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POÈÁTKY APELAÈNÍHO SOUDU V ÈECHÁCH
A JEHO PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 1548�1627

Jaroslava Hausenblasová

Obecná charakteristika

Rada nad apelacemi, jak se tato instituce v dobì svého vzniku nazývala
(Appellationskammer), byla zalo�ena Ferdinandem I. Habsburským (1527�1564)
v roce 1548 jako soudní odvolací instance druhého stupnì a jejím sídlem byl
Pra�ský hrad. I kdy� pùsobnost soudu byla leckdy sporná a doznala v prùbìhu
èasu mnoha zmìn, bylo v poèátcích jeho úkolem pøedev�ím posuzovat a rozho-
dovat o odvoláních nálezù mìstských soudù pøicházejících ze v�ech zemí Ko-
runy èeské. Jako královský soud tvoøil ve své dobì dùle�itou protiváhu ostat-
ním soudùm s celozemskou pùsobností, je� byly ve vìt�í èi men�í míøe pod
vlivem stavù. Jeho èleny byli výhradnì osoby jmenované a placené panovní-
kem a ve jménu krále byly také v�echny jeho rozsudky vydávány. Rozhodnutí
apelaèního soudu mohl revidovat pouze panovník, jako�to první soudní instan-
ce. Jeho pùsobení pomohlo v Èechách prosadit v soudním øízení zásady øím-
sko-kanonického procesu a tedy také postupující profesionalizaci soudnictví
v èeských zemích. Jednání pøed apelaèním soudem bylo písemné.

Literatura a prameny

Presto�e vznik apelaèního soudu byl jedním z nejvýznamnìj�ích zásahù krále
Ferdinanda I. do èeského správního systému a pùsobení této instituce po nìko-
lik staletí sehrálo mimoøádnou roli ve vývoji èeského soudnictví, je dosud stav
zpracování jeho vzniku a èinnosti neuspokojivé. První monografií, zabývající
se apelaèním soudem v Èechách, je práce J. C. von Auersperga z roku 1805,1

která se pøi objasòování významu a funkce tohoto soudního orgánu opírá pøede-
v�ím o normativní prameny, tj. zejména o panovnické instrukce vydávané pro
zamìstnance apelaèního soudu. Její podstatnou èást tvoøí tzv. Nekrolog, jen� je
víceménì nahodilým soupisem apelaèních radù a prezidentù s uvedením jejich
struèného �ivotopisu. Význam monografie J. F. Schmidta z roku 18502  naproti
tomu ji� v dobì svého vzniku spoèíval pøedev�ím v pøehlednì sestavených se-
znamech jeho prezidentù, radù a sekretáøù � bohu�el v�ak rovnì� ne zcela pøes-
ných a úplných. Vlastní historii soudu vìnoval autor jen málo místa. Dal�í zpra-
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cování, jeho� autorem je knihovník Vrchního soudu v Praze V. Zdìnek, pøedsta-
vuje spí�e ne� zpracování dìjin apelaèního soudu, jak název slibuje, souborné
vydání zásadních pramenù.3  Dùle�itou a v mnohém pøínosnou studií je práce
K. Adamové, je� se zamìøila na vznik a poèátky fungování apelaèního soudu
a stejnì tak i studie M. Ryantové, zabývající se osobností prvního prezidenta
Ladislava II. Popela z Lobkovic.4  Problematiku roz�íøení agendy apelaèního
soudu v polovinì 17. století pak zpracoval podrobnì J. Veselý.5  Kromì uvede-
ných prací lze samozøejmì hledat základní pouèení v dostupných pøíruèkách k
dìjinám státu a práva6  a pøedev�ím v inventáøi Státního ústøedního archivu (Ná-
rodního archivu), kde je ulo�ena dochovaná agenda, vze�lá z èinnosti apelaèní-
ho soudu,7  a také v prùvodci po tomto archivu.8

Pøíèiny a okolnosti vzniku

Jako nejdùle�itìj�í dùvod vzniku apelaèního soudu bývá pøedev�ím uvádì-
na snaha Ferdinanda I. o prosazení centralizaèní politiky v èeské veøejné sprá-
vì, tedy i v soudnictví. Podle výkladu vìt�iny historikù vyu�il panovník situace
po potlaèeném povstání roku 1547, kdy se èást èeských stavù spolu s nìkterými
mìsty pøipojila k habsburskému protivníkovi ve �malkaldské válce, a uvalil na
královská mìsta politické a hospodáøské sankce. Vznik apelaèního soudu byl
tedy jedním z trestù, jimi� mìla být silná pozice mìstského stavu podlomena.9

Velkou roli pøi zalo�ení soudní instituce zcela nového typu hrála také sku-
teènost, �e situace v mìstském soudnictví, které bylo sice relativnì nezávislé,
av�ak leckdy nenacházející dostateènou oporu v erudovanosti svých úøedníkù,
byla neuspokojivá. Mìstské rady se v pøípadech, jejich� rozsouzení bylo spor-
né, obracely o pomoc na jiná èeská mìsta, a to v Èechách k radì Starého Mìsta
pra�ského a k radì mìsta Litomìøic. Sem také pøicházely stí�nosti stran zùèast-
nìných ve sporu, které nebyly spokojeny s rozsudkem mìstské rady. Zvlá�tì
komplikované pøípady byly pak posílány do zahranièí, zejména do Magdebur-
ka, Lipska a Norimberka, a to podle toho, jakým typem práva se dotyèná rada
øídila - zda právem magdeburským èi norimberským. Jedním z dùvodù nesobì-
staènosti mnohých soudù byl nedostatek právnicky vzdìlaných soudcù, co� byl
dùsledek faktu, �e vysoké uèení v Praze nemìlo v této dobì právnickou fakultu.
V èeské justici pùsobili tedy pøedev�ím nevystudovaní soudci.10

O zamezení odchodu apelací ze zemì se sna�il ji� èeský král Václav IV.,
který naøídil, �e odvolání mají jít jen do Prahy a Litomìøic, ke královskému
podkomoøímu, k hofrychtéøi nebo pøímo ke králi. Také èe�tí stavové se sna�ili
pozdìji zru�it odvolání do zahranièí a zøídit odvolací stolice v Èeském králov-
ství, pokud mo�no pod svým dohledem. Po�adavek na snìmu v roce 1545 se
jim v�ak nepodaøilo prosadit a jednání bylo odlo�eno.11  Sám Ferdinand I. se
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k úpravì v mìstském soudnictví chystal ji� v roce 1546, realizoval ji v�ak a�
o dva roky pozdìji za zmìnìných, pro nìj politicky výhodnìj�ích podmínek.12

Samotné zalo�ení apelaèního soudu bylo koneènì také dùsledkem vyhrocu-
jícího se politického konfliktu mezi stavy a panovníkem, který se promítal
i v soudní praxi a pøedev�ím v soudním systému, jeho� funkènost tak byla ohro-
�ena. Projevoval se pøedev�ím stále se stupòující snahou obou stran získat kon-
trolu nad nejvy��ími, tj. centrálními soudy v zemi, k nim� patøil v této dobì
pøedev�ím soud zemský, komorní a dvorský. Král, jako�to nejvy��í soudce
v zemi, mìl svá rozhodnutí èinit za pomoci komorního soudu nebo jeho pro-
støednictvím. V 16. století v�ak stále více vytlaèovala jeho význam královská
rada, ovládaná zcela stavy, a odsouvala tuto královskou soudní instanci do po-
zadí. Stavové se navíc sna�ili o posílení významu zemského soudu a, jak jim
Ferdinand I. na tzv. krvavém snìmu v roce 1547 vyèetl, prosazovali jeho usta-
vení jako nejvy��í soudní instance v zemi. V praxi by to znamenalo, �e ve�kerá
soudní odvolání, tj. i od soudu komorního a dvorského, jako�to soudù králov-
ských, mìla jít k soudu zemskému, který byl orgánem zcela stavovským. Èe�tí
stavové by tak mìli ve�kerou soudní agendu zcela pod svou kontrolou.13  Tento
vývoj se tedy Ferdinandovi I. podaøilo v roce 1547 zvrátit. Konflikty mezi èes-
kými stavy a panovníkem v otázkách pravomoci jednotlivých soudù èeského
justièního systému v�ak zalo�ením apelaèního soudu neskonèily a promítaly se
i pozdìji do èinnosti a pøedev�ím do sporù kolem jeho pùsobnosti.

Instrukce a vymezení pùsobnosti

Personální obsazení a èinnost nové soudní instituce byla stanovena v in-
strukci z 20. ledna 1548, vydané v Aug�purku.14  Toto datum je také pova�ová-
no za den vzniku apelaèního soudu v Èechách. Podle královského naøízení bylo
napøí�tì zakázáno odvolávat se od soudù královských mìst k jiným mìstským
radám, a to ani do Èech ani do zahranièí, ale v�echny stí�nosti a �ádosti o revizi
rozsudkù mìly být adresovány výhradnì panovníkovi nebo apelaèní radì: �...jest-
li�eby se komu zdálo, �eby skrze soudy a ortele v mìstech na�ich královských
obtì�ován byl, aby ten ka�dý pøed nás aneb rady od nás k tomu zøízené se odvo-
lati a apelací vzít mohl; aby ji� napotom více �ádná apelací do mìst na�ich
Pra�ských ani do Madburku [!] a Lipska ani na �ádná jiná místa ven z zemì
ne�la, ani odtud od soudóv jich nauèení a nad to ani slepí ortelové, kteøí� se tak
jmenují, bráni nebyli, nébr� v�ecky apelací, jak� dotèeno, na místì na�em pøed
vý�epsané rady na�e jíti mají.� Pùsobnost soudu byla vyhra�ena nejen pro Krá-
lovství èeské a markrabství moravské, ale i pro Slezsko, Dolní a Horní Lu�ici.15

V dal�í èásti instrukce jsou stanoveny hlavní zásady soudního øízení a pra-
covní re�im. Radu svolával prezident a bez jeho vìdomí nebo bez vìdomí pa-
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novníka nesmìl �ádný ze soudcù opustit Prahu. To byla jedna z nejdùle�itìj�ích
zásad, nebo� soud mìl zasedat ètyøi dny v týdnu (pondìlí, úterý, ètvrtek a pátek)
a k jeho usná�eníschopnosti bylo potøeba 9 radù z celkového poètu 14 èlenù.
Bylo v zájmu panovníka, aby soud pracoval pokud mo�no nepøetr�itì a stihnul
tak vyøídit ve�kerou agendu.16

Byla-li doruèena soudu apelace, mìla být odevzdána sekretáøi apelaèního
soudu, který potvrdil její pøijetí a datum doruèení. Potvrzení obdr�el doruèitel
a slou�ilo zároveò jako kontrola vèasného vyøízení apelace. V�echny pøípady
mìly být vyøe�eny do mìsíce a v této lhùtì se mìla také dostavit odvolávající se
�strana�. �ádost o odvolání mìl sekretáø zanést do register, do dal�ích knih pak
zapsal poplatky (taxy), které musel odvolávající se zaplatit.17  Vý�e poplatku
byla roku 1549 stanovena na dvì kopy gro�ù èeských a bìhem 16. století se její
vý�e mìnila.18

Radové mìli podle instrukce vyøizovat v�echna odvolání podle poøadí, v nìm�
k soudu docházela. V�echny spisy a akta, které byly k jednotlivým pøípadùm
k dispozici, museli øádnì prostudovat. Rozsudek (ortel), k nìmu� radové spo-
leènì dospìli, mìl mít závaznou písemnou formulaci, kterou instrukce rovnì�
obsahovala. Byl vyhla�ován v�dy ve jménu krále, datován a zpeèetìn soudní
peèetí. Po vykonání v�ech tìchto nále�itostí byl pøedán nebo poslán soudu prv-
ní instance a zároveò zanesen do knih apelaèního soudu jeho sekretáøem. Roz-
hodnutí apelaèního soudu bylo pro soud první instance závazné.19

Zvlá�tní pozornost vìnovala instrukce tzv. �slepým ortelùm�. Slepé, tedy
anonymní rozsudky, se poskytovaly ve zvlá�� právnì obtí�ných pøípadech. Teh-
dy postoupil soud první instance apelaènímu soudu ve�keré materiály ke sporu,
ale bez uvedení jmen zùèastnìných stran, a po�ádal o dobrozdání k dotèenému
pøípadu. Na rozdíl od øádnì podaných odvolání nemìla rozhodnutí apelaèního
soudu povahu závazného rozsudku, nýbr� pouze doporuèení. Tyto slepé ortele
mìl apelaèní soud vyøizovat pøednostnì.20

Pøi rozhodování se mìli radové øidit právem èeským nebo magdeburským �
podle zvyklosti mìsta, z nìho� pøi�lo odvolání. Po roce 1579 se øídil apelaèní
soud Právy mìstskými, vydanými Koldínem.21  Ve zvlá�� obtí�ných pøípadech
se mìli radové obrátit na krále nebo na jeho místodr�ícího v Èechách a po�ádat
ho o rozhodnutí.22

Nedílnou souèástí instrukce z roku 1548 bylo jmenování prezidenta a jed-
notlivých radù apelaèního soudu. Byli vázáni pøísahou panovníkovi a jejich
povinností bylo pøedev�ím spravedlivì a nezaujatì rozsuzovat do�lé pøípady
bez ohledu na to, zda se jednalo o bohatého nebo chudého. Zvlá�tì dùraznì bylo
zakázáno pøijímat dary, tedy spí�e úplatky, od zúèastnìných stran. Nad dodr�o-
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váním instrukce mìl dbát prezident, který byl také povinen v�echny pøestupky
a neplnìní povinností oznámit panovníkovi.23

Zásady èinnosti a kompetence apelaèního soudu, tak jak je stanovila instrukce
z roku 1548, platily v podstatì a� do roku 1628, kdy Ferdinand II. vydal nový
øád.24  Av�ak ji� bìhem onìch prvních 70 let jeho existence musely být mnohé
zásady korigovány a pøedev�ím upøesòovány.

Problematickou se jevila ji� od poèátku samotná èinnost soudcù. Vyplývá to
z listu Ferdinanda I., který zaslal 7. listopadu 1548 apelaèním radùm. V nìm si
panovník stì�uje, �e soudcové nedodr�ují pracovní dobu, èasto opou�tìjí Prahu
a neplní povinnosti. Panovník nabádal rady, aby svou práci vykonávali øádnì
a pøedev�ím prezident soudu, jím� byl od poèátku Ladislav (II.) Popel z Lobko-
vic, dohlédl na zlep�ení pomìrù. O tom, �e k nápravì rozhodnì nedo�lo hned,
svìdèí dal�í list Ferdinanda I., a to z 3. dubna roku 1549, kde vyèítá soudcùm,
�e jednání soudu postupuje pomalu a na jeho èinnost se mno�í stí�nosti.25

V poèátcích svého pùsobení se apelaèní soud potýkal také s nedostatkem
respektu ze strany soudù ni��í instance, tj. mìstských rad, které se mnohdy od-
mítaly podøídit jeho rozhodnutí.26  Èasto docházelo také k tomu, �e odvolávají-
cí se strana nebyla spokojena s rozsudkem apelaèního soudu a �ádala jeho revi-
zi u samotného panovníka, jako�to první a nejvy��í soudní instance v zemi.
Tìchto �ádostí zøejmì neustále pøibývalo, a tak v roce 1571 musel zasáhnout
císaø Maxmilián II. a pod trestem pokuty a vìzení zakázat bezpøedmìtné a øádnì
nezdùvodnìné odvolání ke své osobì.27

Kolem revizí soudních rozsudkù ve druhé polovinì 16. století vznikl spor,
který byl rovnì� výsledkem vzrùstajícího napìtí mezi stavy a panovníkem. Pøe-
zkoumání ortelù mìl provádìt, jak ji� bylo øeèeno, komorní soud za pøedsednic-
tví panovníka. Ve skuteènosti v�ak vìt�ina pøípadù pøicházela pøed královskou
radu, tedy pøed nejvy��í úøedníky, a panovník, který a� do roku 1583 pobýval
v Praze jen obèas, nebýval pøi jednání vìt�inou pøítomen. Král tedy nìkteré
zvlá�� dùle�ité pøípady projednával se svými dvorskými rádci, tj. nejèastìji se
èleny Øí�ské dvorské rady. To ov�em pova�ovali èe�tí stavové za vmì�ování
øí�ských úøadù do kompetence úøadù Èeského království a roku 1564 prosadili
vlo�ení èlánku do zemského zøízení, podle nìho� mìl panovník bìhem svého
pobytu v zemi øe�it sporné pøípady sám nebo toto právo delegovat na nìkoho
jiného. V dobì nepøítomnosti panovníka v zemi se mìl revizemi soudních roz-
sudkù zabývat pouze komorní soud. V roce 1575 si stavové na snìmu vymohli
od Maxmiliána II. slib, �e v�echny pøe pøicházející pøed panovníka má v jeho
nepøítomnosti øe�it zemský nebo komorní soud, popø. nejvy��í úøedníci Králov-
ství èeského, a to nikde jinde ne�li v Zelené svìtnici na Pra�ském hradì.
V �ádném pøípadì o nich nesmìlo být rozhodováno na jiných místech, a to ani
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�pøed rady dvorské nìmecké aneb jakékoli jiné... cizozemce, rady J. M. C.�28

Situaci v dobì nepøítomnosti panovníka v zemi se sna�il øe�it na poèátku své
vlády Rudolf II., který roku 1577 vydal první instrukci pro èeské místodr�ící
a pøiznal jim nejen pravomoc politickou a policejní, ale také dohled nad apeleè-
ním soudem.29  V roce 1610 bylo pøijato usnesení, �e o revizi rozsudku apelaè-
ního soudu u panovníka lze �ádat pouze v pøípadì, byla-li pøedmìtem pøe èest,
hrdlo nebo dìdictví.30

Jedním z nejcharakteristiètìj�ích rysù novì pùsobící instituce byla znaèná
nevyjasnìnost její kompetence, co� byl dùsledek ji� zmínìných sporù mezi sta-
vy a panovníkem. Pøesto�e v pùvodní instrukci Ferdinanda I. z roku 1548 se
mluví zcela jasnì o tom, �e rada nad apelacemi má slou�it jako odvolací instan-
ce pro rozsudky vze�lé ze soudního øízení královských mìst a má být tedy sou-
dem, pod jeho� pravomoc patøili pøedev�ím mì��ané, je nepochybné, �e si ape-
laèní soud postupnì osoboval právo stát se vrchním odvolacím soudem ve vìcech
civilních i trestních v zemi. Pod jeho pùsobnost patøili nejen mì��ané a lid ve
mìstech se zdr�ující, ale i osoby vy��ích stavù, pokud se spor týkal jejich mìst-
ského majetku. Pøicházela k nìmu také odvolání v tì�kých trestních pøípadech
venkovského obyvatelstva, kteøí patøili v první instanci k vrchnostenským sou-
dùm a soudùm krajských hejtmanù.31  Postupnì v�ak zaèal apelaèní soud v pøí-
padì potøeby pøedvolávat také osoby panského a rytíøského stavu, a to tak, �e
v tìchto sporech vùèi nim fungoval jako soud první instance.32  Proti tomu ov�em
èe�tí stavové protestovali a roku 1575 si na snìmu vymohli zákaz takových
pøesahù pùsobnosti apelaèního soudu a zasahování do pùsobnosti jiných soudù
(tj. do pùsobnosti soudu zemského a komorního): �J. M. C. to místo k apelacím
zøízené osobami hodnými z stavu panského, rytíøského a mìstského osazovati
a pøi tom naøíditi ráèí, aby ty nic jiného ne� to, proè s poèátku takové apelací
jsou naøízeny, odvolání k nim pøi�lá uva�ovaly a vypravovaly, jiných vìcí
a zvlá�tì osob z stavu panského a rytíøského k sobì nepøijímajíce a pøed nimi
�ádný aby odpovídati o to povinen nebyl.� Na tém�e snìmu vydal Maxmilián II.
také zákaz vydávání tzv. slepých rozsudkù, proto�e �se pøi tom mnozí nedostat-
kové nacházejí.�33

V prùbìhu èasu se mìnila také teritoriální pùsobnost apelaèního soudu. Ji�
od poèátku mìl být odvolacím soudem pro v�echny zemì Èeské koruny, fungo-
val v�ak nejprve pro mìsta èeská, koncem 16. století i pro moravská. Tato sku-
teènost byla definitivnì potvrzena za Rudolfa II. v roce 1583 a v roce 1611 pro
v�echna mìsta èeská. Ve druhé polovinì 16. století se apelaèní soud v Praze ujal
jako odvolací instance nejen u mìstských soudù slezských a lu�ických, ale
i u hornolu�ického zemského soudu a soudù bezprostøedních slezských kní�ec-
tví.34  Pod jeho pùsobnost patøilo také mìsto Cheb.35
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Personální obsazení

Jak ji� bylo øeèeno, apelaèní soud byl zalo�en jako instituce královská, její�
zamìstnanci byli králem jmenováni, odvoláváni, placeni a panovníkovi odpo-
vìdni. Jeho personální obsazení mìlo respektovat stavovské slo�ení, ale ji� od
poèátku byl kladem velký dùraz na zastoupení profesionálních, tedy právnì
vzdìlaných soudcù. V instrukci z roku 1548 jmenoval Ferdinand I. první ape-
laèní soud v Èechách v tomto slo�ení: Prezidentem se stal pøíslu�ník panského
stavu Ladislav (II.) Popel z Lobkovic a jednotliví radové byli 3 za panský stav
(Ludvík Bezdru�ický z Kolovrat, Jindøich Planský z Egenberka a �eberka, Adam
Øepický ze Sudomìøe), 3 za rytíøský stav (Petr Bechynì z La�an, Albrecht Kap-
líø ze Sulevic, M. Tomá� (Rakovnický) z Javoøice), 4 doktoøi práv (Gerhard
Aach, Christof Klöckler, Ludwig Schradin, Lorenz Knorr von Rosenroth) a za
mìstský stav 3 Pra�ané: Blasius No�ièka z Votnic, Johann Lukess, Johann Pam-
philus. Zøízením soudu, v nìm� byli paritnì zastoupeni jednotlivé stavy, jeho�
pùsobnost se v�ak na �lechtice nevztahovala, byla prolomena dosud respekto-
vaná zásada, �e jen pøíslu�níci stejného stavu se mohou soudit vzájemnì. Do�lo
tak k tomu, �e mì��ané se museli podøídit soudním rozsudkùm vynesených,
mimo jiné, pøíslu�níky �lechtického stavu.

Poèet soudcù, zasedajících v apelaèním soudu byl v dobì jeho zalo�ení sta-
noven na 14, vèetnì prezidenta, a v prùbìhu roku 1548 se zøejmì zvý�il na 15.
Velikost soudního kolegia se v zásadì dodr�ovala a� do roku 1628, kdy Ferdi-
nand II. stanovil poèet apelaèních radù na 16.36  Od roku 1548 do roku 1628 se
ve funkci prezidentù vystøídalo celkem 9 osob z pøedních panských rodin a ve
funkci radù celkem 115 osob ze stavu panského, rytíøského a mìstského. Ze
seznamù apelaèních radù je rovnì� patrné, �e pøi obsazování míst radù bylo
pøihlí�eno k tomu, aby pokud mo�no byli u soudu zastoupeni stavové ze v�ech
zemí Koruny èeské � setkáváme se zde tedy s pøíslu�níky �lechtických rodin
èeských, moravských, slezských a lu�ických.

Stavovské zastoupení, tak jak bylo urèeno pùvodní instrukcí, zùstalo zacho-
váváno, av�ak s výjimkou mìstského stavu. Zástupci pra�ských mìst postupnì
ze seznamù radù mizí a aèkoliv se sna�í znovu své zástupce do apelaèního sou-
du prosadit,37  jejich místo definitivnì zaujímají �kolení právníci, tj. soudci na
tzv. doktorské lavici, vìt�inou absolventi zahranièních univerzit. K tìm patøil
napø. Simon Proxenus a Sudetis, studující ve Wittenbergu u Filipa Melanchto-
na, pozdìji profesor na pra�ské universitì (viz seznam radù è. 38), a Rafael
Sobìhrd Mi�ovský te Sebu�ína, studující v Øímì (viz seznam radù è. 103). Byli
mezi nimi i autoøi významných právnických spisù � Gabriel Swiechinus, Johann
Baptista Eisen a Daniel Basilius von Deutschenberg (viz seznam radù è. 24, 67,
115).
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Radové zastávali své funkce velmi dlouho, èasto i nìkolik desetiletí, vìt�i-
nou a� do své smrti. Mnozí v�ak opustili místo soudce, aby pøestoupili do jiné-
ho úøadu. To byl pøípad Niklase von Nostitz, od roku 1577 komorního rady,
Jindøicha z Písnice, od 1593 královského prokurátora, Otty von Nostitz, od 1610
vicekancléøe, Rafaela Sobìhrda Mi�ovského ze Sebu�ína, od roku 1638 králov-
ského prokurátora, pozdìji podkomoøího, a Matthiase Arnoldina von Clarstein,
od roku 1626 øí�ského dvorního rady.

Pøi obsazování míst apelaèních radù zøejmì nehrálo �ádnou podstatnou roli
nábo�enské vyznání uchazeèe. Dùle�itìj�í byla loajalita vùèi panovníkovi, pra-
covitost a postupnì té� dosa�ené vzdìlání v oboru práv. A tak se v seznamech
soudcù objevují i osoby nekatolického vyznání � napø. Jindøich Planský z Egen-
berka a Václav Budovec z Budova. Vìt�inou v�ak pøevládalo vyznání katolické.

Èinnost soudu a vývoj jeho personálního obsazení probíhaly a� do roku
1618 bez vìt�ích zvratù. Stavovské povstání v�ak pøineslo i do této instituce
náhlé zmìny, av�ak zdá se, �e proti pùvodním domnìnkám, �e èinnost soudu
zcela ustala v letech 1618�1622, není oprávnìná, a soud nepøestal zcela fungo-
vat.38  Jedinou výjimkou je zøejmì rok 1619, kdy chybí doklady o jeho aktivitì.
Av�ak ji� 27. prosince 1619 jmenoval král Fridrich Falcký nového prezidenta
apelaèního soudu, a to Václava Budovce z Budova, a na poèátku ledna pøí�tího
roku slo�ili pøísahu dal�í novì jmenovaní radové (viz seznam radù è. 89�100).
Jediným soudcem, který zùstal ve funkci z pøedbìlohorského období, byl David
von Rohr a nìkteøí èlenové kanceláøe (viz seznam sekretáøù a kancelistù è. 30,
39, 43, 51).39  Po porá�ce povstání byla èinnost apelaèního soudu zcela ochro-
mena a první regulérní zasedání se konalo v novém obsazení 11. 4. 1622. Vìt�i-
na radù vykonávající funkci pøed rokem 1618, vèetnì prezidenta Fridricha
z Talenberka, byla znovu jmenována � viz seznam radù è. 52, 59, 62, 64, 75, 79,
84, 85, 88. Také do kanceláøe se vrací personál z pøedbìlohorského období (viz
seznam sekretáøù a kancelistù è. 39, 47 a 50). Zásadní zmìnou ve fungování
apelaèního soudu a v pravidlech pøi obsazování míst soudních radù pøinesla
v�ak a� císaøská instrukce Ferdinanda II. z roku 1628, podle ní� museli být
v�ichni radové katolického vyznání. Dùle�itým pøedpokladem pro jejich pøijetí
pak bylo slo�ení zkou�ky z práva.

Funkènost apelaèního soudu byla od samého poèátku zaji�tìna byrokratic-
kým zázemím v podobì kanceláøe, je� v letech 1548�1627 pro�la vývojem jak
co do poètu míst, tak co do struktury jejího slo�ení. Na poèátku èinnosti, tj.
v roce 1548, byli v kanceláøi zamìstnáni ètyøi úøedníci, a to jeden sekretáø a tøi
kancelisté. Èinnost sekretáøe byla definována v instrukci (viz vý�e) a je jisté, �e
na nìm le�ela hlavní zodpovìdnost za øádné vedení soudní agendy, vèetnì pøi-
jímání poplatkù a registrace projednaných pøípadù, a také jednání s odvolávají-
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cími se stranami. Funkce kancelistù se v prùbìhu druhé poloviny 16. století
specializovala, tak�e ji� v roce 1578 se setkáváme s písaøem a v roce 1602
s registrátorem. V této dobì také pøibývalo agendy a to nejen v èeském, ale
i v nìmeckém jazyce, a proto od 90. let 16. stol. se zaèínaji vedle sebe objevovat
zamìstnanci kanceláøe úøadující pouze v jednom z jazykù. Postupnì se celá
agenda rozdìlila na èeskou a nìmeckou, pøièem� vedením expedic byli povìøe-
ni èeský a nìmecký sekretáø. Souèástí personálu kanceláøe byl v�dy i dveøník
(vrátný).

Osudy apelaèního soudu po roce 1628

Po instrukci Ferdinanda II. v roce 1628, která pøedev�ím zpøesnila zásady
èinnosti apelaèního soudu a zpøísnila podmínky, za nich� se mohl stát uchazeè
soudcem, následovala v 17. století celá øada více èi ménì významných zmìn,
je� zasáhly do jeho vývoje. Ji� v roce 1635 byla vyòata z jeho kompetence
Dolní i Horní Lu�ice, a to v dùsledku ztráty tìchto území bìhem tøicetileté vál-
ky ve prospìch saského kurfiøta. Podle instrukce z roku 1644 se roz�íøila jeho
pùsobnost i na ostatní soudy, pokud nemìly od panovníka propùjèeno privilegi-
um tzv. inapelaènosti.40 V roce 1651 byla apelaènímu soudu svìøena agenda
hejtmanství nìmeckých lén a zde zùstala a� do roku 1835.41  K nejdùle�itìj�ím
obdobím pro vývoj soudnictví nejen v èeských zemích, ale také v rakouských,
patøilo bezesporu období tereziánské a josefinské. V letech 1752�1753 byla
poru�ena dosud dodr�ovaná zásada pragocentrismu v oblasti správy zemí Ko-
runy èeské a na Moravì byl zøízen zvlá�tní apelaèní soud v Brnì.42  Z pùsobnos-
ti pra�ského apelaèního soudu byl vyjmut v roce 1782 i zbytek Slezska.43 Nejra-
dikálnìj�í zmìnou pak byla soudní reforma Josefa II. v roce 1783, kdy byla
oddìlena justice od veøejné správy. Teprve v této dobì se definitivnì sjednotil
odvolací systém èeského i rakouského soudnictví. Nejvy��í soudní instancí se
stal Nejvy��í soudní úøad ve Vídni, druhou instancí pak novì zøízené apelaèní
soudy v Praze a v Brnì, které fungovaly a� do roku 1850. Tehdy byly nahrazeny
Vrchními zemskými soudy.44

Personální obsazení apelaèního soudu a jeho kanceláøe

1548�1627.

Seznam byl sestaven na základì údajù Manuálu apelaèního soudu (NA, AS,
inv. è. 68) a star�í literatury. Psaní nìkterých jmen bylo upraveno podle dne�-
ních pravidel, v závorce jsou uvedeny dal�í podoby. Datum nástupu do úøadu se
vìt�inou kryje s datem slo�ení pøísahy.
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Prezidenti
1. Ladislav (II.) Popel z Lobkovic, pán na Chlumci, prezident od února 1548 do

1570, � 18. 12. 1584.45

2. Jan Popel z Lobkovic, prezident od 9. 6. 1570 do 9. 11. 1577, � 1590 � viz
seznam radù è. 28.46

3. Jan Bezdru�ický z Kolovrat, prezident od 22. 11 1577 do 1585, � 1604.47

4. Jiøí ml. z Lobkovic, prezident od 19. 2. 1585 do 1590, � 10. 9. 1590.48

5. Kry�tof z Lobkovic, prezident od 16. 3. 1592 do 1603, � 25. 5. 1609.49

6. Ferdinand purkrabí z Donína, prezident od 19. 6. 1603 do 1610 (?), � 1611.50

7. Johan Zbynìk z Hasenburka, prezident od 12. 1. 1610 do 1616, � 1616.51

8. Fridrich z Talenberka, prezident od 21. 10. 1616 do 1618 (?), znovu jmeno-
ván 15. 3. 1622, v úøadu do 1643, � 13. 10. 1643.52

9. Václav Budovec z Budova, prezident od 27. 12. 1619 (do 8. 11. 1620),
� 21. 6. 1621.53

Radové

1. Ludvík Bezdru�ický z Kolovrat, rada za panský stav od poèátku února 1548,
� snad 1555.54

2. Jindøich Planský z Egenberka a �eberka (Plansky von Seeberg), rada za
panský stav od poèátku února 1548.55

3. Adam Øepický ze Sudomìøe rada za panský stav od poèátku února 1548,
� 1551.56

4. Petr Bechynì z La�an (auf Pieczin), rada za rytíøský stav od poèátku února
1548.57

5. Albrecht Kaplíø ze Sulevic, rada za rytíøský stav od poèátku února 1548,
� snad 1554 (1561).58

6. Gerhard Aach, Dr., rada od poèátku února 1548.59

7. Christof Klöckler (Kläkler), Dr., rada od poèátku února 1548.60

8. Ludwig Schradin (Schrabýn), Dr., rada od poèátku února 1548.61

9. Lorenz Knorr von Rosenroth, Dr., rada od poèátku února 1548.62

10. Johann Wellinger (Wollinger), Dr., rada od 25. 6. 1548.63

11. Blasius No�ièka z Votnic (z Votína), Dr., rada od 25. 6. 1548, � asi 1570.64

12. Johann Lukess (Turaß), Dr., rada od 25. 6. 1548.65
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13. Johann Pamphilus, Dr., rada od 25. 6. 1548.66

14. Tomá� (Rakovnický) z Javoøice, rada za rytíøský stav od 25. 6. 1548, � kol.
1555.67

15. Vilém Muchek z Bukova, rada za rytíøský stav od 1550.68

16. Jan z Vitence (Witenec�, Wittencz), rada za rytíøský stav od 1553.69

17. Valentin von Sauermann, rada za rytíøský stav od 7. 8. 1553.70

18. Paul Brissmann, Dr., rada od 7. 11. 1553.71

19. Adolf Grube (Gruber), Dr., rada od 26. 2. 1554.72

20. Christof von Tschirnhaus, rada za rytíøský stav od 16. 5. 1556, � 1571.73

21. Matthäus von Logau, rada za rytíøský stav od 16. 5. 1556.74

22. Ernst von Rechenberg, rada za rytíøský stav od 16. 5. 1556, � snad po 1586.75

23. Lorenz Strauch, Dr., rada od 16. 5. 1556.76

24. Gabriel Swiechinus (Schwichinus), Dr., rada od 7. 5. 1557 do 1587, � 25. 5.
1587.77

25. Otto Höring (Häring), Dr., rada od 4. 2. 1558.78

26. Johann Sebastian von Zedtwitz (Zettwitz), rada za rytíøský stav od 7. 6.
1559, � 25. 9. 1585.79

27. Michael Aichler, Dr., rada od 17. 12. 1559.80

28. Jan ml. Popel z Lobkovic, rada za panský stav od 17. 12. 1560, od 9. 6. 1570
prezident � viz seznam prezidentù è. 2.

29. Martin Widerin, Dr., rada od 17. 7. 1562.81

30. Jakob von Waxwacziar, rada za rytíøský stav od 17. 7. 1562.82

31. Václav Kamarýt z Rovin (Bomorith, Gamaryth), rada za rytíøský stav od
17. 7. 1562 do 1593, � 17. ledna 1593.83

32. Jáchym z Bílé, rada za rytíøský stav od 26. 8. 1562, � 1569.84

33. Marek Lidl z Lidlova (von Lidlau), Dr., rada od 1564, � 4. 12. 1592.85

34. Johann Rüdiger (Rödinger), Dr., rada od 29. 11. 1564.86

35. Niklas (Nikol) von Nostitz, rada za rytíøský stav od 27. 1. 1567, � 1590.87

36. Johann Tonner (Donner) von Truppach, Dr., rada od 12. 3. 1567 snad do
1620, � 25. 5. 1620.88

37. Elias Grünberger, Dr., rada od 10. 6. 1567.89

38. Simon Proxenus a Sudetis, Dr., rada od 17. 6. 1567 do 1576, � 7. 12. 1576.90
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39. Julius hrabì �lik, rada za panský stav od 7. 6. 1570, � 1575.91

40. Jan Bezdru�ický z Kolovrat, rada od 26. 10. 1571 do 22. 11. 1577, od
22. 11. 1577 prezident � viz seznam prezidentù è. 3.

41. Johann Selyph, Dr., rada od 25. 10. 1574, � 18. 3. 1587.92

42. Karel hrabì z Vald�tejna, rada za panský stav od 22. 11. 1577.93

43. Melchior von Rechenberg, rada za rytíøský stav od 17. 3. 1578, � po 1608.94

44. Friedrich von Kreckwitz, rada za rytíøský stav od 17. 11. 1578.95

45. Ferdinand hrabì �lik, rada za panský stav od 12. 9. 1581 do 1618, � 2. 5.
1618.96

46. Hieronimus Michel, Dr., rada od 12. 9. 1581, � 10. 1. 1595.97

47. Ehrenfried von Minckwitz (auf Püschel), rada za rytíøský stav od 20. 3.
1583.98

48. Daniel Prinz, rada za rytíøský stav od 15. 4. 1583.99

49. Václav Budovec z Budova, rada za rytíøský stav od 14. 8. 1584 do 1603, od
27. 12. 1619 prezidentem, � 21. 6. 1621 � viz seznam prezidentù è. 9.

50. Matthias Kremer (Kremmer), Dr., rada od 8. 7. 1585 do 1605, � 20. 5. 1605.100

51. Peter von Rotis, Dr., rada od 3. 6. 1587.101

52. Johann Kauffler (Kauffer), Dr., rada od 21. 8. 1587 do 1618 (?), znovu
jmenován 11. 4. 1622, v radì do 14. 2. 1628, � 2. 6. 1632.102

53. Jindøich z Písnice, Dr., rada od 6. 2. 1589 do 1593, � 25. 6. 1613.103

54. Georg Kall, Dr., rada od 14. 12. 1589 do 1599, � 26. 8. 1599.104

55. Matthias Heinrich, Dr., rada od 15. 2. 1593 do 1598, � 7. 3. 1598.105

56. Heinrich Anselm von Promnitz, rada za rytíøský stav od 17. 3. 1594.106

57. Gabriel Hain, Dr., rada od 3. 5. 1594.107

58. Ludwig Schwarzmeier, Dr., rada od 30. 5. 1595, � 27. 10. 1605.108

59. Wenzel von Fliessenbach (Fliesenbach, Flüßenbach), Dr., rada od 21. 6.
1596 do 1618 (?), znovu jmenován 11. 4. 1622, � 21. 4. 1625.109

60. Erasmus Heidel (Heidelius), Dr., rada od 2. 6. 1597 do 1617, � 17. 9. 1617.110

61. Felix von Rüdinger (Ridiger), Dr., rada od 29. 7. 1597, � 1639.111

62. Melchior Gniesen (Gnisen) von Kobach, Dr., rada od 11. 1. 1600 do 1618
(?), znovu jmenován 11. 4. 1622, � 5. 10. 1627.112

63. Johann von Mettich (Möttig), rada za rytíøský stav od 30. 5. 1602.113
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64. Arnold von Berglas (Berglos), rada za rytíøský stav od 26. 4. 1604 do 1618
(?), znovu jmenován apelaèním radou 13. 12. 1623 a 4. 9. 1629, � 1631.114

65. Franz Gansneb Tengnagel z Kampu (Ganßnab Tengnagell), rada za rytíøský
stav od 25. 9. 1604, � 1632.115

66. Michael Kahl von Kahlmannsdorf, rada za rytíøský stav od 19. 11. 1604.116

67. Johann (Baptista) Eisen, Dr., rada od 8. 7. 1605.117

68. Johann von Lober, Dr., rada od 2. 9. 1605.118

69. Niklas Maius, Dr., rada od 2. 3. 1606 do 1617, � 27. 11. 1617.119

70. Wilhelm Heinrich (Friedrich?) z Písnice, rada od 8. 6. 1606.120

71. Simeon Kohaut von Liechtenfeld (Lichtenfels), rada od 9. 6. 1606, � 28. 3.
1617.121

72. Karl Imhoff, rada od 23. 9. 1606 do 1610.122

73. Otto von Nostitz, rada za panský stav od 13. 10. 1606 do 1610, � 1630.123

74. Ferdinand Lang z Langenfelsu, rada za rytíøský stav od 26. 4. 1607.124

75. Kaspar Magnus (Vilém) von Minckwitz, rada za panský stav od 4. 5. 1607
do 1618 (?), znovu jmenován 15. 12. 1622, v radì do 29. 11. 1628.125

76. Albrecht Lib�tejnský z Kolovrat, rada za panský stav od 7. 7. 1607, snad do
1630, � snad 1648.126

77. Albrecht Kaplíø ze Sulevic, rada za rytíøský stav od 29. 2. 1608, � 1614
(1619).127

78. Otto Melander, Dr., rada od 21. 10. 1610.128

79. Jan Daniel Kapr z Kapr�tejna (Kapper von Kapperstein), Dr., rada za rytíø-
ský stav (?) od 4. 2. 1611 do 1618(?), znovu jmenován 11. 4. 1622, � 1626.129

80. Peter Müller von Mühlhausen (Müllner, Millner z Milhauzu, Milhausu),
rada za rytíøský stav od 30. 6. 1611.130

81. Martin Rebman (Rabmann), Dr., rada od 2. 8. 1611, � 19. 3. 1617.131

82. Heinrich von Stange, rada za rytíøský stav od 1. 3. 1612 do 22. 8. 1616.132

83. Otto von Uttmann (Ulbman ?), rada za rytíøský stav od 8. 1. 1613.133

84. Johann (Hans) Friedrich von Minckwitz, rada za rytíøský stav od 17. 5. 1613
do 1618 (?), znovu jmenován 16. 8. 1623, v radì do 29. 11. 1628.134

85. Jiøí Vilém Michna, rada za rytíøský stav od 5. 12. 1616 do 1618 (?), znovu
jmenován 18. 4. 1622, � 24. 4. 1640.135
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86. David von Rohr, Dr., rada za rytíøský stav od 26. 1. 1617, znovu jmenován
16. 6. 1620.136

87. Wolf Wilhelm Laminger von Albenreut (Lamingár z Albenreutu, Lammin-
ger), rada za rytíøský stav od 14. 3. 1618, � kol. 1635.137

88. Peter Fuchs, Dr., rada od 14. 3. 1618, ve funkci zùstal i po povstání, znovu
jmenován 11. 4. 1622, � 1627.138

89. Georg Haneuschildt (Havenschildt) von Fürstenfeld (Füerstenfeldt), rada
v nìmecké expedici od 3. 1. 1620.139

90. Adam Carfin, rada v nìmecké expedici od 3. 1. 1620.140

91. Benjamin Fruvein z Podolí (Fruwein), rada v èeské expedici od 3. 1. 1620,
� kol. 1637.141

92. Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu (von Otterßdorff), rada v èeské expedici od
3. 1. 1620, � 1653.142

93. Elias Roßin, rada v èeské expedici od 3. 1. 1620.143

94. Paul Joschin, rada od 3. 1. 1620.144

95. Leopold hrabì �lik (Schlick graff zu Passaun), nìmecký rada od 14. 4.
1620.145

96. Georg Friedrich, Dr., nìmecký rada od 14. 4. 1620.146

97. Philip Eger, Dr., nìmecký rada od 14. 4. 1620.147

98. Jakob Reyman, nìmecký rada od 14. 4. 1620.148

99. Michel Wenczelius, Dr., rada od 30. 6. 1620.149

100. Johann von Krekhelßhoffen, rada od 21. 7. 1620.150

101. Johann Konrad Kropf von Adlersdorf (Adlendorff), Dr., rada od 12. 4.
1622 do 29. 11. 1628, � 11. 6. 1646.151

102. Anton von Landy, rada za rytíøský stav od 18. 4. 1622, � 29. 8. 1649.152

103. Rafael Sobìhrd Mi�ovský ze Sebu�ína (Winsch, Winschofsky), Dr., rada
od 2. 5. 1622, od 1637 za rytíøský stav, � 13. 7. 1644.153

104. Heinrich Sitonius (Sittowius), Dr., rada od 2. 5. 1622, � 28. 3. 1623.154

105. Johann Wenczelius von Kolsdorf, rada za rytíøský stav od 23. 11. 1622.155

106. Johann Sixt Hadt (Johann Spithed von Prossecz, von Prosec�), Dr., rada od
23. 11. 1622 do 1624, � 9. 5. 1624.156

107. Mathias Werdemann, rada za rytíøský stav od 1. 6. 1623.157

108. Bartholomäus Brunner, rada za rytíøský stav od 1. 6. 1623, � 22.12. 1629.158
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109. Andreas Kottwa von Freyfeld, rada od 19. 10. 1623, od 1645 za rytíøský
stav, � 28. 5. 1650.159

110. Paul Wenzelius (Wenerelius), Dr., rada od 10. 11. 1623, od 1661 v radì za
rytíøský stav, � 10. 3. 1663.160

111. Johann Christof Schreppel von Schreppelsberg, rada od 18. 4. 1624 do 30.
11. 1634, � 26. 2. 1651.161

112. Matthias Arnoldin von Clarstein, rada za rytíøský stav od 1. 7. 1625 snad
do 1626, � 1648.162

113. Julius Jagman von Göttin (Jagemann von Bötting), rada za rytíøský stav od
8. 6. 1626 do 1629, � 13. 4. 1629.163

114. Wilhelm Raymund von der Boy, rada za rytíøský stav od 24. 12. 1627 do
1658, � 25. 3. 1658.164

115. Daniel Basilius (Blasius) von Deutschenberg, Dr., rada od 24. 12. 1627,
� 26. 5. 1628.165

Sekretáøi a kancelisté

1. Johan Doma�lický (Domazlizky), èeský sekretáø od 1548.166

2. Brixius Doma�lický (Domazliczky), kancelista (?) od 1548.167

3. Ulrich Bischoff, kancelista (?) od 1548.168

4. Christoff Han, kancelista (?) od 1548.169

5. Johann Balbinus z Vorlièné (von Worliczna), sekretáø od 1552.170

6. Ambrosius Lübeck, kancelista (?) od 1. 4. 1552.171

7. Ludwig Granawsky, kancelista (?) od 1552.172

8. Nicolaus Agnellus, kancelista (?) od 26. 7. 1552.173

9. Absolon Lehen, kancelista (?) od 19. 9. 1554.174

10. Jan Bezdìcký (Bezdieczky), kancelista (?) od 13. 6. 1556, � 1582.175

11. Albrecht Liemer, kancelista (?) od 1556, � 12. 5. 1607.176

12. Niklas Ottensdorf, sekretáø od 1558.177

13. Gregorius Freyttag, kancelista (?) od 14. 4. 1567.178

14. Matthias Zaß, kancelista (?) od 16. 7. 1567.179

15. Albrecht Khindler (Kindter) st., sekretáø od 12. 9. 1570.180

16. Michael Pols, kancelista (?) od 14. 2. 1573.181

17. Albrecht Khindler (Kindter) ml., sekretáø od 9. 11. 1573.182

18. Hanns Granauer, písaø od 13. 1. 1578.183

19. Johan z Dubence (Zdubencze), písaø od 13. 1. 1578, � duben 1607.184
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20. Daniel Rampusch, písaø od 3. 8. 1581.185

21. Jan Kapaun von Karlow, písaø od 12. 7. 1583.186

22. Michel Kall, kancelista (?) od 9. 4. 1583.187

23. Wenzel Puchner, kancelista (?) od 17. 12. 1583.188

24. Eustachius Landeckh von Glacz, písaø od 19. 8. 1585.189

25. Leonard Mehr von Ach, písaø od 1. 7. 1588, od 1. 1. 1602 registrátor
a taxátor.190

26. Sigmund Rättich, písaø od 1. 7. 1587.191

27. Samuel Lipenský z Prostic (Lipensky von Prostiutz), èeský písaø od 16. 7.
1592.192

28. Rudolf Pusch, nìmecký písaø od 13. 7. 1593.193

29. Kaspar Zeller, nìmecký písaø od 28. 12. 1594.194

30. Georg Lanng, èeský písaø od 20. 1. 1600, èeský expeditor od 3. 1. 1620.195

31. Hans Zeller, písaø od 27. 10. 1600.196

32. Hans Frodl, èeský kancelista od 8. 5. 1601.197

33. Daniel Kamarith, kancelista od 19. 8. 1602.198

34. Franz Ludwig, èeský sekretáø od 7. 6. 1603, � 4. 8. 1615.199

35. Nicolaus Hofmann, nìmecký písaø od 26. 6. 1603, registrátor od 10. 10.
1611.200

36. Matyá� Jankovský (Jankowski) èeský písaø od 26. 6. 1603.201

37. Gottfried Hertl, nìmecký sekretáø od 9. 11. 1604.202

38. Hannß Hockh, nìmecký písaø od 1. 3. 1604.203

39. Paul Julisch, èeský kancelista od 12. 8. 1605, èeský registrátor od 3. 1. 1620,
znovu jmenován èeským kancelistou 6. 12. 1622, � 25. 1. 1632.204

40. Johannes Rasper, nìmecký kancelista od 12. 8. 1605.205

41. Mathias Arnoldinus, nìmecký sekretáø od 8. 8. 1606 do 8. 8. 1612.206

42. Jan Dlauhej (Dlaudey), èeský sekretáø od 8. 2. 1607, � 13. 8. 1609.207

43. Martin Kling, kancelista od 11. 5. 1610, nìmecký registrátor od 3. 1. 1620.208

44. David Körnichen, nìmecký kancelista od 11. 5. 1610.209

45. Sebastian Randtitsch, kancelista v nìmecké expedici od 18. 5. 1612, � 2. 12.
1615.210

46. Andreas Schmidtpoch, nìmecký kancelista od 14. 7. 1614.211

47. Georg Wunschwicz, nìmecký kancelista od 14. 7. 1614, znovu jmenován
11. 4. 1622, registrátor od 17. 7. 1623, od 25. 4. 1628 nìmecký sekretáø,
krátce pøed smrtí císaøský rada, � 20. 5. 1645.212

48. Johanes Kormenski von Ebenfeldt, èeský kancelista od 14. 7. 1614.213
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49. Vilém Platejs z Platen�tejna (Plateis von Platenstein), èeský kancelista od
22. 5. 1614, registrátor od 11. 4. 1622.214

50. Martin Reymann (zu Linz), nìmecký sekretáø od 13. 6. 1614, znovu jmeno-
ván po povstání 11. 4. 1622.215

51. Christof Winckhler (Winckler), nìmecký expeditor od 19. 10. 1615, ingro-
sista od 3. 11. 1617, adjunkt nìmeckého registrátora od 3. 1. 1620.216

52. Stephan Ilgen, nìmecký sekretáø od 3. 1. 1620.217

53. Paul Aretin, èeský sekretáø od 3. 1. 1620.218

54. Esaias Scholcz, nìmecký kancelista od 3. 1. 1620.219

55. Johannes Abelniger (Abelinger?), nìmecký kancelista (?) od 3. 1. 1620.220

56. Paul Rosal, èeský kancelista od 3. 1. 1620.221

57. Jan Vodòanský (Wodnianßky), èeský kancelista od 3. 1. 1620.222

58. Heinrich Dreyling, adjunkt sekretáøe od 18. 2. 1620.223

59. Johannes Spaner, èeský kancelista od 15. 6. 1620.224

60. Georg Jung, kancelista od 22. 6. 1620.225

61. Daniel Ka�par Blovský (Blowsky), èeský sekretáø od 11. 4. 1622 do 1637,
� 26. 10. 1637.226

62. Hans Drncka, èeský kancelista od 12. 4. 1622 do 2. 1. 1623.227

63. Hans Kauffman, nìmecký kancelista od 12. 4. 1622, � 25. 12. 1622.228

64. Christof Winckler, nìmecký kancelista od 6. 12. 1622, � 1632.229

65. Johann Matthias Holndorff, kancelista od 10. 1. 1623, � 31. 8. 1632.230

66. Adam Pfeiffer, kancelista od 10. 1. 1623, od 6. 12. 1640 èeský registrátor,
� 1656.231

67. Jiøí Baro� (Barosch), èeský kancelista od 29. 3. 1623, � 17. 7. 1623.232

68. Johann Kramer, nìmecký sekretáø od 18. 6. 1627.233

Dveøníci

1. Hanß Trager, dveøník od 1548.234

2. Georg Neysser, dveøník od 1556.235

3. Erasmus Khundt, dveøník od 28. 11. 1571.236

4. Jeremias Hoffman, dveøník od 19. 11. 1579.237

5. Geörg Vogel, dveøník od 27. 6. 1603.238

6. Martin Bladensky, dveøník od 19. 5. 1608.239

7. Jobst Düringk, dveøník od 24. 9. 1621.240
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16. Jahrhunderts bis 1620, Neues Lausitzisches Magazin 63, 1887, s. 137�
139 (dále jen Knothe 1887).

87 NA, AS, inv. è. 68, fol. 3v; Schmidt, s. 149; Knothe 1887, s. 104.
88 NA, AS, inv. è. 68, fol. 3v; Auersperg, II, s. 100; Schmidt, s. 149, uvádí jako

termín nástupu 8. 3. 1567.
89 NA, AS, inv. è. 68, fol. 3v; Schmidt, s. 149.
90 NA, AS, inv. è. 68, fol. 3v; Auersperg, II, s. 207�208; Schmidt, s. 149.
91 NA, AS, inv. è. 68, fol. 3v; Schmidt, s. 149; OSN 14 (1899), s. 676.
92 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4r; Auersperg, II, s. 48; Schmidt, s. 150.
93 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4r; Schmidt, s. 150.
94 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4r; Schmidt, s. 150; Knothe 1887, s. 133.
95 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4v; Schmidt, s. 150.
96 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4v; Auersperg, II, s. 92; Schmidt, s. 150.
97 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4v; Schmidt, s. 151.
98 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4v; Schmidt, s. 151; OSN 17 (1901), s. 392.
99 NA, AS, inv. è. 68, fol. 4v; Schmidt, s. 151.

100 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5r; Auersperg, II, s. 96; Schmidt, s. 152.
101 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5r; Schmidt, s. 152.
102 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5r, 29r; Auersperg, II, s. 102; Schmidt, s. 152.
103 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5r; Auersperg, II, s. 112; Schmidt, s. 152.
104 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5r; Auersperg, II, s. 139; Schmidt, s. 152.
105 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v; Auersperg, II, s. 45: uvádí jako datum nástupu 7.

3. 1593; Schmidt, s. 153: uvádí rovnì� 7. 3. 1593.
106 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v; Schmidt, s. 153; Knothe 1887, s. 128.
107 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v; Schmidt, s. 153.
108 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v; Auersperg, II, s. 186; Schmidt, s. 153, uvádí jako

datum nástupu 30. 3. 1595.
109 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v, 29r; Schmidt, s. 153, uvádí jako datum nástupu

21. 6. 1596.
110 NA, AS, inv. è. 68, fol. 5v; Auersperg, II, s.145; Schmidt, s. 153.
111 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r; Schmidt, s. 154, uvádí datum nástupu 20. 6. 1597;

Knothe 1887, s. 138.
112 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r, 29r; Auersperg, II, s. 154; Schmidt, s. 154, uvádí

datum úmrtí 6. 10. 1627.
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113 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r; Schmidt, s. 154.
114 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r, 10r, 29v, 31r; Schmidt, s. 154.
115 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r; Schmidt, s. 154; OSN 25 (1906), s. 215.
116 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6r; Schmidt, s. 155, uvádí jako nástupu 10. 11. 1604.
117 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Schmidt, s. 155.
118 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 155.
119 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Auersperg, II, s. 204; Schmidt, s. 155.
120 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 155, uvádí jako nástupu 2. 6. 1606.
121 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Auersperg, II, s. 51; Schmidt, s. 155.
122 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Schmidt, s. 156.
123 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 156, uvádí jako termín nástupu záøí

1606; OSN 18 (1902), s. 435.
124 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 156; OSN 15 (1900), s. 622.
125 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v, 29r; Schmidt, s. 156; OSN 17 (1901), s. 392.
126 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 156; OSN 14 (1889), s. 601.
127 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Schmidt, s. 157; OSN 13 (1898), s. 968�969.
128 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Schmidt, s. 157.
129 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r, 29r; Schmidt, s. 157; OSN 13 (1898), s. 981.
130 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v; Schmidt, s. 157; OSN 17 (1901), s. 357.
131 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7r; Schmidt, s. 157.
132 NA, AS, inv. è. 68, fol. 6v; Schmidt, s. 157.
133 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v; Schmidt, s. 158.
134 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v, 29v; Schmidt, s. 158; Knothe 1887, s. 98.
135 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v, 29r; Schmidt, s. 158; OSN 17 (1901), s. 285�286.
136 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v, 21v; Schmidt, s. 158.
137 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v; Schmidt, s. 158; OSN 15 (1900), s. 591.
138 NA, AS, inv. è. 68, fol. 7v, 29r; Schmidt, s. 158.
139 NA, AS, inv. è. 68, fol. 21r.
140 Tamté�.
141 NA, AS, inv. è. 68, fol. 21r; OSN 9 (1895), s. 738�739.
142 NA, AS, inv. è. 68, fol. 21r; OSN 18 (1902) s. 982.
143 NA, AS, inv. è. 68, fol. 21r.
144 Tamté�.
145 Tamté�.
146 NA, AS, inv. è. 68, fol. 21v.
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147 Tamté�.
148 Tamté�.
149 Tamté�.
150 Tamté�.
151 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Auersperg, II, s. 105; Schmidt, s. 159, uvádí

datum úmrtí 12. 6. 1646.
152 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Auersperg, II, s. 140; Schmidt, s. 159.
153 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Auersperg, II, s. 198�200; Schmidt, s. 159, uvádí

jako datum úmrtí 21. 11. 1644.
154 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Schmidt, s. 159, uvádí datum nástupu 13. 8. 1622.
155 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Schmidt, s. 160.
156 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r; Auersperg, II, s. 93; Schmidt, s. 160.
157 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29v; Schmidt, s. 160.
158 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29v; Schmidt, s. 160.
159 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29v; Auersperg, II, s. 101; Schmidt, s. 160.
160 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29v; Auersperg, II, s. 47�48; Schmidt, s. 160�161.
161 NA, AS, inv. è. 68, fol. 29r�31r; Auersperg, II, s. 40; Schmidt, s. 161.
162 NA, AS, inv. è. 69, pag. 17; Schmidt, s. 161.
163 NA, AS, inv. è. 68, fol. 30r: �...er zuvor in Wien�; Auersperg, II, s. 70; Schmidt,

s. 161.
164 NA, AS, inv. è. 68, fol. 30r; Auersperg, II, s. 50; Schmidt, s. 161, uvádí

datum nástupu 24. 2. 1627.
165 NA, AS, inv. è. 68, fol. 30r; Auersperg, II, s. 112�113; Schmidt, s. 162.
166 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r; Schmidt, s. 269.
167 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r.
168 Tamté�.
169 Tamté�.
170 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r; Auersperg, II, s. 22; Schmidt, s. 269.
171 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r.
172 Tamté�.
173 Tamté�.
174 Tamté�.
175 Tamté�.
176 Tamté�.
177 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r; Schmidt, s. 269.
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178 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r.
179 Tamté�.
180 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r; Schmidt, s. 270.
181 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r.
182 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r; Schmidt, s. 270.
183 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8r.
184 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8v: �Adj. 9. Decembris ao 1580 hatt herr Jan von

Kolowrat s.g. mir Albrechten Limmer befolen, das ich dem Jan Zdubencze,
schreiber bey der appellation, von dato hinfuro jarlich zur besoldung 100 ßß
wie anndern schreibern reichen soll. Anzeigende es wer des herrn von Bern-
stein und sein ernster befelch. Sy beide wolten mich hierinnen vertretten.�

185 NA, AS, inv. è. 68, fol. 8v.
186 Tamté�.
187 Tamté�.
188 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9r.
189 Tamté�.
190 Tamté�.
191 Tamté�.
192 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9r.
193 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9r.
194 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9v.
195 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9v, 23r.
196 NA, AS, inv. è. 68, fol. 9v.
197 Tamté�.
198 Tamté�.
199 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r; Schmidt, s. 270, uvádí datum nástupu 7. 5. 1603.
200 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r.
201 Tamté�.
202 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r; Schmidt, s. 270.
203 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r.
204 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r, 23r, 37r.
205 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r.
206 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10r: 8. 8. 1612 byl jmenován sekretáøem dvorské

komory; Schmidt, s. 270.
207 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10v; Schmidt, s. 270.
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208 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10v, 23r.
209 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10v.
210 Tamté�.
211 Tamté�.
212 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10v, 37r; Schmidt, s. 271.
213 NA, AS, inv. è. 68, fol. 10v.
214 Tamté�.
215 NA, AS, inv. è. 68, fol. 11r, 37r � pøedtím krátce od 30. 5. 1614 byl nìmec-

kým sekretáøem u èeské kanceláøe; Schmidt, s. 271.
216 NA, AS, inv. è. 68, fol. 11r, 23r.
217 NA, AS, inv. è. 68, fol. 23r.
218 Tamté�.
219 Tamté�.
220 Tamté�.
221 Tamté�.
222 Tamté�.
223 NA, AS, inv. è. 68, fol. 23v.
224 Tamté�.
225 Tamté�.
226 NA, AS, inv. è. 68, fol. 37r; Auersperg, II, s. 186; Schmidt, s. 271.
227 NA, AS, inv. è. 68, fol. 37r.
228 Tamté�.
229 Tamté�.
230 Tamté�.
231 NA, AS, inv. è. 68, fol. 37r; Auersperg, II, s. 135.
232 NA, AS, inv. è. 68, fol. 37r.
233 NA, AS, inv. è. 68, neuvádí; inv. è. 69, pag. 126: datum pøísahy 22. 12. 1626;

Schmidt, s. 271.
234 NA, AS, inv. è. 68, fol. 11r.
235 Tamté�.
236 Tamté�.
237 Tamté�.
238 Tamté�.
239 Tamté�.
240 NA, AS, inv. è. 68, fol. 46r.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE ANFÄNGE DES APPELLATIONSGERICHTS IN BÖHMEN UND
SEINE PERSONALBESETZUNG 1548�1627

JAROSLAVA HAUSENBLASOVÁ

Die Gründung des Appellationsgerichts im Jahre 1548 als einer Rekurs-
instanz des zweiten Rechtszugs gehört zu bedeutendsten Eingriffen des Königs
Ferdinand I. von Habsburg ins böhmische Verwaltungssystem. Der Grund dazu
war nicht nur Tendenz um Durchsetzung der Zentralisationspolitik des
Herrschers (unter anderem) auch im böhmischen Gerichtswesen, aber vor allem
bisherige mangelhafte Funktionsfähigkeit des städtischen Gerichtssystems. In
der Anfangsphase dessen Entwicklung, d. h. 1548�1627, hatte der sog.
Appellationsrat die Aufgabe, vor allem über die aus allen Ländern der
Böhmischen Krone ankommenden Rekurse der Stadtgerichte zu bestimmen. Die
Grundsätze seiner Tätigkeit und seine Kompetenzen wurden in der königlichen
Instruktion aus dem Jahre 1548 festgelegt. Sein Sitz war in Prag. Es bildete als
königliches Gericht Gegengewicht zu den anderen Gerichten mit dem
Landeswirkungsbereich, die unter dem Einfluss der Stände waren. Die
Angestellten des Gerichts wurden vom König bestellt, abgerufen, bezahlt und
dem Herrscher verantwortlich. Die Personalbesetzung berücksichtigte die
Ständestruktur und die Richter sollten aus dem Herren-, Ritter- und Bürgerstand
stammen. Vom Anfang an wurde der besondere Nachdruck an die Vertretung
der ausgebildeten Juristen, d. h. Doktor der Rechte, gelegt. Die lösten die Richter
aus den Bürgerstand nach und nach ab. Die Wirkung des Appellationsgerichts
in Böhmen half die Grundsätze des römisch-kanonischen Prozesses durch-
zusetzen und vor allem beschleunigte die Professionalisierung des Gerichts-
wesens.
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DR. JOSEF PLUHAØ � KANCLÉØ A VYSLANEC ØÁDU
MALTÉZSKÝCH RYTÍØÙ.

(K NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYKÙ
S ÈESKOSLOVENSKEM V ROCE 1939)

Zlatu�e Kukánová

Po rozpadu monarchie a vzniku samostatného Èeskoslovenska se ve spoleè-
nosti èastìji projevovaly tendence smìøující k potlaèení a oslabení v�eho, co jen
v náznaku èi vzdálenì pøipomínalo staré èasy. To se pochopitelnì dotklo kromì
�lechty i øímsko-katolické církve, spojené po staletí s rodem vládnoucích Habs-
burkù. Na jmenování arcibiskupù a biskupù mìl toti� a� do roku 1918 bezpro-
støední vliv císaø, tak�e v pra�ské a v olomoucké arcidiecézi byli èasto dosazo-
váni nìmecky mluvící hodnostáøi, podporující vìt�inou protièeské nálady.1 Dlou-
holetá proticírkevní agitace mladoèeských a pokrokovì smý�lejících kruhù na-
�la po 28. øíjnu snadno odezvu u protinábo�ensky a protikatolicky naladìného
obyvatelstva, které nezapomnìlo na pøístup vysokých církevních hodnostáøù
k národnostní otázce a mìlo v �ivé pamìti neblahou roli církve donedávna �eh-
nající smrtícím zbraním.2 Veøejné akce proti církevním symbolùm na rùzných
místech lze pova�ovat za poèátek snah o vyúètování s Øímem, je� mìly násle-
dovat jako dal�í krok po úspì�ném odtr�ení od Vídnì.2 Nejznámìj�ím pøípadem
bylo str�ení mariánského sloupu na Staromìstském námìstí dne 3. listopadu
1918. Hnutí �Pryè od Øíma� získávalo stále více pøívr�encù, vyu�ívajících rùz-
ných akcí k podvracení církevních pozic. Pozornosti davu neunikly ani pra�ské
nemovitosti øádu maltézských rytíøù na Malé Stranì, konkrétnì chrám Panny
Marie Vítìzné, známý domácím i zahranièním turistùm spí�e pod názvem
U Pra�ského Jezulátka, a øádový konventní chrám Matky Bo�í pod øetìzem.3

Zatímco nìkteøí z domácích politikù nepatøili k obdivovatelùm a ctitelùm lesku
oltáøù, monstrancí, procesí, ani brokátem vy�ívaných ornátù, na�li se mezi nimi
i takoví, kteøí se sna�ili hledat kompromis a východisko z nastalé situace.4

Èeské velkopøevorství maltézského øádu, který byl jedním z nejdéle pùsobí-
cích na na�em území, reprezentovalo v mladé Èeskoslovenské republice kon-
zervativní katolické køídlo, zamìøené finanènì a politicky pøedev�ím na �lech-
tické kruhy.5 Jeho postavení v novì se konstituující spoleènosti komplikoval
fakt, �e stále zùstávalo souèástí èesko-rakouského velkopøevorství (provincie)
s pøevahou rakouského, tj. nìmeckého, vlivu a se sídlem ve Vídni.6 Proto byl
vzájemný pomìr politické reprezentace nového státu a tradièního øádu s bohatou
minulostí a� do poloviny dvacátých let 20. století pomìrnì rezervovaný. Vztah
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katolické církve a státu se samozøejmì dále promítal do vztahu oficiálních míst
k Vatikánu a obrácenì souèasný postoj Svatého stolce k ÈSR ovlivòoval posta-
vení katolíkù v zemi od arcibiskupù, pøes biskupy a� k prostým vìøícím.7 Tento
trend se týkal samozøejmì svìtské i øeholní èásti církve, která byla z minulosti
stejnì jako pra�ský arcibiskup navíc je�tì �zatí�ena� pozemkovou dr�bou stat-
kù. K èásteèné normalizaci vztahù mezi státem a katolickou církví do�lo nejpr-
ve na zaèátku dvacátých let po jednání s Vatikánem a v polovinì dvacátých let,
konkrétnì po volbách v roce 1925, kdy musela oficiální politická reprezentace
vzít na vìdomí její sílící vliv, prosazující se stále intenzivnìji díky pokrokovì
orientovaným intelektuálním kruhùm.8

Mezi tìmi, kteøí zasáhli do politiky mladé republiky, byl ani ne tøicetiletý
zemìpisec dr. Josef Pluhaø, s charakteristickým cvikrem, nahrazeným pozdìji
brýlemi, jeho� hvìzdná chvíle mìla nastat a� ve tøicátých letech 20. století, kdy
k oboustrannému prospìchu spojil svùj osud s øádem maltézských rytíøù. Za-
stavme se proto blí�e u osoby pozdìj�ího kancléøe a prvního vyslance øádu
a pokusme se zjistit, kdo byl dr. Josef Pluhaø, jaké mìl vzdìlání, schopnosti
a zku�enosti pro tak významné poslání. Pøi pokusu o sestavení struèného �ivo-
topisu je nutno upozornit na fakt, �e neexistuje jeho archivní písemná pozùsta-
lost.9 Nejdùle�itìj�ím podkladem pro biografii jsou ponìkud torzovitý nedato-
vaný personální spis, který spí� pøipomíná podklady pro slovníkové heslo,10

a �ivotopis z roku 1946, sepsaný z dnes neznámých dùvodù, i kdy� lze pøedpo-
kládat, �e vznikl pravdìpodobnì pro potøeby nìjakého ministerstva nebo státní-
ho úøadu.11

Josef Pluhaø se narodil dne 5. bøezna 1892 v Hoøovicích, po studiu pøírod-
ních vìd, které se tehdy je�tì studovaly na filozofické fakultì, proto�e nemìly
samostatnou fakultu, na èeské univerzitì v Praze byl v srpnu roku 1915 promo-
ván doktorem filosofie. V letech 1915�1918 byl publikaènì èinný pøedev�ím
v oboru geografie a geomorfologie, kromì toho psal politické èlánky do Národ-
ní politiky, Národních listù a do dal�ích deníkù. V roce 1919 opustil místo asisten-
ta geologického ústavu na univerzitì, ode�el do Bratislavy a tam pùsobil jako
gymnaziální profesor. Na Slovensku pokraèoval v �urnalistické a pøedná�kové
èinnosti, tady se také poprvé setkal a sblí�il s ministrem pro správu Slovenska
dr. Vavro �robárem. Kromì toho pracoval na geologicko-geomorfologických
pracích pro ministerstvo �eleznic pøi výstavbì nových �eleznièních tratí, zku�e-
nosti z nich zúroèil v nìkolika drobných studiích.12

U� v roce 1920 vstoupil do vysoké politiky a stal se tajemníkem poslancù
a senátorù Slovenské národnì rolnické strany v parlamentu a po jejím splynutí
s Republikánskou stranou èeskoslovenského venkova zastával funkci tajemní-
ka.13 Pro neshody s vedením strany ode�el v roce 1923 znovu na Slovensko,
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kde se osm let podílel na domácí a mezinárodní propagaci bratislavského mezi-
národního dunajského veletrhu. Ze Slovenska do Prahy se vrátil v roce 1925
jako tajemník slovenských poslancù a senátorù republikánské strany a o dva
roky pozdìji se stal tajemníkem ústøedního sekretariátu této strany. Jako èlen
odboru Národní rady èeskoslovenské pro zahranièí a èlen pøedsednictva a vý-
boru Èeskoslovenského ústavu zahranièního se od druhé poloviny dvacátých
let vìnoval propagaci republiky mezi krajany v rùzných evropských zemích.
Pøevá�ná vìt�ina èlánkù a pøedná�ek doma i v zahranièí slou�ila pøedev�ím stra-
nické propagaci jako souèást promy�leného boje s opozicí o dal�í hlasy volièù,
co� bylo obvyklým jevem tehdej�í politické scény.14

Pluhaøova �urnalistická práce byla zamìøena zejména na prohloubení dosa-
vadních èeskoslovensko-francouzských stykù, proto nav�tívil na pøelomu dva-
cátých a tøicátých let nìkolikrát Francii. Poznatky z cest a ze setkání s krajany
vyu�il v nìkolika popularizujících èláncích, ve veøejných a v rozhlasových pøed-
ná�kách. Bìhem pobytù ve Francii pøedná�el v rùzných mìstech o Èeskoslo-
vensku, o úloze Francie v první svìtové válce a o jejím podílu na vzniku no-
vých evropských státù. Zúèastnil se také zahájení Koloniální výstavy v Paøí�i.
V dal�ích letech smìøovaly Pluhaøovy kroky do Tripolisu a do Al�íru. Za záslu-
hy na poli vzájemných francouzsko-èeskoslovenských stykù obdr�el dne
23.3.1933 odznak rytíøského øádu Èestné legie, který mu pøedal jménem fran-
couzského prezidenta vyslanec dr. �tefan Osuský. Jeho èlánky po návratu z cest
otiskly rùzné pra�ské noviny a èasopisy, Vídeòský deník, kam pøispíval a� do
jeho zastavení v roce 1938, a èasopis èeskoslovenské kolonie v Paøí�i. Øadu
posluchaèsky zajímavých a solidnì nav�tívených pøedná�ek uspoøádal také pra�-
ský Francouzský ústav. Na zaèátku tøicátých let pohovoøil nìkolikrát o ÈSR
v Berlínì, pøièem� èestný patronát èi pøedsednictví pøi tìchto akcích pøevzali
tehdej�í vyslanci dr. Franti�ek Chvalkovský a dr. Vojtìch Mastný. O poznání
intenzivnìji � a v souladu s tehdej�í stranickou politikou � se vìnoval èeskoslo-
vensko-italským stykùm a pozdìji také církevním otázkám.

Z dal�ího výètu Pluhaøových aktivit je nutno zmínit místopøedsednictví
v Napoleonské spoleènosti a spoluúèast na Mezinárodním napoleonském kon-
gresu v Praze v roce 1933, místopøedsednictví celostátní krajanské akce Masa-
rykových dnù èeskoslovenského zahranièí a aktivní spolupoøadatelství I. celo-
státního sjezdu katolíkù na konci èervna  roku 1935. Jeho poznámky a práce
svìdèí o tom, �e se jednalo o èlovìka mimoøádnì peèlivého a pilného, organi-
zaènì zdatného s dobrými rétorickými pøedpoklady, se v�eobecným pøehledem
a se solidní �urnalistickou prùpravou, sahající a� do roku 1915, odkdy pravidel-
nì pøispíval do deníkù, èasopisù a kulturních revue. Kromì toho napsal øadu
bro�ur politického, hospodáøského a kulturního zamìøení. Tì�i�tì jeho geolo-
gických, geomorfologických, hospodáøských a osvìtových statí lze klást pøede-
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v�ím do dvacátých a poèátku tøicátých let 20. století, kdy byl odbornì a literárnì
velice plodný. V první polovinì tøicátých let napsal je�tì øadu rozsáhlej�ích sta-
tí.15 Pozdìji tuto èinnost omezil, proto�e byl plnì zamìstnán politickou a poslé-
ze kancléøskou prací pro øád maltézských rytíøù. Republikánská strana získala
v Pluhaøovi kromì svìdomitého a spolehlivého tajemníka také vynikajícího,
erudovaného a obìtavého agitátora, kterého jí mohli politiètí protivníci právem
závidìt. Zdá se v�ak, �e on sám mìl pocit, �e jeho práce nebyla stranickým
vedením v�dy dostateènì doceòována.

Snaha agrárníkù získat na svou stranu církev pøivedla Pluhaøe samozøejmì
do blízkosti vysoké církevní hierarchie. Jako tajemník pra�ského ústøedí repub-
likánské strany doprovázel kardinála Ka�para pøi rùzných cestách. Byl èlenem
arcibiskupova doprovodu pøi cestì za kardinálským kloboukem do Vatikánu
v prosinci 1935 a pøi ní se zúèastnil s dal�ími �poutníky� této výpravy zvlá�tní-
ho sly�ení u pape�e 14.12.1935, je� bylo symbolickým zakonèením pra�ského
celostátního katolického sjezdu.16 V rámci snah o uklidnìní sílícího napìtí
v øadách slovenského politického katolicismu vìnoval èeský primas od polovi-
ny tøicátých let stále intenzivnìj�í pozornost Slovenské ¾udové stranì, pøesto�e
Vatikán sledoval tento vývoj se znaèným znepokojením. Ka�par se jí pokusil
více pøiblí�it a vyøe�it na místì nìkteré spoleèné otázky, a proto se vydal v létì
1936 s Pluhaøem na Slovensko. Pluhaø opìt vyu�il této pøíle�itosti a popsal ji ve
vý�e uvedené 46 stránkové studii, kterou vydal vlastním nákladem, a pøitom
opìt poslou�il stranickému i svému zviditelnìní. Cesty oba mu�e, kteøí pochá-
zeli z podobného prostøedí a znali se ji� del�í dobu, pravdìpodobnì je�tì více
sblí�ily. Pluhaø prokazoval o generaci star�ímu Ka�parovi témìø synovskou úctu
a byl mu rádcem a pomocníkem pøi øe�ení hospodáøských zále�itostí, co� mu
jako stranickému exponentovi nedìlalo pøíli� velké potí�e. De facto získal Plu-
haø postavení dùvìrníka nebo spojky mezi pra�ským arcibiskupem a agrární
stranou, jí� arcibiskup Ka�par projevoval postupem èasu stále vìt�í náklonnost.17

Proto byla jeho nerealizovaná audience u Pia XI. u pøíle�itosti pape�ových osm-
desátých narozenin v létì 1937, kam byl kromì osobního sekretáøe msgr. Vla-
dyky opìt doprovázen u� maltézským rytíøem Josefem Pluhaøem, silnì kritizo-
vána nìkterými politickými stranami a jejich tiskem, naèe� byla pozdìji dokon-
ce prezentována jako odmítnutá.18 Pøesto se arcibiskupovi nakonec podaøilo
uskuteènit odlo�enou audienci u Svatého otce pouze s nìkolikamìsíèním zpo�-
dìním.19 Do�lo k ní dokonce dvakrát v prosinci 1937 u pøíle�itosti Ka�parovy
úèasti na zasedání tajné konzistoøe.20

Ucelenìj�í pøehled o èinnosti ve druhé polovinì tøicátých let, o politických
schopnostech a morálním profilu Josefa Pluhaøe paradoxnì, i kdy� ne neoèeká-
vanì, získáme mimo jiné z pováleèných vy�etøovacích spisù bývalého pøevora
maltézských rytíøù Franti�ka Wernera Bobeho, zatèeného v kvìtnu 1945 a vy-
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slýchaného Státní tajnou bezpeèností.21 Dùle�itou roli pøi objasnìní významné
události z roku 1938 hraje také materiál, shroma�ïovaný Národním soudem
pro ob�alobu bývalého pøedsedy republikánské strany a pozdìji ministerského
pøedsedy Rudolfa Berana a dal�ích èlenù jeho vlády, kde se v jisté, ne právì
pøehlédnutelné, situaci objevuje i Pluhaøovo jméno.22 K tìmto informacím mu-
síme pøistupovat velice kriticky a obezøetnì právì s ohledem na vypovídající
a na jejich snahu oèistit se z øady obvinìní. Vìt�ina z nich se shoduje a mnohde
doplòuje údaje, které lze získat z ji� citovaných pramenù. Josefa Pluhaøe zavedl
osud do blízkosti obou jmenovaných a spolupráce s nimi mu pøinesla urèitì
øadu výhod i problémù, které mu, jak se pozdìji uká�e, zpoèátku nìkolikrát
pomohly k rychlé kariéøe a nakonec mu velice zkomplikovaly �ivot.

Pøi veøejné èinnosti ve prospìch strany se èastìji setkával s významnými
osobnostmi z politických a z církevních kruhù. Jeho provázanost s Rudolfem
Beranem a oddanost stranickým zále�itostem za�la na jaøe 1938 tak daleko, �e
mu Pluhaø propùjèil svùj byt na Letné v Ovenecké ulici è. 3123 k dùvìrné schùz-
ce s tehdej�ím nìmeckým vyslancem v Praze JUDr. Ernstem Eisenlohrem.24 Stra-
na u�ívala také slu�eb a zku�eností Karla Meèíøe, bývalého vyslance v Bruselu
a v Athénách.25 Byl napøíklad vyslán na sondá�ní cestu do Berlína, kdy� se re-
publikáni od roku 1936 pokou�eli v zájmu zachování zahraniènì politické sta-
bility ÈSR o dohodu se sousedními státy. Dal�í události v�ak ukázaly, �e se
i pøes nejrùznìj�í snahy nepodaøilo republiku zachránit.26 Podle pováleèného
svìdectví Karla Meèíøe, kterého si Beran vybral jako tlumoèníka, proto�e neu-
mìl nìmecky, byl pøedmìtem jednání �pouze� vzájemný pomìr Èeskosloven-
ska a Nìmecka a hospodáøské styky obou státù.27 K setkání údajnì nedo�lo
z Beranovy iniciativy, nýbr� k nìmu byl vybídnut ministerským pøedsedou
dr. Milanem Hod�ou, a obì jednající strany se prý sna�ily vyhnout konkrétním
návrhùm, tak�e �lo spí�e o informativní schùzku, pøi ní� Eisenlohr zdùraznil její
neoficiální charakter prohlá�ením, �e k ní nemá zmocnìní vlády.28

Proto�e v�ak hrozilo, �e by Národní soud mohl pøihlédnout k faktu, �e ke
schùzce do�lo a� po 21.5.1938, tedy v dobì zvý�eného ohro�ení republiky,
a ob�alovat tak R. Berana podle §1 dekretu prezidenta republiky è. 16/1945 Sb.
z pøíprav úkladù o republiku, vypovídal v letech 1945�1947 ob�alovaný a øada
svìdkù, mezi nimi i Marie Pluhaøová, velice mlhavì o termínu setkání s bývalým
nìmeckým vyslancem a kladli ji do poloviny dubna 1938. Pøi jeho stanovení
vycházel R. Beran z toho, ��e tehdy puèely na stromech pupeny�, a K. Meèíø si
vzpomnìl, ��e pøi zpáteèní cestì ho rozrazila zima�, co� pøièítal tomu, �e v bytì
Pluhaøových �bylo asi pøetopeno�.29 Bývalý kariérní diplomat JUDr. Eisenlohr,
který po válce zamìnil slu�bu u ministerstva zahranièí za post mìstského sta-
rosty v Badenweilu, vypovìdìl dne 7.3.1947,30 �e mìl s Beranem více rozhovo-
rù a také v bytì dr. Pluhaøe jich bylo nìkolik, nemohl si v�ak s odstupem èasu
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vzpomenout, zda se jich úèastnil Pluhaø osobnì jako tlumoèník. Dále uvedl, �e
probíhaly bìhem dne nebo veèer pøibli�nì hodinu a �e se uskuteènily zásadnì
na Beranovo pøání, a ten pøi nich prezentoval snahu smírného vyrovnání se
s Nìmeckem. Jasno do ukázkového pøípadu maximální stranické loajality ne-
vnesla ani Pluhaøova man�elka, kdy� se jako svìdek v hlavním líèení dne
21.3.1947 prohlásila za osudem tì�ce zkou�enou �enu, naprosto neschopnou si
na cokoliv si vzpomenout.31 Byla si v té chvíli velice dobøe vìdoma toho, �e by
mohla také ublí�it man�elovi. Opatrné výpovìdi v�ech svìdkù v cause Berano-
vých stykù s bývalým nìmeckým vyslancem byly vedeny evidentní snahou ne-
pøití�it ob�alovanému, který byl nakonec v tomto bodì zpro�tìn ob�aloby, pro-
to�e Národní soud nemohl prokázat, �e by ke schùzkám do�lo po 21.5.1938
v dobì zvý�eného ohro�ení republiky.32 Pro tvrzení F. W. Bobeho, �e dr. Josef
Pluhaø pod dojmem sílícího Hitlerova vlivu koketoval kvùli stranickým zájmùm
dokonce i s my�lenkou spolupráce s henleinovci, se zatím nepodaøilo objevit
prameny. Není jasné, zda byl Bobe o tìchto událostech dobøe informován, nebo
si je spojil s pokusy nìkterých pøedstavitelù agrární strany o zmìnu dosavadní-
ho politického kurzu, pøi nìm� kvùli posílení vlastních pozic a uklidnìní poli-
tické situace neváhali hledat budoucí spojence mezi henleinovci.33

Zadr�ený pøevor Bobe vypovídal dne 25.8.1945 ke své èinnosti v øádu
a mimo jiné se pøi objasòování otázky majetku dostal brzy i k Josefu Pluhaøovi,
který se jako kancléø øádu pro území Èeskoslovenska zabýval zále�itostmi ry-
tíøské vìtve maltézských rytíøù, a tudí� i správou jejího øádového paláce na
Malé Stranì. Konventní budova, jako majetek knì�ské vìtve konventu, byla
naopak pod Bobeho správou. K této funkci, kterou získal v roce 1938, se vypra-
coval nejen díky své píli, schopnostem a nadání. Podle Bobeho se u� pravdìpo-
dobnì narodil pro roli politika z povolání, který �byl vynikajícím èinitelem
agrární strany, kde pùsobil jako osobní tajemník Beranùv�.34 A právì v této
politické stranì mohl vedle velkých vzorù v�emo�nì rozvinout svùj politický
talent a postupnì získávat stále silnìj�í vliv.35

Nejvìt�í slu�bu øádu maltézských rytíøù prokázal Pluhaø díky svým ekono-
mickým znalostem, kontaktùm a stranickému vlivu pøi prodeji nerentabilního
statku Dovkoje (nìkdy oznaèovaného Dolha, Dolhe nebo Dovhe) na Podkar-
patské Rusi, který v roce 1926 zakoupila rytíøská vìtev øádu za finance utr�ené
po prodeji statkù Strakonice, Horní Libchava, Obytce, Mìcholupy a Do�ice.36

Tato pùvodnì zajímavá investice se stala díky �patnému hospodaøení a ekono-
mické krizi nerentabilní u� v roce 1933 a ka�dý rok neúmìrnì zatì�ovala roz-
poèet tak, �e dal�í dr�ení statku mohlo kdykoliv pøivolat náhlý úpadek.37 Øád se
marnì sna�il prodat statek u� v r. 1933 ministerstvu �kolství a národní osvìty,
v následujícím roce neúspì�nì jednal s ministrem zahranièních vìcí dr. E. Be-
ne�em a s dal�ími ministerstvy. Korespondence receptorátu øádu, který se zabý-
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val hospodáøskými a majetkovými otázkami, dokládá, �e se tato situace v krat�ích
èi del�ích èasových intervalech opakovala38 Ka�dý potenciální zájemce toti�
ztratil zájem o panství v okam�iku, kdy pronikl do pravého stavu hospodaøení.
Prodej pasivního velkostatku, jeho� pravý ekonomický stav byl veøejným ta-
jemstvím, se brzy stal èernou mùrou øádových pøedstavených a zøejmì i nìkte-
rých pøedstavitelù politické reprezentace.39

Po intervencích kardinála Ka�para u ministerského pøedsedy Hod�y a u dal-
�ích politických osobností agrární strany do�lo k jednání o prodeji velkostatku.
Ministerská rada opìt iniciovala v listopadu 1936 dal�í poradu o mo�né koupi,
pøesto se nepodaøilo najít �ádné øe�ení. A právì za této situace vstoupil do hry
dr. Pluhaø, kdy� se na zaèátku bøezna 1937 stále jako sekretáø agrární strany
setkal v Praze s vídeòským velkopøevorem Ludwigstorffem a jednal s ním
o hlavním ekonomickém problému øádu.40 Tato otázka byla patrnì pøedmìtem
jednání pøi slavnostní snídani s velmistrem øádu maltézských rytíøù v Øímì, kam
Pluhaø doprovázel arcibiskupa a jeho sekretáøe.41 Díky znaènému osobnímu
anga�má uvedených osob nakonec ministerská rada schválila dne 9.7.1937 na
návrh ministerstva zemìdìlství koupi velkostatku státem za 12 milionù korun
a uvedené ministerstvo pøevzalo Dovkoje k 1. lednu 1938 do své správy a po
vyrovnání dluhù zaplatilo øádu necelé dva milióny.42

Významný èin ve prospìch financí a záchrana dobrého jména kongregace
navenek nemohly dlouho zùstat bez pov�imnutí pøedstavitelù øádu, a tak se brzy
dostavilo uznání a s ním spojený �slu�ební� i spoleèenský postup. Josef Pluhaø
byl navr�en rytíøskou vìtví na magistrálního rytíøe a velmistr Chigi v Øímì tuto
�ádost urychlenì vyøídil43 a po èase získal Pluhaø magistrální velkokøí� maltéz-
ského øádu. V roce 1937 byl jmenován èeským vicekancléøem èesko-rakouské-
ho velkopøevorství.44 V záøí 1938 opustil post tajemníka ústøedního sekretariá-
tu republikánské strany, aby se mohl vìnovat jinému úkolu.45 Dal�í pramen uvádí,
�e dne 27.10.1938 po�ádal dosavadního zamìstnavatele Ústøední sdru�ení èes-
koslovenských zemìdìlcù o povolení jednoroèní bezplatné dovolené s platností
od 1.11.1938, jí� bylo po nìkolika dnech vyhovìno.46 A tehdy rozehrál Pluhaø
u� jako kancléø dal�í dùle�itou hru, toti� jednání o suverenitì øádu
v Èeskoslovensku, která by zakládala nárok zøídit v Praze samostatné diploma-
tické zastoupení. Touto my�lenkou se zabýval del�í dobu a ve svém blízkém
okolí se nìkolikrát vyjádøil v tom smyslu, �e by z vyslanectví øádu v Praze chtìl
zøídit zahraniènì politické centrum pro støední Evropu.47 Byl to zámìr, který
smìroval èeskoslovenskou zahranièní politiku ke spojenectví s autoritativními
mocnostmi typu Itálie. Je to celkem pochopitelné, proto�e zde navázal u��í sty-
ky a osobní kontakty s vy��ími, tj. se �lechtickými a s fa�istickými kruhy, to
samozøejmì vyplývalo z jeho postavení a bylo také vázáno na sídlo velmistrov-
ského úøadu v Øímì na Via Condotti. Bli��í znalost prostøedí, stranické zájmy
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a vazby na vedení øádu podnítily pravdìpodobnì jeho hlub�í zájem o italskou
zahranièní politiku.

V duchu tehdej�ích stranických postojù hodnotil dosavadní zahranièní poli-
tiku ÈSR, podle Pluhaøe byla pod Bene�ovým vedení na fale�né cestì. Dále
údajnì prohla�oval, ��e bude nutno, aby se státy Malé dohody sblí�ily se státy
Øímských protokolù (Itálie, Rakousko a Maïarsko) a utvoøily s nimi spoleèný
blok. Tento blok mìl býti autoritativní s protisovìtskou tendencí a tvoøiti jakou-
si hráz proti Hitlerovu Nìmecku.� 48 Proto�e ve vìt�inì zmínìných státù byly
u moci fa�istické nebo autoritativní re�imy, nebyla realizace Pluhaøových úvah
vylouèena, v Èeskoslovensku k ní v�ak na�tìstí scházely vnitropolitické pøed-
poklady. Nakolik se jednalo o pravdivé názory, nebo nakolik chtìl F. W. Bobe
po válce dr. Pluhaøovi touto výpovìdí u�kodit, dnes u� nezjistíme. Nicménì
ne�lo o pøevratné politické objevy, proto�e tuto zahraniènìpolitickou orientaci
proklamovali agrárníci veøejnì v zahranièním výboru poslanecké snìmovny ústy
jeho místopøedsedy Jindøicha �ilky u� v roce 1936 a smìrovali ji na dohodu se
sousedními zemìmi (Nìmeckem, Rakouskem, Polskem a Maïarskem). Pozdì-
ji, pod vlivem nìkolika radikálnìj�ích pøedstavitelù, se nìkteøí zaèali dokonce
pøiklánìt více k fa�izujícím projevùm.49

Dal�í události kolem uznání suverenity øádu dostaly rychlý spád nìkolik
mìsícù po pøipojení Rakouska Nìmeckem na podzim roku 1938. Velký kancléø
(Hitler) tak výraznì zasáhl do osudu �malého� kancléøe (Pluhaøe) a bezdìky mu
na chvíli pomohl realizovat jeho velký sen, aby po nìkolika mìsících pohøbil
ve�keré jeho plány.50 V návaznosti na 34. eucharistický kongres se konal v po-
lovinì èervna (11.�15.6.) 1938 v Budape�ti kongres øádu maltézských rytíøù
a po nìm následovalo rozdìlení mezinárodní velkopøevorské organizace.51 Pod
tlakem politických událostí do�lo rozhodnutím velmistrovského úøadu v Øímì
4. srpna 1938 k rozdìlení èesko-rakouské provincie maltézského øádu na dvì
samostatná velkopøevorství se sídlem ve Vídni a v Praze tak, �e do pùsobnosti
èeského velkopøevorství spadalo území identické s teritoriem Èeskoslovenské
republiky. Koneènì byly splnìny základní po�adavky na�í diplomacie a odstra-
nìny pøeká�ky, bránící jednáním o navázání diplomatických stykù, které se táh-
ly obdobím pøedváleèného Èeskoslovenska u� od roku 1919 jako èervená nit.52

Do èela èeského velkopøevorství byl 14.12.1938 jmenován pra�ský arcibiskup
Karel Ka�par a Josefu Pluhaøovi byla tého� dne svìøena funkce kancléøe mal-
tézského øádu v Praze a zároveò byl povìøen zøízením vyslanectví øádu v Praze.53

Nìkolik dnù pøedtím (11. prosince 1938) hovoøil Josef Pluhaø osobnì
s pøedsedou vlády R. Beranem o zále�itostech maltézských rytíøù a tlumoèil mu
pøání velmistrovského úøadu v Øímì, resp. samotného velmistra, ohlednì usta-
novení oficiálního zástupce øádu v Èeskoslovensku, který by mìl stálý styk
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s øímským úøadem. Fakticky ho v�ak mìli díky vlastní øádové organizaci, ale je
zøejmé, �e maltézským rytíøùm �lo o styky na diplomatické úrovni, o které ce-
lých dvacet let existence ÈSR marnì usilovali. Pøedchozí dlouholetá spoluprá-
ce zcela jistì usnadnila a urychlila prùbìh tohoto jednání. Následující den ode-
slal dr. Pluhaø dopis ministerskému pøedsedovi a s odvoláním na pøedchozí roz-
hovor pøilo�il dvoustránkový rozbor s krátkou historií øádu a s pøehledem zemí
s dosavadním maltézským diplomatickým zastoupením.54 Podle jeho informací
byla suverenita øádu uznávána u Svatého stolce (øád zastoupen vyslancem kní-
�etem Vincenzem de la Scaletta, akreditovaným v Øímì), ve Francii
a v Rumunsku (spoleèným zástupcem, sídlícím v Paøí�i, hrabìtem Mariem
Enricem de Pierredonem) a v Maïarsku (italským �lechticem Mariem dei Duchi
Caffarellim). V Itálii byla otázka suverenity vyøe�ena de facto u�íváním diplo-
matických práv a imunit velmistrem a nejvy��ím koncilem øádu. Prezidentem
italské asociace maltézských rytíøù byl král Viktor Emanuel a pøedseda vlády
Mussolini byl dr�itelem nejvy��ího øádového vyznamenání (byl bailli-velko-
køi�ník). Nedávno byl øád údajnì uznán de iure ve frankistickém �panìlsku,
které vyslalo diplomatického zástupce ke dvoru øímského velmistra, sídlícího
ve Via Condotti. Nìmecko neuznalo jeho samostatnost ani po pøipojení Ra-
kouska, ale z podnìtu italského ministerstva zahranièních vìcí právì probíhala
jednání ohlednì jeho právního postavení. Ten byl také uznáván republikou San
Marino55 a v brzké budoucnosti se chystalo pøiznání samostatnosti Irskem
a dvìma blí�e neuvedenými jihoamerickými státy.

Dne 15.12.1938 byla v Øímì sepsána nóta kancléøe velmistrovského úøadu
L. B. Machiavelliho ministru zahranièních vìcí Franti�ku Chvalkovskému, �á-
dající � v souvislosti s povìøením dr. Josefa Pluhaøe jednat s vládou o uznání
suverenity v Èeskoslovensku � o zji�tìní právního a protokolárního postavení
zmocnìnce maltského øádu hrabìte de Pierredona ve Francii, který byl fran-
couzským státním obèanem. V  kabinetu ministra zahranièí byla zaregistrována
o pìt dnù pozdìji, to je 20.12.1938.56 Odtud byla pøedána nejprve II. sekci,
konkrétnì pøednostovi tøetího církevního oddìlení dr. A. Maixnerovi,57 a ten ji
dne 27.12.1938 postoupil dále Protokolu s podmínkou sdìlení koneèného vý-
sledku provedeného �etøení.

Horeèná pøíprava podkladù pro jednání o uznání suverenity øádu maltéz-
ských rytíøù probíhala po nìkolika liniích. Dr. Pluhaø pilnì nav�tìvoval úøady
a korespondoval s osobnostmi tehdej�ího politického �ivota. Dne 7. ledna 1939
se setkal s dr. Hubertem Masaøíkem a pøi rozhovoru dosáhl pøedbì�ného sou-
hlasu MZV se svou osobou jako zástupcem zmocnìným k vyjednávání. O dva
dny pozdìji po�ádal písemnì H. Masaøíka, aby o tom neprodlenì informoval
velmistrovský úøad v Øímì a zároveò se zavazoval dodat slíbené podklady
s popisem historie a èinnosti øádu na na�em území.58 Ministerstvo zahranièí
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odeslalo dne 10. ledna velmistru øádu nótu a v ní vyjádøilo oficiální souhlas
s povìøením Josefa Pluhaøe k jednání o právním postavení øádu v Èesko-
slovensku. V rámci diplomatické zdvoøilosti ujistilo nejvy��ího pøedstavitele
rytíøského øádu snahou o urychlené vyøe�ení suverenity a v závìru vyjádøilo
nadìji, �e se tak udìje k jeho plné spokojenosti.59

Paralelnì s dr. Pluhaøem pøipravovali podklady pro dal�í jednání minister-
ské rady také úøedníci II. sekce a protokolu v Èernínském paláci. Jedni sestavo-
vali materiál do vlády a druzí zji��ovali informace v zemích s akreditovaným
zástupcem øádu maltézských rytíøù.60 Doktor A. Maixner vypracoval 11. ledna
ob�írnou sedmistránkovou informaci a vyjádøení k �ádosti zástupce suverénní-
ho øádu maltézských rytíøù, podané 12. prosince 1938 R. Beranovi. V peèlivì
zpracovaném materiálu shrnul historii øádu s pøihlédnutím k jeho �teritoriální-
mu substrátu�, dále se dotkl uznání suverenity rakouským císaøstvím (vyslance
pøijímalo od r. 1800 a� do zániku monarchie) a nástupnickými státy po rozpadu
Rakousko-Uherska. Zároveò zrekapituloval pokusy o uznání samostatnosti
v ÈSR od roku 1926 a konstatoval, �e �je otázkou politické povahy�.61

Politickou zále�itostí v ÈSR bylo uznání suverenity maltézských rytíøù sa-
mozøejmì u� od r. 1919, z mezinárodnì právního hlediska mu bránila dlouho-
dobì neøe�ená otázka èesko-rakouské provincie. V zorném úhlu èeskosloven-
ské diplomacie stálo její øe�ení a� za øadou jiných aktuálnìj�ích úkolù, i kdy� se
vìt�inou skrytì vázalo na vztah Èeskoslovenska a Vatikánu, uvnitø státu zále�e-
lo pøedev�ím na momentální politické, èi spí�e stranické, konstelaci, promítající
se do vztahu ke katolické církvi. Na pøelomu roku 1938 a 1939 lze chápat Maix-
nerovu formulaci spí� jako snahu zachránit na poslední chvíli, co se dá, a orien-
tovat v duchu dosavadní linie agrární strany zahranièní politiku na Itálii, kde
byl øád, jak ji� bylo naznaèeno vý�e, protì�ován morálnì i materiálnì tamní
politickou reprezentací (králem a B. Mussolinim).

V materiálu bylo také podrobnì rozebráno a zrekapitulováno uznání jinými
evropskými státy. Pøi jeho tvorbì se èásteènì vycházelo z podkladù od Josefa
Pluhaøe, které byly doplnìny o údaje z dostupných ministerských zdrojù (ze-
jména z diplomatických listù jednotlivých zemí). Podle nich plnì uznávaly su-
verenitu øádu Vatikán, Rumunsko a Maïarsko,62 jinak byla tato otázka vyøe�e-
na ve Francii a v Itálii.63 Proto�e podání kancléøe øádu z 12.12.1938 minister-
skému pøedsedovi obsahovalo nìkolik nejasností, mìl tehdej�í protokol MZV
(dne�ní Diplomatický protokol, který zaji��uje úøední styk a servis MZV v�em
akreditovaným zemím) provést vlastní �etøení o diplomatickém statutu prostøed-
nictvím jednotlivých vyslanectví. Církevní oddìlení II. sekce konstatovalo, �e
nastala vhodná doba k uznání suverenity maltézských rytíøù, pøi tom se opíralo
o pøedbì�ná telefonická stanoviska ministerstev vnitra, �kolství a spravedlnosti.



42

Ministerstvo vnitra, pod jeho� pravomoc patøily zále�itosti øádu je�tì podle
starých ministerských naøízení z roku 1886 a 1913, nemìlo zásadní námitky
proti uznání, doporuèovalo v�ak vyøe�ení otázky vyslancovy osoby a øádových
stanov pro samostatné oddìlené èeské velkopøevorství. Dotklo se také èinnosti
nespolehlivých èlenù øádu nìmecké národnosti, jejich� èinnost v�ak sledovalo
u� nìkolik mìsícù samo.64 Ministerstvo �kolství se vyjádøilo, �e bude podporo-
vat rozhodující stanovisko vnitra, a uznání suverenity nehodlalo nikterak kom-
plikovat. Ministerstvo spravedlnosti, je� zaujalo u� v roce 1935 negativní sta-
novisko pøi øe�ení exteritoriality øádu, projevilo ochotu znovu zkoumat a pøí-
padnì revidovat pøedchozí postoj, �aby zjistilo reflex této otázky na soudnic-
tví�.65 Dále se vyslovilo v tom smyslu, �e podle § 81b ústavní listiny ÈSR ze
dne 29.2.1920 è. 121 Sb. zákonù a naøízení rozhodne o otázce pøiznání samo-
statnosti øádu, jako o otázce politické povahy, na svém zasedání celá vláda.66

Na závìr se v informaci konstatovalo, �e 3. oddìlení II. sekce bude dál sle-
dovat tuto problematiku a pøipraví návrh uznání suverenity øádu maltézských
rytíøù pro pøedsednictvo ministerské rady poté, co oddìlení P (tj. protokol) opatøí
zprávy od vytypovaných zastupitelských úøadù. Pokud vláda pøizná øádu suve-
renitu, projedná protokol otázku diplomatického zastoupení v Praze, jejích per-
sonálií, zaøazení do diplomatické listiny a pomìr k ostatním èlenùm diplomatic-
kého sboru. Dal�í úkol vyplynul pro 1. oddìlení VI. (právní) sekce ministerstva,
která se mìla zabývat øe�ením otázek souvisejících s postavením legace a jejího
personálu podle mezinárodního práva se zøetelem k vnitrostátnímu právu.

S nominací dr. Pluhaøe na vyslanecký post tedy vyvstal pøed èeskosloven-
skou diplomacií nový, dosud nepoznaný, problém, nebo� se diplomatickým
zástupcem mìl poprvé v její dvacetileté historii stát èeskoslovenský státní ob-
èan. Prozatím se nestalo, �e by nìkterý z akreditovaných tituláøù mìl státní pøí-
slu�nost hostitelského, nikoliv vysílajícího státu, jak bylo bì�nou diplomatic-
kou praxí. Zaujetí stanoviska k jeho osobì proto pøedcházela v lednu a v únoru
roku 1939 èilá korespondence pra�ského ústøedí, rozumìj ministerstva zahra-
nièních vìcí, s nìkolika evropskými zastupitelskými úøady a té� jedním konzu-
lárním. Konkrétnì se jednalo o vyslanectví v Berlínì, Budape�ti, Bukure�ti,
Paøí�i, Øímì a o konzulát v Dublinu.67

Tehdej�í protokol pøipravil po Novém roce návrhy expedic vybraným lega-
cím se �ádostí o zji�tìní informací o pøístupu tamních ministerstev zahranièí
k vyslancùm øádu maltézských rytíøù, k uznání jejich suverenity a k postavení
v diplomatickém sboru. Bezproblémové zku�enosti ze zahranièí hodlal toti� podle
mo�nosti aplikovat i ve zdej�ích pomìrech. Jednalo se o mimoøádnou a ob-
zvlá�tì choulostivou situaci, se kterou mìla Praha minimální zku�enost, a proto
se sna�ila � jako ji� ponìkolikáté � okopírovat fungující a vyhovující model
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v jiných zemích. V�dy� se pøipravovalo pøijetí diplomatického zástupce tradiè-
ního církevního øádu s charitativním posláním a s rozsáhlými právy v nìkolika
zemích pùsobnosti. Nabízela se tu sice jistá analogie s vyslancem Svatého stol-
ce, jako�to doposud jediným oficiálním zástupcem katolické církve
v diplomatickém sboru, toti� s pape�ským nunciem. Jeho situaci a z ní vyplý-
vající postavení, na rozdíl od dr. Pluhaøe, v�ak nekomplikovala otázka státního
obèanství.

Právì z tìchto dùvodù obeslalo ministerstvo zahranièních vìcí vybrané úøa-
dy, aby na tamních ministerstvech zjistily podrobnosti, které hodlalo v nejbli��ích
dnech vyu�ít pøi dal�ích jednáních ve vládì, s budoucím zástupcem øádu
i s kanceláøí prezidenta Háchy. Dne 12. ledna 1939 bylo pøipraveno a následují-
cího dne vypraveno kurýrní po�tou nìkolik dùvìrných dopisù podobného znì-
ní. Jejich spoleèným jmenovatelem bylo oznámení o snaze kancléøe øádu mal-
tézských rytíøù dosáhnout uznání suverenity a zøídit v Praze jeho diplomatické
zastoupení, doplnìné �ádostí pra�ského ústøedí o zji�tìní údajù o postavení tam-
ních vyslancù v diplomatickém sboru, o vztahu k dr�bì nemovitostí a o podob-
ných zále�itostech. Vìt�inu informací, urèených ke  speciálnímu provìøení jed-
notlivými zastupitelskými úøady, získalo ministerstvo sice pøímo od dr. Pluhaøe,
ale pøesto se sna�ilo o jejich upøesnìní takøíkajíc pøímo u zdroje.68 Ze zachova-
ných návrhù expedic vyplývá, �e nejvìt�í naléhavost byla pøisuzována odpovì-
di z Berlína, proto�e do Nìmecka byla dopravena osobnì diplomatickým kurý-
rem.69 Za vyslanectvím v Berlínì následovaly Øím, Paøí�, Bukure��, Budape��
a poslední byl konzulát v Dublinu, tyto zprávy byly odeslány obvyklou diplo-
matickou po�tou. Pøesto od pøijetí velmistrovské nóty z Øíma do odeslání �zji�-
�ovacích� dopisù uplynuly témìø ètyøi týdny.70

Expedice do Berlína byla doplnìna o �ádost ovìøení informace dr. Pluhaøe
ohlednì podobného jednání s nìmeckou vládou. Nìmecko jako nástupce ra-
kouského státu, který uznal maltézský øád a pøijal vyslance, sice zatím oficiálnì
jeho suverenitu neuznalo, ale zaèalo se zabývat touto otázkou pøedev�ím
z iniciativy italského ministerstva zahranièí. Jednání vedli v Berlínì italský vy-
slanec a zvlá�tní delegát velmistra øádu dr. Travallini. Podle Pluhaøových infor-
mací byl Adolf Hitler vìci naklonìn, a proto ulo�il ministerstvu vnitra a zahra-
niènímu úøadu pøedlo�it návrh k uznání suverenity a k navázání diplomatických
vztahù. O jmenovaném se v této souvislosti uva�ovalo jako o budoucím mimo-
øádném delegátu øádu v Berlínì.

�ádná z odpovìdí se pravdìpodobnì nemohla zapracovat jako souèást ma-
teriálu pøedkládaného do vlády s ohledem na datum jeho projednávání 20. led-
na 1939. Na ministerstvu zahranièí byla 19.1.1939 pøijata pouze odpovìï
z Paøí�e, ostatní jsou a� pozdìj�ího data. Jako první zareagoval na �ádost Prahy
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chargé d´affaires v Paøí�i, kdy� dne 16.1.1939 odeslal informace, získané
v protokolu tamního ministerstva zahranièí v Quay d´Orsay.71 Podle ní nebyla
ve Francii uznávána suverenita øádu de iure ani de facto, a proto byl jeho zá-
stupce hrabì Pierredon pova�ován za soukromou osobu, která by mohla even-
tuálnì intervenovat na ministerstvu zahranièí v zájmu øádu maltézských rytíøù.
Nebyl v�ak uznán jako øádnì akreditovaný vyslanec, uvedený (tj. zapsaný)
v diplomatické listinì, tak�e podle tamního protokolu nepo�íval postavení øád-
nì akreditovaných diplomatù ve Francii.72 Pluhaøova informace z 12.12.1938
o uznání suverenity øádu byla tedy ponìkud zavádìjící. Paøí�ský úøad také upo-
zornil na situaci v Budape�ti a na postavení tamního øádového tituláøe.73

Odpovìï z Bukure�ti byla velice struèná, k navázání diplomatických stykù
a ke zøízení vyslanectví maltézského øádu do�lo v roce 1933 na základì výmìny
nót øímského velmistrovského úøadu ze 14.12.1932 a rumunského ministerstva
zahranièí z 10.1.1933, jejich� opis byl pøipojen pro informaci. Proto�e øád
nevlastnil v zemi �ádný nemovitý majetek, nemusel se zastupitelský úøad zabývat
øe�ením daòové otázky.74 Podle nóty se mìl stát vyslancem øádu hrabì Michel
de Pierredon. Maixnerùv rozbor obsahoval øadu doplòujících údajù: M. de
Pierrredon odevzdal povìøovací listiny 27.1.1933, sídlem vyslanectví
a diplomatického personálu byla Paøí�, v�ichni pracovníci byli francouzskými
státními obèany.75 V daném pøípadì se nabízelo zajímavé srovnání se soukromým
postavením hrabìte ve Francii.

Jako dal�í reagoval o den pozdìji dne 21. ledna 1939 na výzvu ústøedí konzul
Èeskoslovenské republiky v Dublinu dr. Karel Ko��ál, kdy� podal do Prahy
zprávu o zamítavém stanovisku irské vlády k sondá�nímu jednání øádu o uznání
jeho suverenity a o mo�ném zøízení diplomatického zastoupení v zemi. Pohled
na vìc získal od vedoucího úøedníka irského MZV J. P. Walshe, jen� se netajil
negativním názorem tamních politikù na aristokracii, podporující po staletí
Anglièany. Podobnì se stavìl i k otázce uznání suverenity øádu, který ostøe oznaèil
za anachronismus odporující cílùm zahranièní politiky, pøesto�e Irsko patøilo
k tradièním katolickým zemím.76 Jejich postoji se není co divit, proto�e v Irsku
bylo v�e spojené se �lechtou a s Anglií hodnoceno stejnì jako u nás pøed dvaceti
lety v�e, co jen v náznacích pøipomínalo Habsburky, aristokracii a monarchii.

Vyslanectví v Øímì zjistilo, �e Itálií byl uznán mezinárodní charakter a su-
verenita maltézského øádu. Jeho velmistr mìl v�echna práva a imunitu suverénù
jiných státù, ale mezi øádem a Itálií neplatilo právo zøizovat legace, rozumìj
vyslanectví.77 Akta, upravující pomìry øádu k Italskému království, nebyla zve-
øejnìna a pokud by k tomu do�lo, nebylo by jejich uveøejnìní uznáno maltéz-
ským øádem. Vyslanec dr. Vlastimil Èermák pøipojil ke zprávì informaèní pub-
likaci o øádu, vydanou v Øímì v roce 1930.78 O dva dny pozdìji byla pùvodní
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zpráva doplnìna opisem a pøekladem informace pøednosty ceremoniálu, tj. pro-
tokolu, královského italského ministerstva zahranièních vìcí. Z ní vyplynula
øada podnìtných a netrpìlivì oèekávaných údajù, aplikovatelných zèásti i v na-
�ich pomìrech.79 Øád maltézských rytíøù byl podle italské strany uznáván jako
instituce mezinárodní povahy �mající hodnost svrchovanosti�.80 Po�ívání cel-
ních výhod se øídilo královským dekretem è. 1259 z 26.7.1925 a podle nìj byly
zpro�tìny placení dovozních a vývozních cel pøedmìty, nále�ící velmistru
a nejvy��ímu kancléøi øádu, kteøí o to v�ak museli po�ádat ministerstvo financí.
Prakticky to znamenalo, �e celní výhody byly v podstatì podobné jako u èlenù
diplomatického sboru. Precedence u dvora a pøi veøejných obøadech byla upra-
vena dekretem z 28.11.1929 VIII è. 2099, èlánkem 1, který stanovil velmistru
suverénního øádu maltézských rytíøù stejné pocty jako kardinálùm a místo bez-
prostøednì po nich. Druhý èlánek dekretu urèoval postavení zástupcù øádu
v diplomatickém sboru.81 Tøetí èlánek specifikoval postavení bailliù spravedl-
nosti italské národnosti, s nimi� se mìlo zacházet jako s excelencemi.82

V archivu MZV je také ulo�ena odpovìï vyslance øádu v Rakousku z 25. led-
na 1939, její� adresát není uveden.83 Je v ní obsa�ena informace o udìlení agré-
ment a pøedání povìøovacích listin spolkovému prezidentu dne 21. ledna 1930
a o rovném postavení s ostatními vyslanci diplomatického sboru. Podle zacho-
vaného pramene byl v záøí roku 1937 ètvrtým nejdéle akreditovaným vyslan-
cem ve Vídni Alexandre van der Straten-Ponthoz. Úøad mìl je�tì jednoho di-
plomatického pracovníka � podle pøíjmení Malfatti di Montetretto mù�eme usu-
zovat, �e �lo o Itala � a sekretáøe jménem Louis de Pasquali di Campostellato,
známého z døívìj�í øádové korespondence, udr�ované mezi Vídní a Prahou.84

Odpovìï z Berlína byla vypravena do Prahy pozdìji a� 2. února 1939, pro-
to�e se opírala o tøi informaèní zdroje: berlínská nunciatura sdìlila, �e zvlá�tní
delegát velmistra øádu dr. Travallini pøijel v prosinci 1938 do Berlína a pøi této
pøíle�itosti dokonce nav�tívil pape�ského nuncia, ale koneèný výsledek jednání
nebyl znám. Na italském vyslanectví se diplomatickému zástupci Prahy dostalo
odpovìdi, ��e italská vláda uznala dávno svrchovanost Maltského øádu a �e
sympatisuje s návrhem, aby té� Nìmecko svrchovanost Maltského øádu uznalo,
�e v�ak jednání vede Maltský øád sám s nìmeckou vládou�� .85 Jinými slovy:
italský zastupitelský úøad dal celkem striktnì najevo, �e je to vìc øádu a jeho
zvlá�tního delegáta s titulem vyslance, zmocnìného k jednání v srpnu 1938,
který v této zále�itosti opakovanì nav�tívil Nìmecko. Tajemník italského vy-
slanectví dále odpovìdìl, �e pøi jednání do�lo k neshodì nìmeckých úøadù, pro-
to�e centrální úøady byly uznání naklonìny, zatímco lokální jim oponovaly
z legitimistických dùvodù. V tomto pøípadì hovoøil výslovnì o Vídni, která
v oèích Berlína a Øíma klesla na úroveò lokálního úøadu! Berlín by urèitì bez
dostateèné pøímluvy Mussoliniho s uznáním nespìchal, proto�e jeho vztah
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ke svìtské církvi i k nìkterým øeholím je dostateènì znám.86 Nìmecký zahra-
nièní úøad na dotaz na�eho vyslanectví reagoval sdìlením, �e suverenita øádu
nebyla Nìmeckem uznána, proto�e mu z právního hlediska brání fakt, �e mal-
tézskému øádu chybí teritorium. I do budoucna nemohl úøad právì z tohoto
dùvodu doporuèit uznání suverenity a navázání oficiálních vztahù.87

Jako poslední z dotázaných se ozval zastupitelský úøad v Budape�ti, který
omlouval opo�dìnou odpovìï plnìním jiných naléhavých úkolù a pozdním zís-
káním vy�ádaných informací od tamního ministerstva zahranièních vìcí.88 Na
dotaz z ústøedí reagoval takto: maïarská vláda neuznala øád maltézských rytíøù
zvlá�tním aktem, proto�e vy�la z pøedchozí praxe pøiznání suverenity rakous-
ko-uherskou monarchií a navíc poslední vyslanec u rakouského císaøe hrabì
z Hardegy byl v roce 1920 uznán vyslancem v Budape�ti se stálým sídlem ve
Vídni. Samostatné vyslanectví v maïarském hlavním mìstì bylo zøízeno a�
v následujícím roce, tedy v roce 1921, kdy byl diplomatickým zástupcem jme-
nován maïarský státní pøíslu�ník hrabì Karácsonyi, pro nìho� bylo øádnì vy-
�ádáno a udìleno agrément maïarské vlády. Jeho dal�ími nástupci byli ital�tí
obèané, kteøí v�ak v Budape�ti nesídlili a byli zde zastupováni Maïary ve funk-
ci chargé d´affaires ad interim, tj. zástupcem vyslance (v praxi výkonným ve-
doucím zastupitelského úøadu � pozn. autorky). Podle sdìlení z maïarského
hlavního mìsta jím byl v roce 1939 pan de Barza.89

Vyslanectví øádu se dále pøiznávalo právo vlastního �ifrového spojení a ne-
dotknutelnost archivu. Vedoucí úøadu mìl právo bezcelního dovozu vìcí slou-
�ících osobní potøebì, osvobození úøedního vozu od danì a navíc mìl nárok
u�ívat cenovì výhodnìj�í �diplomatický benzín�. Vyslanectví se naopak nepøi-
znala exempce z daní budovì, proto�e byla soukromým majetkem maïarských
obèanù, nejprve vyslance a od roku 1939 chargé d´affaires de Barzy, nikoliv
øádovým majetkem. Maïarský vyslanec øádu podléhal jurisdikci maïarských
soudù, pøípadný cizinec �soudùm své vlasti�, a dále se dotýkaly zdanìní jen
pøíjmy z maïarských zdrojù. Maltéz�tí rytíøi ale nevlastnili v zemi �ádný ne-
movitý majetek, tak�e otázka jeho zdanìní byla bezpøedmìtná. Z protokolárního
hlediska po�ívali vyslanec i jeho zástupce bez ohledu na státní pøíslu�nost �v�ech-
ny praerogativy diplomatických zastoupení i co do préséance�.90 Tuto veskrze
dùle�itou informaci, která byla doruèena do Èernínského paláce dne 17. února,
vzala II. sekce na vìdomí skoro po mìsíci a� 11. a 13. 3., tedy a� po udìlení
agrément, a dokonce a� po pøedání povìøovacích listin. Situaci dr. Pluhaøe se
tedy nejvíc pøibli�ovalo právní postavení vyslance maïarské národnosti a stát-
ního obèanství, znaènou výhodou bylo, �e tamní maltézský øád na rozdíl od
èeského nemìl movitý majetek.
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Døíve ne� se ministerstvu podaøilo shromá�dit a vyhodnotit odpovìdi ze
v�ech zastupitelských úøadù, dostaly dal�í události rychlý spád. Ministr Chval-
kovský pøedlo�il dne 19.1.1939 Prezidiu ministerské rady návrh na uznání su-
verenity øádu maltézských rytíøù.91 Ve zdùvodnìní se znovu opakovalo, �e roz-
dìlením velkopøevorského úøadu a zøízením samostatného velkopøevorství se
sídlem v Praze a s pùsobností výhradnì na území na�eho státu, v jeho� èele jsou
dva èeskosloven�tí státní obèané kardinál Ka�par a kancléø Pluhaø, nestojí v cestì
�ádná pøeká�ka, která by bránila uznání suverenity øádu. V závìru byla opìt
zdùraznìna orientace na�í zahranièní politiky na Itálii, která pøiznávala pøedsta-
veným øádu rozsáhlá práva a navíc podporovala snahy maltézských rytíøù
o úpravu právního postavení v jiných zemích, pøedev�ím v Nìmecku. Dále byl
podtr�en zájem a pøízeò Svatého stolce, co� bylo tøeba zohlednit v rámci udr�e-
ní na�ich dobrých stykù s Vatikánem. Materiál byl je�tì tého� dne rozeslán jako
�Velmi spì�ný� v�em ministerstvùm v Praze, Bratislavì a v Chustu, Kanceláøi
prezidenta republiky a Nejvy��ímu úèetnímu kontrolnímu úøadu s upozornìním,
�e bude pøedlo�en na nejbli��ím jednání vlády.

Úøedníci nemìli pøíli� mnoho èasu na jeho posouzení a pøípadné pøipomín-
ky, proto�e se vláda se�la hned následující den, tedy 20.1.1939. Z protokolu
o schùzi ministerské rady, která zasedala v Kolovratském paláci od 16.30 do
0.30 hodin, je zøejmé, �e uznání samostatnosti maltézského øádu bylo projedná-
váno a� v pozdních noèních hodinách jako osmá z jedenácti zále�itostí, zaøaze-
ných mimo pøedem stanovený program.92 Návrh ministra zahranièních vìcí èj.
9346/II-3/38 z 19.1. byl jednomyslnì pøijat a jeho resort byl zároveò zmocnìn
zajistit v�e potøebné k realizaci usnesení. Dne 23.1.1939 byla o usnesení vlády
informována kanceláø prezidenta a prezídia v�ech ministerstev.93 Tého� dne
oznámil pøedseda vlády Beran kancléøi Pluhaøovi uznání suverenity a zároveò
jej ponìkud pøedèasnì informoval o tom, �e ministr Chvalkovský byl zpraven
o jeho jmenování mimoøádným vyslancem a zplnomocnìným ministrem suve-
rénního øádu maltézských rytíøù v Èeskoslovensku. Tato iniciativa zdaleka ne-
byla na místì, proto�e Josef Pluhaø se nemohl stát vyslancem pøed udìlením
agrément prezidentem republiky. Ministerstvo zahranièních vìcí, zastoupené
dr. Maixnerem, vyrozumìlo písemnì dne 25.1. dr. Pluhaøe o rozhodnutí vlády
ohlednì suverenity øádu a po�ádalo jej pøi této pøíle�itosti o podání návrhù na
formální a právní úpravu pomìru øádu k RÈS.94 Kopie dopisu byla rovnì� dána
na vìdomí prezidiu ministerské rady.95

Na základì pøedchozích událostí po�ádal kancléø øádu maltézských rytíøù
v Øímì Louis markýz Rangoni Machiavelli ministra Chvalkovského dne 2. února
1939 o souhlas vlády se zøízením vyslanectví v Praze, které by po�ívalo v�ech
diplomatických výsad a imunit jako øádová vyslanectví v jiných státech, a záro-
veò za�ádal o udìlení agrément pro vyslance dr. Josefa Pluhaøe.96 V tomto oka-
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m�iku bylo nutno vyøe�it pøedev�ím otázku postavení nového diplomatického
zástupce, a proto byl povìøen vypracováním stanoviska dr. Ví�ek z  protokolu
ministerstva. Pøitom se mohl opírat o informace vìt�iny kontaktovaných zastu-
pitelských úøadù, proto�e chybìla jen nejdùle�itìj�í odpovìï z Budape�ti (ex-
pertiza z Berlína dorazila do Prahy právì v �hodinì dvanácté�, tj. 6.2.). Budoucí
oficiální zástupce maltézských rytíøù byl pozván mezi 2. a 8. únorem (pøesné
datum se nepodaøilo v pramenech ovìøit) do Èernínského paláce k pøednostovi
protokolu a tady za pøítomnosti dr. Maixnera, informován o tom, �e nemù�e být
pova�ován za exteritoriální osobu, tak�e mu nemohou být, na rozdíl od ostat-
ních diplomatù, pøiznány výsady vedoucích zahranièních diplomatických misí.
Dr. Pluhaø uznal toto stanovisko jako oprávnìné. Na zasedání vlády dne 10.2.,
kam pro èasovou tíseò donesl návrh osobnì ministr Chvalkovský, byl vysloven
souhlas se zøízením vyslanectví øádu maltézských rytíøù v Praze.97 Kanceláø
ministerské rady dala usnesení na vìdomí Kanceláøi prezidenta republiky a v�em
ministerstvùm bezprostøednì následující den, telefonicky byl o nìm zpraven
také kancléø Pluhaø.98

Ministr zahranièí odpovìdìl øádovému vedení do Øíma, �e vláda souhlasí se
zøízením vyslanectví øádu maltézských rytíøù v Praze a pøiznává mu ve�kerá
práva pøíslu�ející jiným vyslanectvím, av�ak jen vyslanectví jako takovému.
Fakticky to napøíklad znamenalo daòové osvobození budovy vyslanectví, po-
kud by slou�ila reprezentaèním a úøedním úèelùm, bezcelnost pro úøední a re-
prezentaèní potøeby, právo vyvì�ovat vlajku s maltézským køí�em (ale bez èes-
koslovenské vlajkové výzdoby).99 Protokol ministerstva zahranièních vìcí po-
�ádal dne 13.2. Kanceláø prezidenta republiky, aby doporuèila JUDr. Háchovi
udìlit agrément vyslanci PhDr. Josefu Pluhaøovi s výhradou, týkající se jeho
nezmìnìného osobního statutu, proto�e by to bylo v rozporu s èlánkem ústavy
o rovnosti obèanù pøed zákonem.100 Hrad v osobì dr. Popelky mohl odpovìdìt,
�e prezident republiky rozhodnutím z 15. února udìlil agrément dr. Pluhaøovi
jako vyslanci øádu maltézských rytíøù v Praze.101

Prostøednictvím øímského vyslanectví Èeskoslovenska u Svatého stolce byl
doruèen kancléøi øádu Machiavellimu dopis ministra Chvalkovského (jako od-
povìï na �ádost z 2.2.) s informací o pøedchozích krocích vlády a prezidenta
Háchy. V závìru byla znovu shrnuta otázka diplomatických výsad a imunit
v souladu s vý�e zmínìným stanoviskem protokolu MZV.102 Èilou korespon-
denci mezi Èernínským palácem a øímským vedením øádu ukonèil dne 27.2.
osobní dopis kancléøe ministru zahranièí Chvalkovskému s podìkováním èes-
koslovenské vládì za mo�nost zøídit vyslanectví pod vedením dr. Pluhaøe.103

V Èernínském paláci a na Hradì probíhaly poslední pøípravy, související
s pøedáním povìøovacích listin. Ministr Chvalkovský pøijal budoucího diplo-
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matického zástupce dne 2. bøezna,104 Kanceláø prezidenta republiky mezitím
pøipravila program jeho nástupní audience na Pra�ském hradì. Její termín byl
stanoven na 6. bøezen 1939 pøesnì v pravé poledne.105 Bìhem dopoledne 6.3.
nechal �éf protokolu MZV dopravit pøipravenou nástupní øeè dr. Pluhaøe a ná-
vrh odpovìdi hlavy státu dr. Èihaøovi do KPR. V�e tedy bylo pøipraveno ke
slavnostnímu aktu, který probíhal podle tradièního scénáøe: vyslanec v dopro-
vodu ata�é dr. Radlinského odjel ze sídla legace na Maltézském námìstí
v automobilu, oznaèeném vlajkou maltézského øádu s tradièním osmihrotým
maltézským køí�em. Po pøíjezdu na první hradní nádvoøí nastoupila jen èestná
strá� s trubaèem, po poctì vystoupil dr. J. Pluhaø v Matyá�ovì bránì, v pøedsíni
jej oèekával dr. Èihaø z KPR se �éfem diplomatického protokolu dr. Ví�kem
a uvedli jej do Bro�íkova pokoje. Vedoucí protokolu �el poté ohlásit vyslance
dr. Háchovi. Prezident spoleènì s ministrem Chvalkovským a dr. Popelkou z KPR
èekali v Mánesovì pokoji, po ohlá�ení se pøesunuli do Gobelínového pokoje
a �éf protokolu uvedl budoucího tituláøe. Za pøítomnosti v�ech zúèastnìných
byly pøedány povìøovací listiny, vyhotovené 24. února v Øímì, a proneseny
slavnostní projevy. Poté pøe�li pánové zpìt do Mánesova pokoje a prezident zde
setrval s vyslancem v krat�ím rozhovoru, naèe� se po nìkolika minutách roz-
louèil. Pøi odjezdu dal trubaè opìt signál a strá� vzdala novému vyslanci poctu.

Odevzdání povìøovacích listin jistì znamenalo zavr�ení dvacetiletého úsilí
øádu maltézských rytíøù a hlavní strùjce tohoto úspìchu teï stál jako jeho první
diplomatický zástupce na Pra�ském hradì pøed hlavou okle�tìného státu.106 Pro
sedmaètyøicetiletého Pluhaøe to znamenalo vrchol jeho dosavadní kariéry, i kdy�
mu pøedcházely zá�itky z Vatikánu a ze setkání s øádovými pøedstavenými
v Øímì. Který z nich byl pro nìj silnìj�í, nemù�eme objektivnì posoudit, jisté
je, �e pøi audienci 6. bøezna netu�il, �e má pøed sebou jen epizodickou diploma-
tickou kariéru, kterou záhy pozmìní události po 15. bøeznu 1939 v jeho nepro-
spìch. Ani prezident Hácha nevìdìl, �e pøi uji�tìní o podpoøe pøi výkonu vysla-
necké mise nebude moci Pluhaø pøíli� dlouho spoléhat na slíbený zájem a po-
moc. Také závìreèné pøání dal�ího rozkvìtu øádu maltézských rytíøù se brzy
stalo zbo�ným pøáním èi spí�e nic neøíkající frází s hoøkou pachutí. Kanceláø
prezidenta republiky èekal je�tì poslední úkol, dne 7. bøezna odeslala protokolu
ministerstva zahranièních vìcí povìøovací listinu k archivaci. K tomu v�ak u�
nedo�lo, jak vyplývá z kanceláøských poznámek na spisu a z jejího faktického
ulo�ení mezi aktovým materiálem.107 Minister�tí úøedníci mìli v polovinì bøez-
na 1939 bezpochyby jiné starosti a úkoly.

Pra�ský arcibiskup a øádový velkopøevor Karel Ka�par mohl sledovat nì-
které události kolem akreditace vyslance øádu zpovzdálí, proto�e od poloviny
února pobýval v Øímì, kde se odehrávaly významné zmìny ve vedení katolické
církve po smrti pape�e Pia XI.108 �Èeské slovo� pøineslo dne 8. bøezna 1939
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zprávu o Pluhaøovì odjezdu z Wilsonova nádra�í do Øíma.109 Díky ní se doví-
dáme, �e se mìl je�tì pøed slavnostní korunovací pape�e Pia XII. zúèastnit 9.3.
obìda, který uspoøádal na poèest arcibiskupa Ka�para vyslanec u Svatého stol-
ce dr. Radimský a následující den mìl mít audienci u kní�ete velmistra øádu
maltézských rytíøù kní�ete Chigi della Rovere Albani. Dostupné prameny Plu-
haøovu úèast nepotvrzují ani nerozvádìjí.110

Neúplné informace o Pluhaøovì osudu po 15. bøeznu 1939 mù�eme získat
opìt z materiálù Archivu ministerstva vnitra, a to nepøímo z výslechových pro-
tokolù ji� zmínìného F. W. Bobeho, který, jak vyplývá z dochovaných materiá-
lù, nepatøil do øad jeho pøíznivcù. Musíme ale vycházet z faktu, �e si bývalý
pøevor nemusel pøesnì pamatovat sled událostí a navíc byl po svém zatèení
v kvìtnu 1945 a dlouhé vy�etøovací vazbì odøíznut od aktuálního dìní. Proto je
tøeba konfrontovat øadu údajù z jeho výpovìdí, uèinìných v prùbìhu let 1945�
1947 s dal�ími informacemi, pokud se je podaøí získat z jiných pramenù.111

V tomto pøípadì má samozøejmì vìt�í autenticitu Pluhaøova �ádost tehdej�ímu
pøedsedovi vlády Fierlingerovi o uvolnìní øádového majetku z 12.5.1945
s popisem èinnosti øádu od roku 1937, do nìho� se samozøejmì promítá i jeho
práce.112 Dal�í zajímavé informace jsou v  Pluhaøovì protokolárním prohlá�ení,
uèinìném na vyslanectví Èeskoslovenské republiky v Bernu 18. øíjna 1946 pro
potøeby soudního stíhání bývalého pøevora F. W. Bobeho a vrchního tajemníka
gestapa Kurta Oberhausera.113 Posledním v poøadí je Pluhaøùv nedatovaný �i-
votopis, jeho� sepsání (zøejmì pro potøeby budoucího zamìstnavatele pøi �á-
dosti o nový pas) mù�eme klást za 25. øíjen 1946.114 Pøesto�e prameny vznikly
pøibli�nì ve stejné dobì a vzájemnì se doplòují, akcentují s ohledem na pøíjem-
ce rùzné události. Faktograficky se dají vyu�ít, ale pøi jejich hodnocení musíme
pøihlí�et k subjektivní interpretaci. Z tìchto úøedních záznamù se kromì nìkoli-
ka podrobností o pomìrech v øádu maltézských rytíøù a o situaci pra�ského kon-
ventu za okupace dovídáme také potøebné detaily o Pluhaøovi, které pomohou
objasnit dal�í sled událostí a podrobností z jeho �ivota.

Krátká vyslanecká kariéra skonèila s vyhlá�ením protektorátu, proto�e tím-
to aktem do�lo k pøeru�ení stávajících diplomatických stykù Èeskoslovenska
a mimo jiné pravdìpodobnì k pøeru�ení oficiálních vztahù s øádem maltézských
rytíøù. Podle pováleèného vyjádøení MZV odvolal øád po 15.3. svého vyslance
v Praze.115 Pluhaøova dal�í èinnost v dobì mezi 15.3.1939 a jeho odchodem do
zahranièí je prozatím zèásti nejasná. S pøedáním akreditace diplomatického zá-
stupce øádu maltézských rytíøù, to je s pøedáním povìøovacích listin prezidentu
Háchovi, neztratil kancléøský úøad, proto�e v jeho prohlá�ení, uèinìném pozdì-
ji ve �výcarsku se pí�e: �Sám z vlastní zku�enosti jako kancléø Maltheského
øádu do svého odchodu z Prahy do ciziny, tj. do poèátku roku 1940, mohu po-
tvrditi, �e vystupoval proti v�emu (Bobe � pozn. aut.), co bylo døíve èeskoslo-
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venské resp. èeské. Poèátkem prosince 1939, kdy� oznámil jsem ve své funkci, �e
bude (jde o pøeklep v orig., pravdìpodobnì ��e budu�) poøádati jako obvykle
vánoèní nadílku pro chudé dìti, sdìlil mi pøípisem, �e nemù�e se dostaviti na
tuto nadílku, jeliko� mne zná jako nepøítele nìmeckého lidu a zejména pak jeho
re�imu�.116 Akce mìla dal�í dohru, proto�e si Pluhaø nenechal odpovìï jenom
pro sebe a dopis ukázal arcibiskupu Ka�parovi a jeho sekretáøi dr. Boukalovi.

Tomuto zdánlivì drobnému incidentu pøedcházela mnohem záva�nìj�í udá-
lost ze záøí 1939. Tehdy se ambiciózní Bobe (bez Ka�parova souhlasu a bez
vìdomí velmistra maltézského øádu v Øímì kní�ete Chigiho) stal pøevorem
maltézského øádu v Praze. Ke svému jmenování vyu�il generálního vikáøe ka-
tolických øádù friburgského biskupa Feldera, který byl za Pia XI. jmenován
pape�ským vizitátorem v�ech øádù s neomezenou platností. Jeho nástupce na
pape�ském stolci ustanovil po svém zvolení do této funkce jinou osobu, tak�e
èeská strana pova�ovala tento akt za neplatný, a kardinál Ka�par se jako titulár-
ní velkopøevor øádu cítil jmenováním nového pøevora bez jeho vìdomí právem
dotèen.117 Pluhaø vezl v lednu 1940 do Øíma Ka�parovy protesty proti Bobeho
jmenování (údajnì podle svìdectví z roku 1946 protestoval i on sám), jeden
pøevzal ve Vatikánu øádový kardinál La Puma a druhý velmistr maltézských
rytíøù, pøi dal�í únorové náv�tìvì se mu podaøilo dosáhnout odnìtí pøevorské
hodnosti.118 Spor byl ukonèen a� po arcibiskupovì smrti v roce 1941 a Bobe
byl pozdìji ve funkci potvrzen.119

Z uvedeného a mo�ná i z øady dal�ích nedorozumìní a incidentù mezi Plu-
haøem a Bobem je patrné, �e se nemìli pøíli� v lásce, a potvrzují to také pozdìj�í
výpovìdi nìkolika svìdkù. Napøíklad podle Vladimíra Píchy, jednoho z mála
zbývajících èlenù knì�ského konventu maltézského øádu, byl Pluhaø s Bobem
�v�dy na váleèné noze a snad jej Bobe mìl na svìdomí�.120 Mo�ná mìli oba
stejné nebo dost podobné povahové rysy a za dané politické situace nebyly vy-
tvoøeny podmínky pro to, aby se schopnosti obou promítly do klidné nekon-
fliktní spolupráce ve prospìch øádu. Jisté je, �e ze v�eho nejvíc vadily Bobemu
vazby na èeskou pøedváleènou politickou reprezentaci a na arcibiskupa Ka�pa-
ra, kterého pova�oval za svého velkého rivala (Bobeho sebevìdomí �lo tak da-
leko, �e mimo jiné usiloval o arcibiskupský stolec).121

Vra�me se v�ak zpátky k roku 1940. Pluhaø se dozvìdìl, �e má být 3. kvìtna
pøedvolán do Petschkova paláce, a proto opustil u� 1.5. Prahu a odjel
k velmistrovskému úøadu do Øíma a tam se neúspì�nì pokou�el dále pùsobit
v øádových slu�bách. Úøední a také napùl soukromé cesty z protektorátu mu
umo�òoval dosud platný pas vyslance øádu v ÈSR z 1.2.1939, u�ívaný pøed
válkou se souhlasem MZV.122 Existence pasu zøejmì unikla pozornosti nìmec-
kých úøadù, které se soustøedily na jiné úkoly, nebo byla naopak s jejich vìdo-
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mím ti�e pøehlédnuta. Nìmecké orgány asi nepoèítaly s eventualitou, �e by mìl
jako bývalý èeskoslovenský státní obèan jiný ne� èeskoslovenský diplomatický
pas. Mo�ná, �e Pluhaøe v tomto pøípadì zachránilo diplomatické postavení, je-
ho� øe�ením se právì pøed rokem intenzivnì zabývalo ministerstvo zahranièí. Je
v�ak dost podivné, �e by èlovìk, jeho� èinnost byla u� del�í dobu trnem v oku
nìmeckých bezpeènostních slo�ek, odcestoval do ciziny bez pov�imnutí.

Definitivní odjezd z  protektorátu pravdìpodobnì oddálil Pluhaøovo zadr-
�ení a uvìznìní, proto�e ten pozdìji vypovìdìl, �e bývalý pøevor nìkolikrát
�ádal na gestapu ji� v roce 1939, aby byl zatèen.123 V Øímì byl mimo jiné
v kontaktu s pape�ským komoøím Hrubanem a vicerektorem èeskoslovenské
koleje Nepomucena dr. Bezdíèkem a dal�ími osobnostmi.124 V letech 1940�1941
cestoval z Itálie do �výcarska a do Jugoslávie, kde nav�tìvoval krajany, napøí-
klad øeditele èeskoslovensko-jugoslávské banky Bezdíèka nebo profesora Sme-
tánku, pøedsedu krajanského spolku v Záhøebu. Údajné náv�tìvy krajanù moh-
ly být �ikovnì spojeny s obchodními aktivitami, proto�e Pluhaøova mnohokrát
prokázaná zdatnost a schopnost odhadnout budoucí vývoj se promítla i do jeho
ekonomických aktivit, které byly solidním zdrojem jeho pøíjmù, ale po válce
mu byly spí� na obtí�.

Lze toti� dolo�it, �e byl tìsnì pøed okupací ÈSR akcionáøem prosperující
akciové spoleènosti továren na fezy v textilním závodì ve Strakonicích, kapitá-
lovì spojené s Rakouskem a se �výcarskem.125 Není náhodou, �e tento podnik,
postavený na pozemcích èásti bývalého maltézského velkostatku, odkoupené-
ho v roce 1924, byl pod kontrolou agrární strany a �e stranická pøíslu�nost
a politická loajalita byla také vy�adována od v�ech zamìstnancù.126 Neprùhled-
né hospodaøení s akciemi v polovinì tøicátých let, respektive v roce 1936, umo�-
nilo pøevedení vìt�iny firemního kapitálu �výcarské akciové spoleènosti Tar-
bouches Trust A. S., a tak byl zaji�tìn neru�ený tok financí a následný výbìr
dividend v zahranièí. V letech 1936�1938 byly v zahranièí, konkrétnì v Ra-
kousku, ve �výcarsku, v Maïarsku, v Jugoslávii a ve Francii, zøízeny obrovské
konsignaèní sklady hotových výrobkù.127 Není proto vylouèeno, �e Pluhaø na-
v�tìvoval v prvních letech války obchodní partnery, o tìchto cestách nemáme
bohu�el �ádné bli��í podrobnosti. Tuto domnìnku potvrzuje i Bobeho výpo-
vìï, tak�e mù�eme usuzovat, �e �lo spí� o soukromé nebo o stranické obchodní
aktivity.

Neznámo kdy pøeru�il Josef Pluhaø trvalý kontakt s Øímem, ode�el do Istrie
a tam se mu pozdìji podaøilo �ít v ústraní.128 V listopadu roku 1941 byl italskou
fa�istickou policií v Opatiji konfinován a pronásledován a� do zatèení 12. èerv-
na 1944. Pøi obsazení Istrie Nìmci byl zatèen a pøes vìzení v Rijece, Terstu
a Vídni deportován do Prahy.129 Dne 2. èervence 1944 ve 22 hodin byl pøedán
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z pøíkazu RSHA proticírkevnímu referátu pra�ské øídící úøadovny gestapa nebo
referátu IV 3, jeho� posláním bylo obranné zpravodajství, do vazby na Pankrá-
ci.130 Pøi prvním pra�ském výslechu v Petschkovì paláci dne 2. srpna 1944131

se setkal s vy�etøovatelem Oberhauserem, k jeho� informátorùm a spolupracov-
níkùm patøil i pøevor F. W. Bobe.132 Vrchní tajemník proticírkevního referátu
Kurt Oberhauser vyslýchal Pluhaøe je�tì nìkolikrát a pøi tom ho kromì �pioná�-
ní èinnosti proti øí�i mimo jiné obviòoval ze zmaøení Bobeho jmenování pra�-
ským arcibiskupem. Vy�etøovaný popsal pozdìji Oberhauserovo zacházení na
gestapu takto: �výsledkem tìchto výslechù je, �e mi zlomil dvì �ebra a tloukl do
hlavy tak surovým zpùsobem, �e dosud velmi èasto, zejména v oèích, cítím velké
bolesti, a mám chronický defekt srdeèní�.133 Týrání nezùstalo bez oèividných
následkù, a tak byl Pluhaø potluèený a oteklý v oblièeji je�tì 13. února 1945 pøi
odchodu z pankrácké cely è. 150 do terezínské Malé pevnosti.134

V Terezínì byl nejprve umístìn v cele è. 36 a odtud byl pøedán pøesnì po
mìsíci pobytu 13.3.1945 do tzv. Krankenrevíru. Ve vìzeòské marodce (Kran-
kenzelle) byl od 30.3.1945 a� do osvobození tábora.135 Zde onemocnìl jako
øada dal�ích vìzòù tuberkulózou, tak�e se vrátil do Prahy mezi prvními propu�-
tìnými. Sám uvádí, �e byl jako tøetí z tì�ce nemocných pøevezen do Prahy.136 Je
v�ak známo, �e 1. kvìtna ode�lo z Terezína pøes dvì stì podobnì nemocných,
a proto není vylouèeno, �e byl jako bývalý prominent zaøazen mezi první pro-
pu�tìné.137

Po návratu se energicky ujal úøadu kancléøe a sna�il se konsolidovat pomìry
øádu maltézských rytíøù. Proto se 12.5.1945 obrátil na pøedsedu vlády se �ádostí
o uvolnìní øádového majetku a pøi tom shrnul nejzáva�nìj�í události od roku
1937.138 Dùle�itá je informace, �e jednal v zájmu øádu maltézských rytíøù jen
jako jeho kancléø, �který podle rozhodnutí velmistrovského úøadu v Øímì jest
nadále jako takový uznáván a tím tudí� i celé samostatné velkopøevorství�.139

Pluhaø �ádal o vydání kancléøského úøadu maltézskému øádu spolu se zaji�tìným
øádovým majetkem, to je s konventem, palácem, knihovnou a archivem, a s øá-
dovými statky, potøebnými k provozování charitativní èinnosti. Pøi této pøíle�i-
tosti neopomenul zdùraznit vlastnictví valné èásti øádového majetku øímským
ústøedím. Jednalo se o velkostatky ve Slezsku a o pra�ské velkopøevorství, kte-
ré bylo údajnì z Pluhaøovy iniciativy i po smrti øádového velkopøevora arcibis-
kupa Ka�para uznáváno velmistrem v Øímì za samostatné de facto i de iure.140

Zároveò vyzval k pøestìhování vìcí bývalé nìmecké univerzity, které byly de-
ponovány ve velkopøevorském paláci. V závìru dopisu upozornil na nutnost
vydání øádových klenotù a dal�ích vìcí z fary konventního chrámu, které s sebou
odvezl F. W. Bobe pøi odjezdu z Prahy, a vyzval k Bobeho a k Oberhauserovu
zatèení.141
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Pro ministerské úøedníky znamenala Pluhaøova aktivita nové provìøování
pøedlo�ených informací. Kromì toho bylo tøeba zjistit prostøednictvím MZV,
kdo je oprávnìn jednat jménem øádu, proto bylo rozhodnuto a� do koneèného
vyøe�ení této zále�itosti jednat s dr. Pluhaøem. Po dohodì mìl být ustanoven
zatímní správce øádového majetku, aby byla zachována jednota majetkové pod-
staty. Úøad pøedsednictva vlády, respektive dr. Vanìk, jemu� byla tato agenda
pøidìlena, rozeslal dne 28.6. pokyny a dotazy ministerstvùm �kolství a národní
osvìty, vnitra a zahranièních vìcí. Èernínský palác mìl tedy co nejrychleji zjis-
tit jméno osoby oprávnìné jednat za øád maltézských rytíøù, vnitro mìlo vy�et-
øit, zda byl majetek øádu zaji�tìn a dán pod národní správu podle dekretu prezi-
denta republiky è. 5/45 Sb. a nebo zda by se po dohodì s Pluhaøem radìji nemìl
ustanovit prozatímní správce ve�kerého majetku. Ministerstvo �kolství a národ-
ní osvìty bylo dotázáno, jestli by pøevzalo do národní správy majetek pøenese-
ný bývalou nìmeckou univerzitní správou. Ministerstvo zahranièí podepsané
dr. Maixnerem odpovìdìlo na dotaz pøedsednictva vlády 9.7.1945 a informova-
lo, �e dr. Pluhaø je kancléøem øádu v Praze, a proto je oprávnìn jednat v zájmu
øádu maltézských rytíøù.142 Politicky vnímavý Pluhaø záhy pochopil, �e v osvo-
bozeném Èeskoslovensku je úplnì jiné klima, ne� na jaké byl zvyklý ve dvacá-
tých a ve tøicátých letech. Svìdèí o tom i závìr jeho prvního oficiálního dopisu,
který v souladu s tehdej�ím revoluèním nad�ením ukonèil provoláním slávy
prezidentu republiky, osvobozenému Èeskoslovensku a jeho vládì a v�em èes-
koslovenským spojencùm.143 Nebyl samozøejmì jediným, kdo v té dobì nedo-
kázal nebo naopak dokázal velice rychle odhadnout dal�í politický vývoj.

Pod vlivem událostí v øádu bìhem okupace, av�ak zejména pod vlivem zís-
kaných informací o Bobeho èinnosti, s nimi� se seznámil a� po návratu
z koncentraèního tábora, se rozhodl rezignovat na dal�í zastupování øádu pøi
jednání s èeskoslovenskou vládou. Zaèátkem èervence 1945 odjel jako diplo-
matický kurýr ministerstva zahranièních vìcí na vlastní diplomatický maltéz-
ský pas pøes Paøí� do Øíma, aby si pøi zpáteèní cestì vyzvedl vìci v Istrii, které
mu tam zùstaly po zatèení.144 S pøihlédnutím ke slo�ité dopravní situaci v západní
Evropì bezprostøednì po ukonèení války a k jeho celkovému zdravotnímu sta-
vu byla taková cesta na pová�enou. Není vylouèeno, �e ve høe bylo více ne� pár
svr�kù èi men�ích cenností, zanechaných v zahranièí. Není také vylouèeno, �e
mu nic netu�ící MZV poskytlo solidní úøední krytí pro vyøízení soukromých
nebo stranických pohledávek. Dal�ím dùvodem cesty do Itálie byla náv�tìva
øímského paláce ve Via Condotti. Pluhaø pøijel do italského hlavního mìsta
24.7.1945 a tam èekal na mo�nost odjezdu do Opatije. Na zastupitelském úøadu
si vypùjèil dvacet tisíc lir a zavázal se k jejich vrácení po návratu do Prahy,
eventuálnì je�tì v Terstu, pokud se dostane k penìzùm v Opatiji.145 Podle vlastní
interpretace vyu�il zastávky v Øímì k náv�tìvì velmistra kní�ete Chigiho a pøi



55

ní koncem èervence nebo v srpnu 1945146 rezignoval na prozatímní vedení øádu
v Èeskoslovensku, kterým byl povìøen po Bobeho zatèení.147 Titul kancléøe
a èlenství v øádu si v�ak nadále ponechal.

Pøed cestou do Terstu mu pokladna vyslanectví vyplatila dal�ích pìt tisíc lir,
Pluhaø se zavázal k vrácení obnosu do pokladny MZV po svém návratu. Zpá-
teèní cesta do Prahy opìt pøes Terst a Paøí� se posunula a� do podzimních mìsí-
cù a urychlila ji a� osobní intervence man�elky Anny na ministerstvu zahranièí.
Teprve potom se zaèátkem øíjna 1945 zaèal prostøednictvím zastupitelského úøadu
v Bìlehradì zaji��ovat Pluhaøùv návrat.148 V lednu 1946 se pøipravoval na dal�í
slu�ební cestu, tehdy odjel do �výcarska a do Itálie na speciální pas MZV, zøej-
mì se jednalo o kurýrní pas, vystavený administrativním odborem na doporuèe-
ní ministra financí Vavro �robára. Z ní se u� nevrátil a zùstal ve �výcarsku pod
záminkou léèení zdravotních problémù, zpùsobených vìznìním. Pozdìji na-
psal, �e z Prahy ode�el definitivnì 4. ledna 1946 kvùli pronásledování komu-
nisty.149 Pøes údajný útisk si v�ak staèil zajistit cestovní doklad, který mu umo�-
nil bez problémù vycestovat z republiky. Vzhledem k událostem kolem býva-
lých spolupracovníkù z republikánské strany, a zejména s ohledem na Berano-
vo zatèení, musel pøedpokládat, �e se také on nevyhne vy�etøování èi soudnímu
stíhání. Z bezpeèné dálky peèlivì sledoval dal�í politický vývoj v Èesko-
slovensku.150

Jasno do záhadného pováleèného Pluhaøova vztahu k  øádu maltézských ry-
tíøù vná�í sdìlení zastupitelského úøadu v Paøí�i pra�skému ústøedí, které zpro-
støedkoval osobní tajemník Jana Masaryka dr. �paèek. Hrabì Pierredon pøedal
pøi náv�tìvì u ministra zahranièí Masaryka 12. záøí 1946 dopis sekretáøe øádu
pro zahranièní zále�itosti Ferdinanda Hohensteina z 1. srpna t.r.151 s informacemi
týkajícími se dr. Pluhaøe.152 Jednalo se o dopis tohoto znìní: ministr Masaryk
hovoøil na ambasádì v Paøí�i s M. �vestkou, novì ustanoveným zástupcem øádu
v Èeskoslovensku, a dal prostøednictvím ambasády na vìdomí, �e se dr. Pluhaø
dostavil s diplomatickým pasem øádu.153 Jeliko� J. Pluhaø ji� nemìl právo vlast-
nit tento pas, jednalo se evidentnì o zneu�ití z jeho strany.154 Dne 20. listopadu
1945 byl zbaven v�ech dosavadních funkcí a zároveò byl vyzván k vrácení ces-
tovního pasu è. 80, co� dosud neuèinil. Vedení øádu pøedpokládalo, �e jej stále
u�íval, i kdy� mu nebylo jasné, jak mohla být platnost prodlou�ena, a proto se
rozhodlo zru�it v�echny Pluhaøovy cestovní doklady. Hohenstein prosil de Pier-
redona v závìru dopisu, aby pøesvìdèil Josefa Pluhaøe o neprodleném vrácení
pasu øádu maltézských rytíøù, který ji� není oprávnìn vlastnit a jeho� pou�ívání
by bylo jasným zneu�itím, nebo� u� nezastává �ádnou úøední nebo oficiální
funkci.
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Úøední poznámka ze 3.10.1946 vystihuje naprosto pøesnì stanovisko èi spí-
�e nezájem Èernínského paláce dále se tímto problémem zaobírat. Ministerstvo
zahranièí, kde docházelo k postupným personálním obmìnám, se necítilo být
povoláno k zásahu do vìci, kterou pova�ovalo za interní øádovou zále�itost,
a proto vzalo dopis pouze na vìdomí a ulo�ilo ad acta. Zvolilo, podobnì jako
jiná ministerstva a státní instituce, vyèkávací taktiku ve vztahu k øádu maltéz-
ských rytíøù. Po uvedené Hohensteinovì a de Pierredonovì iniciativì se Josef
Pluhaø �neèekanì� pøihlásil na vyslanectví v Bernu a uèinil zde ji� uvedené pro-
tokolární oznámení k Bobeho protistátní èinnosti a k chování vrchního tajemní-
ka gestapa Oberhausera.155 Nedlouho po nìm odeslal do Prahy �ivotopis
a v závìru zdùraznil, �e by se do budoucna rád vrátil k pøedchozí propagaci
Èeskoslovenska v zahranièí, jí� se intenzivnì vìnoval u� od studentských let.156

Tato èinnost ho jistì tì�ila a zároveò mu dávala mo�nost cestovat do nových
míst, poznávat a setkávat se se zajímavými a vlivnými lidmi, po jejich� pøízni
a lesku, jak se zdá, nìkdy a� chorobnì tou�il.

Pluhaø zùstával stále v zahranièí a odtud zneklidnìn sledoval záhadné mlèe-
ní pra�ských úøadù.157 Dopisem z Bernu znovu po�ádal MZV o vystavení no-
vého �zvlá�tního slu�ebního cestovního pasu� k cestám do zahranièí a �perma-
nentního kurýrního listu (mezi Bernem-Milánem-Øímem)� nikoliv jako pro bý-
valého vyslance a kancléøe øádu maltézských rytíøù, ale proto�e je potøeboval
�k eminentnì dùle�itým celostátním pracem pro Èeskoslovensko na dobu pùl
roku�.158 Nové doklady mìly být na �adatelovo pøání odeslány èeskoslovenské
legaci v Bernu, která mìla po získání nových víz vrátit starý neplatný pas do
Prahy. Zásilka mìla být odeslána letecky na jeho útraty, Pluhaø si byl dobøe
vìdom toho, �e v sázce je jeho budoucnost. Vyslanec v Bernu Jindøich Andriál
do�el k závìru, �e je tøeba zále�itost projednat s hlavním �tábem ministerstva
národní obrany, a proto urychlenì informoval Èernínský palác.159 MNO po�á-
dalo následující den o vyhotovení slu�ebního pasu pro dr. J. Pluhaøe.160

Ministerstvo zahranièních vìcí vystavilo zvlá�tní cestovní pas è. 136/47 plat-
ný na �est mìsícù a po�ádalo o jeho doruèení do Bernu, jediným problémem
bylo oznaèení Pluhaøova povolání. Zále�itost bylo konzultována i s ministerstvem
vnitra, kompetentní úøedník byl právì mimo území ÈSR, a tak ing. Odon Pára
z administrativní sekce, která mìla na starosti konzulární zále�itosti, rozhodl
o odeslání pasu, vystaveného kancléøi suverénního øádu maltézských rytíøù
dr. Pluhaøovi. Odlo�ené jednání probìhlo na MV a� 24.7.1947 a ing. Pára pøi
nìm informoval o uèinìných krocích a o mo�nosti vystavit kurýrní list prezidiem
MZV nebo vojenským ata�é v Bernu zpravidla k jednotlivým cestám.
V poznámce k písemnému záznamu z 27.7. si zapsal, �e Pluhaøùv kancléøský
titul je sporný, jeliko� se jmenovaný úøadu nevzdal, ale nynìj�ím velmistrem
není uznáván. Do pasu byl zanesen pouze z nutnosti kvùli slu�ebnímu oznaèe-
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ní.161 Otázka jeho kancléøství u� byla vyøe�ena pøed rokem v Øímì a MZV ji
dávno mìlo k dispozici, zku�ený ministerský rada dobøe vìdìl, k èemu byl pøi-
nucen okolnostmi. Pro klidné svìdomí svìøil tento fakt alespoò úøednímu zá-
znamu na referátníku. Proto�e se blí�il konec platnosti zvlá�tního pasu, nav�tí-
vil O. Pára 2.12.1947 hlavní �táb ministerstva národní obrany a tam se zajímal
o eventuální prodlou�ení zvlá�tního pasu, jeho� platnost mìla vypr�et 10. pro-
since. Ministerstvo si vy�ádalo jednodenní lhùtu, kterou prodlou�ilo znovu o 24
hodin, po uplynutí stanoveného èasu byl Èernínský palác telefonicky informo-
ván nic netu�ícím podplukovníkem Siegelem, �e MNO nemá dal�í zájem �na
pánovi o nìj� se jedná�.162 Výsledkem tohoto jednání byl velice struèný tele-
gram s oznámením do Bernu neprodlu�ovat zvlá�tní pas, proto�e �ádný resort
nehodlal vyu�ívat Pluhaøovy blí�e nespecifikované slu�by.163

Dal�í informace získáme jen ze slovníkového hesla exilové publikace, kte-
rou sestavil a pøipravil k vydání stále èinný Pluhaø. Namátkou vybíráme, �e byl
od prosince 1948 èlenem výboru francouzského komitétu pro Èechoslováky
v Paøí�i, od èervna následujícího roku èlenem výboru pape�ského komitétu
v Øímì a koncem záøí 1949 vedl èeskoslovenské uprchlíky k pape�i do jeho
letního sídla v Castel Gandolfo.164 Pøesto�e se pohyboval v letech 1948 a 1949
stále po Evropì na trase Paøí� � Øím, neznamená to, �e se jím dále nezabývala
ministerstva zahranièních vìcí a vnitra, spí� tomu bylo naopak. Ministerstvo
vnitra, respektive ústøední ohla�ovací úøad Øeditelství národní bezpeènosti, pro-
vìøovalo pro ministerstvo zahranièí v únoru 1949 jeho trvalou pra�skou adre-
su.165

Ministerstvo zahranièí je�tì v roce 1949 likvidovalo Pluhaøovy nedobytné
finanèní pohledávky ve vý�i 200 �výcarských frankù (v pøepoètu 2360 korun),
které mu poskytl zastupitelský úøad v Bernu 8.11.1945. Podle zprávy ØNB
v Praze z 22.2.1949 byl sice dr. Pluhaø hlá�en v Praze XIX., èp. 1029, ul. Ve
Struhách, ale man�elka Anna na pasovém oddìlení MZV 15. února 1949 a zno-
vu 14. bøezna 1949 uvedla, �e se zdr�uje v emigraci na neznámém místì. Paní
Pluhaøová tak reagovala na výzvu MZV kvùli vrácení neplatných zvlá�tních
pasù z roku 1945 a 1947. Právní zástupce øádu maltézských rytíøù advokát JUDr.
Karel Lohr oznámil ministerstvu zahranièí, �e se necítí zavázán k jakýmkoliv
náhradám za Josefa Pluhaøe, proto�e jmenovaný byl u� v roce 1945 zbaven ve�-
kerých øádových funkcí.166 Bývalý vyslanec ve �výcarsku dr. Jaromír Kopec-
ký, propu�tìný ze státní slu�by 31.8.1948, na písemnou výzvu MZV z 19.3.1949
nereagoval.167 Finanèní oddìlení do�lo k závìru, �e dr. Kopecký jednal pøi po-
skytnutí pùjèky �bona fide�, a tak se rozhodlo navrhnout vymáhanou èástku
koncem èervence k odpisu.
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Josef Pluhaø emigroval koncem roku 1951 za pomoci mezinárodní katolické
organizace do USA,168 dále pùsobil jako dopisovatel výboru Èeskoslovenské
národní rady v Chicagu a byl èlenem Republikánské strany èeskoslovenské ve
Washingtonu, èlenem Národního svazu èeských katolíkù, i za oceánem byl stá-
le �urnalisticky a pøedná�kovì èinný.169 Bli��í informace o jeho dal�ím �ivotì
za oceánem nemáme. Zemøel v Chicagu 20.10.1969.170

Doktor Josef Pluhaø pro�el po absolutoriu na vysoké �kole tøemi �ivotními
etapami, v první z nich se spojil s politikou republikánské strany, kde mu byla
pøisouzena role èlovìka ochotného a schopného kdykoliv plnit po�adavky moc-
nìj�ích a vlivnìj�ích. Vstupem na scénu øádu maltézských rytíøù se zdánlivì
uzavøela jedna �ivotní etapa a role vìènì druhého mu�e v pozadí byla na krátký
okam�ik vystøídána hlavní rolí vyslance øádu maltézských rytíøù. Díky pøipra-
venosti, pøedchozím stranickým kontaktùm a politické situaci se mu za krátkou
dobu podaøilo vyøe�it to, oè marnì usilovali pøedstavení øádu po dvì desetiletí.
Po krátkém vzestupu a nedlouhém váleèném intermezzu pøichází emigrace, nej-
tì��í tøetí období pro èlovìka, který u� má nejlep�í léta za sebou a musí v �edesáti
letech znovu pracovat na nové existenci. Pluhaøùv nebo jemu podobný pøíbìh
pro�ilo mnoho anga�ovaných lidí, kteøí pomáhali formovat prvorepublikové
demokratické Èeskoslovensko.

V úvodu pøíspìvku bylo naznaèeno, �e po roce 1918 byla v Èeskoslovensku
nastolena proticírkevní politika, která se nevzhlí�ela v lesku oltáøù a ornátù. Do
znaèné míry k tomu pøispìl nový systém, nastolený státotvornými stranami. Toto
konstatování platí dvojnásob pro  pováleèné pomìry. Po roce 1945 reprezento-
val Josef Pluhaø nejen katolictví, ale také nepohodlnou agrární stranu, která
musela ustoupit novì nastolenému trendu.

POZNÁMKY:

  1 Dosavadní pra�ský arcibiskup Pavel Huyn byl v dobì pøevratu pøi chebské
vizitaci natolik zaskoèen politickými zmìnami, �e se vyhnul návratu do Pra-
hy a uchýlil se rovnou do Øíma. Olomoucký arcibiskup Lev Skrbenský z Høi�tì
ode�el do soukromí a faktické vedení církevních zále�itostí bylo v rukou Jed-
noty katolického duchovenstva. Huynovým nástupcem jmenovala kurie bez
vìdomí èeskoslovenské vlády Franti�ka Kordaèe, co� si nìkteøí zastánci cír-
kevní rozluky vykládali jako významný signál z Vatikánu.

  2 J. Kadlec, Pøehled èeských církevních dìjin, sv. II., Praha 1991, s. 239 u�ívá
pro hodnocení èinnosti církevních �pièek a její spolupráci s re�imem dokon-
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ce silnìj�í termín a oznaèuje postoj hierarchie k národnostnì nespravedlivé
monarchii jako �servilní�.

  3 Do�lo k rozbití pamìtní desky v portálu u Matky Bo�í pod øetìzem, která
pøipomínala znièení stavby husity v roce 1421.

  4 Na tomto místì uvádíme výbìrovì novìj�í základní literaturu k tématu:
J. Kadlec, Pøehled èeských církevních dìjin II., Praha 1991, s. 239�251;
A. Klimek, Boj o Hrad, sv. 1, Praha 1996, sv. 2, Praha 1998; Z. Kárník, Èeské
zemì v éøe První republiky (1918�1938), sv. 1, Praha 2000, sv. 2, Praha 2002,
sv. Praha 2003; F. X. Halas, Neklidné vztahy � k jednomu aspektu výroèí 28.
øíjna 1918, Svitavy, Trinitas 1998; tý�, Fenomén Vatikán: idea, dìjiny a sou-
èasnost pape�ství, diplomacie Svatého stolce, Èeské zemì a Vatikán. Cent-
rum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004. Dal�í práce a dílèí studie
k danému tématu: Traditio et cultus (sborník k �edesátinám Miroslava Vlka),
Praha, Karolinum 1993, z nìj: J. Kadlec, Biskup Jan Valerián Jirsík jako po-
litik, s. 201�210; A. Klimek, Pape�ský komoøí Jan Jiøí Rückl jako politik,
s. 219�228; R. Kvaèek, Lidová strana pøed Mnichovem, s. 229�240; Politic-
ký katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie
v letech 1918�1938 (sborník ze stejnojmenné konference konané r. 1996).
Olomouc, Univerzita Palackého 2001, z nìj zejména: M. Kouøil, Katoliètí
knì�í v politice Èeskoslovenska v meziváleèném období, s. 31�42; D. Nì-
mec, Mezinárodní smlouvy mezi apo�tolským stolcem a Polskem, Rakous-
kem a Èeskoslovenskem v období mezi dvìma svìtovými válkami, s. 43�72;
M. Trapl, Hnutí �Pryè od Øíma�, s. 13�30; Spoleènost v pøerodu. Sborník
referátù z cyklické konference Demokracie 2000, Praha Masarykùv ústav AV
2000, z nìj zejména: F. X. Halas, Sekularizace v Evropì a vztah mezi nábo-
�enstvím a spoleèností v první èeskoslovenské republice, s. 117�134; A. Kli-
mek, Strany a stranictví v meziváleèném Èeskoslovensku, s. 28�41; M. Tra-
pl, Nábo�enství a politika, s. 135�143; Sborník K úloze a významu agrárního
hnutí v èeských a èeskoslovenských dìjinách, ed. J. �ou�a, D. E. Miller,
M. Hrabik Samal, Praha Karolinum 2001; In omnibus caritas (sborník k poctì
90. narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece), Praha Karolinum 2002: P. Ko-
láø, My�lenka odluky státu a církve v období vzniku první Èeskoslovenské
republiky, s. 304�335; J. �ebek, Svatováclavská tradice v meziváleèném Èes-
koslovensku 1918�1939, s. 546�559;

Zatímco otázkám postavení katolické církve v Èeskoslovensku, vztahùm
s Vatikánem a dal�ím problémùm vìnuje historiografie v posledních 15 le-
tech znaènou pozornost, nelze to øíci o studiích k postavení øeholí a øeholní-
ho kléru v ÈSR. Kromì èlánkù, roztøí�tìných v rùzných sbornících, vy�ly
práce L. Jana, F. Skøivánka, Nìmeètí rytíøi v èeských zemích. Praha 1997;
P. Adama, Nìmeètí rytíøi. Svitavy 1998; J. Poøízky, Maltéz�tí rytíøi v Èechách
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a na Moravì 1870�1998. Èeské velkopøevorství øádu maltézských rytíøù a jeho
pøedstavitelé. Votobia Olomouc 2002 a P. Adama, Øád nìmeckých rytíøù a jeho
pùsobení v Èechách, na Moravì a ve Slezsku. Libri, Praha 2005.

5 K historii a koøenùm øádu J. Poøízka, c. d., s. 54 an.
6 Srv. J. Poøízka, c. d., s. 55 an.
7 K pomìru vztahu ÈSR a Vatikánu A. Gajanová, O pomìru Vatikánu

k pøedmnichovské republice. In: Církve v na�ich dìjinách, Praha 1960, s. 155�
169; J. Dejmek, Poèátky diplomatických vztahù mezi Èeskoslovenskem
a Vatikánem (1920�1921), (Kroftova vyslanecká mise v Øímì). ÈÈH 91, 1993,
è. 2, s. 224�246; tý�, Èeskoslovensko-vatikánská jednání o Modus vivendi
1927�1928, ÈÈH 92, 1994, è. 2, s. 268�285; J. Machula, Vatikán a Èeskoslo-
vensko (1938�1948). Pamìti. ÚSD AV ÈR 1998.

 8 Celý proces mìl hlub�í sociální a hospodáøský podtext a ten se projevil zmí-
nìným volebním úspìchem, kdy� katolické strany získaly spoleènì 71 køesel
v parlamentu a více ne� pìt set tisíc volebních hlasù. Srovnej novìj�í literatu-
ru s vyhodnocením pøedchozích poznatkù: P. Marek, Èeské schisma. Pøíspì-
vek k dìjinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917�
1924. Rosice u Brna, Gloria 2000; tý�, Církevní krize na poèátku první
Èeskoslovenské republiky (1918�1924). Brno 2005.

 9 Národní archiv sice pøevzal pozùstalost jmenovaného, kterou v roce 2004
uspoøádala Mgr. T. Kubi�tová, ale podle jejího sdìlení se nejedná o archivní
pozùstalost v pravém slova smyslu. Archivní fond o 14 kartonech tvoøí pøi-
bli�nì stejný poèet kartonù nepopsaných a nedatovaných fotografií a gramo-
fonových desek. Torzo osobní pozùstalosti je ulo�eno v I. oddìlení Národní-
ho archivu ve fondu Archiv èeského velkopøevorství maltského øádu (dále
NA, ØM), k. 322�323 � personálie øádových rytíøù 1936�1939, kde jsou ulo-
�eny texty a koncepty pøedná�ek, zpráv z cest, noviny a fotografie. Vìt�inu
údajù o jeho �ivotì a úøední èinnosti bylo tøeba shroma�ïovat a skládat do
mozaiky z drobných a� nepatrných zmínek, roztrou�ených v øadì archivù
a archivních fondù. Je mou milou povinností podìkovat kolegyním z NA
J. Køeèkové, R. Machatkové, H. Nováèkové, V. Mì��ánkové a M. Sedlákové
za obìtavou pomoc a nìkolik spolehlivých typù pøi výbìru materiálu. T. Ku-
bi�tové dìkuji za zajímavou diskusi o Pluhaøovi a D. Státníkovi z Archivu
MV za trpìlivost a cenné rady pøi práci s dokumenty AMV. Bez jejich laska-
vého pochopení by tato práce nemohla vzniknout za necelé dva mìsíce.

10 NA, ØM, k. 322.
11 Archiv ministerstva zahranièních vìcí (dále AMZV), fond Konzulární odbor-

jmenná spisovna (dále KO), 1945�1954, k. 511 � Dr. Josef Pluhaø.
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12 V roce 1919 vy�ly tiskem Praktická studie geomorfologická ze Slovenska: Se
zvl. zøetelem k �eleznièním tratím; Vlárská tra�: Se stanoviska geomorfolo-
gického a Význam geomorfologie pro praksi. K zájmu o �eleznici jej zformo-
valo rodinné prostøedí, resp. otcovo povolání.

13 Pùvodní Èeská agrární strana zalo�ená v 90. letech 19. století zmìnila v r. 1919
název na Republikánskou stranu èsl. venkova, po slouèení se slovenskými
rolníky v r. 1922 do�lo k pøejmenování na Republikánskou stranu zemìdìl-
ského a malorolnického lidu. Dále v textu se bude oznaèovat jako republi-
kánská i jako agrární strana.

14 NA, Ministerstvo zahranièních vìcí-výstøi�kový archiv I. (dále MZV-VA I.),
1919�1939 (1942), k. 3793 � dr. Josef Pluhaø � obsahuje výstøi�ky novino-
vých èlánkù od r. 1921 pøevá�nì z Venkova, Veèera, Národních listù a Ví-
deòského deníku.

15 Èe�i a Slováci doma a za hranicemi, 1935; Na pamì� hrdinù: Z èinnosti Èe-
chù a Slovákù ve Francii, 1936; Na�e moøe, 1936; J. E. kardinál Dr. Karel
Ka�par na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 1936.

16 AMZV, II. (zpravodajská) sekce, 1918�1939, k. 51 � rùzné zprávy z Vatiká-
nu, èj. 295/dùv./35, Øím 31.12.1935 � podrobná informace o pobytu pra�ské-
ho primasa. Arcibiskup Ka�par, který pøicestoval do Øíma 10.12., se po uby-
tování doprovodu a èlenù rodiny obrátil na vyslanectví s první naléhavou
vìcí, kterou �bylo opatøení øádu pro Dra Pluhaøe; kardinál poslal je�tì pøed
svým odjezdem z Prahy Státnímu sekretariátu pøíslu�nou �ádost za udìlení
øádu sv. Sylvestra III. tøídy. Aè ve Státním sekretariátu panoval v tìch dnech
pochopitelný chaos, bylo vyznamenání Dru Pluhaøovi je�tì vèas propùjèe-
no� (s.1�2).

17 M. Trapl, Politický katolicismus a èeskoslovenská strana lidová v Èeskoslo-
vensku v letech 1918�1938, AUPO, Fac. Philosophica, supplementum 30,
SPN Praha 1990, s. 144 � Pluhaø byl pøi arcibiskupovì slovenské misi oble-
èen v úboru rytíøe pape�ského øádu sv. Silvestra, co� nezùstalo bez pov�im-
nutí a posmì�ných poznámek lidoveckého tisku. Ka�parovy styky se stranou
dokládá i soukromá korespondence mezi Beranem a Ka�parem, podobnì vy-
povìdìl i vy�etøovaný pøevor maltézských rytíøù F. W. Bobe � výbìr
z vy�etøovacích protokolù uveøejnil D. Tomá�ek, Konfidenti. Praha 1991,
s. 137�164.

18 M. Trapl, c. d., s. 144�145 � tehdej�ímu pape�skému komoøímu dr. Hrubano-
vi se údajnì podaøilo ovlivnit vìc v Ka�parùv neprospìch, kdy� vysvìtlil se-
kretáøi Pia XI. E. Pacellimu arcibiskupovy pomýlené politické názory. Auto-
rovo zpochybnìní tohoto tvrzení je na místì a lze je dolo�it prameny v NA
a v AMZV. K danému problému se bohu�el nedochovaly zásadní prameny
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ve fondu Archiv pra�ského arcibiskupství, které byly s nejvìt�í pravdìpo-
dobností skartovány.

19 AMZV, Politické zprávy Vatikán, èj. 289/dùv./1937, bì�ná zpráva vyslance
Radimského è. 36 ze 14.12.1937 o prùbìhu tajné konzistoøe a èj. 312/dùv./
1937 periodická zpráva è. IV. za 4. ètvrtletí ze 31.12.1937, s. 4�6 s informací
a s hodnocením dvou soukromých audiencí u Pia XI. bìhem Ka�parova øím-
ského pobytu ve dnech 6.� 21.12.

20 NA, Republikánská strana Èeskoslovenska (RSÈ), k. 17 � Beranova kore-
spondence s dr. Ka�parem. Beran pí�e hned v úvodu dopisu z 21.12.1937:
�Va�e Eminence! Jsem ��asten z krásného výsledku zájezdu Va�í Eminence
do Svatého mìsta. Jsem ��asten z náv�tìvy Va�í Eminence u Svatého otce,
který �byl neobyèejnì nad�en a potì�en jednak ze zdraví Va�í Eminence
a jednak z audience samé�. Z dal�ích øádkù vysvítá, �e se nejednalo o pouhé
zdvoøilostní pøedvánoèní blahopøání. Srovnej ohlasy v denním tisku NA,
MZV-VA I., k. 3404 � K. Ka�par (1932�1938).

21 Archiv ministerstva vnitra (dále AMV), 305-693-3.
22 NA, Sbírka rùzných osobních archivù (dále SROA), 550-220-3, s. 143�148.
23 NA, Policejní øeditelství Praha � evidence obyvatel do r. 1950 (policejní po-

bytová pøihlá�ka), na této adrese bydleli Pluhaøovi od 19.10.1937.
24 E. Eisenlohr byl vyslancem v Praze od 5.2.1936. Ve�keré údaje o akreditacích

diplomatù byly èerpány z publikace Pøíruèka o navázání diplomatických sty-
kù a diplomatické zastoupení Èeskoslovenska v cizinì a cizích zemí v Èesko-
slovensku 1918�1985, vydané Archivnì dokumentaèním odborem FMZV
v Praze 1987.

25 K. Meèíø byl prvním oficiálním vyslancem ÈSR v belgickém království v letech
1919�1922, odtud pøe�el opìt jako první diplomatický zástupce do Øecka,
kde pùsobil do roku 1924, v roce 1938 byl v�ak pøes 10 let penzionován.
Meèíø byl republikánùm velice zavázán, u� od r. 1930 za nìj Beran nìkolikrát
intervenoval u MZV, proto�e Meèíø splácel dluh za man�elku a dceru, které
staèily udìlat bìhem jeho diplomatické mise v Bruselu, kdy� nechaly pøestì-
hovat do Prahy nábytek z objektu, pronajatého v místì. Kvùli tomu byl pøed-
èasnì penzionován a strana nakonec uhradila zbytek dluhu ve vý�i 30 tisíc
korun.

26 Z. Kárník, c. d., sv. 3, s. 511.
27 NA, SROA, 550-220-3, s. 143�144.
28 Hlavní aktéøi se pøed tím je�tì se�li na statku ing. Nolèe v Horních Poèerni-

cích. Eisenlohrovo poslání zdaleka nebylo nevinné, proto�e je známo, �e za-
ji��oval spojení a pøedával pokyny mezi Berlínem a Henleinovou stranou.
(Kárník, c. d., sv. 3, s. 511).
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29 NA, SROA, 550-220-3, s. 144 � dnes u� tì�ko zjistíme zda se �rozpálil� prù-
bìhem jednání nebo celkovým napìtím, kterému byl bìhem tlumoèení vysta-
ven. Musíme pøihlédnout k faktu, �e mu tehdy bylo pøes �edesát let.

30 NA, tamté�, s. 147�149.
31 NA, SROA, 550-218-4, s. 245 � omylem zaprotokolována køestním jménem

Marie, nikoliv Anna.
32 Pøesto byl Rudolf Beran v dubnu 1947 nakonec odsouzen k trestu vìzení ve

vý�i 20 let, zemøel v leopoldovské vìznici 28.2.1954.
33 E. Bene�, Mnichovské dny. Pamìti, Praha 1968, s. 203�204; M. Trapl, c.d.,

s. 148; Kárník, sv. 3, s. 557 � pøi této pøíle�itosti nelze pøehlédnout ji� zmínì-
né Pluhaøovy styky s arcibiskupem Ka�parem, který pøijal lorda Runcimena
pøi jeho misi a pod dojmem tohoto setkání se pokou�el prosadit u prezidenta
Bene�e Henleinovy po�adavky.

34 AMV, 305-693-3, s. 62.
35 Struèná a jasnì formulovaná korespondence mezi Beranem a Pluhaøem obsa-

huje �ádosti o intervence v rùzných zále�itostech podle potøeb �adatelù, ob-
racejících se na R. Berana. Èasto má marginální poznámky obyèejnou tu�-
kou, které si dìlal Pluhaø asi pøi telefonickém zji��ování informací. Obsahovì
del�í byly dopisy, týkající se vìcí, které le�ely Beranovi více na srdci � v r. 1927
to byla napøíklad korespondence ohlednì opravy hradu ve Strakonicích, opravy
kostelù a kostelíkù na Strakonicku nebo urychlené pøevzetí nevyu�itého zaøí-
zení sanitního vlaku øádu maltézských rytíøù, stojícího na zdej�ím nádra�í od
1. svìtové války.

36 NA, Prezidium ministerské rady (PMR), 1918�1939, k. 3602, fasc. 871/32/1-
4 � materiály k prodeji velkostatku Strakonice z let 1925�1930.

37 NA, ØM, k. 261 � hospodáøské a majetkové zále�itosti èeského velkopøevor-
ství, zpráva o stavu èeského velkopøevorství 1936. Nelze tedy souhlasit
s Poøízkovými údaji a tvrzením, c. d., s. 79 � který klade krizi o nìkolik let
pozdìji.

38 NA, ØM, k. 292; J. Poøízka, c.d., s. 152�154 pøeti�tìné dokumenty z AMZV
èásteènì korigují pøedchozí mylná tvrzení.

39 Srovnej NA, ØM, k. 292 � velkopøevor Ludwigstorff �ádá 9.1.1936 do Prahy
kancléøe receptorátu Camila hr. Arca o zprostøedkování zdvoøilostní náv�tì-
vy u dr. Bene�e a ji� dopøedu avizuje, �e se bude jednat pouze o blahopøání ke
zvolení prezidentem ÈSR, pøi ní� nehodlá hovoøit o øádových zále�itostech,
zejména ne o velkostatku. KPR si dala na èas, na Arcovu �ádost odpovìdìla
a� 16.7. t.r., a s poukazem na prezidentovo pracovní zaneprázdnìní sdìlila,
�e ji povede v patrnosti a sdìlí pøesné datum audience v nìkterém z pozdìj�ích
termínù.
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40 NA, ØM, k. 292 � Ludwigstorff dìkuje Pluhaøovi z Vídnì 7.3.1937 za ener-
gii, rozhled a prozíravost, s ní� se vìnuje zále�itosti velkopøevorství �die mir
so sehr am Herzen liegen��.

41 NA, ØM, k. 292 � kopie korespondence z 20.a 21.5.1937.
42 J. Poøízka, c. d., s. 154.
43 NA, ØM, k. 322 � personalia øádových rytíøù, dne 24.6.1937 jím u� byl �

bli��í datum neznáme, z toho vyplývá, �e titul získal mezi 7.3. a 24.6.1937.
44 Údaje o jmenování se v pramenech li�í: NA, MZV-VA, k. 3793 � Prager Mit-

tag 14.2.1938 pøinesl s pøedstihem zprávu o Pluhaøovì pøevzetí vicekancléø-
ského úøadu od Camila hr. Arca k 1.3.1938 a oznaèil v ní J. Pluhaøe jako
spolehlivého a agilního. NA, ÚPV, 1945�1959, k. 999, sign. 1341/13, èj. 19/
45, s. 1 � k faktickému jmenování øímským velmistrovským úøadem do�lo
v prosinci 1937.

45 AMZV, KO, k. 511.
46 NA, RSÈ, k.1 � spisy organizaèní a personální.
47 AMV, 305-693-3, s. 63.
48 AMV, S-466-20, s. 3 výpovìï z 25.8.1945.
49 Z. Kárník, c. d., sv. 3, s. 511.
50 K Hitlerovu vztahu k rakouské katolické církvi srv. F. X. Halas, Fenomén

Vatikán, s. 393�394 � Nìmecko nebralo ohled na katolickou církev v zemích,
kterých se zmocnilo, A. Hitler prohlásil po pøipojení Rakouska, �e se necítí
být vázán konkordátem se Svatým stolcem z r. 1933. Do�lo tak sice ke sblí�e-
ní Nìmecka s Itálií, ale na úkor Rakouska, nad ním� dosud dr�el ochrannou
ruku Mussolini. Ten si za ústupek nìmeckému tlaku vyslou�il veøejné odsou-
zení pape�e Pia XI.

51 Pluhaø byl na sjezdu zástupcem ÈSR.
52 Pokusy o navázání diplomatických stykù jsou zpracovány J. Poøízkou, c. d.,

s. 141�160 � autor postihl danou problematiku, opomenul v�ak dal�í prame-
ny a nevyvaroval se nìkterých nepøesností pøi citaci. Tato kapitola je v pub-
likaci zpracována s nejvìt�í erudicí, tak�e se zdá, �e ani nevznikla z autorova
pera.

53 Opisy originálù byly znovu zaslány z Øíma 18.1.1939 nótou è. 32/8 pro infor-
maci ministru zahranièních vìcí Chvalkovskému a doruèeny 20.1.1939 ve 13
hodin; byly �naèasovány� tìsnì pøed zahájením zasedání vlády, jak bude
zmínìno dále v textu.

54 AMZV, Diplomatický protokol (dále DP), 1918�1939, k. 22a, opis dopisu
adresovaného R. Beranovi dne 12.12.1938.
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55 Jak je uvedeno v pozdìj�í nótì velmistrovského úøadu z února 1939 akredito-
valo San Marino svého zástupce �un représentant spécial� v Øímì je�tì døí-
ve ne� �panìlsko.

56 AMZV, DP, k. 22a, è. 587/1938.
57 JUDr. Arthur Maixner se stal v srpnu 1946 diplomatickým zástupcem ve Va-

tikánu.
58/ AMZV, DP, k. 22a, opis dopisu kancléøského úøadu øádu maltézských rytíøù

z 9.1.1939.
59 AMZV, tamté�, kopie nóty bez èísla.
60 Podobnì tomu bylo i v roce 1926, kdy� probíhala pøedchozí jednání.
61 AMZV, DP, k. 22a, informace oddìlení II-3 k èíslu 4047/A (dále jen informa-

ce II-3), s. 3.
62 Vyslanec u Svatého stolce jménem Ruffo Rufo Vincenzo de la Scaletta byl

akreditován v Øímì od 5.2.1931 � srovnej rozdíl v køestním jménì s Plu-
haøovým údajem, francouzský zástupce pro Rumunsko odevzdal povìøovací
listiny 27.1.1933 a italský tituláø øádu v Budape�ti Carlo dei Duchi Caffarelli
pøedal povìøovací listiny 14.6.1935.

63 Ve francouzské diplomatické listinì z ledna 1939 nebylo uvedeno vyslanec-
tví, vyslanec ani personál úøadu, podobnì tomu bylo i v Itálii, kde v listinì
z prosince 1938 nebyla zmínka o diplomatickém zastoupení øádu.

64 J. Poøízka, J., c.d., s. 155�156 � �lo o 4 osoby, monitorované v r. 1938 pro
èasté náv�tìvy Berlína za úèelem tajné a státu �kodlivé agitace. O tom, �e se
vnitro zabývalo podrobnì jejich sledováním, svìdèí i spisy v NA, Presidium
zemského úøadu v Praze, 1931�1940, sign. 8-1-80-444, Presidium minister-
stva vnitra, sign. 225-998/1, 207-926-1 a dal�í signatury v AMV a AMZV.

65 AMZV, DP, k. 22a, informace II-3, s. 6.
66 Doslova �èeskoslovenská vláda ve sboru� � tamté�, s. 6.
67 Pøedváleèné Èeskoslovensko nenavázalo s Irskem diplomatické styky, a pro-

to zde mìlo v letech 1929�1947 zastoupení pouze na úrovni konzulátu.
68 AMZV, DP, k. 22a, è. 179154/38/P z 12.1.1939.
69 Návrhy dopisù byly oèíslovány øímskými èíslovkami I�VI.
70 I kdy� do lhùty musíme zapoèítat vánoèní svátky a Nový rok, i tak je to po-

mìrnì dlouhá doba, obzvlá�� kdy� se mìl za týden pøedkládat návrh do vlády
a uznání bylo takøíkajíc na spadnutí.

71 AMZV, DP, k. 22a, è. 444/39 ze 16.1.1939.
72 Srv. pozn. 63 � k podobnému závìru do�el u� dr. Maixner, kdy� zjistil, �e ve

francouzské diplomatické listinì z ledna 1939 není uvedeno vyslanectví øádu
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a hrabì Pierredon s dal�ím personálem v ní jmenovitì nefigurují, informace
II-3, s. 5.

73 Tuto odpovìï a v�echny spisy z dal�ích zastupitelských úøadù vzal protokol
na vìdomí a postoupil je oddìlení II-3 dr. Maixnerovi k dal�ímu opatøení,
proto�e se pøedpokládalo jejich vyhodnocení ve vztahu MZV k Josefu Plu-
haøovi.

74 AMZV, DP, k. 22a, è. 46/dùv./39 z 20.1.1939.
75 Tamté�, informace II-3, s. 4.
76 Tamté�, è. 3/dùv. 1939 z 21.1.1939 � �Víte, �e jsme dobøí katolíci, zemì snad

nejoddanìj�í katolické církvi. A pøece nechápeme Vatikán, proè se neosvobo-
dí od tohoto støedovìkého balastu, jakým jsou maltéz�tí rytíøi. Pova�ujeme
øád, celé jeho zøízení za zpáteènický (retrograde) nehodící se do nynìj�í doby.
Uva�te co by asi maltský øád dìlal v Dublinu nebo v Praze, kdyby tu byl akre-
ditován vyslancem.� Dále øekl: �To se nehodí do linie na�í politiky, která je
lidová a demokratická. Maltský øád podle na�eho mínìní nemá v nynìj�ích
dobách svìtu co øíci a my se díváme na �ádost øádu, která nám byla pouze
naznaèena, jako na vtip (practical joke), o kterém nebudeme vá�nì jednat. To
jest stanovisko i pøedsedy vlády.�

77 Opìt se v praxi ovìøila informace dr. Maixnera, �e v diplomatické listinì
z prosince 1938 není �ádná zmínka o diplomatickém zastoupení øádu.

78 AMZV, DP, k. 22a, è. 22/dùv./39 z 25.1.1939, �lo o publikaci s názvem �Il
sovrano ordine militare di Malta e le sue commende familiari nel diritto Ita-
liano�.

79 AMZV, DP, k. 22a, è. 35/dùv./39 z 27.1.1939.
80 Tamté�.
81 Tamté�, �Zastupitelské úøady velmistra suverenního rytíøského øádu malt-

ského, øádnì povìøené výslovným delegováním velmistra a skládající se
z Rytíøù spravedlnosti a vyjimeènì, pøi nedostatku tìchto, z Rytíøù cti a odda-
nosti, následují v precedenci bezprostøednì po zastupitelstvích cizího diplo-
matického sboru.�

82 V textu doslovnì uvedeno �italského jazyka�.
83 AMZV, DP, k. 22a, bez èísla, dopis zaèíná slovy: Excellenz.
84 AMZV, DP, 1918�1939, k. 101 � Diplomatická listina Vídeò, 1937, s. 1 a 33.
85 AMZV, DP, k. 22a, è. 1341/39 ze 2.2.1939.
86 Máme na mysli napøíklad zákaz øádu nìmeckých rytíøù, patøícího stejnì jako

maltéz�tí rytíøi mezi rytíøské øády.
87 Pluhaøùv optimismus ve vìci samostatnosti øádu a jeho mimoøádného diplo-

matického zástupce nebyl tedy na místì.
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88 DP, k. 22a, èj. 43 dùv./1939 ze 16.2.1939.
89 Podle Maixnerovy informace II-3, s. 5 � byl vyslancem øádu italský �lechtic

Don Carlo dei Duchi Caffarelli, který podle diplomatické listiny sídlil v Øímì
i v Budape�ti. Povìøovací listiny odevzdal 14.6.1935, diplomatický personál
byl slo�en z maïarských státních pøíslu�níkù, sídlících v Budape�ti.

90 Srovnej pozn. 88.
91 NA, PMR, k. 3438, fasc. 799/8, èj. 1534/39 m.r.
92 NA, PMR, k. 4146, sign. XX-10.
93 NA, PMR, k. 3438, fasc. 799/8, èj. 1773/39 m.r.
94 AMZV, DP, k. 22a, èj. 11.559/II-3/39.
95 NA, PMR, k. 3438, fasc. 799/8, èj. 2047/39 m.r.
96 AMZV, DP, k. 22a, nóta è. 69/8 pøijata na MZV dne 8.2.1939.
97 NA, PMR, k. 3438, fasc. 799/8, èj. 3991/39 m. r.
98 AMZV, DP, k. 22a, èj. 3991/39 m. r. z 11.2.1939.
99 Tamté�, èj. 20001/39/P z 10.2.1939.

100 Tamté�, èj. 22762/39/P, do KPR osobnì doruèil 14.2. dr. Ví�ek.
101 Tamté�, èj. P 215/39 z 15.2.1939.
102 Tamté�, návrh expedice èj. 25793/39/P z 18.2.1939, kabinetem ministra ex-

pedováno letecky 21.2.1939.
103 Tamté�, è. 136/8 z 27.2.1939.
104 Tamté�, záznam k èj. 35074/39 z 8.3.1939.
105 Tamté�, D 1535/39 dne 3.3.1939 odesláno kabinetu ministerstva zahranièí.
106 Pravdìpodobnì byl zároveò i posledním diplomatem, který odevzdal do

Háchových rukou povìøovací listiny.
107 AMZV, DP, k. 22a, è. D 1614/39 � na spisu je sice 13.3. napsáno, �e mají být

pøedány oddìlení I/5, co� byl archiv, ale poznámka èervenou pastelkou �za-
lo�eno (bez zaslání do archivu)� vysvìtluje proè dosud chybí mezi povìøo-
vacími listinami tituláøù akreditovaných v Èeskoslovensku.

108 NA, RSÈ, k. 17 � srovnej Ka�parovy dopisy R. Beranovi z 19. a 21.2.1939.
Ve druhém dopisu pí�e Ka�par, jeho� kardinálská hodnost opravòovala
k volbì nového pape�e, �e 1. bøezna vstoupí do konkláve a volba zaène
následující den, tj. 2.3.. Kardinál E. Pacelli byl zvolen pape�em ve tøetím
(odpoledním) kole 2.3. a pøijal jméno Pius XII. � J. Gelmi, Pape�ové. Od
svatého Petra po Jana Pavla II., Praha 1994, s. 272.

109 NA, MZV-VA., k. 3793 � dr. Josef Pluhaø odcestoval 7.3. v 7.30 hodin.
110 AMZV, PZ Vatikán tuto informaci nepotvrzuje; NA, MZV-VA, k. 3791 �

Pius XII. � Lidové noviny ze 13.3.1939 sice pøinesly obsáhlý popis a ko-
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mentáø ke slavnostní korunovaci. Ve jmenovitém výètu èlenù na�í delegace
v�ak chybí, proto�e byl zøejmì pøítomen mezi maltézskými rytíøi nebo jako
èlen diplomatického sboru. Nezmiòuje se o nìm ve svých pamìtech ani ofi-
ciální zástupce vlády na intronizaci L. K. Feirabend. Srv. tý�, Politické vzpo-
mínky I. Atlantis, 1994, s. 124�135.

111 Jedná se napøíklad o výpovìï o Pluhaøovì odchodu z vlasti a podobnì.
112 NA, ÚPV, 1945�1959, k. 999, sign. 1341/13, èj. 19/45.
113 AMV, 305-693-3, s. 24�25 a 207�209, dne 19. øíjna 1946 odesláno z Bernu

omylem �alobci pøi Národním soudu v Praze, pøípravou ob�aloby a soud-
ním øízením se v�ak zabýval Mimoøádný lidový soud, tak�e spis mu byl
pøedán prostøednictvím národní prokuratury 19.11.1946.

114 AMZV, KO, k. 511 � jako poslední údaj v nìm uvádí vydání legitimace Sva-
zu osvobozených politických vìzòù è. 19029.

115 AMZV, DP 1945�1954, k. 1 � vyjádøení dr. Maixnera z ledna 1946 k èj.
82712/45. K osvìtlení této otázky existuje v na�ich archivech minimum pra-
menù, více informací byl poskytlo studium øádového velmistrovského ar-
chivu v Øímì.

116 AMV, 305-693-3, s. 207 Pluhaøova výpovìï z 18.10.1946.
117 D. Tomá�ek, c. d., s. 140�141� srovnej Bobeho interpretaci zále�itosti.
118 NA, ÚPV, k. 999, sign. 1341/13, èj. 19/45 z 12.5.1945, s. 2 a AMV, 305-693-

3, s. 207.
119 Kardinál Karel Ka�par zemøel 21.4.1941, Bobeho jmenování bylo potvrzeno

8.9.1941.
120 AMV, sg. 305-389-1, s. 136 � protokol sepsaný 31.1.1948 s V. Píchou

u Oblastní úøadovny státní bezpeènosti v Praze.
121 Po smrti K. Ka�para zùstal úøad neobsazen a arcidiecézi øídil od 23.4.1941

kapitulní vikáø ThDr. Bohumil Opatrný.
122 AMZV, KO, k. 511.
123 AMV, 305-693-3, záznam s dr. Pluhaøem z r. 1946, s. 208.
124 J. Machula, c. d., ale Pluhaøe ve svých pamìtech nezmiòuje, kniha se spí�

soustøedí na vztah republiky a Bene�ovy vlády k Vatikánu, otázku øeholního
kléru pøíli� nezdùrazòuje.

125 AMV, 305-518-1, s. 11�38.
126 NA, PMR, k. 3602, fasc. 871/32-1 � prodej pozemkù velkostatku Strakonice

se uskuteènil 28.2.1924. Proto�e prodej nemovitého majetku øádu maltéz-
ských rytíøù pøedpokládal podle dosud platného naøízení ministerstev vnit-
ra, spravedlnosti, kultu a vyuèování z  24.7.1886 a podle císaøského zmoc-



69

nìní z 18.1.1885 pøedchozí souhlas panovníka, schválila prodej na návrh
MV 22.12.1925 je�tì ministerská rada (èj. 25001/25 m. r.).

127 Za okupace byla do podniku dosazena dne 1.8.1939 nucená správa, v roce
1945 byl znárodnìn a vytvoøeny Vlnaøské závody a fezárny, národní podnik
Strakonice. Èinnost domácích a zahranièních akcionáøù pro�etøovala do roku
1948 ústøedna Státní bezpeènosti.

128 V této dobì skonèila platnost pøedchozích Pluhaøových pasù z roku 1938
a 1939, proto byly nahrazeny pasem è. 80 z 12.11.1941, vydaným vyslanci
pro potøeby øádu maltézských rytíøù.

129 AMZV, KO, k. 511, �ivotopis s. 4.
130 NA, Okupaèní vìzeòské spisy, Kniha vìzòù gestapa v Praze, 1944, è. 8,

vìzeò zapsán v seznamu zatèených pod èíslem 27478. Díky pøepisování
v originálu a v opisu vìzeòské knihy se nepodaøilo pøesnì objasnit dùvod
zatèení. V rubrice �dùvod dodání� je jednou uvedeno �IV E 5�, podruhé �IV
3 Muller� � srv. O. Sládek, Zloèinná role gestapa. Nacistická bezpeènostní
policie v èeských zemích 1938�1945, Praha 1986, s. 276�277 � podle sché-
matu vnitøní organizace øídících úøadoven gestapa referát IV E 5 neexisto-
val, ale do pravomoci referátu IV 5 spadaly zvlá�tní pøípady, referát IV 3 se
zabýval obranným zpravodajstvím (proti�pioná�í). Není vylouèeno, �e mohlo
dojít k pozdìj�ímu pøedání vìznì jiným vy�etøovatelùm, svìdèí o tom vý-
slechy na proticírkevním referátu IV 4 a. SS-Gruppenführer Müller byl �é-
fem IV. úøadu RSHA v Berlínì.

131 Datum uvádí Pluhaø v r. 1946 z Bernu.
132 Kurt Oberhauser byl odsouzen MLS k trestu smrti, vykonanému 19.4.1947,

za èinnost proti církvi, proto�e se mu po válce z øady pøeèinù pøièítalo napø.
vy�etøování a zpracování materiálù proti pravoslavným duchovním, zatèe-
ným v souvislosti s atentátem na R. Heydricha, vypracování návrhu na uza-
vøení nìkolika klá�terù a zatèení svìtských i øeholních knì�í nebo zøízení
tzv. Demeritního ústavu v Zásmukách pro internaci nepohodlných katolic-
kých duchovních.

133 AMV, 305-693-3, s. 209
134 Tamté�.
135 Za laskavé sdìlení tìchto informací dìkuji Miroslavì Langhamerové z archivu

památníku Terezín.
136 AMZV, KO, k. 511, �ivotopis s. 4�5; kromì toho uvedl, �e vá�il 45 kg a �byl

tìlesnì úplnì znièen�.
137 Po celou dobu vy�etøovací vazby v Praze a vìznìní na Malé pevnosti byl

veden ve spisech stále jako kancléø øádu maltézských rytíøù. O Pluhaøovi



70

jako o spoluvìzni se zmiòuje B. Èurda � Lipovský v knize Terezínské kata-
komby, Praha 1946.

138 NA, ÚPV, k. 999, sign. 1341/13, èj. 19/45, pøijato 18.5.
139 Tamté�, s. 2 � kromì stanoviska Øíma byl v tomto pøípadì dùle�itý také

pøístup státu, proto�e dal�í existence øádu v ÈSR byla vzhledem k Bobeho
èinnosti za okupace vá�nì ohro�ena.

140 Tamté�. Bez bli��í znalosti pramenù v øímském øádovém archivu nelze
k tvrzení zaujmout jednoznaèné stanovisko.

141 F. W. Bobe byl zadr�en 12.5.1945, tedy pøesnì v den napsání �ádosti.
142 NA, ÚPV, k. 999, èj. 6266/45-II/5, spis zalo�en 12.7. bez poznámek hned ad

acta.
143 Srovnej pozn. 138, s. 3 � to je v pøíkrém kontrastu s pøedchozí koresponden-

cí, koncipovanou pøed válkou.
144 AMZV, KO, k. 511.
145 Øím do Prahy è. 4639/45 z 11.8.1945 hovoøí o Pluhaøovi jako o vyslanci

øádu. Ukazuje se, �e nìkteøí úøedníci MZV nemìli jasno v tom, zda je Pluhaø
stále vyslancem øádu.

146 Pøesné datum neznáme.
147 AMZV, KO, k. 511, �ivotopis s. 5.
148 Tamté� � Pluhaø uvádí, �e podobnou cestu vykonal znovu v listopadu 1945,

ale k té nejsou bli��í informace.
149 Tøicet pìt let slávy a utrpení. Ze vzpomínek krajanù a uprchlíkù. Usp. a vydal

J. Pluhaø, Chicago 1953, s. 60. Za laskavé upozornìní na tuto publikaci dì-
kuji T. Kubi�tové z NA.

150 R. Beran byl zatèen 14.5.1945.
151 Dopis byl adresován ze Øíma de Pierredonovi.
152 AMZV, KO, k. 551, èj. 10671/46 ze 17.9.1946.
153 AMZV, DP, 1945�1959, k. 1 � Miroslav �vestka byl povìøen velmistrem

øádu projednávat øádové zále�itosti s èeskoslovenskou vládou, co� oznámil
ministerstvu zahranièí dopisem z 22.10.1945 èj. 51.767/II-7/45.

154 Srovnej pozn. 128 � bylo konstatováno, �e jmenovaný obdr�el diplomatický
pas è. 48 dne 18.1.1938, který byl vrácen a pozdìji 1.2.1939 nahrazen pa-
sem vyslance øádu maltézských rytíøù è. 65. Oba pasy byly zru�eny 12.11.1941
a J. Pluhaø dostal ke stejnému datu pas è. 80 pro vyslance pro potøeby øádu.

155AMV, 305-693-3, s. 24, 207�309.
156 AMZV, KO, k. 511, �ivotopis s. 5.
157 Srv. výpovìï man�elky u Národního soudu 21.3.1947.



71

158 AMZV, KO, k. 511, bez èísla 1.6.1947.
159 AMZV, KO, k. 511, telegram z 12.6.1947 è. 613/B/PP/47.
160 Tamté�, bez èísla 13.6.1947.
161 Tamté�, è. 127.086/1947.
162 Tamté�.
163 Tamté�, è. 256.144/1947 z 11.12.1947, odesláno �ifrou do Bernu.
164 Tøicet pìt let�, s. 60.
165 NA, PØ, 1941�1950, sign. P 2345/11, k. 8769 k �ádosti MZV è. 16562/V/2/

49.
166 AMZV, KO, k. 511, bez èísla 25.1.1949.
167 Tamté�, è. 302972/49/C II-3.
168 Údaj o Pluhaøovì emigraci záhy po r. 1948 a smrti je nesprávný � srv.

J. Poøízka, c. d., s. 81.
169 Tøicet pìt let�, s. 61.
170 Kunc, J., Kdy zemøeli�? Bibliografický katalog ÈSSR � Èeské knihy 1970,

Státní knihovna ÈSR � Národní knihovna v Praze 1970, s. 159.

OBRAZOVÁ PØÍLOHA:

Obr. 1 Dr. J. Pluhaø pøi jedné ze svých pøedná�ek
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Obr. 2 Dr. J. Pluhaø ve slavnostní uniformì
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Obr. 3 Oficiální fotografie vyslance øádu maltézských rytíøù dr. J. Pluhaøe

Obr. 4 Originál povìøovací listiny velmistra øádu maltézských ratíøù Ludovica
Chigi Albani pro vyslance v ÈSR dr. Josefa Pluhaøe z 24.2.1939

Obr. 5 Osobní dopis kancléøe øádu markýze Rangoni Machiavelliho ministru
zahranièí Franti�ku Chvalkovskému z 27.2.1939 s podìkováním za mo�-
nost zøídit vyslanectví v Praze pod vedením dr. Pluhaøe

Obr. 6 Program nástupní audience vyslance suverenního øádu maltézských rytí-
øù u prezidenta republiky dr. Emila Háchy dne 6.3.1939
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ZUSAMMENFASSUNG

DR. JOSEF PLUHAØ � DER KANZLER UND DER GESANDTE DES
MALTESERRITTERORDENS
(ANLÄßLICH DER ANKNÜPFUNG DIPLOMATISCHER
VERBINDUNGEN IM JAHRE 1939)

ZLATU�E KUKÁNOVÁ

Diese Arbeit will die Lebenskariere eines bisher wenig bekannten Politikers,
Publizisten und für eine kurze Zeit auch Diplomaten Dr. Josef Pluhaø näher
bringen. Dabei beschäftigt sie sich mit der episodischen Periode der
diplomatischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und dem
Malteserritterorden knapp vor der Okkupation im März 1939.

Josef Pluhaø wurde am 5. März 1892 in Hoøovice geboren, absolvierte das
Studium der Naturwissenschaften auf der Philosophischen Fakultät der
tschechischen Universität in Prag und im August 1915 wurde er zum Doktor
der Philosophie promoviert. In den Jahren 1905-1918 war er als Publizist tätig
vor allem im Bereich Geographie und Geomorphologie, außer dem schrieb er
die politischen Artikel in die Zeitungen Národní politika (Nationalpolitik),
Národní listy (Nationalblätter) und weitere Tageszeitungen. Im Jahre 1920 trat
er in die hohe Politik ein und wurde der Sekretät der Abgeordneten und Senatoren
der Slowakischen nationalen Bauernpartei im Parlament. Diese Partei
verschmolz später  mit der Republikanischen Partei des tschechoslowakischen
Landes. Im Jahre 1927 wurde Pluhaø sekretär des Zentralsekretariats der
Republikanischen Partei. Er widmete sich intensiv der Propagation der Republik
unter den Landsleuten in den verschiedenen Ländern Europas (in Frankreich,
Deutschland und Italien). Die überwiegende Mehrheit von Artikeln und Vorträgen
im In- und Ausland diente der parteilichen Propagation als ein Bestandteil des
planmäßigen Kampfes mit der Opposition um die Stimmen der Wähler. J. Pluhaø
konzentrierte sich auf die Vertiefung der bisherigen tschechoslowakisch-
französischen Beziehungen und in der Übereinstimmung mit der Politik der
Partei, mit der er einen Teil seines Lebens verband, widmete er sich den
tschechoslowakisch-italienischen Beziehungen und später den kirchlichen
Fragen.

Seine Glossen und Arbeit zeugen � außer der außergewöhnlichen
Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit und dem Fleiß � davon, dass es um einen
organisatorisch trefflichen Menschen und einen guten Rhetor mit allgemeinen
Überblick und mit guter journalistischer Vorbereitung ging. Er beschränkte
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später diese Tätigkeit, weil er mit der politischen und zuletzt mit der Kanzlerarbeit
für den Malteserritterorden völlig beschäftigt wurde. Die Zusammenarbeit mit
der Parteiführung ermöglichte ihm, an den unofiziellen ausländisch-politischen
Aktivitäten teilzunehmen, konkret an den Treffen Rudolf Berans mit dem
deutschen Gesandten in Prag  E. Eisenlohr. Die Bestrebungen der Republikaner,
die Kirche für sich zu gewinnen, brachten J. Pluhaø in die Nähe der hohen
kirchlichen Hierarchie, vor allem in die Nähe des Erzbischof Karel Ka�par, den
Pluhaø bei einigen längeren Reisen im In- und Ausland begleitete und dem er
auch zum Rat bei der Lösung der Eigentumsfragen wurde.

Dank der Verbindung mit den politischen und kirchlichen Spitzen wurde er
zuerst Vizekanzler des tschechisch-österreichischen Großpriorats des Malteser-
ordens. Nach dem Anschluss Österreichs zu Deutschland kam nach der
Entscheidung des Großmeisteramts in Rom am 4. August 1938 zur Trennung
der bisherigen internationalen Organisation auf zwei selbstständige Groß-
priorate mit den Sitzen in Wien und Prag. Zum tschechischen Großprior, der
das Gebiet identisch mit dem Territorium der Tschechoslowakei verwaltete, wurde
am 14. Dezember 1938 der Prager Erzbischof Karel Ka�par ernannt und die
Funktion des Kanzlers des Malteserritterordens wurde Josef Pluhaø anvertraut,
gleichzeitig mit der Beauftragung über das Anknüpfen der diplomatischen
Beziehungen mit der Tschechoslowakei zu handeln. Es gelang ihm, das
Anerkenntnis der Suverenität des Ordens (am 20. Januar 1939) und die
Zustimmung mit der Öffnung der Gesandschaft in Prag (am 10. Februar 1939)
zu erwirken und schließlich sich am 6. März 1939 für die kurze Zeit in der
Führung der Gesandschaft als Gesandter des Malteserritterordens zu befinden.
Sein plötzlicher Aufstieg wurde durch die Änderung der politischen
Repräsentation ermöglicht, in der die Vertreter der Republikanischen Partei
dominierten. Mit der Verkündigung des Protektorats Böhmen und Mähren wurden
alle bestehenden diplomatischen Beziehungen der Tschechoslowakei
abgebrochen und u. a. wahrscheinlich die offiziellen Beziehungen mit dem
Malteserritterorden abgeschlossen. (Nach der Nachkriegsäußerung des Außen-
ministeriums rief der Orden seinen Gesandten nach dem 15. März 1939 ab.)

Josef Pluhaø verließ am 1. Mai 1940 Prag, fuhr zum Großmeisteramt nach
Rom ab und dort versuchte er erfolglos in den Ordendiensten zu wirken. Die
definitive Abreise wurde durch seine Arrestierung und Haft von Gestapo
hinausgeschoben. Nach dem Abbruch des dauerhaften Kontakts mit Rom ging
er nach Istrien ab, im November 1941 wurde er von der italienischen
faschistischen Polizei in Opatija konfiniert und bis seine Verhaftung am 12.
April 1944 verfolgt. Bei der Besetzung Istriens von Deutschen wurde er verhaftet
und über Gefängnisse in Rijeka (Fiume), Triest und Wien nach Prag deportiert.
Am 2. Juli 1944 wurde er in Auftrag der RSHA in Haft im Pankrác-Gefängnis
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übergeben und während der Verhöre einigemal der Spionagetätigkeit gegen Reich
und anderer Vergehen beschuldigt. Von hier aus wurde er am 13. Februar 1945
ins Gefängnis in der Kleine Festung in Theresienstadt gebracht. Während der
Gefangenschaft erkrankte er an die Tuberkulose, und deshalb verbrachte er die
Zeit bis die Befreiung des Lagers im Gefängniskrankenhaus. Am 1. Mai 1945
hat man ihn als einen ehemaligen Prominenten unter die ersten Freigelassenen
eingereiht.

Im Mai 1945 trat er energisch das Amt des Kanzlers an, bemühte sich die
Verhältnisse im Malteserritterorden zu konsolidieren und Entspannung zu
erreichen, und strebte nach der Rückgabe Ordens Besitzes. Da der ehemalige
Prior des Ordens kollaborierte in der Zeit der Okkupation mit Gestapo, entschloss
sich Pluhaø im Sommer 1945 auf die weitere Vertretung der Malteserritter in
der Tschechoslowakei zu resignieren. In den Jahren 1945-1946 arbeitete er für
verschiedene Ministerien, doch angesichts der Änderung des politischen Kurses
nach dem Krieg, der vorherigen Beziehungen mit den lästigen Republikanischen
Partei und Verbindung mit der katholischen Kirche entschloss er sich im Jahre
1946 zuerst für die �Heilung� und später für die Emigration in die Schweiz.
Aus Europa emigrierte Josef Pluhaø am Ende des Jahres 1951 mit der Hilfe der
internationalen katholischen Organisation in die USA. Auch hinter dem Ozean
setzte er in seiner vorherigen Tätigkeit fort � er war als Journalist tätig, hielt
Vorträge. Es gibt keine anderen Informationen über sein weiteres Leben. Er ist
am 20. Oktober 1969 in Chicago gestorben.
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HROMADNÉ EXEKUCE V BERLÍNÌ � PLÖTZENSEE
(7. � 13. ZÁØÍ 1943)

Vladimír Èerný � Franti�ek Va�ek

Od poèátku druhé svìtové války ji� uplynulo více jak 60 let, av�ak stále se
k mnoha jejím událostem vracíme. Je nutné si je pøipomínat zejména proto, aby
lidstvo nezapomnìlo, co to byl nìmecký nacismus a jaké obìti bylo nutno pøi-
ná�et, ne� byl definitivnì pora�en. Také èeský národ se na tomto boji aktivnì
podílel. V berlínské vìznici Plötzensee do�lo ve dnech 7. � 13. záøí k masovým
popravám témìø tøí stovek odpùrcù nacismu, z nich� zhruba tøetinu tvoøili èe�tí
obèané, kteøí se postavili v odboji proti okupaci.

K objasnìní dùvodù, které k této masové exekuci nacistický aparát vedly, je
nutné se vrátit o deset let zpìt. Perzekuce politických odpùrcù byla v nacistickém
Nìmecku zahájena ihned po nástupu Adolfa Hitlera k moci 30. ledna 1933.
Øízení a uskuteèòování politiky státního násilí se ujala zejména tajná státní po-
licie (gestapo) a bezpeènostní slu�ba NSDAP � tzv. SD (Sicherheitsdienst),
dùle�itou roli mìla sehrát také nacistická justice. Nejvíce odbojových pracovní-
kù z Èech a Moravy bylo v prùbìhu okupace postaveno pøed tzv. Lidový soudní
dvùr (Volksgerichtshof � VGH), který byl zøízen zákonem z 24. dubna 1934
nejprve pouze pro pøípady velezrady, zemìzrady a útokù na vùdce Adolfa Hitle-
ra, ale postupnì se jeho pøíslu�nost a pravomoci roz�iøovaly.1 Pùvodnì sídlil
v Lipsku, av�ak brzy po svém zalo�ení byl pøemístìn do Berlína, kde do�lo
k jeho umístìní nejprve v budovì tzv. Preussenhausu a posléze definitivnì
v budovì nìkdej�ího Wilhelmova gymnázia na Bellevuestrasse è. 15.2 Pro stí-
hání nepøátelských projevù vùèi nacistické moci, urá�ky pøedstavitelù strany
a státu, státních symbolù, uniforem atd. byly pak pøi Zemských soudech zøízeny
tzv. Zvlá�tní soudy (Sondergerichte).

Po okupaci Èech a Moravy 15. bøezna 1939 do�lo k zavedení nìmecké vo-
jenské správy, kterou vykonával tzv. vedoucí civilní správy pøi armádní skupinì
3 v Èechách a armádní skupinì 5 na Moravì. Vojenská správa byla zru�ena
k 15. dubnu, pøièem� o den døíve byla vydána dvì naøízení, která konstituovala
nìmecké soudnictví v protektorátu. Podle nacistického právního øádu mohli být
nyní protektorátní pøíslu�níci èinní v odboji stíhání za velezradu, proto�e se pøi-
èlenìním zbytku Èeskoslovenska k Nìmecku stali dle nacistického pojetí jeho
státními pøíslu�níky. Jednalo se ov�em o akt, který byl v rozporu s mezinárodním
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právem, proto�e k okupaci do�lo protiprávním a násilným zpùsobem. Tato sku-
teènost v�ak nemohla nic zmìnit na tom, �e se obyvatelé obsazené zemì dostali
do pùsobnosti nìmeckých soudù, co� mìlo mít pro tisíce z nich tragické dùsled-
ky. Brutální represivní opatøení, odìná navenek do roucha právních norem, je�
jim mìla dát zdání legality, byla namíøena proti v�em, kteøí právem spatøovali
v nacismu primární nebezpeèí a kteøí se tomuto re�imu postavili na odpor.

Lidový soudní dvùr se postupnì stal místem, kde byly stále více èasto vyná-
�eny rozsudky proti pøíslu�níkùm protinacistické rezistence. Jestli�e v roce 1940
tento soud vynesl 53 trestù smrti a následujícího roku 102, v roce 1942 se ji�
jednalo o 1192 rozsudkù, 1943 jich bylo 1662 a v roce 1944 dokonce 2097.
Zlom v ukládání represivních trestù, zejména trestu absolutního, vyplýval pøí-
mo z osobního zásahu Adolfa Hitlera, který ji� po del�í dobu vyslovoval kritic-
ké pøipomínky na adresu soudcù ohlednì pøíli� mírných rozsudkù. Na zasedání
Øí�ského snìmu 26. dubna 1942 proto pronesl projev, který se týkal tìchto zále-
�itostí.3 Jednalo se o vùbec poslední zasedání snìmu, který se pak ji� do konce
války nese�el. Hitler se bìhem svého projevu zabýval k pøekvapení nìmecké
veøejnosti pøedev�ím situací v justici, trestní politikou nevyhovující potøebám
války atd. Jeho rétorika pøitom obsahovala pøímé výhru�ky soudcùm, pokud se
tito nebudou chovat podle jeho pokynù. �lo pøitom zejména o mo�nost odvolá-
ní tìch soudcù, kteøí nebudou plnit direktivy ke zpøísnìní ukládaných trestù.4

Nìmecká veøejnost reagovala pøekvapivì pøedev�ím z toho dùvodu, �e se Hit-
ler jako�to vùdce, øí�ský kancléø, nejvy��í zákonodárce i soudce najednou obra-
cí na poslance ohlednì zvlá�tního zmocnìní k vý�e zmínìným zále�itostem.
O reakcích na tuto skuteènost podalo situaèní zprávu i III. oddìlení Øí�ského
bezpeènostního hlavního úøadu (vnitøní rozvìdka).5

Diskuse k vý�e zmínìným zále�itostem probíhaly také napøíklad bìhem po-
rady prezidentù zemských soudù v Litomìøicích 13. kvìtna 1942, kde referova-
li viceprezident Vrchního zemského soudu Hecht a generální státní zástupce
u tohoto soudu von Stein o prùbìhu jednání na øí�ském ministerstvu justice
v Berlínì 31. bøezna a 5. � 6. kvìtna tého� roku. Na poradách se projednávaly
Hitlerovy pokyny a jeho kritika soudních rozhodnutí, kdy naøídil nìkteré tresty
vìzení dodateènì zmìnit na rozsudky smrti.6 Zároveò s tìmito opatøeními pro-
vedl Hitler také personální zmìny, tak�e do funkce øí�ského ministra justice byl
jmenován JUDr. Georg Otto Thierack.7 Prezidentem Lidového soudu se pak
stal JUDr. Roland Freisler, nazývaný pro svou mimoøádnou krutost �zuøivý
Roland� (Roland der rassende).8 Freisler vedle této své hlavní funkce pøevzal
také pøedsednictví 1. senátu Lidového soudu, ze kterého uèinil skuteènì obáva-
nou instituci. Dne 20. srpna 1942 Hitler zmocnil Thieracka k vybudování ná-
rodnìsocialistického soudnictví s tím, �e �se pøitom mù�e odchýlit od platného
práva.� Nacistické soudy, obzvlá�tì ty, které se zabývaly trestnými èiny politic-
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ké povahy, pak skuteènì zaèaly postupovat nikoli v souladu s právem, ale v zájmu
likvidace co nejvìt�ího poètu nepøátel øí�e.

Po Freislerovì nástupu do funkce se stal trest smrti nejèastìji vyná�eným
druhem trestu a bylo jej mo�no ulo�it u 46 skutkových podstat trestných èinù.9

Rozsudek v�ak mohl být vykonán a� tehdy, kdy� Hitler osobnì zamítl �ádost
o milost. Teprve pozdìji byl k udílení milostí zmocnìn ministr justice a od led-
na 1944 i øí�ský protektor v Praze po dohodì s tímto ministrem. V pøípadì ne-
shody mezi nimi mìl rozhodovat samotný Hitler. Výkon trestu smrti v urèených
vìznicích byl podrobnì upraven smìrnicemi ministra justice z 19. února 1939
a 17. ledna 1945. Zásadnì se tento absolutní trest mìl vykonávat gilotinou, pøi-
èem� ministr mohl v nìkterých pøípadech naøídit i obì�ení. Zmínìné smìrnice
obsahovaly i podrobné pokyny pro postup práce kata pøi popravách a také for-
mu jeho odmìòování za jejich provedení.

Exekuce byly v mnoha pøípadech provádìny ve vìznici Plötzensee, která se
nachází v severozápadní èásti Berlína. Tato vìznice vznikla v letech 1869�1879
a tvoøil ji rozsáhlý komplex budov o rozloze pøes 25 hektarù. Celý areál byl
obklopen �est metrù vysokou zdí, uvnitø se pak nacházelo pìt tøípatrových domù
s celami, které mohly pojmout a� 1400 vìzòù. První rozsudky smrti zde byly
provádìny ji� od roku 1933 a do konce druhé svìtové války se tato vìznice stala
místem, kde skonèily �ivoty více ne� 2 500 osob, vìt�inou zapojených do odbo-
jové èinnosti. Odsouzenci k smrti se nacházeli v celách tzv. domu III, za ním�
byla velká zdìná kolna slou�ící jako místo výkonu poprav. 10

V Plötzensee zahynuly bìhem okupace stovky èeských obèanù, mezi nimi
i øada významných pøíslu�níkù rezistence. Jednalo se zejména o bývalé dùstojníky
èeskoslovenské armády, kteøí se zapojili do èinnosti odbojové organizace Obrana
národa. V období od dubna 1942 do záøí 1943 zde nalezlo smrt více jak 80
èeských dùstojníkù a mimo jiné byli dne 19. srpna 1942 popraveni i èlenové
jejího moravského zemského vedení brigádní generál Bohuslav V�etièka,
plukovník Ladislav Kotík, �tábní kapitán Èestmír Jelínek a kapitán Jaroslav
Gardavský. Kromì pøíslu�níkù ON z Moravy zde do�lo také k mnoha popravám
pra�ských pøedstavitelù této organizace, mezi nimi� se 5. ledna 1943 nacházel
i divizní generál Bedøich Homola. V Plötzensee bylo ve stejné dobì popraveno
také dal�ích zhruba 220 osob z protektorátu, z toho asi 80 èlenù komunistického
odboje.11

Dùvody k hromadné exekuci vìzòù v záøí 1943 byly tyto: Na schùzce prezi-
denta Spojených státù Franklina D. Roosevelta s britským premiérem Winsto-
nem Churchillem v Casablance ve dnech 14. � 24. ledna 1943 do�lo k rozhodnutí
o systematickém bombardování Nìmecka s cílem rozvrátit hospodáøství, pod-
lomit morálku obyvatelstva a pøipravit podmínky pro invazi do Evropy. První
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denní nálet americké 8. letecké armády probìhl dne 27. tého� mìsíce na Wil-
helmshaven a od té doby následovala série dal�ích útokù.V týdnu mezi 24. a 30.
èervencem byl tì�ce posti�en Hamburk, v srpnu Schweinfurt, Øezno a také ra-
ketová základna Peenemünde. V noci ze 3. na 4. záøí byl pak proveden nálet
295 spojeneckých bombardérù na Berlín, bìhem nìho� letouny svrhly 906 tun
pum bìhem pouhých 20 minut.12 Silnì utrpìla zejména severní èást mìsta. Ná-
let postihl rovnì� vìznici Plötzensee, kde do�lo ve zmínìné kùlnì k po�kození
gilotiny a �kody utrpìl také dùm III, v nìm� se v této dobì nacházelo pøes 300
odsouzencù k smrti. Tøem z nich se bìhem zmatkù nastalých v prùbìhu bom-
bardování podaøilo uprchnout, av�ak brzy byli dopadeni. Jejich útìk v�ak nacis-
tickým úøadùm poskytl vhodnou záminku k hromadné likvidaci co nejvìt�ího
poètu vìzòù. Ji� 3. záøí zaslal státní ministr a �éf Hitlerovy prezidiální kanceláøe
dr. Otto Meissner pøípis ministru Thierackovi è. II 9930 4/43, v nìm� bylo uve-
deno, �e vùdce po�aduje urychlené rozhodnutí k výkonùm trestù smrti.13 Vìz-
nici 6. záøí nav�tívili vysocí úøedníci øí�ského ministerstva justice a generálního
státního zastupitelství v Berlínì v èele s generálním státním zástupcem dr. Kur-
tem Walterem Hanssenem a ministerskými úøedníky Eugenem Eggensbergerem
a Vollmerem ke zji�tìní �kod a novì nastalých podmínek. Èlenové komise pak
následnì doporuèili zde umístìné odsouzence k smrti ihned popravit, jeliko�
v pøípadì opakování náletu by mohly být po�kozeny i venkovní zdi budov a hrozil
by jejich útìk. Vìt�í èást dozorcù toti� byla star�í 60 let a nemìli k dispozici
samopaly ani ruèní granáty. Bylo proto doporuèeno urychlit øízení o milost pro
odsouzené k smrti tak, aby mohli být v nejbli��ích dnech popraveni. O den poz-
dìji rozhodl øí�ský ministr justice JUDr. Thierack na základì Hitlerova osobní-
ho pøíkazu zamítnout udìlení milosti v�em k smrti odsouzeným v Plötzensee
a rozhodl o jejich popravì. Do�lo i k vydání výnosu o zkrácení odvolacího øíze-
ní, a to pro v�echny pøípady odsouzení na smrt nìmeckými soudy. Rozsudek
smrti mìl být nyní dán do spisu odsouzeného a do tøí dnù mìl soud zaslat tyto
podklady pøíslu�nému vrchnímu státnímu zastupitelství u Zemského soudu, kde
se nachází pøíslu�ná vìznice, ve které probíhají popravy. Toto vrchní státní za-
stupitelství mìlo pøedat je�tì tý� den spisy ministerstvu justice. Pøi �etøení
o udìlení milosti se ji� nevy�adovalo stanovisko jiných úøadù. Provedení po-
prav v Plötzensee bylo pøitom plánováno v co nejkrat�í dobì.14

Cenná svìdectví o tom, co v noci ze 7. na 8. záøí následovalo, zanechali
vìzeò�tí duchovní katolický faráø Peter Buchholz a evangelický duchovní Ha-
rald Poelchau. Podle Poelchaua byli odsouzenci urèení k popravì vyvoláváni
z cel do skupin po osmi a odvádìni do kùlny ve III. oddìlení. Tato cihlová kùlna
s cementovou podlahou mìla pùdorys zhruba 8 x 10 metrù a uvnitø se nacházel
prostor oddìlený èernou oponou, v nìm� stála tehdy po�kozená gilotina a hák
se skobami pro výkon poprav obì�ením. Dále zde byl men�í prostor pro státní-
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ho zástupce, který celou exekuci øídil, a sklady pro ulo�ení mrtvých tìl a rakví.
Ka�dý odsouzenec k smrti obdr�el pøed popravou tzv. �Henkermahlzeit� (ka-
tovské jídlo), které se postupnì stávalo stále skromnìj�ím, tak�e roku 1943 to
u� byl jen kousek chleba se salámem, káva a v letních mìsících sklenice piva
a nìkolik cigaret. Jídlo pøipravoval v Plötzensee zdej�í vedoucí kantýny Wil-
helm Kranz. Odsouzenci dále obvykle mohli napsat poslední dopis na rozlouèe-
nou svým blízkým, v prùbìhu masových exekucí jim v�ak ani tato útìcha neby-
la dopøána. V den popravy byl vìzeò do kùlny pøiveden s rukama spoutanýma
za zády a horní èást tìla mìl obna�enou. Poté státní zástupce pøeèetl podstatnou
èást rozsudku, naèe� vyzval kata k jeho provedení. S ohledem na skuteènost, �e
gilotina utrpìla pøi náletu po�kození, se v�echny popravy 7.� 9. záøí 1943 pro-
vádìly obì�ením. Provazy k tomu urèené visely na osmi hácích upevnìných na
dlouhé �elezné tyèi, její� konce byly zazdìny do stìny kùlny. Jednotlivé skupi-
ny odsouzených byly pøivádìny zhruba po dvaceti minutách, tak�e popravy pro-
bíhaly celou noc a ráno 8. záøí byly zastaveny, naèe� pokraèovaly veèer tého�
a je�tì následujícího dne. V�echny se konaly pouze za svitu svíèek, jeliko� nálet
pøeru�il i dodávky elektrického proudu.15

Popravy provádìl kat Röttger z Hannoveru se svými tøemi pomocníky. Tech-
nicky byla ka�dá exekuce provedena tak, �e kat stál na stolièce a odsouzenec
byl k nìmu pøiveden pomocníky, naèe� mu kat zavìsil smyèku provazu kolem
krku, pomocníci vyzvedli odsouzence do vý�e, zavìsili provaz na hák a nechali
tìlo viset. U vìt�iny popravených nastalo ihned bezvìdomí a v krátké dobì smrt,
ov�em nìkteøí �ili je�tì nìkolik minut. Ka�dé tìlo bylo ponecháno na háku dva-
cet minut, poté bylo sejmuto a odneseno do pøilehlé komory (tzv. Sargkammer).
Mezitím, co popravy probíhaly, navázal státní zástupce Hans Stolz, který byl
v dobì tìchto masových exekucí specielnì vyslán do Plötzensee, telefonické
spojení s øí�ským ministerstvem justice. Úøedníci ministerstva mu rovnì� tele-
fonicky sdìlovali jména odsouzencù, kterým byla zamítnuta �ádost o milost.
Stolz sám poté ode�el do domu vìzòù, kde èetl jména tìch, kteøí byli urèeni
k popravì. Po vyvolání ka�dého jména si je dozorci zapsali a dotyèné osoby
pøedvádìli. Seznam na místì pøedávali dal�ímu státnímu zástupci, který zde byl
pøítomen. Jediným podkladem k popravì vìzòù odvádìných na popravi�tì byl
pøíkaz k exekuci. Také �ádná kontrola ve výbìru odsouzencù neexistovala, tak-
�e do�lo i k urèitým pøehmatùm, které Stolz pozdìji omlouval tím, �e zvlá�tì
èeská jména znìjí v�echna podobnì. Dne 8. záøí ve 3.00 hodin ministerstvu
hlásil, �e ka�dou pùlhodinu je obì�eno osm odsouzencù a dodal, �e snad do
8.00 budou ukonèeny exekuce tìch z odsouzencù, u nich� je k dispozici pøíkaz
k popravì. Stolz ale ve svém telefonátu poukázal na problémy ohlednì pøíkazu
k popravì �esti odsouzencù, kteøí v�ak nejsou uvìznìni v Plötzensee, dále �e
jeden k smrti odsouzený Francouz je na útìku a zatím nebyl dopaden a tøi dal�í
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se sice ve vìznici nachází, av�ak výkon trestu se u nich odkládá. Obdr�el prý
také rozkaz k exekuci sedmi �en, které byly umístìny v �enské vìznici na Ber-
minstrasse, odkud musí být do Plötzensee teprve pøivezeny a poprava proto
pøipadá v úvahu ráno v 8.00 hodin. Ohlednì tìchto �en v�ak ministerský rada
JUDr. Mettgenberger rozhodl, �e u nich trest smrti bude vykonán a� pozdìji
a nikoli vý�e zmínìným zpùsobem (provazem). Ráno 8. záøí opìt nav�tívili Plöt-
zensee Vollmer a Hansen a v 10.30 hodin se nechal o situaci telefonicky infor-
movat Thierack, který naléhal, aby se v popravách dále pokraèovalo a� do úpl-
ného konce, jeliko� odsouzené není mo�no nikde umístit a pouze v pøípadech
nejvìt�í nouze mohou být pøevezeni do pevných táborù SS. Vollmer v�ak pro-
hlásil, �e tuto poslední variantu zatím nepova�uje za nutnou, jeliko� postaèí
provádìt exekuce i v dosud neohro�ených vìznicích. Thierack sám byl
s prùbìhem poprav v Plötzensee spokojen a dával je za pøíklad, jak je tøeba
nakládat na celém území Nìmecka s odsouzenci k smrti.16

Z pøedcházejících dùvodù je zøejmé, �e zcela pøesný poèet popravených
v tìchto dnech nelze urèit. Jednalo se zhruba o 250 osob.17 Po válce byla nale-
zena listina se jmény 294 abecednì seøazených obìtí. Dokument byl psán psa-
cím strojem a jen dvì jména (Ublih a Wiatrek) nìkdo dopsal ruènì. Tento soupis
v�ak nebyl oficiálním seznamem státního zástupce Stolze ani ministerstva justi-
ce, nýbr� mìl pouze slou�it k podchycení pohybu odsouzencù k smrti po náletu
3. záøí, kdy museli být umístìni i do jiných domù v Plötzensee, ne� na dùm III.
Ze seznamu bylo 240 osob popraveno mezi 7. a 13. záøím 1943 a dal�ích 21
o nìco pozdìji, z toho v�ak pouze 13 v Plötzensee. Dal�ích 21 se doèkalo omi-
lostnìní a u zbývajících �esti nelze jejich osudy zjistit. Obì�eno v�ak bylo
i nìkolik dal�ích lidí, kteøí se v tomto dokumentu nenachází. Jmenovitì jsou
známi ètyøi. Z evidence matrièního úøadu (Standesamt) se dá zjistit, �e 9., 10.
a 13. záøí bylo dále popraveno 15 mu�ù, kteøí byli do Plötzensee dopraveni a�
po 4. záøí a v listinì proto ji� nejsou zmínìni. Z vý�e uvedeného tedy vyplývá,
�e mezi 7. a 13. záøím 1943 bylo v Plötzensee obì�eno minimálnì 259 mu�ù.
Nejvíce v listinì uvedených osob pocházelo z protektorátu, dále je zde 77 Nìm-
cù, 30 Francouzù, 12 Belgièanù, 10 Holanïanù, 8 Polákù, 7 Raku�anù, 4 Srbo-
vé, 3 �výcaøi, 3 Ukrajinci, 1 Ital a 1 Slovák. Z tìchto osob bylo 174 odsouzeno
Volksgerichtem, 63 Sondergerichtem, 4 Zemským soudem v Berlínì a 2 Øí�-
ským váleèným soudem. U dal�ích 51 odsouzených nelze zjistit, o který soud se
v jejich pøípadì jednalo. Nejèastìj�í pøíèinou ulo�ení trestu smrti Volksgerich-
tem, a to u celkem 120 pøípadù, se staly zloèiny velezrady a pøípravy k velezradì
a dále u zhruba poloviny z tohoto poètu také poskytování pomoci nepøíteli. V 41
pøípadech se jednalo o zemìzradu, u 14 �lo o vyzvìdaèství, 10 osob bylo odsou-
zeno za pøeèiny spáchané bìhem obèanské války ve �panìlsku (diverze na lo-
dích aj.) a nakonec posledních 8 za rozkládání branné síly. Sondergerichty
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a v jednom pøípadì Zemský soud vynesly �estadvacetkrát rozsudky smrti za vlou-
pání a kráde�e spáchané bìhem leteckých náletù, v 9 pøípadech za kráde�e po�-
tovních zásilek, v 7 za rabování a v 15 pøípadech za násilné zloèiny, z toho dvì
vra�dy. Dále se u 9 rozsudkù jednalo o podvod a u 5 o hospodáøské delikty.18

Nemilosrdnì bylo také nakládáno s tìly popravených. V�echna byla
naskládána do pøipravené kùlny, která v�ak nemìla støechu, tak�e zde asi dva
týdny le�ela vystavena vlivùm poèasí, nebo� transport nebyl pro pokraèující
nálety zpoèátku mo�ný. Minimálnì u jedné mrtvoly pøitom do�lo k posmrtnému
oddìlení hlavy od trupu, co� mìli zjevnì na svìdomí zamìstnanci vìznice
hledající zlaté zuby. Nakonec vìt�inu tìl pøevzal berlínský Anatomicko �
biologický institut a ta z nich, která ji� nebylo mo�no pou�ít, skonèila v masovém
hrobì v blí�e neurèeném místì u Berlína.

Jak ji� bylo uvedeno, nejvìt�í poèet odsouzencù tvoøili právì obèané èeské
národnosti. Byli to lidé ze v�ech koutù Èech a Moravy, pøièem� nejznámìj�í
z nich je bezesporu Julius Fuèík. Není cílem této práce popisovat okolnosti jeho
odbojové èinnosti a zatèení, které ji� byly v odborné literatuøe mnohokrát
zpracovány.19 Zde postaèí uvést, �e Fuèíkùv pøípad uzavøel jeho vy�etøovatel
Josef Böhm 10. kvìtna 1943, a poté byl vzat do soudní vazby. Ob�alovali jej
spoleènì se spolupracovníkem Jaroslavem Klecanem u Lidového soudu, pøièem�
jejich ob�alovací spis nese datum 28. èervence tého� roku. Oba byli vinìni
z podílu na komunistickém odboji, zejména v rámci organizování tzv. Národního
revoluèního výboru inteligence. Fuèík byl nejprve umístìn ve vìznici v Budy�ínì
a posléze transportován do berlínské vìznice Alt Moabit, kam pøijel 25. srpna.
Hlavní líèení se konalo je�tì tý� den a oba ob�alovaní byli odsouzeni k smrti.
Z Alt Moabitu byli Fuèík s Klecanem pøevezeni do Plötzensee a zde pouhých
14 dní po odsouzení popraveni, ani� se èekalo na výsledky øízení o milost.
O rychlém provedení rozsudku smrti u obou rozhodl státní tajemník na mi-
nisterstvu justice JUDr. Kurt Rottenberger.20

Vìznice v Plötzensee se stala také posledním dìji�tìm utrpení pøíslu�níkù
odbojové organizace, pùsobící pøedev�ím na Královéhradecku, kterou ob�alovací
spis oznaèoval jako Národní revoluèní výbor. Jednalo se v podstatì o zdej�í
skupinu Petièního výboru Vìrni zùstaneme, která mìla a� do øíjna 1941 spojení
s pra�ským vedením a vyvíjela znaènì významnou èinnost. V tomto mìsíci v�ak
gestapo zahájilo rozsáhlou zatýkací akci mezi jejími úèastníky s cílem pùsobení
této skupiny zcela eliminovat. Zatèení odbojáøi byli a� do dubna 1942 vìznìni
v královéhradecké policejní vìznici, odkud je gestapo eskortovalo do Malé
pevnosti v Terezínì. Odtud pak následoval po mìsíci pøevoz do Drá�ïan
a nakonec skonèili stejnì jako stovky dal�ích èeských a moravských odbojáøù
v neblaze proslulé berlínské vìznici Alt Moabit. Dne 7. kvìtna 1943 se pøed
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2. senátem Lidového soudu konal za pøedsednictví rady Komorního soudu
Dieschera a pøísedících rady Zemského soudu JUDr. Denglera, generálmajora
Gemppa, SS � Oberführera Tscharmanna a NSKK � Brigadeführera Belaseuse
proces, v nìm� byli k trestu smrti odsouzeni doc. MUDr. Jiøí Franta, MUDr.
Karel Milostný, Jindøich Ondráèek, Václav Erban, Josef Bek, Franti�ek Drábek,
Jaroslav Otava, Franti�ek Horák a Jaroslav Sýkora. Zbylí dva ob�alovaní byli
odsouzeni k trestùm na svobodì, a to Jan Ringes k osmi a Václav Dusík k �esti
letùm káznice.21 Z odsouzených k smrti bylo pìt � Milostný, Ondráèek, Bek,
Drábek a Otava � popraveno bìhem masových exekucí dne 8. záøí. Václav Erban
zemøel v káznici Brandenburg � Görden 12. bøezna 1944 a Jaroslav Sýkora byl
popraven a� 22. ledna 1945 tamté�. Ze shora odsouzených poprava nakonec
minula Franti�ka Horáka, který byl omilostnìn, a také doc. MUDr. Jiøího Frantu.
Jednalo se o vynikajícího vìdce, který pøed válkou pùsobil jako pøednosta
oddìlení pro oèní lékaøství v opavské nemocnici. Po Mnichovu byl nucen toto
místo opustit a poté pracoval v Zemské nemocnici v Olomouci, naèe� od bøezna
1939 a� do zatèení 27. øíjna 1941 zastával místo pøednosty oèního oddìlení
královéhradecké nemocnice. Jeho mimoøádná reputace v oboru se stala pøíèinou
skuteènosti, �e i po odsouzení mu bylo umo�nìno studovat v cele smrti na III.
oddìlení vìznice Plötzensee odbornou literaturu a sepsat nìkolik prací. Trest
smrti mu byl nakonec zmìnìn na 12 let káznice, av�ak dne 2. února 1945 zemøel
na následky vìznìní rovnì� v káznici Brandenburg � Görden. Jeho man�elka
MUDr. Milada Frantová byla popravena 24. øíjna 1942 v koncentraèním táboøe
Mauthausen za to, �e po atentátu na Reinharda Heydricha o�etøila zranìného
para�utistu Jana Kubi�e.22

Mezi popravenými se nacházeli také èlenové �pioná�ní skupiny s krycím
názvem Voloïa, která vznikla z podnìtu generálního konzula SSSR v Praze
�estrikova poèátkem roku 1941. Tato organizace se zabývala pøedev�ím vyzvì-
daèskou èinností, spoèívající ve sbìru informací o pohybech nìmeckých jedno-
tek a o stavu zbrojního prùmyslu v protektorátu, a získané poznatky pøedávala
sovìtské zpravodajské slu�bì. Pøes krátkou dobu svého pùsobení pøedala Sovì-
tùm velmi cenné informace, z nich� mohli zjistit, �e nacistické Nìmecko se pøi-
pravuje na otevøení východní fronty. U zrodu této èinnosti stál Václav Dìdek
z Èeské Tøebové, který si v lednu 1941 za�ádal na sovìtském konzulátu o vy-
stìhování do SSSR. Bylo mu v�ak øeèeno, �e kladné vyøízení �ádosti je závislé
na tom, co pro Sovìtský svaz udìlá. Dìdek ve spolupráci se svým pøítelem
Alexandrem Josefem Vaòousem zahájili prosovìtskou zpravodajskou èinnost
a do svých aktivit zapojili Jindøicha Vosynka, Miroslava Janderu, Zdeòka Po-
spí�ila a Richarda Krejèíøe z Èeské Tøebové, Karla Janou�ka z Pøívratu u Lito-
my�le a dále nìkolik odbojáøù z Moravy, a to Zdeòka �tarmana, Ladislava Vo-
leského a Josefa Zeleného z Adamova a nakonec Franti�ka Hurta ze Vsetína.
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Spolupráce skupiny se Sovìty trvala do poèátku kvìtna 1941, naèe� bylo spoje-
ní pøeru�eno a dal�í pokus sovìtské zpravodajské slu�by o navázání dal�ích
kontaktù s touto organizací prostøednictvím para�utisty ztroskotal v srpnu té-
ho� roku, tedy ji� v dobì probíhajícího váleèného konfliktu s Nìmeckem. Hlavní
líèení se èleny organizace probìhlo v Berlínì pøed 1. senátem Volksgerichtu za
Freislerova pøedsednictví. Dìdek, Vaòous, Jandera, Vosynek, Pospí�il, �tarman,
Valeský a Zelený byli odsouzeni k smrti a v noci z 8. na 9. záøí 1943 v�ichni
v Plötzensee popraveni.23

Pomìrnì málo informací je k dispozici o skupinì �esti olomouckých obèanù
kolem Josefa My�áka star�ího, která byla pozatýkána ve dnech 25.� 26. kvìtna
1942. Její èlenové byli v Olomouci vy�etøováni a� do listopadu tého� roku
a teprve poté pøedáni do Kounicových kolejí v Brnì, odkud následoval v lednu
1943 transport do Vratislavi a posléze do Berlína, kde byli v�ichni odsouzeni
29. èervna k smrti a 8. záøí 1943 v Plötzensee popraveni. Kromì My�áka to dále
byli Antonín Coufal, Franti�ek Hudec, Josef Hanák, Stanislav Liveèka a Jan
�orm.24

Jeden z odsouzených, po�tovní úøedník z Hradce Králové Václav Erban, zjis-
til bìhem pobytu v Plötzensee, �e vìzeòská správa zasílá pozùstalým osobní
vìci po popravených. Této skuteènosti vyu�il tak, �e tajnì popsal situaci
z kritických záøijových dnù roku 1943 v této vìznici mezi øádky dopisù své
man�elce. Po jeho smrti se dostaly osobní pøedmìty rodinì a tak se mohl zacho-
vat text uvedený v pøíloze I, líèící pro�itky z masových poprav 7. záøí a násle-
dujících dní. Kopii tohoto motáku daroval spoluautorovi práce JUDr. Franti�ku
Va�kovi úèastník protinacistického odboje z Hradce Králové Bøetislav Chaloup-
ka. Text je názornou ukázkou toho, co museli k smrti odsouzení pøedstavitelé
protinacistického odboje bìhem svého vìznìní pro�ít a za jakých podmínek
umírali. Systém nacistického soudnictví, který je do tìchto podmínek dostal,
byl klasickým pøípadem zneu�ívání justice ve slu�bách totalitního re�imu. S jeho
pomocí nacisté promy�lenì vyhlazovali jak jim nepohodlné slo�ky vlastního
národa, tak i obyvatelstva na okupovaných územích. V�echny rozsudky, a� u�
Lidového soudního dvora, Zvlá�tních èi jiných soudù pøitom byly zcela proti-
právní, nebo� soudní moc se v nacistickém Nìmecku nacházela v rukou vlád-
noucích elit a procesy samotné se proto staly pouhou karikaturou øádného soud-
ního líèení. V protektorátu bylo hlavním cílem okupaèní moci pøedev�ím rozbi-
tí nejdùle�itìj�ích odbojových slo�ek a likvidace jejich vedoucích pøedstavite-
lù. Mno�ství vykonaných trestù smrti v nìkolika málo záøijových dnech roku
1943, jejich� obìti z øad obyvatelstva Èech a Moravy podává pøehled v pøíloze
II, a následná prezentace tohoto státního teroru na stránkách denního tisku mìla
za úkol co nejvíce zastra�it èeské obyvatelstvo a odradit jej od dal�ího nárùstu
odbojových aktivit, co� se v�ak nepodaøilo. Poèet odsouzených úèastníkù od-
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boje se proto nadále zvy�oval v návaznosti na stále více nepøíznivou váleènou
situaci, porá�ky nìmecké armády, rostoucí nespokojenost obèanù a s tím spoje-
né postupné zesilování rezistenèní èinnosti na v�ech okupovaných územích.
Nárùst trestu smrti, který byl vyná�en ve velkém poètu a� do konce války na
úkor poètu pøípadù odsouzených k trestu káznice tedy oèekávaný výsledek ne-
pøinesl a stal se spí�e jedním z podnìtù ke zvý�ení odporu.
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PØÍLOHA I.

Text motáku Václava Erbana z vìznice Plötzensee. Uveden je v pùvodním znìní
vèetnì gramatických chyb a archaismù.

�Abyste vìdìli, co a jak bylo v Berlínì � Plötzensee a co se dálo dále. Jak
víte k smrti mne odsoudili 7. V. 1943. Spoutané nás, to jest Beka, Drábka, mne,
Frantu, Milostného, Horáka, Ondráèka, Otavu a Sýkoru odvezli po té pusté ko-
medii katovské zpìt do Moabitu. Ringes dostal 6 let, Dusík 8 let. Druhý den nás
odvezli do Plötzensee. To je velký kriminál, dílny, kostel, tiskárna, mnoho pavi-
lonù, nevím kolik. Svlékli nás do naha, dali nám ty vìzeò. hadry a odvedli do
�Haus 3,� to byl výhradnì pro kandidáty smrti, jich� poèet se pohyboval od 250
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do 350. Ka�dý týden jistý poèet byl odpraven. Mnì dostalo se toho ��tìstí,� �e
jsem sám z celé party pøi�el na oddìlení 8 do I. poschodí, které bylo nad 7., ve
kterém byly cely onìch kamarádù, kteøí �li toho kterého dne na smrt, a kteøí
poslední odpoledne svého �ivota trávili ve spoleènosti 5 dozorcù v celách pode
mnou....Pro�ili jsme od 8. V. do 3. IX. Nìkolik náletù na Berlín, ale takový toti�
zblízka a� 3. IX. na 4. IX.

Pøiletìlo jich stra�livé mno�ství. Vlna za vlnou pøilétala a boøili. Nejprve to
bylo pomìrnì daleko. Stál jsem na stole u okna a díval se na to. Celý horizont
(pokud jsem vidìl) samý reflektor, protiletecká dìla støílela, bylo vidìti støely
v oblacích. Také jsem vidìl dvì letadla shoøeti. Pak se ale nálet pøiblí�il a zaèalo
�bo�í dopu�tìní.� Nejprve rozbili v�echny svìtlomety a protilet. baterie. Náhle
ale bylo vidìti jak s nebes padají zvolna takové shluky svìtelných raket, nazele-
nalé a èervené barvy. A ty rakety nyní jasnì osvìtlily celé, �iroké okolí, osadu,
kanál, továrny, kriminál. A nyní zaèaly padat pumy....Pumové krupobití rychle
zachvátilo osadu i kriminál. Náhle zahuèelo to zblízka, velmi blízko, rána, oheò.
Proto�e letci dobøe vidìli, tak do toho øezali vesele dál. A celý pavilon byl shro-
má�dìn ve sklepì. V tom na�em sklepì jsme ale dlouho nepobyli. Vyvedli nás
z toho hoøícího baráku a pøevedli do sklepa vedlej�ího domu �H 2.� Ten neho-
øel, jen okna byla vybitá, celé okenice vyrvány a na cestách po nich� jsme bosi
a nazí pøebíhali, hustì skla. A kolem v�echno hoøelo, do toho padaly stále nové
a nové pumy. Se�li jsme se ve sklepì, celá hradecká parta a dr�eli jsme se pohro-
madì i kdy� nás asi o 4. hodinì zrána ze sklepa vyvedli a v oddílech zavedli
jednak do pavilonu 1, jednak zùstali asi 170 v tom pavilonì 2. To bylo radosti,
�e sekyra shoøela, netu�ili jsme, �e ti krvaví psi, ti kati si naleznou náhradu brzy.

Dr�el jsem se pohromadì s Drábkem a Bekem a tak jsme �li s celou hradec-
kou partou do pavilonu 1. Tam nás na chodbì pochopové dìlili do jednotlivých
místností. Doufal jsem, �e zùstaneme pohromadì, ale pøi tom dìlení ode mne
Drábek ode�el a víc jsem ho ji� nespatøil. Rovnì� Otava a Ondráèek se oddìlili.
A tak jsem byl pak mezi 35 s Frantou, Milostným, Bekem, Horákem a Sýkorou
v jedné svìtnici. Pak nás vyvedli ven a nastrkali nás po dvou do cel. Hledìl jsem
se dostat s Bekem nebo jiným, ale to víte ti katovi pacholci, ti se neptají a tak
jsem dostal za spoleèníka hocha 21 let, Václava Oubrechta z Komoøan u Mostu.
Byl odsouzen koncem èervence, proto�e pomáhal zajatcùm, pracujícím
v Mosteckých dolech k útìku. Jeho otec 5 let, matka 3, bratr 2. Hodný hoch,
Èech. Bohu�el dlouho jsme spolu nebyli. Musím je�tì øíci, �e na té samé chodbì
jsme byli v�ichni, toti� bez Drábka, Ondráèka a Otavy. Napravo ode mne byl
Opoèenský z Chocnì a s jedním z Olomouce. Nalevo byl Nesnídal z Kuklen,
úøedník Agrární banky v Hradci Králové a Nìmec W. Richey z Dortmundu. Tak
jsme pøe�ili tu sobotu 4. IX., nedìli, pondìlí a pøi�lo úterý 7. IX. Dopoledne
jsme byli na pùlhod. Nikdo nic netu�il, co se bude dít, jen jsme byli zvìdaví.
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O Italii se je�tì nic nevìdìlo, jen o Himlerovi. Náhle veèer do okenní zábavy,
toti� to jsme v�dy veèer se bavili oknem u� i v pavilonì 3, zaznìlo nové otvírání
dveøí, hluk mnoha kroèejù, hlasy pochopù. Sly�eli jsme povel �V�e svléknout,�
kroky se schodù, byli jsme ve tøech patrech, oknem jsem vidìl do dvora, rozdì-
leného napøíè zdí. Za touto zdí, vedle jedné spálené pøízemní budovy, byla �e-
lezná vrata, vedoucí na velké prostranství, na nìm� právì proti na�emu pavilo-
nu stál ústavní kostel, rovnì� vyhoøelý, dále nìjaká dílna, která v�ak byla celá.

Tu jsem spatøil pøicházeti k tìmto �elezným vratùm 4 ètyøstupy kamarádù,
vedených strá�ci tak, �e na ka�dé stranì ètyøstupu byl jeden pochop. Nìjací �li
v èele hlouèku, nìkolik jich uzavíralo prùvod. To byl první transport smrti toho
veèera. Zároveò jsem zahlédl, jak prostranstvím za kostelem prochází jiný prù-
vod, rovnì� 15 � 16, vedených strá�ci a kráèející kamsi nalevo, za tu spálenou
budovu, le�ící vedle na�ich �elezných vrat. Ve v�ech oknech ostatních cel bylo
vidìti hlavy na�ich kamarádù i vìzòù (trestancù, odpykávajících si tresty vìze-
ní), kteøí pozorovali, co bude. Ov�em, �e se pøi tom vymìòovaly názory a tu
jsem zaslechl hovor, pøi nìm� mi mráz pøebìhl po zádech. Tøeba�e nemìl, v�dy�
jsem byl také k smrti odsouzen. Jeden kamarád, Jandera jménem, medik z Èes-
ké Tøebové, dohovoøil se toti� s jedním vìznìm èesky, je� pocházel z Chocnì.
Tedy ne kandidát smrti. A ten øekl Janderovi, �e bude dnes velmi zle, �e budou
sekat celou noc. A také ano. Po prvním hlouèku, asi po pùl hodinì, pøi�li opìt,
otevíraly se dveøe a opìt bylo sly�et volání (jméno, povel k svléknutí prádla
a obléknutí kalhot a kazajky) hluk kroèejù a odchod se schodù. A tak jsem si
pøipravil dopisy, fotografie, poklekl, modlil se vroucnì, ne snad ze strachu, ale
louèil jsem se modlitbou s Vámi moji milí, dìkoval Vám i bohu za v�e a prosil
ho, aby Vás neopou�tìl ale pomáhal Vám, Va�i cestu urovnal, nedal Vám nouzi
poznati a ode v�eho zlého Vás ochránil, jako èiním dennì, stále a tak jsem byl
opravdu zcela odevzdán do té v�emohoucí Bo�í vùle, �e jsem cítil, �e srdce
moje tluèe zcela pravidelnì. A èekal jsem a� pøijdou pro mnì. A opìt se vrátili,
opìt se opakovalo to samé. Náhle otevøeli vlevo, volali jméno, ale nerozumìl
jsem. Chvíli hluk, pak kroky drábù a kamarádù a zase ticho. A opìt na protìj�í
stranì v jedné cele. Pak jsem se dozvìdìl, kdy� ode�li, �e odvedli Nesnídala. To
jsem pak hovoøil oknem s Opoèenským (byl vpravo ode mne), volal jsem také
Frantu, Horáka a Sýkoru, z nich� se mi ozval pouze poslední. Nevìdìl jsem na
èem jsme, toliko Sýkora øíkal, �e od nìho (byli tam 4) z cely ji� jeden ode�el.
Zaèalo se stmívat. Takový pozdní, letní veèer, nádherný. A mezi námi øádila
smrt. Vybírala si kamarády, otevírala cely a vodila hochy na hakenkreuz jatka.
Díval jsem se v�dy na odcházející oknem, èekal stále povel k odchodu. Mùj
soudruh, Oubrecht, le�el na slamníku, nejevil �ádný strach, byl jen ticho. A nyní
jsem opìt sly�el otevøít dveøe vpravo. Opìt mi u�lo jméno. Pak jsem s hrùzou
zvìdìl, �e ode�el Opoèenský. A v pøí�tím hlouèku odvedli toho Olomouèáka,
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který byl s ním a cela vedle osiøela. A tak to �lo stále a stále. Noví a noví byli
vyvádìni a odvedeni. A� byla noc, pojem o èase jsem nemìl. Sedìl jsem na
posteli, myslel na Vás, moji nejdra��í a modlil se. A v tom èekání jsem unaven,
také rozru�ením pøemo�en (a hladem) usnul a spal a� do rána. Kdy� jsem se
probudil, poslouchal jsem. Vodili stále. A tak to trvalo a� do 8 hodin. Ani pøi
rozdávání snídanì nepøestali odvádìt. A pak celý den jsme sly�eli, jak kalfakto-
øi uklízejí zanechané vìci, prádlo, lístky jídelní atd.

... A tak pøe�el opìt den, støeda to byla. Opìt takový krásný den, jako vìt�ina
toho léta a podzimu. Sluníèko svítilo mile celý den a tak se pøiblí�il veèer. Po
veèeøi nás spoutali, bylo ticho. Ale oknem jsem vidìl jak pøicházejí noví bachaøi
do slu�by s aktovkami. A trousilo se jich hodnì. A ji� také se ozval vèerej�í ná�
zpravodaj, který volal Janderu, a tomu øekl (pamatuji se jasnì na jeho slova,
poslouchal jsem napjatì): Tak dnes to pùjde dál. Vèera Vás bylo asi 170. Jande-
ra se ptal, bude � li to trvat opìt celou noc: ne do pùlnoci a kdo tuto noc pøe�ije,
tak to má dobrý, má Vás zbýt asi 40 ! Mù�ete si myslit, jaké jsem mìl my�lénky,
kdy� jsem si vypoèítal, kolik jich je�tì musí zemøít. A opìt jsem si pøipravil
dopisy, fotografie, modlil se za Vás, za rodièe a v�echny padlé kamarády. Ostat-
nì Ti, drahá mami, øeknu, �e o ka�dé popravì po celou tu dobu v Haus 3 jsem
kleèel a za ty kamarády se modlil. Prosil Vás, Boha, za odpu�tìní a smíøen
s Ním jsem oèekával dal�í. A zase se opakovalo to stra�né, hrùzné co vèera.
Klíèe rachotily ve dveøích, jméno se ozvalo, povel ke svléknutí a hluk kroèejù.
A zase na jiném místì. Smrt zase mávala kosou, zase vybírala nové obìti. My
dva, Oubrecht a já, byli jsme ti�í. Èekali jsme na dal�í. Náhle na protìj�í stranì
chodby, tam kde jsem vìdìl, �e je doktor Milostný, otevøeli celu a ji� se také
ozvalo jeho jméno. Sly�el jsem, jak pevným hlasem odvìtil �Jawohl.� Pak jsem
vidìl jeho kuèeravou hlavu v hlouèku pøed �eleznými vraty, kdy� jich opìt asi
15 odvádìli. Bylo asi pùl osmé hodiny. A my stále èekali. Rychle se stmívalo
a srpek mìsíce opìt vycházel za �tíhlými vì�emi kostela. A zase jsem jako vèe-
ra ze v�eho usnul. Probudil jsem se, bylo tma. Ticho. Nikde ani hlásku, jen
venku ozývaly se kroky noèní hlídky. Byl jsem dosti dlouho vzhùru, poslouchal
a koneènì jsem usoudil, �e ji� bude asi konec a tak jsem opìt zavøel oèi a spal
dále. Ráno opìt kalfaktoøi uklízeli zbylý majetek kamarádù. A toho dne (ètvr-
tek) jsme �li na pùlhodinku. To víte, �e jsem byl zvìdav kolik nás je. Napoèítal
jsem jich, tu�ím, 43.

Poèítali jsme s kamarádem (nebo� jsme byli stále je�tì oba �iví), nám se
zatím smrt vyhnula, kolik nás tak asi bude celkem a odhadovali jsme to tak asi
na 70�80. A �e jsme mìli pravdu, ukázalo se hned ve ètvrtek, v pátek a pak je�tì
pøí�tí pondìlí. Doufali jsme tento den (ve ètvrtek), �e u� bude tomu vra�dìní
konec, �e se u� ta krvavá bestie nasytila, ale mýlili jsme se. ...Odpoledne nás
nav�tívil katolický faráø, jemu� jsem øíkal, �e si myslím, kdo tyto dvì noci pøe�il
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mù�e mluvit o Bo�ím zázraku. On na to se na mne tak rozpaèitì zadíval a pak
øekl: Ov�em, ale pøes to je tøeba být pøipraven na v�echno. Pøi�el veèer, spoutali
nás a bylo ticho. Nic se nedìlo, u� jsme doufali, �e nic nebude. Ale bohu�el
jsem se mýlil. Znovu jsme sly�eli nejprve dole, v ni��ích poschodích kroky
mnoha, opìt se dveøe otevíraly, povely, kroky a zase se smrt vydala na pou�.
Koneènì do�li i do na�í chodby, otevøeli asi dvoje dveøe a pøecházeli kolem
na�ich dveøí. Mù�ete si pøedstavit, jak je asi èlovìku, který sedí, èeká a napjatì
poslouchá, kdy i na jeho dveøe smrt zaklepe. A stále chodí jen kolem. Jen ji
èlovìk cítí, ten studený dech a zase nic. Náhle se zastavili u dveøí na�ich a hned
na to zarachotil klíè v zámku. Srdce mi stichlo. Tak u� jdou pro tebe, mi na-
padlo. A hrabal jsem se z dek, nebo� ve dveøích stál ten smrtono�, vyvolávaè
s papírem v ruce. Mùj kamarád se na slamníku rovnì� zdvihl a nyní zavolal ten
dozorce: Oubrecht Wenzel. Mùj hoch rychle vstal, ani mi ruku nepodal a vy�el
z cely, kterou ihned zase zavøeli. Za chvíli bylo v celém oddìlení ticho, oknem
jsem vidìl, jak jich patnáct odchází, vedeni svými katy na popravi�tì. Krátce na
to vy�el podobný prùvod za kostelem, tìch bylo 8 z druhého pavilonu. Tedy
celkem 23. Èekal jsem nyní na jejich návrat a chystal jsem se té�. Opìt jsem byl
pøipraven, rozlouèen s vámi moji drazí. Ale ten veèer byl klid a tak jsem usnul.
Druhého dne jsem vydal kamarádùv majetek. Chudák, vzal si moje kalhoty
a svoje krátké mi nechal. Ten den jsem se dozvìdìl od souseda, který dostal
noviny, o Italii. Mìli jsme pak hned rozlu�tìní, proè do�lo k tìm bartolomìj-
ským nocem:

1. bombardování vùbec.
2. bombardování kriminálu a nezpùsobilost umístiti tìch 320 kandidátù.
3. rozhodnutí Italie kapitulovat a
4. Himmler ministrem.

Tyto ètyøi pøíèiny zpùsobily tu krvavou lázeò. Následujícího dne (pátek)
jich u nás vzali 5 a v druhém pavilonu 12 (celkem 17). V sobotu a v nedìli se
nikdy nestíná, dr�í se i tady anglická sobota. V pondìlí odpoledne jsme se ten
zbyteèek (bylo nás 22 � a v tom u� bylo nìkolik nových, èerstvých) pøestìhova-
li na pavilon 1. Tam jsem se dostal do cely s tím mým novým sousedem, Nìm-
cem Picheyem? Hodný èlovìk, psal jsem domù. Byli jsme tam do 24. 9. kdy nás
náhle odpoledne sepsali, to u� nás opìt bylo pøes 100, nebo� justice pracovala
bezvadnì a stále dodávala nové a nové obìti teutonské krvelaènosti. Vybrali
pouze ty, kteøí byli odsouzeni Volksgerichtem a spoutali nás po 5 a nastrkali do
aut i do vìzeòských a odvezli na postupimské nádra�í. Vìdìli jsme, �e jedeme
do Brandenburgu. A byli jsme zvìdavi na ten jiný kriminál. Ve vlaku jsem vidìl
ty hrùzy bombardování. Celé bloky úplnì pryè. Domy vyhoøelé a� na �dno,�
nebo jen hromady cihel. Stra�né, stra�né � a proè to v�echno utrpení? Nyní jsem
tedy v Brandenburgu.�
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PØÍLOHA II.

Seznam popravených osob èeské národnosti ve vìznici Berlín � Plötzensee ve
dnech 7. � 9. záøí 1943. Autorùm se nepodaøilo u v�ech jmenovaných zjistit
bydli�tì a za jaké èiny byli odsouzeni. U VGH se pøedpokládá, �e se jednalo
o èinnost politickou, zejména pøípravu k velezradì.

Alois Aubrecht, narozen 1915, bytem v Chocni, povoláním truhláø, k smrti od-
souzen rozsudkem Lidového soudního dvora (VGH) z 16. 6. 1943 za pøípra-
vu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 v 1.40 hodin.

Václav Aubrecht, narozen 1921, bytem v Komoøanech, kameník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 21. 7. 1943 za zemìzradu a napomáhání k útìku
váleèným zajatcùm, popraven 9. 9. 1943 ve 20.00 hod.

Milo� Balcar, narozen 1909, bytem v Kladnì, uèitel nábo�enství, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 29. 4. 1943 za pøípravu k velezradì a zemìzradu,
popraven 8. 9. 1943 v 4.55 hod.

Josef Bek, narozen 1899, bytem v Hradci Králové, po�tovní úøedník, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 7. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven
8. 9. 1943 v 19.30 hod.

Josef Bene�, narozen 1904, bytem v Praze, úøedník, popraven 8. 9. 1943 ve 2.40
hod.

Karel Boublík, narozen 1902, bytem v Hora�ïovicích, hostinský, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 21. 5. 1943, popraven 8. 9. 1943 v 19.30 hod.

Josef Broul, narozen 1906, bytem v Hostivicích, bývalý kapitán èsl. armády,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 20. 7. 1943 za pøípravu k velezradì,
popraven 8. 9. 1943 ve 2.40 hod.

Karel Bursa, narozen 1887, bytem v Cejeticích, dìlník, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9. 1943 ve
20. 30 hod.

Antonín Coufal, narozen 1894, bytem v Olomouci, policejní inspektor, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a pomoc
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 0.30 hod.

Václav Dìdek, narozen 1918, bytem v Èeské Tøebové, pomocný úøedník, po-
praven 8. 9. 1943 v 19.30 hod.

Josef Dienelt, narozen 1913, bytem v Lounech, strojník, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli,
popraven 7. 9. 1943 ve 20.00 hod.
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Alois Dobøenský, narozen 1912, stolaø, k smrti odsouzen rozsudkem VGH ze
3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9.
1943 v 7.37 hod.

Franti�ek Drábek, narozen 1893, bytem v Hradci Králové, po�tovní úøedník,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH ze 7. 5. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 19.30 hod.

Rudolf Dürr, narozen 1898, major èsl. armády v. v., k smrti odsouzen 5. 11.
1942 za velezradu a zemìzradu, popraven 7. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Franti�ek Dvoøák, narozen 1886, bytem v Praze, obchodník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 8. 6 1943 za zemìzradu a vlastizradu, popraven 8. 9. 1943
v 19.30 hod.

Pavel Erban, narozen 1896, bytem v Hoøicích, správce, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 19. 4. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9. 1943 ve
20.05 hod.

Karel Evald, narozen 1896, bytem v Táboøe, rada Zemského soudu, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 27. 8. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9.
1943 ve 3.45 hod.

Josef Faltus, narozen 1902, bytem v Bøe�anech, hlídaè, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 16. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli,
popraven 8. 9. 1943.

Jiøí Forman, narozen 1912, dìlník, k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 18. 5.
1943, popraven 7. 9. 1943 ve 20.00 hod.

Otto Frömpter, narozen 1900, bytem v Praze, úèetní, popraven 8.9. 1943 v 7.05
hod.

Julius Fuèík, narozen 1903, bytem v Praze, novináø, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH z 25. 8. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, po-
praven 8. 9. 1943 ve 4.55 hod.

Zdenìk Hájek, narozen 1909, poslední bydli�tì Berlín, zámeèník, k smrti od-
souzen rozsudkem Zvlá�tního soudu ( SG ) za kriminální trestný èin z 21. 7.
1943, popraven 7. 9. 1943 v 21.15 hod.

Václav Hampeis, narozen 1894, popraven 8. 9. 1943 v 1.05 hod.

Josef Hanák, narozen 1888, bytem v Olomouci, obvodní inspektor, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9.
1943 v 5.25 hod.

Franti�ek Hanek, narozen 1889, bytem v Praze, truhláø, popraven 8. 9. 1943 ve
2.40 hod.
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Franti�ek Helvín, narozen 1890, bytem v Rakovníku, major èsl. armády v. v.,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 27. 1. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 4.55 hod.

MUDr. Vilém Hlinka, narozen 1912, bytem v Plzni, lékaø, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH ze 4. 8. 1943 za napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943
v 21.15 hod.

Jiøí Holý, narozen 1896, rolník, popraven 8. 9. 1943 v 6.00 hod.

Alois Hora, narozen 1893, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH ze 6. 7. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíte-
li, popraven 7. 9. 1943 ve 22.15 hod.

�tìpán Horòáèek, narozen 1913, bytem v Praze, obchodní pøíruèí, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9.
1943 ve 20.30 hod.

MUDr. Karel Hradecký, narozen 1904, bytem ve Strakonicích, lékaø, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 4. 8. 1943 za napomáhání nepøíteli, popraven
8. 9. 1943 v 1.40 hod.

JUDr. Josef Hrube�, narozen 1896, bytem v Táboøe, státní zástupce, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 27. 8. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven
8. 9. 1943 v 1.05 hod.

Franti�ek Hudec, narozen 1891, bytem v Olomouci, øeditel �koly, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 7. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9.
1943 v 0.30 hod.

Ladislav Chvátal, narozen 1912, bytem v Praze, státní zamìstnanec, popraven
8. 9. 1943 v 6.00 hod.

Miroslav Jandera, narozen 1920, bytem v Èeské Tøebové, �eleznièáø, popraven
8. 9. 1943 v 19.30 hod.

Josef Jánský, narozen 1909, bytem v Praze, dìlník, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9. 1943 ve
20.30 hod.

Franti�ek Jaro�, narozen 1888, bytem v Hoøicích, �kolník, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 19. 4. 1943 za pøípravu velezrady, popraven 7. 9. 1943 v 19.30
hod.

Václav Jasonovský, narozen 1896, bytem v Roudnici nad Labem, úøedník, po-
praven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.

Bedøich Jetonický, narozen 1908, bytem v Èáslavi, nadporuèík èsl. armády v. v.,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì,
popraven 9. 9. 1943 ve 20.30 hod.
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Václav Jiskra, narozen 1902, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti odsou-
zen rozsudkem VGH za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 v 0.30
hod.

�tìpán Juøena, narozen 1900, zahradník, k smrti odsouzen rozsudkem VGH
z 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9.
1943 v 5.25 hod.

Adam Kapiè, narozen 1900, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti odsou-
zen rozsudkem VGH ze 7. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 6.35 hod.

Karel Kaura, narozen 1904, bytem v Praze, strojní zámeèník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíte-
li, popraven 7. 9. 1943 ve 20.30 hod.

Václav Klaus, narozen 1907, bytem v Praze, popraven 8. 9. 1943 v 0.30 hod.

Jaroslav Klecan, narozen 1914, bytem v Praze, úøedník, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 25. 8. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943.

Milo� Klejch, narozen 1905, drogista, k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 29.
6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943.

Jan Klíma, narozen 1915, bytem v Kladnì, technický úøedník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 29 4. 1943 za zemìzradu, pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.

Ludvík Kodýtek, narozen 1920, stolaø, k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 16. 6.
1943 za pøípravu k velezradì a zemìzradu, popraven 8. 9. 1943 v 7.05 hod.

Jan Komínek, narozen 1910, bytem v Brnì, krejèovský pomocník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.

Jan Kozlovský, narozen 1899, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 7. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 23.25 hod.

Otto Král, narozen 1904, bytem v Praze, úèetní, popraven 8. 9. 1943 v 0.30 hod.

Ludvík Kuchyòa, narozen 1922, poslednì bytem v Berlínì, èí�ník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 25. 6. 1943 za vlastizradu, popraven 7. 9. 1943
v 21.45 hod.

Antonín Kulièka, narozen 1902, bytem v Praze, po�tovní úøedník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 9. 9.
1943 ve 20.00 hod.

Vladimír Lamka, narozen 1905, bytem Louny, úøedník, popraven 8. 9. 1943
v 1.05 hod.



100

Stanislav Liveèka, narozen 1896, bytem v Olomouci, øeditel, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 21. 11. 1942 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøí-
teli, popraven 7. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Karel Louda, narozen 1921, poslednì bytem v Berlínì, dìlník, k smrti odsou-
zen rozsudkem SG ze 4. 8. 1943 za kriminální trestný èin, popraven 8. 9.
1943 ve 3.45 hodin.

Ladislav Luke�, narozen 1903, bytem v Èáslavi, po�tovní úøedník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 9. 9.
1943 v 19.30 hod.

Karel Mach, narozen 1900, bytem v Praze, dìlník, k smrti odsouzen rozsudkem
VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven
7. 9. 1943 v 19.30 hod.

Ferdinand Malina, narozen 1896, bytem v Mirovicích, po�tovní revizor, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven
9. 9. 1943 ve 20.00 hod.

Vojtìch Ma�ek, narozen 1887, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 3. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 0.30 hod.

Alois Matyá�, narozen 1904, bytem v Praze, mechanik, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH z 21. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 9. 9. 1943 ve
20.00 hod.

Jaroslav Matyá�, narozen 1914, poslednì bytem v Berlínì, malíø pokojù, k smrti
odsouzen rozsudkem SG z 21. 7. 1943 za kriminální trestný èin, popraven
7. 9. 1943 v 21.15 hod.

Josef Mifek, narozen 1911, bytem v Brnì, pomocný dìlník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH ze 3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíte-
li, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.

Josef Mike�, narozen 1914, bytem ve Vídni, strojník, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH ze 2. 9. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 v 1.05
hod.

MUDr. Karel Milostný, narozen 1913, bytem v Hradci Králové, lékaø, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 7. 5. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Josef Mirek, narozen 1911, bytem v Brnì, pomocný dìlník, k smrti odsouzen
3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.

Karel Modr, narozen 1901, bankovní úøedník, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10 hod.
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Josef My�ák, narozen 1889, bytem v Olomouci, policejní inspektor, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 5.25 hod.

Alexej Nìmec, narozen 1894, bytem v Chrudimi, po�tovní revizor, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 8. 7. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9.
1943 ve 23.25 hod.

Karel Nesnídal, narozen 1913, bytem v Hradci Králové, bankovní úøedník, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 8. 7. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhá-
ní nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 23.25 hod.

Václav Novotný, narozen 1886, bytem v Kralupech nad Vltavou, øeditel �koly,
popraven 8. 9. 1943 ve 2.40 hod.

Karel Nový, narozen 1887, bytem v Hoøovicích, nadporuèík èsl. armády v. v.,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 27. 1. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 22.15 hod.

Josef Oliva, narozen 1898, bytem v Praze, po�tovní úøedník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 9. 9. 1943
ve 20.30 hod.

Jindøich Ondráèek, narozen 1906, bytem v Hradci Králové, bankovní úøedník,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH ze 7. 5. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Jindøich Oplt, narozen 1921, poslednì bytem v Berlínì, topiè, k smrti odsouzen
rozsudkem SG ze 14. 7. 1943 za kriminální trestný èin, popraven 8. 9. 1943
ve 4.15 hod.

Stanislav Opoèenský, narozen 1906, po�tovní úøedník, k smrti odsouzen roz-
sudkem VGH ze 7. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9. 1943 ve
23.25 hod.

Jaroslav Otava, narozen 1908, bytem v Hradci Králové, po�tovní úøedník, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 7. 5. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Josef Picko, narozen 1900, bytem v Ústí nad Orlicí, dìlník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 26. 11. 1942 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9. 1943
ve 21.15 hod.

Jan Podrácký, narozen 1909, architekt, k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 16. 6.
1943 za vlastizradu a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 23.25
hod.

Karel Popelka, narozen 1907, bytem v Toèné, kováø, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH ze 3. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, po-
praven 8. 9. 1943 v 0.30 hod.
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Miroslav Posadovský, narozen 1919, bytem v Táboøe, úøedník spoøitelny, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 27. 8. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven
8. 9. 1943 v 1.05 hod.

Pavel Posedlý, narozen 1892, obchodník, k smrti odsouzen rozsudky VGH
z 22. 6. a 6. 7. 1943 za vlastizradu, popraven 7. 9. 1943 ve 21.15 hod.

Jaroslav Pospí�il, narozen 1904, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 3. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 7. 9. 1943.

Zdenìk Pospí�il, narozen 1920, bytem v Èeské Tøebové, �eleznièáø, popraven
8. 9. 1943 v 0.30 hod.

Josef Pra�ák, narozen 1895, bytem v Hoøicích, po�tovní doruèovatel, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 19. 4. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Karel Prkno, narozen 1885, bytem v Praze, popraven 8. 9. 1943 v 6.00 hod.

Karel Prokop, narozen 1893, bytem v Praze, úøedník, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH z 21. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 ve 2.10
hod.

Franti�ek Ro�ánek, narozen 1903, bytem v Praze, stavební mistr, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 20. 7. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9.
1943 v 6.00 hod.

MUDr. Franti�ek Simer, narozen 1889, bytem v Plzni, �éflékaø, k smrti odsou-
zen rozsudkem VGH ze 4. 8. 1943 za napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9.
1943 v 7.37 hod.

Václav Skraòka, narozen 1900, strá�ník, k smrti odsouzen rozsudkem VGH ze
13. 12 1942 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9.
1943 ve 22.15 hod.

Josef Stanìk, narozen 1897, bytem v Roudnici nad Labem, major èsl. armády
v. v., k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 27. 1. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 22.15 hod.

Miloslav Svoboda, narozen 1914, bytem v Brnì, dìlník na dráze, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH ze 3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 6.00 hod.

Franti�ek Svura, narozen 1924, poslednì bytem v Berlínì, pekaø, k smrti od-
souzen rozsudkem SG z 31. 8. 1943 za kriminální trestný èin, popraven 9. 9.
1943 v 19.30 hod.

Alexandr �ára, narozen 1916, bytem v Praze, kresliè, k smrti odsouzen rozsud-
kem VGH z 29. 4. 1943 za vlastizradu, pøípravu k velezradì a napomáhání
nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 6.35 hod.
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Franti�ek �edo, narozen 1902, �eleznièáø, k smrti odsouzen rozsudkem VGH
ze 13. 12. 1942 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven
7. 9. 1943 ve 22.15 hod.

Bohuslav �kolaø, narozen 1921, koèí, k smrti odsouzen rozsudkem SG z 31. 8.
1943, za kriminální trestný èin, popraven 9. 9. 1943 v 19.30 hod.

Jan �orm, narozen 1900, bytem v Olomouci, policejní obvodní inspektor, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 5.25 hod.

Josef �palek, narozen 1915, bytem v Praze, technický úøedník, k smrti odsou-
zen rozsudkem VGH z 29. 4. 1943 za vlastizradu, pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 6.35 hod.

Zdenìk �tarman, narozen 1920, bytem Adamov u Brna, zámeèník, popraven
8. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Antonín ��ovíèek, narozen 1898, bytem v Berounì, poruèík èetnictva v. v.,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH z 27. 1. 1943 za pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 22.15 hod.

Josef �ulc, narozen 1895, bytem v Rakovníku, major èsl. armády v. v., k smrti
odsouzen rozsudkem VGH z 27. 1. 1943 za pøípravu k velezradì a napomá-
hání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 ve 4.55 hod.

Jan �varc, narozen 1894, bytem v Praze, k smrti odsouzen rozsudkem VGH
z 20. 7 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9.
1943 ve 4.55 hod.

Vladimír Taibl, narozen 1899, bytem v Chlumèanech, rolník, popraven 8. 9.
1943 v 6.00 hod.

Alois Till, narozen 1894, bytem v Praze, �kolník, k smrti odsouzen rozsudkem
VGH z 20. 7. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 8. 9. 1943 v 7.37 hod.

Jaromír Trägler, narozen 1908, bytem v Praze, úøedník, popraven 8. 9. 1943 ve
4.55 hod.

Emil Uher, narozen 1903, bytem v Praze, strojník, k smrti odsouzen rozsudkem
VGH ze 3. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven
7. 9. 1943 ve 23.25 hod.

Ladislav Valeský, narozen 1921, strojní zámeèník, popraven 8. 9. 1943 ve 20.05
hod.

Alexandr Vanèura, narozen 1917, úøedník, popraven 8. 9. 1943.

Franti�ek Vichorec, narozen 1904, bytem v Praze, strojní zámeèník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 18. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 7. 9.
1943 ve 22.50 hod.
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Jindøich Vosynek, narozen 1917, bytem v Èeské Tøebové, popraven 8. 9. 1943
ve 20.05 hod.

Vojtìch Vròata, narozen 1898, bytem v Praze, zamìstnanec stìhovací slu�by,
k smrti odsouzen rozsudkem VGH ze 17. 6. 1943 za vlastizradu, pøípravu
k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 5.25 hod.

Jan Vycpálek, narozen 1905, bytem v Praze, elektrotechnik, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH z 29. 4. 1943 za vlastizradu, pøípravu k velezradì a napo-
máhání nepøíteli, popraven 8. 9. 1943 v 6.35 hod.

Jan Weil, narozen 1899, po�tovní úøedník, k smrti odsouzen rozsudkem VGH
z 28. 5. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven 9. 9. 1943 ve 20.30 hod.

Franti�ek Zabloudil, narozen 1896, rolník, k smrti odsouzen rozsudkem VGH
z 29. 6. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíteli, popraven 8. 9.
1943 ve 2.40 hod.

Josef Zelený, narozen 1913, bytem Adamov u Brna, strojní zámeèník, popraven
8. 9. 1943 ve 20.05 hod.

Josef Zicha, narozen 1892, bytem v Roudnici nad Labem, drogista, popraven
8. 9. 1943 v 7.05 hod.

Franti�ek Zelina, narozen 1915, bytem v Plzni, technický úøedník, k smrti od-
souzen rozsudkem VGH z 29. 4. 1943 za zemìzradu, pøípravu k velezradì
a napomáhání nepøíteli, popraven 7. 9. 1943 ve 23.25 hod.

Josef �erovnický, narozen 1906, bytem v Praze, prùvodèí tramvaje, k smrti
odsouzen rozsudkem VGH ze 3. 6. 1943 za pøípravu k velezradì, popraven
7. 9. 1943 ve 23.25 hod.

Franti�ek �i�lavský, narozen 1911, bytem v Brnì, skladník, k smrti odsouzen
rozsudkem VGH ze 3. 9. 1943 za pøípravu k velezradì a napomáhání nepøíte-
li, popraven 7. 9. 1943 ve 22.50 hod.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE  MASSENEXEKUTIONEN IN BERLIN-PLÖTZENSEE

VLADIMÍR ÈERNÝ � FRANTI�EK VA�EK

In den Tagen vom 7. bis 13. September 1943 kam im Berliner Gefängnis
Plötzensee zu einer Massenexekution der mehr als 250 Gegner des nazistischen
Regimes, die hier gefangengehalten wurden. Über ein Drittel von ihnen waren
die tschechischen Bürger. Zum unmittelbaren Anlass zu dieser tragischen
Begebenheit wurde der Luftangriff der alliierten Bomber auf Berlin in der Nacht
vom 3. auf den 4. September 1943. In dessen Verlauf kam es u. a. auch zur
Beschädigung dieses Gefängnisses, was von Nazisten als Deckmantel zur
Liquidation der möglichst großen Menge lästiger Personen wurde. Die
Nazigegner wurden zum Tod vom sog. Volksgerichtshof verurteilt, der in der
Zeit des Zweiten Weltkriegs Tausende Todesurteile über die Angehörigen
gegennazistischer Resistenz aus vielen Ländern des besetzten Europas sprach.

Der erste Teil der Arbeit informiert über das System und Funktionieren des
nazistischen Gerichtswesen in Praxis, dann werden hier die Ursachen dieser
Massenhinrichtung und derer Verlauf beschrieben und auch die Anzahl von
Opfern der einzelnen Nationalitäten angeführt.

Der zweite Teil beinhaltet Schilderung der Erlebnisse des Augenzeuge Václav
Erban aus Hradec Králové (Königgrätz), der damals in Plötzensee selbst
gefangengehalten wurde, und dem gelang es, den Text mit eigenem Zeugnis aus
dem Gefängnisgebäude heimlich hinauszubringen.  Am Ende befindet sich das
Verzeichnis von allen Verurteilten aus den böhmischen Ländern, die in Plötzensee
in den erwähnten Tagen hingerichtet wurden.
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OBRAZ BOLESLAVSKÉHO VIKARIÁTU VE VIZITAÈNÍCH
PROTOKOLECH Z LET 1670 A 1696

Pavel R. Zahradník

Jedním ze základních pøedpokladù pro úspìch rekatolizaèního procesu
a upevnìní pozic katolické církve byla obnova funkèní farní organizace a jejího
materiálního zabezpeèení. Po pozvolných poèátcích obnovy katolické církevní
správy v druhé polovinì 16. století a v prvních desetiletích 17. století, byl tento
proces paradoxnì zpomalen v období následujícím po Bílé hoøe. Aèkoli se pøed
katolickou církví otevíraly nové mo�nosti, konsolidace církevní správy nará�e-
la na pøeká�ky materiálního a personálního charakteru. Pøedev�ím se jednalo
o slabé materiální zabezpeèení kostelù i kléru, které bylo prohloubeno váleèný-
mi událostmi, a malý poèetní stav knì�stva.1  Teprve v klidnìj�í dobì druhé
poloviny 17. století do�lo k urychlení tohoto procesu. Cílem této práce je nastí-
nit situaci a pøípadné zmìny farní správy i jejího materiálního zabezpeèení
v Boleslavském vikariátu pøedev�ím z pohledu vizitaèních protokolù z let 16702

a 1696�983 . Jeliko� pøíspìvek sleduje hlavnì tyto prameny, je tøeba upozornit
na skuteènost, �e zde nìkteré problémy církevního �ivota a správy nelze nastí-
nit podrobnìji èi vùbec, a �e uvedené informace budou muset být dal�ím bádá-
ním konfrontovány s údaji jiných pramenù.4  Oba protokoly obsahují pøedev�ím
informace o kostelech a jejich pøíjmech, faráøích a obsazených farách. Protokol
z roku 1670 se navíc vìnuje i pøíjmùm beneficií. Práce je proto rozdìlena do tøí
èástí, první sleduje stav farní sítì, druhá se vìnuje kostelùm, jejich pøíjmùm
a vybavení, a poslední nastiòuje problematiku duchovních a beneficií.

Postup obnovy katolické farní správy v Boleslavském kraji, jeho� centrem
byl pøímo �bratrský Øím� (Mladá Boleslav), byl v první polovinì 17. století
velmi pomalý.5  Neúspìch rekatolizaèního úsilí v této oblasti dokumentují pøe-
dev�ím èísla shromá�dìná rekatolizaèní komisí pod vedením komisaøù Jana Karla
Pøíchovského z Pøíchovic a Rudolfa Rodera z Felsberku, probo�ta starobole-
slavského. V kraji zùstávalo je�tì na poèátku roku 1652 celkem 37 368 nekato-
líkù a z 91 farních kostelù mìlo pouze 33 stálé faráøe.6  K postupnému zlep�ení
pomìrù ni��í církevní správy na Boleslavsku docházelo a� ve druhé polovinì
17. století. Posun charakterizuje zvlá�tì roku 1697 uskuteènìné pøerozdìlení
dosavadních dvou vikariátù a vznik tøetího Dubského, které by mohlo tì�ko
probìhnout bez dostateèného materiálního zabezpeèení a personálního obsaze-
ní jednotlivých beneficií.7
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Vizitace, jejich� výsledné protokoly, jsou hlavním pramenem této práce, byly
dùle�itým nástrojem církevní správy. Usnesení tridentského koncilu ukládalo
biskupùm vykonat jednou roènì vizitaci své diecéze. Pravidelné vizitace nemo-
hl provádìt biskup, ale tato pravomoc byla pøenechávána dal�ím hodnostáøùm,
nejdøíve arcijáhnùm a pozdìji vikáøùm. Vìt�inou byla vizitace provádìna osob-
nì povìøenou osobou (vikáøem), který mìl nav�tívit pøíslu�né kostely, fary
a místní duchovní. Pøi náv�tìvì se zajímal pøedev�ím o stav chrámù a dal�ích
církevních objektù, jejich vybavení, vedení písemných záznamù a správu far-
ních dùchodù. Také si ovìøoval zpùsobilost knì�í a jejich pøístup k povinnos-
tem.8  V prùbìhu 17. století nebyly provádìny tyto vizitace v Èechách ka�dý
rok. Poprvé po bitvì na Bíle hoøe mìly probìhnout vizitace ve v�ech krajích
v letech 1629�1630. Pro Boleslavský kraj byl urèen vizitátorem kapucín bratr
Josef. Jeho vizitace ale nebyla provedena z dùvodu mo�ných nebezpeèí cesty
a zdravotní indispozice bratra Josefa.9

Po skonèení Tøicetileté války a urèité konsolidaci obecných pomìrù vzniká
v pomìrnì krátké dobì mezi léty 1650�1654 øada pramenù, jen� mapují posta-
vení katolické církve a stav církevní správy. Za tímto úèelem vznikají prameny
provenience církevní i svìtské. Informace, pou�ité pro srovnání v tomto pøí-
spìvku, pochází zejména ze Seznamu far obsazených a neobsazených10  a rov-
nì� ze Soupisu poddaných podle víry z roku 165111. Tento soupis se ov�em
zmiòuje jen o zlomku z celkového poètu kostelù, také informace o farní správì
zde mají rùznou úroveò. Od pouhého výètu kostelù na panství po podrobný
popis pøíjmù kostela, jména faráøe a jeho dùchodù. Tento pramen je ov�em pro-
blematický také vzhledem ke svému necírkevnímu pùvodu. Je otázka do jaké
míry jsou údaje podané zde vrchností a jejími zástupci fundované a objektivní.
Dále se jedná zvlá�tì o Status animarum pra�ské arcidiecéze z roku 1651 a Zprávy
o stavu far pra�ské arcidiecéze z roku 1650.12

První zde sledovaný vizitaèní protokol z roku 1670, sepsaný mladobole-
slavským dìkanem Janem Edmundem Havlíkem, je velmi podrobný. Obsahuje
jak poèet kostelù ve farnosti, jejich patrocinia a jména kolátorù, tak soupis pøí-
jmù jednotlivých kostelù a faráøù, dále také vybavení a technický stav kostelù,
ojedinìle i dal�ích budov. Rovnì� jsou zde jména faráøù èi správcù farnosti
a jejich hodnocení. Zpráva vyjmenovává rovnì� pøifaøené vsi a udává jejich
vzdálenost od fary i nejbli��ího filiálního kostela. Na základì tohoto pramene
vznikla i studie Josefa Ponocného, která se omezuje na pouhý pøehled far a jejich
správcù.13  Mnohem struènìj�í je protokol z roku 1696, který neobsahuje v�echny
farnosti, jak je patrné ze srovnání se zpovìdními seznamy. Navíc jeho záznamy
jsou daleko struènìj�í, pøedev�ím uvádí pouze hotovost, pøípadnì dluhy. Rùz-
nou mìrou se vìnuje i èinnosti a stavu kostela. V�dy je zde uvedeno jméno
patrona i zasvìcení. Údaje z této druhé vizitace bylo mo�né doplnit a upøesnit
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z protokolù dal�ích dvou následujících vizitací, které provedl boleslavský dì-
kan a vikáø Johannes Fredericus Richter v letech 1697 a 1698,14  a také z údajù
�imákovy edice Zpovìdních seznamù.15

Základní a výchozí informace o problematice èeských církevních dìjin po-
bìlohorského období podávají pøedev�ím práce Tomá�e Václava Bílka, Antona
Gindelyho, Klimenta Borového, Franti�ka Krásla a Antonína Podlahy,16 vzniklé
v pøedminulém a v první polovinì minulého století. Z novìj�ích jsou to zvlá�tì
práce Jaroslava Kadlece, Rudolfa Zubera èi Eli�ky Èáòové,17 která se rovnì�
vìnovala církevní správì a rekatolizaci v oblastech, do nich� zasahuje Bole-
slavský vikariát.18  V pøípadì Boleslavska je tøeba zvlá�tì upozornit na velké
mno�ství drobných èlánkù Josefa Vítìzslava �imáka, jen� se vìnují rùzným
aspektùm církevního �ivota a správy v 17. století.19 V poslední dobì vznikla
øada prací, je� se vìnují ni��í církevní správì a nábo�enskému �ivotu, napøíklad
na základì faráøských relací, duchovenských fase èi vizitaèních protokolù.20 Pøi
zpracování pramenù se staly nezbytnými pomùckami i práce místopisné21 a nì-
která díla z velkého mno�ství vlastivìdné literatury o Turnovsku, Boleslavsku
a Semilsku.22  Zdrojem øady cenných informací pro práci s prameny byly také
Berní rula (Popis Èech roku 1654) Karla Doskoèila a øada Soupis památek
umìleckých a historických.23

Vikariát a farní sí�

Boleslavský kraj byl v 17. století rozdìlen do dvou vikariátù � Mladobole-
slavského a Frýdlantského. Po celou tuto dobu patøil celý kraj do pra�ské arci-
diecéze, i pøes pokus o radikální zmìnu církevní správy na diecézní úrovni,
který probìhl ve 20. letech 17. století. Byla to snaha Albrechta z Vald�tejna
vytvoøit jièínské biskupství, jeho� souèástí se mìla stát velká èást Boleslavské-
ho kraje.24 Ke zmìnì ale do�lo a� v dobì vlády Josefa II., kdy byl celý kraj
pøipojen k diecézi litomìøické. Vikariát, který mìl po vìt�í èást 17. století sídlo
v Mladé Boleslavi, je zajímavý ji� svojí velkou rozlohou, rùznorodými pøírod-
ními podmínkami, i pomìrnì promìnlivým rozsahem. Patøily k nìmu horské
oblasti Krkono�, podhorské oblasti na Semilsku a Jablonecku, kraj Èeského
ráje, Podbezdìzí i úrodné oblasti v okolí Nymburka a na Mìlnicku. Jazykovì
byl vikariát pøevá�nì èeský, pouze na Èeskodubsku a Èeskolipsku pøeva�ovala
nìmèina. Vizitaèní protokol z roku 1670 uvádí ve vikariátu 6 mìst (�civitates�)
� Nymburk, Mladá Boleslav, Sobotka, Turnov, Dub a Mnichovo Hradi�tì a 15
mìsteèek (�oppida�), pøièem� pouze ve mìstech jsou uvádìny dìkanské kostely
(mimo Dub a Mnichovo Hradi�tì, zatímco v roce 1696 je jako dìkanský ozna-
èován i kostel v Ro�ïalovicích).25

Organizace vikariátu byla spojena s osobou vikáøe (�vicarius foraneus�, ven-
kovský vikáø), jím� byl jeden z faráøù vikariátu (pøedem dané oblasti, její� hra-
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nice se v�ak mohly mìnit). Sí� vikariátù vznikla v Èechách v letech 1630�31 ve
snaze o optimalizaci církevní správy, byla tak nahrazena instituce arcijáhnù
a dìkanù, kteøí pøedtím fungovali jako pøedstavení jednotlivých okrskù správy
diecéze.26 Pùvodnì bylo stanoveno, �e poèet vikariátù má být stejný jako poèet
krajù, ov�em s postupnou obnovou farní správy, narùstala i potøeba zvý�ení poètu
vikariátù. A tak se ji� k roku 1642 udává celkem 21 vikáøù v celé arcidiecézi.
Mezi vikáøovy úkoly patøilo: pravidelnì nav�tìvovat farnosti a provádìt vizitace,
napomínat faráøe, urovnávat spory, svolávat duchovní k poradám, vybírat dávky,
sdìlovat faráøùm patenty a výnosy apod. Vikáøi byli povinni øídit se platnými
instrukcemi èi patenty, rovnì� zodpovídali za dodr�ování instrukcí faráøi.27 Jejich
funkce byla èasovì i materiálnì nároèná, bylo tudí� nutné, aby ji vykonával
dr�itel dobøe zaji�tìného beneficia. Tak�e prakticky a� do roku 1699 byl vikáøem
v tomto obvodì pouze mladoboleslavský dìkan, teprve v tomto roce je zmiòo-
ván dìkan z Mnichova Hradi�tì. V 18. století bylo sídlo vikariátu více promìn-
livé � Mladá Boleslav, Mnichovo Hradi�tì, Dobrovice, Bezno i Kosmonosy.28

Chrámy jsou uvádìny jako farní, filiální, nebo jako kaple, dále to jsou dì-
kanské kostely pøi dìkanátech. Dìkanáty byly v roce 1670 ètyøi, v roce 1696
�est.29 Oznaèení jednotlivých chrámù je v pramenech rozdílné, ale není mo�né
v�dy pøesnì urèit, zda �lo o nìjakou zmìnu statutu kostela èi pouze o jiné ozna-
èení. Dal�ím druhem jsou neobsazené farní kostely, tzv. inkorporované fary,
které byly spravovány z jiných far. �ádný z u�itých pramenù nerozli�uje typ
správy, zda �lo o administraci nebo komendu.30

�patnou situaci farní správy a její velmi pomalé zlep�ování na Boleslavsku
dokumentuje sám poèet osazených far. Pøed vznikem vikariátù v letech 1630-
1631 je pro Boleslavský kraj uvádìno 24 a� 31 osazených far.31 Podle Zpráv
o stavu far pra�ské arcidiecéze z roku 1650 bylo v celém Boleslavském kraji
obsazeno 64 far a 18 volných far.32 Na rozdíl od Tomá� V. Bílka, jen� k roku
1652 uvádí 33 obsazených far v celém kraji,33 pøièem� faráøi vìt�inou spravo-
vali více far najednou, co� potvrzuje i nedatovaný Seznam far obsazených
i neobsazených se jmény kolátorù, ten uvádí celkem 20 obsazených far a 11 neobsa-
zených.34 V Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 je uvedeno 100 kostelù
z celého kraje, z Boleslavského vikariátu pak 59 kostelù a 7 obsazených far, z èeho�
je zøejmé, �e zde nejsou uvedeny kostely a fary ze v�ech panství, jedná se jen o 70 %
v�ech kostelù.35 V roce 1670 je ve vikariátu uvádìno 99 kostelù a 26 obsazených
far.36  O 26 let pozdìji pøipadalo na 102 kostelù 34 obsazených far,37  toto èíslo
v podstatì odpovídá údaji, jen� uvádí Antonín Podlaha k roku 1694, kdy bylo ve
vikariátu 35 farností.38 O srovnání vý�e uvedených údajù je mo�né se pokusit po-
mocí porovnání zmìn u jednotlivých farností (viz Tab. 1.)39 nebo nezcela pøesnì
pomocí vzájemného pomìru celkového poètu kostelù a osazených far, tedy poètu
kostelù spravovaných jedním faráøem (rok 1652 celý kraj � 5,45:1, rok 1670 vikariát
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� 3,8:1, rok 1696 vikariát � 3:1). Z údajù uvedených v tabulce je patrné, �e vìt�inou
docházelo k sni�ování poètu pøipojených far buï jejich osazením, nebo jejich pøe-
mìnou ve filiální kostely. Zatímco v roce 1670 je uvedeno 21 pøivtìlených far,
v roce 1696 uvádí vikáø Richter ji� jen 7 neosazených far a v jeho zprávì nachá-
zíme rovnì� sedm obsazených far, které byly podle zprávy z roku 1670 bez
duchovního správce � Hodkovice, Libuò, Oseèná, Osenice, Rovensko pod Tros-
kami a V�eò. Ve tøech pøípadech do�lo ke zmìnì pøivtìleného farního kostela na
filiální kostel (Markvartice, Solec, Vysoké nad Jizerou). K pøemìnì filiálního
kostela ve faru do�lo pouze v pøípadì Boøejova.40

V pøípadì Boleslavského vikariátu se tedy faráøùm nedaøilo sní�it pøivtìle-
né farní kostely na filiálky,41 ale docházelo k jejich administraci. Tento fakt je
dán nejspí� pomìrnì velkými obvody ji� existujících far a v�eobecnou snahou
o zefektivnìní duchovní správy. Z porovnání vizitaèních zpráv ale vyplývá, �e
nebývalo v�dy pravidlem, aby se poèet kostelù ve farnosti do devadesátých let
17. století sni�oval. U osmnácti far, které jsou pro obì vizitace spoleèné, se
poèet sní�il v devíti pøípadech, u �esti far do�lo k zvý�ení poètu kostelù a u tøí se
nic nezmìnilo (viz Tab. 2).42 O rozsahu farních obvodù si lze uèinit pøedstavu
také z poètu vsí a obyvatel nále�ících k farnosti. K zji�tìní poètu obyvatel far-
ností by ale bylo tøeba u�ít jiných pramenù, jeliko� vizitaèní zprávy jej nesledu-
jí. Na tomto místì je mo�né uvést alespoò výpoèet Eduarda Maura na základì
duchovenských fasí pro Boleslavsko z roku 1713, kdy na jednu faru pøipadá
v prùmìru 2328 obyvatel, co� je v celozemském mìøítku nadprùmìrný stav, který
zcela jednoznaènì dokumentuje problematickou situaci farní správy v tomto
kraji je�tì na poèátku století osmnáctého.43

O velikosti farností si lze udìlat jasnìj�í pøedstavu pouze z první vizitaèní
zprávy z roku 1670, která uvádí poèet pøifaøených obcí a jejich vzdálenost od
fary èi filiálního kostela. Vzdálenosti jsou zde uvedeny v mílích a u vìt�iny
kostelù se jedná spí�e o pøibli�ný odhad, který se v celé zprávì opakuje na rùz-
ných místech. Vzdálenost od nejbli��ího kostela je vìt�inou ètvrt a� jednu míli,
k faøe okolo jedné míle (tedy asi 12 kilometrù). Kdy� do�lo k pøivtìlení far
vzdálenosti byly vìt�í, ne v�dy je ale uvedena i vzdálenost k sídlu faráøe. Zá-
du�ní vsi jsou uvedeny u vìt�iny kostelù, v nìkolika pøípadech je zaznamenán
jen jejich poèet, jindy není uvedeno vùbec nic. Poèet zádu�ních vsí se pohybuje
od jedné a� po sedmnáct (v pøípadì Hodkovic) na jeden kostel, v prùmìru je to
4 a� 5 vsí v rámci zádu�ního okrsku (viz Tab. 3).44 Na celou farnost pak pøipa-
dalo v prùmìru 16,8 vsí (k jednotlivým farnostem srovnej Tab. 11), pøièem�
nejvíce vsí bylo ve farnostech Dubské (43 vsí), Turnovské (40 vsí) a Bakovské
(34 vsí), nejménì ve farnosti Liblické (5 vsí).45 Obsazením pøipojených far se
rozsah farních obvodù do roku 1696 zcela jistì zmen�il, co� mìlo podstatný
vliv na zkvalitnìní práce faráøù.
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Zmìny rozsahu farností a zádu�ních obvodù kostelù nebývaly pøíli� èasté.
Snaha o takovou zmìnu byla vìt�inou iniciativou vrchnosti, pøedev�ím
v souvislosti se zmìnou pøíslu�nosti vsí k panstvím a podobnì. Takový pøesun
nebyl snadný a koneèné rozhodnutí bylo na arcibiskupské konzistoøi. Pøíkla-
dem mù�e být sporný pokus Jana Václava z Kolovrat na Ko�átkách o pøesun vsi
Høivna z farnosti Chotìtovské ke Slivenské, o nìm� se dozvídáme z vyjádøení
mladoboleslavského dìkana Jana Edmunda Havlíka ze dne 3. èervence 1662.46

Ko�atecký pán mìl v úmyslu pøipojit ves Høivno, nále�ející k jeho panství,47

k farnímu kostelu Sv. Franti�ka Serafínského v Dolním Slivnu. Následkem jeho
naøízení a zásahu bylo celé Høivno �spravováno� dvakrát, tj. z Chotìtova
i z Dolního Slivna. Vikáø Havlík se ve své zprávì staví na stranu faráøe
z Chotìtova a jeho hlavním argumentem je nepøítomnost duchovního správce
v celém ko�ateckém panství. Celý spor nebyl je�tì v roce 1670 zcela vyøe�en,
jeliko� ve svém vizitaèním protokolu vikáø Havlík ves Høivno pøipisuje obìma
farnostem bez poznámky o jejím rozdìlení.

Aèkoli stav farní sítì nebyl ani tìsnì pøed vytvoøením Èeskodubského vika-
riátu dobrý, lze pozorovat mezi léty 1670 a 1696 na základì navý�ení poètu far
s vlastní duchovní správou jisté zlep�ení, které je je�tì výraznìj�í vzhledem ke
stavu v padesátých letech 17. století.

Kostely a zádu�í

Vizitaèní zprávy také velmi podrobnì informují o jednotlivých kostelech,
jejich zasvìcení, technickém stavu, vybavení, zádu�ním majetku i pøíjmech. Podle
instrukcí pro provádìní pravidelných vizitací mìli vizitátoøi vìnovat problema-
tice kostelù, kostelního majetku a pøedev�ím pøíjmùm chrámù patøiènou pozor-
nost.48 V pøípadì vizitaèního protokolu z roku 1670 tomu tak bylo na rozdíl od
výsledné písemnosti vizitace z roku 1696, která sice neopomíjí tyto dùle�ité
informace zcela, ale pøesto se jim vìnuje mnohem struènìji (podobnì i vizitace
z let následujících).

Patrocinia

Téma patrocinií zcela nesouvisí s problematikou farní správy, pøesto je mu
tøeba vìnovat pozornost v souvislosti s problematikou kostelù, k nim� neoddì-
litelnì patøí. Zasvìcení kostelù ovlivòuje nìkolik faktorù, které bývají pro urèi-
tou oblast a dobu specifické, proto jsou neocenitelným zdrojem informací kul-
turních dìjin a dìjin osídlení.49 Vìt�ina kostelù existujících na konci 17. století
byla zalo�ena ji� mnohem døíve, ale v dobì pøed Bílou horou byly nekatolické,
jejich zasvìcení v�ak zùstalo zachováno. Ke zmìnám patrocinií docházelo vel-
mi zøídka i v pøípadì celkové pøestavby èi obnovy kostela. Podle Zdeòka Bohá-
èe ke zmìnì do�lo jen u 7 % kostelù zalo�ených v pøedhusitské dobì.50 Velkým
problémem podle protokolu z roku 1670 bylo nevysvìcení kostelù (napøíklad
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v Bo�ínì, ve Vyskeøi, v Rovensku pod Troskami èi v Libuni) nebo chybìjící
znamení vysvìcení (�signum consecratum�). Tak tomu bylo napøíklad i v pøípadì
dìkanského kostela v Mladé Boleslavi, Michalovicích a Skalsku. Zasvìcení
kostelù bylo v�ak známo skoro v�dy, pouze v �esti pøípadech není uvedeno
(v Louèni, Struhách, Vyskeøi, Vysokém nad Jizerou, Loukovì a Meèeøí�i).51 Nej-
èastìji byly kostely zasvìceny Pannì Marii, v osmi pøípadech je uvedeno Nane-
bevzetí Panny Marie, v pìti pøípadech je to Narození Panny Marie a v jednom
Nav�tívení Panny Marie, dále jsou èastá zasvìcení svatého Václava, svatého
Jakuba, svatého Martina a svatého Bartolomìje.52

Stav kostelù a jejich vybavení

Technickému stavu kostelù a u nìkterých i jejich vybavení vìnují obì vizi-
taèní zprávy znaènou pozornost. Sledují v první øadì celkový stav kostela a jeho
vyu�itelnost pro konání bohoslu�eb. Je zde popsán stav movitého zaøízení kos-
tela, zvonù, kostnice a pøípadnì høbitova. Zprávy rovnì� sledují stavební stav
kostela, zda je dobøe vystavìn (to znamená dobøe krytý a zdìný � bene sarta et
tecta) èi nikoliv. V roce 1670 je uvedeno u 39 kostelù, �e jsou v dobrém stavu,
naopak u 19 je zaznamenán stav právì opaèný. Vikáø zde uvádí, �e ètyøi kostely
byly nedávno opraveny (Libo�ovice, Liblice, Bousov a Katusice), jako pøesta-
vovaný je zde uveden døevìný kostel v Dr�kovì na panství navarovském, který
byl novì budován z kamene, jen� byl obvyklým stavebním materiálem (�jam
novum in eodem loco ex lapide aedificatur�). I nìkteré dal�í kostely pøedev�ím
v horské a podhorské oblasti byly ze døeva (napø. v Ko��álovì). V pøípadì Bez-
na je uvedeno, �e se chystá oprava vì�e, je� byla pøed mnoha lety poboøena.
Dozvídáme se zde také, �e kostel ve M�enì pøed nedávnem vyhoøel, a �e se
místo nìj pou�ívá tamní kaple Svatého Jana Køtitele. U vìt�iny kostelù je po-
psán i stav kostnice, pøípadnì høbitova. Døevìné kostely jsou uvádìny opìt pøe-
dev�ím v podhorské oblasti (Semily, Loukov aj.).53 Za stav kostelù odpovídali
pøedev�ím jejich kolátoøi, tj. dr�itelé patronátního práva, bez jejich� pomoci by
�ádná oprava èi pøestavba nebyla mo�ná. Jak dobøe se patroni o své chrámy
starali není ze zprávy patrné, pouze u zdevastovaného kostela v Kruhu zdùraz-
òuje dìkan Havlík malou ochotu kolátora kostela, benediktinského opata
v Emauzích Antonia Sato, o nápravu jeho neutì�eného stavu.54

Stav kostelù v roce 1696 byl velmi dobrý, celkem dvaa�edesát kostelù je ve
zprávì dìkana Richtera popsáno slovy �bene sarta et tecta�, �bene restaurata� èi
�bene renovata�.55 Naopak pouze tøi kostely byly popsány jako ponièené
(v Meèeøí�i, Semilech a Dubu). �patná situace kostela v Dubu byla dána vel-
kým po�árem, který zde byl dva roky pøed sepsáním zprávy, a jemu� podlehla
i budova dìkanství. Dìkan Richter poznamenává, �e v této dobì ji� byl kostel
opravován,56 co� potvrzují i údaje Josefa Vítìzslava �imáka.57 Ve mìstì ale
v této dobì byla i dal�í svatynì, kaple Svaté Trojice, zalo�ená roku 1681, která
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tak v dobì nouze mohla nahradit dìkanský kostel.58 Protokol z roku 1691 uvádí
i chrámy, jen� byly pøed nedávnem opraveny (napø. v Doksech pøed tøemi lety),
bezesporu docházelo k postupnému zlep�ení stavu kostelù, které lze sledovat
u vìt�iny chrámù tohoto vikariátu.59

U záznamù o vybavení kostelù je situace slo�itìj�í, zde nelze provést �ádné
vhodné srovnání, jeliko� se situace na rùzných místech velmi li�ila. Jsou zde
kostely, které nebyly vybaveny vùbec nále�itostmi k svátostem a m�ím, dále
chrámy, u kterých jsou uvedeny konkrétní nále�itosti, a� po konstatování, �e je
kostel dobøe vybaven (�bene provisa necesaria�). Podle instrukcí pro vikáøe
o vykonávání vizitací se mìl vikáø velmi podrobnì seznámit se stavem vybave-
ní kostela, poèínaje tabernáklem, ciboriem, lampami, oltáøi, monstarncemi, pøes
zvony, køtitelnice, poháry a� po knihy (tj. misály, �altáø, matriky, brevíø, gradu-
ália, direktáø a jiné). Zda je zhotoven inventáø tohoto vybavení a jakým zpùso-
bem je ulo�eno, chránìno a vyu�íváno.60

Ze zpráv je patrné, �e lépe vybaveny byly kostely ve mìstech (v pøípadì, �e
nebyly sti�eny pøírodní katastrofou, jako v Dubu roku 1696) a novì zrekonstru-
ované kostely. Velmi dobré bylo i vybavení ve v�ech kostelech pod Èernínským
patronátem (panství Kost a Kosmonosy), kde byl jako nevhodný pro bohoslu�-
by a nedostateènì vybavený v roce 1670 oznaèen pouze kostel ve V�eborsku
(Obruby). Praxe pøi provádìní vizitací se zøejmì li�ila od po�adavkù uvedených
instrukcí, jeliko� údaje uvedené v tìchto vizitacích nikdy zcela nereflektují v�ech-
ny po�adavky instrukcí (napøíklad nevìnují se v�emu vybavení kostela, ani zpù-
sobu jejich ulo�ení), spokojí se vìt�inou jen s jejich vyjmenováním. Napøíklad
se dozvídáme, �e v Nymburce bylo v roce 1670 ��bene provisa necesarius,�
tedy �organo , scamnio, aductus, curandos calicibus, baptisterie etc.�61 Srovnání
stavu a vybavení kostela se stavem v polovinì 17. století na základì Soupisu
poddaných není mo�né, proto�e tento pramen neobsahuje skoro �ádné informace
tohoto charakteru, pouze v pøípadì kostela v Øepínì je uvedeno, �e byl rozbitý.62

Zádu�ní pøíjmy a majetek

Kostelní majetek a pøíjmy (tedy kostelní jmìní) jsou vìt�inou oznaèovány
pojmem zádu�í (Kirchengut, Kirchenvermögen, fabrica). Zádu�í je ov�em i po-
jmenováním pro zbo�né nadání a v �ir�ím významu i jako osada (farnost, Kir-
chensprengel, Collatur). V této práci je ponechán pojmu zádu�í jeho u��í vý-
znam, a tak se v této èásti budeme vìnovat pouze pøíjmùm a majetku kostelù
a jejich správì, tak jak se v prùbìhu 14. století vyvinulo v protikladu k obroèí
(beneficium, majetek duchovního správce).63 Pojmy pro oznaèení zádu�ních
pøíjmù zprávy pou�ívají dva � reditus ecclesiae a proventus ecclesiae (druhý je
èastìj�í).
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Podrobnìji se o zádu�ních pøíjmech rozepisuje ve svém protokolu opìt dì-
kan Havlík v roce 1670. Zpráva z roku 1696 se vìt�inou omezuje pouze na vý-
èet celkového jmìní kostelù (�census�), pøípadnì hotovosti (�in pecuniis�)
a jistých a nejistých dluhù (�debita certa et incerta�). Ve zprávì z roku 1670 se
objevují následující druhy pøíjmù: ze zádu�ního dobytka, z úrokù, z majetku
kostela (z polí, luk, lesù, domù, z fundací a odkazù), a v poslední øadì rùzné
nepravidelné pøíjmy. V Havlíkovì protokolu najdeme informace o pøíjmech
vìt�iny kostelù, ale i zde jsou výjimky, které nevychází z nìjakého vikáøova
opomenutí, ale z objektivních dùvodu, napøíklad v Kruhu, kde o pøíjmech
a dluzích kostela nedokázal faráø vikáøe spravit, jeliko� nevìdìl, kde jsou ulo-
�eny jejich rejstøíky (podobnì i ve Vysokém nad Jizerou). Záznamy a úèty z tìchto
pøíjmù vedli sami faráøi, o osobách kostelníkù (�aeditimus� èi �aedituus�) jsou
zde zmínky pouze v souvislosti s uchováváním zádu�ní hotovosti (Loukov �
1696). V Nymburce uvádí dìkan Havlík instituci správcù chrámu (�templi Pro-
visores�), kteøí dohlí�eli na vedení úètù.64

Pozemkový majetek kostelù byl podstatnou základnou pøíjmù kostelù, tvo-
øily jej pøedev�ím pole, dále louky, lesy a v jednom pøípadì i rybníky. Vlastní
pole mìl v podstatì skoro ka�dý kostel. Jejich rozloha je ve zprávách uvádìna
v míøe plo�né, tj.v záhonech a kopách záhonù, nebo v míøe objemové, kdy se
uvádí mno�ství vysévané plodiny, tj. jako strychy.65 Kostelní pole byla vìt�inou
pronajímána za urèitou èást výnosu èi peníze, v nìkterých pøípadech se o nì
staral kolátor a výnos si ponechával za penì�itou náhradu, jako v Dolním Slivnu,
Lysé nad Labem a Pøáslavicích, pouze v Chlebech si kolátor výnos ponechával
bez náhrady.66

Dal�ím druhem kostelního majetku jsou lesy, ty byly u�ívány buï na opra-
vy, pro potøeby fary, nebo se døevo z nich prodávalo. Vlastnictví lesa je zmínì-
no u �estnácti kostelù v roce 1670, pøíjmy z rybníkù (i kdy� ponièených) mìl
v tom samém roce pouze kostel v Libo�ovicích. Celkem bì�nou výbavou kos-
telù byly louky, jejich� velikost není udávána, jsou uvádìny poètem, u nìkterých
se objevuje i mno�ství sena, jaké se z nich získávalo, ve vozech sena (�currus
senae�), nebo její finanèní výnos, jen� se pohybuje od 35 krejcarù po 16 zlatých
a 30 krejcarù. Kostelní louky byly rozdílné velikosti, vìt�í byly zøejmì
v podhorské oblasti (Loukov, Zlatá Ole�nice), men�í v úrodné ji�ní èásti vikari-
átu (Mladá Boleslav, Mìèøí�, Bakov, Lu�tìnice. (srov. Tab. 4).67

Majetek kostela byl i finanèního rázu buï ve formì hotovosti (�in pecuniae�,
�pecuniis in paratis�, pøíp. �imparatis�), nebo v podobì dluhù. Dluhy vznikaly
vìt�inou neplnìním povinností k zádu�í.68 Zprávy je dìlí na jisté (�debita certa�)
a nejisté (�debita incerta�), podle nadìje na jejich zaplacení. Kromì toho patøilo
k bì�né praxi pùjèování zádu�ních penìz na úrok. Velikost penì�ního majetku
je podstatným ukazatelem bohatství kostela (Pøehled hotovosti kostelù v roce
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1696 viz Tab. 8). Peníze mìly být uchovávány na bezpeèném místì,69 vìt�inou
u kolátorù (v sídle vrchnosti), nebo u kostelníkù (�sub aedituo�). V nìkterých
pøípadech, jako u Svatého Mikulá�e v Turnovì, byly ulo�eny pøímo v kostele
od kterého mìl jeden klíè dìkan a druhý mìla rada mìsta, nikoliv pøímo kolátor,
jím� byl Arno�t Josef z Vald�tejna.70

Zádu�ní pøíjmy rozli�ují vizitaèní zprávy na jisté (v podstatì pravidelné)
a nejisté (nepravidelné). Mezi pravidelné patøily pøíjmy z fundací (�fundatio-
nes�) a zbo�ných odkazù (�legata pia�). Jejich rozlo�ení je rùzné, nìkteré kos-
tely mají øadu odkazù, u jiných není uveden �ádný. Z fundací i odkazù se vìt�i-
nou platila urèitá èástka ka�dý rok, pøièem� v drtivé vìt�inì pøípadù byla vázá-
na na odslou�ení urèitého poètu m�í. Ze zbo�ných odkazù lze uvést pøíklad
odkazu liblickému kostelu od Kateøiny Al�bìty Pfeferkornové, paní na Liblici,
ve vý�i 4000 zlatých, za kterou byly slou�eny ka�dou nedìli dvì m�e, za co� byl
kostelu dáván plat 30 krejcarù za m�i. U odkazù �lo vìt�inou o men�í sumy,
výjimky jsou kromì liblického odkazu dva. První je legatum Ka�para �vejnfel-
da v Mladé Boleslavi, ten odkázal dìkanskému kostelu Panny Marie 200 zla-
tých, za m�e 6 zlatých roènì a navíc ka�dý rok dal�ích 6 zlatých. Druhým je
poté odkaz paní Gertrudy Lamotte z Frintropu (de Schiselbergk), jen� èiní rov-
nì� 200 zlatých. Naopak v Bakovì èinil souèet nìkolika odkazù 109 zlatých.
U fundací �lo o vìt�í èástky. Jedna nále�ela zámecké kapli v Lysé nad Labem
a byl z ní vyplácen roèní plat 40 kop gro�ù, která�to suma byla dìlena na tøi
èásti, první byla urèena pro kapli a její opravy, druhá pro místního faráøe, který
zde jednou roènì musel slou�it m�i za zesnulou Kateøinu z Kolovrat, a poslední
mìla být rozdána chudým. Lobkovická a Èernínské fundace byly urèeny vìt�ímu
poètu kostelù. Fundace Lobkovická byla urèena kostelùm panství Kost � v Sobotce,
Oseku, Bousovì, Markvarticích, Nepøívìèi a Libo�ovicích. Roènì v�em tìmto kos-
telùm pøipadalo dohromady 94 kop 24 gro�ù, vìt�ina v�ak dìkanskému kostelu
v Sobotce (viz Tab. 5).71 Stejným kostelùm byla urèena i fundace Heømana Èernína
z Chudenic, z které roènì získávaly ka�dý 7 kop gro�ù (celkem 42 kop gro�ù). I na
dal�ím Èernínském panství Kosmonosech byl kostelùm vyplácen roèní plat z fundace
Heømana Èernína. Jedná se o kostely v Debøi, Kosmonosech, Lu�tìnicích a V�ebor-
sku, v�em bylo vypláceno 6 zlatých (celkem 24 zlatých).72 V roce 1696 je navíc
uvedena fundace u kostela ve Svìtlé (roènì 7 zlatých).73

Dal�ím pravidelným pøíjmem byl plat ze zádu�ního dobytka, neboli z tzv.
vìèných (èi �elezných) krav (vaccae ferrarum, Kirchenkühe nebo Eisernvieh).
Ten se dìlil na pravý a nepravý. Pøièem� za pravý ruèil nájemce nemovitostí
(bøemeno se vztahovalo ke konkrétnímu gruntu), zatímco za nepravý ruèil ná-
jemce pouze osobnì. Nájemce platil z ka�dého kusu pøedem stanovený plat,
který byl urèen podle ceny dobytka a platil se ve formì vosku. �elezný dobytek
se objevuje pouze v protokolu dìkana Havlíka, který peèlivì rozepsal jeho po-
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èet u ka�dého kostela a zaznamenal i platy z nìj placené (pøehled viz Tab. 6).74

Plat z jedné krávy byl placen buï v penìzích, nebo ménì èasto ve vosku (Kováò,
Bezno, Liblice, Hoøení Slivno, Dolní Slivno a Pøedmìøice). Bì�nou taxou byla jed-
na libra vosku, plat v penìzích se pohybuje od 21 krejcarù (Podbezdìzí) po jeden
zlatý (Semily) nebo 1,5 kopy (Lib�tát), nejèastìji se ov�em pohybuje okolo 30 krej-
carù. Poèet �elezných krav je také rùzný, nìkteré kostely nemìly �ádnou èi pouze
jednu, jiné i nìkolik desítek (v Liblici dokonce 64). Platby ze �elezného dobytka
tvoøily mnohde podstatnou èást kostelních pøíjmù. �ivá zvíøata mìli dle zprávy dì-
kana Havlíka jen v Bakovì (jednu krávu a ètyøi ovce).75 K dal�ím pravidelným pøí-
jmùm patøily pøíjmy z ji� popisovaného pozemkového majetku. V Mnichovì Hra-
di�ti pravidelnì pøispívali na kostel obyvatelé mìsta 19 kop 22 gro�ù.76

Dal�í ménì typické pøíjmy (nejisté a také nepravidelné) byly pøedev�ím tzv.
prosby do pytlíèka, prodej svíèek èi pøíjmy za zvonìní hrany. Ani jedna vizitaè-
ní zpráva se jim systematicky nevìnuje, dìkan Havlík je zmiòuje pouze dvakrát.
V pøípadì Bosnì, kde nebyly �ádné jisté pøíjmy, se zmiòuje o nejistých pøí-
jmech (�proventus incerti�) ve vý�i 8 a� 9 zlatých. Mezi pøíjmy turnovského
dìkanského kostela se v jeho zprávì objevuje �collecta�, neboli �ofìra� (èi �pros-
ba do pytlíèku�), co� je dobrovolný pøíspìvek, vybíraný od vìøících po ukonèe-
ní bohoslu�by, z kterého byly placeny pøedev�ím víno, hostie èi poplatky knì-
�ím za m�e (v administrovaných a filiálních kostelech). Turnovská ofìra èinila
v roce 1670 padesát kop gro�ù. Collecta se jistì vybírala i v jiných chrámech,
ov�em její evidence nebyla zcela pøesná, navíc se její výnos pou�íval na bì�ná
vydání a nemìl zøejmì vliv na roz�iøování zádu�ního majetku. Dal�í pøíjmy
z prodeje svíèek a ze zvonìní na pohøbech se ve zprávì neobjevují vùbec.77

Knì�í a beneficia

Velkou pozornost vìnují obì dvì vizitaèní zprávy správcùm jednotlivých
far. Jejich význam pro bì�nou církevní správu a denní nábo�enský �ivot obyva-
tel je zcela zøejmý a nepochybnì si jej uvìdomovali pøedstavitelé arcidiecéze ji�
v 17. století. V�dy� snaha o zlep�ení kontroly a disciplíny ni��ího kléru byla
jedním z podnìtù, které vedly ke zøízení vikariátù. Také instrukce pro provádì-
ní vizitací kladou na tuto problematiku velký dùraz.78 Vizitaèní protokol z roku
1670 uvádí celkem 25 jmen knì�í (vèetnì vikáøe), druhý z roku 1696 jmenuje
34 farních správcù a pøípadnì se zmiòuje i o výpomoci kaplanù v jednotlivých
farnostech (ty ov�em nejmenuje).79 Je zøejmé, �e na základì tohoto pomìrnì
malého poètu klerikù nelze dospìt k závìrùm, které by mìly obecnìj�í plat-
nost,80 lze si vytvoøit pouze pøedstavu o mo�né situaci v Boleslavském vikariá-
tu (Pøehled knì�í uvedených ve vizitacích a jejich hodnocení vikáøi viz Tab. 9
a Tab. 10).
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V poslední tøetinì 17. století se ji� farní klérus doplòoval pøedev�ím z øad
domácího dorostu, pøípadnì z obyvatel okolních zemí (napø. Moravy). Jeho pøí-
slu�níci pocházeli vìt�inou z mìstského prostøedí, jen malá èást byla z øad ni��í
�lechty èi erbovního mì��anstva.81 I v Boleslavském vikariátu bylo minimum
knì�í, jejich� jméno bylo ozdobeno predikátem, v roce 1670 je to jen Jan Fran-
ti�ek Lucerna z Leichtenthalu, v roce 1696 jen Jan Julius Ruczky z Rucz.
Z vizitací je také patrné, �e farnosti jazykovì pøevá�nì nìmecké, jakými byly
napøíklad Doksy (Hierschberk) èi Oseèná (Oschwitz),82 spravovali nìmecky
mluvící knì�í a naopak. V oblastech jazykovì smí�ených pak pùsobili knì�í
bilingvní. K sociálnímu ani národnostnímu pùvodu nelze na základì tìchto vi-
zitaèních zpráv zjistit více, poskytují nám ale pomìrnì zajímavé informace
o èinnosti farního kléru, jeho chování, pøípadnì i o vztahu vikáøe k jednotlivým
podøízeným. Zásadním omezením je v tomto pøípadì skuteènost, �e vizitaèní
zpráva je pramenem, v nìm� se zcela nezbytnì odrá�í osobnost jeho tvùrce,
vikáøe, který byl zcela jistì ovlivnìn nejrùznìj�ími vlivy a informaèním zdroji.
Právì v hodnocení knì�í se tento rys vizitaèních protokolù zdá být silnìj�ím
ne� u záznamù o stavu kostelù èi pøíjmech zádu�í a obroèí, kde vikáø vychází
z rùzných informací, jejich� kvalita kolísá pøedev�ím v závislosti na píli a mo�-
nostech vikáøe.

V rozsahu charakteristiky klerikù jsou ve zprávách velké rozdíly, obecnì lze
øíci, �e jim více prostoru vìnují zprávy vikáøe Richtera, av�ak i v jeho zprávách
se u vìt�iny osob objevují stále stejné formulace, o tom, �e je v�e v poøádku
a faráø se chová øádnì, které se opakují jen s minimálními obmìnami. V roce
1670 se v první øadì uvádí, zda byl faráø vysvìcen (habet consecratum), pøípad-
nì zda je k beneficiu konfirmován (habet confirmationem), které�to informace
se v roce 1696 neobjevují, tento problém ji� nebyl na konci 17. století aktuální.
U dvanácti osob je pøímo uvedeno, �e jsou vysvìceny, u jedné, �e je konfirmo-
vána, a u jedné, �e není konfirmována (Jakub Zimmermann v Loukovì), u ostat-
ních se tato informace neobjevuje vùbec. Uvedeno je také, jakým zpùsobem
vykonává své povinnosti. V Richterovì zprávì se také objevují informace o tom,
jak je knìz pøijímán farníky a pøípadnì vrchností. Ve vìt�inì pøípadù se dozví-
dáme, �e jde o osobu zbo�nou (�devotis�), pøíkladného �ivota (�vita exempla-
ris�), buï horlivou (�zelosus�), nebo v plnìní povinností prùmìrnou (�inter
mediocres computandus�).83 Také se objevuje údaj o inteligenci èi vzdìlanosti
faráøù, èastìji jsou oznaèeni jako prostí (�simplex�, uvedeno ètyøikrát), jen vý-
jimeènì jako vzdìlaní (pouze jednou v roce 1696 je jako �vir bonus et eruditus�
charakterizován strejnický administrátor Fr. Nigrin).84

Negativní hodnocení se v obou zprávách objevuje ménì ne� neutrální nebo
pozitivní a je zde vìt�inou nìjakým zpùsobem zmírnìno, buï pøíslibem polep-
�ení nebo poukazem na stáøí èi du�evní nedostateènost. Napøíklad Jan Franti�ek
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Reich, faráø z Lysé nad Labem, je charakterizován jako velmi slabý v pùsobení
ve svém úøadì pastoraèním (�sed debilis valde in exequendo suo officio pasto-
rali�), ale zároveò je uvedeno, �e je mu� dobrý a zbo�ný (�vir bonus et devo-
tus�). Podobnì v pøípadì liblického faráøe Václava Klíèe, který není zcela chvá-
lyhodného �ivota, ale sám slíbil to, �e se polep�í (�olim non adeo laudatore
vitae, sed jam, ut ipse promitit, reformatus�). U faráøe ve M�enì Jana Malého
jsou jeho nedostatky svedeny na jeho nevzdìlanost (�simplex, exigue doctus�)
a stáøí (�jam senex�), proèe� dosahuje skromných výsledkù (�parvos fructus ea
propter faciens�).85 O Janu Malém máme zmínky rovnì� ji� v padesátých le-
tech, konkrétnì v roce 1656, kdy se na jeho osobu objevila dvì pomìrnì záva�-
ná udání, která jej obviòovala dokonce z nevìrectví. Jakým zpùsobem byla afé-
ra øe�ena, èi zda vùbec do�lo k nìjakému øe�ení, zatím nebylo zji�tìno, je v�ak
zøejmé, �e jeho pùsobení ve M�enì nijak zásadnì nezkomplikovala.86

Správci bohat�ích beneficií nebo far, kde ji� starý èi nemocný duchovní správ-
ce na své povinnosti nestaèil, mìli k dispozici kaplany, na které byly v takovém
pøípadì delegovány rùzné úkoly. Zprávu o nich podává pouze vizitaèní proto-
kol z roku 1696, který je výslovnì uvádí pouze na tøech místech, je ale mo�né,
�e pùsobili i na jiných místech a zde jsou asi uvedeny pouze pøípady nìjakým
zpùsobem mimoøádné.87  Zajímavá je také informace o øeholnících ve farní správì
vikariátu. Jejich poèet nebyl velký, v roce 1670 jde o tøi øeholníky, v roce 1696
o pìt osob, pøièem� pouze v pøípadì fary bezdìzské (Podbezdìzí) je kolátorem
církevní vrchnost.

O pøesunech knì�í z beneficia na beneficium nás vizitace nezpravují pøímo,
ale na základì jejich velmi skromných informací (pøípadnì dal�ích pramenù)
lze konstatovat, �e k výraznìj�ím zmìnám nedocházelo, pouze v nìkolika pøí-
padech se podaøilo nìkterému knìzi získat lep�í beneficium. Omezujícím fak-
tem pro srovnání je pøedev�ím �estadvacetiletý rozptyl mezi obìma zprávami,
v jeho� dùsledku se jen tøi knì�í objevují ve zprávì z roku 1696 i 1670. Jiøí
Èermák, jen� byl v roce 1670 i 1696 faráøem ve Skalsku, Vilém Janusch, který
si polep�il pøesunem z fary ve V�ejanech do Semil, a také mladoboleslavský
dìkan a vikáø Jan Fridrich Richter, v roce 1670 faráø bakovský.88 V pøípadì
Jana Malého mù�eme usuzovat na pomìrnì dlouhé pùsobení ve M�enì (mini-
málnì tøináct let), podobnì i u mladoboleslavského dìkana Havlíka, jen� jím
byl ji� v roce 1662,89 ale ze Soupisu poddaných podle víry zji��ujeme, �e ji� na
zaèátku padesátých let pùsobil jako faráø v Beznì.90

Zájem o jednotlivá beneficia91  se li�il úmìrnì k velikosti výnosu z obroèí
(peculium), který se pomìrnì velmi li�il. Vskutku tvrdý boj o lep�í beneficia
podrobnì popisuje J. V. �imák, na zajímavém pøípadì dubského faráøe Martina
Kukula (faráøem zde byl od roku 1634 do roku 1659), jen� se nìkolikrát sna�il
získat lep�í beneficium a vedl øadu sporù (i s vikáøem Minzerem).92
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Pøehled farních pøíjmù podává pouze zpráva dìkana Havlíka z roku 1670.
Pøedev�ím �lo o výnos z obilného desátku, jen� byl odevzdáván a evidován
dvìma zpùsoby, buï v zrní, nebo ve snopech. Faráø z desátku získával nejrùz-
nìj�í plodiny � obilí (triticum � drcena p�enice, siligno � tj. siligo � p�enice),
oves, hrách. Vìt�inou se jednalo o nìkolik desítek mandelù, pøípadnì strychù,
je� jsou uvádìny v rùzných mírách � malé, pra�ské èi velké. V Hlavici je zazna-
menáno, �e nebyl desátek vybírán, z dùvodu �patné situace vesnièanù. Nejvìt�í
desátky byly vybírány ve vesnických farnostech v ji�ní èásti vikariátu (napø.
Michalovice, Skalsko, Bezno), ale i u nìkterých mìstských farností (Sobotka,
Mnichovo Hradi�tì), na rozdíl od Turnova èi Nymburka, kde jsou desátky
z okolních vesnic malé. Výbìr desátku vrchností zaznamenává dìkan Havlík
jen v pøípadì Kostomlat, kde za vybíraných 200 strychù (blí�e neurèené míry)
plodin bylo dáváno faráøi 30 zlatých.93

Faráøi dostávali penì�ní platy nejrùznìj�ího charakteru. Ve mìstech získá-
vali penì�ní plat od mìstské rady (Turnov, Bakov, Nymburk, Mladá Boleslav),
jinde byl placen z nejrùznìj�ích legací a fundací (Sobotka, Lysá). Penì�ní pøí-
jmy mìli beneficiáøi i z filiálních a pøivtìlených kostelù, ve kterých slou�ili
m�e, za nì� dostávali zaplaceno (vìt�inou z nìjaké fundace èi z odkazu koste-
lu). Tento plat se pohyboval od pùl kopy (Kosmonosy, Debø, Plazy) po 1 kopu
mí�enských (Lu�tìnice, Klá�ter). Faráøi získávali od farníkù i dal�í pravidelný
plat poplatky v másle èi sýru. Jednalo se o tzv. letníky, které byly vybírány oko-
lo svátku V�ech Svatých v naturáliích èi penìzích. V této zprávì je uvádìn jen
souèet z celé farnosti, kolik to bylo z jedné krávy zde uvedeno není. Výjimeènì
se objevují také ryby, které dostávali pouze boleslavský dìkan a bousovský
faráø a sùl pro nymburského dìkana (�unum vasculum salis�). Vrchnost se na
ob�ivì faráøù vìt�inou podílela dávkami piva, kterého poskytovala rùzné mno�-
ství, vìt�inou do sedmi sudù roènì (v jednom pøípadì i dvacet sudù roènì). 94

Dal�í pøíjmy tzv. accidenèní, nahodilé èi nestálé, které jsou oznaèovány jako
accidentia, stola èi stala (�tola). �tola byla vybírána za nejrùznìj�í úkony od
svateb a ohlá�ek, pøes køty a pohøby po zádu�ní m�i, pøièem� sazby byly stano-
veny rùznì podle zámo�nosti plátcù. Jsou v�ak uvedeny jen v souètech, tak�e se
nedozvídáme, jaké byly ceny jednotlivých úkonù, vìt�inou se jejich souèet po-
hybuje okolo 100 zlatých za rok.95 Dal�ím druhem tìchto pøíjmù byla koleda
(colleda).

K farnímu beneficiu nále�el i pozemkový majetek, vìt�inou to bylo pole èi
louka rùzné velikosti (nejvìt�í pole bylo ve V�eni pro 95 strychù osení). Pole
byla èasto obdìlávána jen z èásti nebo vùbec, faráø je vìt�inou pronajímal za
urèitou èást výnosu (jedna tøetina). Výjimeènì patøil k faøe i les (Kruh, M�eno,
k bousovské faøe dokonce dva lesy), èi nìjaké nemovitosti hospodáøského cha-
rakteru nebo budovy urèené k pronájmu. Ty jsou uvedeny jen v pøípadì bole-
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slavského dìkanství, ke kterému patøily dva domeèky se zahradou (�duo domi-
culi cum hortus�), z nich� dìkan získával 35 zlatých roènì, dále jeden pustý
a zboøený statek. Dal�ími zaznamenanými nemovitostmi byly fary se zahradou.
O stavu fary, faráøovì èeládce, pøípadnì chovu nìjakého dobytka se zde vizitá-
tor nezmiòuje.

Závìr

Obraz Boleslavského vikariátu, jeho� kontury vystupují z informací vizi-
taèních zpráv z poslední tøetiny 17. století, není zcela jasný a skýtá mnoho otá-
zek. Pøednì jsou to otázky, související s vyu�itelností a charakterem pramene,
jakým jsou vizitaèní protokoly. Ji� na první pohled je patrné, �e jde o prameny
pøehledné, zachycující pouze nìkteré problémy církevní správy (stav kostelù,
jejich jmìní, charakteristika faráøù), pronikající pouze výjimeènì pod povrch
evidovaných zále�itostí. Ka�dá z obou vizitací pøiná�í v rùzných smìrech roz-
dílnì propracované údaje. Dùvodù mù�e být nìkolik. V první øadì mohl ka�dý
vikáø akcentovat rùzné problémy, které mu pøipadaly aktuální. Ka�dý také zøej-
mì vycházel z informací, které mu byly bli��í èi známé, o kterých mìl vìt�í
pøehled. Vikáø Havlík v roce 1670 sledoval podrobnìji stav zádu�í, obroèí
i rozsahu farnosti, ménì rozvádìl hodnocení knì�í.96  Vikáø Richter se naopak
více vìnoval faráøùm, pøedev�ím jejich povinnostem a místy i vedlej�ím otáz-
kám, je� jsou spojeny se správou farnosti, jako existence �koly èi �pitálu.97  Pøi
srovnání se zdá být podrobnìj�í zpráva Havlíkova (je i del�í, má skoro sedmde-
sát listù proti necelým tøiceti z roku 1696). I to je mo�né pova�ovat za pøíznak
urèitého zlep�ení stavu farní správy a jejího zabezpeèení v tomto vikariátu
v prùbìhu posledních tøiceti let 17. století. V roce 1696 ji� nebylo tøeba sledo-
vat podrobnì zaji�tìní jednotlivých beneficií a kostelù, proto jsou zde zazname-
nány jen souèty, naopak byla vìnována vìt�í pozornost technickým a organi-
zaèním otázkám.

Klíè k zodpovìzení rozdílu je zøejmì ve zpùsobu, jakým se tyto zprávy vy-
tváøely. Podle instrukcí pro provádìní vizitací by mìl vizitátor v�echna místa
osobnì nav�tívit a situaci zhodnotit na základì toho, co zhlédl.98  V praxi ale
nemohl vikáø vizitovat v�echny lokality osobnì (vzdálenost k nejvzdálenìj�í
faøe v Dr�kovì je vzdu�nou èarou 50 kilometrù), ale musel se spoléhat na údaje,
je� získal buï od faráøù èi od dal�ích osob, nebo vycházel z vlastních znalostí.
Pokud tomu tak nebylo v pøípadì lokálií, tak to lze pøedpokládat alespoò
v pøípadì kostelù filiálních. Bohu�el ani jedna zpráva neinformuje o zpùsobu
svého zpracování, tudí� nelze tento problém uspokojivì rozøe�it. K formì vizi-
taèních zpráv je také mo�né konstatovat, �e mìly jakousi koncepci, která je
patrná na èlenìní a zpùsobu zápisu informací i na jejich výbìru, pøesto�e jejich
mno�ství i kvalita pro jednotlivá místa kolísá.
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Je nutné se také zamyslet nad otázkami, které souvisí s obsahem tìchto kon-
krétních vizitaèních protokolù: O èem vlastnì tyto dokumenty vypovídají a zda
je mo�né na jejich základì vyslovit vùbec nìjaký závìr o církevní správì v kraji
Václava Karla Holana Rovenského? Co vlastnì vypovídají o farním systému,
jeho úloze v spoleènosti 17. století a v christianizaèním úsilí katolické reforma-
ce?99 Bohu�el pøímo v protokolech není vìnována pozornost otázkám nábo�en-
ského �ivota a významu farnosti a faráøe v �ivotì obce. Na základì údajù zde
zaznamenaných, které jsou pøedev�ím evidenèního a hospodáøského charakte-
ru, není mo�né formulovat �ádné závìry bez vyu�ití dal�ích pramenù. Tyto vizi-
tace problematiku �ivota farnosti a jejich institucí (kromì kostelù) � tj. bratrs-
tev, �kol, �pitálù � v podstatì opomíjejí. Stejnì tak se zde vìnuje okrajová po-
zornost funkcím farnosti.100 Pokud se zde nìjaké zmínky o funkcích farnosti
objevují, tak jen v souvislosti s hodnocením pùsobení faráøù. Kontrola kléru
a jeho èinnosti byla dùle�itým úkolem vikáøù a mìla být podstatnou souèástí
vizitací, tedy i vizitaèních protokolù. Ani v jedné zprávì nenacházíme záva�-
nìj�í problémy nebo nedostatky, nabízí se proto otázka, zda byla situace skuteè-
nì tak dobrá, nebo problémy existovaly, ale nic se o nich nevìdìlo, nebo se
vìdìlo, ale nebylo tøeba je øe�it, a tudí� ani o nich informovat konzistoø? Je
zajímavé, �e se èasto objevuje v charakteristikách, také hodnocení faráøù jejich
okolím, ze strany farníkù èi ze strany vrchnosti. Vztah knìze a okolí, i jeho
vztah k vikáøi farnosti byl zøejmì urèující i pro jeho hodnocení.101

Pomìrnì dobrou pøedstavu si lze z obou vizitaèních protokolù vytvoøit
o struktuøe farní správy v oblasti a jejich promìnách. Aèkoli oba dva protokoly
vznikly s pomìrnì dlouhým odstupem od událostí tøicetileté války, je z nich
zøejmé, �e se stav farní správy i jejího hmotného zabezpeèení zlep�oval velmi
pomalu. A to i v ji�ních oblastech kraje, ve kterých do�lo k pomìrnì rychlé
obnovì hospodáøství s pøíchodem nových osadníkù. Pøesto vypadá situace
v sedmdesátých letech lépe ne� v letech padesátých tak, jak se jeví na základì
Soupisu obyvatel podle víry.102 Obnova farní správy závisela pøedev�ím na ak-
tivním pøístupu vrchnosti a ten byl, jak je patrné z vizitaèních protokolù, velmi
rozdílný. Rychleji se situace vyvíjela ve mìstech a v ji�ní èásti vikariátu, kde
byly podmínky pøíznivìj�í. Jako výjimeèná se jeví situace na Èernínských pan-
stvích (Kosmonosy, Kost), kde byly kostely dotovány ze dvou fundací (Lobko-
vické a Heømana Èernína), pøedev�ím je pak podstatný aktivní pøístup velmi
zbo�ného Humprechta Èernína.103 Naopak na jiných panstvích byl stav neutì-
�ený a pøístup kolátorù velmi chladný, co� je zará�ející v místech, kde byla
vrchností církevní instituce (Podbezdìzí). Z porovnání obou zpráv je patrné, �e
se situace farní správy Boleslavského vikariátu mezi léty 1670 a 1696 bezespo-
ru zlep�ila, co� dokumentuje vy��í poèet obsazených far a knì�í ve vikariátu
i zmen�ení farních obvodù. Tato skuteènost mohla vést k zlep�ení fungování
ni��í církevní správy v této oblasti.



122



123



124



125



126



127



128



129



130

POZNÁMKY:

1 Viz. Maur, Eduard. Problémy farní organizace pobìlohorských Èech. Traditio
et cultus. Praha 1993, s. 164�165.

2 Národní archiv v Praze (dále NA Praha), Archiv pra�ského arcibiskupství I.
(dále APA I.), sign. B 4/6, �Visitatio ecclesiarum districtus Boleslaviensis.�

3 NA Praha, APA I., sign. B 4/8, �Visitatio canonica, Visitatio Ecclesiarum et
Parochiarum. In Distictu Neoboleslaviensi.�

4 Pøedev�ím se jedná o materiály z NA v Praze, fondu APA I:, jako Faráøské
relace a responsa z let 1676�1677, 1700�1701, Knihy farních dùchodù, Ma-
triky beneficiátù, Korespondence ve skupinì Recepta i Emanata, Parochialia
aj. Pøípadnì je tøeba také pøihlédnout k materiálùm farních (dìkanských) ar-
chivù v jednotlivých okresních archivech, konkrétnì v Mladé Boleslavi, Èeské
Lípì, Jablonci nad Nisou a Semilech (vìt�inou nezpracované fondy), èi
k materiálùm svìtských pùvodcù.

5 Srov. Krásl, Franti�ek. Arno�t hrabì Harrach, kardinál sv. církve a kní�e arci-
biskup pra�ský. Praha 1886, s. 43�44, 80�81, 116, 135, 221, 429 a 463.

 6 Viz. Bílek, Tomá� Václav. Reformace katolická nebo-li obnovení nábo�enství
katolického v království Èeském po bitvì bìlohorské. Praha 1892, s. 243.

7 Podlaha, Antonín. Dìjiny arcidiecéze pra�ské od konce století XVII. do po-
èátku století XIX. Doba arcibiskupa Jana Josefa hrabìte Breunera (1694�
1710). I/1. Praha 1917, s. 85�89. Zde je velmi podrobný pøehled vikariátù,
far jejich správcù, kolátorù a filiálních kostelù uvádí k roku 1700.



131

 8 Podrobnì k vizitacím a vizitaèním písemnostem z Èech 17. století Semerádo-
vá, Veronika. Vizitaèní písemnosti Èech 17. století (farní kostely a farní klé-
rus pra�ské arcidiecéze v letech 1623�1694). Sborník archivních prací (dále
SAP) 47, 1997, s. 125�205; také srov. Èáòová, Eli�ka. Vývoj správy pra�ské
arcidiecéze v dobì násilné rekatolizace Èech 1620�1671. SAP 35, 1985, s. 534;
srov. rovnì� Borový, Kliment. Dìjiny diecéze pra�ské. Praha 1874, s. 461�
465.

9 NA Praha, APA I., Recepta, sign. C 80, inv. è. 2629, kart. 780. Bratr Josef
uvádí ve svém dopisu z 23.6. 1629 jako pøíèinu proè nemohl pokraèovat
v plnìní svého úkolu nebezpeèí pøepadení venkovany a také bolest nohou
(�pedis modo graviter assingtur�).

10 NA Praha, APA I., sign. B11/6, inv. è. 1314. Seznam far obsazených a neob-
sazených se jmény kolátorù. (nedatován).

11 Pazderová, Alena (ed.). Soupis poddaných podle víry. Boleslavsko. Praha
1994, 714 s.

12 Srov. Èáòová, Eli�ka. Status animarum pra�ské arcidiecéze z roku 1651. SAP
29, 1979, s. 20�55, a dále Kukánová, Zlatu�e. Zprávy o stavu far pra�ské
arcidiecéze z roku 1650. Paginae historiae 2, 1994, s. 20�62.

13 NA Praha, APA I., sign. B 4/6. Srov. rovnì� Ponocný, Josef. Pøíspìvky
k církevním pomìrùm na Boleslavsku. Èasopis spoleènosti pøátel staro�it-
ností 12, 1904, s. 122�125.

14 NA Praha, APA I., Kanonické vizitace, sign. D 143/2, inv. è. 4067, K 2689.
�Visitatio Ecclesiarum et Parochiarum. In Districtu Neoboleslaviensi� z let
1697 a 1698.

15 �imák, Josef Vítìzslav (ed.). Zpovìdní seznamy arcidiecéze pra�ské z let
1671�1725. I/1. Boleslavsko, Kouøimsko. Praha, 405 s.

16 Jde pøedev�ím o základní práce k problematice církevních dìjin: Bílek. c.d.
Praha 1892, 336 s.; Krásl. c.d. Praha 1886, 661 s.; Podlaha. c.d. Praha 1917;
232 s.; Gindely, Anton. Geschichte der Gegenreformation in Böhmen. Lei-
pzig 1894; Borový. c.d. Praha 1874, 533 s.

17 Zvlá�tì základní pøíruèka Kadlec, Jaroslav. Pøehled èeských církevních dìjin.
II. díl (Reprint pùvodního vydání � Øím 1987). Praha 1991, 281 s. Pomìry na
Moravì zachycuje Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století, 1 díl.
Praha 1987, 292 s., 2. díl. Olomouc 2004, 605 s.; i Èáòová, Eli�ka. Vývoj
správy pra�ské arcidiecéze v dobì násilné rekatolizace Èech 1620�1671. SAP
35, 1985, s. 486�557.

18 Pøedev�ím Èáòová, Eli�ka. Rekatolizace severních Èech. Sborník pøíspìvkù
k dobì poddanského povstání v severních Èechách. Praha 1980, s. 9�42;
a tá�. Poèátky rekatolizace ve Støedoèeském kraji. Støedoèeský sborník his-



132

torický 7, 1972. Praha 1972, s. 61�75. Popisuje zde zejména období bezpro-
støednì následující po Bílé hoøe (20.�30. léta).

19 Napø. �imák, Josef Vítìzslav. Nìco o farách na�ich v dobì pobìlohorské.
Sborník okresu �eleznobrodského. Roèník 3., s. 113�117, 135�140; dále tý�.
Nábo�enské pøíbìhy na Turnovsku v letech 1620�1648. Od Je�tìda k Tros-
kám 1, 1922�23., s. 5�8, 17�24; tý�. Pøíbìh fary Mníchovohradi��ské v dobì
pobìlohorské. Od Je�tìda k Troskám 3, 1924�25, s. 5�8, 85�89, 133�138;
tý�: Farnost dubská v 17. vìku. Od Je�tìda k Troskám 4., 1924�25, s. 18� 22,
53�58, 98�101, 121�126, 187�191, 218�220.

20 Napø. Zeman, Martin. Prácheòsko ve svìtle faráøských relací. Církevní sprá-
va a nábo�enský �ivot na pøelomu 17. a 18. století. Jihoèeský sborník histo-
rický 72, 2003, s. 14�34; èi Øezníèek, Michal. Obnova a vývoj katolické
farní správy v ledeèském vikariátu v 17. a první ètvrtinì 18. století. Rigoróz-
ní práce. FF UK, Praha 2003, 211 s. Tý�. Zádu�í a jeho správa v Ledeèském
vikariátu v 17. a první ètvrtinì 18. století. ÈNM 1�2. 2004, s. 51�82.

21 Zvlá�tì Fuèík, Josef Jan. Historický místopis okresu Lomnického nad Popel-
kou. Lomnice nad Popelkou 1928, 166 s.; Luká�, Ladislav. Místní jména na
Semilsku. Semily 1958, 54 s.; Profous, Antonín � Svoboda, Jan � �milauer,
Václav. Místní jména v Èechách I�V. Praha 1949�1960; August SEDLÁ-
ÈEK: Místopisný slovník historický království èeského. Praha 1998, 1043 s.

22 Luká�, Václav. Vysoké nad Jizerou. Vysoké nad Jizerou 1969, 37 s.; Mizera,
Franti�ek: Pamìti mìsta Semil a okolí. Semily 1930, 105 s.; Ponocný, Josef.
c.d., s. 122�124; Bare�, Franti�ek. Pamìti mìsta Mladé Boleslavì. 1. díl. Mladá
Boleslav 1920, 304 s.; Dìjiny obcí okresu mladoboleslavského a benátecké-
ho. Mladá Boleslav 1926, 375 s.; Sládeèek, Antonín. Pamìti mìsta Dobrovi-
ce a jeho okolí. Praha � Dobrovice 1900, 530 s.

23 Doskoèil, Karel. Berní rula. Popis Èech roku 1654. Souhrnný index obcí,
osad a samot k berní rule. Díl 1 a 2. Praha 1953, 872 s.; �imák, Josef Vítìz-
slav. Soupis památek historických a umìleckých v okresu Mnichovohradi��-
ském. 1.díl. Praha 1930, 648 s.; �imák, Josef Vítìzslav. Soupis památek his-
torických a umìleckých v okresu Turnovském. Praha 1909, 259 s.; Bare�,
Franti�ek. Soupis památek umìleckých a historických v politickém okresu
Mladoboleslavském. Praha 1905, 412 s.

24 Blí�e k snahám o vytvoøení jièínského biskupství Pokorný, Pavel R. Jièínské
biskupství. Rekatolizace v Èeských zemích (Sborník pøíspìvkù z konference
v Jièínì dne 10 9. 1993). Pardubice 1995, s. 72 � 84.

Pohled Vald�tejnových úøedníkù na církevní správu a její organizaci ve vé-
vodství je patrný také z Consignatio Decanatorum et Parochiarum in Ducatu
Fridlandico, viz NA Praha, Vald�tejniána, F 67/8, inv. è. 32, pøed 1633.
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25 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
26 �tìdrý, Franti�ek. Znovuzrození katolické duchovní správy po roce 1620.

Sborník historického krou�ku 1926, s. 64�68 a 122�125.
27 Nástin èinnosti podává Èáòová, Eli�ka. Vývoj správy pra�ské arcidiecéze,

SAP 35, 1985, s. 538. K èinnosti vikáøù srov. také Podlaha. c.d., s 194�206,
zde je také oti�tìna instrukce pro vikáøe na s. 143�152; rovnì� srov. Kadlec.
c. d., s. 81.

28 Srov. Sládeèek. c.d., s. 235 a také �imák, Josef Vítìzslav. Pøíbìh fary Mní-
chovohradi��ské v dobì pobìlohorské. Od Je�tìda k Troskám. Roèník 3, 1924�
25, s. 134.

29 NA Praha, APA I., sign. B 4/6, inv. è. 1231, a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
V roce 1670 jsou to Nymburk, Turnov, Sobotka, Mladá Boleslav. Roku 1696
ubyl Nymburk (ji� nepatøil k tomuto vikariátu, ale ke Kosteleckému vikariá-
tu), pøibyly naopak Mnichovo Hradi�tì, Èeský Dub, a Ro�ïalovice (oznaèo-
vané zde také jako civitas).

30 Blí�e k rozdílu Øezníèek. Obnova a vývoj, s. 59.
31 Èáòová, Eli�ka: Vývoj správy � , s. 536.
32 Kukánová, Zlatu�e. c.d., s. 42�43 a 59.
33 Bílek. Reformace katolická, s. 257. Rovnì� srov. Bílek, Tomá� Václav. Stav

far 1650�1652 v kraji Boleslavském. Památky archeologické 13., s. 177�
182. Èlánek vychází z údajù Soupisu podaných (NA Praha, fond Stará mani-
pulace (dále SM), sign. R 109/46).

34 NA Praha, APA I., sign. B 11/6, inv. è. 1314, Seznam far obsazených i neob-
sazených se jmény kolátorù v poøadí vikariátù.

35 Pazderová, Alena. Soupis poddaných podle víry. Boleslavsko. Praha 1994,
s. 7.

36 NA Praha, APA I., sign. B 4/6. Celkový poèet zde uvedených lokalit se blí�í
360.

37 NA Praha, APA I., sign B 4/8.
38 Podlaha. c.d., s. 85.
39 Jde o poèet far spravovaných jedním faráøem. Viz. NA Praha, APA I., sign. B

4/6, inv. è. 1231; a NA Praha, APA I., sign B 4/8, a Bílek, Tomá� Václav. Stav
far, s. 177�182.

40 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
41 Srov. Øezníèek: c.d., s. 36.
42 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
43 Maur. c. d., s. 167�168. V celých Èechách to bylo prùmìrnì 1853 obyvatel.
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44 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
45 Tamté�. Pro srovnání lze pou�ít údaje Rudolfa Zubera pro Moravu a okolní

zemì z poèátku 18. století viz Zuber, Rudolf. c.d. 1 díl. Praha 1987, s. 187.
46 NA Praha, APA I., inv. è. 5573.
47 Srov. Doskoèil: c.d., 1. díl, s. 125.
48 NA Praha, APA I., sign. B 10/12, inv. è. 1300. V této knize je tisk instrukce

pro provádìní pravidelných vizitací arcibiskupa Jana Bedøicha z Vald�tejna
(episkopát: 1675�1694), která povinnost prohlédnout kostely, oltáøe a kaple
pøi vizitaci uvádí na prvním místì (1. Ut introspictionem habeas Ecclesiarum
omnium, Altariarum, Capelarum nostrae Iursidictioni, ac visitacioni subjecta-
rum�). Dále rovnì� srov. Antonín Podlaha: c. d., s. 194�200.

49 Podrobnì k patrociniím Boháè, Zdenìk. Patrocinia v Èechách v dobì pøed-
husitské a barokní. Pra�ské arcibiskupství 1344�1994, Praha 1994, s. 164�
178.

50 Boháè. c.d., s. 176.
51 NA Praha, APA I., sign. B4/6.
52 Tamté�. Porovnej v Tab. 7.
53 NA Praha, APA I., sign. B4/6.
54 NA Praha, APA I., sign. B4/6. Ves Kruh (dnes souèást obce Okna) nále�ela

k statku Bezdìzí (Bezdìz), jen� byl majetkem Emauzského klá�tera asi a� do
roku 1716. Viz Doskoèil. c. d., 1. díl, s. 111.

55 NA Praha, APA I., sign B 4/8.
56 NA Praha, APA I., sign B 4/8.
57 �imák, Josef Vítìzslav. Farnost dubská v 17. vìku. Od Je�tìda k Troskám. 4,

1924�25, s. 101.
58 �imák, Josef Vítìzslav. Soupis památek historických a umìleckých v okresu

Turnovském. Praha 1909, s. 22. Kaple je uvedena i v Richterovì protokolu
z roku 1696: NA Praha, APA I., sign B 4/8.

59 NA Praha, APA I., sign B 4/8. Ne u v�ech lokalit lze zlep�ení dokázat, napøí-
klad v pøípadì filiálního kostela v Kruhu, jen� ve zprávì není vùbec zazna-
menán.

60 Srov. pøedev�ím Podlaha. c.d., s. 147�149, kde je pøeti�tìna instrukce z doby
arcibiskupa Breunera. Rovnì� ménì podrobnì v instrukci arcibiskupa Jana
Bedøicha z Vald�tejna. NA Praha, APA I., sign. B 10/12, inv. è. 1300.

61 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
62 Pazderová. c.d., s. 605.
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63 Více k definici pojmu a jeho vývoji srov. Zilynská, Blanka. Zádu�í. Facta
probant homines. Praha 1998, s. 535�548

64 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
65 Nedocenitelnou pomùckou pøi urèování a práci se starými mírami a vahami

byla publikace Hofmann, Gustav. Metrologická pøíruèka pro Èechy, Moravu
a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeò � Su�ice 1984, 100 s.

66 NA Praha, APA I., sign B 4/6. V pøípadì Dolního Slivna byla náhrada za
ka�dý korec 1 kopa gro�ù, v Lysé nad Labem celkem 3 kopy gro�ù a v Pøá-
slavicích dokonce 29 zlatých 56 krejcarù.

67 NA Praha, APA I., sign B 4/6. Z dùvodu lep�ího srovnání údajù jsem v tabulce
gro�e pøepoèítal na zlaté. U èeských gro�ù (v tomto období tøíkrejcarù, poèí-
tám jeden gro� = tøi krejcary. Zde srov. Vorel, Petr. Od pra�ského gro�e ke
korunì èeské. Praha 2001, s. 240�241. Pro pøevod mí�enských gro�ù na zlaté
byl pou�it pøepoèet z roku 1637, kdy bylo urèeno, �e 30 mí�. gro�ù (tj. pùl
kopy) je 35 krejcarù. 1 kopa je zde 1 zlatý 10 krejcarù. Výsledek byl zao-
krouhlen na desetiny zlatého. Viz Petráò, Zdenìk � Radomìøský, Pavel. En-
cyklopedie èeské numizmatiky. Praha 1996, s. 159.

68 Srov. Øezníèek. Obnova a vývoj, s. 102.
69 Viz. �imák, Josef Vítìzslav. Instrukce kostelníkùm, vydaná hejtmanem Ho-

berkem na panství Svijanském z roku 1645. Vìstník Královské èeské spoleè-
nosti nauk 1897, èl. 12, s. 2.

70 �Dicta pecunia manet in arario Ecclesiae aq unam clavem habet decanus alte-
ram Magistratus, � .� NA Praha, APA I., sign B 4/8.

71 Tyto sumy byly vypláceny ka�doroènì, celkem èinila fundace 4000 kop. NA
Praha, APA I., sign B 4/8.

72 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
73 NA Praha, APA I., sign B 4/8.
74 Srov. Øezníèek. Obnova a vývoj, s. 67�74.
75 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
76 Tamté�.
77 NA Praha, APA I., sign. B 4/6. K typùm zádu�ních pøíjmù srov. �imák, Josef

Vítìzslav. Farnost dubská v 17. vìku. Od Je�tìda k Troskám. 4, 1924�25,
s. 99. Zde jsou také informace o správì zádu�í a kostelnicích, i jejich dietách,
které se pohybovaly v druhé polovinì 17. století mezi 1,5 zlatým (1660)
a 1 zlatkou (1699). Ve mìstì Dubu byli obcí voleni tøi a� ètyøi kostelníci.

78 Viz. pozn. 48.
79 NA Praha, APA I., sign. B 4/6, inv. è. 1231; a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
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80 Zde odkazuji pøedev�ím na pøíspìvek Koko�ková, Zdeòka a Ryantová, Ma-
rie. Sociální a kulturní úroveò ni��ího kléru v druhé polovinì 17. a v prvních
desetiletích 18. století. Pra�ské arcibiskupství 1344�1994. Sborník statí o jeho
pùsobení a významu v èeské zemi. Praha 1994, s. 150�163.

81 Tamté�, s. 151.
82 NA Praha, APA I., sign. B 4/6, inv. è. 1231; a NA Praha, APA I., sign B 4/8.

Srov. té� Chalupa, Ale� � Èechura, Jaroslav�Ryantová, Marie. Berní rula 8�
9. Kraj Boleslavský. Praha 2001, s. 254�256 a 360�362. Èe�tí duchovní
v boleslavském kraji tvoøili vìt�inu v jeho ji�ní èásti (po roce 1697 Boleslav-
ský vikariát), v støední èásti byla situace vyrovnaná (po 1697 Èeskodubský
vikariát), v severní èásti tvoøili vìt�inu nìmeètí knì�í (vikariát Frýdlant). Srov.
Podlaha. c.d., s. 85�89; a rovnì� Koko�ková, Zdeòka a Ryantová, Marie.
c.d., s. 153. K národnostnímu i regionálnímu pùvodu øady knì�í v oblasti je
øada informací ve star�í regionálnì zamìøené literatuøe, zde srov. Josef Vítìz-
slav �imák: Nìco o farách na�ich v dobì pobìlohorské. Sborník okresu �e-
leznobrodského. Roèník 3., s. 113�117, 135�140; tý�: Farnost dubská v 17.
vìku. Od Je�tìda k Troskám. Roèník 4., s. 18� 22, 53�58, 98�101, 121�126,
187�191, 218�220; tý�: Pøíbìh fary Mníchovohradi��ské v dobì pobìlohor-
ské. Od Je�tìda k Troskám. Roèník 3., èást 2, s. 5�8, 85�89, 133�138;
A. Sládeèek: Pamìti mìsta Dobrovice a jeho okolí. Praha � Dobrovice 1900,
s. 233�245.

83 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8. Jako pøíklad
bì�né charakteristiky knìze uvádím hodnocení èinnosti Jana Jindøicha Sou-
kupa z roku 1696: �� vir alias zelosus et suo muneri satis faciens, habet
bonum praedicatum a vita et moribus tam ipsu Officialibus Domini quam
etiam a civitate qui illum laudant et illo sunt peromonia contenti, factit canti-
ones per omnes Dominicas et festas totius anni, perse et capellanum suum,
catechismus seu doctrina facit in Ecclesia et in Schola � .� (Dal�í charakte-
ristiky viz pøehled v Tab 10. a 11.).

84 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
85 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
86 NA Praha, APA I., Recepta, sign. C 84, inv. è. è. 2973, kart. 812. Jana Malého

obvinily dva dopisy, jeden èesky psaný od anonymního pisatele, a druhý la-
tinský podepsaný Adamem Tustensiem kantorem a varhaníkem z nedalekých
Nebu�el. Obviòují jej z nedbalosti, nesvìcení svátkù, nerespektování naøíze-
ní konzistoøe, tolerování heretikù a nedbalcù (neglegentes), v èesky psaném
se objevuje i informace o jeho prohlá�ení, které mìl uèinit v hostinci, o tom,
�e nevìøí v Pána Boha.
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87 NA Praha, APA I., sign. B 4/8. Celkem jsou zde kaplani uvedeni u ètyøech
farností � Sobotky, Doks, Ro�ïalovic a V�ejan.

88 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8.
89 NA Praha, APA I., inv. è. 5573.
90 Pazderová. c.d., s. 38.
91 Podlaha. c.d., s. 479�488; srov. také Øezníèek. Obnova a vývoj, s. 110 an.

Farním beneficiem se rozumí souhrn movitého a nemovitého majetku, který
vznikal soubì�nì se vznikem zádu�í (majetku kostela), podobným zpùso-
bem, tedy z rùzných nadání, èi darù apod. Mìlo slou�it k ob�ivì faráøe, pøí-
padnì na �vychování� (k ob�ivì) dal�ích osob. Faráø ov�em nebyl vlastní-
kem majetku, ale u�íval pouze jeho výnos.

92 �imák, Josef Vítìzslav. Farnost dubská v 17. vìku. Od Je�tìda k Troskám. 4,
1924�25, s. 18�22, 53�58. Martin Kukulus byl faráøem v Dubu i po roce
1652, kdy získal dal�í faru v Hlavici. Na nedostatek platù i povinností si
rozhodnì nemohl stì�ovat, jak je zøejmé z jeho �ádosti o pøidìlení kaplana
z 14. 1. 1656. NA Praha, APA I., Recepta, sign. C 84, inv. è. 2972, kart. 811.

93 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
94 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
95 NA Praha, APA I., sign. B 4/6. Název �tóla je odvozen od skuteènosti, �e se

pøi výkonech obøadù za které se platila u�ívalo �tóly. Srov. Sládeèek: c.d.,
s. 246�247, kde jsou uvedeny i sazby z roku 1698.

96 NA Praha, APA I., sign. B 4/6.
97 NA Praha, APA I., sign. B 4/8.
98 NA Praha, APA I., sign. B 10/12, inv. è. 1300.
99 Maur. c.d., s. 163.

100 Zuber. c.d.1 díl., s. 183.Zde o významu farností a jejich výzkumu
101 NA Praha, APA I., sign. B 4/6 a NA Praha, APA I., sign B 4/8. O knìzích,

jejich pøestupcích, i o ideálu potridentského knìze srov. Zuber. c.d., 2 díl.,
s. 97�106.

102 K pøíchodu nových osadníkù viz. Chalupa, Ale� � Èechura, Jaroslav�Ryan-
tová, Marie. Berní rula 8�9. Kraj Boleslavský. Praha 2001, s. 7. K situaci
farní správy v 50. letech 17. století podává velmi zlomkovité údaje Pazdero-
vá. c.d., 714 s.

103 Zde srov. Pekaø, Josef. Kniha o kosti. Kus èeské historie. Praha 1942, s. 149�
150 a 173.
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ZUSAMMENFASSUNG

DAS BILD DES BUNZLAUER VIKARIATS IN DEN VISITATIONS-
PROTOKOLEN AUS DEN JAHREN 1670 UND 1696

PAVEL R. ZAHRADNÍK

Für die Erfolg der Rekatolisierung war die Festigung und Stärkung der
Pfarrorganisation und ihres materiellen Hinterlands sehr wichtig. Zur
Intensivierung dieses Prozesses kam es erst in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. Dieser Beitrag bemüht sich, die Situation und etwaige Änderungen
der Pfarrverwaltung und ihrer materiellen Sicherung im Bunzlauer Vikariat,
vor allem auf dem Grund der Visitationsprotokole aus den Jahren 1670 und
1696-98 zu skizzieren. Er ist in drei Teilen verteilt: über die Pfarrnetz (1), über
die Kirchen, deren Einnahmen und Dotierungen (2) und über die Geistlichen
und Pfründen (3). Diese zwei Protokole informieren uns vor allem über die
Kirchen, deren Einnahmen, Pfarrer und besetzten Pfarren, das Protokol aus
dem Jahre 1670 widmet die Aufmerksamkeit auch den Pfründeneinnahmen. Der
Visitationsbericht aus dem Jahre 1670 wurde vom Jungbunzlauer Dechant und
Vikar Johann Edmund Havlík niedergeschrieben, der zweite vom Vikar Johann
Friedrich Richter im Jahre 1696.

Der Vorgang der Besserung der Pfarrverwaltung wird durch das Anwachsen
der Menge der besetzten Pfarren dokumentiert. Vor der Entstehung der Vikariate
in den Jahren 1630-1631 werden 24 bis 31 besetzten Pfarren im Bunzlauer
Kreis angeführt, im Jahre 1652 dann 33 besetzte Pfarren im ganzen Kreis. Im
Jahre 1670 spricht man von 99 Kirchen und 26 besetzten Pfarren. Um 26 Jahre
später gab es zu den 102 Kirchen 34 besetzten Pfarren. Diese Zahl entspricht
im wesentlichen der Angabe, die Antonín Podlaha zum Jahr 1694 anführt. Das
waren 35 Pfarrsprengel im Vikariat. Die Vergleichung der obgenannten Angaben
kann man mit der Hilfe des gegenseitigen Verhältnisses der Gesamtzahl der
Kirchen und der besetzten Pfarren versuchen (im Jahre 1652 das ganze Kreis �
5,45:1; im Jahre 1670 Vikariat � 3,8:1; im Jahre 1696 Vikariat 3:1). In den
beiden Visitationsberichten ist auch die bessere � auch materielle � Austattung
und der bessere Zustand der Kirchen zu sehen, leider die materielle Sicherung
der einzelnen Pfründen kann man nicht verfolgen, weil der zweite Bericht sie
nicht registriert.

Beide Berichte widmen sich auch den Verwaltern der Pfründen, beinhalten
ihre Namen, die Charakteristik ihrer Tätigkeit, bzw. auch ihre persönlichen
Eigenschaften. Es scheint, dass es zu den ausdrucksvollen Änderungen in der
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Besetzung der Pfründen nicht gekommen sei, nur in einigen Fällen gelang es
einigen Priester eine bessere Pfründe zu gewinnen. Eine Beschränkung für den
Vergleich stellt vor allem der sechsundzwanzigjährige Abstand zwischen den
beiden Berichten dar, infolgedessen befinden sich nur drei Priester im Bericht
aus dem Jahre 1696 und gleichzeitig auch im Bericht aus dem Jahre 1670. Man
kann feststellen, dass die beiden Visitationsprotokole, denen dieser Beitrag
Aufmerksamkeit widmet, eine Menge von interessanten Informationen über den
Zustand und die Entwicklung der Pfarrverwaltung des Bunzlauer Vikariats in
den letzten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts beinhalten. Daraus ist es
ebenso ersichtlich, dass es zu bestimmter Verbesserung der Kirchenverwaltung
dieses Bezirks kam, vor allem zur Erhöhung der Anzahl der besetzten Pfarren,
zur Erniederung der Anzahl der Kirchen im Rahmen eines Pfarrsprengels und
auch zur Stabilisierung der Kircheneinkommen.
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SEZNAMY PØEDSTAVENÝCH KAPUCÍNSKÝCH
KLÁ�TERÙ PODØÍZENÝCH PROVINCIALÁTU V PRAZE

(1599�2005)

Pacifik M. Matìjka

ÚVODNÍ SLOVO

Publikované seznamy pøedstavených jednotlivých klá�terù a øeholních domù
Èeskomoravské provincie Øádu men�ích bratøí kapucínù, která se od roku 1997
jmenuje Provincie kapucínù v ÈR, pøedstavují výsledek mnohaleté archivní práce
u pøíle�itosti digitalizace fondu Kapucíni � provincialát a konventy (dále ØK)
ulo�eného ve sbírkách Národního archivu (dále NA).

Seznamy jsou výsledkem re�er�e v rukopisných i ti�tìných katalozích ulo-
�ených ve fondu ØK, ale také v provinèních Análech ulo�ených v Provinèní
knihovnì Provincie kapucínù v ÈR v Praze na Hradèanech (dále KPK) a v dal�ím
bohatém rukopisném fondu ulo�eném v Provinèním archivu Provincie kapucí-
nù v ÈR (dále PAK). Jak je patrné z poznámek k textu, vzhledem k nìkdej�ím
zemìpisným rozmìrùm èeskomoravské provincie, která v dobì nejvìt�ího roz-
machu sahala od Jadranu a� k Baltu, bylo nutné provést konzultaci dal�ích ar-
chivních fondù prakticky na území velkého mno�ství státù støední a západní
Evropy. Konkrétnì se kromì Èeské republiky jedná pøedev�ím o Polsko (obì
provincie), Slovensko, Rakousko (obì provincie), Nìmecko (obì provincie),
Francii, Belgii, Holandsko, Itálii, Slovinsko a �výcarsko.

Øád kapucínù jako nová reforma byl uznán pape�skou bulou Religionis Ze-
lus z 3. 7. 1528 na základì exklaustraèního breve Ex parte Vestra vystaveného
18. 5. 1526 pro iniciátory kapucínské reformy Matou�e Serafini a sourozence
Ludvíka a Rafaela Tenagli. Plné nezávislosti na øádu franti�kánù-konventuálù
dosáhla a øádem se nová reforma stala na základì apo�tolského breve Alias
Felicis Recordationis ze dne 28. 1. 1619. Podrobnìji o vzniku øádu viz má kni-
ha Prvopoèátky kapucínského øádu (IFS Praha-Olomouc 2005).

Struènou historii øádu kapucínù na území Království èeského lze shrnout
následovnì: dne 28. 5. 1599 sv. Vavøinec (Russo) z Brindisi byl potvrzen ve
funkci generálního definitora øádu kapucínù a souèasnì byl jmenován generál-
ním komisaøem pro uvedení øádu do Èech, v odpovìdi na �ádost pra�ského
arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice ze dne 4. 9. 1575 a �ádost pra�ského
arcibiskupa Zbyòka Berky z Dubé ze dne 10. 2. 1597. Dne 13. 11. 1599 první
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ètyøi kapucíni z pùvodnì poèetnìj�í misijní výpravy v èele se sv. Vavøincem
z Brindisi dorazili do Prahy a po pøijetí pra�ským arcibiskupem Zbyòkem Ber-
kou z Dubé zaèali pùsobit a bydlet pøi køi�ovnickém kostele sv. Franti�ka v Praze
na Starém Mìstì. Následnì roku 1600 vznikl Èesko-rakousko-�týrský generál-
ní komisariát se sídlem v Praze. Dne 11. 5. 1606 se ve Vídni konala první vo-
lební kapitula ustaveného komisariátu, kde se ov�em volili pouze ètyøi definito-
øi, tj. poradci generálního komisaøe, který sám byl jmenován z Øíma.

Dne 25. 4. 1608 do�lo rozhodnutím generální kapituly v Øímì k oddìlení tøí
klá�terù (Graz, Ljubljana, Bruck an der Mur), ze kterých byl vytvoøen �týrský
generální komisariát (pový�ený pak 1. 8. 1618 na provincii) a zbylé klá�tery
utvoøily Èesko-rakouský generální komisariát. Praktické rozdìlení dosavadní-
ho komisariátu bylo provedeno na kapitule ve vídeòském klá�teøe Za Hradbami
v záøí 1608.

Dne 1. 7. 1618 byl Èesko-rakouský komisariát pový�en na provincii. Dne
14. 10. 1618 se pak v klá�teøe Za Hradbami ve Vídni konala první volební kapi-
tula nové provincie. Dne 28. 4. 1673 byla provincie rozdìlena na rakousko-
uherskou a èeskomoravskou. Tého� dne se konala první volební kapitula èes-
komoravské provincie, která s malými územními zmìnami existuje dodnes. Dne
17. 8. 1754 byla od èeskomoravské provincie na nátlak pruského krále Fridri-
cha II. a v dùsledku uzavøení hranic se Slezskem oddìlena Slezská kustodie,
která v roce 1810 zanikla. Dne 29. 8. 1783 byla na nátlak císaøe Josefa II. èes-
komoravská provincie rozdìlena na èeskou a moravskou, co� spolu s drastickým
omezováním práva na pøijímání dorostu a zásahy do vnitøního zákonodárství
øádu znamenalo rozsudek smrti nad provincií. Dne 23. 12. 1826 byly dvorním
dekretem císaøe Franti�ka I. obì rozdìlené provincie znovu spojeny do èesko-
moravské provincie a toto spojení bylo slavnostnì provedeno na provinèní ka-
pitule konané 1. 5. 1827 v Brnì.

Dne 1. 8. 1922 byla èeskomoravská provincie svìøena pod nucenou správu
generálního komisaøe. O tøi roky pozdìji sice byl ji� znovu jmenován provinci-
ál a definitoøi, ale ti byli prakticky a� do potlaèení øádu v roce 1950 omezeni ve
svých pravomocích a podøízeni generálnímu komisaøi, který mìl právo veta. Od
slavení provinèních kapitul bylo po tomto datu vzhledem na probíhající obnovu
neutì�ených pomìrù v provincii nadále upu�tìno a provinèní pøedstavení byli
jmenování generálním ministrem.

Dne 29. 11. 1932 byli dekretem generálního ministra do èeskomoravské pro-
vincie zaèlenìni bratøi a klá�tery na Slovensku, které do roku 1918 tvoøily sou-
èást rakousko-uherské provincie a po jejím zániku byly prozatímnì svìøeny do
správy provincie vídeòské. V souvislosti s tím se na�e provincie pøejmenovala
na Èeskoslovenskou. Po rozdìlení Èeskoslovenska pøijetím Mnichovského dik-
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tátu dne 30. 9. 1938 byl v øíjnu 1938 v Innsbrucku na pokyn generálního minis-
tra ustaven z pohranièních území Èeskoslovenské republiky Sudetský provinè-
ní komisariát se sídlem v Litomìøicích, podøízený zpoèátku vedení v Praze,
pozdìji pøímo generálnímu ministrovi. Dne 28. 5. 1945 byl Sudetský komisari-
át zru�en a jeho klá�tery i bratøi byli znovu zaèlenìni do èeskomoravské provin-
cie. Mezitím ov�em dne 10. 4. 1942 vznikl Slovenský generální komisariát, který
pøetrval i po válce a na�e provincie se po tomto datu znovu pøejmenovala na
Èeskomoravskou.

Dne 26. 4. 1950 slo�ky Státní bezpeènosti obsadily v rámci tzv. �Akce K�
kapucínské klá�tery a kapucíni byli uvìznìni v tzv. internaèních klá�terech. Ve-
øejná èinnost øádu tak byla na 40 let násilnì pøeru�ena. Øád pøe�el do ilegality
a èást knì�í pùsobila v rámci diecézních struktur jako svìt�tí knì�í na diecéz-
ních farách. Poèínaje rokem 1974 se zásluhou nìkdej�ího novicmistra P. Bernarda
Bartonì a novì jmenovaného provinciála P. Jana Ev. Víchy tajnì zaèala formo-
vat tzv. �Provincie mimo evidenci�, která nadále existovala paralelnì ke struk-
turám potlaèeným v roce 1950, bez vìdomí vìt�iny èlenù vstoupiv�ích pøed
rokem 1950. Dne 17. 11. 1989 byl policejním zásahem proti studentské demon-
straci v Praze dán podnìt k tzv. sametové revoluci, která vedla ke svr�ení dosa-
vadního komunistického re�imu a obnovení demokracie. Dne 2. 2. 1990 byl
slavnostní m�í svatou v premonstrátském klá�teøe v Praze na Strahovì za úèasti
mnoha øeholních osob oficiálnì obnoven plnohodnotný øeholní �ivot
v Èeskoslovensku. Po m�i pøijal vy��í pøedstavené na Pra�ském hradì prezi-
dent Václav Havel. Dne 13. 3. 1990 Odbor církví Ministerstva kultury ÈSR
jako ústøední orgán státní správy ve vìcech církví a nábo�enských spoleèností
vydal pod èj. 5172/90 potvrzení, �e Øád men�ích bratøí kapucínù s prozatímním
sídlem ve Fulneku obnovil ke dni 1. 2. 1990 legálnì svoji èinnost na území
Èeské republiky. Následnì 30. 5. 1990 Federální statistický úøad zaevidoval
�Èeskomoravskou provincii Øádu men�ích bratøí kapucínù� jako právnickou
osobu. Dne 1. 1. 1994 byla pak provincie zaøazena do novì vzniklého Rejstøíku
církevních právnických osob pod Ministerstvem kultury ÈR.

Dne 8. 4. 1991 se se�la první volební kapitula èeskomoravské provincie od
roku 1919 a zvolila provinciálem P. Jiøího Païoura, pozdìj�ího biskupa èesko-
budìjovického. Dne 27. 3. 1992 provincie jako právnická osoba zmìnila sídlo
a provincialát se pøestìhoval z Fulneku do Prahy na Hradèany. Od 22. 9. 1997,
na základì rozhodnutí provinèní kapituly z tého� roku, zmìnila provincie ná-
zev na �Provincie kapucínù v ÈR�.

K vysvìtlení metodiky textu lze uvést, �e narozdíl od originálních pramenù
jsem dal pøednost poèe�tìní øeholních jmen, nebo� jejich originální podobu vzhle-
dem k polatin�tìní nelze z pramenù rekonstruovat. Rovnì� u pøídomkù oznaèu-
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jících místo pùvodu jsem usiloval, nakolik to bylo proveditelné, o identifikaci
latinsky oznaèeného místa a jeho pøeklad do èe�tiny. Ke v�em jménùm je také
doplnìno pøíjmení, a tam, kde není známo, nahradil jsem je symbolem (xxx).
Do roku 1699 jsou pøíjmení uvádìna pouze v závorce a je zachován pùvodní
úzus oznaèování bratra pøídomkem podle místa pùvodu. Poèínaje rokem 1700
jsou v�ak ji� vìt�inou pøíjmení známa, a proto je od pøídomku upu�tìno a za
øeholním jménem je uvádìno pouze pøíjmení.

Jednotlivé seznamy doplòuje úvod obsahující struèné dìjiny ka�dého klá�-
tera a souhrn základních dat podle jednotného klíèe. Kromì originálního názvu
domu, kterému byla v�dy dána pøednost, je také doplnìn u�ívaný název èeský,
latinský a nìmecký. Domy jsou v rámci jednotlivých kapitol øazeny nikoli abe-
cednì, ale podle roku vzniku, tak jak to odpovídá tradici historických katalogù.
Je pøitom u�ito pro vìt�í pøehlednost klasifikaèního tøídìní, ve kterém klá�tery
na území Èeské republiky mají historickému poøadovému èíslu pøedøazen znak
CZ. Podobnì klá�tery na Slovensku jsou oznaèeny SK. Z dne�ního hlediska se
mù�e jako trochu zavádìjící jevit oznaèování klá�terù na území nìkdej�ího Ra-
kouska, které se dìjinnými zvraty ocitly nìkdy na území jiných státù, napø. Nì-
mecka nebo Èeské republiky. Nebylo by v�ak korektní oznaèovat je jako klá�te-
ry �nìmecké�, proto�e bych se tím z hlediska existujících struktur øádu dopustil
znaèného anachronismu a oznaèil bych za nìmecké klá�tery, které se vzhledem
k brzkému zániku nikdy nìmeckými nestaly (jedinou výjimkou je klá�ter v Mi-
kulovì, který patøil støídavì do Èech a do Rakouska a je proto uvádìn mezi
èeskými klá�tery). Proto se v klasifikaci objevuje znaèka AT oznaèující nìkdej-
�í Rakousko a za èíslem je doplnìn upøesòující znak �D� pro Dolní Rakousko
a �H� pro Horní Rakousko. Proto�e v�ak v dané dobì netvoøily oddìlené správ-
ní jednotky, jsou øazeny ve spoleèném oddílu a èíslovány historicky podle data
vzniku. Z metodických dùvodù následuje po CZ22 èíslo CZ40, proto�e se jedná
o oddíl �A� seskupující klá�tery nezru�ené císaøem Josefem II. Èíslo CZ23 toti�
patøí ji� do oddílu �B� seskupujícím klá�tery zru�ené josefínskými dekrety.
Naopak klá�tery na území nìkdej�ího Slezska jsou oznaèeny jako PL i pøesto,
�e pùvodnì patøily do Království èeského, proto�e k jejich oddìlení do�lo po-
mìrnì záhy a jejich oznaèením jako CZ by do�lo z dne�ního hlediska
k nedorozumìním. Podobnì to platí o �týrsku oznaèeném jako SI, proto�e dnes
patøí nejen do Rakouska ale i do Slovinska.

U jednotlivých pøedstavených se uvádí rozsah let ve funkci a pøípadnì je
i doplnìna informace o datu odstoupení nebo smrti ve funkci. Uvedené rozsahy
jsou stanoveny na základì koincidence archivních pramenù a do jisté míry na
základì pravdìpodobnosti, nebo� archivní podklady zdaleka nejsou k dispozici
pro v�echny zkoumané roky a nìkdy také není zøejmé, k jakému datu se pøesnì
vztahují údaje pøíslu�ného katalogu. Proto nelze u nìkterého pøedstaveného
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v urèitých archivnì problematických obdobích, s ohledem na povahu archiv-
ních pramenù, výjimeènì vylouèit mo�nou chybu v dataci zhruba plus minus
dva roky. Poøadí pøedstavených je v�ak zcela jisté. Pøedlo�ené seznamy pøedsta-
vují jistì významný pøíspìvek k dìjinám kapucínù v Èeské republice, nebo� se
vesmìs jedná o údaje, které jsou velmi nesnadno zjistitelné bez dlouholeté srov-
návací práce.

Z metodických dùvodù pova�uji za potøebné vysvìtlit, proè je sta� nadepsá-
na jako �seznamy pøedstavených�. Je tomu proto, �e existuje nìkolik titulù (napø.
kvardián, superior), které se v prùbìhu let mìní podle toho, v jaké kanonické
situaci se daný dùm právì nachází a zda se jeho pøedstavený mù�e nazývat
kvardián. Dále pak v poèáteèním stádiu bìhem stavby klá�tera nacházíme i jiné
tituly pro pøedstaveného komunity, napø. praeses, praesidens fabricae, admi-
nistrator, èi dokonce architectus (pøedstavený, stavbyvedoucí, správce, archi-
tekt), které je rovnì� nutno brát v úvahu.

Rovnì� z metodických dùvodù jsem upustil od doplnìní pramenù ke ka�dé-
mu jednotlivého pøedstavenému. Poznámkový aparát by tím neúnosnì narostl
a jen stì�í by se dalo zabránit tomu, aby nìkterá osoba nebyla citována duplicit-
nì. Navíc je z manipulaèního období uvedeného u ka�dého pramene zøejmé, ve
kterých z tìchto pramenù je tøeba dotyèného hledat. Informace jsou stále stejné,
i kdy� nìkdy s dílèími chybami. Pro mlad�í dobu odkazuji na seznamy bratøí
a jejich osobních slo�ek v inventáøi k fondu �Kapucíni � provincialát a konven-
ty�, tak jak je k dispozici v Národním archivu. Pro star�í dobu odkazuji pøede-
v�ím na rukopis Protocollum sive Liber Provinciae (NA, fond ØK, rkp. è. 98
[1599�1777]). Dále pak je tøeba konzultovat rkp. è. 32 [1825�1835], rkp. è. 37
[1599�1810], rkp. è. 37a [1700�1782], rkp. è. 40 [1791], rkp. è. 41 [1794],
rkp. è. 42 [1797], rkp. è. 43 [1599�1782], rkp. è. 139 [1599�1832], rkp. è. 157
[1758�1837]. rkp. è. 268 [1777�1780]. Odkaz na seznamy kvardiánù ve vý�e
zmínìném základním pramenu Protocollum� Provinciae a také ve spisu Pro-
tocollum Brunensis je pøitom uvádìn v jeho digitální foliované variantì
v poznámce k názvu ka�dého klá�tera. Za èasovì nároèné profoliování rukopi-
sù a jejich digitalizaci bych chtìl podìkovat historièce umìní Mgr. Markétì
Ba�tové.

Pro úplnost dodávám, �e v dal�ích letech bude v tomto periodiku následovat
obdobný èlánek s pøehledem v�ech provinciálù a jejich definitorù. Z toho dùvo-
du bylo také upu�tìno od historické informace o významnìj�ích kvardiánech,
proto�e tito byli zpravidla také definitory a proto bude tato historická informace
obsa�ena v následujícím èlánku. Pro obecnou informaci o významných osob-
nostech øádu odkazuji na svùj odborný èlánek Støípek z pobìlohorské rekatoli-
zace ve sborníku I. Èornejová, Úloha církevních øádù pøi pobìlohorské rekato-
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lizaci (UK Praha 2003, s. 111�151) a svou knihu Ne mì�cem a meèem ale bez-
branností lásky (Refugium Velehrad 1999).

A � KAPUCÍNSKÉ KLÁ�TERY V ÈR
EXISTUJÍCÍ DO ROKU 1950

(zachováno tradièní øazení dle roku vzniku)

CZ01 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE PRAHA-HRADÈANY1
(Prag-Gradschin, Praga)

Do Prahy pøi�li kapucíni 13. 11. 1599. Základní kámen polo�il a køí� na
místì stavby vztyèil dne 23. 5. 1600 pra�ský arcibiskup Zbynìk Berka z Dubé
a Lipé. Tentý� arcibiskup také posvìtil hotový komplex dne 16. 6. 1602. Klá�-
terní kostel je zasvìcen Pannì Marii Královnì Andìlù. Fundátorem klá�tera je
rádce císaøe Rudolfa II. baron Arno�t de Mollar. Dne 14. 1. 1814 do�lo k úøed-
nímu zru�ení klá�tera císaøským dekretem a mìl být pøemìnìn na kasárny, ale
vzhledem k liknavosti pøíslu�né komise nakonec k realizaci na�tìstí nedo�lo.
V letech 1919�1927 byla vìt�í èást klá�tera zabrána jako souèást Masarykovy
koleje. Od záøí 1939 do dubna 1944 sídlilo v klá�teøe studium filozofie a bydleli
zde klerici studující gymnázium. Od dubna 1944 krátce zabraly budovu klá�te-
ra zabrána jednotky SS, a pak se a� do r. 1945 zmìnila na vìznici pro zbìhlé
nìmecké vojáky. Po válce roku 1945 probìhla znovu adaptace klá�tera a a� do
roku 1950 tam bylo teologické uèili�tì. Po záboru klá�tera dne 28. 4. 1950 zde
sídlilo ústøedí Vojenského obranného zpravodajství. Restituce klá�tera se usku-
teènila zákonem è. 298/90 z 19. 7. 1990. První komunita zde byla ustavena
24. 6. 1991 Následovala rozsáhlá rekonstrukce ukonèená v r. 1999. Kostel Pan-
ny Marie Andìlské byl po roce 1948 pøeveden do správy Nábo�enské matice
v Praze, která jej pak po záboru klá�tera v r. 1950 darovala i s pøilehlými po-
zemky dne 8. 11. 1960 do majetku premonstrátské farnosti Panny Marie Nane-
bevzaté na Strahovì. K majetkové restituci Provincii kapucínù v ÈR do�lo a�
soudním rozhodnutím z 13. 11. 1998. Souèástí klá�tera je i komplex Pra�ské
Lorety s poutním kostelem Narození Pánì a Loretánskou kaplí, vèetnì inventá-
øe, který byl Øádu restituován na základì zákona è. 338/91 èl. I. odst. 4.
V souèasnosti pùsobí pøi klá�teøe komunita bratøí kapucínù, v polovinì klá�tera
je zøízen Exercièní a poutní dùm.

1599�02: P. Vavøinec z Brindisi (Russo)2
1602�02: P. Franti�ek z Messiny (xxx)3

(16. èervna 1602 byl posvìcen kostel a klá�ter na Hradèanech)
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1602�05: P. Kalist z Benátek (Cimega) (první skuteèný kvardián)
1605�06: P. Fortunát z Verony (Morando)
1606�07: P. Roman z Lodi (xxx) [od 11. 5.]
1607�08: P. Fortunát z Verony (Morando) [od 7. 4.]

(Rozhodnutím generální kapituly Øádu z 24. 5. 1608 provedeného na kapitule
Èesko-rakousko-�týrského komisariátu v záøí 1608 do�lo k oddìlení klá�terù
ve �týrsku, Korutanech a Kraòsku a ke vzniku Èesko-Rakouského gen. komi-
sariátu: u dal�ích klá�terù ji� tento údaj neuvádím.)

1608�09: P. Damián z Benátek [po kapitule]
1610�14: P. Iluminát ze S. Secundo (xxx)
1614�16: P. Roman z Lodi (xxx) [od 25. 4.]
1617�21: P. Bonaventura z Benátek (xxx) [od 8. 9.]

(Dekretem generální kapituly slavené dne 1. èervence 1618 v Øímì byl dosa-
vadní Èesko-Rakouský komisariát pový�en na provincii: u dal�ích klá�terù ji�
tento údaj neuvádím).

1621�22: P. Jan z Bergama (de Lovere)
1622�23: P. Marek z Wangen (xxx)
1623�26: P. Valerián z Milána (de Magnis)
1626�27: P. Samuel z Plznì (de Greiffenfels) (od 25. 5.)
1627�28: P. Jan z Bergama (de Lovere) [od 22. 6.]
1629�30: P. Marek z Wangen (xxx) [od 6. 6.]
1630�32: P. Ale� z Burgundska (xxx) [od 17. 6.]
1632�35: P. Silván z Monteforte (xxx) [od 10. 9.]
1635�38: P. Samuel z Plznì (de Greiffenfels) [od 4. 5.]
1638�39: P. Marek z Wangen (xxx) [od 6. 8.]
1639�42: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 29. 7.]
1642�44: P. Leopold ze Schardingu (xxx) [od 11. 7.]
1644�46: P. Samuel z Plznì (de Greiffenfels) [od 24. 6.]
1646�47: P. Elektus ze Saska (xxx) [od 16. 7.]
1647�50: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 23. 8.]
1650�52: P. Benedikt z Kronachu (xxx) [od 7. 10.]
1652�53: P. Samuel z Plznì (de Greiffenfels) [od 31. 5.]
1653�55: P. Anaklet z Greinburgu (xxx) [od 20. 8.]
1655�56: P. Ferdinand Rejensis (Reithorn?) [od 2. 7.]
1656�59: P. Anaklet z Greinburgu (xxx) [od 2. 9.]
1659�60: P. Elizeus ze Slezska (xxx) [od 16. 9.]
1660�61: P. Anaklet z Greinburgu (xxx) [od 22. 7.]
1661�64: P. Ildefons z Krem�e (xxx) [od 18. 5.]
1664�65: P. Vojtìch z Kolína (Zeller) [od 14. 7.]
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1665�67: P. Ildefons z Krem�e (xxx) [od 28. 8.]
1667�69: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 15. 8.]
1669�70: P. Theodosius Daudlebsky [od 14. 9.] (� ve funkci 31. 7. 1670)
1670�71: P. Krescenc Mösserer [od 29. 8.]
1671�73: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 28. 8.]

(28. dubna 1673 byla Èesko-rakouská provincie rozdìlena na Rakousko-uher-
skou a Èeskomoravskou: u dal�ích klá�terù ji� tento údaj neuvádím.)

1673�74: P. Markvard z Halberstadtu (xxx)
1674�77: P. Berthold ze Slezska (Hoffman) [od 24. 8.]
1677�78: P. Florián z Lince (Paulechner) [od 20. 8.]
1678�79: P. Pavlín z Tøebíèe (xxx)
1679�82: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 28. 4.]

(Roku 1680 se konala blí�e neurèená mimoøádná provinèní kapitula. Ke zmì-
nám pøedstavených ale nedo�lo vzhledem k øádícímu moru: u dal�ích klá�terù
ji� tento údaj neuvádím).

1682�84: P. Pavlín z Tøebíèe (xxx) [od 17. 9.]
1684�86: P. Jindøich z Jihlavy (Abisch) [1. 9.]
1686�88: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 3. 5.]
1688�90: P. Prokop z Mostu (Grindig)
1690�93: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 26. 5.]
1693�94: P. Øehoø z Tachova (xxx) [od 17. 4.]
1694�95: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 20. 8.]
1695�97: P. Nazarius ze Slezska (Franck) [od 25. 11.]
1697�00: P. Karel z Moravy (xxx) [od 5. 7.]

1700�02: P. Stanislav Ketzler [od 26. 11.]
1702�03: P. Pavel Kuttalik
1703�06: P. Sebastián (xxx) ze Slezska
1706�09: P. Pavel Kuttalik [� ve funkci 8. 8. 1709]
1709�12: P. Sebastián (xxx) ze Slezska [od 6. 9.]
1712�14: P. Ludvík Antonín Czeppany [od 9. 9.] (Èepaný)
1714�15: P. Franti�ek Antonín Ziulak [od 13. 7.] (�ulák]
1715�17: P. Colomann Kerner [od 13. 9.]
1717�20: P. Placid Breüer [od 21. 5.]
1720�23: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 31. 5.]
1723�25: P. Kry�pín Höhel [od 11. 6.]
1725�26: P. Ludvík Antonín Czeppany [od 1. 6.]
1726�29: P. Lucián Hlawaczek [od 13. 9.] (Hlaváèek)
1729�31: P. Antonín Zahradka de Eylenfels [od 2. 9.] (Zahrádka)
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1731�32: P. Kry�pín Höhel [od 31. 8.]
1732�34: P. Sabinus Schrihon [od 29. 8.]
1734�37: P. Václav Pfeffer [od 27. 8.]
1737�38: P. Sabinus Schrihon [od 30. 8.]
1738�39: P. Serafín Melcher [od 29. 8.]
1739�40: P. Walther Wolkner [od 28. 8.]
1740�43: P. Ondøej Keller [od 2. 9.]
1743�45: P. Serapion Ridel [od 6. 9.]
1745�46: P. Serafín Melcher [od 27. 8.]
1746�47: P. Václav Pfeffer [od 26. 8.]
1747�49: P. Serapion Ridel [od 1. 9.]
1749�51: P. Andronik Gedeck [od 5. 9.] (Jedek)
1751�52: P. Serafín Melcher [od 3. 9.]
1752�53: P. Andronik Gedeck [od 1. 9.]
1753�55: P. Serapion Ridel [od 23. 8.]

(Dne 11. 8. 1754 byly odlouèeny klá�tery ve Slezsku, kde vznikla Slezská kus-
todie: u dal�ích klá�terù ji� tento údaj neuvádím)

1755�59: P. Firminián Beer [od 29. 8.]

(Roku 1758 Generální ministr P. Serafín z Glucholaz odlo�il slavení kapituly na
následující rok a potvrdil ve funkci v�echny kvardiány, vèetnì tìch, kteøí ji� ve
funkci dovr�ili tøi nebo �est let slu�by; u dal�ích klá�terù ji� tento údaj neuvá-
dím). 

1759�61: P. Theopist Schauer [od 11. 5.]
1761�64: P. Antonín Heckel [od 27. 9.]
1764�65: P. Firminián Beer [od 31. 8.]
1765�68: P. Tomá� Schwartz [od 30. 8.]
1768�71: P. Simplicián Siruczek [od 16. 9.] (Sirùèek)
1771�73: P. Eduard Göbel [od 30. 8.] (� ve funkci 21. 4. 1773)
1773�74: P. Abdon Hauer
1774�75: P. Alexandr de Barois
1775�78: P. Viktor Lippert
1778�80: P. Prokop Schubert (�ubrt)
1780�83: P. Viktor Lippert

(Dne 28. 5. 1783 do�lo k rozdìlení provincie na Èeskou a Moravskou)

1783�90: P. Jeroným Moris [po kapitule v Brnì 29. 8.]

(Poèínaje r. 1784 si na pøíkaz císaøe Josefa II. ka�dý klá�ter [obv. kolem 30. 12.]
volil svého pøedstaveného na tøíletí sám. Hradèanská komunita se v�ak volby



149

zøekla a dvakrát po sobì prostì jen potvrdila na tøi roky ve funkci dosavadního
kvardiána: u dal�ích klá�terù ji� tento údaj neuvádím.)

1790�93: P. Donacián Brzezina (Bøezina)
1794�98: P. Nikandr Resch

(Dne 7. kvìtna 1798 byl P. Nikandr jednomyslnì zvolen provinciálem.)

NN (kvardiáni neuvedeni)

1808�14: P. Norbert Sonntag (� ve funkci 26. 5. 1814)
1814�27: P. Bernard Waniauschek (Vaòou�ek)

(Dvorním dekretem císaøe Franti�ka I. z 23. 12. 1826 byly obì rozdìlené pro-
vincie znovu spojeny do Èeskomoravské provincie a toto spojení bylo slavnost-
nì provedeno na provinèní kapitule konané 1. kvìtna 1827 v Brnì: u dal�ích
klá�terù neuvádím jen zkrácenì.)

1827�33: P. Bernard Waniauschek (II. def.) (Vaòou�ek)
1833�42: P. Josef Damm
1842�45: P. Jan Nep. Uhl (souèasnì provinciál!),

místním vikáøem P. Ataná� Rauch
1845�48: P. Angelus Michel
1848�49: P. Adjut Birl
1849�51: P. Milo Lefnar
1851�54: P. Felicián Bayer
1854�59: P. Siard Sorgenfrey
1859�63: P. Albín Ehrlich
1863�81: P. Berard Dwoøaczek (Dvoøáèek)
1881�83: P. Siard Sorgenfrey (� ve funkci 10. 11. 1882)
1883�86: P. Hubert Ettel (Ettl)
1886�87: P. Lev Koehler (Köhler)
1887�90: P. Berthold Weiler
1890�91: P. Hubert Ettel (souèasnì provinciál!),

místním vikáøem P. Gabriel Matìjèek
1891�93: P. Hubert Ettel (souèasnì provinciál!)

místním vikáøem P. Wolfgang Schmarda (�marda)
1893�96: P. Wolfgang Schmarda (kvardián)
1896�17: P. Vavøinec Barná� (� ve funkci 27. 10. 1917)

NN (kvardiáni neuvedeni)

1927�29: P. Egid Pytlíèek
1929�39: P. Sarkandr Dostál
1939�43: P. Ondøej Frgal (25. 8. zatèen a poslán do koncentraèního tábora

Buchenwald)
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1943�45: P. Valerián Filip
1945�47: P. Zachariá� Tuèek (od èervence)
1947�50: P. Eliá� Svatek

(V letech 1950�1990 byla èinnost Øádu násilnì potlaèena a klá�tery byly kon-
fiskovány státem. V této dobì tedy neexistují �ádní kvardiáni. Pouze pøi nìk-
terých kostelech i nadále pùsobili kapucíni jako rektoøi nebo faráøi: u dal�ích
klá�terù ji� tento údaj neuvádím)

Po záboru klá�tera v roce 1950

1950�52: rektorem v Loretì, v kostele Narození Pánì, diecézní knìz P. Jaromír
Vojáèek, který byl v letech 1950 �1956 zároveò faráøem u sv. Rocha.

1950�51: rektorem kostela Panny Marie Andìlské diecézní knìz P. ThDr. Oto
Mádr, který je v�ak 1. èervna 1951 je zatèen pro pokus o útìk do
exilu, následnì zaji��oval duchovní správu farní úøad katedrály sv.
Víta, zøejmì se ji� tehdy jednalo o kanovníka P. ThDr. Karla �ebora. 

1951�73: P. ThDr. Karel �ebor (rektorem oficiálnì jmenován a� v r. 1956). Dne
1. 2. 1973 ode�el do dùchodu a pùsobil a� do své smrti v roce 1983
jako pomocný duchovní u kostela sv. Anny na �i�kovì. V roce 1960
byl kostel darován do majetku farnosti Nanebevzetí Panny Marie na
Strahovì a stal se filiálním.

Od léta 1968 je u Panny Marie Andìlské také kapucínský provinciál P. Valerián
Filip, který dostal povolení pùsobit jako pomocný duchovní pøi stra-
hovské faøe a bydlí na �fortnì� klá�tera. Umírá 5. 6. 1974. V dobì
jeho pùsobení se zde ka�dou nedìli scházela neformální komunita
dvou dal�ích knì�í a dvou bratøí laikù pùsobících jako kostelníci na
Strahovì.

14. 7. 1969: dostal povolení k výpomoci pøi kostele Panny Marie Andìlské
i kapucín P. Arno�t Jurá�ek

8. 11. 1971: dostal povolení k výpomoci pøi kostele Panny Marie Andìlské
i kapucín P. Zachariá� Tuèek

1973�90: Po odchodu P. ThDr. Karla �ebora zaji��ovali bohoslu�by v kostele
støídavì kapucíni P. Arno�t Jurá�ek a P. Zachariá� Tuèek. Materiální
správu zaji��ovala farnost Nanebevzetí Panny Marie na Strahovì. 

Po obnovení èinnosti Øádu v roce 1990

1990�92: P. Marek Mayer (od 1. 7. � jmenován pouze ústnì)
1992�97: P. Zdislav Falta (od 21. 7.)
1997�00: P. Augustin �váèek (od 4. 10.)
2000�06: br. Tomá� Pracný (od 1. 5.)



151

CZ02 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE BRNO4
(Brünn, Bruna)

Kapucíni pøi�li do Brna mezi 18. � 30. øíjnem 1603 a nejprve pùsobili u kostela
sv. Maøí Magdalény. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby klá�tera Za
hradbami vztyèil dne 28. 3. 1604 olomoucký biskup kardinál Franti�ek kní�e
z Dietrich�tejna podblí� nìkdej�ího klá�tera minoritù. Tentý� biskup posvìtil
hotový komplex dne 17. 6. 1606. Kostel byl zasvìcen sv. Franti�kovi Serafín-
skému. Fundátorem je zemský hejtman baron Ladislav Berka z Dubé a Lipé. Za
�védských válek do�lo dne 30. 3. 1645 ke zboøení klá�tera z obranných dùvodù.
Kapucíni v�ak mìsto neopustili a na�li útoèi�tì ve Staré radnici a pozdìji v domì
rodiny Kniebandlové. Dal�í klá�ter byl ji� na pøíkaz císaøe Ferdinanda III. po-
staven uvnitø hradeb. Roku 1648 daroval hrabì Franti�ek de Magnis kapucínùm
3 domy uvnitø hradeb a na jejich místì, na Uhelném trhu (dne�ním Kapucín-
ském námìstí), zaèal brnìnský stavitel Ondøej Erna na jaøe 1650 stavìt nový
kostel i klá�ter, které posvìtil dne 7. 5. 1656 olomoucký pomocný biskup
kanovník Jan Gobbar. Kostel je zasvìcen Nalezení sv. Køí�e. Fundátory klá�tera
jsou vrchní moravský kapitán Pavel Kry�tof hrabì z Lichtenstein�Castelcornu
a hrabì Franti�ek de Magnis ze Strá�nice s man�elkou Annou Franti�kou.
Významnì pøispìl té� pøísedící Mìstského soudu v Brnì Ferdinand Mentzelius
z Kolsdorfu in Tmain a poradce a pøísedící tého� soudu Jindøich Koch. V areálu
klá�tera je slavná veøejnosti pøístupná kapucínská hrobka, kde je pochováno
150 kapucínù a 50 pøíznivcù øádu. Po komunistickém záboru klá�tera v r. 1950
byl areál po asi tøech letech devastace nabídnut Moravskému muzeu. To jej po
nezbytných opravách zaèalo u�ívat jako depozitáø archeologických nálezù
a archeologický ústav. Kostel spravovala brnìnská kapitula. K restituci klá�tera
Provincii kapucínù v ÈR do�lo na zákl. zákona è. 298/90 z 19. 07. 1990. Kostel
byl restituován rozsudkem Mìstského soudu v Brnì dne 2. 9. 1994. V souèasnosti
pùsobí pøi klá�teøe komunita bratøí kapucínù.

V klá�teøe Za hradbami

1604�05: P. Rufín z Verony (xxx), (superior)
1605�08: P. Tomá� z Verony (xxx), (1. kvardián)
1608�16: P. Sylván z Monte Forte (xxx) [po kapitule]
1616�17: P. Jan Baptista z Padovy (xxx) [od 6. 5.]
1617�18: P. Sylván z Monte Forte (xxx) [od 8. 9.]
1618�21: P. Ambro� z Rovereta (It) (xxx) [od 14. 9.]
1621�22: P. Vavøinec z Janova (It.) (xxx) [od 7. 9.]

(Pro toto období není v provinèních Análech �ádný záznam ohlednì pøed-
stavených a klá�terních rodin.)
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1628�30: P. Vavøinec z Janova (It.) (xxx) [od 22. 6.]
1630�321: P. Franti�ek z Rovereta (xxx) (It) [od 17. 6.]
1632�35: P. Franti�ek Maria z Feldkirchen (xxx) [od 10. 9.]
1635�37: P. Cyprián z Mnichova (D) (xxx) [od 4. 5.]
1637�38: P. Sylvius z Prahy (xxx) [od 11. 9.]
1638�39: P. Tadeá� z Bavorska (Seemiller) [od 6. 8.]
1639�40: P. Ondøej z Insbrucku (xxx) [od 29. 7.]
1640�41: P. Izaiá� z Mnichova (D) (xxx) [od 24. 8.]
1641�44: P. Benno z Mnichova (D) (Froschmayr) [od 6. 9.]
1644�45: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 24. 6.]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�)
1646�49: P. Albert Heridiensis, (xxx) [od 16. 7.]
1649�51: P. Rajmund z Mnichova (D) (Textor) [od 4. 6.]
1651�53: P. César z Mnichova (D) (Sedelmayr), [od 3. 8.]
1653�55: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�)
1655�56: P. Lev z Lautterbachu (Abelzauser) [od 2. 7.]

V klá�teøe V mìstì (tj. Uvnitø hradeb) zasv. Nalezení sv. Køí�e

1656�57: P. Marinus z Welsu (Grueber) [od 2. 9.] (� ve funkci 4. 7. 1657)
1657�58: P. Augustin z Caøihradu (Mueli) [od 12. 7.]
1658�59: P. Richard z Lohru (Weidenweber) [od 10. 5.]
1659�60: P. Vital z Deggendorfu (Lechner) [od 16. 9.]
1660�62: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 22. 7.]
1662�65: P. Matìj z Tyrolska (Koffler) [od 16. 9.]
1665�66: P. Donát z Pasova (Willinger) [od 28. 8.]
1666�68: P. Vital z Deggendorfu (Lechner) [od 27. 8.]
1668�69: P. Otto z Lince (Gruebmiller) [od 31. 8.]
1669�72: P. Florián z Lince (Paulechner) [od 14. 9.]
1672�73: P. Donát z Pasova (Willinger) [od 11. 8.]
1673�76: P. Ondøej z Brna (xxx) [od 28. 4.]
1676�78: P. Pavlín z Tøebíèe (xxx) [od 24. 4.]
1678�81: P. Prokop z Mostu (Grindig) [od 24. 8.]
1681�83: P. Vilém z Bíliny (xxx) [od 20. 2.]
1683�84: P. Ondøej z Brna (xxx) [od 13. 9.]
1684�86: P. Bartolomìj z Mostu (xxx) [od 1. 9.]
1686�87: P. Jindøich z Jihlavy (Abisch) [od 3. 5.]
1687�88: P. Bartolomìj z Mostu (xxx) [od 18. 4.]
1688�90: P. Ondøej z Brna (xxx) [od 27. 8.]
1690�93: P. Øehoø z Tachova (xxx) [od 26. 5.]
1693�94: P. Vilém z Bíliny (xxx) [od 17. 4.]
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1694�94: P. Ondøej z Brna (xxx) [od 20. 8.] (� ve funkci 15. 12.)
1695�95: P. Vilém z Bíliny (xxx) (dosavadní kvardián v Sokolovì)
1695�96: P. Accursius ze Salcburku (Scheindl) [od 25. 11.]
1697�98: P. Sebastián ze Slezska (xxx) [od 5. 7.]
1698�00: P. Serafín ze Su�ice (Ludwigkowsky � Ludvíkovský) [od 26. 9.]

1700�03: P. Adam Powolil [od 26. 11.] (Povolil)
1703�06: P. Kry�tof Lehmann [od 15. 9.]
1706�09: P. Archandìl Pohl [od 27. 8.]
1709�11: P. Franti�ek Antonín Ziulak [od 6. 9.] (�ulák)
1711�14: P. Kry�tof Lehmann [od 8. 5.]
1714�15: P. Ildefons Horky [od 13. 7.] (Horký)
1715�18: P. Franti�ek Ant. Ziulak [od 13. 9.]
1718�20: P. Egid Weiss [od 26. 8.]
1720�23: P. Dorotej Fischer [od 31. 5.] (Fi�er)
1723�26: P. Egid Weiss [od 11. 6.]
1726�27: P. Ludvík Antonín Czeppany [od 13. 9.] (Èepaný)
1727�29: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 30. 4.]
1729�31: P. Ludvík Antonín Czeppany [od 2. 9.]
1731�32: P. Václav Pfeffer [od 31. 8.]
1732�33: P. Auracián Runge (vizitátor Provincie) [kvard. od 29. 8.]
1733�36: P. Serafín Melcher [od 21. 8.]
1736�37: P. Sabinus Schrihon [od 1. 6.]
1737�39: P. Ondøej Keller [od 30. 8.]
1739�40: P. Adeodat Reitenberger [od 28. 8.]
1740�43: P. Andronikus Gedeck [od 2. 9.] (Jedek)
1743�46: P. Václav Pfeffer [od 6. 9.]
1746�48: P. Libor Winkelhofer [od 26. 8.]
1748�51: P. Václav Pfeffer [od 28. 8.]
1751�53: P. Zeno John [od 3. 9.]
1753�55: P. Franti�ek Josef Sandrich [vizitátor Prov.] [kvard. od 23. 8.]
1755�59: P. Serapion Ridel [od 29. 8.]
1759�62: P. Mansvet Liebscher [gen. komisaø Polska] [od 11. 5.]
1762�65: P. �alomoun Gläser [od 27. 8.]
1765�67: P. Franti�ek Josef Sandrich [od 30. 8.]
1767�68: P. Viktor Lippert [od 28. 8.]
1768�70: P. Tomá� Schwartz [od 16. 9.]
1770�71: P. Viktor Lippert [od 31. 8.]
1771�73: P. Abdon Hauer [od 30. 8.]
1773�74: P. Viktor Lippert
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1774�75: P. Isaurus Richter
1775�77:5 P. Simplicián Siruczek (Sirùèek)
1777�79: P. Deikola �imana
1779�80: P. Isaurus Richter (v èervenci 1780 rezignoval na funkci)
1780�83: P. Alipius Slanina (kustod)

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�85: P. Julián Meller (23. 5. 1785 zvolen moravským provinciálem)
1785�87: P. Sebald Kutter (� ve funkci 5. 4. 1787)
1787�91: P. Reinhard Nawratil (� ve funkci 10. 3. 1791) (Navrátil)
1791�94: P. Beda Hafner
1794�95: P. Teodor Jegl (� ve funkci 21. 1. 1795)
1795�98: P. Kvido Ingerisch
1798�01: P. Beda Hafner
1801�03: P. Julián Meller (souèasnì i moravský provinciál)
1803�09: P. Viktor Walter (� ve funkci 26. 6. 1809)
1809�18: P. Ildefons Kunerth (od r. 1815 souèasnì i moravský provinciál!)
1818�21: P. Franti�ek Kubaczek (Kubáèek)
1821�24: P. Theodor Hinke (souèasnì i moravský provinciál)
1824�26: P. Vavøinec Hladík
1826�27: P. Theodor Hinke (souèasnì i moravský provinciál)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�32: P. Franti�ek Kubaczek (� ve funkci 15. 6. 1832)
1832�35: P. Vavøinec Komorowsky (Komorovský)
1835�35: P. Fidél Unger
1836�48: P. Adrián Stoklaska (P. Fidél Unger i nadále veden jako administrá-

tor kvardianátu)
1848�49: P. Lev Heier
1849�53: P. Aurel Hauswirth (�Praeses Conventus�)
1853�56: P. Arno�t Gockert
1856�58: P. Milo Lefnar
1858�60: P. Modest Simon
1860�60: P. Konrád Zaha (po ètyøech mìsících rezignoval na funkci)
1860�66: P. Ubald Wogtech (Vojtìch)
1866�67: P. Ev�en Brix
1867�74: P. Alois Gezek, (Je�ek)
1874�75: P. Theodor Mach (administrátor)
1875�78: P. Demetrius Klitzner
1878�84: P. Lev Koehler (Köhler)
1884�90: P. Luká� Mlady (Mladý)
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1890�99: P. Lev Koehler (� ve funkci 20. 4. 1899) (Köhler)
1899�00: P. Hubert Ettel (Ettl)
1900�03: P. Ildefons Komárek
1903�06: P. Antonín Podlaha
1906�22: P. Norbert Smékal
1922�26: P. Egid Pytlíèek
1926�27: P. Norbert Smékal
1927�34: P. Karel Toufar
1935�38: P. Stanislav �yla

(NN: kvardiáni neuvedeni, snad tentý�)

1943�45: P. Stanislav �yla
1945�50: P. Eduard Dospiva

(Po zabrání klá�tera byl pøi kostele ponechán kapucín P. Stanislav �yla, který
byl kurátorem brnìnské vìznice a øeditelem »Díla serafínské lásky«, které mìlo
v Brnì-Komárovì dìtský domov. Roku 1952 byl P. �yla pøesunut do starobince
na Moravec a ke kostelu se z internace vrátil kapucín P. Emil Boreèek [� zde
v r. 2001] a P. Eduard Dospiva [� zde v r. 1971]. Pozdìji sem po propu�tìní
z internace docházeli i kapucíni P. Martin Ptáèek [� v r. 1993] a P. Kletus Petìr-
ka [� v r. 1987]. Oficiálními správci kostela byli v�ak v dobì nesvobody po
odchodu P. �yly kanovníci brnìnské kapituly � nejprve Dr. Èerný a pak prof.
L. Horký. V dobì po Pra�ském jaru 1968 zde krátce byla obnovena øeholní
komunita.)

1969�71: P. Eduard Dospiva (� ve funkci 23. 12. 1971)

1990�00: P. Pavel Uhøík (od 1. 7.)
2000�03: P. Jiljí Friedl (od 1. 5.)
2003�05: P. Piotr Ferfecki (od 1. 9.)
2005�06: P. Pavel Uhøík (od 1. 9.)

CZ03 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE OLOMOUC6
(Olmütz, Olomucium)

Do Olomouce povolal kapucíny roku 1613 jejich velký pøíznivec olomoucký
arcibiskup Franti�ek kardinál kní�e z Dietrich�tejna. Pøístøe�í a pomoc jim nej-
prve poskytli dominikáni a sestry klarisky. Císaøský komisaø baron Jeroným
Kaffka z Øíèan jim na vlastní náklady postavil klá�ter za hradbami. Køí� na
místì stavby vztyèil dne 20. èervence 1614 kardinál Franti�ek z Ditrich�tejna
a základní kámen polo�il dne 13. èervence 1615 nejmenovaný dómský probo�t.
Hned po dokonèení v�ak do klá�tera vnikli protestanti a donutili kapucíny dne
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27. 9. 1618 odejit do Brna. Dne 28. 7. 1619 byl klá�ter vyvrácen a zboøen. Dne
18. 6. 1622 byli bratøi povoláni zpìt do Olomouce, bydleli v�ak mimo klá�ter.
Po bitvì na Bílé hoøe obnovil klá�ter r. 1623 císaø z majetku konfiskovaného
protestantùm za finanèního pøispìní opìt barona Jeronýma Kaffky z Øíèan. Tento
klá�ter v�ak po 6. 6. 1642 poboøili �védové. Kapucínù se sice ujal hrabì Salm
a ubytoval je ve svém domì, ale roku 1644 museli Olomouc opustit, kdy� odmítli
podepsat protihabsburské provolání �védù a následnì byl klá�ter opìt zboøen.
Tøetí klá�ter byl v Olomouci postaven pøízní císaøe Ferdinanda III. a nákladem
Jakuba Serty, bohatého majitele dolù v Kremnici na Slovensku, který pozdìji
vstoupil do kapucínského øádu jako P. Electus Hungarus z Plurs. Roku 1649
opatøil P. Samuel de Greiffenfels od �védù dovoleni k opìtovnému vstupu ka-
pucínù do Olomouce; teprve r. 1651 v�ak mìsto dalo souhlas s koupí pozemku
na nový klá�ter. Dne  28. 10. 1652 olomoucký biskup arcivévoda Leopold Vilém
udìlil povolení ke stavbì nového kostela a klá�tera. Roku 1653 byla zahájena
stavba klá�tera � pøesné datum v�ak není udáno a stavba se navíc dosti prota-
hovala v dùsledku sporu s arcibiskupskou konzistoøí o úhradu u�lého zisku za
nájem domù na místì budoucího klá�tera. Dne 25. 3. 1657 byly po dlouhých
tahanicích ohlednì snìtí interdiktu na slou�ení bohoslu�eb kapucíny, obnoveny
bohoslu�by v ji� postaveném chóru klá�tera. Dne 19. 4. 1661 posvìtil olomoucký
pomocný biskup kanovník Jan Gobbar nový kostel Zvìstování Pánì a jeho oltáøe
poté, co byl tého� dne slavnostnì polo�en základní kámen. Tento klá�ter stojí
dodnes. Kostel je zasvìcen Zvìstování Pánì. Roku 1942 byl klá�ter z vìt�í èásti
zabrán a promìnìn v nemocnici. Dne 28. 4. 1950 byli odtud øeholníci vyhnáni
úplnì a klá�ter se vyu�íval nejprve jako cvièi�tì Lidových milicí a pak jako
výpoèetní støedisko Èeských drah. Kapucíni se sem vrátili 20. 1. 1991. K restituci
ale do�lo a� soudním výrokem z 13. 2. 1997. Kostel Zvìstování Pánì byl po
r. 1950 pøeveden do majetku farnosti sv. Michala. Provincii kapucínù v ÈR byl
restituován smlouvou z 5. 3. 1998. V souèasnosti pùsobí pøi klá�teøe komunita
bratøí kapucínù. Klá�ter je formaèní a je sídlem tzv. juniorátu, tj. bratøí v období
mezi prvními a do�ivotními sliby.

1614�18: P. Ambro� z Rovereta (xxx) (Klá�ter se zaèal stavìt 13. 6. 1615)
1618�19: P. Jan z Bergama (de Lovere)

(dne 27. 9. 1618 byli bratøi vyhnáni z Olomouce a ode�li do Brna; 28. 7. 1619
byl klá�ter vyvrácen a zboøen. Dne 18. 6. 1622 byli bratøi povoláni zpìt do Ol-
omouce, bydleli v�ak mimo klá�ter; r. 1623 se zaèal stavìt nový klá�ter.)

1628�29: P. Vilém z Bolzana (xxx)
1629�30: P. Jeroným z Brixenu (xxx)
1630�32: P. Marek z Wangen (xxx), (kustod Èech)
1632�33: P. Egid z Friburgu (xxx)
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1633�34: P. Martin z Vídnì (xxx)
1634�35: P. Jeroným z Brixenu (xxx)
1635�36: P. Øehoø z Padovy (xxx)
1636�37: P. Pius Augustanus (xxx)
1637�39: P. Zachariá� z Mnichova (xxx)
1639�41: P. Elektus ze Saska (de Rubino)
1641�43: P. Augustin z Caøihradu (Mueli)

(1642 konvent podruhé vyvrácen)

1643�45: P. Jovita z Burgundska (xxx)

(1644 bratøi byli vyhnáni �védy a následnì byl klá�ter zboøen. Kapucíni se do
Olomouce vrátili r. 1650.)

1650�51: P. César z Mnichova (Sedelmayr)
1651�52: P. Rajmund z Mnichova (Textor)
1652�55: P. Benignus z Moravy (Gebel)
1655�56: P. César z Mnichova (Sedelmayr)
1656�58: P. Fidel Franco (Paucheimer)
1658�59: P. Lev z Lautterbachu (Abelzauser)
1659�60: P. Jeroným Franco (xxx)
1660�61: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx)
1661�64: P. Hypolit z Èeského Krumlova (Mayr)
1664�65: P. Prosper ze �vábska (Jelin) (� ve funkci 10. 11. 1665)
1665�68: P. Amand z Bavorska (xxx)
1668�69: P. Pius ze Salcburku (Carl)
1669�71: P. �imon z Brna (Patzell)
1671�73: P. Elzear ze Slezska (xxx)
1673�76: P. Pavlín z Moravy (xxx)
1676�77: P. Ondøej z Brna (xxx)
1677�79: P. Anicet z Bavorska (Reinhard)
1679�82: P. Pavlín z Moravy (xxx) (souè. kustod Moravy)
1682�84: P. Prokop z Mostu (Grindig)
1684�86: P. Demetrius z Günzburgu (xxx)
1686�88: P. Prokop z Mostu (Grindig)
1688�90: P. Damascen z Krumlova (xxx)
1690�93: P. Vilém z Biliny (xxx)
1693�95: P. Krescencián z Chomutova (xxx)
1695�98: P. Severin z Chomutova (xxx)
1698�01: P. Sebastian ze Slezska (xxx)

1701�02: P. Florentin (xxx) z Freisingen
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1702�05: P. Didak Rautz
1705�06: P. Jan Franti�ek Veigl
1706�09: P. Bernard Linek
1709�11: P. Bonaventura Rodiger
1711�12: P. Nicefor Richter
1712�15: P. Sebastian (xxx) ze Slezska
1715�17: P. Ezechiel Köhler
1717�20: P. Sebastian (xxx) ze Slezska
1720�23: P. Kry�pín Höhel
1723�24: P. Otto Ortner
1724�26: P. Servác Schneider
1726�28: P. Jaroslav Slepiczka (Slepièka)
1728�29: P. Ludvík Antonín Czeppany (Èepaný)
1729�32: P. Sabin Schrihon
1732�34: P. Michael Becher
1734�36: P. Rogacián Rumler
1736�37: P. Serafín Melcher
1737�38: P. Libor Winkelhofer
1738�39: P. Adeodat Reitenberger
1739�42: P. Hugolin Zimmerhackl
1742�45: P. Rogacián Rumler
1745�48: P. Andronikus Gedeck (Jedek)
1748�49: P. Libor Winkelhofer
1749�51: P. Franti�ek Siegel
1751�52: P. Remigius Zimmer
1752�54: P. Felicissimus Hosper
1754�59: P. Dominik Kettler
1759�63: P. Tomá� Schwartz
1763�64: P. Firminián Beer
1764�65: P. Antonín Er. Heckel
1765�67: P. Edmund Esinger
1767�68: P. Abdon Hauer
1768�69: P. Viktor Lippert
1769�71: P. Firminián Beer
1771�72: P. Sancius Vatter
1772�73: P. Viktor Lippert
1773�76: P. Jiøí Antonín Suchomel (� ve funkci 18. 2. 1776)
1776�76: P. Genuinus Götzl (místní vikáø)
1776�79: P. Isaurus Richter
1779�80: P. Anastáz Harnischer
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1780�82: P. Jeroným Moris
1782�83: P. Kvartus Schneider

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�84: P. Anastáz Harnischer
1784�92: P. Anastáz Harnischer (� ve funkci 17. 7. 1792)
1792�06: P. Januarius Girziczek (� ve funkci 26. 1. 1806) (Jiøíèek)
1806�06: P. Bonosus Oleschnitzky (administrátor 26. 1. �26. 6.) (Ole�nický)
1806�13: P. Josef Balderer (� ve funkci 25. 4. 1813)
1813�21: P. Theodor Hinke (od 13. 5.)
1821�24: P. Vavøinec Hladík
1824�27: P. Tadeá� Freis

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�32: P. Tadeá� Freis
1832�36: P. Benjamin Lukes (Luke�)
1836�39: P. Ildefons Teschlik (Te�lík)
1839�42: P. Luká� Ficht
1842�48: P. Arno�t Gockert
1848�49: P. Aurel Hauswirth
1849�51: P. Daniel Pokorný
1851�53: P. Wolfgang Koehler (generální kustod) (Köhler)
1853�56: P. Aurel Hauswirth
1856�61: P. Konrád Zaha (Caha)
1861�62: P. Joachim Müller
1862�66: P. Ev�en Brix
1866�67: P. Ubald Wogtech (od 30. 9.) (Vojtìch)
1867�67: P. Remig Misaø (od 1. 4. administrátor kvardianátu)
1867�80: P. Moøic Schrutka (od 9. 9.) (�rutka)
1880�86: P. Irenej Kopaèek (od 11. 6.) (� ve funkci 25. 3. 1886) (Kopáèek)
1886�90: P. Hubert Ettel (Ettl)
1890�91: P. Angelus Krob
1891�91: P. Ildefons Komárek (od dubna administrátor kvardianátu po odchodu

P. Angela do Tøebíèe)
1891�96: P. Roman Cihláø
1896�98: P. Antonín Podlaha
1898�99: P. Wolfgang Schmarda (�marda)
1899�00: P. Ildefons Komárek (od podzimu)
1900�08: P. Hubert Ettel
1908�11: P. Hilar Pokorný (� ve funkci 25. 9. 1910)
1910�11: P. Eduard Fica (administrátor kvardianátu)
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1911�20: P. Hubert Ettel (� ve funkci 19. 5. 1920)

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1927�35: P. Timotej Kyselý
1935�43: P. Fidél Hoøín
1943�45: P. Gaudenc Ka�ík
1945�47: P. Kasián Válek
1947�50: P. Cyril Navrátil30

 (Po potlaèení èinnosti Øádu se kostel stal souèástí farnosti sv. Michala. Pøi
kostele nechala státní správa kapucína P. Sarkandra Dostála, který bydlel
v sousedství (na è. 16) a zemøel 27. 10. 1951. Pak ho nahradil kapucín P. Jindøich
Lakomý, který o kostel peèoval a� do r. 1991 jako�to kaplan farnosti sv. Michala.)

1991�93: P. Bartolomìj �enkeøík (od 24. 6.)
1993�94: P. Kajetán Sasínek (od 1. 10.)
1994�00: Br. Josef Gabarik (od 1. 10.)
2000�06: P. Bonaventura �tivar (od 1. 5.)

CZ04 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE ROUDNICE 8

(Raudnitz, Raudnicium)

Klá�ter vystavìli sami kapucíni na pøání nejvy��ího kancléøe Království èeského
a císaøského dùvìrného rádce Zdeòka Vojtìcha Popela kní�ete z Lobkowicz
a jeho �eny Polyxeny z Pern�tejna, kteøí jsou rovnì� fundátory. O povolení ke
stavbì se za�ádalo v r. 1612 a základní kámen byl polo�en dne 3. 5. 1615.
O pøípravu stavby peèovali kapucíni P. Gabriel z Bavorska a P. Karel z Vratislavi.
Hotový klá�ter posvìtil dne 2. 8. 1628 pomocný biskup pra�ský císaøský rádce
�imon Brosius z Hor�tejna. Kostel byl zasvìcen sv. Václavovi, èeskému králi
a muèedníkovi a k poctì Boha V�emohoucího, Panny Marie a V�ech svatých.
V letech 1717�1729 za�il klá�ter velkou pøestavbu. Kostel zanikl pøi výstavbì
�eleznice v 19. století. Po záboru v roce 1950 klá�ter nejprve slou�il jako kasár-
na a vojenské skladi�tì a po roce 1990 zde nebyla komunita obnovena. R. 1994
jej opustilo i vojsko a pomalu se rozpadá.

1615�17: P. Sanstes z Valleteliny [od 8. 5] (xxx)
1617�18: P. Pavlín Vincentinus [od 8. 9.] (xxx)
1618�19: P. Martin z Teze [od 14. 9.] (xxx)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøedstavených
a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Samuel z Plznì [od 22. 6.] (de Greifenfels)
1629�30: P. Tadeá� z Bavorska [od 6. 6.] (Seemiller)
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1630�32: P. Samuel z Plznì [od 17. 6.] (de Greifenfels)
1632�35: P. Cyprián z Mnichova [od 10. 9.] (xxx)
1635�38: P. Oldøich z Prahy [od 4. 5.] (xxx)
1638�39: P. Ondøej z Innsbrucku [od 6. 8.] (xxx)
1639�40: P. Tobiá� z Frisingen [od 29. 7.] (xxx)
1640�44: P. Konstanc z Rottenburgu [od 24. 8.] (Hayel)
1644�46: P. Jan Bapt. z Innsbrucku [od 24. 6.] (xxx)
1646�49: P. Luká� ze Slezska [od 16. 7.] (Payr)
1649�51: P. Narcis Augustanus [od 4. 6.] (Straub)
1651�52: P. Elizeus ze Slezska [od 3. 8.] (Bernhard)
1652�53: P. Narcis Augustanus [od 31. 5.] (Straub)
1653�56: P. Luká� ze Slezska [od 20. 8.] (Payr)
1656�59: P. Romuald Algojus [od 2. 9.] (Ebersperger)
1659�62: P. Celestýn z Bíliny [od 16. 9.] (Peylen)
1662�65: P. Bernard ze Stra�nic [od 16. 9.] (Münsch)
1665�66: P. Natanael z Èeského Krumlova [od 28. 8.] (xxx)
1666�69: P. Engelbert z Bíliny [od 27. 8.] (Leilenek)
1669�71: P. Sebastián z Litomìøic [od 14. 9.] (Oppitz) [� ve funkci 26. 8. 1671]
1671�73: P. Ladislav z Bíliny (Peylen)
1673�76: P. Roman z Èeského Krumlova [od 28. 4.] (Freyleber)
1676�77: P. Engelbert z Bíliny [od 24. 4.] (Leilenek)
1677�81: P. Roman z Èeského Krumlova [od 20. 8.] (Freyleber)
1681�82: P. Silvestr z Bíliny [od 20. 2.] (Hajeck) (� ve funkci 10. 6. 1682)
1682�84: P. Maurus z Èeských Budìjovic (Farco)
1684�87: P. Zachariá� z Ústí [od 1. 9.] (Scherer)
1687�90: P. Marián z Lucemburska [od 18. 4.] (xxx)
1690�93: P. Zachariá� z Ústí [26. 5.] (Scherer)
1693�95: P. Justin z Chotì�ova [od 17. 4.] (xxx)
1695�97: P. Pavel z Vy�kova [od 25. 11.] (Kuttalik)
1697�98: P. Samuel z Bíliny [od 5. 7.] (xxx)
1698�00: P. Ka�par z Èeských Budìjovic [od 26. 9.] (Schwartz)

1700�01: P. Vít Wiskoczil [od 26. 11.]
1701�03: P. Jan Ev. Zeiske [od 12. 9.]
1703�07: P. Aurelián Pusch [od 15. 9.]
1707�08: P. Inocenc Pernfus
1708�11: P. �tìpán Hagek [od 11. 5.]
1711�14: P. Theodor Stängel [od 8. 5.]
1714�17: P. Jindøich Feigel [od 13. 7.]
1717�20: P. Nicefor Richter [od 21. 5.]
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1720�21: P. Jakobon Mayer [od 31. 5.]
1721�23: P. Antonín Zahradka de Eylenfels [od 25. 7.]
1723�26: P. Kristýn Schwartz [od 11. 6.]
1726�29: P. Jakub Meltzer [od 13. 9.]
1729�31: P. Tobiá� Dintzenhofer [od 2. 9.]
1731�34: P. Franti�ek Siegel [od 31. 8.]
1734�37: P. Fabián Machaczek [od 27. 8.]
1737�38: P. Ataná� Siller [od 30. 8.]
1738�41: P. Placid Helczl [od 29. 8.]
1741�42: P. Franti�ek Siegel [od 25. 8.]
1742�44: P. Primus Diettel [od 12. 10.]
1744�45: P. Servilián Kamptmann [od 28. 8.]
1745�47: P. Theopist Schauer [od 27. 8.]
1747�50: P. Gandolf Stengl [od 1. 9.]
1750�52: P. Stanislav Hodak [od 28. 8.]
1752�55: P. Ladislav Faber [od 1. 9.]
1755�59: P. Bonagratia Lambert [od 29. 8.]
1759�62: P. Tomá� Akv. Kos [od 11. 5.]
1762�63: P. Jan Petr Wostroczky [od 27. 8.]
1763�64: P. Martialis Zeller [od 9. 9.]
1764�67: P. Auspitius Senger [od 31. 8.]
1767�68: P. Rajmund z Pen. Tempel [od 28. 8.]
1768�70: P. Celerin Pavlowsky [od 16. 9.]
1770�73: P. Pantaleon Zebra [od 31. 8.]
1773�74: P. Narcis Görbig
1774�77: P. Burchard Kuranda
1777�80: P. Sulpicius Charius
1780�83: P. Mikulá� Donner

 (Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�87: P. Mikulá� Donner
1787�08: NN (kvardiáni neuvedeni)
1806�09: P. Chrysogon Krepinsky (� ve funkci 6. 4. 1809)
1809�12: P. Serafín Herzfeld
1812�15: P. Franti�ek z Pauly Leberle
1815�18: P. Klement Naderer
1818�21: P. Renát Löeppen
1821�24: P. Vavøinec Komorowsky
1824�27: P. Ambro� Schreiber

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)
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1827�28: P. Restitut Langer
1828�33: P. Bartolomìj Swosil
1833�34: P. Luká� Ficht
1834�35: P. Øehoø Seipel
1835�36: P. Adrián Stoklaska
1836�39: P. Modest Simon
1839�48: P. Vilém Sowa
1848�50: P. Rigobert Knotek
1850�51: P. Marius Kral
1851�56: P. Auxenc Kociwera
1856�57: P. Fulgenc Koprziwa
1857�68: P. Theodor Mach
1868�70: P. Theobald Maulik
1870�71: P. Rigobert Knotek
1871�75: P. Ev�en Brix
1875�81: P. Germán Heger
1881�83: P. Probus Schebek
1883�90: P. Celestýn Moc
1890�96: P. Gabriel Matìjèek
1896�99: P. Germán Heger
1899�05: P. Antonín Podlaha
1905�06: P. Karel Toufar
1906�11: P. Felix Fábera
1911�35: P. Ale� Hutaø
1935�50: P. Klement Hudec

CZ05 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE MOST 9

(Brüx, Pontum)

Se stavbou se s pomocí císaøovny Anny zapoèalo ji� v záøí 1616. Základní ká-
men ke stavbì v�ak slavnostnì polo�il a� pra�ský arcibiskup Jan Lohelius dne
10. 5. 1618. Hotový komplex posvìtil dne 16. 5. 1627 jeho nástupce v úøadì
olomoucký arcibiskup kardinál Arno�t Vojtìch hrabì z Harrachu. Fundátorem
je baron Vilém Popel z Lobkowicz. Velkou èástkou pøispìl rovnì� císaøský ko-
moøí a pøísedící feudálního soudu Jiøí Vratislav hrabì z Mitrovic, který se pozdìji
stal kapucínským knìzem pod jménem P. Serafín. Dále významnì pøispìli
dìdièný pán v Duchcovì a kanovník v Olomouci a Vratislavi Jan Bedøich hrabì
z Vald�tejna a kanovník svatovítské kapituly v Praze Martin Mayner
z Wolkenbachu, který klá�teru odkazem pøipsal trvalé �tìdré deputáty z majetku
rodu Paredel, nad kterými mìl bdít opat cisterciáckého klá�tera v Oseku. Klá�terní
kostel byl zasvìcen Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1640 pøi�li do Mostu �vé-
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dové a zapálili mìsto. Kapucínùm se podaøilo je uprosit, aby u�etøili jejich klá�ter
i kostel. Po komunistickém záboru v roce 1950 do�lo k pøemìnì prostor klá�tera
na byty a v 70. letech se komplex dostal do uhelného revíru a nakonec zcela
zanikl v dùsledku podtì�ení. 

1616�17: P. Eusebius z Bergama (1. superior) [od 6. 5.] (xxx)
1617�18: P. Ludvík Ventionensis [od 8. 9.] (xxx)
1618�19: P. Matou� Vincentinus [od 14. 9.] (xxx)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøedstavených
a klá�terních rodin.)

1628�30: P. Bartolomìj Suevus (kvardián) [od 22. 6.] (xxx)
1630�32: P. Benedikt z Forcheimu [od 17. 6.] (Nagelius)
1632�34: P. Bernard z Bavorska [od 10. 9.] (xxx)
1634�36: P. Pius Augustanus [od záøí.] (xxx)
1636�37: P. Bonaventura z Kolína n. R. [od 25. 4.] (xxx)
1637�38: P. Augustin z Konstance [od 11. 9.] (Mueli)
1638�39: P. Petr z Mnichova [od 6. 8.] (Stooz)
1639�40: P. Izaiá� z Mnichova [od 29. 7.] (xxx)
1640�42: P. Onuphrius z Görtzu [od 24. 8.] (xxx)
1642�43: P. Norbert z Mohuèe [od 11. 7.] (xxx)
1643�45: P. Konstanc Suevus [od konce øíjna] (Hayel)
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�)
1646�49: P. Kazimír z Brixenu [od 16. 7.] (xxx)
1649�51: P. Luká� ze Slezska [od 4. 6.] (Payr)
1651�53: P. Øehoø z Padovy [od 3. 8.] (xxx)
1653�56: P. Justin z Mnichova [od 20. 8.] (xxx)
1656�59: P. Vojtìch z Èech [od 2. 9.] (xxx)
1659�60: P. Benignus z Moravy [od 16. 9.] (Gebel)
1660�61: P. Hugo z Breisgau [od 22. 7.] (Lang)
1661�63: P. Izaiá� z Rakouska [od 18. 5.] (Jelle)
1663�65: P. Markvard z Halberstadtu [od 5. 8.] (xxx)
1665�66: P. Vojtìch z Èech [od 28. 8.] (xxx)
1666�68: P. Nicefor z Èech [od 27. 8.] (Skalsky de Ruba)
1668�69: P. Makarius ze Salcburku [od 31. 8.] (Perger)
1669�71: P. Roman z Èeského Krumlova [od 14. 9.] (Freyleber)
1671�73: P. Bernard z Feldkirchen [od 28. 8.] (xxx)
1673�76: P. Rafael z Chomutova [od 28. 4.] (xxx)
1676�77: P. Prosper z Èeského Krumlova [od 24. 4.] (Hainzlman)
1677�81: P. Karel z Moravy [od 20. 8.] (xxx)
1681�82: P. Auxenc ze Storzingenu [od 20. 2.] (Scheiber)
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1682�84: P. Karel z Moravy [od 17. 9.] (xxx)
1684�87: P. Daniel z Kolína [od 1. 9.] (xxx)
1687�90: P. Prosper z Èeského Krumlova [od 18. 4.] (Hainzlman)
1690�93: P. Daniel z Kolína [od 26. 5.] (xxx)
1693�95: P. Kry�tof z Lu�ice [od 17. 4.] (Lehmann)
1695�97: P. Samuel z Bíliny [od 25. 11.] (xxx)
1697�00: P. Kry�tof z Lu�ice [od 5. 7.] (Lehmann)

1700�01: P. Herkulán (xxx) (ze Salcburku) [od 26. 11.]
1701�02: P. Kry�tof Lehmann [od 12. 9.]
1702�05: P. Achatius (xxx) (z Chomutova) [od 15. 9.]
1705�08: P. Angelín Klinger [od 2. 5.]
1708�11: P. Jan Evang. Zeiske [od 11. 5.]
1711�12: P. Bartolomìj Walter [od 8. 5.]
1712�14: P. Jan Evang. Zeiske [od 9. 9.]
1714�17: P. Servác Schneider [od 13. 7.]
1717�20: P. Sabinus Schrihon [od 21. 5.]
1720�23: P. Kristýn Schwartz [od 31. 5.]
1723�26: P. Walter Wolkner [od 11. 6.]
1726�29: P. Cherubín Adler [od 13. 9.]
1729�31: P. Metodìj Heindler [od 2. 9.]
1731�34: P. Emilián Wellich [od 31. 8.]
1734�37: P. Walter Wolkner [od 27. 8.]
1737�38: P. Tadeá� Gürlich [od 30. 8.]
1738�39: P. Sabinus Schrihon [od 29. 8.] (� ve funkci 15. 3. 1739)
1739�41: P. Franti�ek Siegel
1741�43: P. Auracián Runge [od 25. 8.]
1743�46: P. Jan Petr Wostroczky [od 6. 9.]
1746�49: P. Probus Kolbitz [od 26. 8.]
1749�52: P. Viktor Förster [od 5. 9.]
1752�55: P. Rafael Leiner [od 1. 9.]
1755�59: P. Franti�ek Josef Sandrich [od 29. 8.]
1759�62: P. Emerich Senger [od 11. 5.]
1762�64: P. Jan z Prad. Widenhofer [od 27. 8.] (� ve funkci 28. 8. 1764)
1764�66: P. Geminián Gareis
1766�69: P. Eduard Göbel [od 22. 8.]
1769�70: P. Josafat Binder [od 1. 9.]
1770�71: P. Eduard Göbel [od 31. 8.]
1771�74: P. Konrád Grundl [od 30. 8.] (� ve funkci 13. 8. 1774)
1774�77: P. Josafat Binder
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1777�80: P. Kvartus Schneider
1780�83: P. Leopold Rebitzer

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�86: P. Justin Stephan
1787�08: NN (kvardiáni neuvedeni)
1808�12: P. Adjut Turnowsky
1812�21: P. Ataná� Rauch
1821�26: P. Renát Löeppen (� ve funkci 13. 2. 1826)
1826�27: P. Ambro� Schreiber

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�28: P. Ambro� Schreiber
1828�31: P. Rafael Wenzlowsky
1831�33: P. Angelus Michel
1833�35: P. Beda Hanisch
1835�48: P. Anselm Gerzabek
1848�51: P. Václav Kockert
1851�56: P. Vincenc Jüllich
1856�57: P. Albín Ehrlich
1857�71: P. Hilar Martinetz
1871�75: P. Nikandr Heinemann
1875�78: P. Lev Koehler
1878�81: P. Hilar Martinetz
1881�84: P. Salesius Weichmann
1884�90: P. Angelus Krob
1890�11: P. Luká� Mlady
1911�16: P. Franti�ek Frank
1916�19: P. Chrysostom Appl

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1927�29: P. Maxmilián Hilbert
1929�31: P. Monald Van de Walle
1931�32: P. Theodor Mingelinckx (31. 12. 1932 vystoupil z Øádu)
1933�33: P. Amand Wiprächtiger (od ledna do øíjna)
1933�39: P. Paschal Teuns
1939�46: P. Celestýn Bergmeier (v r. 1946 byl odsunut do Nìmecka)
1946�50: P. Jindøich Lakomý
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CZ06 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE ZNOJMO 10

(Znaim, Znojma [Znoyma])

Do Znojma pøi�li první kapucíni ji� roku 1625 a usídlili se pøi premonstrátské
kanonii v Louce, kde je po tøi roky �tìdøe hostil opat Luká� Watzka. Základní
kámen byl polo�en a køí� na místì stavby vztyèen dne 24. 6. 1628 za pøítomnos-
ti císaøe Ferdinanda II. s celou rodinou. Hotový klá�ter posvìtil dne 1. 9. 1632
pomocný biskup olomoucký Filip Bedøich Breuner. Kostel je zasvìcen sv. Janu
Køtitelovi. Fundátorem je správce Markrabství Moravského pan César Gall
a olomoucký biskup kardinál Franti�ek z Dietrich�tejna, dále pak premonstrát
z Louky P. Jan Baptista z Wartenberku a hrabì Jakub Magni. Po záboru v roce
1950 vznikl v klá�teøe charitní domov dùchodcù. Kostel je nyní ve správì brnìn-
ské diecéze. Klá�ter patøil Nábo�enské matici. Restituèní otázka dosud øe�ena
nebyla. 

1628�30: P. Luká� z Rovereta [od 22. 6.] (kvardián) (xxx)
1630�32: P. Basil z Feldkirchen [od 17. 6.] (xxx)
1632�33: P. Marek z Wangen [od 10. 9.] (xxx)
1633�35: P. Pacifik ze Saska [od 17. 9.] (xxx)
1635�37: P. Zachariá� z Mnichova [od 4. 5.] (xxx)
1637�38: P. Cyprián z Mnichova [od 11. 9.] (xxx)
1638�39: P. Bartolomìj Suevus [od 6. 8.] (xxx)
1639�40: P. Mikulá� ze Schönbergu [od 29. 7.] (Fabritius)
1640�41: P. Leopold ze Schardingu [od 24. 8.] (xxx)
1641�43: P. Bonaventura Brunoviensis [od 6. 9.] (xxx)
1643�45: P. Ferdinand z Lodi [od konce øíjna] (xxx)

(NN: kvardiáni neuvedeni � snad tentý�)

1646�47: P. Josafat z Fuldy [od 16. 7.] (Renner)
1647�48: P. Rajmund z Mnichova [od 23. 8.] (Textor)
1648�50: P. Alexandr z Frimburku [od 4. 6.] (xxx)
1650�51: P. Barnabá� z Bambergu [od 7. 10.] (xxx)
1651�52: P. Ataná� z Mnichova [od 3. 8.] (Weslmüller)
1652�55: P. Rajmund z Mnichova [od 31. 5.] (Textor) (� ve funkci 16. 5. 1655)
1655�56: P. Benignus z Moravy (Gebel)
1656�57: P. Stanislav ze Saska [od 2. 9.] (Wesch)
1657�59: P. Gerhard ze Slezska [od 12. 7.] (Titellius)
1659�60: P. Hugo z Breisgau [od 16. 9.] (Lang)
1660�61: P. Zeno z Würzburgu [od 22. 7.] (xxx)
1661�64: P. Alois z Mnichova [od 18. 5.] (Samer)
1664�67: P. Bernard z Feldkirchen [od 14. 7.] (xxx)
1667�68: P. Hyacint Franco [od 15. 8.] (Simon)
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1668�70: P. Hugo z Breisgau [od 31. 8.] (Lang)
1670�71: P. Cyriak z Lucernu [od 29. 8.] (xxx)
1671�72: P. Hyacint Franco [od 28. 8.] (Simon)
1672�73: P. Makarius ze Salcburku [od 11. 8.] (Perger)
1673�74: P. Klétus z Mnichova [od 28. 4.] (Widman)
1674�76: P. Bazil z Bavorska [od 24. 8.] (Zörer)
1676�77: P. Dominik ze Slezska [od 24. 4.] (Linke)
1677�81: P. Florinus ze �týrska [od 20. 8.] (xxx)
1681�82: P. Bartolomìj z Mostu [od 20. 2.] (xxx)
1682�84: P. Bernardin z Würzburgu [od 17. 9.] (xxx)
1684�87: P. Geminián z Reina [od 1. 9.] (Beyser)
1687�90: P. Demetrius z Günzburgu [od 18. 4.] (xxx)
1690�93: P. Crescencián z Chomutova [od 26. 5.] (xxx)
1693�95: P. Severin z Chomutova [od 17. 4.] (xxx)
1695�98: P. Marián z Lucemburska [od 25. 11.] (xxx)
1698�00: P. Anicet Bavarus [od 26. 9.] (Reinhard)

1700�02: P. Chrysant Calvinus [od 26. 11.]
1702�03: P. Ezechiel Köhler [od 15. 9.]
1703�05: P. Chrysant Calvinus [od 15. 9.]
1705�08: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 2. 5.]
1708�11: P. Nazarius Franck [od 11. 5.]
1711�14: P. Ezechiel Köhler [od 8. 5.]
1714�17: P. Nicefor Richter [od 13. 7.]
1717�18: P. Marinus Flixius [od 21. 5.]
1718�21: P. Erasmus Peth [od 26. 8.]
1721�23: P. Egid Weis [od 25. 7.]
1723�25: P. Elizeus Rumler [od 11. 6.] (� ve funkci 24. 1. 1725)
1725�28: P. Sabinus Schrihon [od 1. 6.]
1728�29: P. Auracián Runge [od 30. 4.]
1729�31: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 2. 9.]
1731�32: P. Koloman Kerner [od 31. 8.]
1732�34: P. Libor Winkelhofer [od 29. 8.]
1734�37: P. Severus Palliari [od 27. 8.]
1737�40: P. Gerinus Stanner [od 30. 8.]
1740�43: P. Walter Wolkner [od 2. 9.]
1743�45: P. Auracián Runge [od 6. 9.]
1745�47: P. Dominik Kettler [od 27. 8.]
1747�50: P. Iluminát Palliari [od 1. 9.]
1750�53: P. Hugolin Zimmerhackl [od 28. 8.]



169

1753�56: P. Libor Winkelhofer [od 23. 8.]
1756�60: P. Geminián Gareis [od 4. 9.]
1760�63: P. Dominik Kettler [od 26. 9.]
1763�66: P. Eduard Göbel [od 9. 9.]
1766�69: P. Romedius Donatin [od 22. 8.]
1769�70: P. Viktor Lippert [od 1. 9.]
1770�73: P. Dominik Kettler [od 31. 8.]
1773�74: P. Isaurus Richter
1774�77: P. Marcián Hofmann
1777�80: P. Edmund Esinger
1780�01: P. Alfons Kopfinger
1781�83: P. Jan Sark. Caivas

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�86: P. Jan Sark. Caivas
1786�87: P. Prokop Schubert

 (Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�33: P. Benjamín Lukes
1833�33: P. Vavøinec z Br. Komorowsky
1833�36: P. Rudolf Matheyczek
1836�39: P. Wolfgang Koehler
1839�42: P. Martin Czegley
1842�48: P. Moøic Schrutka
1848�50: P. Daniel Pokorny
1850�71: P. Luká� Ficht
1871�75: P. Aurel Hauswirth
1875�78: P. Benedikt Stein
1878�81: P. Demetrius Klitzner
1881�84: P. Generosus Saukup
1884�96: P. Pius Krichenbauer
1896�99: P. Eusebius Würfel
1899�02: P. Pavlín Krko�ka
1902�06: P. Pavel Massak (v r. 1906 byl sekularizován do Diecéze brnìnské)
1906�08: P. Albert Stefka
1908�29: P. Pavlín Krko�ka
1929�32: P. Moøic Ludva
1932�35: P. Mansvet Ston
1935�39: P. Chrysostom Klucsnik (pùvodem z Vídeòské provincie)
1939�40: P. Fulgenz Goweditsch (klá�ter spravován z Vídeòské provincie)
1940�42: P. Albin Fetzel (klá�ter spravován z Vídeòské provincie)
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1942�45: P. Fulgenz Goweditsch (klá�ter spravován z Vídeòské provincie)
1945�47: P. Adaukt Bubeník (v r. 1947 byl sekularizován do Diecéze brnìnské)
1947�50: P. Josef Zatloukal

(V dobì po Pra�ském jaru 1968 byla pøi klá�teøe na tøi roky obnovena øeholní
komunita.)

1969-71: P. Amand �vejcar (jako faráø zde pak zùstal a� do své smrti v r. 1993)

CZ07 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE LITOMÌØICE 11

(Leitmeritz, Litomericium)

Do Litomìøic pøi�li kapucíni r. 1635 na pozvání kon�elù mìsta a se souhlasem
císaøe Ferdinanda II. z 17. 11. 1633. Stavba klá�tera byla financována z milodarù
a zahájena a� r. 1637, proto�e se dlouho nedaøilo najít vhodné stavební místo.
Kvùli nedostatku financí se v�ak zaèal stavìt konvent a� v r. 1647. Základní
kámen kostela byl polo�en dne 27. 8. 1649. Fundátorem kostela je hrabì Fran-
ti�ek Schlick, který je v kostele také pohøben. Významnì pøispìl i hrabì Max-
milián z Vald�tejna. Kostel a klá�ter posvìtil dne 7. 10. 1657 první litomìøický
biskup Maxmilián Rudolf baron ze Schleinitz. Kapucíni zpìtnì pøevzali klá�ter
na zákl. pøílohy zákona è. 338/91. V souèasnosti je klá�ter pronajat Støednímu
odbornému uèili�ti stavebnímu. Kostel je spravován Diecézí litomìøickou. 

1635�36: P. Silvestr z Èeské Lípy (Liebzeit) (1. superior) [od 4. 5.]
1636�38: P. Josafat z Fuldy (Renner) [od 25. 4.]
1638�40: P. Oldøich z Prahy (xxx) [od 6. 8.]
1640�42: P. Vojtìch z Vy�kova (xxx) [od 24. 8.]
1642�43: P. Honorius z Ingolstadtu (Schell) [od 11. 7.] (� ve funkci 12. 5. 1643)
1643�46: není zaznamenán pøedstavený
1646�48: P. Zikmund z Lince (Schwager) [od 16. 7.]
1648�49: P. Elizeus z Bruntálu (Bernhard) [od 4. 6.]
1649�50: P. Cyprián z Teplé (xxx) [od 4. 6.]

(Od r. 1650 se v »Liber Provinciae« hovoøí o Litomìøicích jako o »Monasterium
completum«, a proto je zde od tohoto roku ji� jmenován kvardián, aèkoli zøejmì
byla dokonèena pouze èást klá�tera). 

1650�51: P. Bertold ze Slezska (Hoffmann) (1. kvardián) [od 7. 10.]
1651�52: P. Narcis Augustanus (Straub)[od 3. 8.]
1652�55: P. Karel z Opole (Oberland) [od 31. 5.]
1655�58: P. Amand z Bavorska (xxx) [od 2. 7.]

(Dne 7. 10. 1657 bylo konsekrován kostel)

1658�59: P. Bertold ze Slezska (Hoffmann) [od 10. 5.]
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1659�60: P. Sylvius z Breisgau (Trettlin) [od 16. 9.]
1660�62: P. Polykarp z Freiburgu (Reisch) [od 22. 7.]
1662�63: P. Theodosius z Èeských Budìjovic (Daudlebsky) [od 16. 9.]
1663�66: P. Engelbert z Bíliny (Leilenek) [od 5. 8.]
1666�68: P. Hypolit z Èeského Krumlova (Mayr) [od 27. 8.]
1668�71: P. Ladislav z Bíliny (Peylen) [od 31. 8.]
1671�73: P. Severin z Èech (xxx) [od 28. 8.]
1673�76: P. Evarist z Èeského Krumlova (Hettinger) [od 28. 4.] (� ve funkci

13. 7. 1676)
1676�77: P. Nicefor z Kutné Hory (Skalsky de Ruba) [od 24. 4.]
1677�81: P. Sabinus z Èeského Krumlova (Kalchreitter) [od 20. 8.]
1681�83: P. Longin z Prahy (Slanensky) [od 20. 2.]
1683�86: P. Jaroslav z Nepomuku (xxx) [od 13. 9.]
1686�88: P. Damascén z Èeského Krumlova (xxx) [od 3. 5.]
1688�90: P. Serenus z Prahy (Chmelina) [od 27. 8.]
1690�91: P. Oswald ze Strakonic (xxx) [od 26. 5.]
1691�93: P. Timotej z Èech (Dohalzky) [od 21. 9.]
1693�94: P. Didak z Jihlavy (Rautz) [od 17. 4.]
1694�95: P. Eusebius z Prahy (xxx) [od 20. 8.]
1695�97: P. Emilián z Hranièek (Swoboda) [od 25. 11.]
1697�00: P. Sigisbert z Hranic na M. (Zieh) [od 5. 7.]

1700�02: P. Protasius Heliades [od 26. 11.]
1702�03: P. Honorát Kubik [od 15. 9.] (Kubík)
1703�06: P. Jan Evangelista Zeiske [od 15. 9.]
1706�09: P. Elektus Khole [od 27. 8.]
1709�11: P. Sigisbert Zieh [od 6. 9.]
1711�12: P. Elektus Khole [od 8. 5.]
1712�14: P. Adam Powolil [od 9. 9.] (Povolil)
1714�17: P. Oto Ortner [od 13. 7.]
1717�20: P. Timotej Walla [od 21. 5.] (Vala)
1720�21: P. �tìpán Hagek [od 31. 5.] (� ve funkci 23. 2. 1721) (Hájek)
1721�23: P. Placid Breüer [od 25. 7.]
1723�26: P. Ildefons Horky [od 11. 6.] (Horký)
1726�29: P. Alexandr Huber [od 13. 9.]
1729�31: P. Timotej Walla [od 2. 9.] (Vala)
1731�34: P. Nivard Sexstädter [od 31. 8.]
1734�37: P. Elektus Nedoma [od 27. 8.]
1737�38: P. Placid Helczl [od 30. 8.]
1738�41: P. Emilián Wellich [od 29. 8.]
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1741�43: P. Václav Pfeffer [od 25. 8.]
1743�44: P. Franti�ek Siegel [od 6. 9.]
1744�46: P. Primus Diettel [od 28. 8.]
1746�49: P. Jan Petr Wostroczky [od 26. 8.]
1749�50: P. Achác Bayer [od 5. 9.] (Bajer)
1750�51: P. Dominik Kettler [od 28. 8.]
1751�54: P. Antonín Grimm [od 3. 9.]
1754�56: P. Kleofá� Bach [od 1. 9.]
1756�58: P. Florencián Francke [od 4. 9.]
1758�62: P. Ondøej Av. Pusch [od 6. 10.] (Pu�)
1762�65: P. Benno Gedliczka [od 27. 8.] (Jedlièka)
1765�68: P. Saturnin Dobrohlaw [od 30. 8.] (Dobrohlav)
1768�71: P. Angelus Roth [od 16. 9.]
1771�71: P. Antonín Eremita Hexel [od 30. 8.] (po dvou mìsících rezignoval na

funkci)
1771�74: P. Burchard Kuranda
1774�76: P. Ezechiel Bunck
1776�79: P. Jeroným Moris
1779�80: P. Hermogenes Michel
1780�83: P. Vavøinec Justiniani Stephan

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783� : P. Ubald Kobera

(NN kvardiáni neuvedeni)

1808�13: P. Cyril Hoch (� ve funkci 8. 2. 1813)
1813�18: P. Franti�ek z P. Leberle
1818�19: P. Augustin Gröschel (� ve funkci 14. 11. 1819)
1819�27: P. Anselm Gerzabek (Jeøábek)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�33: P. Anselm Gerzabek (Jeøábek)
1833�35: P. Rudolf Mathegczek (Matìjíèek)
1835�42: P. Ondøej Langer
1842�45: P. Adjut Birl
1845�49: P. Rupert Summer
1849�53: P. Jan Nepomuk Uhl
1853�55: P. Milo Lefnar
1855�57: P. Rupert Summer
1857�59: P. Albín Ehrlich
1859�64: P. Siard Sorgenfrey
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1864�75: P. Rupert Summer
1875�83: P. Antonín Sallmann
1883�86: P. Angel Krob
1886�11: P. Salesius Weichmann
1911�16: P. Justin Nekula
1916�19: P. Karel Toufar

(NN kvardiáni neuvedeni)

1927�39: P. Ignác Kohl
1939�45: P. Tadeá� Walter
1945�46: P. Remigius Elsper (v r. 1946 byl kvardián odsunut do Nìmecka.)
1946�50: P. Ignác Kohl (r. 1952 se sem vrátil jako administrátor, ale bydlel ji�

v soukromém bytì. Pùsobil zde pøinejmen�ím do r. 1956 a pak r. 1959
zemøel ve starobinci na Moravci)

CZ08 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE HOR�OVSKÝ TÝN 12

(Bischofteinitz, Teinicium [Tynhor�ovium])

Klá�ter byl postaven za hradbami. Rozhodnutí o stavbì padlo na provinèní ka-
pitule dne 6. 9. 1641. Ale stavba, s ohledem na váleèné události, zaèala a�
23. 4. 1650. Základní kámen polo�il dne 27. 8. 1651 pra�ský arcibiskup kardinál
Franti�ek kní�e z Harrachu za pøítomnosti hlavního fundátora, kterým byl maji-
tel panství vrchní prefekt císaøského dvora hrabì Adam z Trautmannsdorfu, jen�
pak stavbou povìøil svého syna Adama Matyá�e. Dne 22. 11. 1652 urèil jeho
patron klá�teru pravidelnou roèní almu�nu. Hotový klá�ter s kostelem posvìtil
vý�e zmínìný pra�ský arcibiskup dne 25. 7. 1654. Kostel byl zasvìcen sv. Vítu.
Stavba pak je�tì pomalu pokraèovala a 2. 7. 1659 posvìtil pra�ský arcibiskup
boèní kapli ke cti Neposkvrnìného Poèetí Panny Marie, a levý boèní oltáø ke cti
sv. Franti�ka Serafínského. Za druhé svìtové války patøil klá�ter do Sudet. Po
roce 1950 bylo v kostele skladi�tì a v klá�teøe jsou od 60. let bytové jednotky.
Vlastnicky patøil rodu Trautmannsdorfù. Restituován v�ak nebyl.

1650�52: P. Norbert Moguntinus (1. superior) [od 7. 10.] (xxx)
1652�53: P. Norbert Moguntinus (1. kvardián) [od 31. 5.] (xxx)
1653�55: P. Cyprián Töplensis [od 2. 7.] (xxx)
1655�58: P. Hugo z Breisgau [od 2. 9.] (Lang)
1658�61: P. Hypolit z Èeského Krumlova [od 10. 5.] (Mayr)
1661�64: P. Luká� ze Slezska [od 18. 5.] (Payr)
1664�65: P. Natanael z Èech [od 14. 7.] (xxx)
1665�68: P. Makarius ze Salcburku [od 28. 8.] (Perger)
1668�70: P. Geminián z Reina [od 31. 8.] (Beyser)
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1670�73: P. Evarist z Èeského Krumlova [od 29. 8.] (Hettinger)
1673�75: P. Bartolomìj z Mostu [od 28. 4.] (xxx)
1675�77: P. Karel z Moravy [od 17. 5.] (xxx)
1677�81: P. Bartolomìj z Mostu [od 20. 8.] (xxx)
1681�83: P. Geminián z Reina [od 20. 2.] (Beyser)
1683�86: P. Chrysant z Tridentu [od 13. 9.] (Calvinus)
1686�88: P. Øehoø z Tachova [od 3. 5.] (xxx)
1688�90: P. Daniel z Kolína [od 27. 8.] (xxx)
1690�91: P. Demetrius z Günzburgu [od 26. 5.] (xxx)
1691�93: P. Prosper z Èeského Krumlova [od 21. 9.] (Hainzlman)
1693�94: P. Anicet z Bavorska [od 17. 4.] (Reinhard)
1694�95: P. Nazarius ze Slezska [od 20. 8.] (Franck)
1695�97: P. Florentin z Frisingen [od 25. 11.] (xxx)
1697�98: P. Makarius z Èeských Budìjovic [od 5. 7.] (xxx)

1698�01: P. Egid Weis [od 26. 9.]
1701�02: P. �tìpán Hagek [od 12. 9.] (Hájek)
1702�05: P. Tiburc Richthammer [od 15. 9.]
1705�08: P. Achác (xxx) (z Chomutova) [od 2. 5.]
1708�09: P. Josef Wittaschek [od 11. 5.]
1709�12: P. Probus Bernfus [od 6. 9.]
1712�14: P. Bartolomìj Walter [od 9. 9.]
1714�15: P. Kalist Falkenham [od 13. 7.] (� ve funkci 17. 2. 1715)
1715�17: P. Vital Gonopik
1717�18: P. Korbinián Grünnwaldt [od 21. 5.]
1718�21: P. Antonín Zahradka de Eylenfels [od 26. 8.]
1721�23: P. Vital Gonopik [od 25. 7.]
1723�25: P. Petronius Kettner [od 11. 6.]
1725�28: P. Peregrin Heymann [od 1. 6.]
1728�29: P. Nicefor Richter [od 30. 4.] (� ve funkci 28. 8. 1729)
1729�32: P. Albanus Braun [od 2. 9.]
1732�34: P. Petr Petterzilka [od 29. 8.]
1734�37: P. Cherubín Adler [od 27. 8.]
1737�40: P. Antonín Maria Lebwohl [od 30. 8.]
1740�43: P. Vít Leiner [od 2. 9.]
1743�46: P. Kasián Winsch [od 6. 9.]
1746�49: P. Ubald Streit [od 26. 8.]
1749�52: P. Rafael Leiner [od 5. 9.]
1752�55: P. Ubald Streit [od 1. 9.]
1755�59: P. Sofoniá� Stantzl [od 29. 8.]
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1759�62: P. Lucián Langer [od 11. 5.] (� ve funkci 20. 5. 1762)
1762�64: P. Geminián Gareis [od 27. 8.]
1764�65: P. Kajetán Lohr [od 31. 8.]
1765�67: P. Viktor Lippert [od 30. 8.]
1767�68: P. Jiøí Antonín Suchomel [od 28. 8.]
1768�71: P. Kvartus Schneider [od 16. 9.]
1771�74: P. Libor Rosmeisl [od 30. 8.]
1774�77: P. Micheá� Kanheiser
1777�80: P. Alipius Slanina
1780�83: P. Hyacint Prosche

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie)

1783�85: P. Petr Regalát Widtmann (20. 9. 1785 pro nemoc rezignoval)
1785�12: P. Severin Vetter
1812�21: P. Franti�ek Borgiá� Benesch (Bene�)
1821�27: P. Jan z Prado Marzy (Marci)

 (Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�32: P. Jan z Prado Marzy
1832�35: P. Anselm Gerzabek (Jeøábek)
1835�36: P. Jakub Grund
1836�38: P. Bernard Ru�ic�ka (Rù�ièka)
1838�39: P. Sigfríd Steffan
1839�48: P. Emanuel Chladt
1848�51: P. Vincenc Jüllich
1851�53: P. Jan Nepomuk Uhl
1853�56: P. Karel Formanek
1856�58: P. Jan Nepomuk Uhl
1858�62: P. Longin Fritsch
1862�68: P. Pacifik Werner
1868�70: P. Basil Reindler
1870�72: P. Ev�en Brix
1872�75: P. Demetrius Klitzner
1875�81: P. Richard Gross
1881�96: P. Rajmund Patzelt
1896�99: P. Eduard Fica
1899�05: P. Germán Heger
1905�16: P. Karel Toufar
1916�19: P. Eduard Fica

(NN: kvardiáni neuvedeni)
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1926�29: P. Robert Kuèera
1929�38: P. Franti�ek Frank
1938�45: P. Ezechiel Kindermann
1945�50: P. Donát Barták13

CZ09 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE SU�ICE 14

(Schüttenhofen, Sutticium)

O stavbì se rozhodlo 6. 9. 1641. Vhodné staveni�tì ale bylo pøipraveno a� na
zásah císaøe koncem r. 1643. S ohledem na pokraèující válku se v�ak zaèalo
stavìt a� 17. 9. 1651, kdy� se podaøilo shromá�dit potøebné prostøedky z dávek
vinného a pivního tácu. Základní kámen toho dne polo�il pra�ský arcibiskup
kardinál Franti�ek kní�e z Harrachu za pøítomnosti Jana Losy hrabìte
z Losinthalu, který zde zastupoval císaøe. Fundátorem klá�tera je císaø Ferdi-
nand III. Na jeho pøání byl klá�terní kostel zasvìcen sv. Felixi z Cantalice.
Z poloviny hotový klá�ter a dokonèený kostel posvìtil tentý� pra�ský arcibisk-
up dne 24. 10. 1655. Zásluhou daru Jindøicha Michala Hyzrleho z Chodù, který
roku 1649 vìnoval kapucínùm milostný obraz Bolestné Matky Bo�í, se z kostela
stalo poutní místo. V r. 1950 byli kapucíni z klá�tera vyhnáni. Klá�ter byl vrácen
Øádu zákonem è. 298/90. Kapucíni se sem po èásteèné rekonstrukci vrátili v létì
1993. Klá�ter je v majetku Provincie kapucínù v ÈR. Kostel je v majetku Bis-
kupství èeskobudìjovického.

1646�49: P. Karel ze Slezska (Oberland) (1. superior, od 16. 7.)
1649�50: P. Franti�ek M. z Brna (Hazlaer)
1650�53: P. Celestýn z Biliny (Peylen)
1653�56: P. Engelbert z Biliny (Leilenek) (1. kvardián)
1656�58: P. Berthold ze Slezska (Hoffman)
1658�59: P. Martin z Pøíboru (Geyroar)
1659�61: P. Vojtìch z Kolína (Zeller)
1661�63: P. Pavlín z Tøebíèe (xxx)
1663�64: P. Theodosius z Èeských Budìjovic (Daudlebsky � Doudlebský)
1664�67: P. Archangel ze Strakonic (Fabritius)
1667�68: P. Theodosius z Èeských Budìjovic (Daudlebsky)
1668�69: P. Roman z Èeského Krumlova (Freyleber)
1669�70: P. Bartolomìj z Mostu (xxx)
1670�73: P. Andronik ze Slezska (Wirschi)
1673�74: P. Longin z Prahy (Slanensky)
1674�77: P. Sabin z Èeského Krumlova (Kalchreitter)
1677�78: P. Severin z Chomutova (xxx)
1678�81: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic (xxx)
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1681�83: P. Marcián ze Salcburku (xxx)
1683�86: P. Eusebius z Prahy (xxx)
1686�88: P. Jaroslav z Èech Nepomucenus (xxx) (� ve funkci 12. 11. 1688)
1688�91: P. Sigisbert z Hranic na M. (Zieh)
1691�93: P. Didak z Jihlavy (Rautz)
1693�95: P. Pavel z Vy�kova (Kuttalik � Kutalík)
1695�98: P. Vít z Hradce Králové (Wiskoczil � Vyskoèil)
1698�00: P. Gervasius Trebenicensis (Slapansky � Solapanský)

1700�01: P. David Pexa
1701�03: P. Cyprián Giel
1703�06: P. Elektus Khole
1706�08: P. Ildefons Horky (Horký)
1708�11: P. Theodor Stängel (�tengl)
1711�14: P. Silvestr Wiskoczil (Vyskoèil)
1714�17: P. Robert König
1717�18: P. Vitalis Gonopik (Konopík)
1718�21: P. Jaroslav Slepiczka (od 26. 8.) (Slepièka)
1721�23: P. Ildefons Horky
1723�26: P. Julián Steiskal (Stejskal)
1726�28: P. Bonifác Czralik (Zralík)
1728�29: P. Sebastián Kaudelka (Koudelka)
1729�32: P. Hilarion Wlassaty (Vlasatý)
1732�34: P. Maternus Ertmann
1734�37: P. Petr Petterzilka (Petr�elka)
1737�40: P. Kalist Vizr
1740�43: P. Jeroným Schnitzenbaumer
1743�46: P. Ubald Streit (�trajt)
1746�47: P. Primus Diettel (od 1. 9.)
1747�50: P. Elzearius Matiegka (Matìjka) (od 1. 9.)
1750�53: P. Gandolf Stengl (�tengl) (od 1. 9.)
1753�56: P. Antonín Eremita Hexel
1756�60: P. Isidor Sekera (od 1. 9.)
1760�62: P. Symforián Czermak (� ve funkci 13. 3. 1762) (Èermák) (od 1. 11.)
1762�64: P. Pavel Eremita Rakos (Rákos) (od 1. 9.)
1764�67: P. Jiøí Antonín Suchomel
1767�68: P. Celerinus Pawlovsky (Pavlovský) (od 1. 9.)
1768�71: P. Protasius Schwartzbach (od 1. 9.)
1771�73: P. Lukán Purek
1773�75: P. Bonifác Schuster
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1775�76: P. Kvartus Schneider
1776�79: P. Anastáz Harnischer
1779�80: P. Venanc Gregoriades
1780�83: P. Eugenián Petzold

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie)

1783�97: P. Fabián Poliwka (Polívka)

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1806�12: P. Donát Holub
1812�15: P. Revokát Raufeisen
1815�20: P. Floribert Schimon (�imon)
1820�21: P. Maxim Novak (Novák)
1821�24: P. Fidel Piskac�ek (Piskáèek)
1824�27: P. Inocenc Holaubek (Holoubek)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�42: P. Inocenc Holaubek (Holoubek)

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1845�48: P. Milo Lefnar
1848�51: P. Emilián Schimec�ek (�imeèek)
1851�54: P. Marius Kral (Král) (od 1. 9.)
1854�57: P. Ev�en Brix
1857�60: P. Matou� Mach
1860�62: P. Berard Dwoøaczek (Dvoøáèek)
1862�67: P. Alois Gezek (Je�ek) (od 9. 9.)
1867�68: P. Ignác Suchanek (Suchánek) (od 7. 9.)
1868�83: P. Ubald Wogtech (Vojtìch) (od 1. 8.)
1883�84: P. Pavlín Klimesch (Klime�) (� ve funkci 8. 12. 1884)
1884�86: P. Tiburc Wyskoèil (Vyskoèil)
1886�89: P. Reginald Balzar (Balcar) (od 1. 9.)
1889�96: P. Augustin Kubes (Kube�) (od 1. 5.)
1896�99: P. Wolfgang Schmarda (�marda)
1899�10: P. Gabriel Matìjèek
1910�11: P. Karel Weinhuber
1911�16: P. Gabriel Matìjèek
1916�30: P. Richard Randák
1930�33: P. Mansvet Ston
1933�35: P. Vladimír Lakomý
1935�39: P. Pavel Trojek
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(NN: kvardiáni neuvedeni)

1942�45: P. Kasián Válek
1945�47: P. Timotej Kyselý
1947�50: P. Ale� Cihláø

(V letech 1950�1990 byla èinnost Øádu násilnì potlaèena a klá�tery konfiskovány
státem. V této dobì tedy neexistují �ádní kvardiáni.)

1990�03: (klá�ter doèasnì neobsazen z dùvodu rekonstrukce)
1993�01: kvardiánem P. Norbert Harant (od 2. 8.) (� ve funkci 1. 11. 2001)
2001�04: (klá�ter po smrti P. Norberta opìt neobsazen, P. Bonfil se pøestìhoval

do Prahy)
2004�06: P. Lev Eliá� � pouze ve funkci rektora kostela (od 1. 7.)

CZ10 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE CHRUDIM 15

(Chrudim, Chrudimium)

Klá�ter byl postaven za hradbami. Pozemky pro klá�ter darovala ji� 14. 3. 1642
a následnì pak 23. 12. 1654 císaøovna Eleonora, ale pro váleèné události a kvùli
sporu s augustiniány, kteøí rovnì� chtìli v Chrudimi stavìt klá�ter, se zahájení
stavby protáhlo a� do r. 1656. Klá�ter a kostel, dokonèené na jiném místì ne�
bylo pùvodnì zamý�leno, posvìtil dne 25. 7. 1665 první královéhradecký biskup
Matìj Ferdinand Sobek z Bílenberku. Souèástí klá�tera byla i Loretánská kaple.
Kostel je zasvìcen sv. Josefu. Jako výroèní datum posvícení byla stanovena
nedìle po svátku sv. Bartolomìje. Fundátorem je kutnohorský purkmistr a kon�el
Jiøí Wikroc�il z Dalmberka. Dne 10. 5. 1947 do�lo na �ádost kapucínù ke zru�ení
klá�tera dekretem Kongregace pro øeholníky N. 4009/47. Je�tì r. 1948 zde byl
jeden knìz kapucín a pak byl klá�ter dán k dispozici Øádu verbistù, kteøí se v té
dobì zaèali �íøit ze Slovenska do èeských zemí. K faktickému pøíchodu verbistù
ale zøejmì nedo�lo. Bìhem doby po roce 1950 klá�ter zanikl. Nyní je objekt ve
vlastnictví mìsta Chrudimi. Kostel je veøejnosti nepøístupný.

1655�60: P. Pavel Palatinus (1. superior) [od 2. 7.] (xxx) (� 30. 11. 1660)
1660�61: P. Emilián z Prahy (1. kvardián) [od 22. 7.] (Wierth)
1661�62: P. Theodosius z Èeských Budìjovic [od 18. 5.] (Daudlebsky)
1662�65: P. Celestýn z Bíliny [od 16. 9.] (Peylen)
1665�66: P. Hypolit z Èeského Krumlova [od 28. 8.] (Mayr)
1666�67: P. Natanael z Èech [od 27. 8.] (xxx)
1667�68: P. Archangel ze Strakonic [od 15. 8.] (Fabritius)
1668�71: P. Karel z Moravy [od 31. 8.] (xxx)
1671�72: P. Lambert ze Slezska [od 28. 8.] (Lattl)
1672�73: P. Bertold ze Slezska [od 11. 8.] (Hoffman)
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1673�74: P. Elzearius ze Slezska [od 28. 4.] (Oppitz)
1674�76: P. Dominik ze Slezska [od 24. 8.] (Linke)
1676�79: P. Demetrius z Günzburgu [od 24. 4.] (xxx)
1679�82: P. Damascén z Èeského Krumlova (xxx)
1682�84: P. Florin ze �týrska [od 17. 9.] (xxx)
1684�87: P. Auxenc Störtzingensis [od 1. 9.] (Scheiber)
1687�90: P. Geminián z Reina [od 18. 4.] (� ve funkci 14. 1. 1690) (Beyser)
1690�93: P. Eusebius z Prahy (xxx)
1693�94: P. Patricius ze �atce [od 17. 4.] (xxx)
1694�95: P. Serafín ze Su�ice [od 20. 8.] (Ludwigkowsky)
1695�97: P. Herkulán ze Salcburku [od 25. 11.] (xxx)
1697�00: P. Ferdinand z Prahy [od 5. 7.] (Buzler)

1700�02: P. Archangel Pohl [od 26. 11.]
1702�03: P. �tìpán Hagek [od 15. 9.] (Hájek)
1703�05: P. Archangel Pohl [od 15. 9.]
1705�08: P. Adam Powolil [od 2. 5.] (Povolil)
1708�11: P. Serafín Ludwigkowsky [od 11. 5.] (Ludvíkovský)
1711�14: P. Oto Ortner [od 8. 5.]
1714�17: P. �tìpán Hagek [od 13. 7.] (Hájek)
1717�18: P. Adam Powolil [od 21. 5.] (Povolil)
1718�21: P. Krescenc Wittina [od 26. 8.]
1721�23: P. Jakobon Mayer [od 25. 7.] (� 9. 9. 1723)
1723�26: P. Jaroslav Slepiczka [od 11. 6.] (Slepièka)
1726�29: P. Protasius Skopetz [od 13. 9.] (Skopec)
1729�31: P. Ignác Fischer [od 2. 9.]
1731�34: P. Knut Hanausek [od 31. 8.]
1734�37: P. Nivard Sexstädter [od 27. 8.]
1737�39: P. Justin Riedl [od 30. 8.] (� ve funkci 6. 5. 1739)
1739�41: P. Baltazar Strzechowsky (Støechovský)
1741�43: P. Achác Bayer [od 25. 8.]
1743�46: P. Rufín Matjeika [od 6. 9.] (Matìjka)
1746�49: P. Fabián Machaczek [od 26. 8.] (Macháèek)
1749�52: P. Primus Diettel [od 5. 9.]
1752�52: P. Matou� Schimanek [od 1. 9.] (� ve funkci 14. 12. 1752) (�imánek)
1752�55: P. Filibert Mikota
1755�57: P. Ubald Streit [od 29. 8.]
1757�60: P. Jan Petr Wostroczky [od 26. 8.]
1760�63: P. Damián Wendelin [od 26. 9.] (Vendelín)
1763�66: P. Filibert Mikota [od 9. 9.]
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1766�68: P. Angelus Roth [od 22. 8.]
1768�71: P. Jaroslav Swoboda [od 16. 9.] (Svoboda)
1771�73: P. Jiøí Antonín Suchomel [od 30. 8.]
1773�76: P. Jaroslav Swoboda (Svoboda)
1776�79: P. Ezechiel Bunck
1779�80: P. Jeroným Moris
1780�83: P. Vendelín Slach de Hrziwitz

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�85: P. Sulpicius Charius (� 8. 5. 1789)

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1806�09: P. Franti�ek Borgiá� Benesch (Bene�)
1809�18: P. Abrahám Pokorny (Pokorný)
1818�24: P. Josef z Leon. Damm
1824�27: P. Jeroným Czi�ek (Èí�ek)
1827�27: P. Alipius Caspar (od 1. 1.) (Ka�par)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�28: P. Alipius Caspar (Ka�par)
1828�30: P. Jan Ev. Zaufal (Coufal)
1830�36: P. Bernard Ru�ic�ka (Rù�ièka)
1836�38: P. Jakub Grund
1838�39: P. Maxmilián Haberhauer
1839�48: P. Natanael Schitra
1848�56: P. Severin Kaukol (Koukol)
1856�64: P. Damascén Matschinek
1864�68: P. Matou� Mach
1868�75: P. Severin Kaukol (Koukol)
1875�78: P. Reginald Balcar
1878�81: P. Probus Schebek (�ebek)
1881�84: P. Germán Heger
1884�89: P. Roman Cihlaø
1889�99: P. Nepomuk Rubringer
1899�02: P. Robert Kuèera
1902�35: P. Matìj Schreiber
1935�38: P. Linus Mann

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1945�48: P. Vladimír Lakomý
1948�50: P. Moøic Ludva (ji� jen jako duchovní správce kostela)
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CZ11 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE SOKOLOV 16

(Falknov nad Ohøí; Falkenau a. d. Eger, Falkenavia)

Rozhodnutí o stavbì padlo r. 1662 a ji� tého� roku pøi�li do Sokolova první
kapucíni, obhlédnout pozemky. Biskupství udìlilo souhlas ke stavbì 27. 8. 1663
a císaø 15. 9. 1663. Hned nato neprodlenì zaèala stavba. Od r. 1664 pùsobil ji�
v tehdej�ím Falknovì nastálo jeden kapucín bydlící v soukromém domì. Stavba
je replikou klá�tera v Hor�ovském Týnì. Klá�ter byl stavìn v letech 1664�65.
V roce 1666 ji� zde byl kanonický poèet øeholníkù. Kostel a klá�ter posvìtil dne
13. 6. 1667 pra�ský arcibiskup kardinál Franti�ek kní�e z Harrachu za pøítomnosti
prvního litomìøického biskupa Maxmiliána Rudolfa barona ze Schleinitz. Kostel
je zasvìcen sv. Antonínovi Paduánskému. Fundátorem je nejvy��í kancléø
Království Èeského Jan Hartwig hrabì z Nostic. Za 2. svìtové války patøil klá�ter
do Sudetského komisariátu. Po roce 1950 klá�ter dlouho chátral a pak se ocitl
ve správì mìsta Sokolova. Kostel je nyní veøejnosti je nepøístupný, mìsto uva�uje
o jeho rekonstrukci pro kulturní úèely. 

1664�65: P. Oto z Lince (1. superior) [od 14. 7.] (Gruebmiller)
1665�66: P. Bernard ze Strá�nice [od 28. 8.] (Münsch)
1666�68: P. Oto z Lince (1. kvardián) [od 27. 8.] (Gruebmiller)
1668�70: P. Sylverius Hannoviensis [od 31. 8.] (Mercator)
1670�73: P. Demetrius z Günzburgu [od 29. 8.] (xxx)
1673�76: P. Bernardin z Würzburgu [od 28. 4.] (xxx)
1676�77: P. Roman z Èeského Krumlova [od 24. 4.] (Freyleber)
1677�79: P. Prosper z Èeského Krumlova [od 20. 8.] (Hainzlman)
1679�82: P. Valerián z Èeského Krumlova (Nuzka)
1682�83: P. Dominik ze Slezska [od 17. 9.] (Linke)
1683�86: P. Marcián ze Salcburku [od 13. 9.] (xxx)
1686�88: P. Chrysant z Tridentu [od 3. 5.] (Calvinus)
1688�91: P. Akursius ze Salcburku [od 27. 8.] (Schleindl)
1691�93: P. Rufín ze Znojma [od 21. 9.] (Thüringer)
1693�94: P. Augustin z Lu�ice [od 17. 4.] (xxx)
1694�94: P. Ondøej z Brna (xxx) (� ve slu�bì dne 15. 12. 1694)
1694�95: P. Vilém z Bíliny [od 20. 8.] (xxx)
1695�97: P. Zachariá� z Ústí [od 25. 11.] (Scherer)
1697�00: P. Herkulán ze Salcburku [od 5. 7.] (xxx)

1700�01: P. Kry�tof Lehmann [od 26. 11.]
1701�02: P. Nikasius (xxx) (z Nisy) [od 12. 9.] (� ve funkci 2. 12. 1702)
1703�03: P. Erasmus Peth [od 10. 2.]
1703�06: P. Ezechiel Köhler [od 15. 9.]
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1706�08: P. Egid Weis [od 27. 8.]
1708�11: P. Ildefons Horky [od 11. 5.] (Horký)
1711�14: P. Antonín Zahradka de Eylenfels [od 8. 5.] (Zahrádka)
1714�17: P. Romedius Beer [od 13. 7.]
1717�18: P. Ezechiel Köhler [od 21. 5.]
1718�20: P. Nikodém Jerschel [od 26. 8.]
1720�23: P. Martinián Latzl [od 31. 5.]
1723�25: P. Poncián Pollner [od 11. 6.]
1725�26: P. Metodìj Heindler [od 1. 6.]
1726�29: P. Michael Becher [od 13. 9.]
1729�31: P. Jeremiá� Netter [od 2. 9.]
1731�34: P. Adeodat Reitenberger [od 31. 8.]
1734�37: P. Rudolf Schröther [od 27. 8.]
1737�38: P. Achác Bayer [od 30. 8.]
1738�40: P. Tadeá� Gürlich [od 29. 8.]
1740�43: P. Kasián Winsch [od 2. 9.]
1743�46: P. Felicissimus Hosper [od 6. 9.]
1746�47: P. Firminián Beer [od 26. 8.]
1747�49: P. Theopist Schauer [od 1. 9.]
1749�52: P. Kasián Winsch [od 5. 9.]
1752�55: P. Liberius Zimmer [od 1. 9.]
1755�59: P. Zeno John [od 29. 8.]
1759�62: P. Sofoniá� Stantzl [od 11. 5.]
1762�65: P. Liberius Zimmer [od 27. 8.]
1765�67: P. Vilém Tribauer [od 30. 8.]
1767�70: P. Agapit Kayroli [od 28. 8.]
1770�73: P. Isaurus Richter [od 31. 8.]
1773�76: P. Dagobert Rösler
1776�77: P. Bartolomìj Smrz
1777�78: P. Hermogenes Michel
1778�81: P. Verekund Peter
1781�83: P. Donacián Brzezina (Bøezina)

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie)

1783�84: P. Donacián Brzezina (Bøezina)
1784�87: P. Servilius Rosenmayer
1787�91: P. Jakub Franz

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1808�11: P. Magnetik Gröss (� ve funkci 6. 9. 1811)
1811�15: P. Thyrsus Laufgen
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1815�21: P. Jan z Prado Marzy (Marci)
1821�24: P. Jordán Estler
1824�27: P. Alois Kugler
1827�27: P. Martinián Bernt (od 1. 1.)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�28: P. Martinián Bernt
1828�32: P. Jakub Grund
1832�33: P. Gabriel Portsch
1833�35: P. Ondøej Langer
1835�39: P. Anselm Sochor
1839�45: P. Egid Wolf
1845�48: P. Aurel Hauswirth
1848�53: P. Basil Reindler
1853�65: P. Gustav Bernfuss
1865�75: P. Antonín Salmann
1875�78: P. Gustav Bernfuss
1878�83: P. Kalasán Kumpf (� ve funkci 20. 1. 1883)
1883�86: P. Luká� Mlady (Mladý)
1886�87: P. Alois Gezek (Je�ek)
1887�96: P. Gustav Bernfuss
1896�05: P. Roman Cihlaø (Cihláø)
1905�29: P. Heøman Klement
1929�35: P. Maxmilián Hilbert
1935�38: P. Heøman Klement

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1945�46: P. Alfons Maria Franz (odsunut do Nìmecka)
1946�50: P. Ondøej Frgal

CZ12 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE KOLÍN 17

(Kolin, Colonia super Albim [Neo Colinium])

Fundátorkou klá�tera je Eleonora hrabìnka Marie z Nostic, roz. Popelová
z Lobkowicz, která pøispìla èástkou 7 500 florénù. Jen pozemek musel zakoupit
sám Øád. Dal�ích nejmenovaní dobrodinci pøispìli na stavbu je�tì 18 100 florénù.
První kapucíni se usídlili v Sokolovì r. 1661 v domì mì��ana Petra Pokorného.
Základní kámen ke stavbì byl v�ak polo�en a� v r. 1666. Hotový klá�ter posvìtil
první královéhradecký biskup Matou� Ferdinand Sobek z Bílenberka dne
27. 6. 1671. Kostel posvìtil tentý� biskup ke cti Nejsvìtìj�í Trojice dne
28. 6. 1671. V letech 1739�41 pro�el klá�ter rozsáhlou pøestavbou. Dále
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24. 7. 1796 objekt vyhoøel a musel projít provizorní dostavbou, nebo� se
z klá�tera a kostela zachovaly jen obvodové zdi. Dùkladnìj�í opravy se klá�ter
doèkal a� v letech 1908�13 za pøispìní beuronských benediktinù z Emauz
v Praze. Proto jsou na kostele patrné prvky beuronského stylu. Po roce 1950 byl
klá�ter v u�ívání mìsta a stal se z nìj internát. K vlastnickému pøevodu
v pozemkových knihách v�ak nedo�lo. Kapucíni proto i bez nutnosti restituce
znovu pøevzali objekty 30. 6. 1991. Kostel po r. 1950 pøe�el do majetku
arcidìkanství kolínského. Provincii kapucínù v ÈR byl klá�ter vrácen darovací
smlouvou z 8. 9. 1995. Od dubna 1999 je klá�ter i s kostelem na 20 let pronajat
Tovary�stvu Je�í�ovu, které zde má svùj kanonický noviciát. 

1662�64: P. Vojtìch z Èech (1. superior) [od 16. 9.] (xxx)
1664�68: P. Ladislav z Biliny [od 14. 7.] (Peylen)
1668�71: P. Bruno z Èeských Budìjovic [od 31. 8.] (Hirsch)
1671�74: P. Bruno z Èeských Budìjovic (1. kvardián) [od 28. 8.]
1674�76: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic [od 24. 8.] (xxx)
1676�79: P. Celestýn z Biliny [od 24. 4.] (Peylen)
1679�81: P. Jakobon z Vy�kova (� ve funkci 2. 8. 1680) (xxx)
1681�82: P. Dominik ze Slezska (Linke)
1682�83: P. Sabinus z Èeského Krumlova [od 17. 9.] (Kalchreitter)
1683�86: P. Longin z Prahy [od 13. 9.] (Slanensky)
1686�87: P. Sebastián ze Slezska [od 3. 5.] (xxx)
1687�90: P. Oswald ze Strakonic [od 18. 4.] (xxx)
1690�93: P. Justin z Chotì�ova [od 26. 5.] (xxx)
1693�94: P. Sigisbert z Moravy [od 17. 4.] (Zieh)
1694�97: P. Konrád z Kolína [od 20. 8.] (Kintzl)
1697�98: P. Serafín ze Su�ice [od 5. 7.] (Ludwigkowsky)
1698�01: P. �tìpán Hagek [od 26. 9.]
1701�03: P. Aurelián Pusch [od 12. 9.]
1703�05: P. Moøic Staviek [od 15. 9.]
1705�08: P. �tìpán Hagek [od 2. 5.]
1708�11: P. Maxmilián Bayer [od 11. 5.]
1711�14: P. Cyprián Giel [ od 8. 5.]
1714�15: P. Hubert Dubensky [od 13. 7.]
1715�17: P. Vít Wiskoczil [od 13. 9.]
1717�18: P. Jaroslav Slepiczka [od 21. 5.]
1718�21: P. Vilém Grün [od 26. 8.]
1721�25: P. Sylverius Demel [od 25. 7.]
1725�28: P. Theodorik Wexl [od 1. 6.]
1728�29: P. Jaroslav Slepiczka [od 30. 4.]
1729�32: P. Justin Riedl [od 2. 9.]
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1732�34: P. Hilarion Wlassaty [od 29. 8.]
1734�37: P. Justin Riedl [od27. 8.]
1737�39: P. Arsenius Pelikan [od 30. 8.]
1739�42: P. Richard Zeisel [od 28. 8.]
1742�45: P. Matou� Schimanek [od 12. 10.]
1745�48: P. Ha�tal Bartholomjei [od 27. 8.]
1748�51: P. �imon Reider [od 28. 8.]
1751�52: P. Ubald Streit [od 3. 9.]
1752�55: P. Kalist Vizr [od 1. 9.]
1755�59: P. Tomá� Akv. Kos [od 29. 8.]
1759�60: P. Damián Wendelin [od 11. 5.]
1760�63: P. Filibert Mikota [od 26. 9.]
1763�65: P. Kancius Kilinger [od 9. 9.]
1765�68: P. Jaroslav Swoboda [od 30. 8.]
1768�70: P. Pantaleon Zebra [od 16. 9.]
1770�71: P. Celerin Pavlowsky [od 31. 8.]
1771�74: P. Bonifác Schuster [od 30. 8.]
1774�77: P. Venanc Gregoriades
1777�80: P. Vendelín Slach de Hrziwitz
1780�83: P. Gerard Kokesch

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�91: P. Gerard Kokesch
1791�94: P. Lucius Thurinsky
1794�08: P. Gerard Kokesch
1808�18: P. Ignác z L. Drewes
1818�27: P. Bertold Zebra

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�29: P. Vavøinec Hladík
1829�49: P. Josef Solill
1849�53: P. Ev�en Brix
1853�56: P. Franti�ek Janiek
1856�58: P. Auxencius Kociwera
1858�63: P. Natanael Schitra
1863�64: P. Franti�ek Janiek
1864�68: P. Ignác Suchanek
1868�89: P. Maxmilián Haberhauer
1889�90: P. Roman Cihlaø
1890�97: P. Celestýn Moc
1897�11: P. Augustin Kubes
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1911�37: P. Milo Lahùlek (od 11. 7.)
1937�43: P. Lambert Studénka (od 6. 2.)
1943�48: P. Cyril Navrátil
1948�50: P. Kasián Válek

(28. 4. 1950 byl klá�ter násilnì zabrán státní mocí a po r. 1990 ji� komunita
nebyla obnovena. Kapucíni pøevzali klá�ter 8. 9. 1995. 27. 4. 1999 byl klá�ter
i s kostelem na 20 let pronajat Tovary�stvu Je�í�ovu, které zde má svùj kanonický
noviciát.)

CZ13 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE FULNEK 18

(Fulnek, Fulneca [Fulnecium])

V okolí Fulneku pùsobili kapucíni ji� v letech 1622 a 1624, kdy sem jako kazatelé
docházeli z olomouckého klá�tera. Teprve r. 1674 pøislíbil pøedseda apelaèního
soudu Jan Franti�ek hrabì z Vrbna poskytnout obnos potøebný ke stavbì. Stavba
byla zahájena dne 11. 10. 1674 na panském pozemku. Bìhem stavby bydleli
bratøi v domì jistého rodu Grisensturmù a bohoslu�by slou�ili v kapli sv. Rocha.
S ohledem na po�ár dne 3. 9. 1676, který po�kodil i novostavbu, museli bratøi
24. 10. 1676 postoupit dùm, ve kterém bydleli jeho dìdicùm a pøestìhovat se do
rozestavìného klá�tera. Dne 3. 10. 1677 byla nejsvìtìj�í svátost pøenesena z kaple
sv. Rocha do chóru budoucího kostela a zaèaly se zde konat bohoslu�by. Kostel
a klá�ter byl vzhledem ke smrti fundátora dokonèen a posvìcen a� 29. 7. 1683
poté, co jeho svìtitel pomocný biskup olomoucký Jan Josef hrabì Breuner
provedl slavnostní polo�ení základního kamene pod oltáø sv. Andìlù strá�ných.
Kostel je zasvìcen sv. Josefu Pìstounovi Pánì. Ke klá�teru patøila i Loretánská
kaple v tìsném sousedství klá�terního kostela, kterou tentý� biskup posvìtil dne
30. 7. 1683. Dne 28. 8. 1694 klá�ter opìt vyhoøel a musel být znovu vystavìn.
V roce 1950 byl klá�ter násilnì zru�en státem a kdy� se v r. 1969 kapucíni opìt
vrátili do Fulneku, klá�ter byl ji� neobyvatelný a bratøi pùsobili pøi bývalém
augustiniánském klá�teøe ve Fulneku. Nyní je pùvodní kapucínský klá�ter ve
vlastnictví mìsta Fulneku, je státem chránìnou památkou a mìsto provádí jeho
rekonstrukci. 

1668�69: P. Ignác ze �týrska (Brem) (1. superior) [od 31. 8.]
1669�70: P. Hermenegild z Pasova (Hojer) [od 14. 9.]
1670�71: P. Agapit z Èeského Krumlova (Therwald) [od 29. 8.]
1671�72: P. Alois Gaudingensis (Samer) [od 28. 8.] (� ve funkci 17. 1. 1672)
1672�73: P. Jan Baptista ze �týrska (Wetzel)
1673�74: P. Roman z Èeského Krumlova (Freyleber) [od 28. 4.]
1674�79: P. Elzearius z Riedenu (Schmidleithner) [od 24. 8.]
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1679�82: P. Linus z Bavorska (xxx)
1682�83: P. Anicet z Bavorska (Reinhard) (1. kvardián) [od 17. 9.]
1683�86: P. Sebastián ze Slezska (xxx) [od 13. 9.]
1686�87: P. Krescencián z Chomutova (xxx) [od 3. 5.]
1687�90: P. Bernardin z Würzburgu [(xxx) od 18. 4.]
1690�93: P. Klaudián z Brna (Monspart) [od 26. 5.]
1693�95: P. Juniper ze �pýru (xxx) (kvardián) [17. 4.]
1695�97: P. Juniper ze �pýru (xxx) (superior � po vyhoøení klá�tera)
1697�98: P. Didak z Jihlavy (Rautz) (superior) [od 5. 7.]
1698�00: P. Ale� z Chomutova (xxx) (superior) [od 26. 9.]

1700�01: P. Erasmus Peth (kvardián) [26. 11.]
1701�02: P. Inocenc Pernfuss [od 12. 9.]
1702�05: P. Fulgenc (xxx) (z Jihlavy) [od 15. 9.]
1705�08: P. Hyacint Holtzhacker [2. 5.]
1708�10: P. Joachim Wilschke [od 11. 5.] (� ve funkci 2. 10. 1710)
1710�12: P. Justinián Spittanus
1712�15: P. Pavlín Hahn [od 9. 9.]
1715�18: P. Metodìj Heindler [od 13. 9.]
1718�19: P. Jan Kapistrán Radkowsky [od 26. 8.] (� ve funkci 4. 8. 1719)
1719�21: P. Ernbert Kuntze [od 25. 8.]
1721�23: P. Kristián Abisch [od 25. 7.]
1723�26: P. Edmund Reimer [od 11. 6.]
1726�29: P. Reginald Schwingler [od 13. 9.]
1729�32: P. Adrián Grosputz [od 2. 9.]
1732�34: P. Klétus Kresta [od 29. 8.]
1734�37: P. Libor Winkelhofer [od 27. 8.]
1737�40: P. Bla�ej Diettner [od 30. 8.]
1740�43: P. Gerinus Stanner [od 2. 9.]
1743�44: P. Vít Leiner [od 6. 9.]
1744�47: P. Telesfor Schneider [od 28. 8.]
1747�50: P. Robert Urban [od 1. 9.]
1750�51: P. Rogát Plech [od 28. 8.]
1751�57: P. Albert Weis [od 3. 9.]
1757�60: P. Libertin Siegl [od 26. 8.]
1760�61: P. Simplicián Siruczek [od 26. 9.]
1761�64: P. Theopist Schauer [od 27. 9.]
1764�67: P. Abdon Hauer [od 31. 8.]
1767�68: P. Edmund Esinger [od 28. 8.]
1768�71: P. Libor Rosmeisl [od 16. 9.]
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1771�74: P. Alfons Kopfinger [od 30. 8.]
1774�76: P. Anastáz Harnischer
1776�77: P. Kvartus Schneider
1777�79: P. Marcián Hofmann
1779�82: P. Archangel Auftifer
1782�83: P. Abdon Hauer

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�86: P. Abdon Hauer

(NN: kvardiáni neuvedeni � v letech 1784�1827 si je volila sama komunita)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�33: P. Jan z Boha Weber
1833�36: P. Tomá� Boschowsky (Bo�ovský)
1836�42: P. Luká� Ficht
1842�48: P. Emanuel Jurzena (Juøena)
1848�53: P. Wolfgang Koehler (Köhler)
1853�54: P. Arno�t Gockert
1854�56: P. Felicián Bayer (Bajer)
1856�62: P. Chrysant Himmel
1862�64: P. Adjut Birl
1864�71: P. Emil Mittelbach
1871�86: P. Albín Ehrlich
1886�88: P. Tiburc Wyskoèil (Vyskoèil)
1888�90: P. Eusebius Würfel
1890�96: P. Petr Achterling
1896�99: P. Ildefons Komárek
1899�02: P. Wolfgang Schmarda (�marda)
1902�05: P. Pavlín Krko�ka
1905�16: P. Ildefons Komárek
1916�19: P. Justin Nekula

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1927�30: P. Linus Mann
1930�35: P. Pavlín Krko�ka
1935�38: P. Tadeá� Walter
1938�39: P. Kalist Birke
1939�46: P. Wolfram Prohaska (Procházka) (v r. 1946 odsunut do Nìmecka)
1946�50: P. Agathangel Sovadina



190

(V roce 1950 byl klá�ter násilnì zru�en státem a kdy� se v r. 1969 kapucíni opìt
vrátili do Fulneku, klá�ter byl ji� zcela neobyvatelný a kapucíni proto pùsobili
pøi bývalém augustiniánském klá�teøe ve Fulneku. Pùvodní klá�ter je nyní ve
vlastnictví mìsta Fulneku.)

(Po Pra�ském jaru 1968 byla v letech 1969�70 pøi augustiniánské faøe krátce
obnovena øeholní komunita pod vedením P. Dr. Hypolita Segeti. Opìtovné
zhor�ení politického klimatu si v�ak v r. 1970 vynutilo její rozpu�tìní.)

1969�84: P. Dr. Hypolit Sege�a (� ve funkci 11. 8. 1984)

1984�95: P. Jan Ev. Vícha (od r. 1974 byl souèasnì provinciálem)

1995�99: P. Jiljí Friedl (od 1. 1.)

(Na zasedání provinèního definitoria dne 4. 11. 1998 bylo rozhodnuto, �e
kapucíni z personálních dùvodù ukonèí svou pøítomnost ve Fulneku ke dni
30. 6. 1999. Mìstská fara byla pøedána do správy Diecéze ostravsko-opavské.)

CZ14 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE OPOÈNO 19

(Opotschno � Opoczna)

Pape�ské povolení ke stavbì bylo udìleno 7. 3. 1674, biskupské dne 10. 4. 1674
a císaøské dne 16. 6. 1674. Se stavbou se zaèalo 11. 6. 1674. Základní kámen ke
stavbì polo�il dne 30. 7. 1674 za pøítomnosti fundátorù královéhradecký biskup
Jan Franti�ek baron z Talmberku. Bratøi byli do hotového klá�tera uvedeni dne
23. 5. 1677. Klá�ter s kostelem posvìtil dne 14. 8. 1678 tentý� královéhradecký
biskup. Fundátory byl Ludvík hrabì Colloredo z Walsee a jeho man�elka Marie
Zuzana Eleonora roz. z Zinzendorfu. Dne 1. 5. 1733 klá�ter i s kostelem vyhoøel
a o tøi roky pozdìji musel být znovu vystavìn péèí jeho patrona hrabìte Rudolfa
Colloreda a knì�ny Marie Antonie z Montecuculi roz. z Colloredo a z penìz
mnoha dal�ích dobrodincù. Po vyhnání kapucínù v roce 1950 sídlily v klá�teøe
rùzné sociální ústavy. Dnes klá�ter patøí mìstu, kostel patøí Diecézi
královéhradecké. 

1674�74: P. Elzearius ze Slezska (architekt) (Oppitz)
1674�77: P. Bruno z Èeských Budìjovic (1. superior) [od 24. 8.] (Hirsch)
1677�81: P. Silvestr z Bíliny (1. kvardián) [od 20. 8.] (Hajeck)
1681�83: P. Damián z Vídnì [od 20. 2.] (xxx)
1683�86: P. Sabinus z Èeského Krumlova [od 13. 9.] (Kalchreitter)
1686�87: P. Sigisbert z Moravy [od 3. 5.] (Zieh)
1687�90: P. Marcián ze Salcburku [od 18. 4.] (xxx)
1690�91: P. Ale� z Chomutova [od 26. 5.] (xxx)
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1691�94: P. Akursius ze Salcburku [od 21. 9.] (Schleindl)
1694�95: P. Øehoø z Tachova [od 20. 8.] (� ve funkci 21. 3. 1695) (xxx)
1695�97: P. Protasius z Litomìøic [od 25. 11.] (Heliades)
1697�97: P. Akursius ze Salcburku [od 5. 7.] (� ve funkci 17. 10. 1697)

(Schleindl)
1698�00: P. David z Tøebíèe (Pexa)

1700�01: P. Inocenc Pernfus [od 26. 11.]
1701�03: P. Serenus Chmelina? [od 12. 9.]
1703�06: P. Florenc Schmidt [od 15. 9.]
1706�09: P. Didak Rautz [od 27. 8.]
1709�12: P. Florentin (xxx) (z Frisingen) [od 6. 9.]
1712�14: P. Ildefons Horky [od 9. 9.]
1714�17: P. Adam Powolil [od 13. 7.]
1717�20: P. Edmund Reimer [od 21. 5.]
1720�23: P. Filip Schönwitz [od 31. 5.]
1723�24: P. Adam Powolil [od 11. 6.] (� ve funkci 27. 12. 1724)
1725�26: P. Nicefor Richter
1726�28: P. Sebastián Kaudelka [od 13. 9.]
1728�29: P. Justin Riedl [od 30. 4.]
1729�31: P. Filip Schönwitz [od 2. 9.]
1731�33: P. Ignác Fischer [od 31. 8.]

(Dne 1. 5. 1732 klá�ter zcela vyhoøel)

1733�36: P. Jakub Meltzer (superior) [od 21. 8.]
1736�38: P. Jakub Meltzer (kvardián) [od 1. 6.]
1738�41: P. Severus Palliari [od 29. 8.]
1741�42: P. Emilián Wellich [od 25. 8.] (� ve funkci 20. 5. 1742)
1742�45: P. Mansuet Liebscher
1745�46: P. Franti�ek Siegel [od 27. 8.]
1746�49: P. Remigius Zimmer [od 26. 8.]
1749�50: P. Fabián Machaczek [od 5. 9.]
1750�52: P. Mansvet Liebscher [od 28. 8.]
1752�55: P. Florenc Schicht [od 1. 9.]
1755�58: P. Osvald Betula [od 29. 8.] (� ve funkci 12. 4. 1758)
1758�58: P. Gandolf Stengl (prozatímní superior a vikáø)
1758�59: P. Remigius Zimmer (od 22. 10.) (� ve funkci 15. 9. 1759)
1759�63: P. Kancius Kilinger
1763�65: P. Damián Wendelin [od 9. 9.]
1765�66: P. Benno Gedliczka [od 30. 8.] (� ve funkci 6. 9. 1766)
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1766�66: P. Faustin Walko (prozatímní superior a vikáø)
1766�68: P. Damián Wendelin [od 17. 10.] (� ve funkci 16. 3. 1768)
1768�68: P. Faustin Walko (prozatímní superior a vikáø)
1768�71: P. Saturnin Dobrohlaw [od 3. 10.]
1771�73: P. Protasius Schwartzbach [od 30. 8.] (� ve funkci 3. 9. 1773)
1773�74: P. Pantaleon Zebra
1774�77: P. Deikola �imana
1777�79: P. Venanc Gregoriades
1779�80: P. Ezechiel Bunck
1780�83: P. Zosymus Niemetz

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�96: P. Venanc Gregoriades (� ve funkci 18. 3. 1796)
1796�99: P. Amián Quästl (od 7. 4.)
1799�03: P. Brikcius Sasawsky
1803�06: P. Amián Quästl
1806�12: P. Bertold Zebra
1812�13: P. Floribert Schimon (1813 rezignoval)
1813�18: P. Benignus Fridrich (� ve funkci 13. 1. 1818)
1818�24: P. Nereus Suchy
1824�27: P. Ludvík Ninger

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�29: P. Ludvík Ninger (do 6. 8. 1829)
1830�36: P. Jan Zaufal
1836�36: P. Luká� Ficht (administrátor kvardianátu) (od 30. 4. do 20. 10.)
1836�37: P. Osvald Grammel (vikáø a administrátor kvardianátu) (do 1. 2.)
1837�42: P. Moøic Schrutka (do 4. 8.)
1842�48: P. Matou� Mach
1848�51: P. Franti�ek Janiek
1851�54: P. Daniel Pokorný (do 28. 1.)
1854�58: P. Natanael Schitra (nejprve administrátor kvardianátu a pak i kvardián)

(do 10. 9.)
1858�59: P. Auxenc Kociwera (do 2. 10.)
1859�63: P. Matou� Mach (do 25. 10.)
1863�72: P. Franti�ek Janiek (do 1. 9.)
1872�77: P. Albert Chlumecky (do 17. 9.)
1877�85: P. Roman Cihlaø
1885�93: P. Germán Heger (do 3. 9.)
1893�94: P. Øehoø Kott (administrátor) (do 8. 8.)
1894�00: P. Øehoø Kott (kvardián) (do záøí)
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1900�13: P. Richard Randák
1913�16: P. Linus Mann
1916�16: P. Sarkandr Dostál (do 9. 11.)
1916�17: P. Moøic Ludva (administrátor kvardianátu) (do 1. 12.)
1917�19: P. Moøic Ludva (kvardián)

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1926�29: P. Moøic Ludva
1929�35: P. Klement Hudec
1935�38: P. Petr Kulísek
1938�42: P. Vladimír Lakomý ?
1942�45: P. Jan Nep. Bubeník
1945�47: P. Lev Trojek
1947�50: P. Vladimír Lakomý (zùstal pøi kostele i po zabrání klá�tera, který do

r. 1952 slou�il jako charitní domov pro pøestárlé øeholníky; zemøel
v�ak v r. 1965 v internaci v Broumovì!)

CZ15 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE �ATEC 20

(Saaz, Zatecium [Ziattecium])

První kapucíni pøi�li do �atce v srpnu 1675 na základì �ádosti èásti obyvatel
mìsta. Pøijetí bratøí v�ak nebylo pøíli� srdeèné, proto�e èást obyvatelstva byla
naklonìna franti�kánùm a nìkteøí nestáli o �ádný klá�ter. Za pomoci vlivného
kon�ela Kristiána Ferdinanda Ungera a jiných pøíznivcù se v�ak dílo podaøilo.
Z poèátku pùsobili kapucíni v provizorním obydlí u kostelíka sv. Jakuba. Je�tì
tého� roku ale z penìz dobrodincù koupili za 600 florénù statek Jana Hossmana
a dne 20. 9. 1675 za 300 florénù tzv. Wodiczkùv �pitál, pøi kterém pak pùsobili.
Klá�ter byl postaven za hradbami mìsta. Zahradu a vinici pro pozemek stavby
daroval dne 4. 10. 1675 �atecký kon�el Bohuslav Kry�tof Mayner z Wolken-
bachu. Základní kámen ke stavbì polo�il ale ji� dne 9. 8. 1675 pomocný biskup
pra�ský Jan Ignác Dlauhowesky. Stavba stále 23. 691 florénù a byla dokonèena
r. 1683. Klá�ter s kostelem posvìtil dne 10. 10. 1683 pomocný biskup pra�ský
Jan Ignác z Longa Villa. Kostel je zasvìcen Nanebevzetí Panny Marie.
Fundátorkou kostela a klá�tera je man�elka nejvy��ího prefekta Království
èeského Ludmila Eva Franti�ka hrabìnka z Kolovrat roz. baronka z Hýzrlová
z Chodù. Významnì pøispìla také Marie Sidonie z Warrensbachu. Za 2. svìtové
války patøil klá�ter do Sudetského komisariátu. Po roce 1950 do r. 1988 zde
sídlil domov dùchodcù. Od té doby je objekt opu�tìný a chátrá. 

1675�77: P. Bartolomìj z Mostu (1. superior) (xxx)
1677�78: P. Maurus z Èeských Budìjovic [od 20. 8.] (Farco)
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1678�80: P. Dominik ze Slezska (Linke)
1680�82: P. Bruno z Èeských Budìjovic (Hirsch)
1682�84: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic (1. kvardián) [od 17. 9.] (xxx)
1684�86: P. Kazimír z Èeského Krumlova [od 1. 9.] (xxx)
1686�87: P. Juniper Spirensis [od 3. 5.] (xxx)
1687�90: P. Eusebius z Prahy [od 18. 4.] (xxx)
1690�93: P. Anicet z Bavorska [od 26. 5.] (Reinhard)
1693�95: P. Karel z Jihlavy [od 17. 4.] (Neümann)
1695�97: P. Ale� z Chomutova [od 25. 11.] (xxx)
1697�98: P. Zachariá� Austensis [od 5. 7.] (Scherer)
1698�00: P. Justin z Chotì�ova [od 26. 9.] (xxx)

1700�01: P. Samuel z Bíliny [od 26. 11.] (� ve funkci 2. 2. 1701) (xxx)
1701�01: P. Reginald (xxx) (Palatinus)
1701�02: P. Fabián Linder [od 12. 9.]
1702�03: P. Makarius (xxx) (z Èeských Budìjovic) [od 15. 9.]
1703�06: P. Andronik Hentsa [od 15. 9.]
1706�08: P. Ferdinand Buzler [od 27. 8.]
1708�11: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 11. 5.]
1711�14: P. Jordán Grillmayer [od 8. 5.]
1714�17: P. Engelmar Günth [od 13. 7.]
1717�20: P. Martinián Latzl [od 21. 5.]
1720�23: P. Poncián Pollner [od 31. 5.]
1723�26: P. Michael Becher [od 11. 6.]
1726�29: P. Longin Kretschmer [od 13. 9.]
1729�31: P. Cherubín Adler [od 2. 9.]
1731�34: P. Rudolf Schröther [od 31. 8.]
1734�36: P. Michael Becher [od 27. 8.]
1736�37: P. Prokop Ducha [od 1. 6.]
1737�40: P. Longin Kretschmer [od 30. 8.]
1740�42: P. Antonín Maria Lebwohl [od 2. 9.] (� ve funkci 30. 1. 1742

v Teplicích)
1742�45: P. Barnabá� Laube
1745�47: P. Rogát Plech [od 27. 8.]
1747�49: P. Kasián Winsch [od 1. 9.]
1749�51: P. Theopist Schauer [od 5. 9.]
1751�54: P. Sofoniá� Stantzl [od 3. 9.]
1754�57: P. Filip Ben. Kokert [od 1. 9.]
1757�60: P. Leodegar Gellner [od 26. 8.]
1760�63: P. Kajetán Lohr [od 26. 9.]
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1763�65: P. Florid Kornmann [od 9. 9.]
1765�68: P. Libertin Siegl [od 30. 8.]
1768�71: P. Narcis Görbig [od 16. 9.]
1771�74: P. Anthelm Hirtmayer [od 30. 8.]
1774�76: P. Narcis Görbig
1776�77: P. Genuin Götzl
1777�80: P. Leopold Rebitzer
1780�83: P. Protasius Bayerle

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�87: P. Petr Ap. Lippert

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1806�21: P. Nikandr Rösch
1821�24: P. Poncián Letz
1824�27: P. Martinián Bernt
1827�27: P. Jeroným Czi�ek [od 1. 1.]

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�29: P. Jeroným Czi�ek
1829�32: P. Angelus Michel
1832�39: P. Arno�t Gockert
1839�48: P. Restitut Langer
1848�51: P. Felicián Bayer
1851�55: P. Václav Kockert
1855�56: P. Egid Wolf
1856�58: P. Joachim Müller
1858�62: P. Demetrius Klitzner
1863�81: P. Egid Wolf
1881�83: P. Pius Krichenbauer
1883�96: P. Demetrius Klitzner
1896�99: P. Wolfgang Schmarda
1899�02: P. Fidel Bro�
1902�39: P. Kamil Pospí�il
1939�45: P. Maxmilián Hilbert
1945�46: P. Theodor Muzikant (faktický kvardián s titulem místního vikáøe �

v dubnu odsunut do Nìmecka)
(Souèasnì zde pùsobil èeský kapucín P. Petr Kulísek jako admi-
nistrátor pøed státem.)

1946�50: P. Petr Kulísek
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CZ16 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE ZÁKUPY 21

(Reichstadt, Reichstadium)

Rozhodnutí o stavbì padlo na provinèní kapitule 28. 4. 1679. Základní kámen
ke stavbì polo�il dne 24. 4. 1681 zákupský dìkan Grim, který také na základì
zvl. povìøení benedikoval dne 9. 7. 1683 hotový kostel. Dne 10. 9. 1684 byl
formálnì zøízen klá�ter. Slavnostní posvìcení kostela provedl pak dne 17. 9. 1684
pra�ský arcibiskup Jan Bedøich hrabì z Vald�tejna. Kostel je zasvìcen sv.
Franti�ku Serafínskému. Fundátorem a dárcem pozemku je vrchní mar�álek
císaøského vojska Julius Franti�ek vévoda sasko-lauwenburgský, angarský
a westfálský. Vysvìcení boèních oltáøù a postranní kaple Panny Marie Bolestné
provedl 18. 9. 1684 pomocný biskup pra�ský Jan Ignác Dlauhowesky. Za
2. svìtové války patøil klá�ter do Sudetského komisariátu. Po roce 1950 u�ívala
klá�ter armáda, která po 21. 8. 1968 objekt opustila a ten zpustl. Majetkovì
patøí kostel i klá�ter mìstu. 

1679�81: P. Dominik ze Slezska (1. superior) (Linke)
1681�84: P. Prosper z Èeského Krumlova [od 20. 2.] (Hainzlman)
1684�87: P. Prosper z Èeského Krumlova (1. kvardián) [od 1. 9.] (Hainzlman)
1687�88: P. Sabinus z Èeského Krumlova [od 18. 4.] (Kalchreitter)
1688�90: P. Zachariá� Austensis [od 27. 8.] (Scherer)
1690�93: P. Herkulán ze Salcburku [od 26. 5.] (xxx)
1693�97: P. Gerard ze Znojma [od 17. 4.] (xxx)
1697�98: P. Augustin z Lu�ice [od 5. 7.] (xxx)

1698�01: P. Gerard (xxx) (ze Znojma) [od 26. 9.]
1701�02: P. Sebastián (xxx) (ze Slezska) [od 12. 9.] (xxx)
1702�05: P. Gerard (xxx) (ze Znojma) [od 15. 9.] (xxx)
1705�06: P. Egid Weis [od 2. 5.]
1706�09: P. Bonaventura Rodiger [od 27. 8.]
1709�12: P. Didak Rautz [od 6. 9.]
1712�14: P. Maxmilián Bayer [od 9. 9.]
1714�17: P. Jan Damasc. Könneker [od 13. 7.]
1717�20: P. Michelangel Müller [od 21. 5.]
1720�23: P. Antonín Lindler [od 31. 5.]
1723�26: P. Romedius Beer [od 11. 6.]
1726�29: P. Josafat Richter [od 13. 9.]
1729�31: P. Celsus Heinisch [od 2. 9.]
1731�34: P. Prokop Ducha [od 31. 8.]
1734�37: P. Franti�ek Siegel [od 27. 8.]
1737�40: P. Jeroným Schnitzenbaumer [od 30. 8.]
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1740�43: P. Bla�ej Diettner [od 2. 9.]
1743�46: P. Probus Kolbitz [od 6. 9.]
1746�48: P. Gerinus Stanner [od 26. 8.] (� ve funkci 18. 8. 1748)
1748�51: P. Sofoniá� Stantzl [od 28. 8.]
1751�54: P. Kleofá� Bach [od 3. 9.]
1754�55: P. Valentin Hackenberger [od 1. 9.]
1755�09: P. Øehoø Nazián. Knipandl [od 29. 8.]
1759�62: P. Valentin Hackenberger [od 11. 5.]
1762�64: P. Ondøej Avelin. Pusch [od 27. 8.]
1764�65: P. Theopist Schauer [od 31. 8.]
1765�66: P. Kajetán Lohr [od 30. 8.]
1766�67: P. Geminián Gareis [od 22. 8.]
1767�70: P. Sancius Vatter [od 28. 8.]
1770�71: P. Agapit Kayroli [od 31. 8.] (� ve funkci 7. 8. 1771)
1771�74: P. Oktavius Rabatsch [od 30. 8.]
1774�77: P. Hermogenes Michel
1777�80: P. Heøman Schneider
1780�83: P. Micheá� Kanheiser

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie)

1783�87: P. Micheá� Kanheiser

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1806�15: P. Martinián Bernt
1815�24: P. Alois Kugler
1824�27: P. Antonín Reinitzer
1827�27: P. Ataná� Rauch (jen vikáø)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�28: P. Antonín Feinermann
1828�30: P. Barnabá� �ak
1830�48: P. Ludvík Ninger
1848�50: P. Osvald Grammel
1850�51: P. Chrysant Himmel
1851�55: P. Rupert Summer
1855�56: P. Milo Lefnar
1856�65: P. Øehoø Killian
1865�81: P. Longin Fritsch
1881�83: P. �imon Gründig
1883�11: P. Florid Lammel
1911�16: P. Eduard Fica
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1916�19: P. Ignác Kohl

(NN: kvardiáni neuvedeni)

1926�35: P. Justin Nekula
1935�37: P. Angel Steinfeld (1937 vystoupil z Øádu)

(NN: kvardián neuveden)

1939�46: P. Theodor Muzikant (v r. 1946 byl odsunut do Nìmecka)
(souèasnì zde 1945�46 pùsobil èeský kapucín P. Bernardin Sovadina jako
administrátor pøed státem.)

1946�50: P. Anicet Petru�ela

CZ17 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE RUMBURK 22

(Rumburg, Rumburgum)

Dne 25. 10. 1667 uèinil Franti�ek Eusebius hrabì z Pöttingu závì� ulo�enou
6. 3. 1679 v zemských deskách, podle které mìl jeho dìdic povinnost pod trestem
propadnutí dìdictví postavit v Rumburku klá�ter pro 12 bratøí. Jeho dìdici,
kterým byl synovec Jan �ebestián hrabì z Pöttingu se v�ak do stavby nechtìlo,
proto hledal vhodného kupce. Roku 1681 koupil panství Antonín Florián kní�e
z Lichtensteinu s podmínkou, �e do tøí let postaví klá�ter s roèní almu�nou. V roce
1682 jej musel Jan �ebestián hrabì z Pöttingu znovu urgovat. Se stavbou se
zaèalo dne 20. 5. 1683. Klá�ter byl dokonèen v r. 1687. Základní kámen v�ak
symbolicky polo�il a� dne 8. 4. 1690 tehdej�í �luknovský dìkan. Následujícího
dne 9. 4. 1689 posvìtil kostel litomìøický biskup Jaroslav Franti�ek hrabì ze
�ternberka. Kostel je zasvìcen sv. Vavøinci, jáhnovi a muèedníkovi, boèní kaple
pak sv. Antonínu Paduánskému. V r. 1950 do�lo k zabrání klá�tera a vyhnání
øeholníkù státní mocí. Budovy pak dlouho chátraly. Teprve roku 1972 se zaèalo
s rekonstrukcí objektu, která pro nedostatek prostøedkù byla dokonèena a�
17. 11. 1994! V budovì klá�tera je nyní mìstská knihovna. Pod klá�terem je
kavárna. Zdej�í Loretu, která je nejsevernìj�í v Evropì, a také kostel spravuje
Øád salesiánù. Klá�terní zahrada byla pøemìnìna v mìstský park. 

1682�83: P. Bruno z Èeských Budìjovic (Hirsch) (1. superior) (� ve funkci
8. 1. 1683)

1683�84: P. Elzearius Silesius (Schmidleithner) (superior)
1684�87: P. Rafael z Chomutova (xxx) (superior)
1687�88: P. Damián z Vídnì (xxx) (superior)
1688�90: P. Damián z Vídnì (xxx) (1. kvardián)
1690�93: P. Sebastián ze Slezska (xxx)
1693�94: P. Prosper z Èeského Krumlova (Hainzlman) (� ve funkci 3. 10. 1694)
1694�97: P. Reginald Palatinus (xxx)
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1697�98: P. Ale� z Chomutova (xxx)
1698�00: P. Reginald Palatinus (xxx)

1700�01: P. Cherubín (xxx) (z Tyrolska)
1701�02: P. Makarius (xxx) (z Èeských Budìjovic)
1702�05: P. Egid Weis
1705�06: P. Tiburc Richthammer
1706�09: P. Nicefor Richter
1709�12: P. Narcis Sauer
1712�14: P. J. Damascen Könneker
1714�17: P. Kristýn Schwartz
1717�18: P. Vilém Grün
1718�21: P. Engelmar Günth
1721�25: P. Nicefor Richter (ètvrtý rok s dispensí od gen. ministra)
1725�26: P. Cherubín Adler
1726�29: P. Marcelín Rösler
1729�32: P. Longin Kretschmer
1732�34: P. Cherubín Adler
1734�37: P. Longin Kretschmer
1737�40: P. Renatus Pohl
1740�43: P. Doroteus Röhner
1743�46: P. Hartman Höffer
1746�49: P. Viktor Förster
1749�52: P. Valentin Hackenberger
1752�53: P. Rogatus Plech
1753�56: P. Geminianus Gareis
1756�57: P. Kleofá� Bach
1757�60: P. Filip Ben. Kokert
1760�63: P. Martialis Zeller
1763�65: P. Rajmund Nonnatus Aver
1765�66: P. Floridus Kornmann
1766�69: P. Gaudenc Metzger (� ve funkci 26. 3. 1769)
1769�70: P. Auspicius Senger
1770�71: P. Maturus Achinger
1771�74: P. Micheá� Kanheiser
1774�76: P. Petronius Frühauf
1776�78: P. Dagobert Rösler
1778�79: P. Hermogenes Michel
1779�80: P. Franti�ek Ant. Welle
1780�82: P. Heøman Schneider
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1782�83: P. Archangel Auftifer

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�84: P. Protus Bayerle
1784�90: P. Lev Stolla
1790�93: P. Eleutherius Fridmann
1793�95: P. Mellitus Pitschmann (� ve funkci 22. 7. 1795)
1808�27: P. Florinus Hammerschmidt

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�31: P. Antonín Feinermann
1831�42: P. Ferdinand Tippmann
1842�45: P. Ev�en Brix
1845�51: P. Pius Krautschneider
1851�53: P. Gustav Bernfuss
1853�64: P. Angelus Michel
1864�81: P. Siard Sorgenfrey (Sorgenfrei)
1881�87: P. Petr Achterling
1887�92: P. Alois Gezek (Je�ek)
1892�02: P. Hilarius Pokorný
1902�05: P. Klement Bradáè
1905�06: P. Linus Mann
1906�08: P. Pavlín Krko�ka
1908�11: P. Antonín Podlaha
1911�35: P. Tadeá� Walter
1935�40: P. Maxmilián Hilbert
1940�47: P. Leonhard Slezák
1947�50: P. Mansvet Ston

CZ18 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE TØEBÍÈ 23

(Trebitsch, Trebitzium)

Roku 1663 po�ádal Franti�ek Adam hrabì z Vald�tejna provinèní kapitulu, aby
se Øád usadil v Tøebíèi a vìnoval za tím úèelem Øádu svou zahradu a 2 000
florénù. �ádosti bylo formálnì vyhovìno, ale realizace odkazu se protahovala.
V r. 1665 dal olomoucký biskup souhlas ke stavbì a také kapucíni znovu vyjádøili
ochotu sem pøijít. Dne 2. 2. 1666 v�ak fundátor zemøel a proto�e byl bezdìtný,
chvíli trvalo, ne� se rozhodlo o tom, kdo je dìdicem. Nakonec se dìdictví ujal
jeho bratranec Franti�ek Augustin hrabì z Vald�tejna, který v�ak zahájení stavby
oddaloval. V roce 1671 bylo za�ádáno o souhlas se stavbou do Øíma. V r. 1676
je opakována �ádost provinèní kapitule o pøíchod kapucínù do Tøebíèe a kapucíni
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potøetí pøijali �ádost o pøíchod do Tøebíèe. Øímská kongregace v�ak váhala
s odpovìdí na �ádost o souhlas se zøízením klá�tera, a proto v r. 1679 kapucíni
pøijali alespoò péèi o kapli a zahájení stavby bylo odlo�eno na rok 1680. Kdy�
v�ak hrabì Franti�ek Augustin dne 11. 8. 1684 zemøel, stále se je�tì nestavìlo.
V závìti v�ak na stavbu vyèlenil 25 tisíc florénù. Stavbu po pøevzetí dìdictví
zahájil a� jeho bratr Karel Ferdinand hrabì z Vald�tejna a to 17. 6. 1686. Bratøi
se do klá�tera nastìhovali 1. 1. 1691. Kostel posvìtil dne 15. 10. 1693 olomoucký
pomocný biskup Jan Josef hrabì Breuner ke cti Nejsvìtìj�ího Spasitele. Boèní
kaple byl zasvìcena sv. Barboøe. Základní kámen pod boèní oltáø sv. Franti�ka
symbolicky polo�il s delegací od zmínìného biskupa dne 25. 10. 1693 tehdej�í
kvardián P. Dominik Linke. Roku 1750 byl vymìnìn obraz Sv. rodiny na hlavním
oltáøi za obraz Promìnìní Pánì a v souvislosti s tím bylo zmìnìno zasvìcení
kostela na Promìnìní Pánì. Dne 25. 5. 1847 klá�ter vyhoøel a byl obnoven
z fondu Nábo�enské matice. V roce 1950 byl klá�ter zabrán státem a ani po
r. 1990 zde ji� komunita nebyla obnovena. I po zabrání klá�tera v roce 1950
v�ak zùstala zdej�í fara nepøetr�itì obsazena kapucínským knìzem. Do 70. let
byl klá�ter prázdný, pak v nìm sídlila Støední prùmyslová �kola, která objekt
u�ívala a� do r. 1999. Objekt klá�tera pøevzal Øád v restituci pøílohou zákona è.
338/91; Dne 17. 12. 1998 daroval Øád komplex �koly a klá�tera Biskupství
brnìnskému pro potøeby Katolického gymnázia. Kdy� 20. 10. 2000 zemøel
poslední kapucínský faráø v Tøebíèi-Jejkovì P. Antonín Kováø, byla také farnost
a kostel pøevedeny do správy Biskupství brnìnského. Rozhodnutím Kongregace
pro instituty zasvìceného �ivota èj. 36213/2001 ze dne 8. 6. 2001 byl klá�ter
zru�en a nadále je v nìm Biskupské gymnázium.

1677: P. Bruno Hirsch (urèen jako superior) [od 20. 8.] (Hir�)
1686�93: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic (xxx) (1. skuteèný superior)
1693�93: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic (xxx) (1. kvardián) (� ve funkci

4. 9. 1693)
1693�94: P. Dominik ze Slezska (Linke)
1694�95: P. Patricius ze �atce (xxx) [od 20. 8.]
1695�98: P. Cecilius z Moravy (Hormann) [od 25. 11.]
1698�00: P. Vít z Hradce Králové (Wiskoczil � Vyskoèil) [od 26. 9.]

1700�02: P. Andronik Hentsa [od 26. 11.]
1702�05: P. Hubert Dubensky [od 15. 9.] (Dubenský)
1705�08: P. Roman Hecht [od 2. 5.]
1708�09: P. Inocenc Pernfus [od 11. 5.] (Bernfus)
1709�12: P. Marinus Flixius [od 6. 9.]
1713�14: P. Matou� Blöser
1714�17: P. Michelangel Müller [od 13. 7.]
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1717�20: P. Robert König [od 21. 5.]
1720�21: P. Pavlín Hahn [od 31. 5.]
1721�23: P. Vilém Grün [od 25. 7.]
1723�25: P. Peregrin Heymann [od 11. 6.]
1725�26: P. Petronius Kettner [od 1. 6.]
1726�28: P. Geminián Carel [od 13. 9.] (Karel)
1728�31: P. Bonifác Czralik [od 30. 4.] (Zralík)
1731�32: P. Gerard Schwartz [od 31. 8.] (�varc)
1732�34: P. Eliá� Krappik [od 29. 8.] (Krapík)
1734�37: P. Arno�t Ranner [od 27. 8.]
1737�38: P. Fabián Machaczek [od 30. 8.] (Macháèek)
1738�40: P. Andronik Gedeck [od 29. 8.] (Jedek)
1740�42: P. Ubald Streit [od 2. 9.] (�trajt)
1742�45: P. Richard Zeisel [od 12. 10.]
1745�48: P. Matou� Schimanek [od 27. 8.] (�imánek)
1748�49: P. Andronik Gedeck [od 28. 8.] (Jedek)
1749�52: P. Marius Hannuchna [od 5. 9.]
1752�54: P. Didak Czermak [od 1. 9.] (Èermák)
1754�57: P. Libertin Siegl [od 1. 9.]
1757�60: P. Florenc Schicht [od 26. 8.] (�icht)
1760�62: P. Reginald Lateur [od 26. 9.] (� ve funkci 21. 4. 1762)
1762�63: P. Rajmund Aver [od 27. 8.]
1763�66: P. Dominik Kettler [od 9. 9.]
1766�67: P. Sancius Vatter [od 22. 8.]
1767�70: P. Dominik Kettler [od 28. 8.]
1770�72: P. Albertin Schreiber [31. 8.]
1772�73: P. Jaroslav Swoboda [od 4. 9.] (Svoboda)
1773�76: P. Bartolomìj Smrz (Smr�)
1776�78: P. Jaroslav Swoboda (Svoboda)
1778�81: P. Sekundián May
1781�83: P. Alfons Kopfinger

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�84: P. Alfons Kopfinger
1784�87: P. Kvartus Schneider
1787�90: P. Archagel Auftifer

(V letech 1790�1827 kvardiáni neuvedeni, známe jen jména dvou administrátorù
farnosti)

1803�23: P. Tertulián Przedowsky (Pøedovský) (adm. farnosti 24 Tøebíè-Jejkov)
(� ve funkci 9. 1. 1823)



203

1823�32: P. Jeroným Swoboda (Svoboda) (adm. farnosti Tøebíè-Jejkov) (� ve
funkci 5. 1. 1832)

(Dne 1. 5. 1827 se klá�ter stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�32: P. Gabriel Portsh
1832�35: P. Jakub Grund
1835�57: P. Tadeá� Freiss
1856�58: P. Ev�en Brix
1858�65: P. Tadeá� Freiss
1865�72: P. Vilém Sowa (Sova)
1872�77: P. Tadeá� Freiss (souè. adm. farnosti)
1877�91: P. Albert Chlumetzky (Chlumecký) (souè. adm. farnosti)
1891�99: P. Angelus Krob (souè. adm. farnosti)
1899�17: P. Jan Nep. Rubringer (souè. adm. farnosti) (� ve funkci 27. 6. 1917)
1917�17: P. Timotej Kyselý (souè. adm. farnosti)
1917�25: P. Ambro� Smékal (souè. adm. farnosti)
1925�34: P. Ataná� Vyslou�il (souè. adm. farnosti)
1934�35: P. Vladimír Lakomý (souè. adm. farnosti)
1935�45: P. Egid Pytlíèek (souè. adm. farnosti)
1945�47: P. Jiøí Havránek
1947�49: P. Gaudenc Ka�ík
1949-50: P. Felicián Machaè

(Po zabrání klá�tera státní mocí v 1950 nebyla ji� komunita pøi klá�teøe obnovena
ani po roce 1990. Pouze zde i po r. 1950 zùstával pøi kapucínském kostele
kapucínský adm. farnosti)

1950�57: P. Egid Pytlíèek (faráø) (ve funkci od r. 1935)
1957�80: P. Kasián Válek (faráø) (� ve funkci 15. 3. 1980)

(Po Pra�ském jaru 1968 byla v letech 1968�69 krátce obnovena pøi klá�teøe
øeholní komunita dvou knì�í a dvou bratøí laikù vedená kvardiánem P. Markem
Mayerem. Kapucínský faráø P. Kasián Válek si v�ak existenci komunity nepøál
z obavy pøed sankcemi ze strany re�imu, a proto bratøi komunity �ili
v soukromých bytech mimo klá�ter a pouze se v nedìli scházeli ke spoleèné
modlitbì, co� vedlo k jejímu zániku poté, co jmenovaný kvardián ztratil státní
souhlas ke knì�skému pùsobení.)

1980�00: P. Antonín Kováø (faráø) (� ve funkci 22. 10. 2000)
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CZ19 � SUPERIOØI V HOSPICU MÌLNÍK 25

(Melnik, Hospitium Melnicae)

O uvedení Øádu do Mìlníku po�ádal r. 1749 po�ádal mìlnický purkmistr. Hospic
byl pøestavìn ze dvou mì��anských domù a jednoho pøilehlého pozemku. Souhlas
ke zøízení hospice (tj. domu pro max. 6 øeholníkù)26 dala sama císaøovna Marie
Terezie a litomìøický biskup. Bratry slavnostnì uvedl do hospice dne 20. 9. 1750
generální vikáø litomìøické diecéze Bernard Josef Fischer. Se stavbou se zaèalo
dne 12. 8. 1752. Základní kámen pro kostel byl polo�en 3. 4. 1753. Kostel jako
kapli benedikoval dne 25. 7. 1754 litomìøický generální vikáø, kterým tehdy ji�
byl P. Jarschel. Kaple je zasvìcena ke cti Ètrnácti svatých pomocníkù a proto�e
konzistoø povolila dne 20. 3. 1755 konat v ní pobo�nosti obvyklé pro kapucínský
øád, byly zde slou�eny i m�e svaté. Mezi významné dobrodince se poèítá zvl.
vdova Marie Terezie Tschebischová, která darovala svùj dùm, dále inspektor
vald�tejnských panství Jan Janauschek a senátor Jan Brudig. Zásluhou èeského
kapucína P. Serafína Melchera, který byl v té dobì generálním ministrem Øádu
byla pøidìlena také dotace z generální kurie Øádu. Pøispìl i mìlnický magistrát.
Významnìj�í pøestavbu interiéru za�il kostel je�tì v r. 1882. V èase josefínských
reforem mìl být klá�ter zru�en, av�ak bylo od toho upu�tìno s ohledem na
zapojení kapucínù do duchovní správy. Po roce 1950 Nábo�enská matice
neoprávnìnì darovala klá�ter státu a vzniklo zde muzeum, které provedlo jeho
celkovou rekonstrukci. Kostel je ve správì probo�tství. Okresní soud v Mìlníku
restituoval klá�ter kapucínskému Øádu rozsudkem z 8. 6. 1998, Okresní úøad
v Mìlníce se ale odvolal ke krajskému soudu v Praze, který v dubnu 2000 vrátil
objekt Mìstskému muzeu v Mìlníce. Následnì se Provincie kapucinu v ÈR po
zvá�ení v�ech okolností rozhodla v soudním procesu nepokraèovat a klá�ter
tedy zùstal v dr�ení Mìstského muzea Mìlník.

1750�52: P. Oktavián Hoiny (1. superior) [od 28. 8.]
1752�60: P. Symforián Czermak [od 1. 9.]
1760�62: P. Berard Lieboswarsky [od 26. 9.]
1762�75: P. Krescencián Kruschetzky [od 27. 8.]
1775�78: P. Albertin Schreiber
1778�81: P. Auspicius Senger
1781�83: P. Elektus Popelarz

(Dne 28. 5. 1783 se hospic stal souèástí Èeské provincie.)

1783�93: P. Elektus Popelarz
1793�94: P. Florentius Pirnitzky

(NN: superioøi neuvedeni)

1808�15: P. Jan z Prado Liczek
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1815�18: P. Josef z Leon. Damm
1818�21: P. Vavøinec z Brind. Komorowsky
1821�24: P. Alipius Caspar
1824�27: P. Øehoø Seipel

(Dne 1. 5. 1827 se hospic stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�28: P. Øehoø Seipel
1828�31: P. Bernard Ru�iczka
1831�39: P. Pavel Palanek
1839�42: P. Vavøinec Komorowsky
1842�48: P. Remigius Missarz
1848�51: P. Pavlín Klimesch
1851�53: P. Elektus Petrus
1853�68: P. Gaudenc Plesch
1868�75: P. Remig Missarz
1875�78: P. Pavel Klecan
1878�81: P. Pavlín Klimesch
1881�83: P. Gaudenc Plesch
1883�84: P. Tibor Wyskoèil
1884�96: P. Floribert Schindler
1896�99: P. Felix Fábera
1899�13: P. Celestýn Moc
1913�15: P. Inocenc Neumann (od záøí)
1915�19: P. Efrém Konaøík (v bøeznu 1919 ode�el z Øádu)
1919�21: P. Egid Pytlíèek
1921�26: P. Ataná� Vyslou�il (od srpna)
1926�38: P. Ambro� Smékal

 (NN: superioøi neuvedeni)

1943�47: P. Ignác Kohl
1947�50: P. Jiøí Havránek

CZ20 � SUPERIOØI V HOSPICU MARIÁNSKÁ27

(Maria�Sorg bei Joachimsthal � Hospitium ad S. Mariam Curatricem
[Joachimum Valle])

Konvent vybudovalo mìsto Jáchymov kolem velmi staré kaplièky nebo spí�e
poutního mariánského kostelíka, který v reformaèní dobì zpustl a kolem r. 1691
byl horaly obnoven. Proto�e rostl poèet poutníkù a místo bylo odlehlé, bylo
nutné zøídit zde duchovní správu. Není bez zajímavosti, �e mìsto se obrátilo na
kapucíny, aèkoli o pøidìlení poutního místa výslovnì po�ádali jezuité. Pøedání
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kapucínùm schválila reskriptem z 19. 1. 1754 Marie Terezie. Dne 6. 6. 1754 se
zaèalo se stavbou a kapucíni sem slavnostnì uvedl dne 29. 7. 1754 jáchymovský
dìkan P. Franti�ek Vavøinec Grünes. V té dobì stálo jen jedno køídlo hospicu
(tj. neformálnì zøízeného domu pro max. 6 øeholníkù), dal�í vznikala postupnì.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie nevyhovoval øádovým pøedpisùm,
a proto kapucíni pozdìji nákladem mìsta vybudovali je�tì druhý, klá�terní kostel
sv. Franti�ka, který byl dokonèen asi r. 1765. Fundátorem hospice a klá�terního
kostela bylo mìsto Jáchymov. Zásluhou èeského kapucína P. Serafína Melchera,
který byl v té dobì generálním ministrem Øádu dostali kapucíni stavební dotaci
z generální kurie Øádu ve vý�i 30. 000 florénù. Po První svìtové válce nemìla
Provincie dostatek øeholníkù a hrozilo, �e kostel pøipadne církvi husitské a proto
v péèi o poutní místo zaèali pomáhat kapucíni z Tyrolska. Roku 1948 byly do
prostor klá�tera podstrèeny zbranì a bratøi vyhnáni, nebo� to bylo v zájmu StB.
Následnì byly v klá�teøe gará�e a autodílna SNB a zvlá�tì pak byl objekt
vyu�íván pro výslechy a vìznìní politických vìzòù z trestných táborù, kterých
v okolí byla zøízena celá øada kvùli tì�bì uranu. Dne 31. 5. 1965 byl klá�ter
odstøelen 1300 nálo�emi a srovnán se zemí. Poutní socha Panny Marie byla
pøenesena do dìkanského kostela v Jáchymovì, který byl z tohoto dùvodu v roce
1987 pový�en na poutní místo. Z klá�tera dnes stojí jen zbytky obvodových zdí
zahrady a èásteènì se zachovala i hrobka.

1754�55: P. Zefirin Wolf (1. superior) [od 1. 9.]
1755�64: P. Jovita Müller [od 29. 8.]
1764�66: P. Ananiá� Donatin [od 31. 8.] (� ve funkci 10. 8. 1766)
1766�67: P. Parthenius Noziczka [od 22. 8.]
1767�71: P. Modestin Kayser [od 28. 8.]
1771�73: P. Amát Knobloch [od 30. 8.]
1773�74: P. Modestin Kayser
1774�77: P. Palmác Krämer
1777�80: P. Protasius Bayerle
1780�83: P. Petr Ap. Lippert
1783�83: P. Jodok Gube

(Dne 28. 5. 1783 se hospic stal souèástí Èeské provincie.)

1783�87: P. Jodok Gube

(NN: superioøi neuvedeni)

1808�09: P. Jovita Seidl (� ve funkci 29. 9. 1809)
1809�21: P. Poncián Letz
1821�24: P. Ferdinand Tippmann (novoknìz 13. 4.)
1824�27: P. Poncián Letz
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(Dne 1. 5. 1827 se hospic stal souèástí obnovené Èeskomoravské provincie.)

1827�29: P. Alois Kugler
1829�30: P. Filip Hauke
1830�33: P. Ondøej Langer
1833�36: P. Moøic Schrutka
1836�39: P. Dagobert Korzistka
1839�45: P. Matou� Mach
1845�53: P. Siard Sorgenfrey
1853�56: P. Albín Ehrlich
1856�58: P. Longin Fritsch
1858�64: P. Nikandr Heinemann
1864�68: P. Albín Ehrlich
1868�71: P. Demetrius Klitzner
1871�96: P. Sylván Kreissel
1896�05: P. Heøman Klement
1905�06: P. Karel Toufar
1906�11: P. Wolfgang Schmarda
1911�19: P. Luká� Mlady

(NN: superioøi neuvedeni)

1924�30: P. Benno Auracher (z prov. Tyrolské)
1930�33: P. Silvester Meier (z prov. Tyrolské)

(NN: superior neuveden)

1934�38: P. Valerius Huber (z prov. Bavorské)
1938�45: P. Christoph Mayer (od 15. 10.) (z prov. Bavorské)

(souèasnì zde pùsobil i èeský kapucín P. Optát Basler jako
administrátor pøed státem.)

1945�50: P. Optát Basler (od 15. 10.)

CZ21 � KVARDIÁNI/SUPERIOØI V KLÁ�TEØE/HOSPICU PRAHA�
NOVÉ MÌSTO28

(Prag Neustadt, Hospitium Neo�Pragae)

Podnìt k výstavbì tohoto druhého pra�ského klá�tera vy�el r. 1630 od císaøe
Ferdinanda II., který také pøispìl na stavbu. Fundátorem ov�em byl Gerard baron
z Questenberku, který na vykoupení domù a stavbu pøispìl èástkou 31. 600
florénù. Pøípravu stavby provázely velké obtí�e, proto byl základní kámen ke
kostelu polo�en a� 13. 5. 1636. Stavba se skonèila ji� v roce 1642, ale chybìlo
vybavení pro kostel, a proto byl pouze benedikován. Dne 9. 9. 1642 byli bratøi
uvedeni do nového klá�tera, který se zaèal stavìt v roce 1638. Vzhledem
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k Tøicetileté válce v�ak teprve dodateènì vlo�il dne 15. 5. 1653 benediktinský
opat od sv. Mikulá�e na Malé Stranì �základní kámen� do hotové stavby. Dne
25. 5. 1653 pak pra�ský arcibiskup kardinál Franti�ek kní�e z Harrachu posvìtil
hotový kostel a klá�ter. Kostel je zasvìcen sv. Josefu, Pìstounovi Pánì.
Dvorským dekretem z 14. 3. 1795 byl klá�ter zru�en a kostel pøemìnìn na
veøejný filiální k farnosti sv. Petra. K realizaci uzavøení klá�tera do�lo
29. 5. 1796. Roku 1799 vznikla na místì klá�tera kasárna (dnes pøestavìná na
obchodní komplex Palladium). Dne 18. 12. 1832 byl kostel vrácen do správy
kapucínù. Vedle kostela postavili èe�tí stavové pro kapucíny na základì kupní
smlouvy z 05. 10. 1799 malý hospic dokonèený 17. 10. 1861. Dne 20. 6. 1950
v�ak vládní dislokaèní komise pøidìlila budovu hospice Mìstské hudební �kole,
která zde pùsobila do r. 2003. Zábor byl potvrzen 24. 2. 1964 darovací smlouvou
ès. státu. Kostel se po r. 1950 stal souèástí farnosti sv. Petra. Smlouvou
z 3. 12. 1998 byl darován Provincii kapucínù v ÈR. Proto�e restituce hospice
není mo�ná, pøipravuje se v sousedství kostela projekt výstavby nového klá�tera.
Ji� 16. 5. 2002 v�ak byla v prozatímních prostorách pøi kostele sv. Josefa
kanonicky ustavena komunita pod názvem Øeholní dùm sv. Josefa. Komunita
na zkou�ku zde pøedtím existovala od r. 1992.

1633�35: P. Samuel z Plznì (de Greifenfels) (praesidens, tj. øídil jednání kolem
stavby a bratry tam pøidìlené)

1635�36: P. Vojtìch z Vy�kova (xxx)
1636�38: P. Martin z Vídnì (xxx)
(1638 polo�en základní kámen ke stavbì)
1638�39: P. Samuel z Plznì (de Greifenfels)
1639�40: P. Konstantin z Rottemburku (Hayel)
1640�41: P. Kazimír z Mostu (xxx)
1641�42: P. Izaiá� z Mnichova (xxx)
1642�43: P. Izaiá� z Mnichova (xxx) (od 11. 7. � první kvardián)
1643�44: P. Samuel z Plznì (de Greifenfels)
1644�46: P. Franti�ek z Brugge (Augenstein)
1646�48: P. Zachariá� z Mnichova (xxx)
1648�50: P. Berhold ze Slezska (Hoffman)
1650�51: P. Elizeus ze Slezska (Bernhard)
1651�52: P. Alexander z Frimburku (xxx)
1652�53: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1653�55: P. Elizeus ze Slezska (Bernhard)
1655�58: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1658�59: P. Burchard z Marville (F) (Robert)
1659�61: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1661�62: P. Vojtìch z Èech (xxx)
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1662�65: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1665�66: P. Nicefor z Kutné Hory (Skalsky de Ruba)
1666�69: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1669�72: P. Berhold ze Slezska (Hoffman)
1672�75: P. Anastáz z Prahy (xxx)
1675�76: P. Celestýn z Biliny (Peylen)
1676�77: P. Martin z Moravy (Geyroar)
1677�81: P. Berhold ze Slezska (Hoffman)
1681�82: P. Celestýn z Biliny (Peylen)
1682�84: P. Damascén z Èeského Krumlova (xxx)
1684�86: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic (xxx)
1686�88: P. Pavlín z Tøebíèe (xxx)
1688�91: P. Timotej z Èech (rytíø Dohalzky)
1691�93: P. Damascén z Èeského Krumlova (xxx)
1693�95: P. Sebastián ze Slezska (xxx)
1695�97: P. Timotej z Èech (Dohalzky)
1697�98: P. Pavel z Vy�kova (Kuttalik)
1698�00: P. Samuel z Biliny (xxx)

1700�02: P. Pavel Kuttalik (Kutalík)
1702�03: P. Archangel Pohl
1703�05: P. Pavel Kuttalik
1705�08: P. Serafín Ludwigkowsky (Ludvíkovský)
1708�11: P. Adam Powolil (Povolil)
1711�12: P. Maxmilián Bayer
1712�15: P. Serafín Ludwigkowsky
1715�17: P. Placid Breüer
1717�18: P. Jiøí Ant. Wollarth
1718�21: P. Oto Ortner (od 26. 8.)
1721�23: P. Timotej Walla (Vala)
1723�25: P. Lucián Hlawaczek (Hlaváèek)
1725�28: P. Aurelián Pusch (Pu�)
1728�29: P. Coloman Kerner
1729�31: P. Lucián Hlawaczek
1731�34: P. Timotej Walla
1734�37: P. Knut Hanausek (Hanou�ek)
1737�39: P. Timotej Walla
1739�42: P. Fabián Machaczek (Macháèek)
1742�43: P. Franti�ek Siegel
1743�46: P. Remigius Zimmer
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1746�49: P. Franti�ek Siegel
1749�50: P. Mansvet Liebscher
1750�52: P. Fabián Machaczek
1752�55: P. Mansvet Liebscher
1755�59: P. Filibert Mikota
1759�60: P. Antonín Heckel
1760�62: P. Jan Petr Wostroczky (Vostroèský)
1762�65: P. Emerik Senger
1765�67: P. Antonín Heckel
1767�70: P. Albertin Schreiber
1770�71: P. Sancius Vatter
1771�72: P. Firminián Beer (� ve funkci 27. 9. 1772)
1772�75: P. Sixtus Runczik
1775�78: P. Libor Rosmeisl
1778�81: P. Donacián Brzezina (Bøezina)
1781�82: P. Mikulá� Donner
1782�83: P. Julián Meller
1783�85: P. Ezechiel Bunck
1785�95: P. Øehoø Liebitzky (Líbický)

(Dne 29. 5. 1795 byl klá�ter zru�en a promìnìn na kasárny. Kostel se stal
vojenským kostelem a i nadále ho spravoval P. Øehoø Liebitzky, ale ji� jen jako
expozituru. � zde ve funkci 7. 1. 1806. Teprve a� r. 1833 se pøíznivcùm Øádu
podaøilo vrátit kostel kapucínùm. Pøi kostele místo klá�tera vznikl ji� jen hospic,
zalo�ený r. 1799.). 

1833�45: P. Angelus Michel (superior)
1845�48: P. Ev�en Brix (superior)
1848�51: P. Elektus Petrus (superior)
1851�52: P. Emilián Schimec�ek (superior) (rezignoval pøi kongreze r. 1852)
1852�56: P. Fulgenc Koprziwa (superior) (Kopøiva)
1856�58: P. Generosus Saukup (superior) (Soukup) (rezignoval pøi kongreze r.

1858)
1858�60: P. Joachim Müller (superior)
1860�99: P. Barnabá� Weiss (superior) (� ve funkci 26. 12. 1899)
1900�16: P. Øehoø Kott (superior)
1916�17: P. Ambro� Smékal (superior)
1917�19: P. Timotej Kyselý (superior)
1919�20: P. Antonín Podlaha (superior)
1920�26: P. Øehoø Kott (superior)
1926�29: P. Eduard Fica (superior)
1929�32: P. Norbert Smékal (superior)
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1932�35: P. Mansvet Ston (superior)
1935�38: P. Moøic Ludva (superior)
1938�46: P. Sarkandr Dostál (superior)
1946�49: P. Valerián Filip (souèasnì provinciál)
1949-50: P. Longin Novák

(Po potlaèení èinnosti Øádu v 1950 byl hospic uprázdnìn a kostel spravován
diecézními knì�ími)

Správcové kostela po potlaèení Øádu v roce 1950

28. 4. 1950: Kostel a budova hospicu byly zabrány státní policií, øeholníci byli
internováni.

1950�53: Správcem kostela byl jmenován diecézní knìz P. Osvald Novák29. 

1953�55: Rektorem kostela byl jmenován P. Jindøich Strnad. 

1955�70: Správcem jmenován P. Osvald Novák, nyní ji� kanovník metropolitní
kapituly.30

(v r. 1956 navr�eno zøídit samostatnou faru u kostela sv. Josefa (výsledek
neuveden � patrnì se neuskuteènilo) a souèasnì byl majetkovì pøeveden kostel
a klá�ter (sic!) na farnost sv. Petra (toté� je�tì jednou v r. 1959! a je�tì znovu
v r. 1964!)

(Pro rok 1961 je zaznamenáno, �e fara sv. Mikulá�e (tedy asi P. Miloslav Má�e)
doèasnì pøevzala duchovní správu u sv. Josefa, duchovním správcem ale i nadále
zùstává P. Osvald Novák)

od 2. 1. 1969 získal souhlas k pùsobení pøi kostele po dlouhé dobì opìt kapucín,
a to P. Eliá� Svatek, který pøi pozdìjích zmìnách správcù zaji��oval
kontinuitu správy a po zmìnì re�imu pøevzal správu kostela.31 Po r. 1974
a� do zmìny re�imu v r. 1989 bylo pak zázemí kostela místem obèasných
tajných formaèních setkání bratøí kapucínù a také sester kapucínek pod
vedením tehdej�ího provinciála P. Jana Víchy, kterého od r. 1987 zastoupil
ve výuce P. Jiøí Païour. 

1970: doèasnì pøebírá finanèní vedení duchovní správy okrskový vikáø
P. Antonín Jí�a. 

1972�82: Rektorem kostela (od 15. 5.) jmenován P. Karel Ol�ar32

1982�91: Rektorem kostela (od 1. 5.) byl jmenován P. Jan Lebeda. Formálnì
zùstal rektorem a� do své smrti 5. 11. 1991, prakticky jím v�ak po jeho
jmenování biskupem (19. 5. 1988) byl ji� kapucín P. Eliá� Svatek.
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Kvardiáni po obnovení èinnosti Øádu v roce 1990

1992�94: Prvním kvardiánem (a souèasnì rektorem kostela) se (ústním
povìøením) stal P. Eliá� Svatek (viz vý�e).

1994�97: Kvardiánem (a souèasnì rektorem kostela) (od 1. 10.) byl jmenován
P. Lev Eliá�33

1997�00: Rektorem34 (od 1. 10.) byl jmenován P. �imon Batory. 
2000�03: Kvardiánem35 (od 1. 5.) byl jmenován br. Jozef Gabarik. 
2003�06: Kvardiánem (od 1. 9.) byl jmenován P. �imon Batory. 

CZ22 � SUPERIOØI V HOSPICU LIBEREC36

(Reichenberg, Hospitium Reichenbergae)

Kdy� 1. 12. 1908 oslavil císaø Franti�ek Josef I. 60 let svého panování, uvolnil
pøi této pøíle�itosti prostøedky na stavbu mnoha nových tzv. »jubilejních« kostelù.
Jedním se stal i kostel v Liberci posvìcený ke cti sv. Maøí Magdalény, který
z tìchto prostøedkù vybudoval Spolek pro postavení tøetího øímskokatolického
kostela v Liberci. Pozemek pro stavbu kostela zakoupil spolek ji� 21. 10. 1884.
Pøi kostele vznikla dvoupatrová fara, která byla svìøena do správy bratøí kapucínù
z Tyrolské provincie. Komplex posvìtil 11. 6. 1911 litomìøický biskup Josef
Gross a dne 27. 10. 1911 se kapucíni pøestìhovali do nového hospicu. Tyrol�tí
kapucíni v�ak v Liberci �ili ji� od r. 1908 a bydleli v domì Birkstein poblí�
kostela sv. Vincence. Za druhé svìtové války patøil komplex do Sudetského
komisariátu, a kdy� r. 1945 byli tyrol�tí kapucíni odsunuti, pøevzali Liberec
kapucíni z Èeskomoravské provincie. Kostel ponièený bezdomovci je dnes
pronajat litomìøickou diecézí jako sklad starého nábytku a v objektu hospice
sídlila nejprve mateøská �kolka a od r. 2000 zde je azylový charitní domov pro
matky s dìtmi v tísni. 

1908�11: P. Agnell Kammerlander (A)
1911�12: P. Anicet Ennemoser (A)
1912�19: P. Innozenz Herzer (A)
1919�24: P. Augustin Schickel (A)
1924�25: P. Anicet Ennemoser (A)
1925�39: P. Apollinaris Kasper (A)
1939�45: P. Edilbert Telgmann (D)
1945�50: P. Jan Nep. Bubeník (CZ)
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CZ40 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE ÚJEZD37

(Augezd bei Mährischen Neustadt, Augezda locatio)

Pøesné datum zalo�ení farnosti v Újezdì u Unièova ani jméno zakladatele kostela
nejsou známy. První listinnou zmínku o obci Újezd máme z r. 1249, existence
døevìného kostela s farou je listinnì dolo�ena ji� v r. 1296. Kostelní loï byla
do souèasné podoby dokonèena nìkdy kolem r. 1733. Pøesné datum posvìcení
není známo. První komunita a noviciát v Újezdu byly ustaveny k 1. 8. 1990,
kdy� kapucíni pøevzali faru a kostel do pronájmu. Obojí je majetkem
Arcibiskupství olomouckého a Provincie kapucínù v ÈR má dohodnut pronájem
zatím do r. 2010.

1990�92: P. Lev Eliá� (od 1. 8. � jmenován pouze ústnì)
1992�93: P. Tadeá� Chovanec38 (od 11. 12.)
1993�97: P. Augustin �váèek (od 1. 8.)
1997�00: br. Vavøinec Zimmermann39 (od 1. 10.)
2000�04: P. Benno �tivar40 (od 1. 5.)
2004�06: P. Kry�tof Javùrek (od 28. 1.)

B � KAPUCÍNSKÉ KLÁ�TERY V ÈR
ZRU�ENÉ JOSEFÍNSKÝMI REFORMAMI

CZ23 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE MIKULOV41

(Mikulá�ov, Nikolsburg, Nicolsburgum)

Stavba klá�tera byla nejprve 30. 11. 1611 zahájena za hradbami, av�ak dne
3. 5. 1612 olomoucký pomocný biskup Jan Civallus polo�il základní kámen
a vztyèil køí� na místì stavby ji� uvnitø mìsta. Hotový komplex posvìtil dne
22. 8. 1613 olomoucký biskup kardinál Franti�ek kní�e z Dietrich�tejna, který
je souèasnì i fundátorem. Kostel byl zasvìcen sv. Franti�ku Serafínskému.
Pùsobení zdej�ích bratøí ukonèila exklaustrace øeholníkù naøízená Josefem II.
roku 1781. Následnì hospic 14. záøí 1784 vyhoøel a zanikl. Dnes jsou z klá�tera
ji� jen trosky. 

1613�14: P. Eusebius z Bergama (1. kvardián) [od 29. 9.] (xxx)
1614�16: P. Jan z Bergama [od 25. 4.] (xxx)
1616�17: P. Bonaventura z Benátek [od 6. 5.] (xxx)
1617�18: P. Jan z Padovy [od 8. 9.] (xxx)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì
pøedstavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Prosper z Casale [od 22. 6.] (xxx)
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1629�32: P. Franti�ek M. z Feldkirchen [od 6. 6.] (xxx)
1632�34: P. Franti�ek Roveretanus [od 10. 9.] (xxx)
1634�35: P. Bartolomìj Suevus [od záøí] (xxx)
1635�38: P. Franti�ek Roveretanus [od 4. 5.] (xxx)
1638�40: P. Augustin z Kostnice [od 6. 8.] (Mueli)
1640�40: P. Franti�ek z Rovereta [od 24. 8.] (� ve funkci 5. 10. 1640 ve Vídni)

(xxx)
1640�43: P. Ferdinand z Lodi [od 6. 9.] (xxx)
1643�44: P. Bonaventura z Bavorska [od konce øíjna] (xxx)
1644�45: P. Elektus ze Saska [od 24. 6.] (de Rubino)

(NN: kvardián neuveden � snad tentý�)

1646�48: P. Jovita z Burgundska [od 16. 7.] (xxx)
1648�50: P. Constantius Suevus [od 4. 6.] (Hayel)
1650�52: P. Benno z Mnichova [od 7. 10.] (Froschmayr)
1652�53: P. Anastáz z Rosenheimu [od 31. 5.] (xxx)
1653�56: P. Achác z Mnichova [od 20. 8.] (xxx)
1656�59: P. Oktavián z Tuggenu [od 2. 9.] (� ve funkci 6. 9. ve Vídni) (Wickard)
1659�62: P. Matìj z Tyrolska [od 16. 9.] (Koffler)
1662�63: P. Berthold ze Slezska [od 16. 9.] (Hoffman)
1663�65: P. Fridrich z Riedenu [od 5. 8.] (Tanner)
1665�68: P. Julius Alsata [od 28. 8.] (Zettenbach)
1668�69: P. Efrém z Vídnì [od 31. 8.] (xxx)
1669�72: P. Izaiá� z Rakouska [od 14. 9.] (Jelle)
1672�73: P. Karel z Moravy [od 11. 8.] (xxx)

(Dne 28. dubna 1673 se klá�ter stal souèástí Rakouské provincie, av�ak i nadále
byl spravován z provincie Èeskomoravské.)

1673�74: P. Maxmilián z Kromìøí�e [od 28. 4.] (� ve funkci 24. 2. 1674 v Brnì)
(Faber)

1674�77: P. Florinus z Leuvenu [od 24. 8.] (xxx)
1677�81: P. Geminián z Reina [od 20. 8.] (Beyser)
1681�83: P. Demetrius z Günzburgu [od 20. 2.] (xxx)
1683�86: P. Vilém z Bíliny [od 13. 9.] (xxx)
1686�88: P. Dominik ze Slezska [od 3. 5.] (Linke)
1688�90: P. Auxenc ze Störtzingen [od 27. 8.] (Scheiber)
1690�91: P. Bernardin z Würzburgu [od 26. 5.] (xxx)
1691�94: P. Auxenc ze Störtzingen [od 21. 9.] (Scheiber)
1694�95: P. Timotej z Èech [od 20. 8.] (Dohalzky)
1695�97: P. Cherubín z Tyrolska [od 25. 11.] (xxx)
1697�98: P. Vilém z Bíliny [od 5. 7.] (xxx)
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1698�00: P. Adam z Doma�lic [od 26. 9.] (Powolil)

1700�03: P. Maxmilián Bayer [od 26. 11.]
1703�06: P. Bernard Linek [od 15. 9.]
1706�09: P. Florentin (xxx) (z Frisingen) [od 27. 8.]
1709�12: P. Archangel Pohl [od 6. 9.]
1712�14: P. Bonaventura Rodiger [od 9. 9.] (� 29. 7. 1714)
1714�15: P. Archangel Pohl [od 13. 7.] (� ve funkci 24. 2. 1715)
1715�15: P. Narcis Sauer (administrátor) [od 13. 9.]
1715�18: P. Krescens Wittina
1718�21: P. Ezechiel Köhler [od 26. 8.]
1721�23: P. Koloman Kerner [od 25. 7.]
1723�26: P. Jiøí Antonín Wollarth [od 11. 6.]
1726�29: P. Servác Schneider [od 13. 9.]
1729�31: P. Václav Pfeffer [od 2. 9.]
1731�32: P. Michael Becher [od 31. 8.]
1732�34: P. Rogacián Rumler [od 29. 8.]
1734�37: P. Iluminát Palliari [od 27. 8.]
1737�38: P. Rogacián Rumler [od 30. 8.]
1738�39: P. Nivard Sexstädter [od 29. 8.]
1739�42: P. Rogacián Rumler [od 28. 8.]
1742�43: P. Hugolin Zimmerhackl [od 12. 10.]
1743�44: P. Andronik Gedeck [od 6. 9.]
1744�47: P. Egid Meyxner [od 28. 8.]
1747�50: P. Dominik Kettler [od 1. 9.]
1750�52: P. Franti�ek Josef Sandrich [od 28. 8.]
1752�53: P. Václav Pfeffer [od 1. 9.]
1753�55: P. Hugolin Zimmerhackl [od 23. 8.]
1755�59: P. Liberius Zimmer [od 29. 8.]
1759�60: P. Martialis Zeller [od 11. 5.]
1760�62: P. Florenc Schicht [od 26. 9.]
1762�65: P. Edmund Esinger [od 27. 8.]
1765�68: P. Liberius Zimmer [od 30. 8.]
1768�70: P. Abdon Hauer [od 16. 9.]
1770�73: P. Josafat Binder [od 31. 8.]
1773�74: P. Marcián Hofmann
1774�77: P. Edmund Esinger
1777�78: P. Sekundián May
1778�81: P. Abdon Hauer
1781�83: P. Josafat Binder
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(Dne 28. 5. 1783 do�lo k rozdìlení provincie na Èeskou a Moravskou.)

1783�84: P. Josafat Binder

(Dne 14. 9. 1784 klá�ter zcela vyhoøel. Dne 5. 10. 1784 byli bratøi, kteøí sotva
pøe�ili, shromá�dìni ze svých pousteven na zahradì a bylo jim oznámeno, �e
klá�ter je úøednì zavøen a proto�e byli pøítomni komisaøi, slo�ili hned i pøísahy.)

CZ24 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE ÈESKÉ BUDÌJOVICE42

(Budweis, Budovicium)

Kapucíni byli uvedeni do mìsta 24. 6. 1614 na pozvání císaøovny Anny, která
je fundátorkou. Ihned poté byl 9. 7. 1614 zakoupen pozemek s ruinami a zaèalo
se s bouráním. Základní kámen ke stavbì byl polo�en 1. 6. 1615. Hotový klá�ter
a kostel posvìtil dne 1. 2. 1621 pra�ský arcibiskup premonstrát Jan Lohelius.
Kostel je zasvìcen sv. Annì, matce Panny Marie. Dne 16. 7. 1788 byl klá�ter
zru�en naøízením císaøe Josefa II. a knì�í pøe�li do laické duchovní správy. Dne
7. 4. 1803 byl kostel znovu otevøen a r. 1815 opraven, av�ak ji� jen jako diecézní
a seminární. Na místì klá�tera je dnes nová zástavba. Kostel byl v 70. letech
adaptován na muzeum a kavárnu.

1614�15: P. Angelus z Egny (tj. Neumarkt) (1. superior) [od 25. 4.] (Pichler)
1615�16: P. Angelus z Egny (tj. Neumarkt) (1. kvardián) [od 8. 5] (Pichler)
1616�18: P. Gabriel z Bavorska [od 6. 5.] (xxx)
1618�21: P. Jeroným Suevus [od 14. 9.] (Seiz)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì
pøedstavených a klá�terních rodin.)

1628�30: P. Franti�ek z Rovereta [od 22. 6.] (xxx)
1630�32: P. Petr z Mnichova [od 17. 6.] (Stooz)
1632�33: P. Vilém z Bolzana [od 10. 9.] (xxx)
1633�36: P. Mikulá� ze Schönbergu [od 17. 9.] (Fabritius)
1636�39: P. Franti�ek z Bavorska [od 25. 4.] (Augenstein)
1639�40: P. Jindøich z Würzburgu [od 29. 7.] (xxx)
1640�43: P. Tobiá� z Frisingen [od 24. 8.] (xxx)
1643�46: P. Pavel Palatinus [od konce øíjna] (xxx)
1646�48: P. Augustin z Kostnice [od 16. 7.] (Mueli)
1648�50: P. Job z Riedenu [od 4. 6.] (Grueber)
1650�51: P. Jindøich z Würzburgu [od 7. 10.] (xxx)
1651�52: P. Tobiá� z Frisingen [od 3. 8.] (xxx)
1652�53: P. Prokop z Templinu [od 31. 5.] (xxx)
1653�55: P. Marián z Dillingen [od 20. 8.] (xxx)
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1655�56: P. Augustin z Kostnice [od 2. 7.] (Mueli)
1656�58: P. Ezechiel z Bambergu [od 2. 9.] (xxx)
1658�58: P. Norbert ze �výcarska [od 10. 5.] (� ve funkci 16. 6. 1658 ve Vídni)

(Mosprugger)
1658�60: P. Zachariá� z Mnichova [od 16. 9.] (xxx)
1660�63: P. Lambert ze Slezska [od 22. 7.] (Lattl)
1663�65: P. Izaiá� z Rakouska [od 5. 8.] (Jelle)
1665�68: P. Benignus z Moravy [od 28. 8.] (Gebel)
1668�69: P. Vital z Deggendorfu [od 31. 8.] (Lechner)
1669�70: P. Pius ze Salcburku [od 14. 9.] (Carl)
1670�73: P. Sylverius Hannoviensis [od 29. 8.] (Mercator)
1673�74: P. Demetrius z Günzburgu [od 28. 4.] (xxx)
1674�76: P. Jindøich z Jihlavy [od 24. 8.] (Abisch)
1676�79: P. Valerián z Èeského Krumlova [od 24. 4.] (Nuzka)
1679�80: P. Florián z Lince (� ve funkci 4. 10. 1680 morem) (Paulechner)
1681�83: P. Krescencián z Chomutova [od 20. 2.] (xxx)
1683�84: P. Jindøich z Jihlavy [od 13. 9.] (Abisch)
1684�87: P. Florinus z Leobenu (A) [od 1. 9.] (xxx)
1687�88: P. Hypolit z Jihlavy [od 18. 4.] (xxx)
1688�90: P. Dominik ze Slezska [od 27. 8.] (Linke)
1690�93: P. Marián z Lucemburska [od 26. 5.] (xxx)
1693�94: P. Akvilín z Hor�ovského Týna [od 17. 4.] (� ve funkci 25. 3. 1694)

(Berka)
1694�95: P. Chrysant z Tridentu [od 20. 8.] (Calvinus)
1695�98: P. Anicet z Bavorska [od 25. 11.] (Reinhard)

1698�01: P. Serenus Chmelina? [od 26. 9.]
1701�02: P. Honorát Kubik [od 12. 9.]
1702�05: P. Jan Franti�ek Veigl [od 15. 9.]
1705�06: P. Ildefons Horky [od 2. 5.]
1706�09: P. Andronik Hentsa [od 27. 8.]
1709�12: P. Achác (xxx) (z Chomutova) [od 6. 9.]
1712�15: P. Angelín Klinger [od 9. 9.]
1715�17: P. Serafín Ludwigkowsky [od 13. 9.]
1717�20: P. Angelín Klinger [od 21. 5.]
1720�23: P. Sabinus Schrihon [od 31. 5.]
1723�26: P. Angelín Klinger [od 11. 6.]
1726�29: P. Walter Wolkner [od 13. 9.]
1729�31: P. Marcelín Rösler [od 2. 9.]
1731�34: P. Severus Palliari [od 31. 8.]
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1734�36: P. Prokop z Chomutova [od 27. 8.]
1736�37: P. Adeodat Reitenberger [od 1. 6.]
1737�40: P. Polykarp Wellich [od 30. 8.]
1740�43: P. Serapion Ridel [od 2. 9.]
1743�46: P. Libor Winkelhofer [od 6. 9.]
1746�49: P. Franti�ek Josef Sandrich [od 26. 8.]
1749�50: P. Stanislav Hodak [od 5. 9.]
1750�53: P. Libor Winkelhofer [od 28. 8.]
1753�56: P. Florencián Francke [od 23. 8.]
1756�60: P. Jan z Prado Widenhofer [od 4. 9.]
1760�63: P. Floridus Kornmann [od 26. 9.]
1763�64: P. Kajetán Lohr [od 9. 9.]
1764�65: P. Tomá� Akv. Schwartz [od 31. 8.]
1765�68: P. �alomoun Gläser [od 30. 8.]
1768�71: P. Antonín Erem. Hexel [od 16. 9.]
1771�72: P. Angelus Roth [od 30. 8.] (� ve funkci 25. 5. 1772)
1772�73: P. Bartolomìj Smrz [od 4. 9.]
1773�74: P. Deikola �imana
1774�77: P. Alfons Kopfinger
1777�80: P. Josafat Binder
1780�81: P. Genuin Götzl
1781�83: P. Sekundián May

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�93: Hyacint Prosche (poslední) (� 3. 9. 1793 v ÈB)

(Dne 22. 11. 1797 byl klá�ter uzavøen a mnozí bratøi byli 26. 11. propu�tìni)

CZ25 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE VY�KOV43

(Wyszków, Vischau, Viscovia)

Stavba klá�tera za hradbami byla zahájena v záøí 1616. Základní kámen polo�il
a køí� na místì stavby vztyèil dne 16. 5. 1617 olomoucký biskup kardinál kní�e
z Dietrich�tejna. Hotový klá�ter a kostel byl posvìcen dne 10. 8. 1624. Dne
18. 10. 1787 byl klá�ter zru�en naøízením císaøe Josefa II. Dnes je kostel prázdný
a na místì klá�tera stojí zahrady a høbitov. 

1616�17: P. Cherubín z Novo Solio (1. superior) [od 6. 5.] (xxx)
1617�18: P. Cherubín z Novo Solio (1. kvardián) [od 8. 9.] (xxx)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì
pøedstavených a klá�terních rodin.)
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1628�29: P. Hyacint z Polska [od 22. 6.] (de Palczowsky)
1629�30: P. Mikulá� z Lucy [od 6. 6.] (Barsotti)
1630�32: P. Chrysostom z Mammersdorfu [od 17. 6.] (xxx)
1632�34: P. Hyacint z Polska [od 10. 9.] (de Palczowsky)
1634�35: P. Zachariá� z Mnichova [od záøí.] (xxx)
1635�38: P. Hyacint z Polska [od 4. 5.] (de Palczowsky)
1638�39: P. Maxmilián z Pasova [od 6. 8.] (Zeller)
1639�42: P. Hyacint z Polska [od 29. 7.] (de Palczowsky)
1642�44: P. Chrysostom z Mammersdorfu [od 11. 7.] (xxx)
1644�45: P. Pavlín z Mnichova [od 24. 6.] (� ve funkci 30. 7. 1645) (xxx)
1645�46: P. Jovita z Burgundska [od 14. 9.] (xxx)
1646�47: P. Aurel z Lu�ice [od 16. 7.] (Jurisch)
1647�48: P. Elektus ze Saska [od 23. 8.] (de Rubino)
1648�49: P. Felix z Pasova [od 4. 6.] (Neuhoffer)
1649�50: P. Hyacint Franco [od 4. 6.] (Simon)
1650�53: P. Felix z Pasova [od 7. 10.] (Neuhoffer)
1653�56: P. Bertold ze Slezska [od 20. 8.] (Hoffman)
1656�59: P. Honorius z Burgundska [od 2. 9.] (Clement)
1659�61: P. Konstantin z Pasova [od 16. 9.] (Zeill)
1661�62: P. Bertold ze Slezska [od 18. 5.] (Hoffman)
1662�63: P. Julius z Friburgu [od 16. 9.] (Zettenbach)
1663�66: P. Bertold ze Slezska [od 5. 8.] (Hoffman)
1666�67: P. Bazil z Bavorska [od 27. 8.] (Zörer)
1667�69: P. Bertold ze Slezska [od 15. 8.] (Hoffman)
1669�71: P. Jan z Prahy [od 14. 9.] (Miller)
1671�72: P. Dominik ze Slezska [od 28. 8.] (Linke)
1672�73: P. Zachariá� z Ústí [od 11. 8.] (Scherer)
1673�75: P. Andronik ze Slezska [od 28. 4.] (� ve funkci 28. 3. 1675 v Brnì)

(Wirschi)
1675�76: P. Nicefor z Kutné Hory (Skalsky de Ruba)
1676�78: P. Chrysogon z Èeských Budìjovic [od 24. 4.] (xxx)
1678�79: P. Severin z Èech [od 24. 8.] (xxx)
1679�82: P. Anicet z Bavorska (Reinhard)
1682�84: P. Rafael z Chomutova [od 17. 9.] (xxx)
1684�87: P. Adeodat z Moravy [od 1. 9.] (de Salacca)
1687�88: P. Timotej z Èech [od 18. 4.] (Dohalzky)
1688�91: P. Teobald z Tøebechovic [od 27. 8.] (Stekler)
1691�93: P. Sigisbert z Moravy [od 21. 9.] (Zieh)
1693�94: P. Norbert ze Slezska [od 17. 4.] (Conway)
1694�97: P. Didak z Jihlavy [od 20. 8.] (Rautz)
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1697�00: P. Andronik ze Slezska [od 5. 7.] (Hentsa)

1700�02: P. Sigisbert Zieh [od 26. 11.]
1702�05: P. Izaiá� Krappick [od 15. 9.]
1705�08: P. Krescens Wittina [od 2. 5.]
1708�11: P. Ezechiel Köhler [od 11. 5.]
1711�12: P. Matou� Blöser [od 8. 5.]
1712�14: P. Marinus Flixius [od 9. 9.]
1714�17: P. Bartolomìj Walter [od 13. 7.]
1717�20: P. Jakobon Mayer [od 21. 5.]
1720�21: P. Geminián Carel [od 31. 5.]
1721�23: P. Julián Steiskal [od 25. 7.]
1723�26: P. Vital Gonopik [od 11. 6.]
1726�29: P. Václav Pfeffer [od 13. 9.]
1729�32: P. Jakub Meltzer [od 2. 9.]
1732�34: P. Fabián Machaczek [od 29. 8.]
1734�37: P. Ondøej Keller [od 27. 8.]
1737�40: P. Egid Meyxner [od 30. 8.]
1740�43: P. Kalist Vizr [od 2. 9.]
1743�44: P. Krescens Polaczek [od 6. 9.]
1744�47: P. Elzearius Matiegka [od 28. 8.]
1747�50: P. Egid Meyxner [od 1. 9.]
1750�52: P. Achác Bayer [od 28. 8.]
1752�54: P. Remigius Zimmer [od 1. 9.]
1754�57: P. Leodegar Gellner [od 1. 9.]
1757�59: P. Tomá� Akv. Schwartz [od 26. 8.]
1759�62: P. Øehoø Naz. Knipandl [od 11. 5.]
1762�65: P. Sebald Kutter [od 27. 8.]
1765�67: P. Rajmund z Pen. Tempel [od 30. 8.]
1767�69: P. Josafat Binder [od 28. 8.]
1769�72: P. Romedius Donatin [od 1. 9.]
1772�74: P. Heribert Zagitz [od 4. 9.]
1774�77: P. Lukán Purek
1777�80: P. Reinhard Nawratil
1780�83: P. Agripín Laab

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�84: P. Agripín Laab (� ve funkci 17. 2. 1784)
1784�87: P. Reinhard Nawratil (poslední)
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(Dne 18. 10. 1787 bylo bratøím oznámeno uzavøení klá�tera a 31. 10. jej kapucíni
opustili.)

CZ26 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE JIHLAVA44

(Iglau, Iglavia)

Základní kámen ke stavbì klá�tera byl polo�en v roce 1631. Hotový klá�ter
a kostel posvìtil dne 29. 8. 1632 olomoucký pomocný biskup Filip Preiner.
Kostel byl zasvìcen sv. Franti�ku a sv. Antonínu. Fundátory klá�tera jsou hrabì
de Magnis a paní Polyxena, hrabìnka z Collalta. Klá�ter byl zru�en 15. 11. 1784
naøízením císaøe Josefa II. Dnes je pøemìnìn na divadlo. 

1630�32: P. Martin z Vídnì (1. superior) [od 17. 6.] (xxx)
1632�33: P. Chrysostom z Mammersdorfu (1. kvardián) [od 10. 9.]
1633�36: P. Bonaventura Brunoviensis [od 17. 9.] (xxx)
1636�39: P. Elektus ze Saska [od 25. 4.] (de Rubino)
1639�42: P. Maxmilián z Pasova [od 29. 7.] (Zeller)
1642�44: P. Ondøej z Innsbrucku [od 11. 7.] (xxx)
1644�46: P. Rajmund z Mnichova [od 24. 6.] (Textor)
1646�47: P. Mikulá� ze Schönbergu [od 16. 7.] (� ve funkci 7. 11. 1647)

(Fabritius)
1647�49: P. Teodor ze Salcburku [od 23. 8.] (Mayr)
1649�50: P. Kazimír z Brixenu [od 4. 6.] (xxx)
1650�53: P. Germán z Bavorska [od 7. 10.] (xxx)
1653�54: P. Narcis Augustanus [od 20. 8.] (Straub)

(NN: kvardiáni neuvedeni � snad tentý�)

1655�56: P. Cyprián Töplensis [od 2. 7.] (xxx)
1656�59: P. Bernard z Feldkirchen [od 2. 9.] (xxx)
1659�61: P. Izaiá� z Rakouska [od 16. 9.] (Jelle)
1661�64: P. Benignus z Moravy [od 18. 5.] (Gebel)
1664�65: P. Julius Alsata [od 14. 7.] (Zettenbach)
1665�66: P. Polykarp z Friburgu [od 28. 8.] (Reisch)
1666�69: P. Angelus z Riedenu [od 27. 8.] (Perger)
1669�71: P. Lambert ze Slezska [od 14. 9.] (Lattl)
1671�73: P. Benignus z Moravy [od 28. 8.] (Gebel)
1673�74: P. Karel z Moravy [od 28. 4.] (xxx)
1674�76: P. Benignus z Moravy [od 24. 8.] (Gebel)
1676�77: P. Bazil z Bavorska [od 24. 4.] (Zörer)
1677�81: P. Rafael z Chomutova [od 20. 8.] (xxx)
1681�82: P. Konstanc z Mnichova [od 20. 2.] (Umberger)
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1682�84: P. Zachariá� Austensis [od 17. 9.] (Scherer)
1684�87: P. Hypolit z Jihlavy [od 1. 9.] (Müller)
1687�88: P. Linus z Bavorska [od 18. 4.] (xxx)
1688�90: P. Hypolit z Jihlavy [od 27. 8.] (Müller)
1690�91: P. Rafael z Chomutova [od 26. 5.] (xxx)
1691�93: P. Bernardin z Würzburgu [od 21. 9.] (xxx)
1693�94: P. Rafael z Chomutova [od 17. 4.] (xxx)
1694�97: P. Augustin z Lu�ice [od 20. 8.] (xxx)
1697�00: P. Cherubín z Tyrolska [od 5. 7.] (xxx)

1700�01: P. Anicet Reinhard [od 26. 11.]
1701�02: P. Ezechiel Köhler [od 12. 9.]
1702�05: P. Jindøich Feigel [od 15. 9.]
1705�06: P. Bonaventura Rodiger [od 2. 5.]
1706�08: P. Narcis Sauer [od 27. 8.]
1708�11: P. Matou� Blöser [od 11. 5.]
1711�14: P. Jindøich Feigel [od 8. 5.]
1714�17: P. Antonín Zahradka de Eylenfels [od 13. 7.]
1717�20: P. Pavlín Hahn [od 21. 5.]
1720�23: P. Albert Weis [od 31. 5.]
1723�24: P. Kristián Abisch [od 11. 6.] (� ve funkci 20. 2. 1724)
1724�26: P. Arnold Schmidt [od 15. 9.]
1726�29: P. Gerard Schwartz [od 13. 9.]
1729�31: P. Petronius Kettner [od 2. 9.]
1731�34: P. Metodìj Heindler [od 31. 8.]
1734�37: P. Reinhard Zawral [od 27. 8.]
1737�39: P. Honorát Fabri [od 30. 8.]
1739�40: P. Serapion Ridel [od 28. 8.]
1740�43: P. Egid Meyxner [od 2. 9.]
1743�44: P. Walter Wolkner [od 6. 9.]
1744�47: P. Kunibert Vogler [od 28. 8.]
1747�50: P. Rogát Plech [od 1. 9.]
1750�52: P. Florián Emmler [od 28. 8.] (� ve funkci 15. 7. 1752)
1752�53: P. Kasián Winsch [od 1. 9.]
1753�54: P. Zeno John [od 23. 8.]
1754�55: P. Izidor Sekera [od 1. 9.]
1755�59: P. Largus Wentzl [od 29. 8.]
1759�62: P. Rajmund Nonnat. Aver [od 11. 5.]
1762�65: P. Valentin Hackenberger [od 27. 8.]
1765�68: P. Narcis Görbig [od 30. 8.]
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1768�71: P. Oktavius Rabatsch [od 16. 9.]
1771�74: P. Kvartus Schneider [od 30. 8.]
1774�77: P. Anthelm Hirtmayer
1777�80: P. Genuin Götzl
1780�81: P. Kvartus Schneider
1781�83: P. Verekund Peter

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Moravské provincie.)

1783�87: P. Archangel Auftifer

(Dne 23. 10. 1787 bylo bratøím oznámeno uzavøení klá�tera, dne 9. 11. se
odstìhovala první èást kapucínù; dne 15. 11. 1787 byl klá�ter zru�en.)

CZ�27 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE MNICHOVO HRADI�TÌ45

(Münchengrätz, Hradistium)

Stavba klá�tera za hradbami byla zahájena dne 26. 7. 1690 poté, co ji schválila
provinèní kapitula v r. 1687. Dne 22. 7. 1690 pøi�li pak do mìsta první kapucíni.
Benedikování hotového klá�tera a hrubé stavby klá�terního kostela se
uskuteènilo 23. 4. 1693. Posvìcení hotového kostela a také symbolické polo�ení
základního kamene pod boèní oltáø sv. Antonína provedl a� dne 11. 10. 1699
královéhradecký biskup Bohumír Kapaun baron ze Svojkova se souhlasem
místního ordináøe pra�ského arcibiskupa Jana Josefa kní�ete Breunera. Kostel
byl posvìcen ke cti svatých Tøí Králù a boèní kaple ke cti Panny Marie.
Fundátorem je Arno�t hrabì z Vald�tejna. Roku 1722 zaèala vdova po zakladateli
Marie Markéta rozená Èernínová z Chudenic v souvislosti se sílící úctou ke sv.
Annì budovat pøi klá�teøe pro laickou veøejnost je�tì dosti velkou kapli sv.
Anny dokonèenou v r. 1724, v ní� je dnes lapidárium a Vald�tejnská hrobka.
Klá�ter byl zru�en r. 1787 dekrety císaøe Josefa II. a pøe�el do majetku
Nábo�enského fondu. Kapucíni zde v�ak díky laskavosti majitele panství
Vincence hrabìte z Vald�tejna pùsobili a� do r. 1814 a teprve potom se z objektù
staly byty úøedníkù. V klá�teøe v souèasnosti sídlí Sdru�ení pro péèi o du�evnì
nemocné FOKUS, které provádí rekonstrukci objektu. 

1690�91: P. Didak z Jihlavy (1. superior) [od 26. 5.] (Rautz)
1691�94: P. Serafín ze Su�ice [od 21. 9.] (Ludwigkowsky)
1694�00: P. Archangel z Kutné Hory (od 1699 kvardián) [od 20. 8.] (Pohl)

1700�02: P. Ferdinand Buzler (kvardián) [od 26. 11.]
1702�03: P. Florenc Schmidt [od 15. 9.]
1703�06: P. Ferdinand Buzler [od 15. 9.]
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1706�08: P. Jan Franti�ek Veigl [od 27. 8.]
1708�09: P. Angelín Klinger [od 11. 5.]
1709�11: P. Nicefor Richter [od 6. 9.]
1711�14: P. Servác Schneider [od 8. 5.]
1714�17: P. Jiøí Ant. Wollarth [od 13. 7.]
1717�18: P. Doroteus Fischer [od 21. 5.]
1718�20: P. Servác Schneider [od 26. 8.]
1720�23: P. Adam Powolil [od 31. 5.]
1723�26: P. Timotej Walla [od 11. 6.]
1726�29: P. Adrián Grosputz [od 13. 9.]
1729�31: P. Alexandr Huber [od 2. 9.]
1731�34: P. Arno�t Ranner [od 31. 8.]
1734�37: P. Emilián Wellich [od 27. 8.]
1737�40: P. Ubald Streit [od 30. 8.]
1740�43: P. Polykarp Wellich [od 2. 9.]
1743�44: P. Servilián Kamptmann [od 6. 9.]
1744�45: P. Baltazar Strzechowsky [od 28. 8.]
1745�48: P. Simeon Reider [od 27. 8.]
1748�49: P. Jan Frant. Wlach [od 28. 8.]
1749�52: P. Kalist Vizr [od 5. 9.]
1752�54: P. Stanislav Hodak [od 1. 9.]
1754�55: P. Remigius Zimmer [od 1. 9.]
1755�56: P. Florenc Schicht [od 29. 8.]
1756�59: P. Antonín Erem. Hexel [od 4. 9.]
1759�62: P. Pavel Erem. Rakos [od 11. 5.]
1762�64: P. Jiøí Ant. Suchomel [od 27. 8.]
1764�65: P. Pavel Er. Rakos [od 31. 8.]
1765�67: P. Celerin Pavlowsky [od 30. 8.]
1767�69: P. Auspicius Senger [od 28. 8.]
1769�70: P. Isaurus Richter [od 1. 9.]
1770�74: P. Petronius Frühauf [od 31. 8.]
1774�77: P. Sulpicius Charius
1777�78: P. Bartolomìj Smrz
1778�79: P. Dagobert Rösler
1779�80: P. Sulpicius Charius
1780�82: P. Franti�ek Ant. Welle
1782�83: P. Fabián Poliwka

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stal souèástí Èeské provincie.)

1783�87: Eugenián Petzold
1787�95: Martin Rösch (� ve funkci 29. 4. 1795)
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(NN: kvardiáni neuvedeni)

1808�14: P. Kastor Patzner (� ve funkci 12. 1. 1814)
1814�14: P. Jeroným Doupal (poslední)

CZ28 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE KYJOV46

(Kyjov, Gaya)

Kapucíni byli slavnostnì uvedeni do mìsta Kyjova dne 19. 10. 1710. Polo�ení
základního kamene se uskuteènilo 15. 5. 1712. Fundátorem klá�tera je purkmistr
mìsta Kyjova Adam kní�e z Lichten�tejna, který se souhlasem císaøe pøispìl
také znaènou èástkou z mìstských prostøedkù. Hotový klá�ter a kostel posvìtil
dne 17. 10. 1723 olomoucký pomocný biskup Franti�ek hrabì z Braidy
v Conseccu a Corniglianu. Kostel je zasvìcen Nanebevzetí Panny Marie, boèní
kaple pak sv. Franti�kovi Serafínskému. Klá�ter byl zru�en dne 14. øíjna 1784
naøízením císaøe Josefa II. Kostel dnes slou�í jako farní, klá�ter zanikl. 

1710�14: P. Krescens Wittina (1. superior)
1714�15: P. Jan Bapt. Koblowsky [od 13. 7.]
1715�23: P. Teodor Wexl [od 13. 9.]
1723�25: P. Teodor Wexl (1. kvardián)
1725�26: P. Sylverius Demel [od 1. 6.]
1726�28: P. Justin Riedl [od 13. 9.]
1728�29: P. Geminián Carel [od 30. 4.]
1729�31: P. Gerard Schwartz [od 2. 9.]
1731�34: P. Reinhard Zawral [od 31. 8.]
1734�37: P. Klétus Kresta [od 27. 8.]
1737�38: P. Krescens Polaczek [od 30. 8.]
1738�41: P. Jakub Meltzer [od 29. 8.]
1741�42: P. Severus Palliari [od 25. 8.] (� ve funkci 31. 10. 1742)
1742�45: P. Ha�tal Bartholomjei [od 12. 10.]
1745�46: P. Mansvet Liebscher [od 27. 8.]
1746�49: P. Rufin Matjeika [od 26. 8.] (Matìjka)
1749�52: P. Matou� Schimanek [od 5. 9.]
1752�55: P. Osvald Betula [od 1. 9.]
1755�56: P. Izidor Sekera [od 29. 8.]
1756�59: P. Mansvet Liebscher [od 4. 9.]
1759�62: P. Bonagracia Lambert [od 11. 5.]
1762�65: P. Libertin Siegl [od 27. 8.]
1765�66: P. Sebald Kutter [od 30. 8.]
1766�67: P. Albertin Schreiber [od 22. 8.]
1767�68: P. Protasius Schwartzbach [od 28. 8.]
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1768�71: P. Rajmund z Penaf. Tempel [od 16. 9.]
1771�74: P. Maturus Achinger [od 30. 8.]
1774�77: P. Reinhard Nawratil
1777�80: P. Metodìj Jahn
1780�83: P. Rogacián Rumler

(Dne 28. 5. 1783 se klá�ter stsl souèástí Moravské provincie.)

1783�84: P. Verekund Peter (poslední)

(Dne 14. 10. byl císaøskými komisaøi klá�ter uzavøen a 14. 1. 1785 byl zru�en.)

CZ29 � SUPERIOØI V HOSPICU ÈESKÝ BROD47

(Böhmisch Brod, Hospitium Bohemo Brodae)

Jakýsi pøedchozí hospic pro øeholníky existoval v Èeském Brodì ji� od r. 1728.
Souhlas k jeho pøebudování na kapucínský hospic dala r. 1744 sama císaøovna
Marie Terezie. Souhlas arcibiskupa pra�ského byl získán r. 1746. Kapucíni do
hospice pøi�li r. 1745, av�ak slavnostnì uvedeni byli a� 30. 7. 1747. Dne
19. 4. 1747 byl pod práh hospice vlo�en po�ehnaný základní kámen a dne
10. 8. 1748 provinèní ministr Serafín Melcher vztyèil a po�ehnal køí� pøed
pøilehlým kostelem. Tentý� provinciál s dovolením arcibiskupa dne 19. 7. 1750
vlo�il základní kámen pod boèní oltáø sv. Antonína a posvìtil zcela pøestavìný
klá�terní kostel sv. Maøí Magdalény a pøilehlý hospic. Fundátory stavby byl
inspektor Vald�tejnských panství Jan Baptista Janauschek, královský soudce
v Kutné Hoøe Václav Hertl a pra�ská �lechtièna Fassmanová. Ji� 10. dubna
1786 byla v�ak naøízením císaøe Josefa II. zdej�í komunita zru�ena, kostel byl
odsvìcen a objekt pøemìnìn na sýpku. V r. 1951 zde vznikla galerie a depozitáø
Podlipanského muzea. V letech 1954�59 pro�el objekt nároènou adaptací. V roce
1960 se z nìj opìt stalo skladi�tì a dnes je to prùmyslový objekt. Kostelní loï
dosud stojí, knì�i�tì v�ak je ji� zbouráno. 

1744�45: P. Roman Khibek (superior sídlil v Praze na Hradèanech) [od 28. 8.]
1745�46: P. Richard Zeisel (superior sídlil v Praze na Hradèanech) [od 27. 8.]
1746�47: P. Roman Khibek (superior sídlil v Praze na Hradèanech) [od 26. 8.]
1747�48: P. Roman Khibek (superior � sídlil ji� v místì) [od 1. 9.]
1748�50: P. Ha�tal Bartholomjei [od 28. 8.]
1750�52: P. Roman Khibek [od 28. 8.]
1752�53: P. Fabián Machaczek [od 1. 9.]
1753�54: P. Baltazar Strzechowsky [od 23. 8.]
1754�59: P. Pavel Erem. Rakos [od 1. 9.]
1759�64: P. Izák Marcus [od 11. 5.]
1764�72: P. Michelangel Gubernator [od 31. 8.]
1772�73: P. Franti��ek Xav. Rosenkrantz [od 4. 9.]
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1773�76: P. Jozue Hrdliczka
1776�77: P. Kvinktus Holub
1777�78: P. Auspicius Senger
1778�79: P. Fabián Poliwka
1779�80: P. Gerard Kokesch

(Dne 28. 5. 1783 se hospic stal souèástí Èeské provincie.)

1783�86: P. Olympius Marschalek (poslední)

(Dne 6. 4. 1786 byl hospic uzavøen a komunita rozpu�tìna)

CZ30 � SUPERIOØI V HOSPICU PROSTÌJOV48

(Prossnitz, Hospitium Prostannae)

Hospic vybudovali mì��ané Ondøej Koudelka a Jiøí Ptáèek. Bratøi sem byli po
získání pøíslu�ných povolení uvedeni dne 6. 4. 1756. Základní kámen ke stavbì
hospice polo�il dne 31. 5. 1756 kapucín P. Dominik Kettler. Dne 22. 8. 1759
polo�il administrátor dìkanského kostela P. Matou� Kopil také základní kámen
ke stavbì kostela, který po dokonèení benedikoval dne 1. 8. 1761 generální
vikáø olomoucké diecéze Leopold hrabì Podstatzky a souèasnì i vlo�il základní
kámen do podlahy presbytáøe, Proto�e v�ak oficiální souhlas biskupa ke stavbì
kostela byl získán a� r. 1764, konalo se ulo�ení �základního kamene� je�tì
jednou v 16. 5. 1765 rukama pana Franti�ka z Tannaberku. Dokonèený kostel
posvìtil dne 16. 7. 1765 olomoucký biskup Maxmilián z Hamiltonu. Fundátory
hospice byl mlynáø Václav Ptac�ek a jeho �ena. Stavební materiál poskytl Václav
Josef kní�e z Lichten�tejna. Dokonèený kostel posvìtil ke cti sv. Barbory dne
16. 7. 1765 olomoucký biskup Maxmilián z Hamiltonu. Hospic byl zru�en 11.
záøí 1784 naøízením císaøe Josefa II. Dnes je v klá�teøe léèebna pro dlouhodobì
nemocné (LDN), kostel je funkèní. 

1756�59: P. Nikomedes Kalkus (1. superior) [od 4. 9.] (� 11. 5. 1759)
1759�67: P. Nikodém Teply [od 11. 5.] (Teplý)
1767�71: P. Maximin Seiser [od 28. 8.]
1771�72: P. Wilibald Dobrzensky [od 30. 8.] (Dobøenský)
1772�74: P. Venanc Gregoriades [od 4. 9.]
1774�75: P. Metodìj Jahn
1775�78: P. Pius Klem
1778�80: P. Agripin Laab
1780�81: P. Trankvilín Friebl
1781�83: P. Januarius Girziczek (Jiøíèek)

(Dne 28. 5. 1783 se hospic stal souèástí Moravské provincie.)
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1783�84: P. Bonosus Oleschnitzky (Ole�nický)

(Dne 4. 9. 1784 byl hospic uzavøen, 5. 12. 1784 byl zru�en)

CZ31 � SUPERIOØI V HOSPICU NÁMÌ��49

(Namiest, Hospitium Namjeschtensis)

Se stavbou hospice na vrcholu za mìstem se zaèalo r. 1759 a 3. 7. 1762 byli
kapucíni slavnostnì uvedeni do hotového hospice. V øíjnu 1762 se zaèalo se
stavbou kostela. Ji� dlouho pøedtím sem v�ak kapucíni docházeli z Tøebíèe
a konali bohoslu�by v zámecké kapli. Svìdectvím o tom je spor, který se táhl
nìkolik let, pøi nìm� r. 1721 námì��ský faráø, kterému bylo trnem v oku, �e
jeho farníci chodí na m�i sv. do zámku, prohlásil, �e prý »m�e slou�ená
kapucínem v zámecké kapli prospìje vìøícím asi tolik jako tráva psu, kdy� ji
zhltne« a zakazoval kapucínùm zpovídat a udìlovat svátost oltáøní. Hotovou
kapli benedikoval ke cti Panny Marie Královny Andìlù a základní kámen pod
boèní oltáø sv. Antonína slavnostnì polo�il dne 1. 8. 1767 místní dìkan Martin
Jorsch. Slavnostní posvìcení kostela provedl a� dne 26. 7. 1772 pomocný biskup
olomoucký Jan Václav baron z Freyenfelsu. V kryptì kaple posvìtil tentý�
biskup kapli sv. Køí�e pro soukromou potøebu rodiny fundátora, kterým byl
královský poradce a èlen státní rady Friedrich Wilhelm hrabì z Haugwitz. Pøi
josefínských reformách byl hospic zru�en a 11. 9. 1784 bratøi toto místo opustili.
Dnes je objekt vyu�íván k prùmyslovým úèelùm. Je zde továrna na pono�ky. 

1763�67: P. Protasius Schwartzbach [od 9. 9.]
1767�73: P. Nivard Kluger [od 28. 8.]
1773�75: P. Pius Klem
1775�77: P. Metodìj Jahn
1777�80: P. Sebald Kutter
1780�83: P. Anthelm Hirtmayer (Hirtmajer)

(Dne 28. 5. 1783 se hospic stal souèástí Moravské provincie.)

1783�84: P. Sekundián May (Máj)

(Dne 17. 9. 1784 byl hospic uzavøen a 17. 12. 1784 byl zru�en)

C � KLÁ�TERY ÈESKOMORAVSKÉ PROVINCIE
NACHÁZEJÍCÍ SE V ZAHRANIÈÍ

PL32 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE PRUDNIK50

(Neustadt, Neostadium in Silesia)

Základní kámen k tomuto prvnímu slezskému klá�teru polo�il a køí� na místì
stavby vztyèil dne 1. 11. 1654 pomocný biskup vratislavský (Wroc³aw) Jan
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Baltazar Liesch z Hornau, který je rovnì� fundátorem. Tentý� biskup posvìtil
v r. 1656 i kostel ke cti Zvìstování Pánì. Roku 1754 byly v�ak klá�tery ve
Slezsku na nátlak pruského krále Fridricha II. izolovány od zahranièních
pøedstavených a dne 11. 8. 1754 proto vznikla Generální kustodie Slezska, která
v�ak nemìla �anci na pøe�ití a v dùsledku proticírkevní politiky r. 1810 její
klá�tery zanikly.

1654�57: P. Jovita z Burgundska (1. superior) [od 20. 8.] (xxx)
1657�60: P. Jovita z Burgundska (1. kvardián) [od 12. 7.] (xxx)
1660�61: P. Bertold ze Slezska [od 22. 7.] (Hoffman)
1661�62: P. Markvard z Halberstadtu [od 18. 5.] (xxx)
1662�64: P. Polykarp z Friburgu [od 16. 9.] (Reisch)
1664�65: P. Burchard z Brna [od 14. 7.] (Schatt)
1665�68: P. Roman z Èeského Krumlova [od 28. 8.] (Freyleber)
1668�70: P. Agapit z Èeského Krumlova [od 31. 8.] (Therwald)
1670�73: P. Bartolomìj z Mostu [od 29. 8.] (xxx)
1673�74: P. Zachariá� Austensis [od 28. 4.] (Scherer)
1674�77: P. Peregrin z Nisy [od 24. 8.] (Klingge)
1677�81: P. Daniel z Kolína [od 20. 8.] (xxx)
1681�82: P. Bernardin z Würzburgu [od 20. 2.] (xxx)
1682�83: P. Tadeá� Franco [od 17. 9.] (xxx)
1683�86: P. Øehoø z Tachova [od 13. 9.] (xxx)
1686�87: P. Damián z Vídnì [od 3. 5.] (xxx)
1687�90: P. Cecil z Moravy [od 18. 4.] (Horman)
1690�91: P. Chrysant z Tridentu [od 26. 5.] (Calvinus)
1691�93: P. Karel z Moravy [od 21. 9.] (xxx)
1693�95: P. Bernard z Bruntálu [od 17. 4.] (Linek)
1695�97: P. Kornelius ze Slezska [od 25. 11.] (xxx)
1697�00: P. Inocenc z Jihlavy [od 5. 7.] (Pernfus)
1700�00: P. Vincenc z Vratislavy (do kapituly) (Poppe)

1700�03: P. Cecil Horman [od 26. 11.]
1703�04: P. Herkulán (xxx) (ze Salcburku) [od 15. 9.] (� ve funkci 2. 11. 1704)
1705�08: P. Jindøich Feigel
1708�11: P. Konstantin Mayer [od 11. 5.]
1711�13: P. Inocenc Pernfus [od 8. 5.] (� ve funkci 14. 5. 1713)
1713�15: P. Kristián Abisch
1715�17: P. Sylverius Demel [od 13. 9.]
1717�20: P. Lazar Spiegel [od 21. 5.]
1720�23: P. Romedius Beer [od 31. 5.]
1723�26: P. Geminián Carel [od 11. 6.]



230

1726�29: P. Lazar Spiegel [od 13. 9.]
1729�31: P. Egid Weis [od 2. 9.]
1731�32: P. Jeremiá� Netter [od 31. 8.]
1732�34: P. Albanus Braun [od 29. 8.]
1734�36: P. Markvard Rieger [od 27. 8.] (� ve funkci 7. 12. 1736)
1736�37: P. Ubald Streit [od 1. 6.]
1737�38: P. Jiøí Törtsch [od 30. 8.] (� ve funkci 26. 4. 1738)
1738�40: P. Iluminát Palliari [od 29. 8.]
1740�43: P. Izaiá� Stuppler [od 2. 9.]
1743�44: P. Telesfor Schneider [od 6. 9.]
1744�46: P. Vít Leiner [od 28. 8.]
1746�48: P. Hartmann Höffer [od 26. 8.]
1748�51: P. Zeno John [od 28. 8.]
1751�54: P. Robert Urban [od 3. 9.]

 (Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)

1754-57: P. Bazilián Barathoner

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Lazar Förster51

1766-71: P. Cecilius Burian (od 19. 9.)
1771-74: P. Èeslav Steiner (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Virgil Swoboda

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

PL33 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE NYSA52

(Neisse, Nissa)

Stavba klá�tera byla zahájena 19. 8. 1658. Slavnostní polo�ení základního
kamene a vztyèení køí�e na místì stavby v�ak provedl a� pomocný biskup
vratislavský (Wroc³aw) Jan Baltazar Liesch z Hornau dne 3. 6. 1659. Tentý�
biskup pak v roce 1660 posvìtil hotový kostel ke cti Panny Marie a sv. Franti�ka
Serafínského. Dne 11. 8. 1754 se klá�ter stal stouèástí Generální kustodie Slezska
a r. 1810 zanikl. Dnes je v nìm univerzitní knihovna a byty pro vyuèující knìze.

1658�59: P. Valentin ze Stuttgartu (1. superior) (pøi svìcení zákl. kamene není
je�tì uveden) (Maillard)

1659�60: P. Kry�tof z Brandenburgu [od 16. 9.] (Grebbin)
1660�61: P. Benignus z Moravy (1. kvardián) [od 22. 7.] (Gebel)
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1661�62: P. Kry�tof z Brandenburgu [od 18. 5.] (Grebbin)
1662�64: P. Burchard z Brna [od 16. 9.] (Schatt)
1664�65: P. Polykarp z Friburgu [od 14. 7.] (Reisch)
1665�66: P. Theodosius z Èeských Budìjovic [od 28. 8.] (Daudlebsky)
1666�69: P. Izaiá� z Rakouska [od 27. 8.] (Jelle)
1669�70: P. Burchard z Brna [od 14. 9.] (Schatt)
1670�71: P. Hermenegild z Pasova [od 29. 8.] (Hojer)
1671�72: P. Bernardin z Würzburgu [od 28. 8.] (xxx)
1672�73: P. Roman z Èeského Krumlova [od 11. 8.] (Freyleber)
1673�74: P. Dominik ze Slezska [od 28. 4.] (Linke)
1674�75: P. Nicefor z Èech [od 24. 8.] (Skalsky de Ruba)
1675�78: P. Prokop z Mostu [od 17. 5.] (Grindig)

(NN: kvardián neuveden)

1679�81: P. Marián z Lucemburska (xxx)
1681�83: P. Daniel z Kolína [od 20. 2.] (xxx)
1683�84: P. Demetrius z Güntzburgu [od 13. 9.] (xxx)
1684�87: P. Karel z Moravy [od 1. 9.] (xxx)
1687�88: P. Auxentius ze Storzingenu [od 18. 4.] (Scheiber)
1688�91: P. Karel z Moravy [od 27. 8.] (xxx)
1691�93: P. Chrysant z Tridentu [od 21. 9.] (Calvinus)
1693�94: P. Karel z Moravy [od 17. 4.] (xxx)
1694�97: P. Auxentius ze Storzingenu [od 20. 8.] (Scheiber)
1697�98: P. Reginald Palatinus [od 5. 7.] (xxx)
1698�00: P. Juniper ze �pýru [od 26. 9.] (xxx)

1700�03: P. Nazarius Franck [od 26. 11.]
1703�06: P. Narcis Sauer [od 15. 9.]
1706�09: P. Stanislav Ketzler [od 27. 8.]
1709�12: P. Egid Weis [od 6. 9.]
1712�14: P. Jiøí Ant. Wollarth [od 9. 9.]
1714�17: P. Egid Weis [od 13. 7.]
1717�18: P. Sylverius Demel [od 21. 5.]
1718�21: P. Kristián Abisch [od 26. 8.]
1721�25: P. Metodìj Heindler [od 25. 7.]
1725�28: P. Auracián Runge [od 1. 6.]
1728�29: P. Doroteus Fischer [od 30. 4.]
1729�31: P. Auracián Runge [od 2. 9.]
1731�33: P. Serafín Melcher [od 31. 8.]
1733�36: P. Auracián Runge [od 21. 8.]
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1736�37: P. Rogacián Rumler [od 1. 6.]
1737�38: P. Auracián Runge [od 30. 8.]
1738�39: P. Walter Wolkner [od 29. 8.]
1739�41: P. Florián Emmler [od 28. 8.]
1741�44: P. Kunibert Vogler [od 25. 8.]
1744�46: P. Iluminát Palliari [od 28. 8.]
1746�47: P. Hugolín Zimmerhackl [od 26. 8.]
1747�49: P. Felicissimus Hosper [od 1. 9.]
1749�50: P. Zikmund Riqua [od 5. 9.]
1750�53: P. Iluminát Palliari [od 28. 8.]
1753�54: P. Viktor Förster [od 23. 8.]

(Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)

1754-57: P. Franti�ek Sol. Schwartzer [od 1. 9.]

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Bazilián Barathoner
1766-67: P. Gebhard Giebl (od 19. 9.)
1767-71: P. Lazar Förster (od 18. 9.)
1771-74: P. Serafín Melcher (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Serafín Melcher

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

PL34 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WROC£AW53

(Vratislava, Breslau, Vratislavia)

Se stavbou klá�tera v tomto kdysi hlavním mìstì Slezska se zaèalo dne
15. 6. 1671 a slavnostní polo�ení základního kamene a vztyèení køí�e na
staveni�ti provedl dne 2. 8. 1673 vratislavský (Wroc³aw) pomocný biskup Karel
Franti�ek Neander. Tentý� biskup posvìtil kostel a klá�ter dne 21. 4. 1675. Kostel
je zasvìcen sv. Hedvice. Fundátorem je øímský císaø Leopold I. Velkými èástkami
pøispìli také pomocný biskup vratislavský (Wroc³aw) Jan Baltazar Liesch
z Hornau a Karel Hanibal Burgravius z Donau. Dne 11. 8. 1754 se klá�ter stal
souèástí Generální kustodie Slezska a r. 1810 zanikl. V r. 1947 po zmìnì hranic
Polska pøi�li do mìsta kapucíni z Krakovské provincie a usadili se pøi farnosti
sv. Augustina, kde vybudovali nový dùm. Starý klá�ter ji� nebyl obnoven.

1665�67: P. Alexandr z Èeského Krumlova (do prosince 1666 bydlel v Nise)
(Mayr)
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1667�68: P. Pavlín z Tøebíèe [od 15. 8.] (xxx)
1668�74: P. Hypolit z Èeského Krumlova [od 31. 8.]
1674�77: P. Hypolit z Èeského Krumlova (1. kvardián) [od 24. 8.](Mayr)
1677�78: P. Peregrin ze Slezska [od 20. 8.] (Klingge)

(NN: kvardián neuveden)

1679�82: P. Hypolit z Èeského Krumlova (Mayr)
1682�83: P. Bartolomìj z Mostu [od 17. 9.] (xxx)
1683�86: P. Hypolit z Èeského Krumlova [od 13. 9.] (Mayr)
1686�87: P. Bartolomìj z Mostu [od 3. 5.] (xxx)
1687�90: P. Hypolit z Èeského Krumlova [od 18. 4.] (Mayr)
1690�91: P. Dominik ze Slezska [od 26. 5.] (Linke)
1691�93: P. Jindøich z Jihlavy [od 21. 9.] (Abisch)
1693�94: P. Chrysant z Tridentu [od 17. 4.] (Calvinus)
1694�95: P. Marián z Lucemburska [od 20. 8.] (xxx)
1695�97: P. Bernard z Bruntálu [od 25. 11.] (Linek)
1697�00: P. Stanislav ze Slezska [od 5. 7.] (Ketzler)
1700�00: P. Hilar ze Schongau [od 26. 9.] (xxx)

1700�01: P. Florentin (xxx) (Frisingensis) [od 26. 11.]
1701�02: P. Bernard Linek [od 12. 9.]
1702�03: P. Narcis Sauer [od 15. 9.]
1703�06: P. Stanislav Ketzler [od 15. 9.]
1706�08: P. Placid Breüer [od 27. 8.]
1708�09: P. Franti�ek Ant. Ziulak [od 11. 5.]
1709�11: P. Ludvík Ant. Czeppany [od 6. 9.]
1711�12: P. Klaudius Proksch [od 8. 5.]
1712�14: P. Franti�ek Ant. Ziulak [od 9. 9.]
1714�15: P. Koloman Kerner [od 13. 7.]
1715�17: P. Kristián Abisch [od 13. 9.]
1717�18: P. Egid Weis [od 21. 5.]
1718�20: P. Doroteus Fischer [od 26. 8.]
1720�23: P. Servác Schneider [od 31. 5.]
1723�25: P. Nikodém Jerschel [od 11. 6.]
1725�28: P. Doroteus Fischer [od 1. 6.]
1728�29: P. Egid Weis [od 30. 4.]
1729�30: P. Doroteus Fischer [od 2. 9.] (� ve funkci 17. 4. 1730)
1730�31: P. Michael Becher
1731�34: P. Walter Wolkner [od 31. 8.]
1734�36: P. Adeodat Reitenberger [od 27. 8.]
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1736�37: P. Auracián Runge [od 1. 6.]
1737�38: P. Iluminát Palliari [od 30. 8.]
1738�39: P. Hugolín Zimmerhackl [od 29. 8.]
1739�41: P. Auracián Runge [od 28. 8.]
1741�44: P. Iluminát Palliari [od 25. 8.]
1744�45: P. Florián Emmler [od 28. 8.]
1745�46: P. Doroteus Röhner [od 27. 8.]
1746�47: P. Felicissimus Hosper [od 26. 8.]
1747�49: P. Hugolín Zimmerhackl [od 1. 9.]
1749�50: P. Franti�ek Jos. Sandrich [od 5. 9.]
1750�52: P. Florenc Schicht [od 28. 8.]
1752�54: P. Dominik Kettler [od 1. 9.]

 (Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)

1754-57: P. Viktor Förster [od 1. 9.]

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Chrysant Lochter
1766-67: P. Lazar Förster (od 19. 9.)
1767-71: P. Gebhard Giebl (od 18. 9.)
1771-74: P Virgil Swoboda (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Sekundus Berrömer

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

PL35 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE �WIDNICA54

(Svidnice, Schweidnitz, Svidnicium)

Se stavbou klá�tera se zaèalo 20. 5. 1680. Fundátorem je Kry�tof Václav
z Nostic, který jako�to kapitán legnického vévodství pro stavbu daroval svùj
nevyu�itý hrad uvnitø mìstských hradeb a pøispìl je�tì èástkou 1000 císaøských.
Zbytek byl hrazen z milodarù. Stavitelem byl kapucín Elzearius ze Slezska.
Základní kámen dne 25. 8. 1687 slavnostnì polo�il pod boèní oltáø sv. Franti�ka
opat cisterciáckého klá�tera v Krzeszówì Bernard Rosa. Hotový kostel a klá�ter
posvìtil dne 18. 7. 1688 vratislavský (Wroc³aw) pomocný biskup Karel Neander.
Kostel byl zasvìcen Neposkvrnìnému Poèetí Panny Marie a jeho boèní kaple
sv. Barboøe. Dne 11. 8. 1754 se klá�ter stal souèástí Generální kustodie Slezska
a r. 1810 zanikl.
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1676�76: P. Evarist z Èeského Krumlova [od 17. 5.] (� ve funkci 18. 7. 1676)
(Hettinger)

1676�79: P. Linus z Bavorska (1. superior) [od 24. 4.] (xxx)
1679�83: P. Elzearius ze Slezska (po smrti P. Bruna poslán do Rumburku)

(Oppitz)
1683�86: P. Anicet z Bavorska [od 13. 9.] (Reinhard)
1686�88: P. Elzearius ze Slezska [od 3. 5.] (Oppitz)
1688�90: P. Anicet z Bavorska [od 27. 8.] (Reinhard)
1690�93: P. Reginald Palatinus [od 26. 5.] (xxx)
1693�95: P. Emilián ze Slezska [od 17. 4.] (Swoboda)
1695�98: P. Egid z Vratislavy [od 25. 11.] (Weis)
1698�00: P. Erasmus z Olomouce [od 26. 9.] (Peth)

1700�01: P. Ka�par Schwartz [od 26. 11.]
1701�03: P. Donát Hanes [od 12. 9.]
1703�06: P. Inocenc Pernfus [od 15. 9.]
1706�08: P. Florenc Schmidt [od 27. 8.]
1708�11: P. Doroteus Fischer [od 11. 5.]
1711�12: P. Fulgenc (xxx) (z Jihlavy) [od 8. 5.]
1712�14: P. Narcis Sauer [od 9. 9.]
1714�17: P. Korbinián Grünnwaldt [od 13. 7.]
1717�18: P. Kristián Schwartz [od 21. 5.]
1718�20: P. Metodìj Heindler [od 26. 8.]
1720�23: P. Nikodém Jerschel [od 31. 5.]
1723�26: P. Germán Gayer [od 11. 6.] (� ve funkci 10. 8. 1726)
1726�29: P. Arnold Schmidt [od 13. 9.]
1729�29: P. Cyril Wurmbt [od 2. 9.] (� ve funkci 4. 10. 1729 v Nise na cestì do

Svídnice)
1729�32: P. Marián Flemmig de Flemmigsberg
1732�34: P. Markvard Rieger [od 29. 8.]
1734�37: P. Tadeá� Gürlich [od 27. 8.]
1737�39: P. Eligius Siegel [od 30. 8.]
1739�41: P. Honorát Fabri [od 28. 8.]
1741�44: P. Florián Emmler [od 25. 8.]
1744�47: P. Robert Urban [od 28. 8.]
1747�50: P. Florián Emmler [od 1. 9.]
1750�51: P. Zikmund Riqua [od 28. 8.]
1751�54: P. Bazil Barathoner [od 3. 9.]

 (Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)
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1754-57: P. Robert Urban [od 1. 9.]

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Gracián Francke
1766-71: P. Gilbert Siegwein (od 19. 9.)
1771-74: P. Restitut Herrmann (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Konstantin Hübner

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

PL36 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE BRZEG55

(Bøeh, Brieg, Briga)

Pozemek pro budoucí stavbu klá�tera uvnitø hradeb zakoupil dne 28. 5. 1682
apo�tolský syndik Øádu Adrián baron z Blenku. Fundátory klá�tera jsou císaø
Leopold I. a vrchní komoøí pro Horní a Dolní Slezsko Kry�tof hrabì
z Schaffgotsche. Se stavbou se zaèalo v r. 1695 a pøinejmen�ím kostel byl
dokonèen v r. 1701. Dne 4. 7. 1702 polo�il základní kámen pod boèní oltáø
Panny Marie generální vikáø biskupství vratislavského (Wroc³aw) kanovník
Antonín Erasmus Reitlinger. Dne 18. 5. 1705 byla slavnostnì uzavøena klauzura
klá�tera. Kostel posvìtil dne 2. 5. 1706 pomocný biskup vratislavský Franti�ek
Engelbert Barbo hrabì z Warensteinu. Kostel je zasvìcen sv. Leopoldovi,
vyznavaèi (a sv. Antonínu Paduánskému, sv. Kateøinì a sv. Barboøe jako
spolupatronùm). Dne 11. 8. 1754 se klá�ter stal souèástí Generální kustodie
Slezska a r. 1810 zanikl.

1682�83: P. Hypolit z Èeského Krumlova (1. superior) [od 17. 9.] (Mayr)
1683�84: P. Kilián z Prahy [od 13. 9.] (xxx)
1684�86: P. Elzear ze Slezska [od 1. 9.] (Oppitz)
1686�88: P. Anicet z Bavorska [od 3. 5.] (Reinhard)
1688�93: P. Emilián ze Slezska [od 27. 8.] (Swoboda)
1693�94: P. Kornelius ze Slezska [od 17. 4.] (xxx)
1694�97: P. Andronik ze Slezska [od 20. 8.] (Hentsa)
1697�98: P. Klaudián z Brna [od 5. 7.] (Monspart)
1698�00: P. Teofil z Mikulova [od 26. 9.] (Reiner)

1700�01: P. Fulgenc (xxx) (z Jihlavy) [od 26. 11.]
1701�05: P. Filip Schönwitz [od 12. 9.]
1705�08: P. Filip Schönwitz (1. kvardián) [od 2. 5.]
1708�09: P. Marinus Flixius [od 11. 5.]
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1709�12: P. Filip Schönwitz [od 6. 9.]
1712�14: P. Klaudius Proksch [od 9. 9.]
1714�17: P. Kazimír Flixius [od 13. 7.]
1717�20: P. Geminián Carel [od 21. 5.]
1720�23: P. Lazar Spiegel [od 31. 5.]
1723�26: P. Reginald Schwingler [od 11. 6.]
1726�29: P. Jeremiá� Netter [od 13. 9.]
1729�31: P. Lazar Spiegel [od 2. 9.]
1731�34: P. Celsus Heinisch [od 31. 8.]
1734�37: P. Eligius Siegel [od 27. 8.]
1737�40: P. Izaiá� Stuppler [od 30. 8.]
1740�43: P. Renát Pohl [od 2. 9.]
1743�45: P. Dorotej Röhner [od 6. 9.]
1745�47: P. Fruktuosus Pöhm [od 27. 8.]
1747�49: P. Telesfor Schneider [od 1. 9.]
1749�52: P. Ladislav Faber [od 5. 9.]
1752�54: P. Valentýn Hackenberger [od 1. 9.]

 (Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)

1754-57: P. Petr Chrysolog Schifelder [od 1. 9.]

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Arnold Grundt
1766-71: P. Optát Gottwald (od 19. 9.)
1771-74: P. Franti�ek Sol. Schwartzer (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Mamert Clement

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

PL37 � SUPERIOØI V POUSTEVNÌ WIERCH56

(Kappelenberg, Capelsberg, Mons Capellae)

Fundátorem hospice a poustevny je obchodník a obchodní poradce Pavel Arno�t
Werdinger. Biskupství dalo svolení ke zøízení hospice na kopci Kappelenberg
(Wierch) r. 1751. Základní kámen byl polo�en dne 14. 4. 1753 za pøítomnosti
rodiny fundátora a nekatolického královského komisaøe po pøedchozím získání
souhlasu pruského krále Friedricha II. Kapli pøi hospici z biskupského povìøení
za pøítomnosti fundátora a èetných lidí slavnostnì benedikoval dne 19. 9. 1753
arciknìz a faráø Prudniku Jan Jindøich Vietz. Hospic byl pøi posvìcení dán pod
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obedienci klá�tera v Prudniku. Dne 11. 8. 1754 se poustevna stala souèástí
Generální kustodie Slezska a r. 1810 zanikla.

1752�54: P. Otomar Thorand (superior) [od 1. 9.]

 (Dne 11. 8. 1754 byl klá�ter s ohledem na politické pomìry odlouèen a stal se
souèástí novì vytvoøen Slezské generální kustodie.)

1754�57: P. Otomar Thorand [od 1. 9.]

(Kvardiáni neuvedeni)

1763-66: P. Hypolit Hönnig
1766-71: P. Auxenc Biedermann (od 19. 9.)
1771-74: P. Sabinus Zettl (od 20. 9.)

(Kvardiáni neuvedeni)

1776�77: P. Honorius Kucharzik

(Kvardiáni neuvedeni)

1783: P. Dekorosus Lengsfeld

(Roku 1810 byla generální kustodie Slezska zru�ena)

SK38 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE PEZINOK57

(Bazin, Pösing, Bazinium)

První klá�ter na pozdìj�ím slovenském území byl zalo�en 6. 5. 1674 z podnìtu
vídeòských kapucínù a na pozvání maïarského primasa a ostøihomského
arcibiskupa Jiøího Szelepczényho a na �ádost nitranského biskupa Tomá�e
Pálfyho jako protireformaèní misie. Dal�ími fundátory jsou pak Matyá� Hedly
baron z Hedlyfalva a hrabìcí rod Pálffy z Erdödu, dìdiènì v Vöröskeö. Základní
kámen k dne�nímu klá�teru byl polo�en r. 1716. Kostel je zasvìcen Nejsvìtìj�í
Trojici. Základní kámen k nìmu polo�il 4. 9. 1718 biskup Andrej Kurtesy.
Posvìtil ho 9. 7. 1730 pomocný biskup ostøihomský Zikmund Berenyi.
Fundátory jsou císaø Leopold I. Klá�ter patøil do I. svìtové války do provincie
Rakousko-Uherské. Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Èeskoslovenska
byly oba slovenské klá�tery v r. 1923 bezprostøednì podøízeny generálnímu
ministrovi. Rozhodnutím generálního ministra z 29. 11. 1932 byly oba slovenské
klá�tery (Pezinok a Bratislava) a také kapucíni, kteøí v té sobì �ili ve slovenských
klá�terech (s výjimkou hostujících Holanïanù), pøièlenìny k provincii
Èeskomoravské, která se z toho dùvodu pøejmenovala na Èeskoslovenskou.
Kdy� 14. 3. 1939 vznikl Slovenský stát, bylo naøízeno, �e se øehole musí
osamostatnit od podøízenosti zahraniènímu vedení. Proto na pøíkaz gen.
vizitátora, kterým byl vídeòský ex�provinciál P. Albín Fetzel, vznikl 10. 4. 1942
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Slovenský komisariát, do kterého byli povoláni i sloven�tí knì�í pùsobící
v zahranièí. Jeho generálním komisaøem se od 26. 11. 1946 a� do potlaèení
klá�tera v r. 1951 stal Belgièan Robert Bentain. Na generální kapitule r. 1988
byl Komisariát pový�en na provincii. A� do roku 2004 byl v klá�teøe knì�ský
domov pro pøestárlé knìze. V øíjnu 2004 byl klá�ter plnì navrácen Slovenské
provincii Øádu men�ích bratøí kapucínù.

(Pøedstavené v intervalu 1674�1843 opomíjím, nebo� existující seznamy nejsou
spolehlivé a pro dìjiny Èeskomoravské provincie tyto údaje nejsou relevantní.)

1844�50: P. Gervasius Soska

(NN: kvardiáni neuvedeni).

1857�60: P. Leo Csepka

(NN: kvardiáni neuvedeni).

1863�68: P. Cyril Závadszky
1868�72: P. Chrysostom Handreich

(NN: kvardiáni neuvedeni).

1878�81: P. Jindøich Zahradnik
1881�87: P. Nikodém Stark
1887�93: P. Celsus Horváth

(NN: kvardiáni neuvedeni).

1896�00: P. �imon Cserny
1900�06: P. Celsus Horváth (od 9. 8.)
1906�07: P. �imon Cserny (od 9. 8.)
1907�11: P. Celsus Horváth (od 7. 8.)
1911�12: P. Josef Polák
1912�15: P. Valerius Krajcsirovics (superior a rektor)
1915�17: P. Bernardin Tomik (od 11. 8.)
1917�18: P. Adrián Mozer (od 29. 8.)

(S ohledem na politické zmìny po I. svìtové válce byly oba slovenské klá�tery,
tj. Pezinok a Bratislava, (po vzniku Èeskoslovenska) vèlenìny pape�ským
dekretem z 2. 10. 1921 do novì vytvoøené Vídeòské provincie. Proto�e v�ak
vìt�ina knì�í ode�la postupnì do Maïarska, byla o pomoc za�ádána Holandská
provincie, které sem poslala své knìze. Vìt�ina z nich ov�em pùsobila
v Bratislavì: nadále ji� tento údaj neuvádím.)

1918�22: P. Odorik Follrich
1922�28: P. Chrysostom Klucsnik58 (od 18. 8.)
1928�31: P. Bernardin Tomik (� ve funkci 6. 7. 1931)
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(Proto�e s ohledem na nové politické uspoøádání byl kontakt s provinciálem ve
Vídni obtí�ný, byly oba slovenské klá�tery, tj. Pezinok a Bratislava, rozhodnutí
gen. ministra ze dne 29. 11. 1932 pøièlenìny k Èeskomoravské provincii
a následnì byli na Slovensko posláni bratøi z Èech, kteøí vìt�inou zaujali místa
pøedstavených: nadále ji� tento údaj neuvádím.)

1931�33: P. Chrysostom Klucsnik (místní vikáø)59

1933�37: P. Kazimír Hasák (od 30. 1.)
1937�39: P. Ondøej Frgal (CZ) (od 8. 7.)60

1940�42: P. Chrysostom Klucsnik (od 20. 10.)

(Dne 14. 3. 1939 byl vyhlá�en samostatný Slovenský �tát a oba konventy se
opìt ocitly v izolaci, co� vedlo opìt k úpadku, který si vynutil dne 10. 4. 1942
zalo�ení  Generálního komisariátu Slovenska nezávislého na Èeskomoravské
provincii: nadále ji� tento údaj neuvádím.)

(NN: kvardiáni neuvedeni).

1948�50: P. Alojz Horváth

(1950�90: èinnost klá�tera potlaèena, bývalý kvardián zde po roce 1968
s pøestávkami pùsobil jako kaplan).

1990�01: P. Alojz Horváth (znovu jmenovaný)
2001�03: P. Jozef Konc (od 1. 9.)
2003�06: P. Franti�ek Alberty (od 1. 7.)

SK39 � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE BRATISLAVA61

(Poszony, Pressburg, Posonium)

V èervenci 1676 po�ádal císaø Leopold I. vídeòského biskupa Leopolda
Kolonitsche, aby pøipravil v�e potøebné pro uvedení kapucínù tehdej�í
Rakousko-Uherské provincie do Bratislavy (tehdy zvané Pozsony). Jednání bylo
úspì�né a tak ji� 25. 11. 1676 byli kapucíni uvedeni ke kapli sv. Kateøiny
a pøilehlého hospice za hradbami. Dne 17. 12. 1708 polo�il probo�t hrabì Otto
Johann Volker základní kámen ke stavbì klá�tera podle po�adavkù øehole.
Fundátorem klá�tera je císaøský tajný rada hrabì Heinrich Johann Franz
Strattmann a jeho man�elka Eleonora Terezie roz. Schellardová. Kapucíni se
nového klá�tera pøestìhovali v r. 1712. Kostel byl budován postupnì. V r. 1709
byl hotový chór, oratoø a sakristie. První m�i v hotovém chóru slou�il 4. 10. 1709
ostøihomský arcibiskup kard. Christian August. Základní kámen kostela polo�il
20. 12. 1711 biskup Otto Chrysosotom Ján Volker. Hotový kostel posvìtil dne
6. 6. 1717 nitranský biskup Ladislav Adam Erdödy. Kostel je zasvìcen
uherskému králi sv. �tìpánovi. V kdysi významné kryptì, která je dnes ji�
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zasypaná, bylo pochováno více ne� 200 lidí. V r. 1735 musel být kostel èásteènì
str�en, proto�e základy stály na ba�inì. Ostøihomský arcibiskup Imrich
Eszterházy hrabì z Galanty je proto nechal na vlastní náklady od základu
zrestaurovat a staticky zpevnit spolu s pøilehlým køídlem klá�tera dostavìného
pøedtím r. 1712. V letech 1857�1860 byl klá�ter se souhlasem císaøe Franti�ka
Josefa I. restaurován z prostøedkù nábo�enského fondu. V roce 1928 byla
v klá�teøe belgickými kapucíny zalo�ena tzv. serafínská �kola zvaná
�Konradinum�, která zanikla po II. svìtové válce. Ostatní dìjiny klá�tera viz
Klá�ter Pezinok.

(Pøedstavené v intervalu 1676�1840 opomíjím, nebo� existující seznamy nejsou
spolehlivé a pro dìjiny Èeskomoravské provincie tyto údaje nejsou relevantní.)

1841�44: P. Leo Csepka
1844�47: P. Marcelín Rasthgutský
1847�50: P. Florid Pecsovics
1850�53: P. Tryfon Grusch
1853�54: P. Florid Pecsovics
1854�57: P. Damián Füle
1857�63: P. Florid Pecsovics
1863�69: P. Alois Tropler
1869�72: P. Placid Ruckmich
1872�73: P. Remigius Vurka
1873�75: P. Placid Ruckmich
1875�78: P. Rudolf Lichtenecker
1878�81: P. Roch Gere
1881�87: P. Josef Foglár
1887�90: P. Titus Hanuszek
1890�99: P. Amadeus Puchó
1899�02: P. Titus Hanuszek
1902�08: P. Tomá� Bjelik
1908�11: P. Rafael Pintér
1911�14: P. Veremund Schweighardt
1914�18: P. Adrián Mozer
1918�21: P. Chrysostom Klucsnik
1921�22: P. Kazimír Hasák
1922�28: P. Bernardin Tomík
1928�30: P. Rayner Horstink62

1930�32: P. Kazimír Hasák
1932�35: P. Fidel Hoøín (od 30. 11.)
1935�39: P. Mansvet Ston
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1939�44: P. Chrysostom Klucsnik
1944�50: P. Vojtech Rajner

(14. 4. 1950 byl klá�ter obsazen státní bezpeèností a øeholníci byli pøevezeni
do internaèních klá�terù. Bývalý kvardián byl po absolvování �kolení pro
duchovní správu propu�tìn a nadále pùsobil a� do r. 1969 pøi klá�teøe jako
kaplan. Øeholníci se a� do r. 1961 tajnì scházeli a funkce �kvardiána� mìla
tedy jakýsi praktický organizaèní smysl. Trvalá komunita v�ak neexistovala
a v roce 1961 byli v�ichni aktivní øeholníci odsouzeni do vìzení pro maøení
dozoru státu nad církvemi a jiné tzv. zloèiny. Po r. 1968 zaèali bratøi neformálnì
�ít v obou klá�terech pospolu a scházeli se, zatímco chodili do zamìstnání).

1969�81: (P. Metod Janovský)
1981�91: (P. Ján Otruba)
1991�97: P. Franti�ek Alberty
1997�00: P. Pavol �ajgalík
2000�03: P. Stanislav Kuèák
2003�06: P. Miloslav Ko�èák

D � KAPUCÍNSKÉ KLÁ�TERY V ZAHRANIÈÍ
KDYSI PATØÍCÍ DO ÈESKO�RAKOUSKÉ PROVINCIE63

AT01D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WIEN (ZA HRADBAMI)64

(VÍDEÒ � ZA HRADBAMI, VIENNA EXTRA MUROS, VINDOBONA S. UDALRICUS)

Se stavbou klá�tera se zaèalo v jubilejním roce 1600 pøi ji� existujícím kostele
sv. Oldøicha. Základní kámen byl polo�en a køí� na místì stavby vztyèen za
pøítomnosti rakouského arcivévody Matyá�e dne 30. 4. 1600. Klá�ter posvìtil
nitranský biskup Franti�ek Forgaccio dne 2. 11. 1603. Fundátorem klá�tera byl
2. rádce císaøe Rudolfa II. baron Arno�t de Mollar. Bìhem tureckého oble�ení
Vídnì r. 1683 byl klá�ter zcela znièen a musel být od základù znovu vystavìn
vèetnì klá�terního kostela, který byl tentokrát zasvìcen sv. Franti�kovi
Serafínskému a sv. Antonínovi Paduánskému. Roku 1815 byl klá�ter opu�tìn
a zru�en.

1602�06: P. Roman z Lodi (xxx) (1. kvardián)
1606�07: P. Fortunát z Verony [od 11. 5.]
1607�08: P. Sanctus de Valletelina [od 7. 4.]

(Rozhodnutím generální kapituly Øádu z 24. 5. 1608 provedeného na kapitule
Èesko-rakousko-�týrského komisariátu v záøí 1608 do�lo k oddìlení klá�terù
ve �týrsku, Korutanech a Kraòsku a ke vzniku Èesko-Rakouského gen.
komisariátu: u dal�ích rakouských klá�terù ji� tento údaj neuvádím.)
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1608�12: P. Roman z Lodi (xxx)
1612�14: P. Kalist z Benátek (xxx) [od 29. 9.]
1614�16: P. Bonaventura z Benátek (xxx) [od 25. 4.]
1616�18: P. Bazil Vincentinus (xxx) [od 6. 5.]
1618�21: P. Roman z Lodi (xxx) [od 14. 9.]
1621�22: P. Valerián z Milána (de Magnis) (není jisté, zda byl kvardián)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì
pøedstavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Ale� z Burgundska (xxx) [od 22. 6.]
1629�32: P. Ludvík z Rosenheimu (xxx) [od 6. 6.]
1632�35: P. Benedikt z Forchheimu (Nagelius) [od 10. 9.]
1635�37: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 4. 5.]
1637�38: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) [od 11. 9.]
1638�40: P. Sylvius z Prahy (xxx) [od 6. 8.]
1640�44: P. Serafín z Mnichova (xxx) [od 24. 8.]
1644�45: P. Benedikt z Kronachu (xxx) [od 24. 6.]
1645�46: NN [kvardiáni neuvedeni � pravdìpodobnì tentý�]
1646�47: P. Jan Baptista z Innsbrucku (xxx) [od 16. 7.]
1647�50: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) [od 23. 8.]
1650�53: P. Marián z Dillingenu (xxx) [od 7. 10.]
1653�56: P. Gerard ze Slezska (Titellius) [od 20. 8.]
1656�59: P. Vital z Deggendorfu (Lechner) [od 2. 9.]
1659�61: P. Burchard z Marville (Robert) [od 16. 9.]
1661�64: P. Emerich z Maïarska (Sinell) [od 18. 5.]
1664�67: P. Krescenc z Rohrbachu (Mösserer) [od 14. 7.]
1667�68: P. Emerich z Maïarska65 (Sinell) [od 15. 8.]
1668�71: P. Donát z Pasova (Willinger) [od 31. 8.]
1671�73: P. Krescenc z Rohrbachu (Mösserer) [od 28. 8.]

(28. dubna 1673 byla Èesko-rakouská provincie rozdìlena na Rakousko-
uherskou a Èeskomoravskou.)

1673: P. Emerich z Maïarska (Sinell) [od 28. 4.]

AT02H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE LINZ64

(LINEC, LINCIA)

Jedná se o první klá�ter v Horním Rakousku a byl postaven za hradbami.
Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby vztyèil dne 7. 9. 1606
benediktinský opat z Kremsu Alexander. Hotový komplex posvìtil dne pasovský
pomocný biskup Johann Prenner dne 2. 9. 1612. Fundátorem klá�tera je rakouský
arcivévoda Matyá�. Roku 1660 byl pùvodní kostel zboøen a nahrazen novým,
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který byl posvìcen r. 1662. Pøi klá�teøe dodnes �ije komunita bratøí. Od r. 1785
je pøi klá�teøe také fara.

1607�08: P. Eusebius z Bergama (xxx) (1. superior)

(Roku 1608 do�lo k oddìlení klá�terù ve �týrsku, Korutanech a Kraòsku a ke
vzniku Èesko�Rakouského gen. komisariát)

1608�12: P. Eusebius z Bergama (xxx) (1. kvardián)
1612�14: P. Angelus z Neumarktu (Pichler) [od 29. 9.]
1614�17: P. Anaklet z Brixenu (xxx) [od 25. 4.]
1617�18: P. Roman z Lodi (xxx) [od 8. 9.]
1618�19: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 14. 9.]
1619�21: P. Valerián z Milána (de Magnis)

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì
pøedstavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 22. 6.]
1629�30: P. Mikulá� ze Schönbergu (Fabritius) [od 6. 6.]
1630�32: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 17. 6.]
1632�33: P. Jan z Lovere (xxx) [od 10. 9.]
1633�35: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 17. 9.]
1635�38: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 4. 5.]
1638�39: P. Mikulá� ze Schönbergu (Fabritius) [od 6. 8.]
1639�42: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 29. 7.]
1642�43: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) [od 11. 7.]
1643�46: P. Benedikt z Forchheimu (Nagelius) [od konce øíjna]
1646�49: P. Erasmus z Biberachu (Hegely) [od 16. 7.]
1649�50: P. Michelangel z Deggendorfu (Krieger) [od 4. 6.]
1650�53: P. Anaklet z Greinburgu (Puechberger) [od 7. 10.]
1653�55: P. Ataná� z Mnichova (Weslmüller) [od 20. 8.]
1655�56: P. Michelangel z Deggendorfu (Krieger) [od 2. 7.]
1656�57: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 2. 9.]
1657�60: P. Alexandr z Frimburgu (xxx) [od 12. 7.]
1660�62: P. Michelangel z Deggendorfu (Krieger) [od 22. 7.]
1662�65: P. Ferdinand z Heydenheimu (xxx) [od 16. 9.]
1665�68: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 28. 8.]
1668�69: P. Fridrich z Riedenu (Tanner) [od 31. 8.]
1669�71: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 14. 9.]
1671�73: P. Alexandr z Frimburgu (xxx) [od 28. 8.]

(28. dubna 1673 byla Èesko-rakouská provincie rozdìlena na Rakousko-
uherskou a Èeskomoravskou.)

1673: P. Krescenc z Rakouska (xxx) [od 28. 4.]
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AT03D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE KREMS64

(KREM�, CREMBSIUM)

Jedná se o první klá�ter v Dolním Rakousku. Postaven byl za hradbami. Základní
kámen polo�il a køí� na místì stavby klá�tera vztyèil dne 1. 5. 1614 opat klá�tera
v Göttweigu Georg Falb. Klá�ter byl postaven z milodarù. Kostel byl na pøíkaz
císaøe Matyá�e zasvìcen nejsv. Trojici, sv. Jiøímu muèedníkovi a sv. Franti�ku
Serafínskému. Dne 24. 4. 1656 podlehl kostel i klá�ter zhoubnému po�áru.
O jejich znovuzbudování se z vlastních prostøedkù postarala Kateøina hrabìnka
z Vítovky (Werdenberg), paní na Grabeneggu, roz. baronka z Kronbergu. Dne
7. 9. 1659 tedy posvìtil kostel i jeho pìt oltáøù pasovský pomocný biskup Martin
Geiger. Kostel zasvìtil sv. Kateøinì, pannì a muèednici. Následujícího dne
8. 9. 1659 byla z døívìj�í kaple na zahradì slavnostním obøadem pøenesena do
boèní mariánské kaple milostná socha Panny Marie. Klá�ter byl zru�en v r. 1781
dekretem císaøe Josefa II.

1613�14: P. Eusebius z Bergama (xxx) (1. superior) [od 29. 9.]
1614�16: P. Eusebius z Bergama (xxx) (1. kvardián) [od 25. 4.]
1616�17: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 6. 5.]
1617�18: P. Anaklet z Brixenu (xxx) [od 8. 9.]
1618�21: P. Matìj z Lorena (xxx) [od 14. 9.]

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøed-
stavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 22. 6.]
1629�30: P. Prosper z Cassale (xxx) [od 6. 6.]
1630�32: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 17. 6.]
1632�33: P. �imon Ratisbonensis (xxx) [od 10. 9.]
1633�35: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 17. 9.]
1635�37: P. Izaiá� z Mnichova (xxx) [od 4. 5.]
1637�38: P. Marek z Wangen (xxx) [od 11. 9.]
1638�39: P. Egid z Friburgu (xxx) [od 6. 8.]
1639�41: P. Benedikt z Forchheimu (Nagelius) [od 29. 7.]
1641�44: P. Franti�ek z Slezska (xxx) [od 6. 9.]
1644�47: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 24. 6.]
1647�48: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 23. 8.]
1648�50: P. Onufrius z Görzu (xxx) [od 4. 6.]
1650�53: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 7. 10.]
1653�56: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 20. 8.]
1656�57: P. Achác z Mnichova (xxx) [od 2. 9.]
1657�60: P. Cézarius z Mnichova (Sedelmayr ) [od 12. 7.]
1660�63: P. Elizeus ze Slezska (Bernhard) [od 22. 7.]
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1663�64: P. Burchard z Marville (Robert) [od 5. 8.]
1664�65: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 14. 7.] (� ve funkci 3. 1. 1665)
1665�68: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 28. 8.]
1668�69: P. Fulgenc Suevus (Febel) [od 31. 8.]
1669�71: P. Hyacint Franco (Simon) [od 14. 9.]
1671�73: P. Kletus z Mnichova (Widman) [od 28. 8.]

(28. dubna 1673 byla Èesko-rakouská provincie rozdìlena na Rakousko-
-uherskou a Èeskomoravskou.)

1673: P. Fridrich z Riedenu (Tanner) [od 28. 4.]

AT04H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE PASSAU64

(PASOV, PASSAVIA)

Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby vztyèil dne 10. 8. 1615 rakouský
arcivévoda a biskup pasovský Leopold. Hotový komplex posvìtil dne r. 1616.
pomocný biskup pasovský Johann Prenner. Kostel posvìtil ke cti Dvanácti
svatých pomocníkù. Fundátorem klá�tera byl dómský dìkan a administrátor
pasovského biskupství baron Marquard de Schwendi, který také nechal zhotovit
místní kopii milostného obrazu, jeho� originál z r. 1537 od nìmeckého malíøe
Lucase Cranacha vlastnil rakouský arcivévoda Leopold. Dne 27. 4. 1662 podlehl
klá�ter velkému po�áru, který zachvátil celé mìsto. Fundátorem nového klá�tera
a kostela se ochotnì stal zbo�ný ctitel sv. Franti�ka hrabì Jiøí Ludvík
z Zinsendorfu, který byl dìdièný pokladník Svaté Øí�e Øímské, hrabì
v Thanhausenu a v Neuburgu na Innu, dùvìrný rádce císaøe Leopolda I. a vrchní
dvorní komoøí. Ten tedy z vlastních prostøedkù nechal r. 1663 znovu vystavìt
klá�ter i kostel. Následnì pak 8. 5. 1667 pasovský biskup Václav hrabì z Thunu
vlo�il základní kámen do evangelní strany hlavního oltáøe novì zbudovaného
kostela a dne 15. 5. 1667 kostel posvìtil. Pøi tomto klá�teøe Za hradbami pùsobili
kapucíni a� do napoleonského ru�ení klá�terù v r. 1803. Kostel zanikl v r. 1810
a na jeho místì byl vybudován mìstský pivovar. Kromì tohoto klá�tera vznikl
v letech 1624�27 poutní kostel na vrcholu uvnitø mìstských hradeb, kterému
se lidovì øíkalo Mariahilf. Pøi tomto kostele vznikl hospic, ve kterém od r. 1631
kapucíni peèovali o poutní kostel. Také tento klá�ter byl v období sekularizace
r. 1805 potlaèen, av�ak r. 1891 zde byla po období zmatkù znovu ustavena
kapucínská øeholní komunita. S koneènou platností opustili kapucíni toto místo
31. 8. 2002 a pøedali jeho správu Øádu paulínù. 

1614�15: P. Maxmilián Schusatzensis (xxx) (1. superior)
1615�17: P. Pavel z Benátek (xxx) [od 8. 5]
1617�18: P. Pavel z Benátek (xxx) (1. kvardián) [od 8. 9.]
1618�19: P. Cyprián z Bassana (xxx) [od 14. 9.]
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(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøed-
stavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 22. 6.]
1629�32: P. Bernard z Bavorska (xxx) [od 6. 6.]
1632�33: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 10. 9.]
1633�35: P. Egid z Friburgu (xxx) [od 17. 9.]
1635�37: P. Vilém z Bolzana (xxx) [od 4. 5.]
1637�39: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 11. 9.]
1639�40: P. Franti�ek z Rovereta (xxx) [od 29. 7.]
1640�41: P. Augustin z Kostnice (Mueli) [od 24. 8.]
1641�42: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) [od 6. 9.]
1642�43: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 11. 7.]
1643�44: P. Franti�ek z Brucku (Augenstein) [od konce øíjna]
1644�46: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 24. 6.]
1646�47: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 16. 7.]
1647�48: P. Benedikt z Kronachu (xxx) [od 23. 8.]
1648�49: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) (v klá�teøe [KL])

& P. Benedikt z Kronachu (xxx) (hospic na hoøe [HO]) [od 4. 6.]
1649�52: P. Ferdinand z Bavorska (Reithorn) (KL)

& P. Lev z Lauterbachu (Abelzauser) (HO � od 1650 poèítáno mezi
hospice) [od 4. 6.]

1652�53: P. Alexandr z Frimburku (xxx) (KL)
& P. Franti�ek z Brucku (Augenstein) (HO) [od 31. 5.]

1653�55: P. Augustin z Kostnice (Mueli) (KL)
& P. Franti�ek z Brucku (Augenstein) (HO) (1. kvardián �
� 16. 4. 1654) [od 20. 8.]

1655�56: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) (KL)
& P. Jan Baptista z Innsbrucku (xxx) (HO � superior) [od 2. 7.]

1656�59: P. Ferdinand z Bavorska (Reithorn) (KL)
& (HO: 1656�61 neudán superior)

1659�61: P. Ildefons z Kremsu (de Carlshoven) (KL) [od 16. 9.]
1661�62: P. Marián z Dillingen (xxx) (KL)

& P. Hugo z Dittelbachu (Lang) (HO � superior) [od 18. 5.]
1662�65: (KL) neudáno

& P. Hyacint Franco (Simon) (HO) [od 16. 9.]
1665�66: (KL) neudáno

& P. Valentin ze Stuttgartu (Maillard) (HO) [od 28. 8.]
1666�68: (KL) neudáno

& P. Donát z Pasova (Willinger) (HO) [od 27. 8.]
1668�69: (KL) neudáno

& P. Benignus z Moravy (Gebel ) (HO) [od 31. 8.]
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1669�70: P. Otto z Lince (Gruebmiller) (KL)
& P. Markvard z Halberstadtu (xxx) (HO � superior) [od 14. 9.]

1670�71: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) (KL)
& P. Pius ze Salcburku (Carl) (HO � superior) [od 29. 8.]

1671�73: P. Ildefons z Kremsu (de Carlshoven) (KL)
& P. Otto z Lince (Gruebmiller) (HO � superior) [od 28. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Donát z Pasova (Willinger) (KL)
& (HO) neudáno

AT05H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE STEYR64

(�TÝR, STYRA)

Klá�ter byl postaven za hradbami z milodarù. Základní kámen polo�il a køí� na
místì stavby vztyèil dne 16. 4. 1617 opat z klá�tera v Kremsu. Hotový komplex
byl posvìcen r. 1619. Kostel byl zasvìcen sv. Maøí Magdalénì. Klá�ter byl zru�en
v r. 1781 dekretem císaøe Josefa II.

1616�18: P. Dominik z Pasova (xxx) (1. superior) [od 6. 5.]
1618�19: P. Jan Pavel de Valle Anaviae (xxx) (1. kvardián) [od 14. 9.]

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøed-
stavených a klá�terních rodin.)

1628�29: P. Cyprián z Mnichova (xxx) [od 22. 6.]
1629�30: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 6. 6.]
1630�32: P. Tadeá� z Bavorska (Seemiller) [od 17. 6.]
1632�33: P. Cyprián z Mnichova (xxx) [od 10. 9.]
1633�35: P. Marek z Wangen (xxx) [od 17. 9.]
1635�36: P. Elektus ze Saska (de Rubino) [od 4. 5.]
1636�39: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 25. 4.]
1639�42: P. Benedikt z Kronachu (xxx) [od 29. 7.]
1642�44: P. Rajmund z Mnichova (Textor) [od 11. 7.]
1644�45: P. Leopold ze Schardingen (xxx) [od 24. 6.]
1645�46: NN [od 14. 9.] � kvardiáni neuvedeni
1646�49: P. Pavel Bavaro-Palatinus (xxx) [od 16. 7.]
1649�52: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 4. 6.]
1652�55: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 31. 5.]
1655�56: P. Alexandr z Frimburku (xxx) [od 2. 7.]
1656�59: P. Tobiá� z Frisingen (xxx) [od 2. 9.]
1659�60: P. Ferdinand z Heydenheimu (xxx) [od 16. 9.]
1660�63: P. Tobiá� z Frisingen (xxx) [od 22. 7.]
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1663�64: P. Prosper Suevus (Jelin) [od 5. 8.]
1664�67: P. Wolfgang z Mnichova (Haas) [od 14. 7.]
1667�70: P. Cyriak z Lucernu (xxx) [od 15. 8.]
1670�72: P. Hugo z Dittelbachu (Lang) [od 29. 8.]
1672�73: P. Hyacint Franco (Simon) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Hyacint Franco (Simon) [od 28. 4.]

AT06D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WIEN I. (VE MÌSTÌ)64

(VÍDEÒ�MÌSTO, VIENNA, VINDOBONA)

Fundátorkou klá�tera je císaøovna Anna, cho� císaøe Matyá�e, která chtìla
vybudovat blízko hradu císaøskou hrobku rodu Habsburkù spolu s kapucínským
klá�terem. Za tím úèelem proto zakoupila pozemek a vytvoøila nadaci, která
byla souèástí její závìti z 10. 11. 1618. Proto�e v�ak sama zemøela je�tì tého�
roku a její man�el roku následujícího a navíc v sousedních Èechách probíhalo
Stavovské povstání, tak�e bylo tøeba se stavbou vyèkat. Teprve po bitvì na Bílé
hoøe mohl Ferdinand II. jako univerzální dìdic dostát závazkùm ze závìti po
císaøovnì Annì. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby vztyèil dne
8. 9. 1622 olomoucký biskup kardinál kní�e z Dietrich�tejna za pøítomnosti
císaøe Leopolda, jeho man�elky Eleonory a celé císaøské rodiny. Proto�e v�ak
probíhala Tøicetiletá válka, stavba nepokraèovala tak rychle, jak by si císaø
pøál. Roku 1627 byly pouze posvìceny tøi oltáøe je�tì ne zcela hotového kostela
a zaèala se slou�it liturgie. Hotový klá�ter a kostel posvìtil dne 25. 7. 1632
vídeòský biskup Anton Wolfrath, který pøedtím byl nejdøíve cisterciáckým a pak
benediktinským opatem v Kremsmünsteru. Kostel je zasvìcen Pannì Marii
Královnì Andìlù. V letech 1840�42 byl rozpadající se klá�ter za císaøe
Ferdinanda I. str�en a novì vystavìn. Také za II. svìtové války byl klá�ter
èásteènì obsazen vojskem a koncem války utrpìl bombardováním. Komunita
bratøí pùsobí pøi klá�teøe dodnes. V slavné císaøské hrobce pøi klá�teøe je mezi
145 osobami pochováno 12 císaøù a 16 císaøoven. 

(Od roku 1619 a� do r. 1628 není v Análech �ádný záznam ohlednì pøed-
stavených a klá�terních rodin.)

1626�28: P. Roman z Lodi (xxx) [od 22. 6.]
1628�29: P. Roman z Lodi (xxx) (kvardián) [od 6. 6.]
1629�30: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 17. 6.]
1630�33: P. Roman z Lodi (xxx)
1633�35: P. Ludvík z Rosenheimu (xxx) [od 17. 9.]
1635�37: P. Jeroným z Brixenu (xxx) [od 4. 5.]
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1637�40: P. Ale� z Burgundska (xxx) [od 11. 9.]
1640�42: P. Ludvík z Rosenheimu (xxx) [od 24. 8.]
1642�45: P. Sylván z Monteforte (xxx) [od 11. 7.]
1645�46: NN [od 14. 9.] � kvardiáni neuvedeni
1646�47: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 16. 7.]
1647�49: P. Ludvík z Rosenheimu (xxx) [od 23. 8.]
1649�50: P. Erasmus z Biberachu (Hegely) [od 4. 6.]
1650�51: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 7. 10.]
1651�52: P. Erasmus z Biberachu (Hegely) [od 3. 8.]
1652�53: P. Augustin z Kostnice (Mueli) [od 31. 5.]
1653�55: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 20. 8.]
1655�57: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 2. 7.]
1657�59: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 12. 7.]
1659�60: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 16. 9.]
1660�62: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 22. 7.]
1662�63: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 16. 9.]
1663�65: P. Alexandr z Frimburku (xxx) [od 5. 8.]
1665�66: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 28. 8.]
1666�67: P. Hyacint Franco (Simon) [od 27. 8.]
1667�68: P. Ildefons z Kremsu (de Carlshoven) [od 15. 8.]
1668�69: P. Markvard z Halberstadtu (xxx) [od 31. 8.]
1669�70: P. Alexandr z Frimburku (xxx) [od 14. 9.]
1670�73: P. Emerich z Komárna (Sinell) [od 29. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Ildefons z Kremsu (de Carlshoven) [od 28. 4.]

AT07D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE KORNEUBURG64

(�, CORNEOBURGUM)

Kapucíni byly do tehdej�ího hospice povoláni ji� v r. 1619. Dne 13. 6. 1623
byla zahájena stavba klá�tera polo�ením základního kamene a vztyèením køí�e
na místì stavby, které vykonal pøedstavený klá�tera v Klosterneuburgu za
pøítomnosti císaøe Ferdinanda II. a celého dvora. Kostel posvìtil dne 18. 9. 1628
vídeòský biskup Melchior Khlesl. Kostel je zasvìcen nejsv. Bohorodièce Pannì
Marii. Fundátorem klá�tera zasvìceného sv. Janu Køtiteli je Johann Balthasar
hrabì z Hoyos. Klá�ter byl zru�en a bratøi byli vyhnáni koncem 18. století na
základì dekretu císaøe Josefa II.

1628�29: P. Tadeá� z Bavorska (Seemiller) (kvardián) [od 22. 6.]
1629�32: P. Elektus ze Saska (de Rubino) [od 6. 6.]
1632�33: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 10. 9.]
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1633�34: P. Arsenius z Vídnì (xxx) [od 17. 9.]
1634�35: P. Martin z Vídnì (xxx) [od záøí.]
1635�37: P. �imon z Regensburgu (xxx) [od 4. 5.]
1637�38: P. Tobiá� Bav. Frisingensis (xxx) [od 11. 9.]
1639�41: P. Franti�ek z Brucku a. d. L. (Augenstein) [od 29. 7.]
1641�42: P. J. Chrysostom z Mammersdorfu (xxx) [od 6. 9.]
1642�43: P. Benedikt z Kronachu (xxx) [od 11. 7.]
1643�45: P. Marián z Dillingen (xxx) [od konce øíjna]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�) [od 14. 9.]
1646�47: P. Hyacint Franco (Simon) [od 16. 7.]
1647�48: P. Serafín z Bolzana (Vollmayr) [od 23. 8.]
1648�51: P. Zikmund z Lince (Schwager) [od 4. 6.]
1651�52: P. Job z Riedenu (Grueber) [od 3. 8.]
1652�53: P. Antonín z Tridentu (xxx) [od 31. 5.]
1653�55: P. Albertin z Friburgu (xxx) [od 20. 8.]
1655�56: P. Ezechiel z Bambergu (xxx) [od 2. 7.]
1656�58: P. Jeroným Franco (xxx) [od 2. 9.]
1658�60: P. Amand z Bavorska (xxx) [od 10. 5.]
1660�62: P. Jindøich ze Solothurnu (xxx) [od 22. 7.]
1662�65: P. Demetrius z Günzburgu (xxx) [od 16. 9.]
1665�68: P. Fulgenc Suevus (Febel) [od 28. 8.]
1668�70: P. Romuald Algojus (Ebersperger) [od 31. 8.]
1670�71: P. Geminián Reinensis (Beyser) [od 29. 8.]
1671�72: P. Karel z Moravy (xxx) [od 28. 8.]
1672�73: P. Dominik ze Slezska (xxx) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Makarius ze Salcburku (Perger) [od 28. 4.]

AT08D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WIENER�NEUSTADT64

(NOVÉ MÌSTO U VÍDNÌ, NEOSTADIUM IN AUSTRIA)

Klá�ter byl vybudován na místì prastarého minoritského klá�tera z r. 1267, který
byl od dob reformace opu�tìn a v rozvalinách. Klá�ter byl kapucínùm darován
i s pøilehlými pozemky. Základní kámen ke stavbì byl polo�en a køí� na místì
stavby vztyèen dne 10. 8. 1623 za pøítomnosti císaøe Ferdinanda II. s celou
rodinou. Klá�ter je vystavìn z milodarù. Renovovaný kostel posvìtil dne
16. 1. 1628 pod pùvodním zasvìcením vídeòský biskup kardinál Melchior
Khiesl. Kostel byl zasvìcen sv. Jakubovi Vìt�ímu, apo�tolovi. V r. 1939 byla
pøi klá�teøe zøízena farnost zru�ená a� 31. 12. 1979. V roce 1941 byl klá�ter
èásteènì konfiskován a na konci války vá�nì utrpìl bombardováním mìsta.
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V roce 1945 pro�el proto klá�ter po navrácení rekonstrukcí. V r. 1973 byl novì
uspoøádán interiér kostela. Komunita bratøí zde existuje dodnes.

1628�29: P. Jeroným z Brixenu (xxx) [od 22. 6.]
1629�32: P. Jan z Lovere (xxx) [od 6. 6.]
1632�33: P. Ludvík z Rosenheimu (xxx) [od 10. 9.]
1633�35: P. Jan z Maïarska (Jaurin) [od 17. 9.]
1635�36: P. Jan z Lovere (xxx) [od 4. 5.]
1636�37: P. Marek z Wangen (xxx) [od 25. 4.]
1637�38: P. Jeroným z Brixenu (xxx) [od 11. 9.]
1638�39: P. Vilém z Bolzana (xxx) [od 6. 8.]
1639�40: P. Marek z Wangen (xxx) [od 29. 7.]
1640�42: P. Mikulá� ze Schönbergu (Fabritius) [od 24. 8.]
1642�45: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 11. 7.]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�) [od 14. 9.]
1646�49: P. Franti�ek z Brucku (Augenstein) [od 16. 7.]
1649�50: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 4. 6.]
1650�51: P. Jan Bapt. z Innsbrucku (xxx) [od 7. 10.]
1651�53: P. Zikmund z Lince (Schwager) [od 3. 8.]
1653�55: P. Jeroným Franco (xxx) [od 20. 8.]
1655�56: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 2. 7.]
1656�58: P. Norbert z Bregenze (Mosprugger) [od 2. 9.]
1658�59: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 10. 5.]
1659�60: P. Richard z Lohru (Weidenweber) [od 16. 9.]
1660�63: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 22. 7.]
1663�65: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 5. 8.]
1665�66: P. Hyacint Franco (Simon) [od 28. 8.]
1666�68: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 27. 8.]
1668�70: P. Luká� ze Slezska (Payr) [od 31. 8.]
1670�72: P. Otto u Lince (Gruebmiller) [od 29. 8.]
1672�73: P. Angelus z Riedenu (Perger) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Angelus z Riedenu (Perger) [od 28. 4.]

AT09D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE BRUCK AN DER LEITHA64

(�, PRUGG, LEITAE PONS, MOTENUM, BRUGG AUSTRIAE)

Fundátorem klá�tera je Karel hrabì z Harrachu, který ho zaèal stavìt v r. 1625.
Stavbu po dokonèení posvìtil dne 2. 8. 1629 pra�ský arcibiskup kardinál Arno�t
Vojtìch kní�e z Harrachu. Kostel byl zasvìcen Narození Pánì.
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1628�29: P. Martin z Vídnì (xxx) (1. kvardián) [od 22. 6.]
1629�30: P. Cyprián z Mnichova (xxx) [od 6. 6.]
1630�33: P. Jan z Maïarska (Jaurin) [od 17. 6.]
1633�35: P. Vilém z Bolzana (xxx) [od 17. 9.]
1635�36: P. Tadeá� z Bavorska (Seemiller) [od 4. 5.]
1636�37: P. Kry�tof z Bavorska (xxx) [od 25. 4.]
1637�39: P. Izaiá� z Mnichova (xxx) [od 11. 9.]
1639�41: P. Bonaventura z Braunau (xxx) [od 29. 7.]
1641�42: P. Ondøej z Innsbrucku (xxx) [od 6. 9.]
1642�45: P. Onufrius z Görzu (xxx) [od 11. 7.]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�) [od 14. 9.]
1646�47: P. Rajmund z Mnichova (Textor) [od 16. 7.]
1647�49: P. Hyacint Franco (Simon) [od 23. 8.]
1649�52: P. Ale� z Mistelbachu (Khlain) [od 4. 6.]
1652�55: P. Norbert z Bregenze (Mosprugger) [od 31. 5.]
1655�56: P. Jeroným Franco (xxx) [od 2. 7.]
1656�59: P. Luká� ze Slezska (Payr) [od 2. 9.]
1659�62: P. Fridrich z Riedenu (Tanner) [od 16. 9.]
1662�65: P. Ezechiel z Bambergu (xxx) [od 16. 9.]
1665�68: P. Pius ze Salcburku (Carl) [od 28. 8.]
1668�70: P. Demetrius z Günzburgu (xxx) [od 31. 8.]
1670�71: P. Justus z Pasova (Lechner) [od 29. 8.]
1671�72: P. Konstantin z Pasova (Zeill) [od 28. 8.]
1672�73: P. Burchard z Marville (Robert) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Bernard z Feldkirchen (xxx) [od 28. 4.]

AT10H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WELS64

(�, WELSIUM)

Klá�ter byl postaven na pøedmìstí. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby
vztyèil r. 1630 Antonín opat z Kremsu. Klá�ter v Kremsu byl také investorem
stavby. Komplex byl posvìcen dne 31. 8. 1631. Kostel byl zasvìcen sv.
Bonaventurovi a boèní kaple Pannì Marii. Klá�ter byl zru�en r. 1781 dekretem
císaøe Josefa II.

1628�29: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) (1. superior) [od 22. 6.]
1629�30: P. Remigius Hertingensis (Öller) (superior) [od 6. 6.]
1630�32: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) (1. kvardián) [od 17. 6.]
1632�33: P. Mikulá� ze Schönbergu (Fabritius) [od 10. 9.]
1633�35: P. Jakub z Tyrolska (xxx) [od 17. 9.]
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1635�37: P. Leopold ze Schardingen (xxx) [od 4. 5.]
1637�38: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 11. 9.]
1638�39: P. Chrysostom z Mammersdorfu (xxx) [od 6. 8.]
1639�40: P. Zachariá� z Mnichova (xxx) [od 29. 7.]
1640�41: P. Ondøej z Insbrucku (xxx) [od 24. 8.]
1641�42: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 6. 9.]
1642�44: P. Mikulá� ze Schönbergu (Fabritius) [od 11. 7.]
1644�45: P. Serafín z Mnichova (Jobel) [od 24. 6.]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�) [od 14. 9.]
1646�47: P. Barnabá� z Bambergu (xxx) [od 16. 7.]
1647�48: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 23. 8.]
1648�49: P. Franti�ek ze Slezska (xxx) [od 4. 6.]
1649�50: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 4. 6.]
1650�51: P. Alexander z Frimburka (xxx) [od 7. 10.]
1651�52: P. Hyacint Franco (Simon) [od 3. 8.]
1652�53: P. Ferdinand z Reina (Reithorn) [od 31. 5.]
1653�56: P. Hyacint Franco (Simon) [od 20. 8.]
1656�57: P. Marián z Dillingen (xxx [od 2. 9.]
1657�60: P. Hyacint Franco (Simon) [od 12. 7.]
1660�62: P. Alexander z Frimburka (xxx) [od 22. 7.]
1662�64: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 16. 9.]
1664�65: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 14. 7.]
1665�68: P. Fridrich z Riedenu (Tanner) [od 28. 8.]
1668�69: P. Marián z Dillingen (xxx) [od 31. 8.]
1669�71: P. Klétus z Mnichova (Widman) [od 14. 9.]
1671�73: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 28. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Otto z Lince (Gruebmiller) [od 28. 4.]

AT11D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE MÖDLING64

(�, MODLINGA)

Fundátorem a stavitelem klá�tera byl císaøský kancléø, komoøí a 2. dùvìrný
rádce císaøe Ferdinanda II., Jan Bapt. hrabì z Vítovky (Werdenberg), který také
dne 12. 8. 1631 polo�il základní kámen a vztyèil køí� na místì stavby. Kostel
posvìtil dne 15. 8. 1640 vídeòský biskup Fridrich Preiner. Kostel byl zasvìcen
Nanebevzetí Panny Marie. Klá�ter byl zru�en r. 1781 dekrety císaøe Josefa II.

1632�33: P. Ale� z Burgundska (xxx) (1. kvardián) [od 10. 9.]
1633�34: P. Mikulá� z Tridentu (xxx) [od 17. 9.]
1634�36: P. Chrysostom z Mammersdorfu (xxx) [od záøí.]
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1636�37: P. Mikulá� Schönbergu (Fabritius) [od 25. 4.]
1637�39: P. Serafín z Mnichova (Jobel) [od 11. 9.]
1639�41: P. Vilém z Bolzana (xxx)
1641�42: P. Franti�ek z Brucku (Augenstein) [od 6. 9.]
1642�45: P. Pius Augustanus (xxx) [od 11. 7.]
1645�46: NN [od 14. 9.] � kvardiáni neuvedeni
1646�47: P. Serafín z Bolzana (Vollmayr) [od 16. 7.]
1647�48: P. Marián z Dillingen (xxx [od 23. 8.]
1648�49: P. Ferdinand z Reina (Reithorn) [od 4. 6.]
1649�50: P. Bonaventura z Neapole (della Guardia) [od 4. 6.]
1650�52: P. Augustin z Kostnice (Mueli) [od 7. 10.]
1652�53: P. Franti�ek z Slezska (xxx) [od 31. 5.]
1653�56: P. Oktavián z Tuggenu (Wickard) [od 20. 8.]
1656�57: P. Gerard ze Slezska (Titellius) [od 2. 9.]
1657�59: P. Øehoø z Padovy (xxx) [od 12. 7.]
1659�60: P. Ambro� z Lince (xxx) [od 16. 9.]
1660�61: P. Julius z Fribourgu (Zettenbach) [od 22. 7.]
1661�63: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 18. 5.]
1663�64: P. Julius z Fribourgu (Zettenbach) [od 5. 8.]
1664�65: P. Pius ze Salcburku (Carl) [od 14. 7.]
1665�66: P. Angelus z Riedenu (Perger) [od 28. 8.]
1666�67: P. Theodosius z Èeských Budìjovic (Daudlebsky) [od 27. 8.]
1667�68: P. Krescens z Rohrbachu (Mösserer) [od 15. 8.]
1668�69: P. Theodosius z Èeských Budìjovic (Daudlebsky) [od 31. 8.]
1669�71: P. Julius z Fribourgu (Zettenbach) [od 14. 9.]
1671�72: P. Fridrich z Riedenu (Tanner) [od 28. 8.]
1672�73: P. Bonaventura z Lince (Hoffer) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Bonaventura z Èeských Budìjovic (Guttwierth) [od 28. 4.]

AT12H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE GMUNDEN64

(GMUND, GMUNDA)

Klá�ter byl postaven za hradbami. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby
vztyèil dne 5. 10. 1636 opat z Garstenu Anton Spindler, který k tomu mìl zvlá�tní
po vìøení od císaøe Ferdinanda II., jen� je fundátorem klá�tera. Stavbu v�ak
dokonèil a� jeho syn øímský král Ferdinand III. Kostel posvìtil dne 25. 11. 1645
pra�ský arcibiskup kardinál Arno�t Vojtìch kní�e z Harrachu ke cti nav�tívení
Panny Marie, (a také sv. Franti�ka a sv. Antonína). Bìhem II. svìtové války
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musel být klá�ter zcela vyklizen a v provozu zùstal jen kostel. V letech 1964�
67 pro�el klá�ter celkovou rekonstrukcí. Komunita bratøí zde �ije dodnes.

1635�37: P. Franti�ek Karel Landishutanus (xxx) (1. superior) [od 4. 5.]
1637�40: P. Leopold ze Schardingenu (xxx) (1. kvardián) [od 11. 9.]
1640�42: P. Marek z Wangen (xxx) [od 24. 8.]
1642�44: P. Elektus ze Saska (de Rubino) [od 11. 7.]
1644�45: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 24. 6.]
1645�46: NN (kvardiáni neuvedeni � snad tentý�) [od 14. 9.]
1646�47: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 16. 7.]
1647�48: P. Onufrius z Görzu (xxx) [od 23. 8.]
1648�50: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 4. 6.]
1650�51: P. Hyacint Franco (Simon) [od 7. 10.]
1651�52: P. Luká� ze Slezska (Payr) [od 3. 8.]
1652�53: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 31. 5.]
1653�56: P. Paschal z Mnichova (Lechner) [od 20. 8.]
1656�57: P. Lev z Lauterbachu (Abelzauser) [od 2. 9.]
1657�59: P. Achác z Mnichova (xxx) [od 12. 7.]
1659�60: P. Zeno z Würzburgu (xxx) [od 16. 9.]
1660�61: P. Ferdinand z Reina (Reithorn) [od 22. 7.]
1661�64: P. Kornelius Franco (Udalrich) [od 18. 5.]
1664�65: P. Wilibald ze Salcburku (Strobl) [od 14. 7.]
1665�66: P. Jan Baptista z Insbrucku (xxx) [od 28. 8.]
1666�69: P. �imon z Brna (Patzell) [od 27. 8.]
1669�70: P. Gotthard ze Straubingenu (Ernst) [od 14. 9.]
1670�73: P. Fulgenc Suevus (Febel) [od 29. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Izaiá� z Rakouska (Jelle) [od 28. 4.]

AT13D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE TULLN64

(�, TULNA)

Základní kámen k tomuto klá�teru uvnitø mìst byl polo�en a køí� na místì stavby
vztyèen dne 26. 5. 1644. Klá�ter je postaven z milodarù. Fundátorem klá�terního
kostela byl baron Jan Petr z Vítovky (Werdenberg). Kostel posvìtil dne
20. 7. 1653 pasovský pomocný biskup Ulrich Krapler ke cti Nav�tívení Panny
Marie a sv. �tìpána. Klá�ter byl opu�tìn na základì dekretu císaøe Josefa II.
pøibli�nì v roce 1781.

1636�38: P. Serafín z Mnichova (Jobel) (1. superior) [od 25. 4.]
1638�40: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) [od 6. 8.]
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1640�41: P. Lev z Lauterbachu (Abelzauser) [od 24. 8.]
1641�44: P. Valerián Elvacensis (xxx) [od 6. 9.]
1644�45: P. Cyprián z Mnichova (xxx) [od 24. 6.]
1645�46: NN [od 14. 9.] � kvardiáni neuvedeni
1646�47: P. Serafín z Mnichova (Jobel) [od 16. 7.]
1647�50: P. Serafín z Mnichova (Jobel) (1. kvardián) [od 23. 8.]
1650�51: P. Job z Riedenu (Grueber) [od 7. 10.]
1651�54: P. Jovita z Burgundska (xxx) [od 3. 8.]
1654�57: P. Valentin ze Stutgartu (Maillard) [od 2. 7.]
1657�58: P. Paschal z Mnichova (Lechner) [od 12. 7.]
1658�61: P. Ezechiel z Bamberka (xxx) [od 10. 5.]
1661�63: P. Konstantin z Pasova (Zeill) [od 18. 5.]
1663�65: P. Fulgenc Suevus (Febel) [od 5. 8.]
1665�68: P. Justin z Mnichova (xxx) [od 28. 8.]
1668�69: P. Erhard z Freistadtu (Schweinpökl) [od 31. 8.]
1669�70: P. Marinus Alsata (Lochner) [od 14. 9.]
1670�71: P. Honorius z Burgundska (Clement) [od 29. 8.]
1671�73: P. Nazarius z Mnichova (Angermayr) [od 28. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Gervasius z Lince (Wartberger) [od 28. 4.]

AT14H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE FREISTADT64

(CÁHLAVA, CÁHLOV, FREYSTADIUM IN AUSTRIA)

Klá�ter byl postaven za hradbami. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby
vztyèil dne 8. 9. 1643 premonstrátský opat Martin z klá�tera v Schläglu za
pøítomnosti fundátora, kterým byl 3. dvorní mar�álek císaøského dvora
Ferdinanda III. Jindøich Vilém hrabì ze �ternberku. Kostel posvìtil dne
7. 6. 1654 pomocný biskup pasovský Ulrich Krapler. Kostel byl zasvìcen
Narození Panny Marie. Klá�ter byl zru�en dekretem císaøe Josefa II. v letech
1780�90. 

1639�41: P. Benno z Mnichova (Froschmayr) (1. superior) [od 29. 7.]
1641�42: P. Franti�ek M. z Feldkirchen (xxx) [od 6. 9.]
1642�44: P. Ka�par z Bambergu (Neudegger) [od 11. 7.]
1644�46: P. Ka�par z Bambergu (Neudegger) (1. kvardián) [od 24. 6.]
1646�47: P. Job z Riedenu (Grueber) [od 16. 7.]
1647�48: P. Tobiá� z Frisingenu (xxx) [od 23. 8.]
1648�49: P. Ataná� z Rosenheimu (xxx) [od 4. 6.]
1649�52: P. Norbert z Bregenze (Mosprugger) [od 4. 6.]
1652�53: P. Elizeus z Bruntálu (Bernhard) [od 31. 5.]
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1653�56: P. Bernard z Feldkirchen (xxx) [od 20. 8.]
1656�57: P. Paschal z Mnichova (Lechner) [od 2. 9.]
1657�58: P. Lev z Lauterbachu (Abelzauser) [od 12. 7.]
1658�61: P. Burchard z Brna (Schatt) [od 10. 5.]
1661�62: P. Jodok z Lince (Stainpök) [od 18. 5.]
1662�65: P. Hugo z Dittelbachu (Lang) [od 16. 9.]
1665�68: P. Burchard z Brna (Schatt) [od 28. 8.]
1668�71: P. Bernard z Feldkirchenu (xxx) [od 31. 8.]
1671�72: P. Geminián z Reinu (Beyser) [od 28. 8.]
1672�73: P. Lambert ze Slezska (Lattl) [od 11. 8.]

(Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Fulgenc Suevus (Febel) [od 28. 4.]

AT15H � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WAIDHOFEN AN DER YBBS64

(�, WAIDHOVIA AD IPSIM, BATTOVIA)

Klá�ter byl postaven za hradbami. Kapucíni pøi�li do mìsta v r. 1642. Se stavbou
klá�tera se zaèalo ji� v r. 1644, kdy� byl i vztyèen køí� na staveni�ti. Základní
kámen ke stavbì kostela polo�il dne 24. 6. 1659 a souèasnì i posvìtil hlavní
oltáø i kapli pasovský pomocný biskup Martin Geiger. Kostel byl zasvìcen sv.
Pavlu, apo�tolovi. Tého� dne bylo datum posvícení trvale pøesunuto na 2. nedìli
velikonoèní. Klá�ter byl zru�en v roce 1781 dekretem císaøe Josefa II.

1642�47: P. Maxmilián z Pasova (Zeller) (1. superior) [od 11. 7.]
1647�48: P. Job z Riedenu (Grueber) [od 23. 8.]
1648�49: P. Cyprián Töpplensis (xxx) [od 4. 6.]
1649�50: P. Gabriel z Würzburgu (xxx)[od 4. 6.]
1650�51: P. Ataná� z Mnichova (Weslmüller) [od 7. 10.]
1651�52: P. Pavel Palatinus (xxx) [od 3. 8.]
1652�55: P. Pavel Palatinus (xxx) (1. kvardián) [od 31. 5.]
1655�56: P. Benedikt z Forcheimu (Nagelius) [od 2. 7.]
1656�59: P. Sylvius z Breisgau (Trettlin) [od 2. 9.]
1659�62: P. Demetrius z Günzburgu (xxx) [od 16. 9.]
1662�63: P. Zeno z Würzburgu (xxx) [od 16. 9.]
1663�64: P. Lambert ze Slezska (Lattl) [od 5. 8.]
1664�67: P. Bartolomìj z Würzburgu (xxx) [od 14. 7.]
1667�69: P. Bazil z Bavorska (Zörer) [od 15. 8.]
1669�71: P. Angelus z Riedenu (Perger) [od 14. 9.]
1671�73: P. Justus z Pasova (Lechner) [od 28. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Justus z Pasova (Lechner) [od 28. 4.]
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AT16D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE WAIDHOFEN AN DER THAYA64

(WAIDHOFEN (NAD DYJÍ), WAIDHOVIA AD THAYAM, BATTOVIA)

Klá�ter byl postaven za hradbami. Se stavbou se zaèalo r. 1652. Klá�ter byl
èásteènì stavìn z milodarù. Jeho fundátorkou je Markéta hrabìnka z Trautsonu,
roz. Rappach. Hotový komplex posvìtil dne 26. 5. 1658 pra�ský arcibiskup
kardinál Franti�ek kní�e z Harrachu. Kostel je zasvìcen Neposkvrnìnému Poèetí
Panny Marie. Ke zru�ení klá�tera do�lo v r. 1781 na základì dekretù císaøe
Josefa II.

1646�50: P. Cyprián z Mnichova (xxx) (1. superior) [od 16. 7.]
1650�51: P. Josafat z Fuldy (Renner) [od 7. 10.]
1651�52: P. Jeroným Franco (xxx) [od 3. 8.]
1652�54: P. Elzear ze Slezska (Oppitz) [od 31. 5.]
1654�57: P. Zikmund z Lince (Schwager)
1657�58: P. Valentin ze Stuttgartu (Maillard) [od 12. 7.]
1658�59: P. Hugo z Dittelbachu (Lang) [od 10. 5.]
1659�61: P. Romuald Algojus (Ebersperger) [od 16. 9.]
1661�64: P. Bernard z Feldkirchen (xxx) [od 18. 5.]
1664�67: P. Luká� ze Slezska (Payr) [od 14. 7.]
1667�68: P. Lambert ze Slezska (Lattl) [od 15. 8.]
1668�71: P. Konstantin z Pasova (Zeill) [od 31. 8.]
1671�73: P. Linus z Bavorska (xxx) [od 28. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Marinus z Welsu (See) [od 28. 4.]

AT17D � KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE HOLLABRUNN64

(�, HOLLOBRUNA)

Stavba tohoto dolnorakouského klá�tera zaèala v r. 1663. Fundátory jsou dùvìrný
císaøský rádce a prefekt císaøských stájí Gundacceri hrabì z Dietrich�tejna a
jeho man�elka Al�bìta roz. z Questenberka. Kostel a klá�ter posvìtil dne
29. 9. 1667 pomocný biskup pasovský Martin Geiger. Kostel byl zasvìcen sv.
Michaelovi Archandìlovi. Klá�ter byl zru�en dekrety císaøe Josefa II. v letech
1780�90.

1665�68: P. Jan Bapt. Styrensis (Wetzel) (1. superior) [od 28. 8.]
1668�69: P. Alexandr z Èeského Krumlova (Mayr) [od 31. 8.]
1669�70: P. Erhard z Freistadtu (Schweinpökl) [od 14. 9.]
1670�73: P. Florinus z Leobenu (xxx) [od 29. 8.]

 (Dne 28. dubna 1673 byla Èeská provincie oddìlena od Rakouské)

1673: P. Kry�tof z Vídnì (Dilger) [od 28. 4.]
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E � KAPUCÍNSKÉ KLÁ�TERY V ZAHRANIÈÍ
KDYSI PATØÍCÍ DO ÈESKO-RAKOUSKO-�TÝRSKÉHO
KOMISARIÁTU66

SI�01 KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE GRAZ64

(�TÝRSKÝ HRADEC, GRAECIUM)

Fundátorem stavby byl arcivévoda Ferdinand, který si od klá�tera sliboval pomoc
pøi protireformaci. Základní kámen polo�il a køí� na místì stavby za hradbami
poblí� brány sv. Pavla vztyèil dne 10. 8. 1600 nuncius Hieronymus Portia. Kostel
posvìtil dne 6. 10. 1602 ke cti sv. Antonína Paduánského biskup ze Sekau Martin
Brenner. V roce 1786 byli øeholníci vyhnáni a klá�ter zru�en dekrety císaøe
Josefa II. Od roku 1913 je v bývalém klá�teøe �týrské muzeum lidového umìní;
barokní kostel patøí k významným pamìtihodnostem mìsta. Po Tøicetileté válce
polo�il biskup ze Sekau Janez Marko Altring dne 29. 8. 1648 základní kámen
k druhému klá�teru v tém� mìstì. Kostel tohoto klá�tera byl zasvìcen sv. Janu
Køtiteli a posvìtil ho tentý� biskup dne 27. 8. 1651. 

1602-05: P. Viktor Labracensis (xxx) (1. kvardián)
1605-08: P. Damián z Benátek (Palatini) [od 27. 5.]
1608: P. Damascén z Benátek (xxx)

(Rozhodnutím generální kapituly Øádu z 24. 5. 1608 provedeného na kapitule
Èesko-rakousko-�týrského komisariátu v záøí 1608 byl klá�ter odlouèen a stal
se souèástí novì vytvoøeného �týrského generálního komisariátu, který byl
rozhodnutím generální kapituly dne 1. 6. 1618 pový�en na provincii.)

SI-02 KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE LJUBLJANA64

(LUBLAÒ, LUBIANA, LABACUM)

Základní kámen ke klá�teru polo�il dne 25. 4. 1606 lublaòský biskup Toma�
Hren. Kostel byl zasvìcen sv. Janu Evangelistovi. Posvìtil ho tentý� biskup
dne 31. 8. 1608. Roku 1809 byli bratøi vyhnáni galicijskou vládou a v r. 1817
byl klá�ter i kostel zcela zboøen. Na místì klá�tera je nyní mìstský park. Kapucíni
se vrátili do Lublanì a� v r. 1941. 

1606-08: P. Damascén z Benátek (xxx) (stavbyvedoucí a od 7. 9. 1607 superior)
1608: P. Sanstes de Valletelina (xxx) (1. kvardián)

(Rozhodnutím generální kapituly Øádu z 24. 5. 1608 provedeného na kapitule
Èesko-rakousko-�týrského komisariátu v záøí 1608 byl klá�ter odlouèen a stal
se souèástí novì vytvoøeného �týrského generálního komisariátu, který byl
rozhodnutím generální kapituly dne 1. 6. 1618 pový�en na provincii.)
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SI-03 KVARDIÁNI V KLÁ�TEØE BRUCK AN DER MUR64

(�, PRUGG A. D. MUHR, MURAEPONS)

Dne 7. 9. 1607 byla na provinèní kapitule ve Vídni pøedlo�ena �ádost mì��anù
o pøíchod kapucínù a následnì byla zahájena stavba. Základní kámen polo�il
patrnì místní faráø Alexius Grotto dne 25. 6. 1607. Kostel byl zasvìcen sv. Janu
Evangelistovi. Posvìtil ho dne 10. 5. 1611 biskup ze Sekau Martin Brenner.
Roku 1816 byl klá�ter zru�en a zcela zanikl.

1608: P. Martin z Vídnì (xxx) (stavbyvedoucí)

(Rozhodnutím generální kapituly Øádu z 24. 5. 1608 provedeného na kapitule
Èesko-rakousko-�týrského komisariátu v záøí 1608 byl klá�ter odlouèen a stal
se souèástí novì vytvoøeného �týrského generálního komisariátu, který byl
rozhodnutím generální kapituly dne 1. 6. 1618 pový�en na provincii.)

POZNÁMKY:

1 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 341v+r (tj. verso + recto). Doplòkovým
pramenem pro jména hradèanských kvardiánù v letech 1602�1798 je: Historia
Hradschinesis. Informace o hradèanských kvardiánech ve 20. století èerpám
z dosud nezaøazeného soupisu, Provincie kapucínù v ÈR, Provincialát (dále
ProPK), bez sign.

2 Sv. Vavøinec z Brindisi dne 13. 11. 1599 pøivedl kapucíny do Prahy ve funkci
gen. komisaøe a osobnì pak vedl stavbu. 

3 Gen. vicekomisaøem byl jmenován po odchodu Vavøince z Br. na gen. kapitu-
lu Øádu do Øíma. 

4 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 342v+r. Doplòkovým pramenem pro
jména brnìnských kvardiánù v letech 1604�1772 je: Protocollum Brunensis,
Titulus �K�. Informace o brnìnských kvardiánech ve 20. století èerpám
z dosud nezaøazeného soupisu, ProPK, bez sign. 

5 V roce 1777 konèí Protocollum Brunensis. A� do r. 1835 jsou informace kusé,
proto�e Moravská provincie byla oddìlena!

6 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 344v+r. Informace o olomouckých kvar-
diánech ve 20. století èerpám z dosud nezaøazeného soupisu, ProPK, bez sign. 

7 Pramenem pro seznamy kvardiánù v r. 1947 je: �Dispositio Patrum et Fra-
trum O. F. M. Capucinorum Prov. Bohemo-Moravae� z 22. 1. 1947. Pro rok
1949 je pramenem �Elenchus Sacerdotum ad electionem novorum superiorum
Provinciae� z 18. 5. 1949. Pro léta 1950�57 je pramenem nìmecky psaný
strojopis �Exzerpte�, sepisovaný na základì korespondence s bratøími býva-
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lým gen. komisaøem Sudetského komisariátu P. Tadeá�em Walterem (17 s.).
V�echen tento materiál je ulo�en v generálním archivu OFMCap. v Øímì pod
sign. G24 � IV.

8 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 346v+r.
9 Srov. cit. dílo, fol. 348v+r.

10 Srov. cit. dílo, fol. 349v+r.
11 Srov. cit. dílo, fol. 352v+r.
12 Srov. cit. dílo, fol. 353v+r.
13 Po záborù klá�terù zùstal P. Donát Barták v letech 1949�1955 faráøem

v Hor�ovském Týnì, Mechovì a Tøebnici. Z klá�tera se ov�em musel vystì-
hovat. V dal�ích letech pak ji� i duchovní správa pøi kapucínském kostele
zanikla. 

14 Srov. cit. dílo, fol. 354v+r.
15 Srov. cit. dílo, fol. 356v+r.
16 Srov. cit. dílo, fol. 358v+r.
17 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 359v+r. Doplòkovým pramenem pro

jména kolínských kvardiánù v letech 1666�1937 je: Protocollum Colinensis. 
18 Srov. cit. dílo, fol. 361v+r.
19 Srov. cit. dílo, fol. 362v+r.
20 Srov. cit. dílo, fol. 363v+r.
21 Srov. cit. dílo, fol. 368v+r.
22 Srov. cit. dílo, fol. 366v+r.
23 Srov. cit. dílo, fol. 365v+r.
24 První kapucínský administrátor farnosti Tøebíè-Jejkov. 
25 Srov. cit. dílo, fol. 371r.
26 Hospicem se pùvodnì myslel dùm pro pøespání a rekonvalescenci bratøí ka-

zatelù a sbìraèù almu�en na cestách. Postupnì se v�ak tímto výrazem zaèal
myslet neformálnì zøízený dùm, ve kterém není mo�né zachovávat v�echny
pøedpisy øeholní observance a který má maximálnì 6 bratøí, z nich� nejvý�e 4
byli knì�ími (Srov. Lexicon Cappuccinum, sl. 773, heslo �Hospitia�).

27 Srov. cit. dílo, fol. 372v.
28 Srov. cit. dílo, fol. 351v+r.
29 P. Osvald Novák byl II. kaplanem v blízkém kostele sv. Jindøicha, a v r. 1951

byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly sv. Víta v Praze. Zemøel
4. 7. 1971. 
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30 V r. 1956 byl k trvalé výpomoci pøidìlen slu�ebnì ke sv. Josefu je�tì P. Jiøí
Kabát. 

31 Od r. 1985 zaèal pøi tém�e kostele vypomáhat také dal�í kapucín P. Anastáz
Polá�ek, který jinak byl ustanoven jako kaplan u kostela sv. Køí�e. 

32 P. Karel Ol�ar pøedtím pùsobil jako administrátor probo�tského úøadu na Sva-
té Hoøe. 

33 Dne 12. 9. 1997 byl P. Lev Eliá� zvolen provinciálem.
34 Kvardián v tomto období jmenován nebyl, proto�e tamìj�í komunita byla

k tému� datu pokusnì slouèena s komunitou na Hradèanech a podøízena její-
mu kvardiánovi. 

35 Na základì diskuse na provinèní kapitule v r. 2000 byla po ní v bøeznu 2000
obnovena samostatná komunita s vlastním kvardiánem. Kvardiánem byl po-
prvé jmenován bratr laik.

36 In Liber Provinciae rkp. 098 neobsa�eno, proto�e klá�ter vznikl a� ve 20.
stol. Za cenné informace z mnì èásteènì nedostupných provinèních katalogù
o knì�ích a bratøích laicích pùsobících poèátkem 20. století v Liberci, Marián-
ské a Fulneku vdìèím provinènímu archiváøi Tyrolské provincie P. Hansi
Norbertu Huberovi. Za informace o výpomoci bavorských knì�í v mezi-
váleèné dobì vdìèím bavorskému provinènímu archiváøi P. Ludwigu Wörle-
mu. Za velmi cenné informace o kapucínech a klá�terech v meziváleèné dobì
vdìèím také �výcarskému provinènímu archiváøi PhDr. Christianu Schwei-
zerovi, který mi pomohl s orientací v archivních fondech nejzachovalej�ího
evropského archivu instituce Provinèní archiv Luzern. 

37 In Liber Provinciae rkp. 098 neobsa�eno, proto�e klá�ter vznikl a� ve 20. stol.
Pramenem pro jména pøedstavených jsou provinèní katalogy citované v pra-
menech a vlastní pomocná studie autora na základì jmenovacích dekretù.

38 S ohledem na nedostateèný poèet let od do�ivotních slibù se kvardiánem stal
s indultem od Kongregace pro øeholníky a duchovenstvo ze dne 11. 7. 1991.

39 Jedná se o bratra laika, a proto se pøedstaveným stal na základì indultu od
Kongregace pro øeholníky a duchovenstvo ze dne 2. 1. 1998. 

40 Dne 27. 1. 2004 byl z funkce odvolán, nebo� po�ádal o laicizaci. 
41 Srov. Liber Provinciae rkp. 098, fol. 343v+r.
42 Srov. cit. dílo, fol. 345v+r.
43 Srov. cit. dílo, fol. 347v+r.
44 Srov. cit. dílo, fol. 350v+r.
45 Srov. cit. dílo, fol. 369v+r.
46 Srov. cit. dílo, fol. 370v.
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47 Srov. cit. dílo, fol. 371v.
48 Srov. cit. dílo, fol. 372v.
49 Srov. cit. dílo, fol. 372r.
50 Srov. cit. dílo, fol. 355v+r.
51 Dodateènì byly dohledány je�tì katalogy z let 1763, 1766, 1767 a 1771. V�ech-

ny jsou ulo�eny v neuspoøádaném fondu gen. archivu OFMCap v Øímì pod
sign. G24 � Silesia.

52 Srov. cit. dílo, fol. 357v+r.
53 Srov. cit. dílo, fol. 360v+r.
54 Srov. cit. dílo, fol. 364v+r.
55 Srov. cit. dílo, fol. 367v+r.
56 Srov. cit. dílo, fol. 371r.
57 In Liber Provinciae rkp. 098 neobsa�eno, proto�e klá�ter historicky nepatøil

do Èesko-Rakouské provincie. Doplòkovým pramenem pro jména kvardiá-
nù v Pezinku v intervalu 1900�1942 je: �Historia Bazinensis�, díl II, Pro-
vincialát Slovenské provincie rádu men�ích bratov kapucínov, Bratislava, bez
sign. Dále pak katalogy uvedené v pramenech.

58 Za údaje o pøedstavených v Bratislavì a Pezinku v letech 1922�1932 vdìèím
provinènímu archiváøi Holandské provincie P. Ambrosiovi van der Stamovi.
V ostatních intervalech chci podìkovat slovenskému provinènímnu archivá-
øi P. PaeDr. Tomá�i Koncovi PhD. a kvardiánovi bratislavského klá�tera P.
Mgr. Miloslavu Ko�èákovi. Cenné informace o belgických kapucínech vy-
pomáhajících v meziváleèném období na území Èeskoslovenské provincie
jsem z belgických fondù získal prostøednictvím belgického provinèního kni-
hovníka P. Stana Teunse. Za zpøístupnìní cenných dokumentù, z dosud neu-
spoøádaných archivních fondù Èeskomoravské a Slovenské provincie pod
sign. G24 vdìèím archiváøùm Centrálního archivu kapucínského Øádu v Øímì
P. Dr. Vincenzo Criscuolovi a jeho pøedchùdci P. Andreasi Maggiolimu.

59 P. Chrysostom Klucnik kvardiánem jmenován nebyl, ale prakticky jím byl,
proto�e kromì nìj v domì po smrti P. Bernardina zùstalo jen pìt bratøí laikù.

60 Dne 27. 6. 1939 byl vyho�tìn jako nepøítel Slovenského �tátu (tj. odvezen
automobilem za hranice) na podnìt faráøe v Pezinku, který na nìj pro jeho
politické názory po�tval policii. 

61 In Liber Provinciae rkp. 098 neobsa�eno, proto�e klá�ter historicky nepatøil
do Èesko-Rakouské provincie. Dal�í prameny viz pozn. 22�23.

62 Kvardiánem byl pùvodnì jmenován dosavadní kvardián v Pezinku Chrysos-
tom Klucsnik. Ten v�ak odmítl z Pezinku odejít, a proto byl v rozporu s �Modus
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vivendi� jmenován kvardiánem øeditel bratislavské serafiky Holanïan Rayner
Horstink.

63 Informace o rakouských klá�terech a zvl. pak pøíjmení kvardiánù èerpám kro-
mì domácích pramenù také z Knih obláèek a profesních knih in: Provinzar-
chiv der Wiener Kapuzinerprovinz, Wien I. Za zprostøedkování orientace
v obtí�nì pøehledném archivním fondu vdìèím provinènímu archiváøi P. Gott-
friedu Undesserovi. Za zprostøedkování informací z archívu Brixenské pro-
vincie vdìèím provinènímu archiváøi této provincie P. Adalbertu Stampflovi.
Za zprostøedkování informací z archivu Tyrolské provincie vdìèím prov. ar-
chiváøi této provincie P. Hansi Norbertu Huberovi. 

64 In Liber Provinciae rkp. 098 neobsa�eno, proto�e spis vznikl po oddìlení
rakouské èásti provincie. Pro jména pøedstavených na území historického
Horního a Dolního Rakouska, viz pøíslu�né díly spisu: Annales Capucino-
rum Prov. Boh. etc. (sv. I-XXIII).

65 P. Emerich Sinell se pozdìji stal vídeòským sídelním biskupem a je pohøben
v katedrále sv. �tìpána.

66 Za upøesnìní podrobností o dìjinách �týrské provincie vdìèím provinènímu
historikovi Slovinské provincie P. Metodu Benedikovi.

PRAMENY:

Annales Capucinorum Provinciae Bohemo-Austriaco-Styriacae (sv. I-XXIV �
pod rùznými názvy) (dále: Annales Capucinorum Prov. Boh. etc.), Provin-
cie kapucínù v ÈR, Provinèní knihovna (dále KPK), bez sign.; srov. také
NA, fond ØK, sign. Prov. A, kart. 11.

Catalogus Patrum et Fratrum Ordinis Capucinorum Provinciae Boëmiae, nec
non omnium Conventuum, a quibus fundati, et eorum Ecclesiae, consecra-
tae, omnium Generalium et Provincialium, ab Exordio hujus conscriptus.
Pro usu Patris Edmundi Iglaviensis ejusdem Ordinis Laici Professi. Anno
1772, in Conventu Gajensi, kapitola: Nomina P. P. Provincialium Provinci-
ae Boëmiae (neèíslováno) (dále: Kyjovský katalog), Provincie kapucínù v ÈR,
Provinèní archiv (dále: PAK), bez sign.

Graesse J. G.; Orbis Latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts-
und Ländernamen, R. C. Schmidt & Co. Berlin 1909.

Historia Conventus Patrum Capucinorum Bazinii ab anno 1900 (dále: Historia
Bazinensis), Provinèní archiv Slovenské provincie OFMCap, Pezinok, bez
sign.



266

Katalog Maïarského komisariátu Øádu men�ích bratøí kapucínù, roèník 1940,
PAK, bez sign.

Katalog olomoucké arcidiecéze, roè. 1986, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc
1986.

Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Statthalterei-Buchdruckerei Prag
1913.

Protocollum sive Liber Provinciae (dále: Liber Provinciae rkp. 098), (èíslováno
jen èásteènì), Národní archiv (dále NA), fond Kapucíni � provincialát
a konventy (dále ØK), 1364�1950, rkp. 098

Protocollum Rerum Memorabilium Utriusque Conventus Brunensis in particu-
lari nec non Almae Provinciae Bohemiae & Totius Ordinis Capucinorum in
comuni� etc.concinnatum (1771, (dále: Protocollum Brunensis), (neèíslo-
váno), Archiv Klá�tera kapucínù Brno, bez sign.

Protocollum rerum memorabilium Conventus Neo�Colinii (bez tit. listu, neèís-
lováno), PAK, bez sign.

Protocollum seu Historia Domestica Conventus Hradschinensis (dále: Historia
Hradschinensis), I. díl. s. 457�459, Provincie kapucínù v ÈR, Provinèní ar-
chiv (dále: PAK), bez sign.

Protocollum Ordinis Minorum S. P. Francisci Capucinorum nuncupatorum
Almae Provinciae Bohemiae et Moraviae Redactore P. Gregorio Chrastensi
ejusdem Ordinis et Provinciae Sacerdote conscriptum Sutticij die 20ma Juniii
A. Reparatae Salutis 1835 (Dále jen: Protocollum Provinciae 1835), s. 33�
39 & 58�81, PAK, bez sign.

Provinèní katalogy Bavorské provincie Øádu men�ích bratøí kapucínù, roèníky:
1923, 1939, PAK, bez sign.

Provinèní katalogy Èeskomoravské provincie Øádu men�ích bratøí kapucínù,
roèníky: 1829, 1833, 1836, 1839, 1842, 1845, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852,
1853, 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1864, 1866, 1867, 1868,
1871, 1872, 1876, 1879, 1882, 1884, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1896,
1897, 1900, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1917, 1927, 1930,
1933, 1935, 1939 (bez rozpisu øeh. rodin), 1940 (Sudety), 1944 (jen rozp.
øeh. rodin bez katalogu), 1946 (jen rozp. øeh. rodin bez katalogu), 1948,
1949 (jen rozp. øeh. rodin bez katalogu), 1990, 1993, 1994, 1995 (zvl. dùle-
�ité jsou katalogy roè. 1850 a 1851), PAK, bez sign.; srov. té� NA, fond ØK,
kart. 131�138, inv. è. 30.

Provinèní katalogy Jihotyrolské provincie Øádu men�ích bratøí kapucínù, roè-
níky: 1916, 1920, 1930, 1936, 1938, 1939, PAK, bez sign.

Provinèní katalogy Provincie kapucínù v ÈR, roèníky: 2000, 2004, PAK, bez
sign.
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Provinèní katalogy Rakousko-uherské provincie Øádu men�ích bratøí kapucí-
nù, roèníky: 1846, 1848, 1860, 1867, 1868, 1869, 1871, 1879, 1884, 1886,
1887, 1889, 1892, 1897, 1902, 1906, 1907, 1908, 1909, 1912, 1915, 1918,
PAK, bez sign.

Provinèní katalogy Vídeòské provincie Øádu men�ích bratøí kapucínù, roèníky:
1935, 1938, PAK, bez sign.

Strassenkarte (2-sprachig), mapy CS 001, CS 002, CS 003, CS 004, PL 002, PL
006, PL 007, nakl. Höfer-Verlag Dietzenbach 2003-2004.

Tabulae Superiorum, rkp., PAK, bez sign.
Vollständiges Ortscharften-Verzeichniss der im Reichsrathe vertretenen König-

reiche und Länder, Hölder Wien 1892.
Zápisy o volbì kvardiána, NA, fond ØK, kart. 303, inv. è. 146; kart. 312, inv. è.

179; kart. 347, inv. è. 331; kart. 453, inv. è. 594; kart. 456, inv. è. 619;
Zápisy z porad definitoria (interní materiál Provincie kapucínù v ÈR), roè. 1991�

94, 1997�00, 2000�03, 2003�05, PAK, bez sign.
Zprávy z provincie (interní vìstník Provincie kapucínù v ÈR, roè. 1994�2004,

PAK, bez sign.
Zvìstník provinèní kapituly Èeskomoravské provincie Øádu men�ích bratøí ka-

pucínù, roèníky: 1994, 1997, PAK, bez sign.
Zvìstník provinèní kapituly Provincie kapucínù v ÈR, roèníky: 2000, 2003, PAK,

bez sign.
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Olomucii, Olomouc 1928.

Foltýn D. & kol.; Encyklopedie moravských a slezských klá�terù, Libri Praha
2005.

Gadacz J.L.; S³ownik polskich kapucynów, Wydawnictwo OO. Kapucynów,
Wroc³aw 1985 (2 sv.).

Hosák L.; Historický místopis zemì Moravsko-Slezské, Academia Praha 2004.
Kettner J.; Dìjiny pra�ské arcidiecéze v datech, Zvon Praha 1993
Lexicon Capuccinum, Bibliotheca Collegii S. Laurentii, Roma 1951.
Lutonský B.; Lexikon genealoga, Editio Optima Praha 2003.
Mare� J.; Latinsko-èeský slovník pro genealogy, Èeská genealogická a heraldic-

ká spoleènost, Praha 1996.
Sedláèek A.; Místopisný slovník historický Království èeského, Argo Praha 1998.
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1997.
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ZUSAMMENFASSUNG

DIE LISTEN DER SUPERIOREN DER  DEM PROVINZIALAT IN PRAG
UNTERGEORDNETEN KAPUZINERKLÖSTER 1599�2004

MGR. PACIFIK M. MATÌJKA OFMCAP

Die hier präsentierten Listen der Superioren der einzelnen Klöster und
Ordenshäuser von Böhmisch-mährischen Provinz der Minderbrüder Kapuziner,
die seit 1997 Kapuzinerprovinz in Tschechei genant wird, repräsentieren Ergebnis
einer Archivarbeit von vielen Jahren beim Anlass der Digitalisierung des
Archivfonds �Kapucíni-provincialát a konventy� (weiter RK) gelagert in
Sammlungen von Nationalarchiv (weiter NA).

Die Listen sind Ergebnis von einer Recherche in handgeschriebenen und
gedruckten Katalogen in Archivfond RK sowie auch in den Provinzanalen
gelagert in Provinzbibliothek der Kapuzinerprovinz in Tschechei in Prag
Hradschin und in weiteren Archivquellen des Provinzarchivs der Kapuziner-
provinz in Tschechei. Wie ist aus den Anmerkungen zum Text evident, gegenüber
der geografischen Fläche der ehemaligen Böhmisch-mährischen Provinz, die
in der Zeit ihres größten Aufschwungs von Adersee bis Ostsee reichte, es war
nötig viele Archivfonde von Mittel- und Westeuropa zu konsultieren. Konkret
geht es um Polen (beide Provinzen), Slowakei, Österreich (beide Provinzen),
Deutschland (beide Provinzen), Frankreich, Belgien, Holland, Italien, Slowenien,
Schweiz.

Im Gegensatz zu den Originalquellen bevorzugte ich die Übersetzung der
Ordensnamen ins Tschechisch, denn der Originallaut ist kaum zu rekonstruieren.
Auch bei den Ortprädikaten suchte ich � wenn möglich � die betreffenden Städte
ins Tschechisch zu übersetzen. Bei allen Ordensnamen ist auch der Familienname
beigefügt � wo es nicht bekannt ist, benütze ich ein Ersatzsymbol von (xxx). Bis
1699 sind die Familiennamen nur in Klammern erwähnt und ist der Original-
brauch erhalten die Ordensmänner nur mit dem Ortprädikat zu erwähnen. Seit
1700 ist aber nach dem Ordensname nur der Familienname erwähnt.

Die einzelnen Listen sind durch eine Einleitung mit der kurzen Konvents-
geschichte nach dem einheitlichen Schlüssel ausgestattet. Neben dem originalen
Hausname ist immer auch der lateinische und deutsche vorgefundene Name
erwähnt. Die einzelnen Häuser sind innen der Kapitels nicht alphabetisch
sondern traditionell nach dem Jahr der Begründung angereicht.

Bei jedem Superior ist auch die Jahrspannung in der Funktion und eventuell
auch Datum des Todes oder des Rücktrittes erwähnt. Diese Perioden sind auf
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dem Grund der Archivquellekoinzidenz nur mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit bestimmt, denn nicht immer klar ist zu welchem Datum sind die
Katalogangaben gültig und für einige Jahren stehen leider keine Archivquellen
zur Verfügung, sodass ein Datierungsfehler plus minus zwei Jahre möglich ist.
Die Reihenfolge der Superioren ist aber sicher. Die vorgelegten Listen stellen
gewiss einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der böhmischen Kapuziner vor,
denn allzumal geht es um Angaben, die anders ohne eine langjährige
Vergleichendarbeit sehr schwer festzustellen sind.
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