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České církevní instituce v Římě 

 

Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum 

resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství K řesťanská akademie 

a poutní d ům Velehrad – to jsou čty ři nejvýznamn ější římské 

církevní instituce, které se n ějakým zp ůsobem úzce váží 

k českým zemím. Z hlediska jejich vzniku je m ůžeme rozd ělit do 

t ří kategorií: první p ředstavuje st ředov ěký hospic, druhou 

česká kolej z konce 19. století a t řetí skupinu tvo ří 

Křesťanská akademie a Velehrad, jejichž po čátek spadá do doby 

po roce 1945. Pochopiteln ě ani d ůvody vedoucí k jejich 

založení nebyly zcela stejné. Hospic byl ur čen nemocným 

a chudým poutník ům, česká kolej vychovávala a vychovává české 

bohoslovce, náplní K řesťanské akademie je p ředevším 

vydavatelská činnost a Velehrad je moderním poutním domem, 

takže v jistém smyslu navazuje na poslání st ředov ěkého 

hospice, i když za zcela odlišných podmínek. 

Ve svém referátu se budu držet chronologické roviny  a tudíž 

začnu Českým hospicem . Tento st ředov ěký poutní d ům můžeme 

ozna čit za jednu z památek na  styky Karla IV. s Itálií.  P ři 

své druhé římské cest ě se totiž v roce 1368 rozhodl, že zde 

založí hospic pro chudé a nemocné poutníky z českých zemí.  

Zatím však z ůstalo jen p ři úmyslu a teprve po deseti letech, 

v roce 1378, zám ěr uskute čnili jiní ú častníci italské jízdy, 

brat ři Old řich, Petr a Jan z Rožmberka, kterým císa ř tuto 

fundaci sv ěřil a bohat ě ji i dotoval. Nada ční listina byla 

vydána 6. b řezna 1378, o dva dny pozd ěji byla schválena 

arcibiskupem Janem O čkem z Vlašimi a na p řání císa řovny 

Alžb ěty potvrzena bulou papeže Urbana VI. dne 1. srpna 1 379. 

Správce špitálu zvaný rektor m ěl být jmenován pány 

z Rožmberka, toto právo však bylo n ěkolikrát zpochybn ěno 

a popřeno, p ředevším ze strany papežského stolce. Úkolem 

rektora bylo také spravovat bratrstvo chudých brat ří a sester, 
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které se u hospice záhy utvo řilo. Vybudování poutnického domu 

sv ědčí o stále rostoucím po čtu poutník ů do Říma a nutno 

zdůraznit, že Český hospic pat ří v Římě mezi nejstarší národní 

domy. Jeho rozkv ět podpo řil také arcibiskup Jan z Jenštejna, 

takže brzy bylo možné zakoupit i n ěkolik okolních dome čků, 

které pak byly pronajímány a tento zisk obohacoval pokladnu 

hospice a nepochybn ě i jeho rektory. Š ťastné dny českého 

poutního domu ale nem ěly dlouhého trvání. Úpadek nastal hlavn ě 

v d ůsledku husitských válek a od 15. do 18. století se špitál 

stal kv ůli nejr ůznějším problém ům a odlivu poutník ů tém ěř 

bezú čelným. Na konci 15. století bylo nada ční právo papežem 

Sixtem IV. Rožmberk ům odňato a p říjmy hospice rozd ěleny. Český 

poutní d ům tak z ůstal opušt ěný a  používaly ho cizí národy, 

zejména polský. Jediným významn ějším kontaktem špitálu 

s českými zem ěmi pak z ůstal obnos, který se z Říma posílal na 

provoz seminá ře chudých k výchov ě mladík ů v Praze. Po roce 

1795 však i tyto kontakty ustaly. V pr ůběhu dalšího vývoje 

byly n ěkolikrát zaznamenány snahy o znovuobnovení slávy 

Českého hospice, nová éra však zapo čala až koncem 19. století. 

V roce 1886 byl totiž český poutní d ům majetkov ě p řipsán České 

koleji, která byla v Římě založena o dva roky d říve. Nejv ětší 

zásluhu na tom m ěli kardinál Schwarzenberg, bud ějovický biskup 

Schönborn a ředitel n ěmecké koleje Msgr. Jänig. Historii 

českého špitálu v podstat ě uzavírá rok 1950, kdy v d ůsledku 

únorového p řevratu ustal proud českých poutník ů a d ům byl jako 

nepot řebný prodán. Nakonec mohu pro zajímavost zmínit, že  

hospic tvo řily sv ětnice pro chudé poutníky, v ěž (kterou 

většinou obýval rektor), zahrada a zejména kaple sv. Václava. 

Další českou církevní institucí v Římě je  česká kolej  neboli 

Collegium bohemicum, zkrácen ě Bohemicum, ur čené k výchov ě 

bohoslovc ů. Na tomto ústavu se m ěli vzd ělávat mladíci 

z českých zemí ve filozofii a teologii a p řipravovat se tak na 

kněžské povolání. U zrodu této instituce stál papež Le v XIII., 

známý p řítel Slovan ů, který v roce 1881 vyslovil p řání, aby 
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byla ve m ěst ě z řízena česká kolej. Pro tuto myšlenku získal 

kardinála Schwarzenberka a bud ějovického biskupa Schönborna, 

kte ří se nejvíce p ři činili o to, aby česká kolej byla skute čně 

otev řena. Stalo se tak 4. listopadu 1884. Za čátky však 

Bohemicum nem ělo jednoduché. Zprvu bylo umíst ěno v posledním 

pat ře n ěmecké koleje tzv. Germanica. Odtud však bylo záhy, 

v roce 1887, vypov ězeno a muselo si hledat nové úto čišt ě, 

které do časn ě našlo v Lombardské koleji p ři kostele sv. Karla 

Boromejského na Corsu. Ale již roku 1888 se Bohemic um znovu 

st ěhovalo. Tentokrát mu byli poskytnuty prostory v býv além 

klášte ře Trinitá řů na Via Sistina a česká kolej tak poprvé 

získala vlastní d ům (na jeho koupi zna čným podílem p řisp ěl i 

papež Lev XIII). Další mezník ve vývoji Bohemica p ředstavuje 

rok 1918. Se vznikem nového státu za čala kolej p řijímat i 

studenty ze Slovenska, a když se ukázalo, že nelze zv ětšit a 

upravit stávající budovu Bohemica, vyzval papež Piu s XI. 

české, moravské a slovenské biskupy, aby vybudovali novou 

prostorn ější kolej. Vhodný pozemek v blízkosti Lateránu vybr al 

a zakoupil osobn ě Pius XI., který také daroval v ětší obnos na 

zahájení stavby. Poté, co se sbírkami mezi v ěřícími doma i 

v zahrani čí získal pot řebný finan ční obnos, byl za ú časti 

téměř celého československého episkopátu a mnohých poutník ů 

dne 31. kv ětna 1928 položen k nové koleji základní kámen. O 

rok pozd ěji, na den sv. Vojt ěcha (23. dubna 1929) vysv ětil 

budovu koleje a k ní náležející kapli sv. Jana Nepo muckého 

pražský metropolita František Korda č. Již d říve bylo 

rozhodnuto, že se bude jmenovat Nepomucenum, ke cti  sv. Jana 

Nepomuckého. Nová kolej se brzy zaplnila, p řešli do ní 

studenti z bývalé České koleje a p řicházeli i noví z domova. 

Druhá sv ětová válka p řerušila na šest let styky Nepomucena 

z vlastí. Také rok 1948 znamenal omezení kontakt ů a 

Nepomucenum se tak soust ředilo na výchovu bohoslovc ů, kterým 

bylo doma zakázáno p řipravovat se na kn ěžské povolání. Teprve 
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po revoluci 1989 za čala česká církev znovu vysílat do Říma 

vybrané bohoslovce.  

S Nepomucenem jsme se již dostali do druhé poloviny  

dvacátého století a v této dob ě se setkáváme také s další 

českou církevní institucí – Křesťanskou akademií . Její po čátky 

spadají do konce kv ětna roku 1950 a pat ří tak mezi nejstarší 

česká exilová nakladatelství. Ustavena byla jako stu dijní a 

edi ční ústav Cyrilometod ějské ligy, nedlouho p ředtím založené 

v Londýn ě. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel 

Vrána. V následujících letech se K řesťanská akademie 

přest ěhovala do Říma, kde se usídlila v Nepomucenu. Jádro 

vydavatelské činnosti K řesťanské akademie spo čívalo ve dvou 

edi čních řadách – Vigilie a Studium. Vigilie (do roku 1989 

vydáno 68 svazk ů) byla ur čena zejména pro p ůvodní exilovou i 

domácí básnickou a prozaickou tvorbu, zatímco edice  Studium 

(do 1989 36 svazk ů) se soust ředila na díla filozofická a 

esejistická. Ke K řesťanské akademii se pojí i dvojice časopis ů 

a to jednak Studie, na jejichž stránkách probíhala výměna 

názor ů na spole čensko-k řesťanské otázky mezi domovem a exilem 

a jednak časopis Nový život, který byl zam ěřen na náboženské a 

kulturní texty, povídky, recenze a zprávy z nábožen ského i 

exilového života. 

Poslední českou církevní institucí v Říme, o které se 

zmíním, je český poutní d ům Velehrad . Poté, co byl v roce 1950 

pro malý zájem ze strany českých poutník ů prodán p ůvodní Český 

hospic, pomáhaly nahodilým poutník ům z českých zemí Školské 

sestry sv. Františka. V ětší p říliv poutník ů pak znovu nastal 

v druhé polovin ě šedesátých let za pobytu Josefa kardinála 

Berana v Římě. Ten se proto rozhodl navázat na tradici českého 

poutního domu a v roce 1968 zakoupil pro České náboženské 

st ředisko d ům pat řící italské Katolické akci. Vzhledem 

k výhodné poloze v blízkosti baziliky sv. Petra byl o o d ům 

více zájemc ů, ale po srpnové okupaci 1968 rozhodl osobn ě papež 

Pavel VI., že tyto prostory dostane kardinál Beran.  Provozu 
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Velehradu se ujaly Školské sestry sv. Františka a česká v ětev 

kongregace sv. Františka Saleského. P řed rokem 1989 se 

Velehrad podílel na výpomoci starším řeholník ům a kn ěžím 

v Československu, ale také t ěm, kte ří trp ěli pro své 

náboženské p řesv ědčení. Spolupracovníci Velehradu navíc 

doru čovali do Československa finan ční výpomoc na opravu chrám ů 

a materiály pro katechizaci a pastoraci, po řádali duchovní 

cvi čení a sjezdy. Od devadesátých let je pak hlavním úk olem 

Velehradu pomáhat českým poutník ům při poznávání duchovních 

rozměr ů Říma. V sou časné dob ě má poutní d ům krom ě ubytovacího 

zařízení a jídelny i jednoduchou kapli. 
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