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ANOTACE 

 

   Tato  akalář ká práce  e  ou tředí na činno t řádu Kři ovník  s červenou hvě dou 

v o la tech charitativní a  ociální práce. Sleduje v voj řádu v kontextu  ociálně-

politick ch událo tí a pouka uje na proměn  řádové činno ti v pr  ěhu ča u. Čtenáře 

seznamuje s církevními reáliemi a  pecifik , které j ou v práci pop án , jako  i 

s v  namn mi o o no tmi, které ovlivňovali řádov  chod.  

 

ANNOTATION 

 

   This Bachelor’  the i  de cri e  the Order of the Knight  of the Cro   with the Red 

Star and their charitable and social activities. The evolution of the Order with regard 

to the social and political context is also described as well as the changes within the 

Order over time. The thesis also focuses on the Catholic church itself and its specifics. 

The Order’  important mem er  and the other people who were influenced by them 

are also further alluded to within the body of the thesis.  
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1. ÚVOD 

 

1.1 Uvedení práce 

   

             Kři ovníci,
1
 na  vaní také Řeholní kanovníci Nej větěj ího Kří e od červené 

hvě d , se v pr  ěhu let  tali velmi vlivn m řádem s velk m počtem  pitál ,  iroce 

podporující  ociální a charitativní činno t. Av ak v  nam kři ovnického řádu  počívá 

také v o o ě  akladatelk ,  v. Ane k  Če ké. Na ji té v jimečno ti mu přidávají 

 kutečno ti,  e  e jedná o jedin  mu  k  řád  alo en   enou, a  ároveň jedin  řád 

 alo en  v Če k ch  emích.  

   

              Tato práce  i klade  a cíl  e námit čtenáře   p  o no tí kři ovník  na 

 ociálním a charitativním poli v pr  ěhu ča u, ne oť ji  od  vého  alo ení  e členové 

řádu věnovali  pitálnictví a pomoci nejpotře něj ím. Pro lep í pochopení dějinn ch a 

 polečen ko-politick ch  ouvi lo tí, j ou čtenáři napříč textem na tíněn  i t to 

a pekt , mající velk  vliv na dal í řádov  v voj a dílčí proměn  jeho aktivit. 

 

 V prvních kapitolách je na tíněna do ová  ituace počátku 13.  toletí, pro 

uvědomění  i reálií,  e kter ch v chá ela  v. Ane ka, jako  i dal í o o no ti, které 

j ou  e v nikem řádu a počátk  jeho činno ti  pjat .  

             Proce  formování řádu na  ákladě  pitálního  ratr tva a ro  or  tředověkého 

 pitálnictví je o  ahem kapitol ná ledujících. V nich  e také  udu věnovat popi u 

nejv  namněj ích kři ovnick ch  pitál , které před hu it k mi nepokoji tvořil  páteř 

tehdej í charitativní činno ti. V dal í čá ti  e tato práce  ude  a  vat Hu it k mi 

válkami. T  j ou d le it m me níkem v rámci řádov ch aktivit, jejich v  namno t 

 počívá také v mimořádně  ilném dopadu na do ovou če kou  polečno t, která trpěla 

nejvíce  ejména po duchovní a  ociální  tránce. Trvalo dlouhou řadu let, ne   e 

poměr  opět stabilizovaly. Pře   ta ili aci poměr   e kři ovníci k provo ování  pitál  

v takové míře jako před válkami nevrátili, ale  tále více  e  apojovali do p  o ení 

v o la ti pa torace. Řád ře il  pí e ci í pro lém ; arci i kup tví a krále. Na tává 

o do í po tulace velmi tr  řádu na pra  ké arci i kup , toto o do í  ude trvat pře  

140 let.   

                                                        
1
 Ne o také Křížovníci, ú u  není u tálen. 
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 Dal í kapitol   e pak věnují o nově řádu velmi trem Po píchalem, návratu ke 

 pitálním a charitativním aktivitám, o nově řádu po materiální i duchovní  tránce. V 

tomto o do í pre ti  řádu ro tla  trmě a  toupající tendenci měla a  do vlád  cí aře 

Jo efa II. Během ér  O vícen tví  e v tah panovníka k církvi  načně  hor il, 

jo efín ké tendence navíc ovlivňovali i mnohé církevní hiearch . Centrali ace  tátu 

zasahovala i do oblasti ho pitální činno ti, na kterou  i nárokoval monopol  tát.  

 

 Během  větov ch válek řád také utrpěl  načné  kod ,  ejména  ěhem 

naci tické okupace a  ěhem komuni tického proná ledování církve. Vět ina řeholník  

byla internována ne o pře unuta do ú traní;   toho d vodu ne  lo mo né na če kém 

ú emí provádět jakoukoli organi ovaněj í  ociální činnost. Řád v ak dík   vé 

vídeň ké komendě mohl v určité míře fungovat ale poň v  ahraničí, kde  e  ou tředil 

 ejména na pomoc emigrant m   tehdej í č . lidově demokratické repu lik .  

 

  Svatořečení Ane k  Če ké v listopadu 1989 předchá elo  ametové revoluci, 

po které  e řád opět  ačal v pamatovávat po dlouhém o do í ne vo od . V  ouča né 

do ě řád opět v ro tl početně a ačkoli ji   ám  ádnou nemocnici neprovo uje,  tále na 

chod několika   nich při pívá a p  o í hojně v duchovní  právě.  
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1.2 Historické uvedení 

 

 Če ké  emě na počátku 13.  toletí prochá el   načn m kulturním v vojem, 

dík  souboru mnoha událo tí, které  e na ú emí králov tví odehrál . Do lo k 

prudkému kulturnímu, ú emnímu i ná o en kému ro voji, kter  byl  ěhem vlád  

Karla IV. dovr en pov  ením pra  kého  i kup tví na metropolitní arci i kup tví (se 

 ufragánními  i kup tvími
2
 v Olomouci

3
 a Litom  li

4
), čím  v niká  amo tatná če ká 

církevní provincie.
5

 Dík  ro toucímu vlivu církve a  dokonalení její vnitřní 

organizace,  e ro  ířilo i její pole p  o no ti   v hradně duchovní péče, také na pole 

kulturní, v dělávací a  ociální. Byla  ři ována církevní  kol ká  aří ení, kde se 

v učovala trivia. Hojně v nikal   pitál  pro pomoc potře n m a dal í  aří ení, jejich  

pro třednictvím   l upevňován církevní vliv napříč celou  polečno tí a  ároveň vliv 

 tátu na církev. Kně í  e  tali no iteli kře ťan ké kultur , v tomto o do í také v r  tá 

lidová   o no t, ve velké míře  e  ačal  konat poutě,  polečno t  i  ároveň  ačala 

po tupně uvědomovat potře u, po tarat  e organi ovaněji o nejchud í a o ecně 

nejpotře něj í o  vatele.  

 

            Me i nejv  namněj í o o no ti 13.  toletí na duchovně- ociálním poli patří 

dvě v  namné če ké  větice; Ane ka Če ká a Zdi lava   Lem erka,
6

 které  e 

věnoval   akládání  pitál  a charitativní činno ti. O ě pochá el   e  lechtick ch 

                                                        
2  Metropolitní arcidiecé e je hlavou církevní provincie. V jejím čele  tojí arci i kup   titulem 

metropolita. kter  má pravomoce, v me ené Kodexem Kanonického práva   r. 1983:  

Kodex kanonického práva: Úřední  nění textu a překlad do če tin : Latin ko-če ké v d.   věc. rej tř. 

Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-082-6. (dále jen  kr. CIC) dle kán. 436, v či  ufragánním  i kup m 

(tj.  i kup m v dané církevní provincii). Ve 13.  toletí měl arci i kup-metropolita ro  áhlé pravomoce 

a privilegia, v  ouča né do ě je jeho po tavení  pí e v souladu s principem primus inter pares. 

3 Olomoucké  i kup tví,  al. 1063 v náva no ti na tradici velkomorav kého  i kup tví (od r. 880). 

Sufragánem pra  k m do r. 1777, kd    lo pov  eno na metropolitní arci i kup tví.  

4 Litom  l ké  i kup tví,  al. 1344, v souvislosti s pov  ením pra  kého  i kup tví, kd  podmínkou 

pro u tanovení provincie   la nutno t ale poň dvou  ufragán . Zaniklo  ěhem hu it k ch nepokoj   

r. 1425, o noveno jako titulární  i kup tví v r. 1973. 

5  Církevní provincie je v  oká jednotka církevní  práv , tvořena metropolitní arcidiecé í,  polu 

s ale poň dvěma dal ími t v.  ufragánními (arci)diecé emi ( ufragánní arcidiecé e je na  tejné úrovni, 

ro díl je pou e v pre ti i titulu),  rov. CIC kán. 431-434. 
6
 Svatá Zdi lava z Lemberka (1220-1252)   la če ká  lechtična,  ijící v  everních Čechách, kam   la 

provdána  a  lechtice Havla. Věnovala  e  akládání  pitál  a přímé péči o nemocné, chudé a vě něné. 

Zemřela pravděpodo ně na tu erkuló u ve věku 33 let. Svatořečena   la v roce 1995 pape em Janem 

Pavlem II., je patronkou rodin a Litoměřické diecé e. Liturgická o lava připadá na 30. května 

(památka, v litoměřické diecé i  vátek). 
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rodin, Ane ka přímo   rodin  králov ké. Dík  příkladu takto  polečen k  

po taven ch o o , které  í kal  podporu  v ch rodin a okolí,    e ou přine l v na ich 

 emích do té do   ne  val   ájem o pomoc těm, kteří  táli na  amém okraji 

 polečno ti. V té do ě v nikají první  áklad  pro po děj í ro  áhlou  pitální činno t v 

Če k ch  emích.  

 

1.3 Klášterní život 

 

 Me i nejv  namněj í  iřitele kře ťan tví patřili v o do í vrcholného 

 tředověku mni i,  ijící podle r  n ch řeholí
7
 v klá terech. Právě oni   li nositeli 

v dělání; vyznali se v otá kách teologick ch, filo ofick ch či pa toračních (věnoval-li 

 e dan  řád i pa toraci a nejen kontemplativnímu  p  o u  ivota
8
), zároveň také 

manuálně pracovali.  

 

            Ka d  klá ter té do   mu el   t  o ě tačnou jednotkou; lokalita, kde měl   t 

po taven nov  klá ter   la pečlivě v  írána podle řad  kritérií (která  e napříč řád  

mírně li ila). Me i kře ťan k mi vládci  e  talo o lí enou  v klo tí  akládat na 

dob váném pohan kém ú emí klá ter . Mni i   li  v klí na  kromn   ivot, tudí   e 

r chle adaptovali na případné méně pří nivé podmínk  (re p. klá terní  ivot 

po k toval téměř jednotnou úroveň napříč v emi klá ter  dané řehole) a jejich 

mi ionář ká činno t v  namně pomáhala   chri tiani ací o la ti.
9
 

 

 Hlavním d vodem pro  alo ení klá tera, re p. po k tnutí finančních 

pro tředk  pro jeho v  udování,   la m  lenka na věčnost, kd   e fundace klá tera 

chápala jako kající  kutek pro  pá u du e dot čného a jeho rodin , apod. Ať ji    l  

d vod  jakékoli, mni i,  ijící v daném klá teře, přijímali od přícho ích věřících 

                                                        
7
 Řehole (  lat. regula, tj. pravidlo) je pí emně formulovan   ou or pravidel pro  ivot v rámci určitého 

církevního řádu. Nej tar í je řehole  v. Benedikta. Jednu řeholi m  e  dílet více řád , odli no ti j ou 

dán  řádov mi  tanovami.  
8
 Kontemplativní (  lat. contemplatio)  p.  ivota o načuje t v. nazírání (ne o také uvažování o... ) na 

Boha  ěhem hlu oké modlit  . Jedná  e o  polupráci člověka na tom, a    e  tal co nejvíce podo n  

Bohu. Me i kontemplativní řád , jejich  členové  pravidla  ijí v klau uře (u avření od okolního  věta) 

patří např. klari k , ci terciáci a ci terciačk  či karmelitáni a karmelitánk .  
9
 LAWRENCE, C. H. Dějin   tředověkého mni  tví. Brno: Centrum pro  tudium demokracie a 

kultury, 2001. ISBN 80-85959-88-7. S. 68-72 
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intence.
10

 Na jejich úm  l  vysluhovali  oho lu    a modlili  e  a ně. V té do ě bylo 

 ě né,  e  e v klá teře nachá elo  kriptorium,
11

 kde mni i přepi ovali knih , či 

sepisovali li tin  pro krále či  lechtu.  

 

           Neodmyslitelnou  oučá tí klá tera je ko tel. V případě,  e  e jedná o opat tví, 

pak je zde tzv. opat k  ko tel, kter  má (v určit ch případech) o do né hiearchické 

po tavení jako katedrála.
12

 Dále  e  de nachá ejí  ahrad  či pole pro pě tování 

nejr  něj ích plodin, díln , kde dochá elo k jejich  pracování a celé ho podář ké 

 á emí klá tera. Jak   lo na tíněno v  e, klá ter mu el   t  cela  amo tatn  a je tě  e 

věnovat určité činno ti, která jeho o  vatele  ivila. 

  

Po  mrti  akladatele  ápadního mni  tví,  v. Benedikta,  e v ak úroveň 

mni  kého  ivota  pí e  hor ovala. Dochá elo navíc k útok m  ar ar k ch kmen  

Viking  a Saracén , kteří mnohé klá ter  po kodili; ro  áhlá o nova řeholního  ivota 

na tala a  počátkem 10.  toletí.
13

 

 

 Práce, kterou řeholní  ratři ne o  e tr  v konávali,  e li ila dle řádové řehole. 

Benediktini se, v souladu s řádov m heslem ora et labora (modli se a pracuj), 

věnovali nejr  něj ím činnostem; od  eměděl tví, pře   kol ví, a  po duchovní  právu 

farno tí.
14

 Augu tiniáni  e věnují podo n m činno tem, navíc také mi iím, pu likační 

činno ti či péči o potře né.
15

 Chudé  e tr   vaté Klár   e oproti  míněnému věnují 

                                                        
10

 T v. me ní  tipendium je pří pěvek, kter  věřící věnuje pro třednictvím kně e církvi  a to, a     l  

 lou en  m e  v. na jeho úm  l (intenci). (CIC kán. 945) 
11

 Skriptorium  namená do lova místo na psaní. Jedná  e o o načení  tředověké klá terní pí ař ké 

díln . Vět ina knih před v nále em (re p. jeho  ir í evrop ké ro  íření) knihti ku (1447/48) v nikala 

právě v klá terních  kriptoriích. 
12

 Opat je ordinářem mnich , kteří  ijí v opat tví (a příp. v některém   jeho dceřin ch klá ter ), 

o do n m  p  o em, jako je (arci) i kup ordinářem pro  vou (arci)diecé i. [Ordinář (  lat. ordinariu ) 

je no itel církevního úřadu na úrovni  i kupa. (CIC kán. 134)], exi tují také ú emní opat tví v čele 

s ú emním opatem, která  ahrnují i několik farno tí, nepatřící do  ádné diecé e. Dle CIC je ú em. 

opat tví „určitou územně ohraničenou část božího lidu, kterou vzhledem ke zvláštním okolnostem řídí 

opat jako vlastní pastýř obdobně jako vlastní biskup” (CIC kán. 370). 
13

 BROOKE, Chri topher Nugent Lawrence. Evropa  tředověku v letech 962-1154. Praha: V  ehrad, 

2006. Dějin  Evrop  (V  ehrad). ISBN 80-7021-831-2. S. 327 
14

 Slovan ká  enediktin ká kongregace  v. Vojtěcha; „Řád  v. Benedikta, Život podle řehole, [online], 

[cit. 2017-01-08]. Do tupn   : http://www.benediktini.cz/zivot-podle-rehole.html 
15

 Če ká provincie řádu  v. Augu tina; Augu tiniáni [online], © 2005–2017, [cit. 2017-01-27]. 

Do tupné  : http://www.augustiniani.cz/augustiniani/augustiniani 
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 ejména pí ař ké, a také pu likační činno ti, proto e v jejich případě je kladen velk  

d ra  na u avření se od okolního  věta.
16

  

 

1.3 Strukturalizace řeholního života 

 

 S nar  tajícím počtem klá ter    lo potře a u tanovit efektivní  právu   

ja nou hiearchií. Opat, kter  vedl určit  klá ter (ne o  kupinu klá ter , které měl  

dceřin  v tah k danému opat tví), jmenoval   řad mnich  tzv. obedienciáře, kteří měli 

na  taro t určit  úkol, tj. obedienci. 

  

            Hlavní funkcí, kterou opat takto  věřoval   l úřad převora. Ten   l opatov m 

 á tupcem, jemu  po tupem do   při  val   polečen ké povinno ti, ted   e  tále více 

v daloval řeholnímu  ivotu,  ejména pro lenní povinno ti.
17

 Převor, co   opat v 

 á tupce, tak   l  odpovědn   a ka dodenní chod klá tera. Po tupně měl ji  v rámci 

klá tera vla tní d m  e  oukromou kaplí.  

             Pro otá k  vojen ké, v pl vající   leního v tahu v či králi měl t v. fojta, ted  

vla tního  mocněnce.
18

  

             Bratr kantor (ne oli precentor) měl na  taro t v uku řeholník , chod 

 oho lu e  a dohled nad  kriptoriem.  

             Bratr novicmi tr měl na  taro t nové člen  klá tera (novice), kteří  e 

připravovali na věčné  li   (trvalé  ití v klá teře).  

             Bratr infirmář  e  taral o nemocné  polu ratr , mající také vla tní  udovu.  

             Bratr  akri tián d al o či totu v klá terním ko tele, liturgick ch nádo , 

ochranu o tatk   vat ch, apod.  

             Bratr ho titel  e  taral o ho t , kteří přichá eli do klá tera, ne oť podle  v. 

Benedikta má   t klá ter v d   chopen přijmout ho t , včetně těch, kteří  a to 

nemohli zaplatit.  

                                                        
16

 Klá ter  e ter klari ek; Práce, [online], © 2008-2017, [cit. 2017-01-27]. Do tupné 

z: http://www.klarisky.cz/pages/cs/prace.php 
17

 Opat, kter    l leníkem (neboli manem) krále, tj.   l mu vá án  li em po lu no ti a v případě 

potře   byl povinen poskytnout i vojen kou pomoc (ne o finanční náhradu, která    pokr la v daje na 

určen  počet voják ),  a tuto (  ť i jen případnou) pomoc pak  í kal do u ívání  tatk  (v tomto případě 

opat tví a jeho majetek, které   ly ča to vla tnictvím krále, popř. jiného  lechtice), t v. man tví. Dále 

 e jednalo o povinno t úča tnit  e  a edání králov kého  oudu a králov ké rad , ne řídka  lo o 

 povědník  krále či v   í  lecht .  
18

 Lawrence, pozn. 9, s. 130-131 
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              Bratr komorník měl na  taro t praní oděv , jako  i liturgick ch rouch.  

              Bratr almu ník   l  právcem dar  pro chudé a jiné potře né, co    la ve 

 tředověku jediná klá terní charitativní  lu  a.  

 

              Během ča u povinno ti jednotliv m o ediencář m při  val , a proto  vé 

úkol  delegovali na dal í mnich , čím  dochá elo k tvor ě nov ch po ic. Zároveň l e 

po orovat v r  tající tendenci v počtu o o , které   l   apojen  do chodu klá tera; 

jak o o  duchovních (řeholní  ratři, re p.  e tr ), tak o o  laick ch.
19

  

 

 Po tupem let  e úřad opata  tával  tále více  polečen kou funkcí. Opatova 

pre ti   e na konci  tředověku dala  rovnat   úrovní ří  kého kní ete. Z duchovního 

otce, d ajícího na řádn  chod klá tera (rukou neome enou),  e  tal hodno tář   

velk m církevním i  vět k m vlivem, jeho  po ice   la velice odli ná od té, kterou 

ve  vé řeholi před tavoval  v. Benedikt.
20

 

 

1.5 Řeholní kanovníci 

 

 Aureliu  Augu tinu , kter   e narodil v roce 354 na ú emí dne ního Al íru, 

  l mimořádně inteligentní a nadan  člověk, kter   e v ak  ou tředil  ejména na 

o o ní pohodln   ivot,  ároveň   l velice  vět k  orientovan    předpoklad  pro 

velice do rou kariéru. Během  vého po  tu v Miláně  ačal nav těvovat předná k  

tamního  i kupa Am ro e, nejprve v ak   d vodu vla tního pro pěchu. Po tupně  e 

v ak velice do ře  e námil   kře ťan k m učením, co  jej pak zcela odvrátilo od  

do avadního  ivota. Tak v roce 386 odchá í do ú traní, aby  e v ticho ti připravil k 

přijetí křtu. Pokřtěn   l v roce 387, a ná ledně  e vrátil  pět do Afrik , kde  e podílel 

na  alo ení komunit , ne oucí  e v duchu prvotního kře ťan tví, v  načující  e 

 ejména  polečn m majetkem.  

 

Při náv těvě mě ta Hippo Regiu  (dne ní Anne a, Al írsko)  e  úča tnil 

 oho lu   , jejími  dal ími úča tník    l po ádán, a    e  tal kně em. Augustin, 

 v kl  na po polit   ivot v duchu provkře ťan ké o ce,  e příli  nechtěl v dát (ji  

                                                        
19

 Tamté ,  . 119-121  
20

 Catholic encyclopedia; Abbot, [online], © 2009    Kevin Knight, [cit. 2017-02-09]. Do tupné  :: 

http://www.newadvent.org/cathen/01015c.htm  
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podruhé) do avadního  ivota. Pře to to nakonec udělal,   l v  věcen na kně e, a 

 ačal p  o it v Hippo. Po pěti letech o dr el  i kup ké  věcení a  ačal  vou  lu  u v 

roli duchovního pa t ře.
21

 Měl v úm  lu o novit i v duchovních  vé diecé e v tah k 

po politému  ivotu a chudo ě v klá terním duchu. Toto  polečen tví, které  alo il  e 

 talo v orem i pro řeholník    jin ch o la tí. Taková  polečen tví přijala řeholi 

 ep anou Augu tinem a   li na  váni řeholní kanovníci.
22

 Augu tin  emřel  v roce 

430 a v pr  ěhu 7.  toletí   l  jeho o tatk  přene en  do katedrál  v Pavii u 

Milána.
23

 

 

Augu tinova řehole, po k tující pravidla pro  ivot řeholních kanovník , byla 

objevena a  v pr  ěhu 11.  toletí. Církevního  chválení  e jí do talo ve 12.  toletí, a 

více ne  130 řeholních řád  ji přijalo  a  vou a  ačalo podle ní  ít.
24

 Řehole v ak 

nepo k tovala pravidla pro praktick   ivot v klá teře, kter   i určovali  ami řeholní 

kanovníci v rámci t v. consuetudines (tj. dosl. obvyklostí).
25

 

 

                                                        
21

 Termínem duchovní pastýř j ou přene eně o načováni kně í a  i kupové (re p. dal í církevní 

před tavitelé), dle  rov. Jan 10,11-16, kd  nejv   ím pa t řem (ča to Do r m pa t řem)  e ro umí 

Je í  Kri tu . 
22

 Jako kanovníci j ou o načováni ti klerici, kteří vedou  polečn , ne oli kanonick   ivot dle určit ch 

pravidel (řehole). Po tupem ča u do lo k ro dělení na kanovník  řeholní,  ijící  tále takov mto 

 p  o em a na kanovník   vět ké, kteří oddělili  e  polečného majetku díl pro jednotlivce a  ili   něj. 

V  ouča né do ě pokračuje tradice řeholních kanovník  (canonici regulare ) a t v.  vět k ch 

kanovník  (canonici  eculare ), kteří j ou člen  kapitul  při katedrále, ne o v  namném ko tele, 

majíce na  taro t  ejm.  lavno tní liturgii v něm a péči o něj. Kanovníci v rámci katedrální ne o 

kolegiátní kapitul  j ou církevními hodno táři, mající r  ná privilegia, av ak (v  ouča né úpravě)  pí e 

liturgického a če tného charakteru. ( rov. CIC kán. 503-510) 
23

 Translace, ne oli přene ení o tatk ,   lo a  do 10.  toletí vnímáno jako v ra  úct , jeho  

d  ledkem   lo uctívání dot čného jako  větce. Jednalo  e o  p  o  kanoni ace, ne oť ta, v podo ě 

v jaké ji  náme dne  (tj. v hradně v hra ená pape i) neexi tovala. Tímto  p  o em   l  ířen kult 

 větce. V  ouča né do ě mu í před  amotn m  vatořečením pro ěhnout kanoni ační proce  (prvním 

 tupněm, při  apočetí proce u je kandidátovi udělen titul Služebník Boží, ná ledně Ctihodný, 

Blahoslavený a poté Svatý, kd  na jednotlivé  tupně mu í kandidát  plnit podmínk  po t v. 

apo tol kém  koumání a církevním  oudu). 

WOODWARD, Kenneth L. Making saints: how the Catholic Church determines who becomes a saint, 

who doesn't, and why. New York: Simon and Schuster, c1990. ISBN 978-0-671-64246-4. s. 63, 85, 

272 
24

 Je nutné odli it  polečen tví řeholních kanovník  a mni  ké řád ; re p. jejich precedenci před 

mnich . Církevně-právní úprava dle kán. 49l, § 1 CIC 1917, hovoří (mj.) o  áka u pře tupu řeholních 

kanovník  do mni  k ch řád . Univer ita Karlova; Revue pro církevní právo čí lo 3/96, [online], © 

1995    JUDr. Ignác A. Hrdina, O.Praem., [cit. 2017-02-28]. Do tupné  : http://spcp.prf.cuni.cz/1-

10/hrdina.htm 
25

 Lawrence, pozn. 9,, s. 162-163  
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Řehole  e jevila jako velice vhodná pro řád , jejich  členové  ili v klá teře 

po polit m  ivotem, av ak neměli touto řeholí  áka  vla tnit majetek. Uká ala  e tak 

  t ve kr e praktickou např. pro premon trát  - řeholní kanovník , dominikán  (t v. 

 ratr  ka atele) či  amotné augu tinián .
26

 Řeholí  v. Augu tina  e řídí také 

Kři ovníci   červenou hvě dou. 

 

1.6 Rytířské řády 

 

 Specifickou skupinou mezi řeholními  polečen tvími  e  tal  r tíř ké řád . 

Dík   měně církevního pohledu na otá ku  a íjení při o raně kře ťan k ch hodnot, 

  lo mj. mo né  pojit mni  k   tav  e  tavem vojen k m. Během 11.  toletí  e této 

m  lence do talo  iroké podpor   e  tran  tehdej ích pape  -válečník , kteří  ránili 

moc ná tupce  v. Petra.
27

 

  

             Sv m dílem při pěla ke  měně církevního ná oru první kří ová v prava, 

která  e u kutečnila v letech 1095 - 1099. Cílem těchto  oj    lo o vo o ení  vat ch 

mí t na  lí kém v chodě. Pro o o  , které chtěly  lou it kře ťank m ideál m, ale 

 ároveň nechtěly přijít o potě ení    oje, před tavoval  nově v nikající r tíř ké řád  

kvalitní naplnění  ivota.
28

  

 

 Prvním r tíř k m řádem, kter    l  alo en v roce 1120 pro ochranu poutník , 

kteří putovali do Svaté  emě,   li Chudí r tíři Kri ta a Šalamounova chrámu, ne oli 

 kráceně templáři.
29

 Av ak  tar ím  polečen tvím (datem  alo ení) ne  templáři jsou 

r tíři Řádu  vatého Jana Jeru além kého,  námí dne   pí e jako johanité či Malté  tí 

r tíři (no itelé  a jméno umi ťují  kratku O.Melit.). Ti v ak v nikli ji  roku 1099 jako 

charitativní a  pitální  ratr tvo pečující o  raněné, nemocné či jinak trpící poutník . 

Církevní řádem  e  tali a  v roce 1113; na r tíř k  řád   li pov  eni po ději, a  v 

roce 1120.
30

  

                                                        
26

 Tamté ,  . 160-162 
27

 Tamté ,  . 205 
28

 Tamté ,  . 206 
29

 Pape  kou  ulou Vox in excelso   l řád v r. 1312  ru en a ne  l nikd  o noven. 
30

 Malté  k  řád ne  l (na ro díl od Templář )  ru en, v  ouča no ti  e věnuje převá ně charitativní a 

 ociální činno ti. Jedná  e o  uverénní řád, t n. ne tátní  u jekt me inárodního práva  e  vla tního 

ú emí (  dvěma exteritoriálními ú emími). Řád má i v  ouča né do ě vla tní o  rojené jednotk , 
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             Dal ím v  namn m řádem, kter  v této epo e (po r. 1098) v nikl j ou r tíři 

řádu  v. La ara Jeru além kého,  vaní La ariáni ( kr. OSLJ). Tito r tíři, kteří  e 

tradičně o lékali do  elené, pečovali o malomocné, po ději vojen k   ránili 

kře ťan ké  ájm , v dne ní do ě  e opět věnují péči o nemocné a charitě.
31

 

 R tíř ké řád  hrál  o ecně klíčovou úlohu při o raně a  novudo  vání Svaté 

 emě  ěhem kří ov ch v prav i  ěhem útok  mu lim  v Evropě. V  ouča né do ě  e 

jejich činno t t ká  ejména  ociálních a charitativních aktivit.  

 

 

 

PŘÍLOHA č. I.  

Znak řádu Křižovníků s červenou hvězdou  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
v dává vla tní pa  ,  námk , má  tatu  po orovatele u OSN, udr uje diplomatické  t k    94  tát . 

BUBEN Milan: Enc klopedie řád  a kongregací a řeholních  polečno tí katolické církve v če k ch 

 emích. 1. v dání. Praha: Li ri, 2002.  v. I. díl: Řád  r tíř ké a kří ovníci.  . 215. ISBN 80-7277-085-

3. s. 29-32 
31

 Tamté ,  . 158-161 
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2. SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ 

 

2.1 Z Anežčina životopisu 

 

Ane ka Přem  lovna   la dcerou če kého krále Přem  la Otakara I. a jeho 

druhé man elk  Kon tancie Uher ké. V raném dět kém věku   la po lána na 

v chovu na dv r vrati lav k ch Pia tovc .
32

 Měla  e provdat  a   na kní ete 

Jindřicha I. Bradatého a Hedvik    Andechsu,
33

 Bole lava. Ane čina v chova   la 

 věřena právě do Hedvičin ch rukou. Po  vala v tre anic kém klá teře, kter  

Hedvika  alo ila co   v chovn  ú tav pro do pívající  lechtičn . Její   o n  a 

příkladn   ivot na Ane ku velice  ap  o il a  ilná kře ťan ká v chova v ra ně 

na měrovala její  udoucí  ivotní  ájem.  

 

Po smrti prince Boleslava (1206/1208) ode la Ane ka  pět do Prah . Na 

králov kém dvoře ne   tala dlouho, v ápětí  e toti   těhovala do premon trát kého 

klá tera v Dok anech, kde   la v chovávána dva roky.
34

 Po této do ě  e vrátila opět 

do Prah , ve věku o mi let.  

 

V té do ě pojal Přem  l Otakar I. m  lenku  pojení  vého rodu  e Štauf , 

řím koněmeckou vládnoucí d na tií. Cí ař Fridrich II., jemu  mj. Přem  l vděčil  a 

 v j králov k  titul, měl   na Jindřicha, kter    l u tanoven ří  k m králem a vládl 

 polečně   otcem. Proto  ěhem roku 1219 pro ěhla jednání me i če k m králem a 

ří  k m cí ařem ohledně  udoucího  ňatku jejich potomk  a ná ledně do lo 

k u avření  mlouv  o  a nou ení. Ane ka   la v  lána na dv r vévod  Leopolda I. 

Ba en er kého v Rakou ích. Zde měla po  vat, a    i  v kla na německoja  čné 

pro tředí, ne  do áhne věku, kd   ude  p  o ilá ke  ňatku   Jindřichem. Kv li 

                                                        
32

 Pia tovci   li p vodní pol kou kní ecí a po ději králov kou d na tií, odvo ující  v j p vod od 

 ájného kní ete Pia ta, re p. od prvního hi torick  dolo eného kní ete Mě ka I. (ne o také Meči lava 

I., 935–25.5. 992). Rod v mřel po meči vévodou Janem IV. v r. 1526. 
33

 Svatá Hedvika Sle  ká (1174-1243)   la  avor ká  lechtična,  ijící ve Sle  ku jako man elka 

tamního kní ete. Pro  v j příkladn  kře ťan k   ivot pln  pomoci potře n m ( udovala nemocnice, 

 pitál  a klá ter )   la pape em Klementem IV.  vatořečena krátce po  vé  mrti, roku 1267. Je 

patronkou Sle  ka, Pol ka a diecé e Görlit  (Zhořelec) v Německu a O trav ko-opav ké diecé e, také 

exulant  a  nou enc . Liturgická o lava připadá na 16. říjen.  

34 Klá ter v Dok anech (okre  Litoměřice),  al. 1144, je nej tar í  en k  klá ter premon trát kého řádu 

v Če k ch  emích ( ru en r. 1782, o noven r. 1998).  
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politick m ne hodám v ak   tohoto  ňatku roku 1222  e lo a Ane ka  e vrátila do 

Čech. Během let 1227–1229  ádal o Ane činu ruku jak anglick  král Jindřich III., tak 

i cí ař Fridrich. Kd    e o  ituaci do věděl pape  Řehoř IX.,  aká al Přem  lu 

Otakarovi cí ařovu na ídku přijmout, proto e ten   l pape em exkomunikován.  

 

Na talá  ituace   la pro če kého krále tí ivá;   ří  k m cí ařem udr oval 

nad tandardní v tah  (  l ří  k m kurfiřtem)
35

 a a    e Ane ka provdala do Ří e, 

  lo ji  dříve  oučá tí jeho plánu. O ě na ídk  k  ňatku tak    tal  nev  l  en .  

 

O něco po ději, v roce 1231, dorazila od cí aře Fridricha je tě druhá na ídka. 

Jeho motivem bylo  a ránit ro vodu  vého   na Jindřicha. Ten ji   enat    l a 

 ároveň tou il po Ane ce. V tomto roce  e v ak Ane ka definitivně ro hodla pro 

řeholní  ivot, a proto cí ař kou na ídku odmítla   od vodněním,  e  e ji   a lí ila 

Kristu. Takové od vodnění  e na cí ař kém dvoře setkalo s pochopením, 

pravděpodo ně  e jednalo o nejlep í mo né ře ení  ituace. 

 

2.2 Anežčina volba řehole 

 

Napro tá chudo a franti kán , re p.  en ké větve Chud ch  e ter  v. Klár , 

  la patrně něčím, co Ane ku přitahovalo, co   radikální  měna jejího  távajícího 

 ivota. A  olutní chudo a, panující v tomto řádu, doplněná o úplnou rovno t  e ter 

  la na tehdej í poměr  něčím napro to ojediněl m. Ve vět ině řád  té do   panovala 

odli no t na  ákladě  polečen kého p vodu. Se tr  chórové, pochá ející   uro en ch 

rodin byl  nadřa en   e trám laick m, které nepochá el   e  lechtick ch rod  a byly 

jim určen   pí e pomocné práce.
36

 

  

Zp  o , jak m klari k   il  Ane ku velmi přitahoval, proto se rozhodla, 

vstoupit právě ke klari kám. Ačkoli  e nikd   e  v. Klárou o o ně ne etkala, 

v měnil   i několik dopi  ; Klára Ane ku podporovala v  íření ideál   v. Franti ka 

v Če k ch  emích.  

                                                        
35

 Termínem kurfiřt (  německého Kurfürst)  e o načuje kní e, kter  měl právo volit cí aře Svaté ří e 

řím ké. 
36

 Taková   la praxe i u  e ter Premon trátek, v jejich  klá teře v Dok anech Ane ka po  vala. 
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Ačkoli   la Ane ka plně ro hodnutá  a větit  v j  ivot Kri tu ji  v roce 1231, 

kd   apočala i  tav a klá tera,  li    lo ila a  po ději, roku 1234. Pape  Řehoř IX. 

ná ledně po lal pět  e ter   Tridentu (dne ní Itálie), které  polu   Ane kou a dal ími 

 edmi  enami  e  lechtick ch rodin utvořil  první komunitu klarisek. Vzhledem 

k  polečen kému po tavení Ane k  pape  určil, a    e první a at  í  tala právě ona, 

co  ale Ane ka,  tejně jako dříve Klára, odmítla, poněvad   e jednalo o  polečen k  

pre ti ní po t. Ane ka přijala pou e titul před tavené klá tera, kter    l  pojen  

s odpovědno tí  a jeho chod, av ak  e   polečen ké pomp .  

 

In pirace  v. Klárou  e promítla i do Ane čina u ilování o privilegium 

chudo  . To nakonec pape  klá teru udělil;   lo ro hodnuto,  e proti v li klá tera mu 

ne mí   t darován  ádn  majetek. Ane ka  ila v klá teře v chudo ě a pokoře, jak 

  lo  tanoveno a  olutní rovno tí  e ter.  

 

Za vlád  král  Václava I. a Přem  la Otakara II.,  e klá teru dařilo do ře. Po 

roce 1278, kdy byl v  itvě na Morav kém poli pora en Přem  l Otakar II.,  e v ak 

 ituace do  načné mír   měnila; v králov tví  ačala do a úti ku a ro  áhl  hladomor, 

jeho  o ětí  e  tala 2.3. 1282 i Ane ka. Ji   a  ivota   la Ane ka uctívána jako 

 větice. Kři ovník m   lo pape em uděleno privilegium pě tovat v řádu její kult. 

  

            O Ane čino  vatořečení u ilovala če ká královna Eli ka Přem  lovna (1292-

1330), av ak  eatifikace  e u kutečnila a  v roce 1874 (bl. Pius IX.) a ke kanonizaci 

do lo a  roku 1989 (sv. Jan Pavel II.). Pra  k  klá ter (nachá ející  e v  ouča né 

Ane  ké ulici), kter    l Ane kou  alo en, je jejím jménem na  ván ji  od 15.  toletí.  
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3. ZALOŽENÍ KŘIŽOVNÍKŮ 

 

3.1. Důvody založení 

 

Dne  ji  není mo né s určito tí říci, co pře ně Ane ku vedlo k tomu, aby v 

 lí ko ti klá tera  alo ila i  pitál laického  ratr tva. Pravděpodo ně ji  v do ě, kd   e 

ch  tala v toupit do řádu, měla kolem sebe skupinu u oh ch o o , o které  e   lo 

potře a po tarat. M  lenka,  alo it pro ně určité centrum, v nikla patrně dík  její 

vnitřní potře ě pomáhat druh m,  vlá tě těm, kteří  ili v těch nejhor ích podmínkách. 

 

 Jako  lí ké pravdě  e  dá,  e na celou věc nahlí el če k  král Václav I., 

Ane čin  ratr, poněkud pragmatičtěji. V té do ě  e v Če k ch  emích ro máhal Řád 

Německ ch r tíř , ted   e velice hodila m  lenka v tvořit jim jakou i protiváhu. 

Špitální  ratr tvo   lo, dle tehdej í praxe, opakovaně potvr eno jak králem, tak 

pape em,  áh  pak do lo k jmenování před taveného mistrem, v čem  l e  ledovat 

paralelu s r tíř k mi řád .  

V roce 1230 odkoupila královna-vdova Kon tancie velké  tatk  německého 

řádu, které   l  ná ledně králem Václavem převeden  Ane činu  pitálu a ná ledně 

   tal   ratr tvu. 

 

Je tě před  alo ením Ane čina  pitálního  ratr tva fungoval  v Če k ch 

 emích i jiné řád   e  v mi  pitál ; johanité, templáři, němečtí r tíři, a dal í.  

Dne 14.4. 1237 pape  Řehoř IX.  ulou  Omnipotens Deus
37

 ustanovil bratrstvo jako 

nov ,  amo tatn  řád Kři ovník , podléhající přímo Svatému  tolci. Zároveň   la 

nově v niklému řádu udělena imunita v či o ecn m interdikt m
38

 a  i kup k m 

exkomunikacím,
39

  aručena   la té   vo odná vol a před taveného.  

                                                        
37

 Pape  ká  ula (  lat.  ulla) je pape  k  v no , t kající  e d le it ch právních akt  pape e. Ná ev 

 ul  je v d  odvo en od jejích počátečních  lov. Pro text  ul   e u ívá nejča těji latina, v jimk  

nej ou ča té, av ak j ou přípu tné. Omnipotens Deus, z lat. Všemohoucí Bůh. 
38

 Interdikt (  lat. interdictum, tj.  aká áno)  namená  áka  úča ti na  oho lu  ách, ne o v případě, 

kd  je tre taná o o a no itelem  věcení, pak ne mí  oho lu    v  luhovat. Dříve   l  také interdikt  

v hla ován  nad mí t , in titucemi, apod. Souča n  CIC  ná jen interdikt o o ní. (CIC kán. 1370, 

1373, 1374, 1380) 
39

 Exkomunikace (z lat. ex-communicare)  namená v loučení (v o cování)   církve, ted  

exkomunikovan  je v loučen   mo no ti přijímat (je-li no itelem  věcení, pak také udělovat)  váto ti. 

Jedná  e o nejtě  í církevní tre t. (CIC kán. 1331) 
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3.2 Počátky řádové činnosti 

 

Nově  alo en  řád potře oval  ákladní pro tředk  pro  amo tatné fungování. 

Ane ka  e proto v roce 1238  řekla  pitálu při klá teře Na Franti ku ve pro pěch 

kři ovník ,  tejně tak majetk , které  pitálu nále el .  

 

Kři ovníci  a  v j v or pojali právě johanity, v  namn  r tíř k  řád. Chtěli  e 

jim podo at jak  evněj kem, tak r tíř k mi po toji. A     l nov  řád ro e nateln , 

 ádala Ane ka ji  v roce 1250 o ro li ovací  namení. Pra  k   i kup Mikulá , kter  

  l od pape e tímto úkolem pověřen, v dal dne 17.6. 1252 listinu, kterou ke 

 távajícímu červenému malté  kému kří i v černém poli, přidal červenou hvě du, 

umí těnou pod kří em (vi  příloha č. I.). Slavno tní předání nového řádového 

 namení pro ěhlo v ko tele  v. Petra na Poříčí a od té do   je řád  nám jako 

Kři ovníci   červenou hvě dou. Nov   nak potvrdil 20.6. 1256 pape  Alexandr IV. 

(pontifikát
40

 1254-1261), čím    l počáteční v voj řádu u avřen.  

 

Špitální  ratr tvo, re p. nově v nikl  řád, mělo  vá určitá  pecifika. V první 

řadě  e jedná o jedin  mu  k  řád, kter  kd   alo ila  ena. Tato  ena   la  ama 

členkou řádu, kter   e řídil řeholí  v. Franti ka. V případě kři ovník   e v ak jednalo 

o řeholi sv. Augustina. V tomto l e  patřovat  ejména praktické d vod ; 

Franti kán ká chudo a ne  la příli   lučitelná   vla tněním majetku, kter  řád, majíce 

 e  tarat o nejchud í potře né,  e e poru potře oval. Proto   li Kři ovníci  alo eni 

jako ordo canonicus, ted  jako řád řeholních kanovník . Po ději, v 17.  toletí, se 

o jevuje třetí  pecifikum; přívla tek ordo militaris,  namenající vojen k  řád, a to 

pře to,  e  e řád nikdy neúča tnil  ádné vojen ké v prav , ani jako takov  ne  l 

 alo en. Toto o načení   vá v  větlováno, jako d  ledek tě ného přidru ení  e 

k řád m, které ji  na ú emí Če k ch  emí p  o il  a věnovaly  e také ho pitální 

činno ti (např. právě johanité). 

 

Ji  po de eti letech fungování řádu pře tal  tehdej í pro tor  do tačovat. 

Z toho d vodu   lo pro nov  klá ter v  íráno mí to s do tatečnou kapacitou, kde by 

                                                        
40

 Pontifikát je o načení pro úřad pape e (pontifika) a  ároveň o načuje i do u, po kterou úřad  a tává. 

O načení   lo přejato okolo roku 600   řím ké praxe; pontifex maximu  (nejv   í pontifik)  de řídil 

nejv   í ná o en ké úkon  tehdej í  polečno ti, po ději   l no itelem tohoto titulu automatick  cí ař. 
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mohl řád p  o it. Ane kou v  rané mí to u tehdej ího Juditina mo tu na Starém 

mě tě v Praze,  e uká alo jako v  orná vol a. V roce 1252   l Ane kou polo en 

 ákladní kámen,  udoucího klá tera  v. Franti ka,  polu   ko telem a  pitálem, kter  

je centrem řádu a  do  ouča no ti. Král Václav I. roku 1253 potvr uje řádové 

vla tnictví nového klá tera, kter  byl první uká kou gotické architektur  v Praze. 

Králov ká li tina opět  hrnuje ve kerá darování majetk   e  tran  krále, jeho matk  

Konstancie,  e tr  Ane k  a dal ích lidí, kteří při pěli.  

 

V roce 1292 byly sep án  první  tanov  Kři ovník ,  e kter ch v pl vá účel 

 alo ení a fungování řádu. Jedná  e  ejména o o etřování nemocn ch a pomoc 

chud m. Tuto práci v konávali řádoví  ratři a řádové  e tr , mající vla tní 

před tavenou. Řádov m před taven m   l volen  mi tr, jeho  á tupcem pak převor, 

rovně  volen . Ji  první  tanov  p  o ení  e ter v řádu  ru il ;  estry, které ji    l  

přijat , v ak mohl  v řádu    tat na do ití. Pro duchovní  aji tění řádu  de vedle 

 ratr  p  o ili i řádoví kně í, v  luhující  váto ti. Po ději   l řád tran formován 

v r  e kně  k . Řádoví kně í nikd  neu ívali řeholní jména, ale v d  jen  vá 

kře tní.
41

 

 

PŘÍLOHA č. II.  

Založení řádu Anežkou Přemyslovnou (freska v kapitulní síni v Praze) 

 

 

                                                        
41

 Buben, pozn. 30, s. 141 
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4. SLUŽBA CHUDÝM A NEMOCNÝM 

 

4.1 Z dějin péče o potřebné 

 

V raném  tředověku  ačínají v nikat t v. infirmaria,
42

 co    l  klá terní 

nemocnice. Infirmaria b la určena pro nemocné člen  řádu, kterému nále ela. Tak 

  lo po taráno o nemocné a  taré řeholník . 

 

Po tupně   l   akládán   pitál  (hospitál ) a hospice, jejich  úkolem   lo 

po k tovat péči  chud m, nemocn m,  e tárl m a umírajícím. Ale také  irotk m, 

poce tn m a dal ím potře n m. Péče ne  la nijak  peciali ována. V  nam  pitál  

 počíval  pí e v tom,  e po k toval  třechu nad hlavou, mo no t v  pání a trochu 

potravy. Špitál   ři ovala  i kup tví, klá ter , far  a mě ta. 

 

Ve  tředověku  e o nemocné a dal í potře né  taral   ejména církevní řád , 

jejich  v  nam  počíval v  akládání  pitál    po k továním  ákladní péče. Špitál  

j ou tak pova ován   a předch dce po děj ích nemocnic. Me i první řád , které  e 

 pitálnictví věnovali patří johanité a la ariáni, v Če k ch  emích pak právě 

kři ovníci. Špitál ,  tejně jako ho pice, měl  charitativní po lání,  daleka ne v ak 

léče n  v  nam. Je tře a po namenat,  e kapacita l  ek  tředověk ch  pitál    la 

 načně ome ená, optikou člověka 21.  toletí  pí e ú měvná. Slu í  e ale  ároveň 

připomenout,  e v Evropě   la ve  tředověku převá ně jen men í mě ta a o ce.
43

  

V někter ch  aří eních   lo mí to i pro 20 osob, obvykle v ak  pitál di ponoval ni  í 

kapacitou. A  po tupem ča u  e kapacita  ačala nav  ovat. 

 

Úroveň péče o potře né a nemohoucí chudé  e  lep ila   příchodem řádu 

Milo rdn ch  ratří v roce 1605 do Valtic, po ději do Prah , Brna a dal ích mě t. 

Tento řád  akládal  pitál , kde   la po k tována o etřovatel ká péče na v  oké 

úrovni. Milo rdní  ratři pečovali v hradně o mu e, o  en  jen v jimečně. K tomuto 

jevu  pí e kontra tuje plo n     tém kři ovnické pomoci.  

 

                                                        
42 z lat. infirmus, tj.  la  , nemocn  
43

 JÍLEK, Petr J. Spiritualita humanitární pomoci. Praha: Triton, 2016. ISBN 978-80-7553-021-9., s. 

42 
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Řád  v. Al  ět    l druh m nejv  namněj ím řádem, co  e t če po k tování 

kvalitní o etřovatel ké péče. Sestry al  ětink   vou první nemocnici  akládají v 

Pra e, kam při l  v roce 1719. Řád  e v ak  taral v hradně o  en . 

 

Me níkem v po k tování péče   lo  akládání nemocnic v do ě vlád  Jo efa 

II. (vládl 1780-1790). Av ak ji  jeho matka Marie Tere ie (vládla 1740-1780) zavedla 

několik reforem t kajících  e  v  ení péče o  draví o  vatel a její   n v  apočaté 

tendenci o vícensk ch reforem pokračoval. Jo ef II. v dal v roce 1781 t v. direktivní 

 ákon (v no ).
44

  

 

Na  ákladě těchto příka   dochá elo ve velk ch mě tech k  akládání 

specializovan ch l  kov ch  aří ení. Podle pravidel měl    t  akládán  v eo ecné 

nemocnice, porodnice a nale ince, ú tav  chorom  ln ch a choro ince, tj. ú tav  pro 

dlouhodo ě a nev léčitelně nemocné. Direktivní pravidla před tavovala pr lom v 

organi aci péče o populaci. Choro ince, kam   l  přijímán  nejen  e tárlé o o  , ale 

i nev léčitelně nemocní,   l  otevřen  např. v Brně (v roce 1787, pro 120 osob), v 

Pra e na Karlově (roku 1789). Tato  aří ení měla více méně  ociální a a  lov  

charakter. Jednalo  e o  aří ení  e  pí e ni  í úrovní lékař ké pomoci jako takové. 

Celá pro lematika má v ak i  vé  tinné  tránk , kter m  e  udu věnovat v 11. 

kapitole. Po tupně v nikal  dal í léče né a o etřovací ú tav . Na počátku 20.  toletí 

  l  otevřen  pra  ké nemocnice (např. Fakultní nemocnice Králov ké Vinohrad , 

ne o v do ě válk  Fakultní nemocnice Motol) a moderni oval   e  távající. 

 

Po první  větové válce   la věnována po orno t  pí e likvidaci válečn ch 

 kod a léč ě infekčních choro  včetně tu erkuló  . Ve vět ích mě tech v nikal  

první choro ince, kam   l přijímán  tar  nemocn , jeho  choro a v  adovala trvalé 

o etřování a léčení, pokud v d  ledku pokročilého  táří potře oval ú tavní o etřování 

a ne  l naka en infekční choro ou. 

 

A  po druhé  větové válce, kd  do lo k  e tátnění v ech léče n ch a 

o etřovacích ú tav ,  ačal  po tupně v nikat i domov  d chodc  (dne  domov  pro 

                                                        
44

 Direktivními naří eními (té  pravidl , re p. příka  )  e ro umí o ecně  áva ná naří ení na úrovni 

 ákona.  
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 enior ). Jejich útoči těm  e ponejvíce  tal  klá ter  a jiné církevní  udov , je    l  

církví  a aven  komuni t  v 50. letech. V nik léče en pro dlouhodo ě nemocné 

(jako  amo tatné  aří ení, či jako oddělení v rámci nemocnice) před tavoval pomoc 

ne o ě tačn m  enior m, kteří ne  li  chopni   r  n ch d vod   e o  e e postarat 

ne o v  adovali doléčovací a reha ilitační péči. 

 

Po pádu totalitního re imu v Če ko loven ku  e po tupně v profiloval nov  

t p péče o umírající nemocné, kter  v zemi neměl  ádnou tradici – ho picová péče. 

První moderní ho pic  alo ila Dr. Cecily Saunder ová v roce 1960 v Lond ně. První 

ho pic u ná    l  alo en v Červeném Ko telci v roce 1995   kapacitou 26 l  ek. Dal í 

pak ná ledoval  v Pra e, Litoměřicích,
45

 Pl ni, Pro tějově, atd.  

 

Po lání ho pic   počívá v po k tování  v  ené péče tě ce nemocn m v 

terminálním  tadiu nemoci, tj. umírajícím. Takoví pacienti potře ují v  oce 

 peciali ovanou péči, které by se jim v domácím pro tředí či na  ě n ch 

nemocničních oděleních do távalo  pí e v ome ené míře. Neoddělitelnou a  ě nou 

 oučá tí ho picové péče je i péče o po   talé.
46

 

 

4.2 Středověké špitálnictví 

 

Pojmenování špitál, které v niklo   latin kého hospitale, je odvozeno od lat. 

hospes, tj. hostitel a lat. hospitium, tj. pohostinství,  namenalo p vodně  aří ení pro 

poutník  a ce tující v eo ecně. S novou vlnou poutnictví, která  e v Evropě ro mohla 

v 11.  toletí, dochá í k oddělení u  tovacího účelu od vla tní  pitální činno ti, 

 počívající v péči o chudé a nemocné, v duchu kře ťan ké lá k  a milo rden tví.
47

 

 

 Podle Bohu lava Roučk  je mo né charakteri ovat  pitál  jako in titut  

 tředověké charit , kter  je mo né dále dělit na  pitál  klá terní a mě t ké, klá terní 

                                                        
45

 Právě litoměřick  ho pic, jeho   ákladní kámen po větil 27.4. 1997 pape  Jan Pavel II., 

 polu akládal  polu   pí. R. Ka parovou, p. T. Smolkem a p. I. Fidlerem i m j otec Miro lav Šantin. 

Ho pic  vatého Štěpána Litoměřice, [online], © 2009-2013, [cit. 2017-03-25]. Do tupné 

z: http://www.hospiclitomerice.cz/O-nas/Z-historie 
46

 MLÝNKOVÁ, Jana. Péče o  taré o čan : uče nice pro o or  ociální činno t. Praha: Grada, 2011. 

ISBN 978-80-247-3872-7., s. 60 – 62. 
47

 Dle evangelia. Srov. (mj. např.)  Mt 25, 34–36 a 40. 
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nemocnice (infirmaria), ve kter ch   li o etřováni nemocní řeholníci, a dále pak na 

nemocnice pro malomocné (lepro aria).
48

 Je v ak d le ité připomenout  kutečno t,  e 

úroveň jednotliv ch  aří ení prudce kolí ala; velice  ále elo na tom, kdo dan   pitál 

 alo il a jak k jeho  právě při tupoval, klíčovou roli hrál  také finance, které majitel 

mohl na provo   pitálu uvolnit.  

 

Me i hlavní  lu    po k tované  pitálem patřilo po k tování pří tře í 

(útulku),  trav  a o ecné lékař ké péče nejpotře něj ím. Lékař ká péče v ak   la 

ome ena do ov mi lékař k mi  nalo tmi a také finančním  á emím. O o ám, které 

 e uch lil  do  pitálu   la té  po k tována duchovní útěcha
49

 a pomoc.  

 

Ačkoli ne  la tehdej í populace natolik početná a  daleka ne v ichni 

o  vatelé potře ovali pomoc  pitálního  aří ení, ne  la jejich kapacita do tatečná. 

Pr měrn   pitál do ahoval kapacit  při li ně 12 a  30 o o . Pra  k  Kři ovnick  

 pitál v ak do ahoval kapacit  a  85 o o . Této otá ce  e věnovala Zdeňka 

Hledíková,
50

 která na  ákladě tří darovacích li tin odvodila,  e této kapacit   pitál 

 kutečně do ahoval. Patrně  e jednalo o velkou v jimku, av ak v  ouča no ti to 

nem  eme   jistotou tvrdit, proto e  e nedochoval  podo né  á nam  o o tatních 

 pitálech, v jma che  kého  pitálu. Tento  pitál di ponoval kapacitou 28 o o , co  

víme dík  opi  m nadačních li tin z roku 1237, nicméně jejich originál    l  

ztraceny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48

 Roučka, Bohu lav - Špitál , jejich majetek,  práva a po tavení v daňovém    tému če kého 

feudali mu. Roučka, Bohu lav. Právněhi torické  tudie. 12, (1966,)  . 41-90, cit. s. 41-87 
49

 vč.  aji tění pří tupu ke  váto tem. 
50

 Z. Hledíková, Pra  ké klá terní  pitál  od 13.  toletí do 15.  toletí, Documenta Pragen ia, VlIlI, 

1987, s. 74-90, cit. s. 74 a 78 
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5. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠPITÁLŮ 

 

5.1 Špitální jmění 

 

Majetek, kter   pitál   í kával  pro  v j ka dodenní chod, ne  l jednotné 

právní povah . Z toho d vodu měl na  t  majetek ro ličné právní po tavení, ať u  

pro  v j p vod ne o veliko t.  

 

Podle B. Roučk  je mo né ro dělit  pitální jmění na movité a nemovité.
51

 

Zatímco u dar  movit ch  e jednalo o jednorá ové dar  a plat   ni  í hodnot , 

v případě dar  nemovit ch,  e távajících   nemovit ch  tatk  a ročních plat , 

 aji těn ch na nemovito tech či ve nicích (jako celcích)   la  ituace  lo itěj í, ne oť 

dárce měl i nadále k darovanému majetku určitá práva. Podle  tarého če kého práva 

měl dárce mo no t při darování vět ích nemovit ch  tatk , či v   ích peně ních 

o no   i nadále legální mo no t kontrolovat darovan  majetek. Do určité mír  mohl 

mít také vliv na jeho  právu.
52

 Dále měl ro dílné právní po tavení majetek darovan  

fundátorem  pitálu, kter  mimo kontrolní právo dr el také práva  akladatel ká. 

V případě kři ovník   e  v. Ane ka těchto práv v dala ve pro pěch Řádu.  

 

 Zí kávání majetku pro íhalo několika  p  o  ,  ejména darováním. Ka dé 

darování nemovito ti mu elo   t  chvalováno panovníkem, v někter ch případech 

  lo nutné v  ádat  i panovník v  ouhla  i pro  měnu  távajícího nemovitého 

majetku. Panovník  i toto právo v miňoval na  ákladě  kutečno ti,  e právě jemu 

pří lu elo potvr ovat nové klá terní fundace,   čeho    lo v vo ováno  a ahovat i do 

majetkoprávních v tah   pitál .  

 

Me i dal í  p  o   pak l e  ařadit darování majetku do věcného u ívání či do 

vla tnictví, ne o odev dání  tatk    pří li em v plácení rent  dárci. Pape ové té do   

hojně podporovali darování majetku  pitál m,  ejména tím,  e pro dárce v hla ovali 

odpu tk , čím   e  na ili motivovat věřící, a    e ro dělili   těmi nejpotře něj ími.  

                                                        
51

 Roučka, Bohu lav - Špitál , jejich majetek,  práva a po tavení v daňovém    tému če kého 

feudali mu. Roučka, Bohu lav. Právněhi torické  tudie. 12, (1966,)  . 41-90, cit. s. 41-87 
52

 Tamté ,  . 50. 
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A    pitál  mohl  řádně fungovat a po k tovat tak pomoc těm, kteří ji 

potře ovali nejvíce, mu el  disponovat  ta ilním zdrojem financování. Ten   l 

 alo en fundací, ted  polo ením  ákladního jmění, kter m  pitál v počátku  vého 

fungování mohl di ponovat. Během  vého  ivota pak mno í fundátoři takové jmění 

ro  iřovali dal ími pří pěvk ; takové chování m  eme po orovat i v případě  v. 

Ane k  v či kři ovnickému řádu.  

 

Ka dá  pitální nadace
53

 mu ela   t  chválena panovníkem a mí tním 

ordinářem, kter m   l v Če k ch  emích pra  k   i kup (resp. arcibiskup po 

pov  ení pra  kého  i kup tví na arci i kup tví dne 30. 4. 1344). V jimku tvořil 

che  k   pitál, kter  a  do 19.  tol.  padal do diecé e ře en ké. 

 

Kromě  ákladního jmění  pitálu  de figuruje i majetek,  í kávan   ěhem 

fungování daného  aří ení. Takov  majetek   val  pitálu darován, mnohd    lo 

darování majetku  pojeno např.   odpu tk , ať u  pro dárce, ne o pro  pa ení du í 

jeho předk ,  e nul ch přátel, do rodinc , apod. Účel darování majetku   val 

zanesen v darovací li tině a  amotné darování mohlo   t podmíněno např.  lou ením 

 ádu ních či v ročních  oho lu e . V první řadě v ak   val majetek věnován pro 

potře   chud ch, ted  těch, kter m  pitál  lou il. Takov  účel je v ak v kře ťan kém 

 větle chápán jako proka ování milo rden tví  li ním v kontextu evangelia.
54

 Dárce 

tedy činil takové darování v d  ledku i pro  pá u vla tní du e, proto e almu nou 

reflektoval evangelní po el tví,  rov. Lk 12,33 či Mt 25,34 – 36,40, apod. 

 

Vět ina  pitál    la  ři ována při vodních tocích. V první řadě se jednalo 

 ejména o d vod  h gienické; přítomno t vodního toku  namenala celoroční do tatek 

vod , která   la potře a při o etřování  ranění, ale i pro potře   kuch ně, apod. 

Dal ím d vodem   la v drtivě vět ině případ  přítomno t mo tu,  e kterého pl nulo 

 pitálu m tné a  ároveň přítomno t mo tu  v  ovala dostupno t   druhého  řehu. 

Z m tného   val mo t udr ován a   pře  tk  financován  pitál jako takov . 

Nejča těj ími  pitálními (klá terními) majetk    l  vinice, ho podář ké po emk  a 

                                                        
53

 věnování určitého majetku  pitálu, popř. jiné in tituci 
54

 D ra  na milo rden tví je kladen nejen v evangeliu a Novém  ákoně, jako  i ve Starém  ákoně, 

např. „ať tě neopouští milosrdenství! Přivaž si ho na hrdlo ,napiš si ho na tabulku svého srdce. Tak 

najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.“ ( rov. Pří  3,3-4) 
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les . Ho podaření   těmito  tatky vedlo k po tupně  ílícím finančním pro tředk m, 

dík  kter m mohl   t jejich provoz financován.
55

  

 

5.2 Daňové úlevy 

 

Špitál    l  od daní o ecně o vo o ován  četn mi imunitami a úlevami. 

V případě kři ovnick ch  pitál    la vět ina   nich o vo o ena od plnění daňov ch 

 řemen, pří lu ná ú pora měla   t pou ita ve pro pěch  pitálních chovanc .  

 

Úlev  mohl    t ro ličné povah ; někd    l   tanoven  na do u neurčitou, 

v jin ch případech nebyl rozsah pře ně v me en, ča to   val  vá án  na o o u toho, 

kdo je vydal, apod. V praxi kři ovnick  řád jako celek platil řádné roční odvod  

panovníkovi (cen u ), odvod  arci i kup tví v Pra e a pape i (de átek) a také 

poplatk  o ci, re p. mě tu. Jednotlivá p  o i tě  e  v mi  pitál  pak   la nadána 

pří lu n mi úlevami, a    e přede lo dvojímu  danění a finanční pro tředk  mohl  

  t určen   pí e pro účel, pro kter    l  na hromá děn . 

  

Život  amotn ch osob ve  pitálech ani jejich o etřovatel  nel e pro nedo tatek 

pramen   polehlivě  mapovat. V  ouča no ti ani nel e říci, jaké úrovně do ahovalo 

 pitální v  avení a jak pro íhal  amotn  provo .  

 

Je d le ité připomenout,  e  pitálnictví   lo v Če k ch  emích provo ováno 

je tě před v nikem kři ovník , nicméně na počátku 14.  toletí fungoval v Praze pouze 

jedin  veřejn   pitál, kři ovnick   pitál  v. Franti ka u pat  Karlova mo tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
55

 Jílek, po n. 43,  . 43 
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6. KŘIŽOVNICKÉ ŠPITÁLY 

 

6.1 O křižovnickém špitálnictví 

 

Sociální aktivit  řádu Kři ovník    červenou hvě dou   l  v do ě vrcholného 

 tředověku v víjen   ejména pro třednictvím  pitál , které  e v největ í míře 

nachá el  v severozápadních,  ápadních a jiho ápadních Čechách; toto ú emí   lo 

po ději na  váno jako kři ovnická diecé e, ne oť  de řád  í kal velk  vliv, dík  

velkému počtu  v ch  aří ení a inkorporovan ch farno tí.
56

 Tato  aří ení byla ve  vé 

vět ině  ničena  ěhem hu it k ch  ouří. Během ná ledujících let pak pro la velkou 

rene ancí,  ejména v o do í rekatoli ace
57

 a opět   la u avřena v d  ledku 

nedostatku majetku řádu, kter  mu el finančně podpořit cí aře Leopolda II.  ěhem 

válk    jako ín kou Francií.
58

  

 

6.2 Cheb 

 

 Na  řehu Ohře   l v Che u po taven Mě t k  nadační  pitál sv. Ducha, kter  

16. května 1270  ničil po ár,  tejně jako celé mě to. Mě t ká rada  e proto rozhodla 

darovat  pitál kři ovnickému řádu, kter  jej opravil a  ároveň  e tím po ílil vliv krále 

Přem  la Otakara II. v oblasti.  

 

             Kři ovníci  pitál inkorporovali v letech 1270-1271, mě ťané  i v ak 

ponechali řadu práv v či  pitálu, včetně práva na konání vi itací a dohlí ení nad 

poskytovanou péčí,  ároveň  e v ak  áva ali povinno tí udr ovat  pitál 

v provo u chopném  tavu. Církevně k předání  pitálu do lo 14.  áří 1271, kd  

ře en k   i kup Leo, do jeho  diecé e Che   padal, inkorporaci potvrdil. Řádoví 

                                                        
56

 Termín inkorporovaná (tj. včleněná) farno t o načuje takovou farno t, která   la před účinno tí CIC 

1983 na  ákladě privilegia (od Trident kého koncilu pou e pape  kého) dána do  práv  určitému 

duchovnímu/řeholnímu in titutu  a věceného  ivota. 
57

 Jedná  e o ( novu)o racení poddan ch na katolickou víru, v Če k ch  emích  e jedná  ejména o 

do u po  itvě na Bílé hoře (o do í po r. 1620). První návod, jak po tupovat při rekatoli aci,   l  ep án 

roku 1620 pra  k m arci i kupem a velmi trem Řádu Kři ovník    červenou hvě dou, kní etem 

Janem III. Loheilem. 
58

 Cí ař Leopold II. (1747-1792, vládl 1790-92),   n cí ařovn  Marie Tere ie, vedl spolu s pru k m 

králem Fridrichem Vilémem II. t v. pakt proti revoluční Francii. Marie Antoinetta, man elka 

 e a eného franc. krále Ludvíka XVI.,   la Leopoldovou  e trou.  
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 ratři pou ili téměř ve keré příjm , a   mohli po tavit novou  udovu  pitálu a 

 avá ali  e k přijetí učitého počtu osob. Zároveň   l  pitál nadán ro  áhl mi majetk , 

a   měli  ratři pro tředk  na jeho provo . 

 

 V případě  pitálu v Che u máme informace,  e podle nadace   roku 1273 měl 

tento  pitál  aopatřovat 28 potře n ch. Během druhé polovin  14.  toletí  de p  o ilo 

5 řeholních  ratří, 2 kně í a v roce 1311 dokonce 5 řeholnic, ačkoli in titut řeholních 

sester byl v Kři ovnickém řádu  ru en ji  roku 1292. Che  k   pitál patřil me i 

nejbohat í Kři ovnické  pitál .  

 

6.3 Litoměřice 

 

 Na předmě tí Litoměřic  í kali Kři ovníci podací právo ke ko telu Zvě tování 

Pann  Marie, ná ledně pak  a vlád  Jana Lucem ur kého v roce 1327 také mě t k  

 pitál Panny Marie. O  alo ení  pitálu  e nedochovalo mnoho  práv, patrně   l 

 alo en me i let  1253 a 1257. Na ro díl od che  kého  pitálu neměli Kři ovníci 

v Litoměřicích ro  áhl  majetek, pro ěhla  de pou e dvě nadání  pitálu (v letech 

1340 a 1370). O kapacitě  pitálu či jeho v  avení,  e do  ouča no ti nedochovaly 

 ádné  práv .  

            Kři ovníci v Litoměřicích provo ovali  pitál a  do roku 1421, kd  jim   li 

mě ťan   a rán  jejich příjm  a   li donuceni mě to opu tit.  

 

6.4 Stříbro 

 

 Jeden z nej tar ích kři ovnick ch  pitál   e nachá el ve Stří ře. Křivoklát kou 

listinou z roku 1243, daroval če k  král Václav I. Řádu farní ko tel i   přilehl m 

 pitálem  v. Al  ět , a   podporovali tamní nemocné a potře né. V roce 1248 přijal 

pape  Innocenc IV. Kři ovník  pod přímou ochranu Svatého  tolce,  ároveň jim 

potvrdil právě podací práva na  pitál ve Stří ře.  

            Po roce 1426 Kři ovníci Stří ro opu tili, proto e připadlo do rukou Husova 

stoupence Při íka   Klenové (P i iko de Clenow).
59

 

                                                        
59

 HALADA, Jan. Lexikon če ké  lecht : er  , fakta, o o no ti,  ídla a  ajímavo ti. Praha: Nakl. 

Akropolis, 1994. ISBN 80-901020-3-4., s. 74 
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6.5 Most 

 

 V  ouča né do ě není datum  alo ení  pitálu  v. Václava v Mo tě  námé, 

nejstar í pí emná památka  de  ahá do roku 1253, av ak Kři ovnickému řádu  pitál 

patřil ji  dříve. V echn  li tin  t kající  e  pitálu  hořel   polu   ním, při velkém 

po áru v roce 1639.  

 Roku 1247 nap al pape  Innocenc IV. do Mo tu li t, ve kterém na ádal věřící 

k podpoře Kři ovník  a mo teckého  pitálu,   na ídkou dvacetidenních odpu tk  pro 

t , kteří tak učiní. Špitál neměl nou i o dar  a nadání,  e  pro lém  fungoval a  do 

Husit k ch válek,  ěhem kter ch ale ne  l ro  áhleji po ko en, a proto mohla   t 

činno t o novena ji  okolo roku 1430 a pokračovala a  do  ničujícího po áru v roce 

1639.  

            Definitivní konec pro Mo tecké p  o ení kři ovník  pak  namenal rok 1965, 

kdy komuni té  chválili tě  u uhlí, nachá ejícího  e pod mě tem. B la  ahájena 

demolice hi torického centra mě ta, co  mělo  a ná ledek   oření i kři ovnick ch 

budov.  

 

6.6 Ústí nad Labem 

 

 Kři ovníci přev ali ú teck   pitál  vatého Materny
60

 před hrad ami v roce 

1327, v tém e roce   l králem Janem Lucem ur k m o vo o en ode v ech daní, a   

 pitální a řádové pení e mohl   pí e pomoci  vému účelu. O  pitálu  e do dne ní 

do   nedochovalo mnoho informací, po k tuje v ak ilu traci o tom, kam a   ahal 

kři ovnick  vliv.  

            Špitál  anikl  ěhem hu it k ch nepokoj ,  ničen byl roku 1426.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
60 Svat  Maternu  Kolín k  (285–315)   l třetí  i kup trevír k  a ná ledně první hi torick  dolo en  

 i kup v Kolíně nad R nem. Podílel  e na ú pě né chri tiani aci a evangeli aci ve  v ch diecé ích. Z 

Kolína   l  jeho o tatk  v 8.  toletí přenen  do Tre íru a poté Karlem IV. do Prah .  
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7. OBDOBÍ HUSITSKÝCH BOUŘÍ 

 

7.1 Křižovníci během bouří 

 

Hu it ké hnutí na íralo na  íle a čt ři rok  po  mrti Jana Hu a pře lo 

v otevřen   oj   katolík . To  e projevilo 30. 7. 1419, kd  dav hu it , v čele   Janem 

Ži kou, vtrhl na novomě t kou radnici v Pra e a v há el kon el 
61

 z oken.
62

 Kd   16. 

8. tého  roku na Nové hradu u Kunratic  emřel král Václav IV., o rátil  e hněv hu it  

 ejména proti katolick m duchovním. Terčem útok   e  tal  ko tel , far  a klá ter , 

které   l  ra ován  a jejich o  vatel tvo  a íjeno, v lep ím případě v pu eno.  

 

Kři ovnick  konvent u  v. Franti ka   l v pálen ji  v roce 1420, Kři ovníci, 

kteří pře ili uprchli do  ápadních Čech,  ejména do Che u.
63

 Přilehl   pitál   l 

 achráněn, dík  před tavenému Z  ňkovi. Ten  e  na il ale poň o u etření  pitálu, 

co   e mu povedlo dík  dohodě   kon el  Starého mě ta v Pra e. Špitál přečkal 

hu it ké nepokoje nev ra ován.  

 

V případě dal ího majetku řádu ji   ituace tak pří nivá ne  la. Jan Želiv k  

vedl po  ouřlivém ká ání v roce 1419 o  rojen  dav od ko tela Pann  Marie Sně né 

do Štěpán ké ulice v Pra e, kde  tál kři ovnick  ko tel  v. Štěpána, ve kterém právě 

pro íhala  oho lu  a. Tu dav ukončil, kři ovnického kně e Jana a ministranty 

v vlekl ven, v hnal a  vato těpán ká fara   la v pleněna.
64

 Ná ledně  e hu ité 

ko tela  mocnili pro vla tní potře  .
65

 V Praze vyrabovali davy hu it  tent   rok je tě 

kři ovnické ko tel   v. Jindřicha a  v. Petra na Poříčí. Ná ledující rok   l v ra ován i 

kostel sv. Valentina. Mimo  pitál u  v. Franti ka   li kři ovníci   Prahy vypuzeni.  

 

                                                        
61

 Kon el (  lat. con ul), tj rádce, radní, ve  tředověku o načení pro pří e ného člena mě t ké rad  (lat. 

consilium civitatis). 
62

 Bělohlávek, Václav, Hradec, Josef: Dějin  če k ch kří ovník    červenou hvě dou, Praha 1930, 

Řád če k ch kři ovník , ISBN není., s. 70 
63

 HLOŠINA, Václav O., Če ké duchovní řád   a ro machu hu it ké  ouře: pří pěvek k dějinám 

ná o en ké a  ociální revoluce 15.  toletí v  emích če ko lovan k ch, Praha 1924, s. 284. 
64

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 70 
65

 Hlo ina, po n. 62,  . 286 
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Ani v jiho ápadních Čechách ne  li kři ovníci u etřeni deva tujících 

hu it k ch ta ení. V Klatovech byl v roce 1419  ničen klá ter,  polu  e  pitálem a 

ná ledně  e o  vatelé mě ta přidali k tá orit m.
66

 O rok později   l v nedaleké Su ici 

 ničen  pitál, kter   e ji  nikd  nedočkal o novení.
67

  

 

O do ná  ituace na tala i v  evero ápadních Litoměřicích, kde v roce 1421 

mě ťané  a avili ve keré příjm  tamní kři ovnické komend 
68

 a  pitálu, tak e ji 

mu eli řeholníci, kteří    tali  e  potře n ch pro tředk , opu tit.
69

 V hnáni   li 

kři ovníci také   Ú tí nad La em v roce 1426. Hu it ké  ouře  e pak  amotn ch 

 evero ápadních a  ápadních Čech dotkl   ejména po roce 1429. 

 

Na ro díl od Prah  a dal ích mě t, kde  e lidé  pí e připojili k novému 

ná o en kému proudu, exi tovala i mě ta, která    tala věrná katolické víře. Me i 

největ í katolická mě ta patřil  Če ké Budějovice,
70

 které  e neodvá il ani Ži ka  e 

 v m voj kem do  t. Pře to jeho vojsko vydrancovalo a v pálilo ale poň mě t ké 

okolí, kde  e nachá el  mj. kři ovnické  tatk .  

 

Statky v okolí Stří ra a Mo tu   l  takté   ničen . Samotné Stří ro, ačkoli 

bylo z čá ti do  to, ne  lo  ničeno a Hu ité nechali kři ovnick   pitál   t, jeho 

činno t ted     tala nepřeru ena. V Mo tě  pitál i komenda přečkal   ouře  e  

ra ování, mě to ne  lo nikd  do  to.  

 

V Chebu, kam  e pře unuli  ejména pra  tí kři ovníci, a také dal í, kteří   li 

 e  v ch far a klá ter  v hnáni, na tala neo v klá  ituace. Mě to  ice   lo dobyto 

mezi lety 1429-1430, ale komenda ne  la  ničena a tamní kři ovníci ne  li v hnáni, 

proto toto mí to  lou ilo i nadále jako pro atímní  ídlo mi tra Řádu.
71

   

 

                                                        
66

 Tamté ,  . 280 
67

 Buben, pozn. 30, s. 139 
68

 Komenda (  lat. come , tj.  polečník) je o načení pro  ídlo kři ovnického (ne o r tíř kého) řádu. 

Jin m ná vem také komturie, komtura či komtur tví. V jejím čele  tojí komtur. Sv m charakterem 

odrá í unikátní  pojení mni  tví a r tíř tví, tolik charakteri tické pro  hora jmenované řád . 
69

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 73 
70

 Hlo ina, pozn. 61, s. 283 
71 Hlo ina, po n. 61  . 281 
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7.2 Návrat Křižovníků do Prahy  

 

 V roce 1436 byl Zikmund Lucem ur k  přijat v Jihlavě jako če k  král, ačkoli 

jeho korunovace pro ěhla ji  v roce 1420. Kři ovníci v čele   mistrem se ale do Prahy 

vrátili a  v roce 1446. O dva rok  po ději do lo k uchopení moci Jiřím   Podě rad, 

kter  klá ter  v. Franti ka nechal  konfi kovat a daroval jej pra  k m mě ťan m. 

Situace se pro kři ovník   lep ila kd    e po Jiřím  tal če k m králem Ladi lav 

Pohrobek Ha   ur k .  

 

              Situace  e  ačala v lep ovat pro katolík , do  emě  e   exilu vraceli v hnaní 

katoličtí duchovní a me i nimi velké mno  tví člen  kři ovnického řádu. Řád  ačal 

opravovat  vé majetk , které  e po hu it k ch válkách nachá el  ve velké míře 

v  u o eném  tavu. R chle do lo i k čá tečnému o novení  ociálních činno tí, které 

kři ovníci před válkami provo ovali, některé  pitál  se ale nepodařilo pro nedostatek 

financí uvé t  novu do provo u chopného  tavu.
72

  

 

PŘÍLOHA č. III.  

Anežský klášter (pův. špitál) v Praze, kolorovaný oceloryt z r. 1860 

 

 

 

                                                        
72  Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 77 
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8. ŘÁDOVÁ OBNOVA V DOBĚ JAGELLONSKÉ 

 

V roce 1471 v pukla me i nov m če k m králem Vladi lavem II. 

Jagellon k m a uher k m králem Mat á em Korvínem válka, vedená  ejména na 

ú emí Morav  a Sle  ka. Po u avření Olomoucké mírové smlouvy dne 2. dubna 1479 

mezi králem Vladi lavem II. a králem Mat á em, v nikla v Če k ch  emích málo 

přehledná  ituace. Vladi lav II. vládl Čechám a Mat á  vedlej ím Zemím Korun  

če ké.
73

  

 

Tyto politické  oje  p  o il ,  e se kři ovnick  řád, kter  je tě ne  l  cela 

obnoven po hu it k ch  ouřích, nemohl  cela  ta ili ovat a r  t. Av ak na ro díl od 

o tatních církevních řád    la kři ovník m řádová privilegia potvr ena ji  30. 

července 1474, tedy mnohem dříve, ne  jin m řád m. Dík  tomu mohli kři ovníci 

 ačít v kupovat  v j   val  majetek.  

 

A   mohla   t v koupena co největ í čá t   valého majetku,   lo nutné 

po ádat krále o p jčku, proto e řádové finance nedoká al  pokr t v echn  v daje 

 pojené   v kupem. Král v kupování   valého řádového majetku podporoval, av ak 

 a podmínk ,  e  novuna  t  majetek ne mí   t prodán mimo církev  tojícím 

in titucím či o o ám.  

 

 V roce 1511  e ujal funkce nov  velmi tr řádu, Václav   Hrade ína (1511-

1552), kterého v  ral předcho í velmi tr Matěj   Tře  ka (1490-1511). Velmistr 

Václav pokračoval ve  na e o novit majetkové poměr  řádu,  tejně jako jeho 

předch dce, a    e kři ovníci mohli opět věnovat  vému duchovnímu a  ociálnímu 

po lání, které   lo v neklidné do ě velice aktuální.
74

 Tento  áměr  e v ak naplnil jen 

z čá ti,  ejména pro nedo tatek financí. Činno t velmi tra Václava   la natolik 

 á lu ná,  e  e  tal čtvrt m nejv  namněj ím prelátem
75

 v Če kém králov tví.
76

 

                                                        
73

 Pojmem „vedlej í  emě“  e o v kle o načuje Sle  ko a o ě Lu ice. Mat á  k nim  í kal je tě 

Moravu. 
74

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 191 
75

 Prelát (  lat. praelatus, tj. před taven ) je o načení pro církevního hodno táře, kter  je ordinářem 

(např.  i kup), ne o mu pří lu í církevní hodno t ordináři ekvivalentní či nadřa ená (např. v   í 

úředník pape  ké kurie) 
76

 Buben, pozn. 30, s. 140   
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 Po tupná o nova  novuna  t ch  tatk   ačala po roce 1512. Pro  í kání 

dostatku finančních pro tředk   ačal Řád některé  tatk  dědičně pronajímat,   čeho  

pak mohli  plácet dluh králi. Během vlád  Vladi lava II. (vládl 1471-1516) i jeho 

  na Ludvíka (vládl 1516-1526)   l  řádu  a příkladné plnění  áva k  v či Koruně 

opakovaně potvr en  dřívěj í  vo od  a nemovit  majetek.
77

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. IV.  

Hlavní řádové sídlo: Klášter křižovníků, ul. Křižovnická č. 1, Praha 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
77

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61, s. 90-91  
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9. ZMĚNY ŘÁDOVÝCH AKTIVIT 

 

9.1 Řád v 16. století 

 

Po  mrti  e dětného krále Ludvíka Jagellon kého  e na če k  tr n do tal 

v roce 1526 Ferdinand I. Ha   ur k , kter   e o enil   Ludvíkovou  e trou Annou 

Jagellonskou. Řád  e v té do ě  taral  pí e o o novování a po ilování  vého 

 a toupení v duchovní  právě na inkorporovan ch farno tech a  pitální činno ti  e 

věnovalo  tále méně po orno ti. Proto  e hi torick m v vojem  původní laický 

hospitální řád přetvořil na řád s převažující duchovní správou  prospěch kláštera 

pro chudé a nemocné nebyl v poměru k řádovému jmění, neboť opravdu ho bylo 

užíváno již tehdáž u větší míře na potřeby duchovenstva, v něm přebývajícího – a my 

dodáváme – i na potřeby kostelů.”
78

 

 

 V  emi, kde po tupně pro íhala rekatoli ace,   lo tře a o  adit uprá dněné 

metropolitní arci i kup tví v Pra e, které   lo  e  arci i kupa od roku 1421. 

Jmenování nového arci i kupa prová el   taro ti o jeho hmotné  aji tění, proto e 

majetek arci i kup tví   l v ra ován. Jako nejvhodněj í kandidát  e uká al   t 

Antonín Brus z Mohelnice,
79

 velmi tr řádu kři ovník , kter    l v dělan  a  ároveň 

do ře ja  kově a řečnick  nadan , navíc   praxí   po tu vídeň kého biskupa. Antonín 

Bru   e úřadu ujal v roce 1561.
80

  

 

             Jmenování velmi tra Bru e arci i kupem vedlo k po ílení určité pre ti e 

kři ovník  a k v niku tě né va    na pra  ké arci i kup tví. Kři ovnick  řád toti  

                                                        
78

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 87-88 
79

 Antonín Bru    Mohelnice (13. 2. 1518 – 28. 8. 1580)   l v  nann  če k  duchovní, kter  po 

v tupu do řádu kři ovník  (v r. 1541) pro el raketovou kariérou. P  o il jako vojen k  ka atel při 

válkách   Turk ,  tal  e nejv   ím vojen k m duchovním Ha   ur k ch voj k. V roce 1558 se stal 

vídeň k m  i kupem, v roce 1561   l jmenován pra  k m arci i kupem-metropolitou a v roce 1562 

  l introni ován a ujal  e úřadu. Arcidiecé i pře íral po 140 letech  edi vakance (z lat. sede vacante = 

úřad neo  a en) v neutě eném  tavu. Navíc mu el   t přítomen v Trentu (lat. Trident), kde pro íhala 

 a edání Trident kého koncilu. B l prvním   řad  pra  k ch arci i kup , kteří   li  ároveň velmi tr  

Kři ovnického řádu (toto o do í trvalo dal ích 120 let) a řád  e  tal hlavním  drojem financování 

v ra ovaného arci i kup tví. Arci i kup Bru  ovládal 5 ja  k , v nikal ja  kov mi a řečnick mi 

dovedno tmi. B l  a táncem  mířlivého pří tupu v či nekatolík m, u iloval o o novení morálk  mezi 

duchoven tvem, ale i pro t m lidem.  
80

 KADLEC, Jaroslav; Přehled če k ch církevních dějin 2, Praha 1991, Zvon,  . 38, ISBN není 
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dík  po tupnému v kupování  v ch  tatk  o novoval  v j vliv a majetek, kter m 

pomáhal k o nově právě arci i kup tví. Svou dal í materiální a duchovní pomoc řád 

 měřoval také nově přícho ím řád m ( ejména je uit m a kapucín m), kteří do 

če k ch  emí přichá eli doplnit nedo tačující  tav katolického duchoven tva. Sami 

kři ovníci po k tovali pomoc jednotliv m  i kup tvím při doplňování farář k ch 

po ic   vla tních řad.  

 

V 16.  toletí  e v Če kém králov tví ke katolické víře hlá ila při li ně jedna 

třetina o  vatel. V  emi exi tovalo velké mno  tví prote tant k ch církví a také 

mnoho sekt. Arcbiskup Bru   i uvědomoval,  e je potře a  aujmout  pí e defen ivní 

po toj a  na il  e o o novu v Čechách men inové katolické církve  evnitř. Jednalo se 

 ejména o upevňování kně ské morálk , kteří měli jít příkladem věřícím a ti  v m 

chováním také o  vatel tvu, hlá ícímu  e k jin m konfe ím. Zasadil  e také o 

mo no t přijímání pod o ojí  p  o ou.
81

 Povolení přijímání pod o ojí  p  o ou 

při lo od pape e Pia IV. (1550-1565) v roce 1564, jen e ji  nemělo takov  efekt, jako 

kd    jej pape  v dal dříve; k ma ivnímu návratu prote tant  ke katolík m, v co  

Bru  doufal nedo lo. Toto opatření ale poň přine lo určité  lep ení v tah  me i 

katolík  a protestanty.
82

  

 

9.2 Období postulace 

 

Kři ovníci dík  kom inaci    tematickému v kupu majetku a vhodn ch 

inve tic  ta ili ovali  vé materiální  aji tění. Zároveň  e uká alo,  e ú ká  polupráce 

arci i kup tví a řádu je pro pě ná pro o ě  tran , tak do lo me i léty 1592–1694 k 

tzv. obdo í po tulace. To  namenalo,  e do úřadu kři ovnického velmistra byli 

do a ováni ti, kteří   li jmenováni pra  k mi arci i kup . Tito arci i kupové teprve 

poté   li automaticky přijati do řádu a do a eni do úřadu velmi tra. Samotn  řád 

mí to takto po tulovaného velmi tra vedl generální převor,  polu   dal ími  vět k mi 

(arci i kup k mi) úředník .  

                                                        
81

 Přijímání pod o ojí  p  o ou  namená přijímání při  oho lu  ě jak chle a (Těla), tak i vína (Krve 

Kristovy), kdy dochá í při kon ekraci, tj. proměnění, k t v. tran  u  tanciaci, tj. přepod tatnění. 

Katolická církev podávala věřícím jen chlé , nikoli víno, co  odmítali hu ité (proto jinak také na  váni 

kali níci). Po II. Vatikán kém koncilu je povoleno přijímání pod o ojí  p  o ou i v katolické církvi. 
82

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61, s. 99-100  
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Toto opatření v ak   lo v ro poru   řádov m privilegiem, které  aručovalo,  e 

 i členové řádu  mí  ami v  rat před taveného. Tito  právci, kteří ne  li   řad 

kři ovník , ho podařili   řádov m majetkem  pí e ve vla tní pro pěch, av ak 

po tulace přine la i řádu řadu po itiv. Kři ovnick  řád a Arci i kup tví pra  ké   l  

v o o ě arci i kupa-velmi tra propojen , dík  čemu  mj.  toupala  polečen ká pre ti  

řádu na domácí i me inárodní úrovni. Kři ovníci po ilovali  v j vliv, proto e dík  

podpoře arci i kup kého dvora  í kávali o do né  polečen ké po tavení.  

 

O do í po tulace, ve v tahu k řádu,  namenalo předev ím vět í či men í 

podporu po tupně o novovaného arci i kup tví, co  nepřímo vedlo i k řádovému 

pro pěchu. Pro ní k  počet diecé ních duchovních,   li řádoví kně í o  a ováni na 

farář ká mí ta v do ud neo  a en ch farno tech (co  po ilovalo řádov  vliv) a mnohé  

tyto farno ti   li v pr  ěhu ná ledn ch let inkorporován . Kři ovníci   li také 

o  a ováni do úřad  arci i kup ké kon i toře (kurii).
83

 

 

9.3 Kardinál Harrach 

 

 Mezi nejv  namněj í velmi tr , kteří   li na úřad po tulováni   po ice 

pra  kého arci i kupa, patří J.Em. Arno t Vojtěch kardinál hra ě   Harrachu, kter   e 

stal arcibiskupem v roce 1622. O rok po ději   l po tulován do úřadu velmi tra a v 

roce 1626   l jmenován kardinálem. Měl  ájem o to, a    e  emě efektivně vrátila ke 

katolické víře, nikoli v ak  a pomoci ná ilí. R  n mi  p  o    e také  a a oval o 

 mírnění útrap o  vatel tva  emě, která   la tě ce  ti ena  ěhem třicetileté válk  

(1618-1648).
84

 Zalo il  vatováclav k   eminář pro v chovu kvalifikovan ch kně í, 

kteří měli po tupně o  adit uprá dněné farno ti. Jeho přičiněním   la pro lep í 

duchovní  právu v Čechách pape em Alexandrem VII.  alo ena dvě nová  i kup tví; 

v Litoměřicích (v r. 1655)
85

 a v Hradci Králové (v r. 1664)
86

  

                                                        
83

 „Diecézní kurie sestává z těch zařízení a osob, které pomáhají biskupovi v řízení celé diecéze, 

hlavně ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu soudní moci.“ (CIC kán. 

469) 
84

 Buben, Milan M.; R tíř k  řád kři ovník    červenou hvě dou, s. 27-31 
85

 Zal. pape  kou  ulou Primitiva illa Ecclesia, ú emí   lo před v nikem diecé e  pravováno 

litoměřickou kapitulou v její   akládací li tině  e o jevuje nej tar í če k  p an  text (  poč. 13.  tol.). 

( al. r. 1057; kapitula je  polečen tví kně í při v  namném ko tele [kapitula kolegiátní] či katedrále 

[kapitula katedrální], jejími  člen  j ou kanovníci, ne oli kapituláři, mající na  taro t  lavno tní 

boho lu    v daném chrámu a jeho údr  u, dále kapitula plní úkol , které jí   l   věřen  nadáním, či 
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               V roce 1667   l na  ákladě O noveného  ří ení  em kého
87

 kardinálu 

Harrachovi udělen titul prima 
88

 če k ,
89

    ním   e pojilo první mí to me i v emi 

duchovními na  em kém  němu.  

 

PŘÍLOHA č. V.  

Arnošt Vojtěch kardinál Harrach, arcibiskup pražský  

 

 

                                                                                                                                                               
diecé ním  i kupem. Někter m v  namn m kapitulám dodne  pří lu í právo vol    i kupa, např. 

kapitule v Mohuči, dle CIC kán. 503 a ná l.). 
86

 Zal. pape  kou  ulou Super universas,  polečeně   diecé í   la  ří ena i katedrální kapitula. 
87

 Obnovené zřízení zemské je ná ev pro ú tavu Čech ( e dne 10. 5. 1627) a Morav  ( e dne 10. 5. 

1628), v danou králem Ferdinandem II. Na  ávěrečné redakci  ří ení  e podíleli  i kup olomouck  

Franti ek kardinál   Ditrich tejna a arci i kup pra  k  Arno t kardinál   Harrachu. Jedním   d le it ch 

u tanovení v rámci O n.  ří .  em.   lo ve  ledovaném o oru  ejména prohlá ení o katolictví, co   

jediném povoleném ná o en tví na  ákladě principu Cuiu  regio, ei  religio (tj. čí  emě, toho víra). 

Jedná  e o d le it  pramen če kého  tátního práva (o  ahovalo u tanovení  tátního,  oukromého a 

tre tního práva, rovně   rovnoprávnilo če k  ja  k   německ m). OZZ    talo platné do r. 1848. 
88

 Titul primas (tj. první) nále í někter m arci i kup m,   něho  nev pl vá  ádná juri dikce, av ak je 

pro no itele če tn m titulem   předno tním po tavením v liturgick ch ohledech (např. při liturgickém 

pr vodu) me i o tatními arci i kup  a  i kup  dané církevní provincie. (CIC kán. 438) 
89

 Primas český je titul  pojen    o o ou pra  kého arci i kupa od do   kardinála   Harrachu.  
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10. ŘÁDOVÁ ČINNOST V 17. – 19. STOLETÍ 

 

10.1 Rytířským řádem 

 

 Praxe postulace velmi tr  v dr ela a  do do  , kd    lo arci i kup tví 

do tatečně hmotně  aji těno. Dík  novému velmistrovi J.M. Jiřímu Ignáci 

Po píchalovi  e řád dočkal opětovného na  tí  amo tatno ti v otá kách vol   vedení. 

Je tě před dovr ením věku třiceti let  e v roce 1662  tal převorem-admini trátorem 

řádu, jeho činno t   la natolik  á adní a d le itá,  e   l po  mrti arcibiskupa-

velmi tra Jana Bedřicha   Vald tejna (v roce 1694)  volen člen  řádu 32. velmistem, 

ani       l pra  k m arci i kupem (tj. ne  l po tulován). Vol a velmi tra Po píchala 

  la u nána nov m pra  k m arci i kupem Janem Jo efem Breunerem, cí ařem 

Leopoldem I. i pape em Inocencem XII., čím    lo dokončeno opětovné oddělení 

funkcí arci i kupa a velmi tra. Jak   lo na tíněno v  e, prvním v pořadí na  em kém 

 němu   l   duchovních  tav  prima  če k -pra  k  arci i kup, velmi trovi   lo 

králem uděleno v řadě prelát  čtvrté mí to; přičem  mezi prelát  řeholními   l 

první.
90

  

Velmi tr Po píchal u iloval o návrat Kři ovnického řádu  pět k jeho kořen m; 

prováděl ekonomické reform  řádu,  na il  e pomáhat potře n m po válce, rovně  

měl  taro t o ná o en ké pov ne ení řádu i věřících, podporoval kulturní  ivot a úctu 

k  akladatelce Kři ovník , po ději  vatořečené Ane ce Če ké. Nechal po tavit i 

 ouča n   arokní ko tel  v. Franti ka u Karlova mo tu v Pra e, také ko tel  v 

Do řichovicích, Tur ku, Hlou ětíně a v Chlumu  vaté Máří, kde v niklo v  namné 

poutní mí to. Během Po píchalov  ér  potvrdil v roce 1675 pape  Klement X. nová 

řádová statuta, rovně  udělil Kři ovník m titul r tíř kého řádu.
91

 Tento nově udělen  

titul  namenal,  polu   navracejícím  e majetkem, vlivem a pre ti í, pro Kři ovnick  

řád  načné po ílení jeho v  namu. Ten   l navíc po itivně umocněn  taro  lo tí 

řádu.
92

  

 

                                                        
90

 Kortu , Oldřich; Che  a okolí  a  a kého vpádu v letech 1631 a 1632, [online], in S orník mu ea 

Karlovar kého kraje č. 16/2008, s. 35-36 [cit. 2017-03-15]. Do tupné  : http://www.muzeumcheb 

.cz/sbornik/obsah/pdf/2007/kortus.pdf  
91

 Řád nev nikl jako r tíř k , av ak jak   lo v  e na tíněno,  vou činno tí a oděvem  e r tíř k m 

řád m podo al. V roce 1646   l pape em Inocencem X. potvr en jako řád vojen k  (tj. ordo militari ).  
92

 Bělohlávek, Hradec, po n. 61,  . 159-161 
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P  o ení velmi tra Po píchala   lo natolik příno né,  e   vá o načován jako 

restaurator vel secundus fundator ordinis, tj. obnovitel neboli druh   akladatel řádu 

Kři ovník .
93

 Po píchal v ná tupce, velmi tr Jan Franti ek Franchimont   

Frankenfeldu povolil roku 1705 filiaci kři ovnického řádu   řádem trinitář ,
94

 kteří 

v kupovali kře ťan    otroctví, co    lo v eo ecně  á lu né v do ě válek   Turk .
95

 

Velmi tr Franchimont  í kal v roce 1701 od pape e Klementa XI. právo u ívat 

pontifikálie,
96

 od roku 1705 pak i právo na opat kou  enedikci,
97

 čím    l po taven 

naroveň opat m.  

 

PŘÍLOHA č. VI.  

Velmistr Jiří Ignác Pospíchal (1634-1699) 
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 Buben, pozn. 30, s. 140 
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 Trinitáři, ne oli oficiálním ná vem Řád Nej vět j í Trojice pro v kupování  ajatc  (lat. Ordo 

Sanctis ime Trinitati  pro redemptione captivorum), je katolick  řád, kter  v nikl ve Francii na konci 

12.  toletí co   ordo canonicu ,  e  aměřením na o vo o ování  ajatc    otroctví mírovou ce tou 

(v kupováním). V 17.  toletí  e transformovali na medikant k  (tj.  e rav ) řád. 
95

 Bělohlávek, Václav; Pra  k  konvent in Dějin  če k ch kří ovník    červenou hvě dou, s. 160 
96

 Termín pontifikálie o načuje in ignie (arci) i kup  (včetně kardinál  a pape e) a opat . J ou jimi 
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nepou ívané). Odvo eno od  lova pontifex, tj. velekně , v katolickém pojetí ten, kdo přijal  i kup ké 

 věcení. 
97

 Opat ká  enedikce je uvedení do úřadu nového opata (před taveného opat tví, tj. v  namného 
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10.2 Obnova špitální činnosti 

 

Řád kter  v té do ě opět o rátil po orno t i na účinnou pomoc potře n m, 

znovu obnovoval i  pitální aktivit . Roku 1723 udělil cí ař Karel VI. (vládl 1711-

1740) kři ovník m komendu  e  pitálem v Pre purku (dne ní Brati lavě). Stejně tak 

udělil řádu k u ívání nově po taven  velkolep  chrám  v. Karla Boromej kého 

(Karlskirche) ve Vídni, při kterém Kři ovníci také  řídili  pitál pro 24 osob.
98

  

 

Ko tel  v. Karla  e  tavěl pře  22 let a o jeho duchovní  právu  e uchá elo 

mnoho řád . Sám cí ař chtěl pro politické d vod  upřednostnit někter   e 

 paněl k ch řád , av ak dal předno t kři ovník m právě pro v  ornou  ku eno t   

nimi, které na  l v Karlov ch Varech, kde  e  etkal   velmi trem Franti kem M. 

Böhm em (1722-1750) a jejich hi torickou  ku eno t pracovat   potře n mi o o ami. 

Vídeň k  kostel   l v  věcen roku 1737, o rok po ději  e duchovní  práv  ujalo  e t 

kři ovnick ch kně í, ale náklad  na jejich plat, jako  i na provo   pitálu   l  

neúměrně v  oké, teprve v roce 1759 přiřkla cí ařovna Marie Tere ie ko telu v tě ek 

  karl tejn kého děkan tví.
99

  

 

Náklad , které   l  potře a pro chod vídeň ké komend  a  pitálu dalece 

pře ahoval  její příjm , ač po ílené o  míněné příjm    Karl tejna. Teprve v roce 

1774  e odhodlal velmi tr po ádat cí ařovnu o finanční pomoc, která při la v roce 

1776 ve velkor  é v  i,
100

 co  vídeň ké kři ovník   achránilo.
101

  

 

Cí ařovna o ecně finančně pomáhala řádu, kter   e nadále ro  iřoval 

( ejména v o la ti  pitál  a invalidoven), a    vládal v potře ném ro  ahu 

provozovat  vé aktivit , dík  tomu  e kři ovníci mohli pro azovat i za hranicemi. 

Zároveň  amotn  řád podporoval ho pitální aktivit  i nepřímo, např. po k tnutím 

po emk  pro  tav u pra  ké invalidovn  na Špitálním poli (Karlín). Marie Terezie v 
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roce 1748 opětovně potvrdila řádové v  ad  a privilegia, podporovala řádovou 

činno t i v duchovní  právě; v nakládala nemalé pro tředk  pro  akládání nov ch 

far.
102

 

 

Kři ovníci na v  e  míněném Špitálním poli v pra  kém Karlíně roku 1832 

 ami  řídili té  dět kou opatrovnu, co    l ve  vé do ě první a ojediněl  projekt. 

Mimo nemocné, kteří potře ovali pomoc ho pitální in tituce  e tak  ačali  ou tředit i 

na pomoc ne aopatřen ch dětí.
103

  

 

O několik let po ději  e o do né činno ti věnoval i  v. Jan Bo co (1815-

1888), ital k  katolick  kně ,  akladatel Kongregace Sale ián . 

 

10.3 Hradiště sv. Hypolita 

 

 Kři ovníci do  vého vla tnictví  í kali pro o t tví na Hradi ti  vatého 

H polita u Znojma ji  v roce 1240, kd  jim   lo věnováno králem Václavem I. 

Po tupně  e  talo v  namn m mí tem, kde pě tovali  ohat  duchovní a kulturní 

 ivot. Kři ovnick  konvent   l v pr  ěhu ča u několikrát po ořen či v vla tněn, 

av ak v d   e podařila jeho opětovná o nova. Na Hradi ti p vodně  pitál ne tál, byl 

 ří en a  po ději po vpádu Francou   na počátku 19.  toletí.  

 

 Kři ovníci se na Hradi ti věnovali  pí e duchovní  právě;  dej í pro o t   l 

infulovan   em k  prelát a generální vikář řádu, ko tel  v. H polita   l navíc v ňat z 

juri dikce mí tního  i kupa. Pře to se jim zde  v m  p  o em naskytly ji té 

příle ito ti, dík  kter m  e řádové pomoci bližním mohli ale poň při lí it. 

 

10.4 Arcibiskup Mořic Adolf 

 

 J.Exc. Mořic Adolf Karel vévoda  e Sach en-Zeitz, titulární arci i kup   

Far al  (Phar alo , Řecko),  ídelní  i kup litoměřick , r tíř Malté  kého řádu, byl 

                                                        
102
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103
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t pick m  arokním církevním hodno tářem.
104

 Narodil se v Durynsku v uro ené 

luterán ké rodině, která   la  oční linií sa kého králov kého rodu Wettin . Po smrti 

otce ho v chovával jeho  tr c J.Em. Chri tian Augu t kní e  e Sach en-Zeit , kter  

  l arci i kupem v O třihomi (Uher ko), Mořic pak  ám přijal katolickou víru. Ji  ve 

 v ch 17 letech  e  tal kanovníkem v Kolíně nad R nem a v jeho 28 letech jej pape  

Benedikt XIII. jmenoval 8.2. 1730 titulárním arci i kupem   Far al  a ve  tejném 

roce v toupil do řádu Malté  k ch r tíř . Ji  roku 1731   l jmenován  ídelním 

 i kupem v Hradci Králové, ale na vla tní  ádo t   l přelo en do Litoměřic. 

Litoměřická introni ace  e konala v listopadu 1733.  

 

            V duchu  vé do   podporoval  arokní církevní  ivot, v mohl mnohá 

privilegia pro litoměřickou kapitulu, podporoval je uit ké lidové mi ie na ú emí 

diecé e. Patrně dík  v chově   l autokratick m arci i kupem, kter  např.  a ahoval 

do ro hodnutí církevního  oudu, apod. Nav dor  ve ker m funkcím a o ročím
105

 byl 

 e  v m o udem ne pokojen ; podle vla tních  lov vděčil matce  a v chovu v 

katolické víře, ale ne  l vděčn   a to,  e  e mu el  tát kně em, k čemu  ho předurčila  

rodina. Pro církevní úřad  neměl pochopení ani vloh , pře to   l pova ován  a 

nadějného arci i kupa   velk mi nadějemi, dokonce  e  va ovalo jeho jmenování 

kardinálem. V d  ledku  vé ne pokojeno ti  e  tále více v daloval církevnímu  ivotu, 

praktick  nepo  val na ú emí diecé e, kterou  a něj vedli po tupně tři generální 

vikáři. Jeho v daje na  oukrom   ivot neu tále ro tl , jeho  ivotní  t l  e  ačal 

podo at  pí e  t lu  vět kého kní ete, v  udoval ro  áhlou   írku o ra   v 

litoměřické re idenci a nakupoval i dal í luxu ní předmět   vět ké i církevní povah . 

To v e nakonec vedlo k jeho velkému  adlu ení, které naro tlo do takov ch ro měr , 

 e   l na  amotné  i kup tví v Litoměřicích roku 1746 uvalen konkur . 

 

 Me itím  e na politické  céně  tal  událo ti, vedoucí k t v. Sedmileté válce. 

Do Če k ch  emí, re p. jako první na ú emí litoměřické diecé e, která hraničí  e 

Sa kem a tehdej ím Pru kem, vtrhl král Fridrich II. Pru k   e  v m voj kem. Mořic 

                                                        
104

 Pln m titulem: Jeho Ja no t Mořic Adolf Karel, O.Melit., titulární arci i kup far al k ,  ídelní 

 i kup litoměřick  vévoda  a k , ve tfál k ,   Julichu, Kleve a Bergu, Emgern, lankra ě dur ň k , 
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105

 Obročí, beneficium ne o té  prebenda, je pojem církevního práva,  namenající příjem   úřadu. 
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Adolf   l jeho politick m odp rcem, a proto musel   Litoměřic uprchnout. Cí ařovna 

Marie Tere ie jej po lala na Hradi tě  v. H polita, a   zde v konventu Kři ovník  

přečkal válečná léta. Cí ařovna i  a k  kurfiřt Fridrich Augu t II. také ujistili 

Kři ovník ,  e v echn  v daje,  pojené  e  dej ím pobytem arcibiskupa uhradí, o 

čem  tehdej í pro o t Hauer nepochyboval. 

 

          Na Hradi ti se kři ovníci přím m  ociálním aktivitám nevěnovali, ne oť  de 

 lo  ejména o v  namné církevní mí to,  pojené   ji t mi církevně-politick mi 

povinnostmi pl noucí   úřadu řádového generálního vikáře a o centrum  práv  

inkorporovan ch kři ovnick ch farno tí v o la ti. A tak dík   dej ímu u ídlení 

Mořice Adolfa měli i na Hradi ti příle ito t starat se o bližního, jakkoli to byl host 

do ře  aji těn  a vysoce uro en . Jeho  dej í po  t, cí ařovnou přiká an ,  e  a ča  

stal trpěnou náv těvou a pro v echn   úča tněné strany znamenal  kutečnou přítě . 

 

PŘÍLOHA č. VII.  

Litoměřický biskup Mořic Adolf ze Sachsen-Zeitz-Neustadt (+1759) 
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 Pro Mořice Adolfa   lo roku 1758 v hradi ť kém konventu v hra eno celé 

v chodní křídlo hlavní repre entační  udov . Arci i kup  de po  val necel  rok, 

ne oť  emřel ji  20. června 1759. Po jeho  mrti  e  ji tilo,  e měl o rov ké dluh , 

jejich  příčinnou   l jeho nákladn   ivotní  t l. Kři ovník m na Hradi ti    tala jeho 

po   talo t, její   oučá tí   l  i drahocenné ornát , pluviál ,  oho lu e né předmět , 

a také ná  tek ve  t lu Ludvíka XV. Mnoho předmět  v jeho po  stalosti nále elo s 

v  okou pravděpodo no tí p vodně do majetku litoměřického  i kup tví.  

 

 Ani pět let po  mrti vévod kého ho ta, o kterého  e tamní kři ovníci  tarali, 

nedo lo k uhra ení dluh . Pro o t Hauer me itím  áměrně v nalo il velké pro tředk  

na o novu ko tela  v. H polita, které připočítával k účt m  a arci i kup v po  t. A  

po velk ch tahanicích  a lal  a k  dv r 7 000  lat ch a po ději doplatil je tě více ne  

14 000  lat ch. 

 

 Tímto medailonem   ch rád pouká al na ji té pro lém , které se objevovaly v 

rámci  arokní  polečno ti jak u  vět k ch tak církevních hodno tář , a   nich  mnohé 

polo il   áklad O vícen tví a r  n m proticírkevním proud m. Ty pak nastartovaly 

revoluční o do í ve Francii, které  e ná ledně přene lo do celé Evrop . Vévoda 

Mořic Adolf   l po ledním t pick m  arokním arci i kupem v Če k ch  emích. 

Barokní do a je t pick m o do ím pro oká alo t a vřel  v tah k Bohu, av ak právě 

toto o do í   lo  pí e ve  namení určité kri e v či pro tému člověku. 

 

10.4 Péče o nemocné v éře Osvícenství 

 

 Po smrti Marie Terezie se  tal cí ařem její   n Jo ef II. (vládl 1780-1790), 

kter   e  na il o  pecifické reform  v duchu t v. o vícen tví.
106

 Kři ovníci vnímali 

o do í o vícen tví jako o do í úpadku, ne oť tento  měr  rozrušil duchovní stavbu v 

mysli řeholníků, a tak již léta napřed připravoval katolické řády k pádu a tím ke 

konečnému zrušení.  aké v řádě křižovnickém evropské filosofické ovzduší začalo 

nakažlivě porušovat dosavadní čistý a zdravý život řeholní, podrývajíc církevní 

autoritu a filosofickým pochybovačstvím podlamujíc vůbec základy zjeveného 
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náboženství.”
107

 Nové m  lenk  o vojené cí ařem  namenal  pro řád (a v  ec řád  

o ecně)  načné ohro ení exi tence a v v tával  otá k  o jeho dal ím  měřování. 

 

            Velmi tr Antonín Jaku  Suchánek (1755-1795) v  í el kři ovnické 

spolubratry k tomu, a    e pečlivě věnovali  vé do avadní činno ti, a to   

maximálním na a ením. Roku 1781 v dal Jo ef II. opatření, které v t čovalo nov  

 ociální    tém,  počívající v centrali aci a jaké i unifikovano ti  ociální péče a 

naři oval  ru ení v ech  pitál ;  tát měl   t jedin , kdo  e  ude  tarat o potře   

o  vatel tva, péče měla   t maximálně  jednocena a neponechána v rukou těch, kteří 

svou pod tatou odporovali m  lenkám nového  měru.  Císař  osef   . brzo po 

nastoupení vlády oznámil českému  uberniu přípisem ze dne   . V.      základní 

pravidla, podle kterých se mělo znovu upraviti opatřování chudých a ošetřování 

nemocných, vyslovuje přání, aby se v hlavním městě Praze zřídily pro chudé děti 

nalezinec a sirotčinec, pro těhotné ženy porodnice, pro nemocné nemocnice a pro 

šílence blázinec. K tomuto konci nařídil, aby se všechny posavadní špitály a ústavy 

zaopatřovací zrušily, nemovitosti jim náležející prodaly neb pronajaly, kapitály 

nadační najisto postavily a ze všech takových důchodů jediný fond nadační 

 Stiftu sfond  utvořil, z něho by se pak vydržovaly ústavy, které by se nově zřídily.“
108

 

Jo ef II. ted  měl na první pohled velice do rou koncepci,  tavějící v ak na ji  

v konaném díle, povět inou řeholních  polečen tví.  

 

Pro řád  a dal í kongregace v ak v Jo efově novém pojetí ji  ne  lo mí to, na 

v echnu povolenou činno t měl monopol  tát. V d  ledku nakonec do lo k 

po tupnému ru ení klá ter  a řeholních in titucí, které  e nevěnoval   hora uvedené 

péči o druhé, např. právě  a pomoci  pitálnictví, apod. A tak   l  ru en i Ane  k  

klá ter  e ter klari ek Na Franti ku.  

 

 Pro nově  ři ované  tátní  pitál  potře oval cí ař  udov , vhodné pro takov  

t p  aří ení. Ne  k v  tav ě nov ch o jekt  do lo, byl   tátem v u íván  mj. právě 

kři ovnické  pitál  a jejich  lu e .
109
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Vlně  avírání neunikl  ani ko tel ;  avřen   l např. ko tel sv. Anny v Praze 

na Novém mě tě, či ko tel  v. Valentina na Starém mě tě. Kři ovník  před dal í 

vlnou plnění cí ařov ch naří ení uchránila jeho vla tní smrt.  

 

Po Jo efově úmrtí na toupil na tr n jeho  ratr Leopold II. (vládl 1790-1792), 

kter  některá opatření  načně  mírnil, mnoho z nich dokonce  ru il.
110

 M  lenk , 

které pro a oval cí ař Jo ef II. v ak paradoxně    tal   akotvené i v generaci 

duchovních, která  a jeho vlád  prochá ela kně  kou formací. Takoví církevní 

hodno táři a úředníci pak takové ideje pova ovali  tále  a aktuální a   li jejich 

podporovateli.
111

 

 

Za vlád  cí aře Leopolda II.  e  ituace v někter ch ohledech  lep ila,  ároveň 

v ak ve Francii propukla revoluce,
112

  e kterou  e evrop ké mocno ti mu el  určit m 

 p  o em v pořádat. Cí ař Leopold II.  volil ce tu vojen kého paktu, jak j em ji  

na tínil v 7. kapitole. V daje, které   rojení prová el , enormně  atí il   tátní 

pokladnu, do které   li nuceni při pět mj. i řeholní řád . T to v daje  e ted  dotkl  i 

kři ovník , čím   e řád opět do tal do finančních pro lém , které jej prová el  i do 

dal ích let.
113

  

 

Řád utrpěl  načné  trát  také v  ouvi lo ti   v hlá ením nového dekretu 

pru kého krále Friedricha Wilhelma III. Ten  vět kou mocí  ru il k 19.11. 1810 řád 

kři ovník  na  vém ú emí, čím   anikla celá  le  ká řádová větev.
114

 Tato událo t mj. 

 namenala  nateln  pokle  pro tředk , co   e  polu   dal ími nepří niv mi událo tmi 

po tupně promítlo do opětovného ome ování řádové činno ti. 

 

                                                        
110
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11. ŘÁDOVÁ ČINNOST VE 20. STOLETÍ 

 

11.1. Období I. republiky 

 

 V letech 1910-1912 pře tavěl řád  v j hlavní konvent u Karlova mo tu do jeho 

 ouča né podo  . Během první  větové válk    la řádová činno t utlumena.  

V jejím pr  ěhu (v roce 1915)  e  tal nov m vemi trem Jo ef Vla ák, kter   e 

anga oval po válce ve v  tav ě nov ch ko tel  na předmě tí Prah .
115

  

  

 Kd     l po válce donucen k a dikaci  l. cí ař Karel I. a ná ledně v hnán   

nově v niklé repu lik ,  ačal   e dít  měn  i v rovině církevní. Katolické v  nání 

pře talo   t  tátním ná o en tvím a po toj nového  tátu pocítila  i kup tví i řeholní 

 polečen tví. Kři ovníci vla tnili p du, kterou o ho podařovali a   v no   

financovali  vou činno t. V rámci t v. první po emkové reform    li  tátem o vět inu 

po emk  připraveni, co  vedlo k prudkému ome ení aktivit řádu mimo duchovní 

 právu - pro  ílící nedo tatek finančních pro tředk .
116

 

 

 Pře  finanční ne ná e  e velmi tr Vla ák  na il o o novení  ociální a 

charitativní činno ti,  ároveň  e také řád po jeho vedením věnoval kulturní o nově  v 

poválečné  emi. Tato snaha nebyla marná, činno t řádu  e v me iválečném o do í 

podařilo  ta ili ovat,  ejména po roce 1930  e řád dočkal v ra něj ího o novení 

počtu člen .  

 

             S příchodem druhé  větové válk  a naci tické okupace v Če ko loven ku,  e 

situace pro církevní in tituce nev víjela pří nivě. Konvent  v. Franti ka u Karlova 

mo tu  a rala protektorátní  práva, a    de  řídila kanceláře pro vla tní potře  , 

jako  i pro tor  pro Ge tapo.
117

 Podo n  o ud potkal i o tatní řádové nemovité 

majetk . Na velmi tra Vla áka při lo tajné policii udání a po ná ledném v  etřování 

  l “pou e” v pově en   Prah . Z  tek válk ,  ěhem které   la minimálně oficiálně 

                                                        
115
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řádová činno t paral  ována, pře il v augu tinián kém klá teře v Brně, odkud  e 

věnoval protinaci tickému od oji. 

  

11.2. Období po II. světové válce 

 

 Po válce  apočal   novu  nah  o o novu řádu a jeho činno ti, av ak po 

komuni tickém převratu  tát opět systematicky konfiskoval mj. i církevní majetek a 

 na il  e o cílenou likvidaci  ejména řeholního duchoven tva. Tu re im projevil mj. 

např.  ěhem t v. Akce K, kd   ěhem noci   lo  atčeno 2376 řeholník  a internováno, 

jejich majetky zabaveny, zru eno   lo pře  300 klá ter . Konvent  v. Franti ka   l 

opět  a aven  tátní mocí, komuni tická vláda  de  řídila kanceláře mini ter tva 

vnitra. Kompletně  ničena   la i mo tecká komenda, jak   lo pop áno v 7. 

kapitole.
118

 Velmi tr Vla ák ne  l internován,   l v ak nucen p  o it jako řadov  

kně  ve farno ti  v. Petra na Poříčí. Po jeho  mrti v roce 1958, kd   e do il 91 let, 

  la činno t řádu v pod tatě  nemo něna; velká čá t řeholník    la uvě něna, ne  lo 

mo né  vo odně  volit nového velmi tra a jediná komenda, která pře ila 

komuni tické  měn    la ve Vídni při chrámu  v. Karla. Ta ve  kutečno ti  uplovala 

pra  ké  ídlo řádu.
119

 Kři ovníci i  de nale li novou formu pomoci tehdej ím 

potře n m.  

 

PŘÍLOHA č. VIII.  

Znak 48. velmistra P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého O.Cr. 
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              Kd   řád nemohl v konávat  vou činno t  e  repre í ve  vé domov ké  emi, 

pomáhal ale poň lidem, kteří  e nechtěli  polupodílet na  udování lidově 

demokratického  tátu. Tito lidé proto ča to volili tajn  (  pohledu tehdej í moci 

ne ákonn ) útěk  a hranice. Uprchlík m   Če ko loven ka tak Kři ovníci pomáhali 

 ěhem ce t  na Západ, a    e  vět ích pro lém   vládli první dn  v ci í  emi. Řád 

tak  novu doka oval,  e je věrn   vému prvotnímu úkolu, tj. pomoci těm 

nejpotře něj ím, a lidem ve  lo it ch  ivotních  ituacích, ať u  materiálně či 

duchovně.  

 

 

PŘÍLOHA č. IX.  

Současný řádový oděv velmistra a členů řádu 
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12. KANONIZACE ANEŽKY ČESKÉ 

 

12.1. Blahoslavení Anežky 

 

 Životopi  Ane k  Přem  lovn    l  ep án na popud královn  Eli k  

Přem  lovn  (její prapraneteře), která velmi usilovala o Ane činu kanonizaci. Na 

ú ilí  vé matk  navá al i cí ař Karel IV., av ak ani jeho snah  ne  l   avr en  

 chválením v Římě. V dal ích  taletích   la úcta k Ane ce pě tována lokálně, 

 ejména kři ovník  a je uit . A  z podnětu pra  kého arci i kupa Bedřicha kardinála 

Schwar en erga   la Ane ka  laho lavena v r. 1874 pape em Piem IX. 

  

12.2. Svatořečení Anežky 

 

               Ke  vatořečení  e ce ta otevřela  cela a  v roce 1989, kd   e v ak 

Če ko loven ko  tále nachá elo v moci totalitního re imu. Z lidově demokratické, 

re p.  ociali tické repu lik  ne  lo mo né  cela  vo odně v ce tovat, dokonce 

takové jednání  tát po tihoval jako tre tn  čin dle §109 tre tního  ákona č. 140/1961 

Sb. Pokud ji  někdo povolení k v ce tování do tal, jednalo  e vět inou o do ře 

prokádrované o čan , kteří se “ a lou ili o  udování  ociali mu”, popřípadě mělo 

vycestování r  né podmínk ,  tě ující  í kání nutné v je dní dolo k . 

 

 Při organi aci poutě do Říma, která   la pořádána u příle ito ti  vatořečení 

Ane k  Přem  lovn   amotní organi átoři počítali  pí e   úča tí poutník , kteří 

 udou po láni přímo  tátní mocí. Nemělo  e ted  jednat o  kutečné poutník ,  pí e o 

osoby věrné re imu a  amotn  výlet do Říma pak měl před tavovat jakou i odměnu 

pro ně. Realita v ak   la, k překvapení a údivu v ech, naprosto odli ná. Do Říma 

 ačátkem li topadu 1989 vyjel  čt ři  peciální vlak , více ne   to auto u  , velké 

mo  tví aut a dokonce leteck   peciál, v nich  přijí děli  kuteční poutníci. Státní moc 

povolila v ce tovat na Západ více ne  10 000 o o ám. Jednalo  e tak o největ í 

povolení  e  tran   tátní moci, které nikdo neočekával.  

 

             V ichni poutníci   Če ko loven ka   li o načeni kři ovnick mi   m ol ; 

červen m malté  k m kří em a hvě dou, na stuze připevněné na klopě. K  amotnému 
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 vatořečení Ane k  Přem  lovn  do lo 12. li topadu 1989, církevní  vátek   l 

ustanoven na 13. listopadu. Pět dní po kanoni aci do lo v Če ko loven ku k 

Sametové revoluci, kd    l totalitní re im  vr en a nahra en pluralitním 

demokratick m  ří ením.  

 

PŘÍLOHA č. X.  

Kanonizační obraz sv. Anežky České 
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13. ČINNOST ŘÁDU V SOUČASNOSTI 

 

13.1 Po revoluci 1989 

 

 Po revoluci v roce 1989  e řád po tupně v pamatovával   o do í útlaku a 

nesvobody. Do lo k po tupné  ta ili aci člen , ne oť   poválečn ch 50 kři ovník  

jich  “zbylo” v roce 1991 jen 13 (  toho 6 kně í, 5 klerik  a 2 novicové). V  ouča né 

do ě v Če ku a Rakou ku p  o í 15 řádov ch kně í. Během let   l  po tupně 

navrácen  některé řádové majetk , které  tát  ěhem totalit   národnil. O nov   e 

dočkala řada kři ovnick ch poutních mí t, např. Chlum  v. Máří. Kři ovníci  e opět 

ujali  práv  inkorporovan ch farno tí a členové řádu opět pomáhají jednotliv m 

 i kup tvím   o  a ováním farno tí v těch případech, kde ch  í diecé ní kně í.  

 

13.2 Současnost 

 

             K  amotné  ociální činno ti  e v ak řád ji  nevrátil. V  ouča no ti kři ovníci 

neprovo ují  ádnou nemocnici, av ak finančně podporují nemocnici Milo rdn ch 

 e ter  v. Karla Boromej kého. Mimo to řád pří pívá i na dal í  ociální program .  

 

PŘÍLOHA č. XI.  

Místa působení křižovníků v současnosti 
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14. ZÁVĚR 

 

 Kři ovníci   červenou hvě dou před tavují katolick  řád   velice  ohatou 

hi torií. Ta je protkána  ejména pomoci  li ním, a to ro ličn mi  p  o  . Ji  od 

 vého  alo ení co    pitální  ratr tvo,  e členové  tarali o t , kteří jejich  lu  u 

potře ovali ve  polečno ti nejvíce, toti  o chudé, trpící a umírající. Stali  e určit mi 

pr kopník  veřejné  ociální péče v Če k ch  emích, je tě na počátku 14.  toletí   l 

jedin  veřejn   pitál právě ten kři ovnick  u  v. Franti ka. 

 

 Po pov  ení  ratr tva na církevní řád  e kři ovníci  tále věnovali  vému 

po lání, ke kterému navíc při  la duchovní péče. Ačkoli   li podporováni i  vět kou 

mocí, jejich do ré dílo  e ča to  távalo terčem mnoha u kupení, kter m   li jak m i 

trnem v oku. Ať u  to   li hu ité,  véd ká voj ka, pru ká voj ka, králové či cí ařové, 

 udovatelé nové repu lik , naci té, či komuni té. V echna tato ú kalí řád přečkal a 

kři ovníci dodne  p  o í jako podporovatelé charit  a nemocnic, ačkoli ji   ami 

 ádnou neprovo ují. 

  

Během  vé mnoha etleté hi torie kři ovníci polo ili  áklad   ociální péče, 

kterou dále ro víjeli,  tali  e faráři na mnoha farách, finančně  aji ťovali určit  ča  

pra  ké arci i kup tví, pomáhali emigrant m v do ě totalit . Dnes  e  kři ovníci 

věnují  ejména pa torační  lu  ě na  v ch farách jako  i na farách diecé ních, a to v 

Če ké repu lice a v Rakou ku. Touto činno tí  e  cela ji tě podílí na díle  pá   a 

pomáhá tam, kde je jeho  lu e  potře a nejvíce.  

 

 

CONCORDIA RES PARVA CRESCUNT.  

DISCORDIA RES MAXIMA DILABUNTUR. 

Svorností nepatrné věci rostou. Nesvorností se i největší věci rozpadají. 

(hlavní řádové he lo) 
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15. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

bl. =  laho laven /á,  tupeň v rámci kanoni ačního proce u 

č . = Če ko loven ko, če ko loven k  

J.Em. = Jeho Eminence,  dvořilo tní titul kardinál  

J.Exc. = Jeho Excelence,  dvořilo tní titul arci i kup  a  i kup  

J.M. = Jeho Milo t,  dvořilo tní titul velmi tr , opat , kanovník  

lat. = latinsky 

O.Cr. = ordo Crucigerorum, o načení člena řádu Kři ovník    červenou hvě dou 

O.Melit. = ordo Meliten ium, o načení člena řádu Malté  k ch r tíř  

P. = Pater, tj. otec,  dvořilo tní titul řeholního kně e 

R.D. = Reverendu  Dominu , tj. d  tojn  pán,  dvořilo tní titul diecé ního kně e 

sv. =  vat /á 
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