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České velkopřevorství suverénního řádu maltézských rytířů za 

velkopřevora Michaela Ferdinanda z Althannu 

 

Tomáš Otradovec si sám zvolil téma své diplomové práce a zvolil si je po mém soudu velmi 

šťastně. Dějiny řádu johanitů v českých zemích jsou zatím zpracovány značně nerovnoměrně 

a právě 18. století se zdá být obdobím poznaným dosud vůbec nejméně. Současně jsme se 

dohodli na tom, že se soustředí především na historicko-správní problematiku, neboť 

komplexněji pojaté zpracování dějin českého velkopřevorství v tomto období by vzhledem 

k výtečně dochované pramenné základně přesáhlo možnosti jedné diplomové práce. 

V úvodu práce si autor stanovil rozumné priority: po shrnutí nejzákladnějších informací 

k obecným dějinám řádu se chce především soustředit na správu českého velkopřevorství 

v 18. století a zvlášť důkladně v letech, kdy zastával velkopřevorský úřad Michal Ferdinand 

z Althannu (1767–1789). K tomu hlavnímu cíli si autor dále předsevzal věnovat jednu 

kapitolu biografii tohoto řádového představitele. Pozornosti se mělo dostat též některým 

dalším, dosud „opomíjeným“ osobnostem té doby. Při zpracování těchto klíčových kapitol 

hodlal T. Otradovec vycházet logicky především z pramenů uložených ve fondu „Maltézští 

rytíři – české velkopřevorství“ v Národním archivu v Praze a tyto pramenné informace 

průběžně konfrontovat také s dosavadní literaturou a ověřovat tímto způsobem některé 

informace, které dosavadní práce o řádu maltézských rytířů v českých zemích přinášejí. Takto 

alespoň rozumím autorovým slovům z úvodu k jeho práci. Podívejme se tedy, jak byl tento 

záměr naplněn.  

V kapitole o literatuře k tématu defilují chronologicky seřazené práce vydané od 18. století až 

po „včerejšek“, chronologické hledisko tu dominuje nad členěním věcným či geografickým. 

Tato kapitola je zpracována vcelku standardním způsobem, ač bych uvítal u některých titulů 

poněkud širší charakteristiku. Na s. 5, při citaci studie S. Kotlárové, došlo přitom k nemilé 

záměně Strakonic za Horažďovice. 

Druhá kapitola je věnována dějinám johanitského řádu s postupným přesouváním hlavní 

řádové základny, sídla velmistra, z Jeruzaléma na Kypr, pak na Rhodos a konečně na Maltu.  

Takový historický přehled má v práci své místo a autor se zde mohl plně opřít o starší 

zpracování řádových dějin. Upozorňuji jen na některá neobratná vyjádření: např. na s. 10 

„sultán zařadil Rhodos jako svůj další cíl“; při zmínce o pobytu velmistra po nuceném 

opuštění Rhodu bych nehovořil o „francouzském Nice“ – Nizza neměla tehdy s Francií nic 

společného, byla součástí savojského státu. Hovoří-li autor o obraně Malty roku 1565, bylo by 

na místě zmínit Škrétův obraz na hlavním oltáři kostela Panny Marie pod řetězem na toto 

téma. Problémem je také, že Balbiho španělské vylíčení těchto událostí cituje T. Otradovec 

nepřesně, evidentně se stejnými chybami v titulu, které jsou i na wikipedii. Další část kapitoly 

je věnována stručným dějinám českého velkopřevorství dovedeným do nástupu Althanna do 

velkopřevorského úřadu. Zde bych autorovi vytknul poněkud nelogickou větu: „Nejstarší 

českou komendou je Panna Marie pod řetězem, mimo komendy Mailberg v Rakousku“ (s. 

12). Zvláštní je také užívání slovesa „sporovat“: „řád byl nucen se sporovat o svůj majetek“ 

(s. 13); „velmistr se nebude chtít sporovat“ (s. 16); nenáležitý je rovněž přechodník: „řád 

bojujíce s finančními prostředky“ (s. 14). Při zmínce o generálním převorovi Jindřichovi 

z Hradce se setkáváme s chybou, která se vyskytne v práci častěji, totiž nenáležitými 

pádovými koncovkami v latinských i německých citacích: „označený jako Fratri Henrico [tj. 

dativ, pozn. ZH] de Nova Domo“ (s. 14). Nerozumím ani větě: „Naprostá většina 

představitelů řádu tohoto období byla zároveň důstojníky císařské armády a vykonávala 



některou z dvorských funkcí, byť pouze formálně“ (s. 17). O jaké dvorské funkce by se mělo 

jednat? Nezaměňuje autor funkce (úřadů) a tituly? Název kapitoly 2.4 má být „Statuta řádu do 

Codex de Rohan“. Ve statutech uvádění ozbrojení členové mají být zřejmě fratres d’armes. 

Statuta jsou substantivum pomnožné, tedy dvojí statuta, nikoliv dvě statuta. A co je to „tělo 

díla“? (s. 22). 

Krátká třetí kapitola (mimochodem vypadla z obsahu) je věnována řádovým symbolům. 

Výčet blahoslavenství, který zde autor podává, je poněkud zbytečný – i na jiných místech 

zatěžuje vysvětlování obecných reálií, které s řádem přímo nesouvisí (doyen, senešal), zcela 

zbytečně práci, jinak rozsahem spíše útlou. 

Ve čtvrté kapitole se autor zabývá personální i územně správní strukturou řádu. Zvláštní 

podkapitola by měla být věnována struktuře českého velkopřevorství, což ovšem na tomto 

místě nenacházím! Následující část práce je věnována majetkovému zajištění řádu, spíše však 

vysvětluje jednotlivé typy příjmů. A opravdu počítali čeští johanité své výnosy ve scudech??? 

To jistě platí pro Maltu a Itálii, ve Střední Evropě by ale taková praxe byla mimořádně 

nezvyklá. Upozorňuji také na podivnou poznámku 109, kde je citována „Moravská zemská 

deska“ [sic!], a to co je v poznámce v originále citováno, je značně neúplné a spíše zatemňuje 

než pomáhá pochopit údaj z textu. 

Šestá kapitola přináší informace o dějinách a struktuře pražského velkopřevorského archivu. 

Zde jsou zčásti prostě opsány údaje z příslušných inventářů a z inventáře převzatý seznam 

listin k jednotlivým komendám by náležel nanejvýš do přílohy, pokud má v práci, kde se o 

převážné většině zde uváděných komend neděje zmínka, vůbec nějaké oprávnění. Poměrně 

velký prostor je zde věnován opět obecnému výkladu, tentokrát pojmu exempce. 

V sedmé kapitole je předmětem pozornosti pražský konvent johanitů. Seznam kněží 

působících zde v 18. století by ovšem patřil také do přílohy, zatímco podkapitola o jejich 

pohřbívání  informuje o ustanoveních obecných statut a k českému prostředí je vztahuje jen 

krátkým odstavcem. Neorganicky působí také osmá kapitole k postrannímu právu Panny 

Marie pod řetězem. Jsou zde sledovány hlavně starší osudy této enklávy, a to ještě bez 

přihlédnutí ke studii Milady Vilímkové, jinak v seznamu literatury uvedené !? Osmnáctému 

století v dějinách maltézského zvláštního práva jsou věnovány jen čtyři řádky a údaj o zrušení 

postranních enkláv roku 1848 je samozřejmě chybný – zrušeny byly, včetně maltézské, již při 

josefínské regulaci magistrátů. 

V deváté kapitole se dočteme o „významných členech“ řádu. Mimochodem, nesprávné je 

psaní titulu „Frá“ před jménem, italština připouští jen krátké „a“ nebo „těžký akcent“. 

Vybráni byli tři, rozsah jejich biogramů se rovná malému encyklopedickému heslu (u Mayera 

je navíc celé zaujímá předlouhá citace jeho misálu) a s výjimkou Colloreda nenacházím u 

nich žádný vztah k Michalu Ferdinandu Althannovi. Ten je pak hlavní postavou závěrečné 

desáté kapitoly, která by měla být životopisem této titulní osobnosti Otradovcovy diplomové 

práce. Rod Althannů je zde ale odbyt heslem z Ottova slovníku naučného, vranovská 

primogenitura několika spíše beletristickými floskulemi („honosné oslavy“, „překrásná 

hraběnka“, s. 54-55), samotnému Michalu Ferdinandovi je věnováno pouze pět a půl strany 

(na jeho velkopřevorské období připadlo 12 řádek) a to co by mohlo být nejzajímavějším 

pramenem k jeho osobě, totiž dochovaná korespondence, je tu uvedeno jen v podobě 

stručného seznamu jeho korespondenčních partnerů, aniž bychom se dověděli něco o obsahu 

této korespondence, a tím možná o jeho činnosti, snahách a zájmech. 

Poměrně smutný je pohled na seznam literatury, obsahující zhruba 40 titulů, z nichž polovina 

je uvedena neúplně nebo s chybami. Tak je například řazen Jireček pod Hermenegilda, tedy 

k písmeni „H“, autor Nového hospodářského a kancelářského kalendáře z roku 1776 Abraham 

Fischer se objevuje pod jménem „Nowý“, tedy pod prvním slovem názvu svého kalendáře, a 



například titul práce Giacoma Bosia, Dell’istoria della Sacra Religione et illustrissima militia 

di San Giovanni Gierosolimitano, se rozpadl do jednotlivých nesouvisejících slov.  Dvě edice 

v příloze (jedna německá a jedna italská písemnost) jsou bohužel plné chyb, a hlavně, jejich 

obsah nebyl v práci nijak využit. 

Práce T. Otradovce je proto zklamáním, které se násobí desítkami drobných překlepů (také ve 

jménech, viz např. Sincendorf, Herbestein), výpadků z vazby, nesprávného skloňování (za 

všechny „historie Rhodosu“ na s. 27) nedokončených a nelogických souvětí a především, 

bohužel, celkově špatnou úrovní českého jazyka. Je proto velkou otázkou, zda má být tato 

práce obhájena a domnívám se, že konečné rozhodnutí by se mělo řídit průběhem obhajoby. 

 

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 

V Praze 1. února 2016 

 


