se stala  se stala pevnou součástí 

západoevropské politiky. Říšská křížová výprava, kterou zorganizoval Jindřich VI., byla 

																																																								
37	Každý	křižák	se	zavázal,	že	si	s	sebou	vezme	finanční	prostředky	na	dva	roky	viz	MAYER,	c.	d.,	s.	168.	
38	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	395.	
39	Tamtéž	s.	374–5.	
40	Nařízení	se	snažilo	omezit	ženskou	účast	na	staré	pradleny,	ale	nebylo	příliš	respektováno	Ženy	se	dokonce	u	
Akkonu	účastnily	bojových	akcí	na	dobytí	města	viz	TYERMAN	Ch.,	c.	d.,	s.	396.	
41	Srov.	BRIDGE,	A.,	c.	d.,	s.	168–169	a	TYERMAN,	c.	d.,	s.	470–472.	
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předčasně ukončena kvůli císařovu úmrtí, nicméně bylo zajištěno příměří až do roku 1204.42 

Říši však čekalo dlouhé období nestability a bojů o dědictví. V této situaci nastoupil na 

papežský stolec roku 1198 schopný a energický Lothar ze Segni pod jménem Inocenc III., který 

považoval uspořádání nové křížové výpravy za  jeden z hlavních úkolů svého pontifikátu a 

ihned po svém zvolení vyzval k dalšímu tažení do Svaté země.43  Záměrem bylo zvrátit 

nerozhodný výsledek Třetí křížové výpravy a odčinit zklamání  z předčasně ukončené říšské 

výpravy. Bez účasti  panovníků však nábor váznul,   ani církvi se přes veškerou snahu 

nepodařilo vyřešit  konflikt v říši stejně jako  spor francouzského a anglického krále.  Inocenc  

si sice přál ukončit konflikty v zájmu nové kruciáty,  netajil se však tím, že si světské vládce 

v jejím čele nepřeje a upozorňoval na jejich selhání v minulosti.  Autoritu nejvyššího 

duchovního úřadu považoval papež za účinnější zbraň  než meče králů, proto využil 

mocenského vakua a sám se postavil do čela podniku. 44  

 

   Pečlivě zorganizovaná náborová kampaň vedená pod dohledem Svatého stolce  

zainteresovala všechny složky církve, jmenovitě papežské legáty, místní biskupy a cisterciácký 

řád. Celá akce však byla bez účasti korunovaných hlav poznamenaná  finančními problémy a 

váznoucím náborem. Inocenc proto vypsal daň ve výši jedné čtyřicetiny z výdělků 

duchovenstva,  za kterou hodlal najmout nájemné bojovníky. Musel však slíbit, že se tato daň 

nestane precendentem, což naznačuje jeho opatrnost v počátcích pontifikátu, kdy ještě 

neuplatňoval svojí autoritu plnou vahou.45 Čtvrtá křížová výprava spadala do období přechodu 

od převážně samofinancovaných tažení k výpravám, jejichž finanční krytí zajišťovali světští 

vůdcové a církev, jak se stalo pravidlem od poloviny 13. století. 

 

  Vojenskými vůdci výpravy se stali mocní severofrancouzští velmoži, z nichž většina  dříve 

podporovala anglického krále Richarda.  Po jeho smrti se se ocitli v choulostivém postavení 

vůči francouzské koruně a přijetí kříže pro ně byla možnost, jak celou situaci čestně vyřešit.  

Na výpravě se významně ekonomicky podíleli, hradili výdaje svých družin a  svých žoldnéřů a 

podporovali své urozené vazaly, což bylo nezbytnou součástí prezentace jejich postavení.  

																																																								
42	TYERMAN,	Ch.	c.d.,	s.	491–492.	
43	Čtvrtá	křížová	výprava		srov.	MOORE,	J.	C.,	Pope	Innocent	III	(1160/61–1216):	To	Root	Up	and	to	Plant,	Leiden	
2003,	s.	102–134,	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	492–554	a	MAYER,	H.	E.,	c.d.,	s.	226–224,	dále	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	
d.,	s.	197–221	a	BRIDGE,	A.,	c.	d.,	s.	170–178.	
44	V	říši	římsko-německé	říši	vedli	válku	o	korunu	Filip	Švábský	a	Ota	IV.	Brunšvický,	svářila	se	i	Francie	s	Anglií	.	
Srov.	SAYERS,	J,	Innocent	III:	Leader	of	Europe,	London	1994,	s.	49–65	a	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	492–494.	
45	Cisterciáci	si	dokonce	vymohli		v	roce	1199	osvobození	od	této	daně	srov.	TYERMAN,	Ch.,				c.	d.,	s.	496–7a	501		
a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	d.,	s.	200.	
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Žádný z nich se však neprosadil jako všeobecně respektované autorita.46   Poprvé v historii 

křížových výprav byla výprava směřována k Egyptu, který byl považován za bránu ke Svaté 

zemi. Uzavřením nevýhodné přepravní smlouvy s Benátkami se však křižáci dostali do velké 

finanční tísně a  jejich věřitelé je vydíráním přinutili změnit původní cíl plavby.47  

 

    Ostudný konec Čtvrté křížové výpravy je dobře znám, místo boje proti muslimům křižáci 

nejdříve pomohli Benátčanům dobýt křesťanský Zadar a nakonec vydrancovali hlavní město 

Byzantské říše Konstantinopol. Církvi se vedení zcela vymklo z ruky, papežský legát Petr 

z Capuy se  alibisticky stáhl a do Svaté země raději cestoval sám. Aniž vyčkal dalších 

Inocencových příkazů, po obsazení Konstantinopole svévolně zbavil křižáky slibu dokončit 

cestu do Jeruzaléma, a tím výpravu rozpustil. Papež, rozzlobený legátovým troufalým 

chováním, sice adresoval  Petrovi z Capuy ostrý dopis, ale jinak už nemohl dělat nic.48 Vztahy 

mezi Západem a Východem byly nenávratně poškozeny a Byzantská říše  již nikdy nenabyla 

své původní síly.49  Nakonec  v 15. století podlehla muslimské ofenzívě.50  

 

 

 

 

 

 

 

       

       

     

 

 

    

    

     

																																																								
46	Základem	křižáckého	vojska	byla	francouzská	šlechta,	nejvýznamnějšími	pány		 	byli	Theobald	z	Champagne,	
Ludvík	z	Blois,		Balduin	Flanderský	a	Bonifác	z	Montferratu.	Vůdcem	Benátek	byl	dóže	Enrico	Dandolo.		
47 Srov. TYERMAN, Ch., c. d., s. 509. 
48 Viz HROCHOVÁ, V., Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982, s. 194–195. 
49 Byzantská říše byla rozdrobena na řadu nástupnických států. Křižáci založili Latinské císařství s centrem 
v Konstantinopoli. Epirský despotát, Trapezuntské císařství a Nikajské císařství založili Byzantinci.  
50 Dobytí Konstantinopole muslimy viz NICOLLE, D., Konstantinopol 1453, Praha 2009. 
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3. Příprava Páté křížové výpravy 
 

3.1. Od Quia Maior 1213 k Ad Liberandam 1215 

 

   Neúspěch čtvrté křížové výpravy  neodradil papeže Inocence III.  od  plánů uspořádat další 

tažení do Svaté země. Než se tak stalo,  vyhlásil v roce 1209 ještě jedno křížové tažení, tentokrát 

poprvé proti křesťanským heretikům, aby vykořenil katarskou herezi na jihu Francie. Křížová 

výprava proti albigenským51 získala stejné výsady pro bojující jako kruciáta ve Svaté zemi. 

Mezitím však   Inocenc připravoval plán na tažení do Levanty, protože v roce 1217 mělo vypršet 

příměří s muslimy a jeruzalémský král Jan z Brienne naléhavě žádal o pomoc. Papež měl již 

zkušenosti s organizováním  čtvrté křížové výpravy a s právě probíhající křížovou výpravou v 

Languedoku a byl si dobře vědom chyb a nedostatků, které chtěl do budoucna ošetřit a právně 

zajistit.  

 

   V prvé řadě hodlal vyřešit otázku finančního zajištění  výpravy, protože peníze byly vždy 

slabinou kruciát. Bylo třeba zajistit jejich plynulý výběr,  aby nedostatek prostředků nezdržoval 

zahájení celé akce a neohrožoval bojeschopnost vojska. Problém byl o to naléhavější, že ani 

tentokrát kvůli politické situaci v Evropě nepadala v úvahu účast nejvýznamnějších panovníků, 

kteří v minulosti nesli na bedrech podstatnou část finančního krytí kruciát. Kříž sice přijal 

anglický král Jan a římský a sicilský  král Fridrich II.,  osobně se ale z korunovaných hlav 

výpravy zúčastnil pouze uherský král Ondřej, který však do jejího průběhu významněji 

nezasáhl.52 Inocencovi tato situace ovšem přišla vhod, ani nezdar čtvrté křížové výpravy  

nezviklal jeho přesvědčení, že jedině církev je oprávněná vést kruciátu a schopná zajistit 

úspěšný výsledek.  Nehodlal připustit, aby se mu tentokrát vymklo vedení z ruky a snažil se 

dostat pod kontrolu i některé věci, které v minulosti ponechal v kompetenci světských velitelů 

výpravy.53  

 

    

																																																								
51	Srov.	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	eds.	Middle	Ages	Series:	Crusade	and	Christendom:	Annotated	
Documents	 in	 Translation	 from	 Innocent	 III	 to	 the	 Fall	 of	 Acre,	 1187–1291,	 Philadelphia	 2013,	 s.	 68–79 a 
TYERMAN, Ch., c. d., s. 557–596. 
52 Vrcholil konflikt mezi Anglií a Francií a v říši soupeřili  Fridrich II. a Ota IV. Brunšvický.  
53 Po skončení Čtvrtého  lateránského koncilu Inocenc sám dohlížel  na přípravy a  osobně se vydal urovnat spory 
mezi přístavními městy Janovem a Pisou, aby vyjednal bezproblémové nalodění křižáků viz	 POWELL,	 J.	 M.,	
Anatomy	of	crusade	1213–1221,	Philadephia	1990,	s.	112.   
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  V dubnu roku 1213 Inocenc III. bulou Quia Maior 54 vyhlásil novou křížovou výpravu do 

Svaté země, v pořadí již pátou. Zde zúročila církev všechny zkušenosti, které nasbírala  za 

století vedení  křižáckých kampaní  a opírala se o již platnou legislativu, která byla v této 

záležitosti v minulosti schválena.55 Obrátil se na všechny křesťany  bez rozdílu postavení, 

majetku a pohlaví a programově navazoval na úspěšnou první křížovou výpravu a Urbana II., 

který svou výzvu adresoval také všem křesťanům na rozdíl od dalších dvou kruciát, kde Svatý 

stolec cílil primárně na elity společnosti. Inocenc se při tom odvolával na stejná místa z Bible 

jako Urban, v prvé řadě  na pasáž o následování Krista z Matoušova evangelia,56  která byla 

hojně používaná v propagandě  kruciát. Stejně jako Urban nepochyboval, že vedení výpravy 

má mít na starosti církev. Tažení do Svaté země papež koncipoval jako morální povinnost všech 

křesťanů poslušných Spasitele a svolával Boží zatracení na ty, kteří by snad jeho výzvu 

ignorovali.   Jako causa belli posloužila poměrně nevýznamná událost,  opevnění hory Tábor 

v západní Galileji Ajjúbovci, které potenciálně ohrožovalo Akkon. Vedle toho ovšem papež 

zdůrazňoval útrapy sužující křesťany v saracénském zajetí a neustálé ohrožení Svaté země. 

 

   Jako při předchozích kruciátách  byla slíbena křižákům ochrana jejich majetku církví, 

pozastavení splátek dluhů a úroků nebo jejich zrušení, pokud byly splatné Židům. Města, 

duchovenstvo  a velmoži, kteří se přímo neúčastnili výpravy, měli poskytnout podle svých 

možností vojáky na tři roky. Ti, kteří neměli prostředků dostatek, se mohli  na požadované 

bojovníky složit. Co se týče odpuštění hříchů, Inocenc ve své bule Quia maior slibuje: „Také 

těm, kteří nevykonají cestu osobně, ale vybaví na své náklady vhodné muže podle svých 

možností, a těm, kteří podnikají cestu osobně na náklady jiných, garantujeme odpuštění jejich 

hříchů.“57 Nahrazení křižáckého slibu jinou službou nebo poplatkem, tzv. komutace slibu,  

znamenalo  radikální sociální rozšíření možnosti spásy.  Jednalo se o novinku, která měla 

zapojit do celé akce co největší počet lidí včetně žen a nezpůsobilých k boji a vybrat dostatečné 

množství financí. V bule se uvádí: „…kdokoliv si přeje, může obdržet znamení kříže, jestliže 

																																																								
54	SS	Inocentius	III,	„Regestorum	sive	Epistolarum	[AD	1209-1213]	[1198-1216]”,	kap.	XXVIII,	in:	Patrologia	cursus	
completus.	 Serie	 Latina,	 216,	 J.	 P.	Migne,	 (ed.),	 Paris	 1844-1864,	 sl.	 817–822	 (dále	 citováno	 jako	MPL	 216).		
Anglický	překlad	 	buly	Quia	maior	s	kvalitním	úvodem	a	poznámkovým	aparátem	 in:	BIRD,	 J.,	PETERS,	E.	and	
POWELLS,	J.M.,	c.	d.,	s.	107-112.	
55	Před	každou	křížovou	výpravou	vydával	papež	encykliku,	ve	které	byly	vyjmenovány	světské	a	duchovní	výhody	
pro	křižáky	a	sankce	pro	ty,	kteří	nedodržují	záměry	církve	v	této	záležitosti.				
56		Mt	16:24		Kdo	chce	jít	za	mnou,		zapři	sám	sebe,	vezmi	svůj	kříž	a	následuj	mě.	
57	MPL		216,	sl.	818D:		„Eis	autem	qui	non	in	personis	propriis	illue	accesserint,	sed	in	suis	duntaxat	expensis	juxta	
facultatem	et	qualitatem	suam	viros	idoneos	destinarint,	et	illis	similiter	qui	licet	in	alienis	expensis,	in	propriis	
tamen	personis	accesserint,	plenam	suorum	concedimusveniam	peccatorum.”	
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to nutnost nebo čistý užitek vyžaduje, slib může být podle apoštolského mandátu nahrazen, 

vykoupen nebo vyměněn.“58 Odpustek pak byl úměrný výši příspěvku. Postupem času se z toho 

vyvinulo nechvalně známé kupčení s odpustky. Inocenc také slíbil, že sám poskytne 

v následujících třech letech příjmy ze svých beneficií.   

     

   Křižácká kampaň zasáhla i liturgii eucharistie,  do mše byla přidána v souladu se zněním  buly 

přímluva, která zdůrazňovala pokání a povinnost osvobodit Svatou zemi z rukou nepřátel. 

Chudí lidé  se účastnili procesí ve prospěch kruciáty, která se konala pravidelně každý měsíc. 

Jejich bojem měly být modlitby, půst a almužny. V kostelech, kde se konala procesí, byla   

připravena speciální truhla na almužny se třemi zámky. Klíče měly na starosti tři osoby, kněz, 

zbožný laik a člen řeholního řádu, všichni tři museli být čestní a důvěryhodní muži. Inocenc se 

tak snažil předejít zpronevěrám almužen, ze kterých byli opakovaně v minulosti někteří 

duchovní obviňování.59 Aby papež soustředil  všechny síly a zdroje na novou kruciátu,  uvádí 

v bule: „…odvoláváme prominutí hříchů a odpustky poskytnuté dosud těm, kdo vyrazili proti 

Maurům ve Španělsku a proti heretikům v Provenci […] Souhlasíme ale s tím, aby odpustky a 

prominutí hříchů zůstaly mužům z Provence a ze Španělska.60 Papež v té době netušil, že hlavně 

konflikt v jižní Francii má do svého konce ještě daleko.61   

 

   Stejnou pozornost jako výhodám pro účastníky věnoval Inocenc i sankcím. Křižáci postupem 

času upřednostnili  námořní dopravu před cestou po souši, protože byla rychlejší a vyhovovala 

požadavku na přesun většího množství lidí. Inocenc požádal o pomoc  přímořská města a velkou 

péči věnoval ochraně námořních cest.  Potenciální nebezpečí  představovaly nejen saracénské 

lodi, ale i piráti, kterým papež v bule hrozil v případě zajetí upadnutím do otroctví a ztrátou 

majetku. Bylo rovněž zakázáno prodávat Saracénům strategický vojenský materiál. Jak Inocenc 

píše  v bule,  „… přikazujeme, aby tento zákaz byl znovu vyhlašován každou neděli a o každý 

																																																								
58	MPL	216,	sl.	819D–820A:	„…suscipiant	quicunque	voluerint	signum	crucis,	ita	quod	cum	urgens	necessitas	aut	
evidens	utilitas	postulaverit,	votum	ipsum	de	apostolico	possit	mandato	commutari	aut	redimi	vel	differi.”		
59		Nedávno	se	takto	zkompromitoval	charismatický	Fulko	z	Neuilly,	hlavní	kazatel	kříže		Čtvrté	křížové	výpravy	
srov.	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.d.,	s.	47	a		TYERMAN,	Ch.,	c.d.		s.	605.	
60	 MPL	 216,	 sl.	 820A–820B:	 „…remissiones	 et	 indulgentias	 hactenus	 a	 nobis	 concessas	 procedentibus	 in	
Hispaniam	contra	Mauros	vel	contra	haereticos	in	Provinciam	revocamus	[…]	Concedimus	tamen	ut	hujusmodi	
remissiones	et	indulgentiae	apud	provinciales	remaneant	et	Hispanos.“			
61	Válka	se	s	několika	přestávkami	vlekla		až	do	roku	1229,	kdy	byla	ukončen	mírem	v	Meaux	a	Pařížskou	smlouvou	
viz	PETER	OF	LES	VAUX-DE-CERNAY,	Historia	Albigensis:	the	History	of	the	Albigensian	Crusace,	Trans.	W.	A.	Sibly,	
Woodbridge	1998,	s.	44–45.	
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svátek v každém přímořském městě…“62 Všem, kteří by tento příkaz porušili, hrozil Inocenc  

vedle věčného zatracení a božího trestu tradičními církevními zbraněmi – kletbou a 

exkomunikací. Stejně hodlal postihnout ty, kteří by porušili další ustanovení týkající se 

privilegií a ochrany křižáků, neoprávněně  by od nich vymáhali splátky dluhů nebo ohrožovali 

jejich majetek. V minulosti se ne vždy dařilo účinně chránit vlastnictví účastníků výpravy,  nyní 

však Inocencova moc  slibovala, že církev již  dokáže křižácký majetek ochránit. 63  

 

   Ve stejné době, kdy vyhlásil papež bulu Quia maior, svolal na rok 1215  generální církevní 

koncil, který měl řešit reformu církve i připravovanou  křížovou výpravu. Čtvrtý lateránský 

koncil se konal v  listopadu roku 1215, zabýval se hlavně reformou církve a bylo na něm 

schváleno celkem 71 článků.64  Posledním z nich byl koncilní kánon Ad liberandam,65 který se 

zabýval organizací křížové výpravy a kde bylo  pevně stanoveno datum nástupu na křížovou 

výpravu, a to na červnové kalendy roku 1217. Jeho znění z velké části kopírovalo encykliku 

Quia Maior, zčásti přinášel upřesnění a konkretizaci původních záměrů, něco se přidalo nebo 

naopak vynechalo.  Zatímco úvodní část  Quia Maior připomínala kázání a hojně se odvolávala 

na citáty z Bible,66  kánon Ad liberandam byl něco jako prováděcí manuál, stručnější a obsahově 

věcnější.   

 

   Nejprve byla závazně určena místa, kde se mají křižáci shromáždit k přepravě přes 

Středozemní moře.  „… všichni, kteří mají sjednanou přepravu po moři, se mají shromáždit 

v Sicilském království,  komu vyhovuje v Brindisi, ostatní v Messině a v sousedství obou 

míst…“67 Nutnost kodifikace této skutečnosti   pramenila z neblahých zkušeností s Čtvrtou 

křížovou výpravou, kdy se v Benátkách, s kterými byla uzavřena přepravní smlouva, sešla jen 

menšina křižáků. Nedostávalo se potom financí na zaplacení, což v konečném důsledku 

zapříčinilo neúspěch celého podniku. Ti, kteří chtěli riskovat cestu po souši, museli toto 

rozhodnutí oznámit předem, aby jim byl ze strany Svaté stolice poskytnut legát. Pokud se na 

výpravu chtěli vydat duchovní, nemuseli se bát ztráty příjmů, byl jim zajištěn  po dobu tří let, 

																																																								
62	MPL	216,	sl.	820C:	„…	praecipientes	ut	per	omnes	urbes	maritimas	diebus	Dominicis	et	festivis	hujusmodi	
sententia	publice	innoventur.”		
63	Význam	církevní	ochrany	majetku	nepřítomných	křižáků	byl	nedávno	zpochybněn	osudem	Richardových	
území	ve	Francii	v	letech	1193-1194	viz	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	499.	
64	Čtvrtý	lateránský	koncil	viz	BECKUM,	L.R.,	The	Fourth	Lateran	Council	of	1215,	Lexington	2005,	s.	120-140.	
65	WOHLMUTH,	J.,	(ed.),	Dekrete	der	ökumenischen	Konzilien:	Konzilien	des	Mittelaters:	vom	ersten	
Laterankonzil	(1123)	bis	zum	Fünften	Laterankonzil,	Paderborn	2000,	s.	267-270.	
66	Quia	maior	obsahuje	celkem	patnáct		citátů	z	Bible,	zatímco	Ad	liberandam	jen	tři.		
67	WOHLMUTH,	J.,	(ed.),	c.d.,	s.	267:	„…omnes	qui	disposuerunt	transire	per	mare	conveniant	in	regnum	
Siciliae,	alii	sicut	oportuerit	et	decureit,	apud	Brundusiumet	alii	apud	Messanam	et	partes	utrobique	vicinac…“			
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jako kdyby zůstali ve svém kostele. Měli dohlížet na mravy vojáků, zabraňovat neshodám a 

řevnivosti a vůbec dělat vše proto, aby si vyprosili Boží přízeň. Ad liberandam také řešila oproti 

Quia maior situaci, kdy lidé, kteří přijali křižácký slib, svůj závazek nesplnili. Nařizovala 

církevním představitelům, aby tyto provinilce ve svých diecézích aktivně vyhledávali. Každý 

případ museli přezkoumat, a pokud tyto lidi k jejich jednání nevedly skutečně vážné důvody, 

měli  je přinutit je k plnění slibu pod trestem exkomunikace. Přitom bylo shledáno, že 

nejčastějším důvodem pro nesplnění křižáckého slibu byla chudoba.68 

 

  V Ad liberandam se znovu opakuje výzva duchovním, městům a velmožům, aby poskytli 

zajištěné bojovníky na dobu tří let. Zase slibuje prominutí hříchů a rozšiřuje je i na ty, kteří 

pomohou stavět a vyzbrojit lodě určené pro transport vojska. Inocenc konkretizuje svůj finanční 

příspěvek, který již slíbil v Quia maior, na částku třicet tisíc liber ze svých příjmů,  a dále 

přidává výnos z almužen.  Pověřuje správou a rozdělením těchto peněz předáky templářů, 

johanitů a jeruzalémského patriarchu. Novinkou je zdanění veškerého duchovenstva,  

s výjimkou některých mnišských řádů a těch, kteří se sami účastní tažení. „… veškeré 

duchovenstvo, podřízení i preláti, dá dvacetinu svých církevních výnosů po dobu tří let na 

pomoc Svaté zemi…“ 69 Inocenc se snažil zdanit duchovní již před Čtvrtou křížovou výpravou, 

kdy po nich požadoval čtyřicetinu příjmů, narazil ale na pasívní odpor svých podřízených a celá 

věc vyšla do ztracena. Tentokrát se mohl opřít o svou autoritu, kterou se mu podařilo vybudovat 

za dobu jeho pontifikátu a na závaznou kodifikaci tohoto nařízení generálním koncilem. On 

sám slíbil, že „ … my a také naši bratři, kardinálové svaté římské církve, budeme platit desátek 

našich církevních příjmů, to je dvojnásobek toho, než  ostatní klerici…“ 70 

 

  Stejně jako předtím  byla slíbena křižákům ochrana jejich majetku církví a pozastavení splátek 

dluhů a úroků včetně sankcí vůči věřitelům, kdyby se neřídili příkazy církve. Kromě zákazu 

židovského úvěru navíc Židé  museli přispět mimořádnou daní. Papež rovněž hodlal odměnit 

vytrvalost: „…když trvání výpravy přesáhne délku jednoho roku, křižáci budou osvobozeni jak 

od daní, tak od jiného finančního zatížení…“71 Jednalo se o kontroverzní věc, protože v této 

																																																								
68	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.d.,	s.	124-125.	
69	WOHLMUTH,	J.,	(ed.),	c.d.,	s.	268-269:	„…omnes	omnino	clerici	tam	subditi	quam	praelati	vigesimam	partem	
ecclesiasticorum	proventuum	usque	ad	triennium	conferant	in	subsidium	Terrae	sanctae…“	
70	 Tamtéž	 s.	 269:	 „…nos	 autem	 et	 fratres	 	 nostri	 sanctae	 Romanae	 ecclesiae	 cardinales	 plenarie	 decimam	
persolvemus,	sciantque	se	omnes…”		
71	Tamtéž	s.	269:	„…cum	tempus	proficiscendi	annum	excedat	in	modico,	crucesignati	vel	a	collectis	vel	talliis	
aliisque	gravaminibus	sint	immunes…”		
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záležitosti zasahovala církev do kompetencí světské moci. Opakovalo se i vyhlášení trestů proti 

pirátům a lidem, kteří prodávají Saracénům strategický vojenský materiál. Vzhledem k tomu, 

že této záležitosti bylo v kánonu Ad liberandam věnováno ještě více prostoru než v bule Quia 

maior, lze usuzovat, že sankce a přísné tresty neodradily velkou část pirátů od provozování 

jejich řemesla ani některé obchodníky od obchodování s nimi nebo se Saracény. Tento zákaz 

papež oproti bule ještě výrazně rozšířil: „… zakazujeme navíc všem křesťanům pod trestem 

klatby a interdiktu, aby se po dobu čtyř let plavili do zemí obývaných Saracény, aby mohla být 

lodní kapacita využita na pomoc Svaté zemi…“72  

 

   Pod trestem exkomunikace byly  zakázány turnaje, a to po dobu tří let. Dále papež v duchu 

tradice Božích mírů  „…kvůli pokračování tohoto podniku [křížová výprava] je nezbytné, aby 

princové a všichni křesťané vzájemně dodržovali všeobecný mír, jak naléhají všeobecné 

synody,  a to ustanovujeme minimálně na čtyři roky…“73 a  ukončení všech konfliktů nebo 

alespoň sjednání příměří mezi nimi po dobu čtyř let.  Pokud by se někdo nechtěl podvolit, papež 

hrozil exkomunikací a interdiktem proti jeho zemím. Kdyby ani to nepomohlo, měla takové 

narušitele míru na popud církve ztrestat světská moc. Exkomunikoval například barony 

rebelující proti anglickému králi Janovi a církevní postih neminul ani francouzského prince 

Ludvíka za jejich podporu a invazi do Anglie.74 Aby uplatnil svou vůli, obratný diplomat 

Inocenc používal nátlak spolu s jednáním. Široké spektrum záležitostí, do kterých se papež cítil 

být oprávněn zasahovat, dobře ilustrovalo rostoucí moc církve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
72 WOHLMUTH,	J.,	(ed.),	c.d.,	s.	269:	„Prohibemus insuper omnibus christianis at sub anathemate interdicimus , 
ne in terras Saracenorum, qui partes oriensuas, ut per hoc volentibus transfretare in subsidium Terrae sanctae 
maior navigii copia praeparetur…“  
73 Tamtéž s. 270: „Quia vero ad hoc negotium exequendum, est permaxime necessarium ut principes populi 
christiani adinvicem pacem observent, sancta universali synodo suadente statuimus, ut saltem per quadriennium 
in toto orbe christiano servetur pac generaliter…“  
74 MOORE, J.C., c. d., s. 251-252.  
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3.2. Kazatelská kampaň Páté křížové výpravy 

   

   Kazatelská kampaň byla důležitou součástí každé kruciáty. Probíhala dlouho předtím, než 

začalo vlastní tažení, většinou několik let, a jejím účelem bylo naverbovat do řad křižáků co 

nejvíce potencionálních bojovníků a shromáždit co nejvíce peněz.  Kázání ve prospěch Páté 

křížové výpravy probíhala kontinuálně s větší či menší intenzitou od vyhlášení Quia maior 

v roce 1213 až do roku 1221, po celé Evropě i ve Svaté zemi. I proces kázání se papež snažil 

dostat co nejvíce pod svou kontrolu pomocí organizované a  centralizované mašinerie kázání 

kříže.   Na rozdíl od Čtvrté křížové výpravy, kdy dovolil papež hlavnímu kazateli Fulkovi 

z Neuilly, aby si sám vybíral své spolupracovníky, tentokrát  direktivně určil týmy kazatelů 

s pravomocemi legátů, kteří měli organizovat nábor a kázání v každém regionu. V encyklice  

Quia maior jmenuje Inocenc konkrétně tři důvěryhodné muže, kterým uděluje tuto pravomoc  

v říši.75 Velká část lidí z těchto týmů se rekrutovala z mnišských řádů, nejčastěji cisterciáků a 

premonstrátů v kombinaci s kleriky z místních diecézí. V Uhrách dostal povolení kázat každý 

biskup.76 Všichni se měli držet jako základu příkazů uvedených v bule, která byla průběžně 

doplňována podle potřeby dalšími papežskými listy, které případně upřesňovaly jednotlivé 

konkrétní případy nebo objasňovaly nejasnosti. Známá je kompilace zvaná Rommersdorfský 

listář, uspořádaná opatem rommersdorfského kláštera v Rakousku, která sloužila jako manuál 

pro nábor.  Nově byl založen kuriální úřad penitenciárie, který měl na starosti záležitosti 

spojené s opouštěním hříchu v souvislosti s pokáním a křížovou výpravou.77 

 

   Ve  Francii organizoval kazatelskou kampaň  papežský legát Robert z Coursonu, původem 

Angličan a bývalý Inocencův spolužák ze studií v Paříži. Robert nejenže sledoval Inocencem 

vytýčenou linii, ale v mnohém byl horlivější než sám papež. Úspěšný kazatel  rozdával kříže 

ve velkém, dokonce i osobám evidentně nezpůsobilým, ženám a dětem, starcům a nemocným. 

Dostal se do  křížku se feudály, když se snažil zasahovat do jejich kompetenci ve prospěch 

církevní moci. Dokonce i papež se byl nucen od některých Robertových kontroverzních kroků 

distancovat.78  Francouzský král v reakci na jeho aktivity musel upravit královským dekretem 

																																																								
75	Jednalo	se	o	Eberharda	ze	Salemu,	Petra	z	Neuburgu	a	Konráda	ze	Špýru	viz	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	
J.M.,	c.d.,	s.	112.	
76	Je pravděpodobné, že papež výběr konzultoval se svými nejbližšími spolupracovníky, jako byl například Robert 
z Coursonu.  Srov.	TYERMAN	Ch.,	c.d.,	s.	605	a	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.d.,	s.	47-48.	
77	Viz	MAYER,	H.E.,	c.d.,	s.	249.	
78	K	aktivitám	Roberta	z	Coursonu	ve	Francii		srov.		MOORE,	J.C.,	c.	d.,	Leiden	2003,	s.	219-227	a	POWELL,	J.	M.,	
c.	d.,	s.	34-41.	
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postavení křižáků, aby jejich privilegia přespříliš nezasahovala  do světských práv, hlavně do 

povinností vůči vrchnosti týkající se držby a financí. Vyjednaná omezení výsad harmonizovala 

spolupráci církve a státu při pronikání kanonického práva do světského života.79 V západní části 

říše a v Nizozemí působil Oliver, biskup z Paderbornu, původně scholasticus na katedrální 

škole v Kolíně nad Rýnem, který později doprovázel výpravu i do Egypta  a průběh bojů 

zachytil jako očitý svědek.80   

 

   Pokud to bylo potřebné a možné, náborovou kampaň provázelo doprovodné smírčí řešení 

sporů, které bylo vyjádřeno v koncilním kánonu Ad liberandam v požadavku všeobecného míru 

mezi křesťany.  Smířlivý potenciál kruciáty  měl ovšem své limity.81 Do  Anglie po usmíření 

krále Jana se Svatým stolcem v roce 1215 zamířila řada papežských legátů a nábor a 

propagandu měla na starost skupina učených mužů. 82  Situace v ostrovním království byla o to 

komplikovanější, že v zemi vypukla v letech 1215-1217 občanská válka mezi králem a 

vzbouřenými barony, doprovázená invazí francouzského prince Ludvíka, která kampaň 

přerušila. Kruciáta se zde propojila s politikou, křižáci byli na obou stranách konfliktu a někteří 

zneužili věc kříže ke světským zájmům. Teprve po skončení občanské války pomohla usmířit 

bývalé protivníky společná věc  a ti stanuli bok po boku v boji proti egyptským mamlúkům.  

 

  Co se týče samotných kázání kruciáty, do dnešního doby se jich bohužel nezachovalo příliš, 

protože nebylo obvyklé zaznamenávat tento typ materiálu ve středověkých kronikách nebo 

v ostatních narativních pramenech. To se týká i kázání od vůdců křižácké propagandy, jakými 

byli Robert z Coursconu a Oliver z Paderbornu, stejně jako od jejich předchůdců Fulka 

z Neuilly, hlavního kazatele Čtvrté křížové výpravy. Máme jednotlivá  kázání a exempla 

z různých zdrojů, většinou v manuskriptech a často od anonymních autorů.83 K obsahu se dá 

obecně konstatovat, že  kázání probíhala  podle univerzálně prověřeného vzorce, který 

zahrnoval v prvé řadě hojné biblické citace, těžící z rétoriky kříže a  ukřižovaného Krista, jak 

názorně popisovala ve svém úvodu bula Quia maior.  

																																																								
79	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	613.	
80	Oliver	z	Paderbornu	je	autorem	kroniky	Historia	Damiatina,	významného	pramenu	k	Páté	křížové	výpravě.	
81	Např.	v	Marseille	přijetí	kříže	působilo	jako	rituál	smíření	mezi	církví	a	městem	nebo	v	Itálii	se	Jakub	z	Vitry	
zaměřil	na	zajištění	míru	mezi	městskými	komunami,	ale	přes	veškerou	snahu	se	Robertovi	z	Coursonu	nepodařilo	
zabránit	anglo-francouzskému	konfliktu.	Srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	610	a	POWELL,	J.	M.,	c.d,	s.	40-41.	
82	Byli	 to	arcijáhen	Walter	 z	 Londýna,	Filip	 z	Oxfordu,	 Jan	z	Kentu,	Vilém	z	Londýna	a	děkan	Leo	z	Wellsu	viz	
TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	613-614.	
83	Například	kázání	Jakuba	z	Vitry	se	zachovala	ve	čtrnácti	manuskriptech	viz	MAIER,	Ch.	T.,	Crusade	propaganda	
and	ideology:	Model	Sermons	for	the	Preaching	of	the	Cross,	Cambridge	2000,	s.	74-75.	
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   Zkušení kazatelé oslovovali lid prostřednictvím příběhů, které dokázaly v posluchačích 

vzbudit patřičné emoce a vhodně doplňovaly latinské liturgie, velmi často na motivy strádání 

Svaté země a hrdinských příběhů křižáků a jejich mučednické smrti, která bude v nebi náležitě 

odměněna. Tato exempla zdůrazňovala dvojí bitvu, kterou musel podstoupit každý, kdo na sebe 

bral kříž, vnitřní proti vlastnímu strachu a pochybnostem a vnější proti Saracénům.  Některá  

exempla byla velmi originální a přizpůsobovala se místním podmínkám, o čemž svědčí příklad 

z Fríska, v němž  odpuštění hříchů spjaté s účastí na  křížové výpravě dovolovala přeskočit 

očistec stejným způsobem, jakým místní lidé skákali na tyči přes malé kanály.84  Přítomnost 

velkého množství lidí na kázání a způsob, jakým kazatelé  oslovovali své ovečky, dokázala ve 

shromážděném davu vyvolat u řady posluchačů extatický trans doprovázený vidinami a 

zjeveními kolektivního rázu. Jsou zaznamenaná opakovaná svědectví, že se lidem na obloze 

zjevovala znamení kříže, někde i s ukřižovaným Kristem, což mělo za účinek masovou odezvu 

při náboru. Zprávy o nadpřirozených úkazech  byly šířeny a dále využívány v oficiální kampani, 

stejně tak jako proroctví, které slibovala znovuzískání Jeruzaléma.85 

     

   Zajímavý je soubor známý jako Ordinacio de predicatione S. Crucis, připisovaný Filipovi 

z Oxfordu. Nejsou to sebraná kázání, ale spíše návody, jak kázat laikům. Autor se zaměřuje 

hlavně na jasnost a srozumitelnost, jak podat myšlenu kříže laickému posluchačstvu.  Kruciátu 

pojímá především jako následování Krista, imitatio Christi. Člověk se svým utrpením ve jménu 

Spasitele připodobňuje utrpení samotného Krista. Druhá věc, kterou autor zdůrazňuje, je 

vocatio, povolání ve jménu Krista, které může pomoci překročit všední život a posvětit ho. Bůh 

povolává člověka ke své službě, což mu otevírá cestu ke spáse nebo k zatracení, pokud této 

výzvy neuposlechne.  Stejným jazykem mluví Inocenc v úvodu své buly Quia Maior.86  

 

 

 

 

 

																																																								
84	TYERMAN,	c.	d.,	s.	611-612.	
85	Jakýsi	stařec	považovaný	za		samotného	sv.	Petra	prý	prohlásil,	že	za	pontifikátu	Honoria	III.	Bude	znovu	získán	
Jeruzalém.		Srov.		„Burchardus	Urspergensis“		in	:	Monumenta	Germaniae	Historica	SS	23,	G.	H.	Pertz	et	al.	(ed.),	
Hannover	1826n,	s.	378–379		a	TYERMANN,	Ch.,	c.	d.,	s.	609–610.	
86	POWELL,	J.M.,	c.	d.,	s.	51-54.	
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3.2.1. Kázání Jakuba z Vitry 

     

  Z významných kazatelů kříže Páté křížové výpravy se zachoval největší počet kázání  od 

Jakuba z Vitry. Pozdější akkonský biskup patřil k papežovým nejbližším spolupracovníkům, 

studoval na pařížské univerzitě  jako  Inocenc III. a stejně jako on byl ovlivněn reformním  

hnutím okolo Petra Chantera.87 Jakub se účastnil již propagandy Čtvrté křížové výpravy a po 

svém angažmá  v Itálii ve prospěch Páté kruciáty odcestoval spolu s křižáky do Svaté země, 

kde se stal v roce 1216 akkonským biskupem. Do Evropy se vrátil v roce 1225, kdy byl 

jmenován kardinálem-biskupem z Tuscula. Než v roce 1240 zemřel, věnoval se spisovatelské 

činnosti, ve které zúročil své celoživotní zkušenosti.  Uspořádal různá kázání do kolekcí podle 

klasických typů: kázání na neděli (sermones de tempore nebo sermones de dominicales), kázání 

určená pro dny svatých (sermones de sanctis a sermones de communi sanctorum) a stavovská 

kázání  (sermones vulgares neboli ad status).  Posledně jmenovaná kázání byla typickým 

produktem církevní reformy a obecně se zaměřovala na zprostředkování morální teologie všem 

sociálním skupinám obyvatelstva. Jakub z Vitry se ve svých ad status soustředil výhradně na 

kázání kříže.88 Jsou primárně  psána jako didaktická pomůcka k výchově dalších kazatelů a 

nemohou se brát jako záznam autentického kázání. Byl to vzor, jak by mělo kázání vypadat a 

co by mělo zahrnovat, ale očekávalo se, že si ho každý kazatel upraví podle sebe. Z praktických 

důvodů se obsah často přizpůsoboval  tématům liturgického roku, ale obecně lze říci, že 

kazatelé kříže byli připraveni kázat kdykoliv a kdekoliv a přizpůsobit se místním podmínkám.   

 

   Christoph T. Maier uvádí  dva typy  modelových kázání ad status od Jakuba z Vitry, která 

byla určena různým sociálním skupinám budoucích křižáků, v zrcadlovém latinsko-anglickém 

vydání ve své knize Crusade propaganda and ideology: Model Sermons for the Preaching of 

the Cross. 89   V těchto kázáních lze opět vysledovat návaznost na starší vzorce křižácké rétoriky 

a   silnou inspiraci  Inocencem a  jeho pojetím, svědčící o jednotné a centralizované propagandě. 

Kázání jsou poměrně dlouhá, obsahují řadu exempel a obsahem by vystačila na několik dalších, 

což odpovídá jejich účelu jako učebního materiálu pro kazatele.  Obsahem jsou rozdělena do 

tří částí, na úvodní téma, hlavní téma, které rozvíjí příslušnou biblickou pasáž a závěrečnou 

																																																								
87	BALDWIN,	J.W.,	Masters,	Princes	and	Merchants.	The	Social	Views	of	Peter	the	Chanter	and	his	Circle,	Princeton	
1970,	s.	36–39.	
88	Jakub	z	Vitry	je	prvním	kazatelem,	od	kterého	máme	k	dispozici	tento	typ	modelového	kázání	viz	MAIER,	Ch.	
T.,	c.d.,	s.	6–9.	
89	 	 Viz	 	 MAIER,	 Ch.	 T.,	 c.d.,	 s.	 82–127.	 Maier	 v	 této	 knize	 	 srovnává	 Jakubova	 kázání	 s	 kázáním	 třech	 jeho	
následovníků,	Euda	z	Chateauroux,	Gilberta	z	Tournai	a	Bertranda	de	la	Tour.			
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část, obsahující  exempla, z nichž některá nesouvisí přímo s hlavním motivem. Jsou přímo 

zásobárnou témat, argumentů a příběhů, ze kterého si kazatel vybírá příslušnou položku. Co se 

týče obsahu, téma je na začátku představeno s odkazem na příslušnou biblickou pasáž, která 

s ním koresponduje, a jednotlivé argumenty týkající se hlavního tématu jsou probírány 

v jednotlivých exemplech a příbězích.  

 

    První  modelové kázání Jakuba z Vitry bylo jasně určeno těm, kteří přijali kříž nebo se tak 

chystali učinit, a hodlali se vydat se na cestu do Svaté země. Autor vybírá vhodné pasáže z Bible 

a interpretuje je v souladu s tématem. V úvodu vysvětluje posluchačům, proč je potřeba kázat 

kříž a dokládá to citacemi z Izajáše90 a Zjevení Janova,91 které rozvíjí v hlavním tématu, 

rozděleném do dvou částí.  V první části  vysvětluje Jakub význam přijetí kříže pro křižáky 

podobně jako  v Apokalypse: „Tento anděl má znamení  živoucího Boha, které je znamením 

kříže, s kterým značí svůj lid, aby je rozeznal a oddělil od nevěřících a zatracených a vyzbrojil 

je, aby nemohli být zraněni nepřáteli…“92  Je to de facto sám Kristus, který je označuje jako 

své vojáky tak, jako Bůh otec označil jeho samotného. Jakub říká: „ Je jasné, že  Kristus má 

znamení živoucího Boha, proto smí označit své vojáky, on také chtěl být označen křížem jako 

první, aby mohl jít příkladem všem ostatním s praporcem kříže.“93 Ve druhé části modelového 

kázání autor opět vhodnými biblickými citacemi  zaměřuje svou pozornost na ty, kteří odmítli 

kříž přijmout a slibuje jim peklo a věčné zatracení stejně jako Inocenc v úvodu své buly Quia 

major. Jakub varuje, že ti, kteří nepřijmou kříž  „ ...neoznačeni křížem  budou vydáni napospas 

ďáblu a […] „zlým andělům, jejichž povinností je zničit zemi i moře…“94  

 

   Ve zbytku textu se Jakub věnuje třem drobnějším doprovodným tématům, kde již přímo 

neinterpretuje biblické verše, ale která vhodně doplňují hlavní část modelového kázání.  První 

téma sestává ze seznamu biblických odkazů na místa, kde je křižákům přiblížena v biblických 

paralelách devastace a destrukce Svaté země.95  Druhé doprovodné téma navrhuje vhodné   

verše pro kázání  těm, kteří otálejí a zdráhají se realizovat svůj křižácký slib. Navrhuje biblickou 

																																																								
90	Iz	62:1		
91	Zj	7:2	a	7:3		
92	 MAIER,	 Ch.	 T.,	 c.	 d.,	 s.	 86:	 „Habet	 hic	 angelus	 signum	 Dei	 vivi,	 id	 est	 signum	 crucis,	 quo	 suos	 signat	 ad	
distinctionem,	ut	dicsernantur	ab	infide	libus	et	reprobis,	et	munit		ad	deffensionem,	ne	ledantur	ab	inimicis…“		
93	Tamtéž,	s.	86:	„Pater	igitur	quod	signum	Dei	vivi	habet	Christus,	ut	signet	milites	suos,	qui	etiam	prior	cruce	
signari	voluit,	ut	alios	precederet	cum	vexillo	crucis…”		
94	Tamtéž,	s.	92:	„Qui	signati	non	sunt	diabolo	exponuntur	[…]	ipsi	malignis	spiritibus	quibus	datum	est	nocere	
terre	et	mari	exponantur…“		
95	Da	8:11,	12,	Iz	1:21	aj.	
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citaci z Agea, 96 a připodobňuje tyto opozdilce k zatraceným Židům:  „ Tito lidé říkají, že ještě 

nepřišel čas k budování Hospodinova domu […] můj dům je v troskách a každý z vás je 

zaneprázdněn svým vlastním domem.“97 V závěrečné části uvádí Jakub tři exempla, z nichž 

poslední, o třech přátelích,  slouží jako formální výzva k přijetí kříže. Jakub říká: „Na světě 

máme tři přátele, chutnost masa, hojnost věcí a společnost přátel. O první přicházíme nemocí, 

o druhé smrtí, o třetí pohřbem. Jestliže nyní přijdete pomoci v čase potřeby, váš  pravý a věrný 

přítel vám přijde pomoci ve všem, co potřebujete, zaručuje vám svou milost v přítomnosti, plné 

odpuštění hříchů a v budoucnosti věčný život: Náš Pán Ježíš Kristus, jehož je čest a sláva na 

věky věků. Amen.“ 98 

 

   Jakubovo druhé modelové kázání, opět na téma kázání kříže,  je strukturováno stejně jako 

první na tři části a spíše než na laiky je cíleno na ostatní křižácké kazatele. V úvodu autor 

vysvětluje, že úkolem křižáckého kazatele je odvádět hříšníky od zla a vést je směrem ke Kristu 

vhodnými slovy a dobrými příklady. Jakub uvádí téma z Jeremiáše, 99 které dále rozvíjí  v další 

části: „ Pozvedněte znamení v Sionu, buďte silní a neopozděte se!“ Druhá, hlavní část, je spíše 

rozšíření úvodní části  než materiál pro kázání a na rozdíl od prvního modelu je poměrně krátká.  

Tentokrát Jakub předkládá čtyři úryvky z Bible,100 aby vysvětlil další aspekty spojené 

s kázáním kříže. Závěr je delší než v prvním modelovém kázání a zahrnuje tři exempla a dvanáct 

dalších menších témat, variací na různé aspekty křižáctví. Ani tato část není přímo 

strukturována  jako kázání, ale nabízí celou řadu materiálu pro různé příležitosti i publikum, 

který si mohli ostatní  kazatelé  upravit a použít ke svým kázáním. V jednom z exempel 

například Jakub uvádí podobenství o tygru a lovci a říká: „Stejně jako tygr běží za lovcem a 

následuje své mládě s takovou láskou, že se sám vrhne se na lovcovo kopí stejně jako se Kristus  

vrhl na kopí smrti, aby nás vyrval z lovcových, tj. z ďáblových rukou.“101  Mimo jiné dává 

kazatelům i  praktické rady, jak se mají chovat, aby zaujali publikum. Jakub radí: „Ti, kteří 

																																																								
96	Ag	1:2,	1:4	
97	MAIER,	Ch.	T.,	c.	d.,	s.	96:	„Populus	iste	aid:	Nondum	venit	tempus	domus	Domini	edifficare	[…]	Domus	mea	
deserta	est	et	vos	festinatis	unusquisque	in	domum	suam.“		
98	 Tamtéž,	 s.	 98:	 „Tres	 quidem	 amici	 vestri	 in	 hoc	 seculo	 sunt:	 carnis	 suavitas,	 rerum	 habundantia,	
consanguineorum	societas.	Primum	relinquit	in	infirmitate,	secundus	in	morte,	tertius	in	selptura.	Verus	autem	
et	fidelis	amicus	vester	,	si	nunc	ei	in	hac	necessitate	succurratis,	in	omnibus	necessitatibus	vestris	succurreret	
vobis,	conferendo	vobis	in	presenti	gratiam	suam,	omnium	peccatorum	integram	remissionem,	in	futuro	vero	
vitam	eternam:	Dominus	Noster	Ihesus	Christus,	cui	est	honor	et	Gloria	in	secula	seculorum.	Amen.”		
99	Jr	4:6		
100	Jr	51:27,	Iz	11:12,	13:2,	18:3.	
101	MAIER,	Ch.	T.,	c.	d.,	s.	109:			„Sicut	enim	Tigris	rabido	cursu	insequitur	venatorem	et	tanto	affectu	prosequitur	
fetum	ut	se	mittat	in	venatoris	spiculum,	ita	Christus	ut	nos	eriperet	de	manu	venatoris,	id	est	diaboli,	in	spiculum	
mortis	se	misit.“		
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chtějí kázat slávu kříže ostatním, nesmí pouze zvedat svůj hlas, ale také své ruce kvůli tomu, 

aby nabádající kázání mohlo otevřít brány lidských uší a srdcí. Co je dobrého na tom, když je 

hlas zvýšený a ruce zůstávají dole?“102 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
102	MAIER,	Ch.	T.,	c.	d.,	s.	104:	„Non	solum	autem	vocem	sed	et	manum	debent	levare	qui	crucis	gloriam	aliis	
volunt	predicare,	ut	portas	aurium	et	cordium	exhortationis	sermo	valeat		penetrare.	Qui	denim	prodest	si	vox	
fuerit	exaltata	et	manus	depressa?“			
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4. Ajjúbovská říše a obnovené jeruzalémské království  v Palestině 

 

    Již na Čtvrtém lateránském koncilu byl cílem  Páté křížové výpravy určen Egypt, tentokrát 

již jako všemi uznávaná strategie bez tajností a zastírání jako při minulé křížové výpravě. Pokud 

by se křižákům podařilo dobýt tuto zemi, zmocnili by se snadno celé Palestiny i Jeruzaléma. 

Nebyl to jednoduchý úkol, protože Egypt byl v  této době baštou muslimské moci. V době Páté 

křížové výpravy v něm vládla dynastie Ajjúbovců, která nahradila skomírající šíitskou dynastii 

Fátimovců poté, co  v roce 1171 na sebe strhl moc Saladin a podřídil šíitský Egypt sunnitskému 

chalífovi v Bagdádu.  Saladin  před smrtí rozdělil říši mezi své syny a bratra Al-Ádila, ten ale 

své synovce vyhnal a zmocnil se vlády sám. V letech 1200-1218 byl nezpochybnitelným pánem 

celého  Saladinova dědictví a o správu říše se dělil se svými třemi syny.  

 

  Ajjúbovská říše nebyla s výjimkou Egypta centralizovaným státem, ale spíše polofeudálním 

rodinným útvarem.  V čele stál sultán, kterému jako velcí vazalové sloužili princové z jeho 

rodu, kteří spravovali provincie zcela samostatně, museli však spravedlivě vykonávat vládu, 

financovat válku a účastnit se tažení. Al-Kámil měl nastoupit po svém otci a vládl egyptskému 

srdci říše, al-Muazzam ovládal syrská a palestinská území a al-Ašraf al-Džazíru, území v Iráku. 

Ajjúbovští princové měli  své vlastní vazaly s omezenou nezávislostí, říše tedy v žádném 

případě nebyla jednotným státem.  Všude kromě Egypta existovaly pod dílčím vládcem ještě 

menší městské státy, kterým vládly  ajjúbovské vedlejší linie nebo jiné dynastie (Artukovci a 

Zengíovci).  Al-Ádil neměl stabilní sídlo a  pohyboval se po své říši všude, kde ho bylo nejvíce 

zapotřebí, protože udržet tento kolos pohromadě  vyžadovalo značné úsilí a diplomatický 

talent.103  

 

   Složité vnitřní uspořádání ajjúbovského soustátí  říše  vysvětluje, proč  období vlády Al-Ádila 

bylo pro křesťanské státy v Palestině relativně klidnou dobou. Z bývalé rozlohy jeruzalémského 

království i antiochijského knížectví zbylo  po Saladinově drtivém nástupu jen torzo.  Ajjúbovci 

tyto oslabené státečky  nechali živořit na pomezí své říše, pokud se zdržovaly výbojné politiky; 

daleko větší konkurenci pro ně představoval ikonyjský  sultanát v Anatolii. Saladinovi nástupci 

preferovali pragmatickou politiku a přes občasné konflikty raději uzavírali se svými 

křesťanskými sousedy příměří, protože  více válčili sami mezi  sebou.  Křesťanské státy touto 

																																																								
103	Srov.	HILLENDBRAND,	C.,	The	crusades:	islamic	perspectives,	Edingburgh	1999,	s.	221–225,		BIRD,	J.,	PETERS,	
E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.	d.,	s.	173	a	MAIER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	152	a	252–3.	
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dobou již byly součástí politické reality Blízkého východu a muslimové s nimi obchodovali a 

využívali jejich přístavy. Obecně lze říci, že jednotliví ajjúbovští vládci bránili svá teritoria 

proti všem, kteří je nějak ohrožovali, ať to byli muslimové nebo křesťané, a v této snaze se 

spojovali s dalšími místními vladaři bez ohledu na vyznání.104  

    

   Zhruba od třináctého století se mění charakter křížových výprav do Svaté země. Zmizely 

houfy nebojujících poutníků, doprovázejících křížové výpravy dvanáctého století, a také klesl 

zájem křižáků usadit se natrvalo na Blízkém východě.  Daleko lepší příležitosti se nabízely 

novým osadníkům  v nově založených latinských  panstvích v Řecku.  Do Svaté země  přijížděli 

v naprosté většině sezónní bojovníci, kteří se po splnění svého křižáckého slibu vraceli zpět do 

Evropy. Přišli bojovat proti nevěřícím a každý muslim pro ně byl nepřítel, kterého bylo třeba 

obrátit na křesťanskou víru nebo zabít. Politický pragmatismus palestinských baronů  nechápali 

a jejich nenávist k jinověrcům způsobovala ve složitém a křehkém předivu vzájemných 

muslimsko-křesťanských vztahů napětí.  Odlišný postoj starousedlíků a nově příchozích 

křesťanů vůči muslimům byl ostatně trvalým problémem  Svaté země;  křižácké státy trpěly 

neustálým nedostatkem lidských zdrojů a nutně potřebovaly novou krev, ale náboženský 

fanatismus nově příchozích neumožňoval tamní křesťanské komunitě hlubší integraci do 

místního prostředí a rozdmýchával konflikty.105  

 

    Jeruzalémské království, obnovené po Třetí křížové výpravě, se zmenšilo pouze na úzký  pás 

podél palestinského pobřeží, ale zahrnovalo důležitý přístav Akkon, který se stal hlavním 

městem místo obsazeného Jeruzaléma. Nárok na jeruzalémskou korunu připadl Isabele 

Jeruzalémské, která byla celkem čtyřikrát vdaná. Postupně vládli zemi její tři manželé,  Konrád 

z Montferratu,  Jindřich z Champagne a  Amaury II.; po smrti posledního z nich získala trůn 

Marie, nejstarší Isabelina dcera z manželství s Konrádem z Montferratu.106 Najít pro ni 

vhodného ženicha se stalo  složitým diplomatickým problémem, a palestinští baroni se proto 

obrátili s prosbou o pomoc k francouzskému králi. Filip August  vybral Jana z Brienne, 

urozeného, ale nemajetného  šlechtice z kraje Champagne, který však byl zkušeným a 

uznávaným bojovníkem a Jan se stal roku 1210 jeruzalémským králem jako manžel mladičké 

																																																								
104	Srov.	HILLENDBRAND,	C.,	c.	d.	,	s.	195–225,		RILEY-SMITH,	J.,	c.	d.,	s.	68–70,	LEWIS,	B.,	Dějiny	Blízkého	východu,	
Praha	1997,	s.	83		a	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.	d.,	s.	230.		
105	Srov.	HILLENDBRAND,	C.,	c.	d.	,	s.	391–393.	
106	Královský	trůn	v		křižáckých	státech	byl	dědičný	i	po	přeslici	viz	HROCHOVI,	V.	a	M.,	c.d.,	s.	183–4	a	230.	
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Marie.107 Do Palestiny s sebou přivedl 300 rytířů, což zvedlo stav tamního rytířstva o dvacet 

procent.108 Zpočátku byl nový král, kterému bylo v té době již šedesát let, přijat v Palestině 

s rozpaky,  ale časem se mu podařilo získat přízeň tamní šlechty, ovšem za cenu uznání jejího 

mocenského postavení.  Marie však zemřela krátce po porodu a Jan z Brienne  vládl dále  

jeruzalémskému království jako regent za jejich dceru Isabelu.109  

     

    Po odchodu křižáků  Jindřicha VI.110 zažívalo jeruzalémské království během vlády 

Amauryho II. poměrně klidné období. Poslední válka s Ajjúbovci probíhala  v letech 1197 až 

1198 a od té doby panovalo příměří, jen na  chvíli přerušené krátkým konfliktem v květnu roku 

1204. Mír s Al-Ádilem  sice  Jan krátce po svém nástupu na trůn v roce 1211 znovu obnovil, 

ale jeruzalémské království bylo již dlouhou dobu vůči Ajjúbovcům v trvalé defenzívě. 

Obyvatelé Akkonu  s obavami sledovali, jak muslimové opevňují mohutnou pevnost na hoře 

Tábor, odkud mohli snadno vést  útok na město a přilehlé pobřeží.  Ani napjaté příměří nic 

nezměnilo na faktu, že se schylovalo k nové válce.111  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
107	Jana	králi	Filipovi	pravděpodobně	doporučil	jeho	bratranec	Walter	III.,	který	se	sám	stal	sňatkem	regentem	na	
Kypru	a	zároveň	byl	 jeruzalémským	konstáblem	viz	PERRY,	G.,	 John	of	Brienne,	King	of	 Jerusalem	Emperor	of	
Constantinople,	c.1175–1237,	Cambridge	2013,	s.	42–45.	
108	Tamtéž	s.	57.	
109	Někdy	je	jmenována	též	jako	Jolanda.		
110	Tato	křížová	výprava	skončila	kvůli	předčasné	Jindřichově	smrti	v	roce	1197		dříve,	než	pořádně		začala	viz	
TYERMAN,	CH.,	c.d.,	s.	486–492.	
111	 Příměří	mělo	 vypršet	 v	 červenci	 1217	 a	 Jan	 získal	 čas	 na	přípravu;	 zároveň	 zvýšil	 tlak	 na	 papeže	ohledně	
uspořádání	nové	kruciáty.	Srov.		PERRY,	G.,	c.d.,	s.	57–58	a	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	28–29.	
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5.  Průběh Páté křížové výpravy 1217–1221 
 

5.1. První fáze křížové výpravy léto 1217–jaro 1218: vyplutí a pobyt v Palestině 

  

   Čtyři roky trvající pátá křížová se dá pro lepší přehlednost rozdělit do čtyř fází. Termín 

odjezdu  byl stanoven na léto 1217, ale v rok předtím neočekávaně zemřel papež Inocenc III., 

aniž se dožil výsledků svého snažení.  Jeho smrt však celou mašinérii nezastavila,  rychle 

zvolený nový papež Honorius III.  navázal na  Inocencovu práci v duchu jeho odkazu. 

Primárním Honoriovým úkolem bylo pokračovat v přípravách křížové výpravy, aby vše 

proběhlo podle plánu. Vzhledem k rozsahu celého podniku a množství účastníků z celé Evropy 

odjezd probíhal postupně z různých míst podle geografické příslušnosti křižáků. Grandiózní 

odjezd velké křižácké armády přes italské přístavy Brindisi a Messina,  naplánovaný zesnulým 

Inocencem v kánonu Ad liberandam,  se nakonec nekonal;   ubírala se tudy jen malá část 

křižáků, převážně Francouzů.112 Největší zájem o výpravu tentokrát projevili zájemci z Uher a 

Rakouska, kteří  shromáždili velké vojsko. Cesta do Itálie by pro uherské a rakouské křižáky   

znamenala příliš velkou okliku,  využili proto blíže položený přístav Split a  výhodnou nabídku 

Benátek na přepravu celého vojska za definitivní odstoupení Zadaru. Druhé velké vojsko, 

skládající se z bojovníků  z Porýní, Fríska a  Nizozemí, si dalo sraz v Dartmouthu.  Celkově se 

jednalo o více než 300 lodí, na jejichž palubě se nacházely až desítky tisíc mužů, ale   křižáci 

plavící se ze Severního moře měli oproti první skupině více než  půlroční zpoždění, přestože se 

první účastníci začali sjíždět již v květnu 1217.113  

 

  Do Akkonu dorazily na podzim roku 1217  jako první rakouské a uherské jednotky, posíleny 

o muže krále kyperského a knížete antiochijského. Křižácké vojsko představovalo největší sílu, 

kterou se podařilo shromáždit od dob třetí křížové výpravy. Po svém příjezdu do Palestiny 

vytáhli křižáci společně pod velením jeruzalémského krále Jana z Brienne proti Saracénům,  ale 

nepodařilo se jim vynutit rozhodující bitvu, protože muslimové zvolili taktiku ústupu. Křižácké 

vojsko alespoň poplenilo okolí včetně města Beisan  a zmocnilo se potravinových zásob, 

kterých mělo nedostatek kvůli špatné úrodě.114 Bez pořádného boje se nakonec křižáci vrátili 

kolem Galilejského jezera zpět do Akkonu.  Další výpad byl namířen proti muslimské pevnosti 

																																																								
112	 Oproti	 předchozím	 křížovým	 výpravám	 byli	 tentokrát	 Francouzi	 mezi	 křižáky	 v	 menšině	 kvůli	 účasti	 v	
albigenské	válce	a	tažení	prince	Ludvíka	do	Anglie	srv.	TYERMAN,	CH.,	c.d.	a		HROCHOVI,	V.	a	M.,	s.	227.	
113	Pomalý	postup	rýnsko-fríského	kontingentu	byl	dán	hlavně	zastávkou		v	Portugalsku,	kde	se	také	účastnili	bojů	
proti	muslimům		viz		POWELL,	J.	M.,	c.	d.,		s.	123–126.	
114	Z	dobytého	města	si	například	křižáci	odvezli	všechnu	pšenici	viz	tamtéž,	s.	130.	
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na hoře Tábor, jejíž výstavba byla casus belli vyhlášení celé kruciáty. Křižáci ji dvakrát marně 

pokoušeli ztéci, ale kvůli nedostatku obléhacího zařízení se museli  stáhnout, jak uvádí Jakub z 

Vitry.115  Jediným ziskem této akce se stalo zajetí řady muslimských mužů, žen i dětí, které byli 

pokřtěny akkonským biskupem Janem z Vitry a jeruzalémským patriarchou Raulem. Přes 

nesporný ideologický potenciál, který by přineslo dobytí pevnosti, křižáci na další pokus o zteč 

rezignovali.  Jan z Brienne  se dále raději rozhodl  šetřit síly na hlavní, egyptský směr útoku.  

Koncem roku podnikli ještě uherští křižáci na vlastní pěst výpad do libanonských hor, avšak  

s katastrofálním výsledkem.116 

 

   Křesťanská armáda  utrpěla  také citelné početní ztráty, které nebyly způsobeny bojem. 

Uherský král Ondřej a mladý kyperský král Hugo odjeli na svatbu antiochijského knížete 

Bohemunda IV., ale krátce po svatbě Hugo nečekaně zemřel.  Ondřej se poté rozhodl pro návrat 

do vlasti, považujíce svůj slib za splněný.  Odvážel si s sebou cenné relikvie, mezi nimi i hlavu 

sv. Štěpána a jeden z kameninových džbánů, který byl prý použit na svatbě v káni Galilejské.117 

Jeruzalémský patriarcha měl na splnění Ondřejova křižáckého slibu evidentně rozdílný názor a 

kvůli předčasnému odchodu uvalil na krále exkomunikaci. Kronikář výpravy Oliver 

z Paderbornu píše: „…král uherský odtáhl, k velké škodě Svaté země […] přestože byl 

opakovaně varován patriarchou, že by neměl takto utíkat.“118 Ondřej však  na exkomunikaci 

nedbal, vyjednal příměří s rúmským seldžuckým sultánem a i s většinou svého vojska se vydal 

přes Anatolii domů. Cestou ještě stihl  domluvit pro své syny sňatky s arménskými a řeckými 

princeznami.119   

  

  Než dorazily čerstvé síly, věnovala se  většina zbylých křižáků  po zbytek zimy a během jara 

údržbě opevnění. Část mužů  však zůstala v Akkonu a Oliver o nich píše: „Jiná skupina líných 

a zbabělých poutníků ležela v Akkonu, konzumujíce hojnost světských požitků.“120 Zato 

																																																								
115	Jacques	de	Vitry,	Lettres	de	la	cinquieme	croisade,	(ed.)	R.B.C.	Huygens,	Turnhout,	1998,	s.	80.		
116	Srov.	DONOVAN,	J.P.,	Pelagius	and	the	Fifth	Crusade,	Philadelphia	1950,	s.	34–35,	POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	131–
132	a	PERRY,	G.,	c.d.,	s.	92–94.	
117	Džbán	ukořistili	křižáci	při	svém	podzimním	tažení	v	Beisanu	viz	DONOVAN,	J.	P.,	c.	d.,		s.	35–36.	
118	Oliver	von	Paderborn,	„Historia	Damiatina”,	 in:	Die	Schriften	des	Kölnes	Domscholasters,	ed.	H.	Hoodweg,	
Tübingen	1894,	s.	168:	„Rex	Ungarie	brevi	tempore	commoratus	cum	magno	dampno	Terre	sancte	recessit	[…]	
multum	 ammonites	 a	 patriarcha,	 ne	 sic	 recederet.”	 (dále	 citováno	 jako	Historia	 Damiatina).	 	 V	 angličtině	 je	
kronika	k	dispozici	s	kvalitním	úvodem	a	poznámkovým	aparátem	jako	 	The	Capture	of	Damietta	by	Oliver	of	
Paderborn,	translated	by	John	J.	Gavigan,	Philadelphia	1948;	2.	vydání	New	York	1980	in:	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	
POWELLS,	J.M.,	c.	d.,	s.	158–224.		
119	Viz	POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	133–135.		
120	Historia	Damiatina,	s.	168:	„Alia	pars	peregrinorum	pigrorum	et	timidorum	et	eorum,	qui	procumbentes	ad	
terram	ore	pleno	de	habundantia	temporalium	biberunt,	remansit	in	Accon.”		
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vyzdvihuje konání Jana z Brienne a vévody Leopolda: „…král jeruzalémský a vévoda 

rakouský, s johanity a s výše zmíněnými biskupy, a jistě s dalšími,  statečně a odhodlaně 

opevnili pevnost Caisarea, přestože se každou chvíli očekával příchod nepřátel. Díky tomuto 

opevnění  město samo bylo zachráněno.“121 Činili se rovněž templáři a němečtí rytíři, kteří   

zejména přestavěli templářský hrad ‘Atlít  v nedobytnou pevnost.  Jediným významným 

benefitem dosaženým během  první části výpravy tak bylo  vylepšení fortifikačního systému 

jeruzalémského království.  Netrpělivě se čekalo na další posily, protože bez uherského krále a 

jeho vojska  nebylo možné podniknout rozsáhlejší vojenskou akci.122 

 

5.2. Druhá fáze křížové výpravy jaro 1218–podzim 1219: plavba do Egypta a obléhání 

Damietty 

 

   Během jara roku 1218 dorazily konečně do Akkonu velké oddíly nizozemských a německých 

křižáků na fríských lodích a mohlo se naplánovat další velké tažení.  Egypt jako cíl dalšího 

směřování byl předem znám,  zbývalo upřesnit strategii a přesné místo útoku.123 Po válečné 

poradě velitelů bylo rozhodnuto, že se z moře zaútočí na  Damiettu. Oliver z Paderbornu 

poznamenal: „Tak bylo dosaženo plánu přijmutém na lateránském koncilu v Římě  panem 

papežem Inocencem III. dobré paměti, na směřování křesťanské armády do egyptské země.“124   

Křižácká flotila připlula  k nilské deltě koncem května a armáda se vylodila na západním břehu 

Nilu. Krátce po příjezdu došlo k zatmění měsíce a křižáci si to podle Lukášova evangelia125 

vykládali jako nepříznivé znamení pro Saracény. Oliver tento výklad  potvrzoval i odkazem na 

antiku: „…když  Alexandr Makedonský, kladivo celého světa, vyrazil proti Dariovi a Poriovi 

z Řecka do Asie […] Alexandr to interpretoval jako výhodu Řeků proti Médům a Peršanům, 

povzbudil své muže, bojoval proti Dariovi a zvítězil.“126   

 

    Křižáci však nemohli  Damiettu  oblehnout, protože jim v tom bránila egyptská armáda pod 

																																																								
121	 Tamtéž	 s.	 168–169:	 „Rex	 vero	 Jerusalem	 et	 dux	 Austriae	 cum	 Hospitalariis	 Sancti	 Johanis	 et	 episcopis	
supradictis	 et	 quibus	 dam	 aliis	 castrum	 castrum	 in	 Cesarea	 Palestine	 brevi	 tempore	 viviliter	 et	 constanter	
firmaverunt,	licet	hostis	adventus	frequenter	nunciaretur.	Per	hoc	castrum	Deo	dante	civitas	ipsa	reparabitur.”	
122	Srov.	PERRY,	G.	c.	d.,	s.	93	a	POWELL,	J.	M.,	c.	d.	s.	133.		
123	Rozhodovalo	se	mezi	Damiettou	a	Káhirou	viz	POWELL,	J.	M.,	c.	d.	s.	133.			
124	Historia	Damiatina,	 s.	 175:	„Tunc	 firmatum	 fuit	 consilium	 in	 concilio	 Lateranensi	 cum	domino	papa	bone	
recordationis	habitum	Rome	de	introducenda	militia	Christianorum	in	terram	Egypti.“	
125	Lk	21:25	Budou	znamení	na	slunci,	měsíci	a	hvězdách	a	na	zemi	úzkost	národů,	bezradných,	kam	se	podít	před	
řevem	valícího	se	moře.		
126	Historia	Damiatina,	s.178–9:	„…quod	cum	Alexander	Macedo,	totius	malleus	orbis,	contra	Darium	et	Porum	
de	Grecia	profectus	esset	in	Asiam	[…]	facta	est	eclipsis	lune,	quam	Alexander	pro	Grecis	contra	Persas	et	Medos	
interpretatus	suos	animavit	et	pugnas	contra	Darium	vicit	ipsum.”		
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vedením sultánova syna al-Kámila, ležící jižně od města. Jediná možnost  útoku vedla po vodě, 

ale přístav byl proti vniknutí nepřátelských lodí chráněn velkým řetězem, nataženém přes řeku 

Nil přímo pod městem.   Strážila ho věž na ostrůvku poblíž západního břehu a pokud se křižáci 

chtěli dostat pod městské hradby,  museli  nejdříve dobýt tuto věž, zvanou podle svého účelu 

Řetězovou, aby mohli řetěz vytáhnout. Poněvadž všechny útoky proti věži selhaly, křižáci 

sestrojili  k jejímu dobytí originální plovoucí pevnost.  Sestávala ze dvou navzájem k sobě 

svázaných lodí, na kterých byly vztyčené čtyři stěžně. Na  jejich vrcholcích  křižáci postavili  

dřevěné opevnění a pod ním umístili padací most, spouštěný kladkostrojem. Scholastik Oliver 

s pýchou tvrdí: „…nikdy předtím nebylo na vodě takové dílo ze dřeva realizováno.“127  Oliver 

na stránkách kroniky skromně zamlčel, že sám tento technický zázrak navrhl, ale Jakub z Vitry 

jeho autorství potvrzuje.128 Díky Oliverově technickému géniu a statečnosti vlámských křižáků 

byla Řetězová věž v srpnu dobyta. Křižáci zničili pontonový most, spojující věž s městem,  a 

místo toho postavili jiný, směřující do jejich vojenského tábora. Nic nebránilo zteči, protože  

morálka obránců města byla podlomena a starého sultána al-Ádila prý stál šok z křesťanského 

vítězství  život.129  

 

   Křižáci však svou výhodnou pozici nevyužili a tuto obrovskou příležitost zahodili.   

Nepodnikli závěrečný útok a místo toho se rozhodli čekat na posily, které v tomto ročním 

období pravidelně připlouvaly.130  Přímý účastník zdařilého útoku Oliver z Paderbornu, který 

podstatně přispěl k úspěchu celé akce a podrobně a s nadšením popisoval průběh útoku na 

Řetězovou věž, toto rozhodnutí považoval za chybné a v závěru svého líčení si  povzdechl: 

„Ačkoliv od tohoto dne byli Babyloňané zmateni a zastrašeni a bylo  připraveno na boj, naši 

vůdci upadli jako obyčejně do nečinnosti a zahálčivosti a odklad omlouvali jednáním.“131  

Velké množství německých a fríských křižáků se vydalo na cestu domů a ostatní se  utábořili 

v okolí; takto  promarnili čekáním řadu týdnů a v táboře se mezitím rozšířila úplavice.  Koncem  

září 1218 přibyly do ležení očekávané posily a  velké množství křižáků z Anglie, Francie a 

Itálie více než vyrovnalo ztráty způsobené odchody a nemocemi. Spolu s Francouzi přijel také 

Robert z Coursonu, tentokrát ne ve funkci papežského legáta, ale jako duchovní vůdce 

																																																								
127	Historia	Damiatina,	s.	182:	„…quod	tale	opus	ligneum	nunquam	ante	super	aquam	compositum	fuisset.”	
128	Viz	BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELL,	J.M.,	c.	d.,	s.	169.	
129	Zřejmě	se	jedná	o	legendu,	věž	padla	25.	srpna	a	starý	a	nemocný	al-Ádil	zemřel	v	Sýrii	31.	srpna	viz		POWELL,	
J.M.,	c.	d.,	s.	145.	
130	 Kvůli	 počasí	 se	 křižáci	 plavili	 přes	 Středozemní	moře	 ve	 dvou	 pravidelných	 hlavních	 turnusech,	 na	 jaře	 a	
v	časném	podzimu.	
131	Historia	Damiatina,	s.186:	„Ab	illo	die	cum	confusi	essent	Babylonii	et	territi	et,	ut	putabatur,	ad	fugam	parati,	
principes	nostri	ad	desidiam	et	inertiam	devoluti	more	suo	differendi	negotii	causam	pretendebant.”			
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francouzské armády. Mezi  nově příchozími byl v čele italského kontingentu i papežský legát 

Pelagius Galvani,  kardinál a biskup z Albana.132  

 

    Celý podzim strávila křižácká armáda potyčkami s al-Kámilovými muži a obránci Damietty, 

ale ani jedné straně se nepodařilo získat rozhodující převahu. Koncem  listopadu se přihnala 

obrovská  bouře, která zničila  křesťanský tábor. Očitý svědek Oliver popisuje: „…uprostřed 

noci se vlny vzedmuly a moře se strašlivě přiblížilo až do tábora věřících. Řeka na nás, nic 

netušící, zaútočila z opačného směru. Stany byly odplaveny, zásoby jídla zničeny […] moře se 

spojilo s řekou...“133   Bouře řádila po tři dny a  mnoho lidí zahynulo, ale papežskému legátovi  

Pelagiovi tato katastrofa přinesla příležitost  osvědčit se jako  respektovaná autorita. Ti, kteří 

zachovali životy, si totiž vysvětlovali nepřízeň počasí  svými hříchy a v zoufalství se na něj  

obrátili,  aby jim znovu zajistil Boží přízeň. Legát odpověděl, že Bůh je jen zkouší a nemají se 

čeho obávat. Přidal i praktickou radu, aby mrtvolami koní a lidí ucpali protrženou hráz, která 

je chránila před vlnami. Když bouře neutichala ani třetí den, vylezl Pelagius na hráz, pozdvihl 

kříž,   a začal  kázat z evangelia sv. Matouše na téma, jak Kristus uklidnil moře.  V této chvíli 

se moře utišilo a vyšlo slunce; bouře byla zažehnána a Pelagiova prestiž stoupla. Vojsko jej 

přijalo jako přirozeného vůdce, ale  jednalo se spíše o vedení duchovní než vojenské.134  

 

   Přestože se odhaduje, že v důsledku bouře ztratila křižácká armáda zhruba dvacet procent 

svého početního stavu, muslimové této výhody nemohli využít, protože sami byli přírodní 

katastrofou  těžce poškozeni. Aby toho nebylo málo, křesťany začala kosit ve velkém množství  

další epidemie, jejíž obětí  byli převážně nováčci.  Podle Oliverova popisu lze téměř s jistotou 

usuzovat, že se jednalo o kurděje: „Náhlá bolest zachvátila chodidla a nohy, současně se dásní 

a zubů zmocnila hniloba, holeně zčernaly a tak mnozí, sužováni dlouhodobou nemocí, odešli 

po velkém utrpení k Pánu.“135 Mezi mrtvými byl i Robert z Coursonu, jehož skonu všichni 

želeli. Smrt nově příchozích byla zřejmě zapříčiněna skutečností, že strávili skoro celý rok na 

moři a do Egypta připluli v okamžiku, kdy již nebylo k dispozici čerstvé ovoce a zelenina.136  

																																																								
132	POWELL,	J.	M.	c.d.,	s.	144–145.	
133	Historia	Damiatina,	s.	191–192:	„…nocte	intumuerunt	fluctus	maris	crescents	et	excursum	terribilem	
facientes	usque	ad	castra	fidelium	ab	alia	purte	fluvius	inundans	nos	occupavit	incautos.		Natabant	tentoria,	
perierunt		cibaria	[…]	mare	coniunctum	flumini…	
134	POWELL,	J.	M.	c.d.,	s.	148.	
135		Historia	Damiatina,	s.	193:	„Dolor	repentinus	pedes	invasit	et	crura,	et	coniunctim	caro	corrupta	gingivas	et	
dentes	obduxit	masticandi	potentiam	auferens;	tibias	horribilis	nigredo	fuscavit,	et	sic	longo	tractu	doloris	afflicti	
cum	patientia	multa	migraverunt	ad	Dominum	plurimi.”	
136	POWELL,	J.	M.	c.d.,	s.	148.	
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Během  tragické zimy 1218/9 byla křesťanská armáda skutečně velmi oslabená a nebyla 

schopná útočit. Počátkem února se na křižáky konečně usmálo štěstí; al-Kámil  s celým  

vojskem rychle opustil svůj tábor, protože  musel čelit spiknutí, které se proti němu chystalo.137 

Křesťané  se nejdříve domnívali, že se jedná o nějaký trik, ale jakmile se přesvědčili, že 

sultánovo ležení je skutečně opuštěné, překročili řeku a nejprve se zmocnili bohaté kořisti, 

kterou zde al-Kámil ve spěchu zanechal.  Poté konečně  obklíčili Damiettu, jak Oliver popisuje:  

„Město bylo pevně obleženo v kruhu a armáda se navzájem propojila   mostem, který spojoval 

oba břehy.“138  

 

    Křižáci však nebyli schopni přímého útoku na město, protože  přestálé  katastrofy armádu 

příliš vyčerpaly. V březnu se navíc vrátil al-Kámil se svým vojskem, který mezitím zpacifikoval 

spiknutí. Nejprve se pokoušel s křižáky dohodnout a nabídl dlouhodobé příměří a výměnu 

celého území někdejšího jeruzalémského království bez Zajordánska za vyklizení Egypta.  

Pelagius však jeho návrh odmítl a sultán znovu zaútočil na křižácké pozice, ale  po den trvající 

bitvě se křesťanům podařilo  útok muslimů odrazit. V  průběhu května však přišly křižácké voje  

o řadu zkušených a zocelených bojovníků, kteří se vraceli po splnění svého slibu domů. Byl 

mezi nimi i rakouský vévoda se svými muži, který, jak píše Oliver:„… rok a půl bojoval věrně 

za Krista, plný zbožnosti, pokory, poslušnosti a šlechetnosti.“139 Pelagius se ho marně pokoušel 

od jeho návratu odradit. Posily, které během května dorazily, nebyly tentokrát příliš početné a 

ani nedoplnily  ztráty, stav křesťanské armády proto neumožňoval vytáhnout proti 

nepřátelskému  ležení. Muslimové na tom nebyli o mnoho lépe, a tak se další měsíce obě strany 

alespoň navzájem znepokojovaly neustálými menšími výpady. Koncem léta přibyl do 

křižáckého ležení František z Asissi, zakladatel řádu minoritů neboli Menších bratří.  

      

   Parné egyptské léto  vyčerpávalo síly obou protivníků  a nastala patová situace;  ani jedna 

strana nebyla schopna tu druhou přemoci v boji.  Protože al-Kámilovi záleželo daleko více na 

Damiettě, než na Jeruzalému, znovu nabídl mír a tentokrát zvýšil nabídku.  Za to, že křižáci 

odejdou od Damietty, navrhl příměří na třicet let, návrat všech křesťanských zajatců i Svatého 

																																																								
137	S	nároky	na	trůn	vystoupil	al-Kámilův	mladší	bratr	al-Faiz	a	situaci	se	podařilo	al-Kámilovi	ustát	jen	díky	včasné	
pomoci	 	dalšího	bratra,	syrského	vládce	al-Muazzama.	Díky	tomu	se	sultán	mohl	vrátit	zpět	k	Damiettě.	Srov.	
POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	150	a	DONOVAN,	J.	P.,	c.d.,	s.	53.	
138	Historia	Damiatina,	 s.	 201:	 „Et	 sic	 pergirum	ac	 firmiter	 obsessa	 est	 civitas	 exercitu	 continuato	per	 pontis	
compositionem	utramque	ripam	contingentam.“		
139	 Tamtéž,	 s.	 207:	 „…per	 annum	 et	 dimidium	 fideliter	 Christo	 militaverat,	 plenus	 devotione,	 humilitate,	
obedientia,	largitate…“		
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kříže, ukořistěného Saladinem v bitvě u Hattínu a znovuobnovení Jeruzalémského království 

prakticky v celém bývalém rozsahu vyjma pevností  Keraku a Kraku de Montréal,  za jejichž 

držení nabídl tribut po dobu trvání příměří. Dále slíbil obnovit jeruzalémské hradby, stržené na 

jaře z preventivních důvodů jeho bratrem al-Muazzamem.140  Nabídka se zdála být velmi 

výhodná a Jan z Brienne spolu s Francouzi, Angličany i Němci ji  chtěl přijmout, ale proti se 

zase postavil  Pelagius,  který odmítal jakoukoliv dohodu s „nevěřícími.“  

 

  Koncem září se proto boje obnovily a obě strany se dále držely v šachu; křižákům ale bylo 

jasné, že obránci Damietty již dlouho nevydrží, a začali se chystat na závěrečnou zteč. Aby 

utužili disciplínu již poněkud demoralizovaného vojska, velitelé stanovili pravidla chování při 

závěrečném  útoku a po dobytí města, která museli všichni křižáci, muži i ženy, dodržovat.  Za 

porušení hrozily přísné tresty včetně useknutí ruky, vláčení koněm, propadnutí majetku nebo 

exkomunikace. Při útoku však dobyvatelé zjistili, že hradby již nikdo nestráží a křižáci se 

prakticky bez boje dostali dovnitř, kde našli všude po ulicích i v přepychových domech mrtvé 

a umírající lidi. Město, pevně sevřené kleštěmi obležení, se podařilo vyhladovět. Z odhadované 

populace šedesáti tisíc obyvatel, které měla Damietta před obléháním, jich zbylo jen kolem 

deseti tisíc, mnoho z nich navíc nemocných. Události tak daly zdánlivě za pravdu Pelagiovi.141 

 

5.3. Třetí fáze křížové výpravy  podzim 1219– červenec 1221:  od dobytí Damietty k tažení 

do nilské delty 

 

   Po jednom z nejdelších obléhání v dějinách křížových výprav byla po velikém úsilí a utrpení  

Damietta  obsazena. Dobytí města však bylo pouhým dílčím výsledkem, konečným cílem celé 

výpravy mělo být obsazení celého Egypta, a poté osvobození Jeruzaléma. Bylo rychle potřeba  

řešit další úkoly,  nejprve jak naložit s dobytým městem, a hlavně jak postupovat dále. Nejdříve 

se křižáci vypořádali s místním obyvatelstvem. Hladem a nemocemi zubožené lidi vyhnali nebo 

zotročili, pouze děti směl Jakub z Vitry zachránit křtem, jak Oliver píše:  „Biskup z Akkonu 

sklidil první ovoce a očistil křtem posvěcenou vodou duše těch nejmenších, kteří zde byli 

nalezeni díky síle Boží naživu, přestože již byli blízko smrti.“142 

 

																																																								
140	Srov.		BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.d.,	s.	185–186,	POWELL,	J.,	M.,	c.	d.,	s.	160–161	a	DONOVAN,	
J.	P.,	c.	d.,	s.	62–63.	
141	Viz	POWELL,	J.,	M.,	c.	d.,	s.	161–162.	
142	Historia	Damiatina,	s.	229:	„Acconensis	episcopus	ex	te	primitias	aminarum	Deo	solvit	parvulos	tuos,	qui	in	
te	reperti	sunt	ab	ipso	vitales,	etiam	morti	proximos	baptismatis	unda	sacramentaliter	mundando.“	
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    S dalším postupem to tak jednoduché nebylo, protože sultán al-Kámil rychle zareagoval na 

novou situaci strategickým přemístěním svého ležení výše proti proudu Nilu, do al-Mansúry, a 

zahradil tak křižákům cestu do Káhiry. Al-Muazzam se mezitím vrátil zpět do Palestiny a vázal 

tam další síly křižáků. Podařilo se mu dobýt Caesareu a ohrožoval dokonce samotný Akkon. 

Na to, aby získal zpět ztracené město, potřeboval sultán pomoc i třetího bratra, al-Ašrafa, který 

však byl momentálně zaměstnán na svém vlastním území bojem o nástupnictví v Mosulu; 

hrozilo dokonce  odtržení části Mezopotámie od říše. Jen spojené ajjúbovské síly mohly 

podniknout úspěšnou protiofenzívu v Egyptě, a tak nejdůležitější, co nyní sultán potřeboval, 

byl čas. A ten mu poskytli sami křižáci.143 

 

  Teprve po dobytí města se  projevila hloubka rozkolu ve vítězném vojsku. Konflikt mezi 

jeruzalémským králem Janem z Brienne a papežským legátem Pelagiem, doutnající  již od 

vyjednávání o al-Kámilových mírových návrzích, se nyní rozhořel naplno a rozdělil armádu na 

vzájemně znepřátelené frakce. Díky podpoře papeže, který zplnomocnil Pelagia dělením kořisti 

na dobytých územích nad rámec jeho původního mandátu, získal legát nad jeruzalémským 

králem navrch.144 Ale jednotlivé národní skupiny sledovaly svou vlastní politiku a 

neposlouchaly ani Pelagia, ani Jana. Spory o kořist mezi jednotlivými křižáckými kontingenty 

a národnostní nesnášenlivost vedly až k ozbrojeným střetům;  nezbylo nic jiného, než separovat 

jednotlivé skupiny podle národností   ubytováním v různých  čtvrtích. Dělení kořisti se navíc 

zdálo obyčejným křižákům nespravedlivé a  obviňovali legáta z lakoty. Netrvalo dlouho a 

Pelagia podporovali jen stoupenci Fridricha II. jako záruku zachování císařových práv, a jeho 

Italové, jejichž přízeň si musel navíc legát  vykoupit novým přerozdělením kořisti, čímž však 

proti sobě ještě více popudil ostatní.145  

 

    Hlavní spor se ale týkal toho, kdo je vlastně vládne městu.  Jan z Brienne, který si nechal 

razit mince s titulem pána Damitty, si město nárokoval pro sebe.  Pelagius však trval na tom, 

že vláda nad městem musí připadnout společenstvu všech křižáků, to znamená církvi, které 

stála v jejich čele, dokud nedorazí Fridrich.  Jan měl sice město formálně ovládat až  jeho 

příjezdu, ale Pelagius  Janovou vládu podmiňoval souhlasem  papeže a bylo dopředu jasné, jaké 

bude rozhodnutí Svatého stolce v této záležitosti.146  Začátkem roku  1220 však odplul 

																																																								
143	Srov.	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	176	a	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	256.	
144	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	180.	
145	Srov.	DONOVAN,	J.	D.,	c.	d.,	s.	66–67,	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	256–7	a	TYERMAN,	Ch.,	c.d.	s.	632–633.			
146	Srov.	PERRY,	G.,	c.	d.,	s.	103–105	a	TYERMAN,	CH.,	c.	d.,	s.	633.	
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jeruzalémský král i se svými lidmi  zpátky do Palestiny, která byla zle sužována al-

Muazzamem. Králův odjezd inspiroval k odchodu i mnoho dalších, domů se například vrátilo 

mnoho Francouzů, čímž se oslabila ofenzivní schopnost vojska.  Nyní se stal jediným velitelem 

Pelagius, ale legát nebyl zrovna mistrem diplomacie, ale neústupným až arogantním mužem, 

přesvědčeným o své vůdčí roli, a velení příliš nezvládal.  Takto strávili křižáci   celý rok 1220 

a první polovinu roku 1121, aniž se pohnuli z místa. Morálka upadala, jak Oliver popisuje: 

„Nikdo nemůže popsat rozklad naší armády poté, co nám byla Bohem dána Damietta […] 

Lenost a zženštilost, lidé byli zkaženi hodováním a opilstvím, smilstvem a cizoložstvím, 

zlodějstvím a lakotou.“147  Stále se netrpělivě čekalo na příjezd Fridricha II, který během své 

císařské korunovace obnovil křižácký slib.148 

 

   Císař ale místo sebe poslal v květnu 1221 jen skupinu pěti set rytířů, vedených Ludvíkem 

Bavorským, a bylo jasné, že křižáci si budou zase muset poradit bez Fridricha. Nejvýše 

postaveným šlechticem a vojenským velitelem byl teď bavorský vévoda, ale otěže velení už 

měl pevně v ruce  Pelagius. Po příjezdu posil od císaře se legát pustil do horečnaté aktivity. 

Aby zabránil dalšímu rozkladu vojska a předvedl  stále netrpělivějšímu papeži nějaký posun, 

rozhodl se  co nejdříve vytáhnout z Damietty dále do Egypta, přestože ho od tohoto plánu 

důrazně zrazovali palestinští baroni i Jan z Brienne, který se mezitím vrátil po papežově  

naléhavé pobídce s výhrůžkou exkomunikací do Damietty. Nebezpečně se totiž přibližovalo 

období záplav a křesťanské vojsko se početně nemohlo vyrovnat egyptskému,  které  průběžně 

posilovalo o přicházející syrské bojovníky. Pelagius však na dobře míněné rady nedbal a trval 

na svém plánu a jeruzalémský král, přestože s legátem nesouhlasil, své spolubojovníky nakonec 

nenechal na holičkách.  Všichni společně opustili v polovině července pevné hradby města.149 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
147	Historia	Damiatina,	s.	252:	„Nullus	enumerate	valet	corruptelam	exercitus	nostri	post	Damiatam	a	Deo	datam	
[…]	Inertes	et	effeminati	commessationibus	et	ebrietatibus,	fornicationibus	et	adulterriis,	furtis	et	lucris	pessimis	
infectus	est	populus.“	
148	Korunovace	proběhla	v		listopadu	1220.	
149	SROV.	PERRY,	G.,	c.d.,	s.	117–119	a	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	184–189.	
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5.4. Čtvrtá fáze křížové výpravy  červenec 1221–září 1221: tažení do nilské delty a 

kapitulace 

 

   Postavení protivníka se ale mezitím změnilo, a to v neprospěch křesťanů. Al-Ašraf v roce 

1221 stabilizoval situaci ve své části říše a mohl vyslyšet al-Kámilovy prosby o pomoc. Na 

počátku srpna se síly všech tří ajjúbovských bratří spojily v Egyptě a chystaly se na 

protiofenzívu.  Ještě začátkem léta al-Kámil učinil křižákům svou poslední mírovou nabídku, 

ale jednání ztroskotala na požadavku křesťanů, kteří chtěli získat celé Zajordánsko.  Tato 

podmínka však byla pro sultána neakceptovatelná, protože území za Jordánem bylo spojnicí 

mezi syrskými a egyptskými  državami Ajjúbovců a jeho ztráta by říši rozdělila.150 Pelagius  

proto  návrh muslimů opět odmítl a nevyužil tak poslední šanci, která se křižákům nabízela.   

 

   Křižácké vojsko postupovalo proti proudu Nilu a utábořilo se před al-Mansúrou ve zdánlivě 

strategicky výhodném postavení mezi tokem řeky a jedním z jeho vedlejších přítoků. 

Z neznalosti místních poměrů se však dostali do pasti, protože Egypťanům při vysokém stavu 

vody v Nilu jen stačilo otevřít hráze, aby celou oblast zaplavili. Zároveň ajjúbovské vojsko 

obratným manévrem křižáky  obešlo a odřízlo jim přístup k zásobám i ústupovou cestu 

k Damiettě. Křižáci, brodící se bahnem,  si teď mohli vybrat mezi jistou smrtí a kapitulací. 

Sultán naštěstí neměl v úmyslu je pobít, přestože tak mohl bez větších problémů učinit. Stačilo 

mu, aby křesťané přijali jeho mírové   podmínky, které nyní zdaleka nebyly tak velkorysé. Al-

Kámil požadoval vydání  Damietty za bezpečný odchod křižáckého vojska a nabízel pouze 

osmileté  příměří. Pelagiovi nezbylo nic jiného, než sultánův návrh  akceptovat. Oliver 

vysvětluje: „…okolo dvanácté hodiny, naše strana, sužována nedostatkem potravin a píce, ale 

ze všeho nejvíce velkým množstvím vody, se rozhodla, že čestnější je šťastně žít nebo statečně 

zemřít v bitvě, než neslavně zahynout v záplavě.“151  

 

   Již počátkem září vkročil Al-Kámil se svými lidmi prakticky bez boje vítězně do Damietty, 

zatímco křesťanští vojáci se s prázdnýma rukama vrátili zpět do Akkonu a do Evropy, rádi, že 

zachránili holé životy. Takto  skončila křížová výprava, která vzbuzovala velké naděje a 

očekávání, do  níž bylo vloženo mnohaleté  úsilí i obrovské investice, a jejímž jménem bylo 

																																																								
150	 Časová	 chronologie	 ohledně	 této	 poslední	 sultánovy	 nabídky	 se	 u	 jednotlivých	 autorů	mírně	 liší,	 zatímco	
Donovan	ji	klade	do	doby,	než	křižáci	vyrazili	na	tažení,	ostatní	ji	posunují	až	na	dobu,	kdy	křižácké	vojsko	opustilo	
Damiettu.	Srov.	DONOVAN,	J.	P.	,	c.	d.,	s.	82–83,	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	186	a	MAYER,	H.E.,	c.	d.,	s.	258.		
151	Historia	Damiatina,	s.	274:	„…hora	quasi	duodecima	nostra	pars	ciborum	ad	pabuli	inopia	sed	aquarum	copia	
graviter	pressa	elegit,	honestius	esse	feliciter	vivere	vel	fortiter	in	bello	mori,	quam	turpiter	in	diluvio	perire.“	
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prolito tolik krve. Přitom měli  křižáci cíl nadosah, a to dokonce několikrát.  Proč se jim 

nepodařilo dosáhnout úspěchu a udržet a rozmnožit dobyté zisky? Oliver byl přesvědčen, že to 

dobře ví: „Jestliže se ptáte, proč se Damietta vrátila tak rychle do rukou nevěřících, důvod je 

jasný: Byla to láska k luxusu, byla to ctižádost, byla to vzpurnost; navíc mimořádná nevděčnost 

k Bohu i k lidem.“152 V jádru pravdivé, ale příčina je složitější a není jenom jedna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
152	Historia	Damiatina,	s.	277:	„Si	queritur,	quare	Damiata	tam	cito	redierit	ad	incredulos,	in	promptu	causa	est:	
luxuriossa	fuit,	ambitiosa	fuit,	seditiosa	fuit;	Deo	preterea	et	hominibus	nimis	ingrata	exstitit.“	
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6.  Problematické aspekty Páté křížové výpravy  
 

6.1.  Otázka velení  

    

    Jedním z největších problémů Páté křížové výpravy bylo nejednotné velení. Nejdůležitější 

otázkou je, kdo vlastně stál  v čele kruciáty.  Byl to papež Honorius III. v zastoupení svého 

legáta Pelagia z Albana,  císař Fridrich II., jeruzalémský král Jan z Brienne, nebo snad všichni 

dohromady?  Kdo měl jako vůdce křížové výpravy  větší legitimitu, a o co se opíral jeho nárok?  

 

       Problémy s velitelskými kompetencemi začaly už v Akonnu, kdy ještě nebyl přítomen 

Pelagius, který připlul až příští rok před Damiettu. Mezi přijíždějícími křižáky byli i dva 

korunovaní králové a Oliver z Paderbornu  je všechny dohromady  přirovnal v biblické 

reminiscenci ke Třem králům: „..velká armáda se shromáždila v Akkonu, s Třemi králi 

jeruzalémským, uherským a kyperským…“153 Postavení rakouského vévody a antiochijského 

knížete, i když neměli na hlavách koruny, bylo  srovnatelné. V této fázi křížové výpravy bylo 

velitelů až příliš, a přestože vrchní velení získal Jan z Brienne, ostatní velmoži, kteří vedli své 

vlastní jednotky utužené lenními vazbami, se jednotnému vedení  podřizovali jen neradi.  Při 

podzimních vojenských operacích v severní Palestině armáda  trpěla nekázní a  Janovo vedení  

příliš nerespektovala. Nejdřív se jeruzalémský král dostal do konfliktu s antiochijským 

knížetem při dobývání pevnosti na hoře Tábor a   koncem roku se vrchnímu velení úplně  

vymkly z ruky uherské jednotky, které podnikaly vojenské operace na vlastní pěst. Hlavním 

důvodem předčasného ukončení křižáckého angažmá Ondřeje II. byly zřejmě kompetenční 

spory.154  Hádky mezi veliteli a vzájemná žárlivost a rivalita byly ovšem charakteristickým 

rysem všech  kruciát.155  

 

     Při útoku na  Damiettu se částečně obměnilo složení armády. Předvoj vojska tvořily lodě 

z Porýní, proto byl  dočasným vůdcem  jmenován hrabě Šimon ze Saarbrückenu. Po připlutí 

zbývajících lodí  byl „za souhlasu všech“ (par accort de toz) zvolen velitelem  jeruzalémský 

král Jan z Brienne. Ze třech králů zbyl jako jediný a jeho zvolení bylo spíše vojenskou nutností, 

než uznáním politické moci. Rozhodně se netěšil tak dominantnímu postavení jako jeho 

královští předchůdci ve vedení minulých kruciát, a všechna důležitá rozhodnutí musel 

																																																								
153	Historia	Damiatina,	s.	168–169:	„…copiosus	cum	tribus	regibus,	Jerusalem,	Ungaria	et	Cypri…“		
154	Srov.		POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	132-133	a	PERRY,	G.,	c.d.,		s.	91–93.		
155	Pověstné	jsou	například	spory	mezi	jednotlivými	veliteli	První	křížové	výpravy.		
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konzultovat s ostatními křižáckými veliteli, kteří stáli v čele svých vlastních jednotek.156  Jeho 

postavení se příliš nezměnilo ani po příjezdu Pelagia koncem září 1218, který přivezl zprávu, 

že se brzy objeví Fridrich, aby převzal velení výpravy. Pelagius se  samozřejmě stal  součástí 

rady, která společně rozhodovala o důležitých věcech, ale nejsou důkazy, že by se 

v následujících měsících snažil  mít poslední slovo a nárokoval si velení celé armády. Měl na 

starosti svoji sféru vlivu, kterou bylo duchovní vedení vojska, a do vojenských záležitostí zatím 

výrazněji nezasahoval.157 

 

  Mezi vojáky i jejich vůdci panovala v této fázi křížové výpravy soudržnost;  na rozmíšky 

ostatně nebylo kdy, protože kromě nepřítele museli křižáci čelit i dalšímu nebezpečí – počasí a 

nemocem. Krize, kterou procházeli,  však posílila Pelagiovu autoritu,  když v těch nejhorších 

okamžicích mnohokrát prokázal odvahu, dokázal povzbudit morálku vojáků, zažehnat jejich 

zoufalství  a jak všichni uvěřili, i špatné počasí. Vybudoval si postavení přirozeného vůdce  a 

získal respekt vojska ne proto, že na to měl jmenování od papeže, ale díky svému chování a 

schopnostem.  Stejně tak i Jan z Brienne byl respektován jako statečný voják a schopný velitel, 

a i když zhruba od konce zimy po celé jaro 1219 Pelagiův vliv postupně sílil a legát se začat 

více prosazovat, prozatím oba dva spolupracovali bez větších problémů.158 Konflikt mezi nimi 

nastal až v okamžiku, kdy muslimové začali nabízet příměří, a od té doby se stále stupňoval.  

Jan byl pro přijetí nabídky, ale Pelagius nesouhlasil. Oliver, o jehož loajalitě nemůže být 

pochyb, to okomentoval takto: „…moudří muži účinně odolali tomuto návrhu, poukazujíce 

rozumně na to, že Damietta by měla být obsazena především.“159 

 

    Na čem ztroskotala dohoda o příměří, když se jeho přijetím nabízely splnit ty nejdůležitější  

cíle křížové výpravy, a kdo byli oni „moudří muži“, kteří podpořili Pelagia v jeho opozici proti 

jeruzalémskému králi? Kamenem úrazu bylo Zajordánsko, respektive dvě pevnosti Kerak a 

Krak de Montréal, které oblast kontrolovaly. Templáři a johanité namítali, že bez jejich držení 

se nedá jeruzalémské království účinně bránit, navíc se silným a nepokořeným Egyptem v 

zádech. Podporu našel legát  i u italských obchodníků,  pro které byly lákavější  bohaté egyptské 

kolonie než chudý Jeruzalém. Obě tyto skupiny by de facto měly správně podpořit Jana 

																																																								
156	Srov.	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	621	a		POWELL,	J.	M.	c.	d.,	s.	141.		
157	POWELL,	J.	M.	c.	d.,	s.	144–145.	
158	Tamtéž	s.	148–9.		
159	Historia	Damiatina,	s.	224:	„…prudentibus	viris	efficalitter	se	opposuit	huic	tractatui	rationabiliter	ostendens,	
ante	omnia	Damiatam	fore	capiendam.“	
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z důvodu  jeho postavení krále jeruzalémského, a tak se nabízí otázka, jaký byl skutečný rozsah 

jeho moci.    

 

   O mnohém vypovídá již způsob, jakým byl Jan z Brienne  zvolen. Palestinští baroni si vybrali 

za svého panovníka nemajetného cizince v pokročilém věku, celých pět let po úmrtí krále 

Amauryho; kromě vazeb na francouzského krále a svých vlastních schopností Jan jinak neměl,  

co by nabídl.160 Po brzké smrti Marie z Montferratu se stal navíc pouhým regentem za svou 

dceru Isabelu (Jolandu), což znamenalo, že v budoucnosti, pokud se toho dožije,  jej na trůnu 

nahradí její manžel.161 Jan představoval typického kompromisního kandidáta a největší devízou 

byla právě jeho slabost; vybrali jej hlavně proto, že nepřekážel mocným vlivovým skupinám 

v zemi.  Popsat spletitost  vnitřní politiky obnoveného jeruzalémského království by vydalo na 

obsáhlou monografii; v kostce lze shrnout, že v zemi  soupeřily o postavení šlechtické kliky, 

církev a  rytířské řády, templáři a johanité,  tvořící elitní vojenské jednotky království.162 

Značnou moc získali i italští obchodníci – Pisánci a Janované v Akkonu a Benátčané v Tyru.  

Úspěch Janovy vlády byl závislý hlavně na tom, jak obratně se mu mezi jednotlivými skupinami 

dařilo vyvažovat vliv. Přitom se opíral se o některé církevní představitele163 a hlavně o skupinu 

palestinských baronů,  která však zdaleka nebyla jednotná a jednotliví protagonisté často 

sledovali své vlastní zájmy.164  

 

    Jednání o příměří  velmi výmluvě odrážela skutečné  mocenské rozložení sil v regionu. 

Námitky templářů a johanitů měly samozřejmě své opodstatnění; řádoví rytíři  vycházeli ze 

zkušeností, které nasbírali během dlouhých let obrany Svaté země. Ale ani Janovy argumenty 

nebylo možné jen tak shodit ze stolu, protože zvětšení rozlohy by výrazně zvýšilo prestiž 

království a ideologický  význam získání Jeruzaléma by byl nevyčíslitelný. Koalici zahrnující 

církevní představitele v čele s Pelagiem, řádové rytíře  a italsko-palestinské  obchodníky se 

																																																								
160	Francouzský	král	a	papež	museli	dokonce	Jana	finančně	podpořit	a	složit	se	mu	na	věno	viz	PERRY,	G.,	c.	d.	s.	
47–48.	
161	Jak	se	také	stalo,	když	byla	Isabela	v	roce	1225	provdána		za	císaře	Fridricha	II.	
162	Mezi	oběma	řády	navzájem	i	místním	episkopátem	docházelo	k	výraznému	pnutí	(zejména	templáři	se	svými	
výsadami	 vzbuzovali	 značné	kontroverze),	 které	 často	musel	 řešit	papež.	 Tyto	 zásahy	byly	 typické	 zejména	u	
Inocence	III.,	který	se	snažil	uplatňovat	přímou	jurisdikci	nad		rytířskými	řády	viz	BARBER,	M.,	Noví	rytíři:	dějiny	
templářského	řádu,	Praha	2006,	s.	144–145.		
163	Nejdůležitějším	z	nich	byl	jeruzalémský	patriarcha	Albert	z	Vercelli,		který	byl	přímo	navázán	na	Inocencův	
reformní	kruh	a	měl	v	Akkonu	až	do	své	smrti	v	roce	1214	(byl	zavražděn)	větší	vliv	než	sám	král	viz	PERRY,	G.	,	c.	
d.,	s.	72–3.			
164	V	počátcích	vlády	se	Jan	spoléhal	hlavně	na	vlivného	Waltera	z	Montbéliardu,	který	se	stal	jeho	pravou	rukou,	
později	ho	vystřídal	jeho	synovec	Odo,	který	byl		královým	regentem	(baili)	v	době	jeho	nepřítomnosti,	v	opozici	
k	Janovi	byli	zejména	Ibelinové	viz		tamtéž,	s.	65.	



46	
	

však  skupinu vedenou jeruzalémským králem spolu s většinou palestinských baronů a 

západních  křižáků  podařilo vyšachovat. Ve skutečnosti rozhodlo to, kdo měl v rukou větší 

moc, přesněji řečeno převážila ekonomická síla. Italové kontrolovali obchod v celém regionu a 

Pelagius kromě toho disponoval penězi, které se církvi podařilo nashromáždit z almužen a 

křižáckých daní, zatímco světským velitelům neustále docházela hotovost.165 Řádoví rytíři 

podléhali přímo Svatému stolci, a  ne jeruzalémskému králi, a bez těchto elitních bojovníků by 

křižácké vojsko ztratilo svůj úderný hrot.166   

 

    Konflikt se se ještě více vyhrotil po obsazení Damietty  a při dělení kořisti. Je zřejmé,  že 

společné vedení touto dobou už nefungovalo a ze spolubojovníků se stali rivalové,  zkušený 

matador Jan by ale Pelagiovi nevyklidil pozici jen tak. Často se uvádí, že  Jan z Brienne na 

počátku roku 1220 ze sobeckých důvodů opustil křižáckou armádu, aby se pokusil získat 

arménský trůn po smrti krále Lva II.167 Jakub z Vitry jej přímo obviňuje z dezerce.168 Oliver 

z Paderbornu poznamenal s lehkým sarkasmem: „Přihodilo se, když se měnil rok a králové 

obvykle vyráželi do bitev, že Jan, král jeruzalémský, opustil tábor věřících…“169 

Bezprostředním důvodem Janova oddchodu však byla dramaticky se zhoršující  situace 

v Palestině, která zle trpěla útoky al-Muazzama, zatímco hlavní bojové síly jeruzalémského 

království byly vázány v Egyptě, kde byl po dobytí Damietty relativně klid. Naléhavé volání o 

pomoc  z Akkonu stálo nejen za náhlým odjezdem jeruzalémského krále, ale i  palestinských  

baronů a hlavních předáků templářů včetně velmistra.  Souběžně se Jan samozřejmě věnoval i  

arménským záležitostem, protože ziskem trůnu po svém tchánovi by velmi posílil své postavení 

a měl by šanci založit vlastní královskou dynastii. Náhlá smrt ženy i syna krátce po příjezdu 

domů  však  tyto  naději zhatila.170  

 

   Jan se vrátil do Damietty začátkem léta 1221, těsně před tím, než se shromáždily síly všech 

tří ajjúbovských bratří k závěrečnému úderu.  Touto dobou  al-Kámil učinil křižákům svoji 

																																																								
165	Tyto	peníze	Pelagius	například	použil	v	květnu	na	pomoc	Pisáncům	a	v	roce	1220	za	ně	najal	do	své	družiny	
francouzské	a	německé	vojáky	viz	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	621.		
166	Templáři	navíc	sloužili	církvi	 jako	pokladníci	křížové	výpravy,	přes	 jejich	pařížský	dům		putovaly	do	Zámoří	
peníze	od	papeže	viz	BARBER,	M.,	c.	d.,	s.	146.	
167	Lev	zemřel	již	v	květnu	1219	a	nejstarší	dcera	arménského		krále	Lva	II.	Stefanie	byla	Janovou		druhou	ženou,	
ale	hlavním	uchazečem	o	trůn	byl	Raimond-Roupen,	synovec	antiochijského	knížete	Bohemunda	IV.	a	zároveň	
prasynovec	Lva	II.	Narození	syna	zvýšilo	Janovy	šance	získat	arménské	dědictví	viz	PERRY,	J.,	c.	d.,	s.	112.			
168	Jacques	de	Vitry,	c.	d.,	s.	164.	
169	 Historia	 Damiatina,	 s.	 248:	 „Factum	 est	 vertente	 anno,	 quando	 solent	 veges	 ad	 bella	 procedere,	 quod	
Johannes,	rex	Jerusalem,	castra	fidelium	reliquid…“	
170	Srov.	POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	176–177	a	PERRY,	G.,	c.d.,	s.	114–116.	
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poslední nabídku na příměří. Vyhlídky na vítězství se nyní znatelně zmenšily a vedle Jana i 

mnoho Pelagiových stoupenců uvažovalo o tom, zda by přece jen nebylo dobré sultánův návrh 

přijmout.171  Oliver změnu náhledu vystihuje svým popisem:  „Ale král Jan,  uvažujíce v této 

záležitosti více do hloubky, moudře poukazoval na to, že návrh, tak často předkládaný 

nepřítelem by měl být přijat, raději než vést věřící  na dlouhý pochod, kde by mohli být 

vystaveni nebezpečnému riziku. Ale papež zakázal jakoukoliv dohodu zvláštním dekretem 

římské církve a císař ve svých dopisech se zlatou pečetí  nedovolil mír nebo dohodu uzavřenou 

se Saracény.“172 Papež ale poslal na počátku února 1221 Pelagiovi dopis, v němž zmírňuje své 

stanovisko. Dovoluje přijmout dohodu s „nevěřícími“, pokud by se okolnosti změnily a byla by 

ku prospěchu křesťanům; musel by ale nejprve vše předložit papeži k posouzení. Touto dobou 

již Fridrich vysílal před Damiettu  Ludvíka Bavorského.173  

 

   Nejvyšším představitelem světské moci u vojska byl nyní bavorský vévoda a vliv 

jeruzalémského krále v křižácké armádě  po více než rok trvající nepřítomnosti zřetelně oslabil.  

Pro Pelagia a jeho záměr  byl klíčový fakt, že se mu Ludvíka  podařilo úspěšně přetáhnout na 

svou stranu a získat ho pro svůj plán. Jak o pár let později uvedl Fridrich II., Ludvík Bavorský  

pro takovou akci neměl kompetenci; císař prý mu jasně přikázal, že až do jeho příjezdu nesmí 

opustit Damiettu.174  Závěrečný debakl se již nedal odvrátit; Jan z Brienne se ještě během 

pochodu pokusil vojsko zastavit, aby počkalo na posily, ale neúspěšně.175 Pelagius vsadil 

všechno na jednu kartu a nemínil už ustoupit. Jeruzalémskému králi se ještě nakonec dostalo 

nevděčné úlohy vyjednavače při kapitulaci křižáckého vojska.  

 

   Jeruzalémský král Jan z Brienne se nedokázal prosadit proti Pelagiovi, protože jako zástupce 

světské moci neměl dostatečný mandát, aby vojsko vedl, a za sebou dostatečnou sílu, s jejíž 

pomocí by  prosadil svá rozhodnutí. To měl jen jediný muž, císař Fridrich II., a jeho neustále 

avízované a znovu odkládané příjezdy velmi negativně ovlivnily průběh křížové výpravy. 

																																																								
171	Viz	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	629.		
172	Historia	Damiatina,	s.	269:	„Rex	autem	Johannes	profundius	rem	considerans,	oblatam	sepius	ab	hostibus	
compositionem	 potius	 acceptandam	 quam	 longiori	 via	 populum	 fidelium	 productum	 fortuitis	 casibus	
exponendum	 prudenter	 ostendit.	 Sed	 summus	 pontifex	 compositionem	 aliquam	 absque	 speciali	 ecclesie	
Romane	mandato	prohibuit,	imperator	per	litteras	auro	bullatas	pacem	vel	treguqam	componi	cum	Sarracenis	
inhibuit.“	
173	 Papež	 poslal	 Pelagiovi	 ještě	 jeden	 dopis	 datovaný	 20.	 června,	 kde	 opět	 	 přitvrdil	 a	 přikázal	mírový	 návrh	
muslimů	nepřijímat,	ale	ten	již	Pelagius	nemohl	dostat.	Srov.	DONOVAN,	J.	D.,	c.	d.,	s.	81–82	a	84–85	a	POWELL,	
J.	M.,	c.	d.,	s.	184–5.	
174	Viz	DONOVAN,	J.	D.,	c.	d.,		s.	83.			
175	 Jan	 z	 Brienne	 navrhl	 počkat	 na	 posily	 ve	 městě	 Saramsah,	 které	 muslimové	 evakulovali	 před	 postupem	
křesťanského	vojska.	Srov.	DONOVAN,	J.	P.,	s.	88–89	a	a	POWELL,	J.	M.,	c.d.,	s.	188.	
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Diskontinuita světského velení  byla jednou z hlavních příčin neúspěchu celé akce; z vysokých 

šlechticů s královským nebo vévodským titulem  ani jeden nezůstal u vojska po celou její délku 

a hlavní velitel dokonce nebyl přítomen vůbec. Pelagius, zastupující papeže Honoria III., oproti 

tomu od svého příjezdu křižácké vojsko neopustil, a to mu nad ním pomohlo udržet kontrolu.  

Proč však odmítl Pelagius poslední sultánův návrh a raději riskoval otevřený boj, když už 

muselo být zřejmé, že nepřítel je silnější než křižácké vojsko? Co ho opravňovalo vměšovat se   

do vojenského velení? Byla to jeho pověstná tvrdohlavost a arogance nebo se jako papežský 

legát, přímý zástupce Honoria III., cítil zplnomocněn převzít vedení?  

 

6.2.  Proroctví Hannana, syna Izákova  

 

   Není pochyb, že Pelagius byl skutečně  velmi neústupným člověkem nepochybujícím o vůdčí 

roli církve v záležitosti kruciáty. V první fázi výpravy v období bojů však toto chování nebylo 

nutně kontraproduktivní, ale naopak umožnilo účinně podporovat morálku vojska 

v nebezpečných okamžicích, kdy ostatní umdlévali a ztráceli naději. Pelagius  si tak zaslouženě 

získal respekt vojska.  

 

   Po dobytí Damietty obdržel legát papežský mandát disponovat dobytým územím a to mu 

umožnilo získat převahu nad zástupcem světské moci v osobě jeruzalémského krále Jana 

z Brienne, který mu nakonec díky souběhu několika událostí přenechal iniciativu. Při stálém 

čekání na hlavního vůdce křížové výpravy Fridricha II. tak  Pelagius neměl rovnocennou 

konkurenci, a to mu umožnilo převzít celkové velení. Oliver z Paderbornu píše, že Pelagius se 

ujal vedení z nutnosti, protože: „..jeruzalémský král se rozhodl dobrovolně odjet a nebyl 

přítomen žádný jiný princ, kterého by skupiny různých národností byly ochotny poslouchat a 

vedl by Boží lid.“176 Křižácká armáda  ale kvůli nedostatku bojovníků i velitelů nebyla schopná 

další akce a  rozkládala se  nečinností; bylo tedy nutné, stejně jako v boji, udržet morálku.  

 

   Pelagiova autorita však po soupeření o kořist utrpěla značné šrámy a legát nutně potřeboval 

něco, co by posílilo jeho postavení a pomohlo mu udržet jednotnou vizi. Vrátil se proto k tomu, 

co bylo tradiční doménou církve. Zázraky, vize a proroctví byly běžnou součástí křižáckého 

hnutí  již od První křížové výpravy a přesně zapadaly do způsobu uvažování účastníků kruciát 

																																																								
176	Historia	Damiatina,	s.	248:	„…rex	Jerusalem	aberat	pro	sue	voluntatis	arbitrio	nec	alius	princeps	aderat,	cui	
gens	diversarum	nationum	obedire	vellet	ad	educendum	populum	Domini.“	
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s sebeprezentace oficiálních církevních struktur, jak již bylo popsáno. Cožpak zázračný objev 

Svatého kopí neumožnil dobytí Jeruzaléma? Křižáci o tom nepochybovali. Pro křižáckou 

propagandu byly zázraky stejně důležité  jako meče a umožňovaly živit obrazotvornost a 

odhodlání zbožných bojovníků.  Silná prorocká tradice provázela hnutí od počátku a v průběhu 

Páté křížové výpravy získala novou dynamiku.   

 

   Nejprve byl objeven text psaný v arabštině, který předpovídal dobytí Damietty, a další 

prorocké spisy se rozšířily po obsazení města. Nejdůležitějším z nich bylo Proroctví Hannana, 

syna Izákova, jehož autorem byl údajně perský nestoriánský lékař z 9. století, ale ve skutečnosti 

šlo zřejmě o dílo egyptských nestoriánů z let 1219–1220. Obsah proroctví korespondoval i 

s  důvěryhodným křesťanským pramenem Zjevení svatého apoštola Petra od jeho učedníka 

Klimenta, jak popisuje Oliver z Paderbornu: „ …dva králové, jeden z nich z nich z Východu, 

druhý ze Západu, přijdou do Jeruzaléma, když Velikonoce vyjdou na 3. dubna…“177 Východní 

král v sobě slučoval křesťanského krále a kněze v jedné osobě a byl nazýván králem Davidem, 

nebo také knězem Janem. Jeho předobrazem byl  Čingischán, či spíše jeho překroucená 

představa neodpovídající realitě. Za krále ze Západu byl samozřejmě považován Fridrich a 

společně měli oba dva  připravit  islámu  konečnou porážku. Není divu, že  představitelé církve 

se proroctví  chopili jako účinného nástroje své propagandy a jak Pelagius informoval papeže, 

král z Východu prý již stojí před Bagdádem.178  

 

   Pravdivost proroctví zdánlivě potvrzoval i průběh událostí: Damietta padla a Mongolové 

skutečně momentálně ohrožovali Irák a bagdádský chalífát. Al-Ašraf upřednostnil boj s křižáky 

místo obrany svého území před  Mongoly; stejně tak jako řada dalších mongolskou hrozbu 

podcenil.179  Zprávy o stepních nájezdnících  se do Evropy šířily již zhruba od poloviny 

dvanáctého století, spolu s informacemi, že někteří mongolští náčelníci jsou křesťané.180 Mylná 

																																																								
177	Historia	Damiatina,	s.	259:	„…duobus	regibus,	quorum	unus	asseritur	venturus	ab	Oriente,	alius	ab	Occidente	
Jerosolimanum	in	lilo	anno,	quo	pascha	erit	tertio	die	Aprilis.“	
178	 O	 pravdivosti	 proroctví	 byli	 kromě	 Pelagia	 přesvědčeni	 všichni	 zúčastnění	 nejvyšší	 církevní	 představitelé	
včetně	Olivera	z	Paderbornu	a	Jakuba	z	Vitry.		Srov.		BIRD,	J.,	PETERS,	E.	and	POWELLS,	J.M.,	c.d.,	s.	189–193	a	
205,		TYERMAN,	Ch.,	c.d.,	s.	630–631,	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	257	a	DONOVAN,	J.	D.,	c.	d.,	s.	86–87.	
179	Kdyby		Mongolové	udeřili	plnou	silou,	s	největší	pravděpodobností	by	Ajjúbovskou		říši		vyvrátili,	ale	naštěstí	
pro	muslimy	tentokrát	se	nájezdníci	stáhli		viz	DONOVAN,	J.	D.,	s.	72–73.		
180	Někteří	Mongolové	byli	skutečně	pokřtěni,	ale	jednalo	se	o	nestoriány.		
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představa, že Mongoly lze obrátit na katolickou podobu křesťanství a spolupracovat s nimi na 

porážce muslimů, panovala na křesťanské straně hluboko do třináctého století.181   

 

   Ještě před dobytím Damietty se dalo  Pelagiovo odmítání sultánových nabídek na příměří 

přece jen vysvětlit logicky.  Město bylo po dlouhém obléhání těsně před vyhladověním a  

očekávalo se, že brzy padne. Muslimské vojsko nebylo dost silné na to, aby zvítězilo v boji,  a 

navíc al-Kámilův návrh obsahoval některé problematické aspekty.  Ale v červenci 1221 se 

křižáci nacházeli v úplně jiné pozici: věděli, že jsou slabší než nepřítel,182 a přesto byli 

připraveni čelit spojeným silám všech ajjúbovských bratrů, a to ještě mimo pevné hradby 

Damietty.  Oliver z Paderbornu si povzdechl: „Naši velitelé byli rozumné radě nepřístupní.“183 

 

    Jak jinak si vysvětlit legátovu zatvrzelost,  s kterou odmítl i poslední sultánův mírový návrh, 

než spoléháním se na prorocké texty, které nechal přeložit a arabštiny do francouzštiny, poslat 

na Západ a masivně rozšířit mezi křižáky, zejména  před posledním osudným tažení? Nedbat 

na proroctví by totiž znamenalo, měřeno křižáckou mentalitou,  zradit samotný Boží záměr.  

Dokázal však někdo odhadnout, jaké  jsou skutečné Boží záměry? Ani církev nebyla v tomto 

pohledu jednotná. Zajímavou epizodou Páté křížové výpravy byl krátký pobyt Františka 

z Assisi v ležení před Damiettou v roce 1219.   František propagoval poněkud odlišný přístup 

k muslimům, než bylo do té doby zvykem, ale představovala  jeho cesta funkční alternativu 

k ozbrojenému boji?  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
181	Nejdříve	papež	Inocenc	IV.	a	poté	i	francouzský	král	Ludvík	IX.	s	Mongoly	vyjednávali,	ale	v	šedesátých	letech	
13.	století	naděje	na	dohodu	s	konečnou	platností	ztroskotaly.	Viz	LE	GOFF.,	J.,	Svatý	Ludvík,	Praha	2012,	s.	374–
375.			
182	Pelagius	obdržel	informaci	z	několika	různých	nezávislých	zdrojů	(od	templářských	a	johanitských	předáků	a	
od	královny	Alice	Kyperské),	že	al-Ašraf	i	al-Muazzam	táhnou	na	Egypt,	aby	pomohli	al-Kámilovi.	Srov.	POWELL,	
J.	M.,	c.	d.	s.	186–7	a	DONOVAN,	J.	D.,	c.d.,	s.	90–1.	
183	Historia	Damiatina,	s.	269:	„Consilium	sanum	a	princibus	nostris	fuerat	elongatum.“	
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7.  Mise Františka z Assisi 
  

   Koncem srpna 1219 do křižáckého ležení dorazil po strastiplné cestě sv. František z Assisi, 

zakladatel žebravého řádu Menších bratří neboli minoritů, který vycházel z lidového hnutí 

zbožnosti.  Podle Tomáše z Celana se křižáci  právě připravovali na bitvu proti nepříteli, ale 

František předvídal, že útok bude znamenat pro křižáky katastrofu. Nazítří  (29. srpna) křesťané 

skutečně utrpěli při útoku na muslimský tábor debakl.  Ztráty na životech byly značné  a nepřítel 

se zmocnil řady křesťanských zajatců, přesně jak František předpověděl.184 Následovalo období 

intenzívního jednání o příměří mezi křižáky a sultánem al-Kámilem, v jehož průběhu požádal 

František Pelagia, aby mu umožnil navštívit muslimský vojenský tábor. Pelagius nejprve nebyl 

ochotný na něco tak nebezpečného  přistoupit, protože se obával o jeho život. František se ale 

nedal odradit; byl ochoten podstoupit i mučednickou smrt, jen aby dostál svému životnímu 

poslání, a tím bylo hlásání Evangelia. Co mohlo být záslužnějšího, než kázat Saracénům 

křesťanskou víru a pokání, nedbaje ohrožení?185   

 

   Průběh kázání Sv. Františka před sultánem nemáme zachycen ve spolehlivých pramenech. 

Podle legendárního pojetí František musel nejdříve přetrpět urážky a bití od muslimských 

vojáků, kteří jej nakonec ho předvedli před svého pána.  Sultán se k němu ale choval vlídně, 

vyslechl jeho kázání a dokonce mu nabídl dary, aby zůstal. Při odchodu prý sultán Františka 

poprosil, aby se za něj modlil a vyprosil od Boha poznání, které ze tří náboženství je pravé.186  

Podle jiné verze František nabídl sultánovým učencům Boží soud ohněm, aby dokázal, která 

víra je lepší.187 Odmyslíme-li si legendární topos, je vysoce pravděpodobné, že al-Kámil 

Františka skutečně přijal a choval se k němu jako k hostu laskavě, jak  islám předepisuje. Zřejmě 

proběhla i disputace se sultánovými učenci,  ale o  konverzi samozřejmě nemohlo být ani řeči, 

takže František zase v klidu odešel. Právě probíhalo jednání o příměří a sultán al-Kámil byl 

povahou mírný a tolerantní člověk,  takže mučednická smrt odvážnému kazateli nehrozila. 

																																																								
184	Srov.	Františkánské	prameny	III.:	legendy	o	svatém	Františkovi	z	let	1240–1253,	(ed.)	Jiří	Bonaventura	Štivar	
OFMCap.,		Uherské	Hradiště	2008,	s.	129–130	a	LE	GOFF,	J.,	Svatý	František	z	Assisi,	Praha	2004,	s.	58–59.		
185	 František	 se	 cestu	do	Svaté	 země	pokoušel	 již	 v	minulosti,	připraven	podstoupit	mučednickou	 smrt.	 Srov.	
Františkánské	prameny	II:	legendy	o	sv.	Františkovi	z	let	1226–1235,	(ed.)	Jiří	Bonaventura	Štivar,	OFMCap.,	Brno	
2003,	s.	102–3,	MAIER,	CH.	T.,	Preaching	the	crusades:	Mendicant	Friars	and	the	Cross	in	the	Thirteenth	century,	
Cambridge	1998,	s.	9		a	CARDINI,	F.,	František	z	Assisi,	Praha		1998,	s.	154.			
186		Inspirováno	Pohádkou	o	třech	prstenech;		otec	dal	svým	třem	synům	tři	prsteny,	z	nichž	jeden	byl	kouzelný.	
Jen	zkouška	každodenního	života	může	prokázat,	který	prsten	je	pravý	a	stejně	tak	mohou	prokázat	žid,	muslim	
a	křesťan,	která	víra	je	pravá.	Srov.	KROPÁČEK,	L.,		Duchovní	cesty	islámu,	Praha	2015,	s.	243–244	a	CARDINI,	F.,	
c.	d.,	s.	244.	
187	Srov.	Františkánské	prameny	II.,,	c.	d.,		s.	233–234		a	CARDINI,	F.,	c.d.,	s.	160–161.	
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Malý vyhublý mužík navíc svým asketickým vzhledem připomínal mudrce (sufi), které měli 

muslimové v úctě, a přesto, že jeho výzva ke konverzi nebyla vyslyšena,  zanechal dojem.  

Náhrobní kámen sultánova duchovního poradce  na hřbitově v Káhiře zdobí nápis připomínající 

setkání se „slavným mnichem.“188  

 

   Je jisté, že František z Assisi nebyl zastáncem násilného šíření křesťanské víry. Na druhou 

stranu  křížovou výpravu nekritizoval a jeho pobyt před Damiettou by mohl svádět k náhledu, 

že  válku ve jménu Božím alespoň toleroval, když už s ní přímo nesouhlasil. František však 

vždy respektoval církev jako instituci; v tomto se nabízí analogie se sv. Dominikem, který 

doprovázel Simona z Montfortu na křížové výpravě proti albigenským.189 Právě poslušnost a 

podřízenost církevní hierarchii byly nejviditelnějšími znaky, které odlišovaly oba zakladatele 

mendikantských řádů od heretiků, a  proto také Inocenc III. uznal jejich řehole. Názor František 

vyjadřoval především způsobem svého života, inspirovaném Kristem. Jeho krédem bylo 

Evangelium žít a kázat, ne za něj bojovat. Křížová výprava pro něj byla poutí, ne zabíjením. 

Svůj mlčenlivý nesouhlas vyjádřil opuštěním křižáckého vojska ihned po dobytí Damietty.190  

Po Františkově smrti  jeho nástupci částečně tuto linii opustili, když se spolu s dominikány  stali 

na poli kázání kříže  jedním z nejúspěšnějších řádů.191  Františkovo epizodické vystoupení sice 

průběh křížové výpravy neovlivnilo, o to větší význam však mělo pro samotný řád. Misijní 

činnost ustanovil František jedním z úkolů své řehole jako svůj pravý odkaz. V budoucnu  

františkánští misionáři působili  nejen ve Svaté zemi, ale až na Dálném východě, ovšem nepříliš 

úspěšně.192   

 

   Pochybnosti, zda je kajícná svatá válka vůbec slučitelná s křesťanskou věroukou a mravy, 

provázely hnutí kruciát od počátku a zesilovaly vždy, když došlo k nějakému debaklu.193 

Církevní vůdci nezdary pravidelně vysvětlovali  hříšností křižáků a  především jejich velitelů, 

kterým Bůh  odepřel vítězství kvůli jejich špatnému chování. Teď se všeobecně rozšířilo 

přesvědčení, že zkaženosti a hříchu  propadlo celé křesťanstvo.  Zesílil důraz na očištění vlastní 

																																																								
188	Srov.	CARDINI,	F.,	c.d.,	s.	162	a		MAIER,	CH.	T.,	c.d.,	s.	10–17.	
189	Srov.	MAIER,	CH.T.,	c.d.,	s.	17–19	a	LOHRUM,	M.,	Svatý	Dominik,	Praha	1999,	s.	25–26.		
190Srov.	CARDINI,	F.,	c.	d.,	s.	163–164	a	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	724.	
191	Spor	o	Františkův	odkaz	rozštěpil	 řád.	Františkánští	 radikálové	s	 ideou	kajícné	svaté	války	nesouhlasili	 	a	s	
radostí	přivítali	porážku	křížové	výpravy	Ludvíka	IX.	Viz	MUNDY,	J.	H.,	Evropa	vrcholného	středověku	1150–1300,	
Praha	2000,	s.	57.		
192	 Františkáni	 na	 rozdíl	 od	 cisterciáků	 nikdy	 neobraceli	 na	 víru	 násilně.	 Srov.	 CARDINI,	 F.,	 c.	 d.,	 s.	 151–153,			
MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	256	a	263	a	MUNDY,	J.	H.,	c.	d.,	s.	62.	
193	Např.	kritika	Bernarda	z	Clairvaux	po	skončení	Druhé	křížové	výpravy	viz	TYERMAN,	CH.,	c.d.,	s.	333–335.		
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duše a mravní chování jednotlivců, jehož projevem byla intenzivní laická zbožnost.  Teprve 

obě křížové výpravy Ludvíka IX., který byl již za svého života považován za svatého, však 

zpochybnily funkčnost celé premisy kajícné války.  Když ani on nedosáhl úspěchu, je prolévání 

krve kvůli Svaté zemi vskutku vůlí Páně? Definitivně tuto myšlenku pohřbil Marsilius z Padovy 

na počátku čtrnáctého století, když napsal: „Z Písma svatého nelze vyčíst, že nevěřícího je 

možné násilím nutit, aby vyznával křesťanskou víru […] a z toho plyne, že pokud má zámořské 

tažení donutit nevěřící, aby tak učinili, pak takové tažení nelze považovat za záslužné.“194    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

																																																								
194	MARSILIUS	Z	PADOVY,	Defensor	minor	7,	3,	C.	K.	Brampton	(ed.),	Birmingham	1922,	citováno	dle	MUNDY,	J.	
H.,	c.d.,	s.	62.	
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8. Epilog – křížová výprava Fridricha II.  
 

  Kapitulace v září 1221 sice  znamenala konec Páté křížové výpravy pod církevním vedením,  

ale nezdařená kruciáta  měla ještě své pokračování.  Stále tu  byl nesplněný slib císaře Fridricha 

II., a církev trvala na jeho naplnění, protože cílů výpravy nebylo dosaženo. Tažení do Svaté 

země bylo ostatně i v zájmu císaře, protože úspěch by posílil jeho postavení  a umožnil navázat 

na tradiční štaufskou mocenskou tradici.195 Fridrich se navíc dobře orientoval v tamním 

prostředí; vyrostl v jižní Itálii na pomezí tří kultur a vstřebal do sebe vlivy středomořského 

světa. Svůj zájem o Svatou zemi navíc potvrdil v roce 1225 sňatkem s mladičkou dědičkou 

jeruzalémského trůnu Isabelou II. (Jolandou), dcerou Jana z Brienne a Marie z Montferratu.196  

 

   Roku 1228 se konečně císař se svou  křižáckou armádou nalodil v Brindisi, aby se odtud 

vydal dále do Svaté země. Krátce po vyplutí však onemocněl, proto cestu přerušil a vojsko 

pokračovalo dále bez něho. V této době již na Svatém stolci seděl místo smířlivého Honoria 

III., který zemřel v roce 1227,  Inocencův příbuzný Řehoř IX. Nový papež sdílel Inocencovu 

vizi, ale postrádal jeho diplomatickou obratnost; čekal jen na záminku, jak demonstrovat svou 

moc, a protože  viděl za Fridrichovým chováním trik, jak se vyhnout splnění křižáckého slibu, 

císaře exkomunikoval.197 Fridrich však ignoroval papežskou autoritu a po svém uzdravení 

pokračoval dále v cestě, jakoby se nic nestalo. Tímto krokem vyzval církev na souboj; jako 

exkomunikovný člověk se nesměl kruciáty vůbec zúčastnit a co bylo ještě troufalejší, 

zpochybnil tím i výlučné právo papeže na vyhlášení křížové výpravy, což dosud nikdo před 

ním neudělal.198 

 

   Choulostivé postavení vůdce křižácké armády však oslabilo její vojenskou sílu, protože 

templáři a johanité si nemohli dovolit na rozdíl od Fridricha papežovo rozhodnutí ignorovat, a 

odmítli se zúčastnit boje pod exkomunikovaným velitelem. Bez jejich pomoci však nebylo 

možné vést ofenzívu proti muslimům, a proto se Fridrich musel pokusit dosáhnout cíle jiným 

způsobem. Ajjúbovci se po krátkém semknutí v době Páté křížové výpravy vrátili ke svému 

																																																								
195	Srov.	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	198–199	a	TYERMAN,	CH.,	c.	d.,	s.	620.		
196	Isabela	zemřela	krátce	po	svatbě	a	Fridrich	mohl	svůj	nárok	na	jeruzalémský	trůn	uplatňovat	již	jen	jako	regent	
za	syna	Konráda,	právoplatného	jeruzalémského	krále.		
197	Papež	uplatnil	tvrdé	podmínky	smlouvy	uzavřené	roku	1225	v	San	Germanu,	která	definovala	podmínky	účasti	
císaře	na	křížové	výpravě.		Fridrich	se	zavázal	k	účasti,	 jinak	propadne	církevní	klatbě,	ale	ve	smlouvě	chybělo	
ustanovení,	které	by	řešilo	případné	onemocnění	panovníka.	Srov.	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	264–265	a	TYERMAN,	
Ch.,	c.	d.	s.	734–735.	
198	Srov.	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	198–199	a	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	266–267.	
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obvyklému způsobu chování a  svářili se mezi sebou. Fridrich proto využil situace;   jako první 

řešil konflikt  čistě  politicky a pokusil se  dosáhnout úspěchu místo boje diplomacií. Rovněž 

Al-Kámil, který po smrti svého bratra al-Muazzama potřeboval klid na nové uspořádání poměrů 

v ajjúbovské říši, byl dohodě nakloněn. Po několikaměsíčním jednání v únoru 1229 oba 

protivníci v Jaffě podepsali smlouvu: Jeruzalémské království získalo zpět Jeruzalém, Betlém 

a velkou část Galileje včetně Nazareta. V  Jeruzalémě muslimům  zůstal v držení Skalní dóm a 

mešita al-Aksá, kam měl být umožněn volný přístup muslimským poutníkům, hradby města 

měly zůstat pobořené jako před rokem 1219.  Dále bylo dohodnuto příměří na deset let a 

provedena obvyklá výměna zajatců.199  

     

   Fridrich dosáhl dohody bez jediné kapky  krve tam, kde se nepodařilo uspět zbraněmi, ale  

jeho úspěch budil kontroverzi.200 Byl kritizován, že hranice jím získaného území se prakticky 

nedají vojensky udržet, palestinským baronům vadila i Fridrichova  snaha  posílit panovnické  

pravomoci v Jeruzalémském království, protože  na pevný centralistický způsob vlády nebyli 

v Zámoří zvyklí.201 Největší odpor však dohoda vyvolala v církevních kruzích a smlouvu 

odsoudili svorně patriarcha Gerald z Valence i papež Řehoř IX.. Jeruzalémského patriarchu  

pobouřil kromě setrvání muslimské enklávy ve městě a v okolí zejména fakt, že ve smlouvě 

vůbec nebyla zmíněna práva jeho církve. Nejdříve se marně pokoušel zabránit Fridrichovi ve 

vstupu do Jeruzaléma a poté proti němu  rozpoutal nenávistnou kampaň.202 V Itálii  zase papež 

přemluvil rozhněvaného Jana z Brienne, kterého Fridrich vyšachoval z jeruzalémských 

záležitostí, aby v čele papežského vojska zaútočil na císařovo Sicilské království, ale 

Fridrichovi se po návratu podařilo tyto oddíly rozprášit.   Svým činem  dal Svatý stolec 

ostentativně najevo, že  císaře  nepovažuje vůbec za křižáka, na kterého se vztahuje v období 

jeho nepřítomnosti ochrana majetku ustanovená v koncilním kánonu Ad liberandam.  Nejlepší 

vztah získal Fridrich nakonec ke svému protivníkovi al-Kámilovi, se kterým udržoval  

																																																								
199	Srov.	HROCHOVÁ,	V.,	Křížové	výpravy	ve	světle	soudobých	kronik,	Praha	1982,	s.	208,	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	
268–268	a		TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	739–740.	
200	Stejně	tak	se	potýkal	s	odporem	ortodoxních	muslimů	i	sultán	al-Kámil.	Srov.	Křížové	výpravy	očima	arabských	
kronikářů,	(ed.),	Gabrieli,	F.,	Praha	2010,	s.	237	a		TYERMAN,	Ch.,	c.	d.,	s.	740.	
201	Nejprve	 císař	 obnovil	 lenní	 panství	 říše	 na	 Kypru,	 poté	 si	 vynutil	 od	 palestinských	 baronů	 lenní	 přísahy	 a	
dokonce	si	sám	vložil	na	hlavu	jeruzalémskou	korunu,	ačkoliv	na	ni	měl	nárok	jen	jeho	syn	Konrád.	Císařovo	tažení	
bylo	posledním	pokusem	upevnit	ústřední	panovnickou	moc	v	křižáckých	státečcích.	Srov.		HROCHOVÁ,	V.,	c.	d.,	
s.		212	a	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s	267.		
202	 Patriarcha	 byl	 v	 odporu	 proti	 Fridrichovi	 ochoten	 dát	 Jeruzalém	 do	 klatby	 a	 místní	 obyvatelstvo	 proti	
Fridrichovi	poštval	tak,	že	po	něm	při	jeho	odjezdu	házeli	zvířecí	vnitřnosti.		Srov.	HROCHOVÁ,	V.,	c.	d.,	s.	208	a	
MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	269.		
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přátelskou korespondenci až do jeho smrti  a poté dále pokračoval v kontaktu se sultánovými 

syny.203  

 

  Tento paradox trefně vyjádřil Antony Bridge, když napsal, že představa exkomunikovaného 

císaře přátelsky vyjednávajícího s islámskými vládci, zatímco se doma v Římě modlí papež za  

neúspěch jeho úsilí, by byla za časů Godefroie z Bouillonu stejně nemyslitelná jako představa 

ďábla dožadujícího se křtu.204 Obraz Fridricha II. v kronikách se diametrálně liší podle toho, 

jedná-li se o křesťanské nebo arabské kroniky. Nepřekvapí, že daleko pozitivněji byl císař líčen 

arabskou stranou. Ibn Wásil popisuje císařovu návštěvu Jeruzaléma bezprostředně po 

podepsání dohody. Fridrich vyhnal křesťanského kněze, který chtěl vstoupit s evangeliem 

v ruce do muslimského svatostánku a protestoval proti tomu, že s úcty k jeho osobě zakázali 

svolávat muezzina věřící k modlitbě po dobu, kdy pobýval v Jeruzalémě.205 Sibt ibn al-Džauzí 

si všímá, že podle Fridrichovy řeči bylo jasné, že je materialista a že si z křesťanství rád 

utahuje.206 Není divu, že křesťanští kronikáři císaře obviňovali ze zrady a  věrolomnosti a z 

úmyslu zničit církev. Fridrich byl dokonce nařčen z toho, že je tajným muslimem a nazýván 

„žákem   Muhammadovým.“207 

 

    Vojenský podnik Fridricha II. dosáhl většiny nesplněných cílů Páté křížové výpravy 

způsobem, s jakým by Inocenc III., jehož duchovním dítětem kruciáta původně byla, zcela jistě 

nesouhlasil.  Křížová výprava měla utvrdit vedoucí roli Svatého stolce v křesťanském světě, 

ale o toto vítězství  Fridrich papeže připravil. Upevnil tak své postavení a  opět se stal 

„milovaným synem církve,“ protože  papež si přes všechny výhrady nemohl dovolit dále 

bojovat proti úspěšnému panovníkovi, který pro křesťany získal Jeruzalém.  Musel klatbu zrušit 

a se svým protivníkem se smířit,  mír ze San Germana z roku 1230 byl však jen příměřím a 

sbíráním sil na závěrečný souboj. Otevřený boj mezi papežstvím a císařstvím, trvající až do 

Fridrichovy smrti, se znovu rozhořel v roce 1239 po druhé Fridrichově exkomunikaci. Boj se 

ještě přiostřil za Innocence IV., který v roce 1245 na 1. lyonském koncilu  sesadil Fridricha z 

																																																								
203	Ukázka	z	korespondence	Fridricha	a	al-Kámila	viz	Křížové	výpravy	očima	arabských	kronikářů,	c.	d.,	s.	244–
247.	
204	BRIDGE,	A.,	c.	d.,	s.	190.	
205	Křížové	výpravy	očima	arabských	kronikářů,	c.d.,	s.	238.	
206	Tamtéž,	s.	240.	
207	Tamtéž,	s.	206–208,	dále	srov.	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	270	a	TYERMAN,	CH.,	c.	d.,	s.	737–738.	
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císařského trůnu. Jedním z argumentů proti císaři byl výrok, ve kterém údajně Fridrich nazval 

Mojžíše, Krista a Muhammada  třemi podvodníky.208  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
208	Srov.	RAPP,	F.,	Svatá	říše	římská	národa	německého:	od	Oty	Velikého	po	Karla	V.,	Praha	2007,	s.	166–167,		
SCHATZ,	K.,	Všeobecné	koncily,	Brno	2014	a	STEMBERGER, G. a kol., 2000 let křesťanství, Kostelní Vydří 1999, 
s. 307.	
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  9. Závěr 

 

  Pátá křížová výprava byla posledním pokusem církve realizovat křížovou výpravu pod svým 

vedením a není pochyb, že by se případným úspěchem potvrdilo její vedoucí postavení v čele 

křesťanské společnosti.  Církvi vždy příslušelo právo křížovou výpravu vyhlásit a ujmout se 

duchovního velení, vlastní realizaci měla však na starosti světská strana. Snažila se církev 

v tomto přípravě záměrně převzít i  vojenské velení?   

 

   Když Honorius III. svého legáta Pelagia z Albana zplnomocnil k tomu, aby disponoval 

územím dobytých na muslimech, zasáhl tím zcela jistě do světských kompetencí. Stejně tak 

Pelagiovi jako duchovní osobě nepříslušelo rozhodovat o vojenské strategii.  Veřejné mínění 

současníků, jak se odráží v písních trubadúrů,  přisuzuje největší  podíl na nezdaru právě jemu, 

když se v rozporu z kanonickým právem chopil velitelských kompetencí a vedl rytíře do boje.209  

Vládu nad městem, kterou Pelagius získal na úkor Jana z Brienne, však  deklaroval legát  

přijmout pouze do doby, než přijede Fridrich II.,  a pasoval se tak do role ochránce císařových 

práv proti jeruzalémskému králi. Rovněž svůj zoufalý závěrečný útok proti muslimům vedl pod 

formálním vedením Fridrichova zástupce, nejvyššího velitele křižáckého vojska bavorského 

vévody Ludvíka. Jestliže se tedy Pelagiovi podařilo získat větší neformální moc, než by mu 

jako zástupci duchovní strany příslušela, bylo to z důvodu slabosti, nepřítomnosti nebo 

nezpůsobilosti světské složky. V této fázi se církev se kromě duchovního chopila i světského 

meče, protože jí byl dobrovolně propůjčen.   

 

   Hans Eberhard Mayer tvrdí, že Inocenc považoval křížovou výpravu za jeden z klíčových 

prostředků k prosazení svých hierarchických cílů a využil momentálního zaneprázdnění 

světských korunovaných hlav, aby uspořádal křížovou výpravu podle svých vlastních představ 

pod vedením církve.210 James M. Powell s tímto tvrzením úplně nesouhlasí a poukazuje na to, 

že Svatý stolec respektoval Fridrichovo vojenské velení jako nejvýše postaveného světského 

vladaře. Po celou dobu trvání  Páté křížové výpravy byl  vzájemný vztah mezi papežem 

Inocencem III. i jeho nástupcem Honoriem III. a Fridrichem II.  relativně přátelský a korektní. 

Honorius měl pochopení pro nutnost zajistit poměry v říši po smrti Oty IV.211 a opakovaně 

																																																								
209	Viz	MAYER,	H.	E.,	c.	d.,	s.	258–259.	
210	Tamtéž	s.	248–249.		
211	 Fridrich	 prosadil	 v	 Německu	 volbu	 svého	 syna	 Jindřicha	 za	 římsko-německého	 krále	 a	 po	 své	 císařské	
korunovaci	v	roce	1220	se	zase	věnoval	reorganizaci	sicilského	království	viz	SUCHÁNEK,	D.	a	DRŠKA,	V.,	c.	d.,	s.	
272–273.	
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Fridrichovi povoloval odklad odjezdu na křížovou výpravu, aniž by zpochybnil jeho vrchní 

velení.212   Christopher Tyerman poukazuje na smířlivý potenciál kruciáty a její vazby na hnutí 

Božího míru. Inocenc se  snažil přimět světské vládce, aby ukončili konflikty mezi sebou a 

zúčastnili se tažení do Svaté země, a kvůli tomu také nechal vyhlásit  koncilním kánonem Ad 

liberandam všeobecný mír po dobu čtyř let.  Tyerman soudí, že v této fázi šlo spíše o 

vyvrcholení spolupráce mezi papežstvím a světskou mocí a snahu sjednotit papežské 

universalistické ambice s politickými zájmy štaufských vladařů římské říše a jižní Itálie.213 

 

    Přesto lze křížové hnutí skutečně považovat velmi příhodné pole, na kterém se církevní 

strana dokázala dominantně prosadit vůči světské moci. Svatý stolec sice nedeklaroval svou 

nadřazenost a nárok na vedoucí roli  na poli světském i válečném přímo, ale způsob, jakým 

okupoval tento prostor, byl  daleko nenápadnější a rafinovanější, ale o to účinnější a 

dlouhodobější. Jednalo se  spíše o vytěsnění mocenských pozic světské strany ve všech 

oblastech, kde ukázala slabost, ve jménu Kristově a ve prospěch Svaté země. Tento trend lze 

sledovat velmi dobře již před  bojovými akcemi  vlastní křížové výpravy při rozboru buly Quia 

maior a  kánonu Ad liberandam. Inocenc si osobuje s autoritou světského vladaře právo 

rozhodovat o širokém spektru světských záležitostí od potírání pirátství po regulaci 

středomořského námořního obchodu. Kdo by se proti tomu odvážil něco namítat, jedná-li se o 

znovudobytí Spasitelovy země?   Inocenc nevystupoval již jakou pouhý následovník sv. Petra, 

ale přímo jako náměstek Kristův, vicarius Christi.214 Kdo jiný by se měl postarat o Kristovu 

věc, když světští vladaři nedokázali potřebné záležitosti uspokojivě zajistit a vyřešit,  když ne 

církev a papež?   Nový papežův titul vyjadřoval svrchovanou moc nejen nad církví, ale i nad 

celou křesťanskou společností.  

 

     Myšlenka sakralizace násilí prostřednictvím kajícné svaté války nebyla na počátku 

třináctého století žádnou novinkou; jako červená nit se vinula od Řehoře VII. přes Urbana II. a 

Bernarda z Clairvaux až Inocencovi III. Originalita Inocencova  pontifikátu však spočívá v tom, 

jak ji dokázal usadit do pevného ideologického a organizačního rámce, počínaje organizací 

náboru kruciáty až po její financování.  Kazatelská kampaň Páté křížové výpravy se 

vyznačovala pevnou hierarchickou strukturou a kontrolními mechanismy, které zabraňovaly 

neautorizovanému kázání a odklonu od  linie prosazované papežem. Povolení kázat pouze 

																																																								
212	POWELL,	J.	M.,	c.	d.,	s.	108–109.		
213	Viz	TYERMAN,	Ch.,	c.	d.	s.	597–598	a	604–605.	
214	Viz	FRANZEN,	A.,	c.	d.,	s.	158.	
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schváleným kazatelům,  instrukce papežské kanceláře s podrobnými pokyny ke kampani 

zasílané místním duchovním autoritám nebo centralizovaná jednotná výchova budoucích  

kazatelů, jejíž ukázky se nám zachovaly v kázáních Jakuba z Vitry,  zabraňovaly  excesům 

způsobeným v minulosti samozvanými kazateli. Inocencovi pastýři dokázali oslovit celou 

společnost napříč vrstvami, od urozené šlechty až po prostý lid.  Vhodně volenými prostředky, 

jako byla názorná exempla a příklady ze života, dokázali  srozumitelně vysvětlit nosnou ideu 

krucitáty  i poslednímu frískému sedlákovi a podchytit tak lidovou zbožnost, náchylnou 

podlehnout charismatickým kazatelům typu Petra Poustevníka.    

 

   V průběhu Páté křížové výpravy se potvrdilo, že největší moc drží v rukou ten, kdo v nich 

zároveň svírá plný měšec. Inocenc dokázal svou reorganizací financování kruciáty zajistit a  

soustředit pod finanční pravomoc Svatého stolce  různé finanční toky od křižáckých daní, přes 

almužny až po desátky z církevních příjmů. Jeho snaha pokrýt financování výpravy však nutně 

narážela v některých oblastech na práva světské moci, jako například osvobození křižáků od 

daní,  když jejich pobyt na výpravě přesáhl délku jednoho roku. Ale opět, nebyl by přílišný 

odpor proti finančním nárokům církve ve věci kruciáty mařením úkolu následovat Krista, 

negotium Jesu Christi?    

  

 Za Inocence III. dosáhlo papežství své vrcholné moci, kterou upevnilo na IV. lateránském 

koncilu. Do světských záležitostí zasahoval Inocenc s přesvědčením, že i korunované hlavy se 

musí podřídit Božímu řádu a papež jako hlava církve a zástupce Krista na zemi je povinen vést 

celou křesťanskou společnost. V Inocencově  pojetí se jednalo  o svrchovanost ve smyslu 

morálního vedení křesťanské  obce, populus christianus, ve spolupráci se světskou mocí, 

především císařstvím, aniž by zpochybňovalo suverenitu světských panovníků.215  Aby dokázal 

uplatnit tuto ideu, Inocenc úspěšně zreformoval církev a podařilo se mu včlenit hnutí lidové 

zbožnosti do oficiálních církevních struktur prostřednictvím řádu minoritů a dominikánů. 

Křížová výprava měla mimo porážku ajjúbovského Egypta a znovuzískání Jeruzaléma  zároveň  

přinést i duchovní obrodu křesťanstva za vzájemné spolupráce světské  a duchovní  strany. 

 

    Koncepce univerzálního papežství zastřešující celou křesťanskou společnost mohla 

fungovat, pokud byla vyvažována diplomatickým taktem Inocence III. nebo smířlivostí 

Honoria III. Jakmile ale usedl na papežský stolec  nekompromisní Řehoř IX. a po něm bojovný 

																																																								
215	Viz	FRANZEN,	A.,	c.	d.,	s.	158.	
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Inocenc IV., zvrtla se v ostrý boj o moc mezi regnum a sacerdotium, v němž ani jedna strana 

nemohla zvítězit. Křížové výpravy byly v tomto pojetí zneužity jako mocenská   zbraň proti 

Štaufům,  z komutace křižáckého slibu, která původně rozšiřovala možnost spásy, se postupem 

času stalo kupčení s odpustky, papežská léna se stala prostředkem politického nátlaku.  Církev 

tak svým mocenským vzestupem sama přispěla k pozdějšímu úpadku, když se snažila uchopit 

oba meče, světský i duchovní, ale neudržela je, protože světský meč byl cizí její pravé, vnitřní 

podstatě.    
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10. Obrazová příloha 

 
Obr. 1. Inocenc III. na fresce v klášteře Sacro Speco, 13. století, převzato z:  HROCHOVI, 
V. a M., c. d., obrazová příloha s. 13.  
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Obr. 2. Výjevy ze života sv. Františka: kázání ptáčkům a kázání sultánovi. Převzato z: 
LE GOFF, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004, obrazová příloha s. 5.   
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Obr. 3. Dobývání Damietty.  Převzato z: TYERMAN, Ch, c. d., obrazová příloha s. 16. 
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Obr. 4. Sultán al-Kámil a císař Fridrich II. stvrzují podáním ruky smlouvu z Jaffy r. 1229. 
Sultán ukazuje na Jeruzalém, který předává křesťanům. Villaniho kronika, Biblioteca 
apostolica, Vatikán, převzato z:  STEMBERGER, G. a kol., c. d., s. 306.  


