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Středověký stát řádu německých a mečových rytířů v Prusku a Livonsku 
 
JERUZALÉM 
 

V letech 1118-1127 působil v Jeruzalémě špitální dům pod patronací Panny Marie, 

známý též pod názvem „špitál pro Alemany“. U něj byla vystavena kaple Matky Boží. 

Činnost špitálníků spočívala v péči o nemocné a chudé, ale též v obraně proti nepřátelům víry 

a bránění Svaté země. Jejich oděv je doložen od r. 1127 a skládal se z bílého pláště s černým 

křížem. První skutečný doklad o řádu máme však až z r. 1143, a to v listině papeže Celestina 

II., ve které podřizuje špitální dům (ale blíže nespecifikovaný!) generálnímu představiteli 

Řádu johanitů Raymondovi de Puy. Spolehlivě je špitál v Jeruzalémě doložený až r. 1165. 

Nejdříve tedy špitál působí pod johanity, jeho důležitost však vzrůstá s přílivem 

poutníků z Římské říše a slouží také jako pohřebiště pro říšské rytíře. Řád nyní představuje 

samostatné německé společenství, což je významné hlavně z toho důvodu, že křižáci různých 

národností se mezi sebou většinou nedorozuměli. Podle temlářů se začíná záhy formovat 

rytířská složka řádu. 

V roce 1187 je Jeruzalém obsazen sultánem Saladinem, a s tím nastává konec 

působení křižáckých řádů v tomto městě. Členové Řádu německých rytířů, stále setrvávající 

pod johanity, se zřejmě ze zajetí vykoupili. Tito potom zakládají nové společenství pod 

Akkonem. Následuje 3. křížová výprava v r. 1188, pořádaná Friedrichem Barbarossou, 

Filipem II. Augustem a Jindřichem II. Plantagenetem, při níž se křižáci potýkají s nemocemi, 

zraněními i rozsáhlými epidemiemi. Právě pro ně je zřízen měšťany z Brém a Lübecku pod 

Akkonem špitál. Od jeruzalémského krále Guye de Lusignan získali později slib, že si po 

dobytí Akkonu mohou v něm založit hospic, jehož představeným byl již titulován jako mistr, 

tedy stejně jako představený rytířského řádu. Tento hospic byl posléze potvrzen také papežem 

Klimentem III. 

V roce 1190 je dobyt Akkon. Němečtí rytíři, roku 1196 bulou papeže Celestina III. 

právně uznáni jako řád, zakládají řádové domy v Gazze, Jaffě, Ascalonu, Ramě, Zamsi a 

jinde, dokonce i na Sicílii. 

R. 1197 se formuje 4. křížová výprava, jejímž hlavním aktérem je císař Jindřich VI.. 

Znamená další příliv vojáků z Německa. Říšská šlechta a duchovenstvo se rozhodli přetvořit 

špitální řád Panny Marie na rytířský řád, který by se aktivně podílel na bojích. Řádu byla 

oficiálně předána templářská pravidla, jimiž se měli řídit rytíři, kněží si ponechávali 

johanitskou řeholi. Prvním velmistrem se stal Heinrich Walpot. Samotná výprava se ovšem 

brzy rozpadá se smrtí Jindřicha VI. a říšská knížata se vrací do vlasti. 
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V roce 1191 potvrzuje Innocenc III. nová pravidla pro řád, především oficiální užívání 

řádového znaku, a němečtí rytíři poté krátce, nicméně úspěšně působí ve Svaté zemi. 

Roku 1209 se velmistrem řádu stává Hermann von Salza. Uvědomuje si značnou 

převahu působení johanitů a templářů na východě. Podniká proto v letech 1209-1210 misie do 

Řecka a na Kypr, r. 1212 do Tyru a Harunie. Dále vznikají i základny v Evropě, ze kterých je 

financována činnost řádu. 

Innocenc III. vyhlašuje r. 1213 bulou Quia maior 5. křížovou výpravu. Na 

Lateránském koncilu, konaném dva roky na to, jsou přijata přesná pravidla, jak se mají 

výpravy vést a  podmínky účasti na nich. Nejdůležitější je, že výpravy se napříště mají konat 

pod pevnějším vedením církve, která je má i financovat. 

S oddílem Leopolda Babenberského přicházejí na východ říšští křižáci z Frýska a 

Porýní, kteří budují mezi Akkonem a Tyrem pevnost Montfort, oficiální rezidenci Řádu 

německých rytířů do roku 1271. Bulou Honoria III. z r. 1221 jsou zrovnoprávněni s templáři a 

johanity, tzn. přísluší jim všechna privilegia jako dvěma předchozím řádům. 

Friedrich II. vyráží r. 1227 na 6. křížovou výpravu, naneštěstí nepanují mezi ním a 

papežem Honoriem III. nejlepší vztahy. Prostředníkem mezi nimi je právě velmistr Heinrich 

von Salza. Výprava stagnuje, papežští legáti jsou neschopní, a proto Friedrich usiluje o to, aby 

církev již neměla výsadní právo na vedení výpravy. Tím chce naopak pověřit Heinricha, který 

by mohl zajistit, aby se Friedrich stal jeruzalémským králem jako manžel Isabelly, dcery 

Jeana de Brien. Plán Friedricha a Heinricha byl nakonec takový, že císař si výpravou usmíří 

papeže, což se ovšem nepodařilo. Císař se záhy vrací z bojiště, snad pro blíže 

nespecifikovanou nemoc. Okamžitě je exkomunikován nástupcem Honoria, Řehořem IX. Ve 

výpravě se však rozhodne pokračovat, i když se k němu přidává pouze Heinrich von Salza, 

ostatní berou na vědomí císařovu exkomunikaci. Friedrich uzavírá r. 1229 smlouvu se 

sultánem Al-Kámilem o „výměně“ Jeruzaléma za Damiettu, která byla pro sultána 

z obchodního hlediska výhodnější, a korunuje se jeruzalémským králem. Proti němu však 

stojí křižáčtí baroni, čili evropská šlechta.Vrací se tedy raději zpátky do Itálie, kde je z něho 

sňata klatba. Jeruzalémským králem zůstal až do své smrti, ale pouze na dálku. To v praxi 

znamenalo, že jeho vliv nebyl tak velký, aby podpořil Řád německých rytířů, jenž brzy ztrácí 

panství na Kypru ve prospěch templářů. V roce 1226 jim byly přiřknuty Prusy a činnost ve 

Svaté zemi se pro ně stává druhořadou záležitostí. 
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PRUSKO 

Na území Pruska, příštího působiště německých rytířů, žili ve 12. století pohanské 

kmeny Prusů, Litevců, Lotyšů, Žmudínů, Kurů, Livů a Estů, souhrnně nazývané litevské 

kmeny. Byly velmi bojovné, techniku boje přebírají od Skandinávců. Již v této době sem však 

zasahovaly misie cisterciáků a augustiniánů. 

Na počátku 13. století Prusové stupňují útoky na hranice Polska, které vrcholí 

naprostým masakrem r. 1218 v Mazovsku. Mazovský kníže Konrád je při obraně osamocený, 

protože Polsko je nejednotné. Jedinou úlevu poskytuje Řád mečových rytířů, neboť váže 

východní kmeny, které se tak nemůžou s Prusy spojit. R. 1226 požádal Konrád o pomoc Řád 

německých rytířů, a to z několika důvodů. Předně: jako rytířský řád byli schopni poskytnout 

účinnou vojenskou pomoc. Dále se všeobecně vědělo, že temláři a johanité mají ve Svaté 

zemi dobré pozice a těžko se jich vzdají. K tomu měli tyto dva řády výrazně románskou 

povahu oproti německým rytířům, kteří se skládali z říšské šlechty, a měli tak povědomí o 

středo a severoevropských poměrech. 

V roce 1226 vydal Friedrich II. tzv. Zlatou bulu riminskou, v níž přiznává německým 

rytířům zemi v budoucnu dobytou na pohanech, což potvrzují též papežské buly z let 1234 a 

1243. V nich je dobyté území nazváno „ius et proprietas sancti Petri“ a vymezeno jako 

nezávislý subjekt. 

Nejprve byli na území Prus vysláni pouze dva rytíři Konrád von Landsberg a Otto von 

Saleiden a s nimi 18 knechtů. Usídlili se v pevnosti Vogelsang a obsadili několik hradů a 

tvrzí. Konrád Mazovský byl jejich činností zklamaný a roku 1228 založil vlastní Řád rytířů 

dobrzynských (Fratres milites Christi de Dobrzyn) a daroval jim hrad Dobrzyn. Byli to ale 

také převážně Němci. Od porážky v bitvě na řece Drevenci jejich vliv rychle slábne. 

R. 1230 se hlavní síly Řádu německých rytířů přemisťují do Prus, prvními osadami 

jsou Kulm (Chelmno) a Thorn (Toruň). V této době byly ještě velice skromné, kolem hradů 

byly umístěny stany a sruby. V r. 1233 je vypracován přesnější plán na křížové tažení a 

kolonizaci. Jádro armády tvořili členové řádu, vrchním velitelem byl velmistr, vojsko 

doplňovali žoldnéři a dobrovolníci (říšští rytíři, šlechta z Evropy – jako křižáčtí baroni ve 

Svaté zemi). Strategie tažení spočívala nejdříve v určení území, které měli dobýt, posléze na 

dobytém území rozmístili hrady, mezi nimi pak osady a města kolonistů, dále byly dosažené 

pozice stabilizovány a tento postup opakován na dalším území. 

Velmistr Heinrich von Salza nebyl na území řádu přítomen, protože byl neustále vázán 

ve sporu mezi císařem a papežem. Zastupuje ho tedy zemský mistr Herman Bank. Za jeho 

působení bylo dobyto území Marienweder, kde byly umístěny dva hrady a biskupství. 
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Konrádovi Mazovskému se nelíbil rozmach řádu a snažil se podporovat svého leníka Řád 

dobrzynský, který je však v této době již v rozkladu a r. 1235 je definitivně inkorporován do 

Řádu německých rytířů. Ten pokračuje ve svých úspěších, r. 1237 dobývá Elbing, r. 1239 

Balgu. Prusové prohrávají na otevřených pláních, ale stahují se do lesů a do močálů, tam na 

rytíře chystají léčky. Když byl nebohý rytíř polapen, čekalo ho kruté mučení. Je známo, že byl 

někdy upálen i s koněm!  

Němečtí rytíři brzy dosahují východního Pruska. Před křižáky se nyní rozkládá 

Livonsko s kmeny Kurů, Livů, Žmudinů a Estů. Toto území je však již v podstatě dobyto 

Řádem mečových rytířů v letech 1202 – 1209. 

 

ŘÁD MEČOVÝCH RYTÍŘŮ 

 

Před dobytím pruského území Řádem německých rytířů probíhala misie v Livonsku, 

ale velmi obtížně, protože bylo úplně odříznuto od křesťanských států. V úvahu možná 

připadal Novgorod, ale ten byl nepřátelsky naladěn. První misii sem vedl r. 1184 holštýnský 

augustinián Meinhard, který založil kostel v Ykeskole. Jeho nástupce Bertold z Locarna je 

ohrožován divokými kmeny a žádá pomoc od brémského arcibiskupa Hartwiga. Do Livonska 

je poslán brémský děkan Albert. Stal se zde biskupem a r. 1201 začíná budovat Rigu, střed 

budoucího křesťanského Livonska. Přicházejí do ní kolonisté ze SZ Evropy, kteří jsou ovšem 

neustále ohrožováni útoky pohanů. V roce 1202 je na jejich ochranu založen Řád mečových 

rytířů (milites Christi de Livonia, Schwertbrüder), které papež Innocenc III. podřizuje rižským 

biskupům. Prvním mistrem, vedoucím řádu, se stal Vinno von Rohrbach. Jejich oděv tvořil 

opět bílý plášť a na něm po levé straně červený tlapatý kříž s mečem pod jeho spodním 

ramenem. Národnostně to byli převážně Němci. První rezidenci měli v části rižského 

biskupského paláce, tzv. Jurienhof (název podle řádového patrona). 

V bojích byli zpočátku velmi úspěšní. V r. 1229 bylo jejich území rozšířeno až na 

hranice Estonska koupí od dánského krále Waldemara. Příliv kolonistů však řídne. Raději se 

usazují blíž křesťanskému světu v oblastech ovládaných německými rytíři. K tomu lze 

připočíst také to, že němečtí rytíři byli oproti mečovým nezávislí. V roce 1216 si mečoví 

bratři zřizují novou rezidenci na hradě Winden. V této době se řád už dostává do krize. 

Přicházejí noví konkurenti. Na území Livonska si totiž činí nárok i Rusové a Dánové, kteří je 

začínají kolonizovat. V polovině 30. let 13. století mistr Volkwin vede první jednání o 

sloučení svého řádu s Řádem německých rytířů. Němečtí rytíři si však uvědomují obtížnost 

celého procesu. Sloučení pro ně znamená nové závazky, správa Livonska se zdá kvůli 
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mnohostranným útokům velmi obtížná. Vysílají proto do Livonska nejdříve vizitace, poté je 

svolána generální kapitula Řádu německých rytířů, na níž Heinrich von Salza podmiňuje 

sjednocení řádů souhlasem papeže. 

Situace mečových bratří se stávala stále více kritickou. V r. 1236 je v bojích s pohany 

zabit mistr Volkwin a hrozí, že křesťané ztratí celé Livonsko a vytvoří se silný pohanský blok. 

Von Salza již nemůže čekat, r. 1237 papež Řehoř IX. potvrzuje sloučení řádů, ze společné 

správy bylo vyloučeno rižské biskupství. 

 

Velmistr Heinrich von Salza umírá v r. 1239 a jeho nástupcem je zvolen Konrád von 

Thüringen, švagr Alžběty Durynské. Věnoval řádu její špitál v Marburgu a Alžběta se vedle 

Matky Boží a sv. Jiří stala další řádovou patronkou, zejména pro její péči o chudé a nemocné, 

což byla také jedna z činností německých rytířů.  

Z řádu se vyčleňuje tzv. Východní skupina, která likviduje nejen odpor Litevců, Livů a 

Kuronců, ale donutí také Waldemara Dánského a Alexandra Něvského, aby se stáhli. Druhá 

polovina 30. let 13. století je však poznamenána katastrofou. Velmistr Dietrich von Grüningen 

nařídil preventivní výpravu proti Novgorodu a Rusové je v poli porážejí. 

V roce 1244 ztrácí křesťané Jeruzalém, a řád tak přichází o tamější základnu. 

Zaznamenávají také velké ztráty v bitvě u Lehnice r. 1241. Tyto neúspěchy povzbudili 

pohany, podpořené pomořanských vévodou Svatoplukem k dalším útokům. Řád je naštěstí 

odráží. 

V letech 1254 – 1255 pořádá český král Přemysl Otakar II. s Otou Braniborským 

výpravu do Prus. Jeho rozhodnutí není dodnes zcela vyjasněné. Nabízí se výklad, že chtěl 

vystupovat jako ochránce církve a všeho křesťanstva před kandidaturou na římského krále. 

Nebo ho snad poháněly osobní zájmy? Svou roli zde mohl sehrát i vliv olomouckého biskupa 

Bruna ze Schauenburgu jakožto syna Adolfa III. ze Schauenburgu, obnovitele řádu pod 

Akkonem. Myslel při tom i na rozšíření pravomocí své diecéze až na Litvu? Můžeme se jen 

dohadovat. Jisté však je, že výprava znamenala první kontakt německého řádu s českými 

zeměmi, protože čeští šlechtici na naše území přivedli řádové bratry. Významným počinem 

bylo také založení pevnosti Královec (Königsberg, Kaliningrad), jež se stala základem pro 

pozdější významné město a od r. 1457 sloužila jako rezidence velmistrů řádu. 

Neklid v Litvě však nadále trval. V letech 1267 – 1268 zde vypuklo povstání prusko-

litevských kmenů, které se neváhaly spojit s Novgorodem. Ten jim ale po smrti Alexandra 

Něvského už není schopen poskytnout účinnou pomoc. K řádu se naopak připojuje opět 
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Přemysl Otakar II., nyní si ovšem činí nárok na dobytá území. Královská výprava naprosto 

ztroskotala. Jarní obleva a rozvodnění Visly oblast úplně zneprůchodnily. 

Od r. 1252 sváděl řád boje s pohany o Žmuď, kterou se stále nedařilo kolonizovat. 

Nicméně zaznamenává úspěchy jinde. Ve 2. polovině 13. století se také zlidšťují vztahy 

s pohany. Ti už zajatce nezabíjejí, ale vyměňují, či je nechají vykoupit. Přelom 13. a 14. 

století znamená však de facto zánik svébytného pruského národa. Co se týče rezidence 

velmistra, je přenesena r. 1291 do Benátek a r. 1309 do Marienburgu, pevnosti v západním 

Prusku. 

Tzv. Krevskou smlouvou z r. 1309 se Polsko stává spojencem Litvy. Ohnisko sporu 

tvoří nyní Pomořany. Po smrti knížete Svatopluka se o svrchovanost nad územím hlásilo 

Polsko, které by tak získalo přístup k moři, Braniborsko i Řád německých rytířů. V roce 

podpisu Krevské smlouvy vyhání Vladislav Lokýtek Branibory z Gdaňsku, řád je tak odříznut 

od jakékoli podpory říše. Lokýtek však nevolí přímý útok a rozhodne se pro církevní proces. 

Ten se ale táhne, a proto polský král vyhlašuje r. 1329 řádu válku. Velmistr Werner von 

Orseln konflikt proti křesťanskému panovníkovi odmítá, k tomu se nyní řád utápí ve vnitřních 

problémech. Než stačí přistoupit k dohodě, velmistr umírá. Jeho nástupce Luther von 

Braunschweig však výzvu Polska přijímá. Do Lokýtkovy smrti v r. 1333 zaznamenává Polsko 

pouze dílčí úspěchy a postupně se stahuje. Válka je opět obnovena Kazimírem III. R. 1343 

uzavřely znepřátelené strany mír, který vyzněl ve prospěch německých rytířů, získávají 

převážnou část Pomořan. 

2. polovina 14. století je ve znamení velkého rozkvětu a rozmachu německých rytířů, 

kteří se po úpadku ostatních rytířských řádů stávají z nich nejvýznamnější a nejbohatší. O tom 

také vypovídá připojení Estonska v této době. V roce 1352 se do čela řádu dostává velmistr 

Winrich von Kniprode. Byl to vynikající stratég, v r. 1370 vede výpravu proti Litvě a ovládá 

velký kus Žmudi. V úřadě setrval celých 30 let. K jeho zvolení se váže pověst, že když 

kapitula váhala, koho vybrat, z podzemní krypty se ozval tajemný hlas, vyvolávající 

Winrichovo jméno. 

V Litv ě a Polsku se na sklonku 14. stol. dějí významné politické změny. R. 1385 

přijímá křest litevský kníže Jagiełło a bere si za manželku princeznu Jadwigu (Hedviku), 

dědičku polského trůnu. Ve druhé Krevské smlouvě je potvrzen jako polský král Vladislav II. 

Smlouva je výhodná pro Litvu i pro Polsko, které tak získává spojence proti řádu. Druhý 

nápadník Jadwigy, rakouský vévoda Willhelm totiž nedisponoval ani penězi ani početnou 

armádou. Převzetí moci nebylo pro Jagiełła snadné. Jeho bratranec Witold se proti němu 
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spojuje řádem. Záhy se ale s polským králem dohodne a obsazuje lstí řádové hrady. Němečtí 

rytíři jsou nuceni se stáhnout. 

Rytíři nyní zaměřují svou pozornost na sever. Velmistr Konrád von Jungingen, jenž 

byl mimochodem i výborným diplomatem, vede válku s gotlandskými piráty. Řád pak vlastní 

ostrov do r. 1403, kdy jej získávají Dánové a následně r. 1408 Švédové. 

V této době působí u řádu zajímavá osobnost Dorothey Schwartzerové, známé jako 

blahoslavená Dorothea Pruská. Byla to poustevnice a řádová patronka. Po ovdovění se 

nechala zazdít v cele, kde se modlila a postila. 

Již tak křehký mír s Polskem je narušen kvůli velmistrovi Ulrichovi von Jungingen, 

bratrovi Konráda. Witold se zase tváří jako přítel řádu proti Jagiełłovi. Ulrich mu nedůvěřuje 

a obrací se přímo na Jagiełła. Povýšené jednání polského vyslance však mělo za následek 

velmistrovu unáhlenou reakci. Vyhlásil Polsku válku. Jagiełło žádá rozsouzení od Václava 

IV., které znamená na chvíli klid, ten však posloužil hlavně ke zformování armád. Jagiełło a 

Witold ji sestavili z Tatarů, Rusů, Valachů i Litvínů, němečtí rytíři se spoléhali na vlastní síly, 

najaté žoldnéře a říšské rytíře. Řádové vojsko se ale rozkládá zevnitř, livonský zemský mistr 

odmítá bojovat. Vše vyústilo v katastrofální porážku řádu v bitvě u Grünwaldu r. 1410. 

Polský král, povzbuzen úspěchem, se vrhnul se svými voji na Marienburg, pohotový obránce 

hradu Heinrich von Plauen ho naštěstí ubránil a za to byl zvolen novým velmistrem, jelikož 

Ulrich padl u Grünwaldu. R. 1411 byl podepsán pro německé rytíře trpký mír. Řád se vzdal 

výbojů na Žmudi a musel zaplatit vysoké reparace. Přesto dochází překvapivě k jeho 

stabilizaci. Uskutečňuje se nutné zvýšení daní pro poddané a hlavně pro města, nyní již 

evropského formátu. Dochází také ke zesvětštění rytířů. Bojují čistě světsky s křesťany o 

statky. Neřádové stavy žádají též světského vladaře. Navíc se na denní program dostávají 

provokace ze strany Polska a Litvy. V r. 1413 je situace již neúnosná a Heinrich von Plauen 

chce válku. Stahuje se ale kvůli těžkému onemocnění. Jagiełło žádá jako záruku míru 

odstoupení Pomořan a Kulmu. Napětí trvá do r. 1422, kdy velmistr Michael Küchmeister 

uzavírá tzv. Kompromisní mír v Melnu, v němž jsou vytýčeny nové hranice řádového státu, 

Polska a Litvy a také oficiální se vzdání nároků řádu na Žmuď. Takto Polsko získalo Žmuď 

legitimně před císařem a papežem, a tím prokázalo opravdovost své konverze, zvláště, když 

němečtí rytíři prezentovali bitvu u Grünwaldu jako vítězství pohanů nad křesťany. 

Spor mezi oběma stranami řeší Zikmund Lucemburský. Nemá řád příliš v oblibě, 

protože mu nepomohl v bojích proti Turkům, ale přesto se staví v jeho prospěch. Jagiełło 

uplácí císaře pomocí proti husitům, Zikmund ale stále nereaguje kladně. Po dohodě 

s Witoldem vysílá tedy polský král do Čech Zikmunda Korybuta jako místokrále za Witolda, 
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Witold pak má být jako český král leník svého bratrance. Odůvodnění svého počínání posílá 

Jagiełło rovněž papeži. Chce prý vrátit Čechy do lůna církve po dobrém. Korybuta ale 

v Čechách nepřijali s nadšením radikální táborité, a to Zikmundovu pozici v podstatě 

zachránilo. Po míru v Melnu přestává polský král císaře vydírat a Korybut z českých zemí 

odtáhl. 

Tím však odraz husitství na území řádového státu nekončí. V letech 1429 – 1433 

podnikají husité do Prus, až k Gdaňsku a Olivě tzv. spanilé jízdy, při nichž demonstrují svůj 

program, ale také si sem tam zaloupeží. Neznamenají však pro řád vážnější nebezpečí. Jen na 

okraj: Husité při tomto podniku alespoň dosáhli toho, že čeština byla v Polsku a Litvě, stejně 

jako v Uhrách přijata za diplomatický jazyk. 

Rozklad řádu i nadále pokračuje. Proti němu je vytvořen tzv. Pruský spolek, tvořený 

světskou pruskou šlechtou a městy, která už odmítají absolutní svrchovanost řádu nad územím 

Prus. V tom lze spatřovat jistý paradox. Jednalo se totiž o kolonisty, kteří zde měli v minulosti 

právě zaručit svrchovanost řádu. Pruský spolek se spojil s Poláky a vedl s rytíři válku v letech 

1454 – 1463. Zlomovým se stal poslední rok tohoto konfliktu. Byla dobyta pevnost Mewe na 

břehu Visly a zničeno řádové loďstvo. Hrad pak posloužil jako opěrný bod pro další výboje 

nepřátel. R. 1466 je podepsán II. Toruňský mír. Katastrofou je pro německé rytíře ztráta 

Pomořan a velké části západních Prus, dále také hradu Marienburgu (přejmenován na 

Malbork), který byl ovšem ztracen již v r. 1457 údajně zradou jednoho z českých žoldnéřů 

hejmana Červenky z Ledče. Sídlo velmistra se přemístilo do Königsbergu. Zbylá území řádu 

se stala polským lénem a velmistři byli poníženi de facto na úroveň polských údělných knížat. 

O zvrat tohoto nezáviděníhodného postavení se pokusil velmistr Friedrich von Sachsen, který 

odmítl Polákům přísahat a vedl s nimi další válku. Spor se dostal i před papeže. R. 1521 byl 

obnoven mír.  

Avšak už předtím, v r. 1501, vpadá Rusko do Estonska. Obrany se chopil zemský 

mistr Walter von Plettenberg s podporou severoněmecké a flanderské šlechty, Rusové jsou po 

roce rozprášeni u Smolinského jezera. Situace je ovšem i nadále neudržitelná a r. 1521 

odtrhává Plettenberg území na východ od Dviny. Dochází také k rozštěpu řádového státu a 

zdejší mistr zasedá na říšském sněmu vedle velmistra. 

Významnými změnami prochází Prusko. V r. 1523 pozval velmistr Albert von 

Brandenburg do Königsbergu Martina Luthera. Ten zde ve státní tiskárně tiskne 

protikatolické letáky. Zásadní je r. 1525, kdy Albert provedl se skupinou mladých rytířů 

převrat. Prohlásil řádový stát za světské vévodství a majetek řádu sekularizoval ve prospěch 

sebe a dynastie, kterou hodlal založit. Složil lenní přísahu polskému králi Zikmundovi a 
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novým státním náboženstvím prohlásil luteránství. Znakem státu se stal černý orel v bílém 

poli. Císař Karel V. však tento stav neuznal. De jure trval proto stále řádový stát, místo 

velmistra zasedl na říšském sněmu německý zemský mistr von Cronberg jako „administrátor 

velmistrovského úřadu“. Řád už se fakticky do Pruska nevrátil. 

Zbývá vylíčit konec řádového panství v Livonsku. V r. 1558 sem vtrhla rusko-švédská 

armáda pod vedením Ivana IV. Hrozného, která území značně zpustošila. Zemský mistr 

Gotthard von Ketteler záhy přechází na luteránství a r. 1561 postupuje velkou část Livonska 

Albrechtu Polskému. Zbytek si nechal jako Vévodství kuronské. 

Pro rekapitulaci tedy. R. 1561 dochází k zániku posledních zbytků původního 

řádového státu. Nástupnickými státy jsou Kuronsko, posléze rozvinutý obchodnický stát pod 

polským lénem do r. 1795, pak připojeno k Rusku, a Prusko, které se v letech 1656 – 1660 

vymanilo za závislosti na Polsku. Ve státních symbolech si Prusko ponechává symboly 

řádové a r. 1701 je prohlášeno královstvím. Dnes se bývalé řádové země nacházejí na území 

Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska i Ruska. 

 

ORGANIZACE ŘÁDU 

 

Nyní ještě několik slov k organizaci řádu. Jako mnišský řád se řídili podle řehole sv. 

Augustina, vojenskou službou se inspirovali u templářů. První vlastní pravidla sepsali v r. 

1241 a r. 1250 vznikla tzv. Řádová kniha. 

Společenství řádu se dělilo do pěti tříd. 

RYTÍŘI: Rytířem se mohl stát pouze šlechtic z řádného manželství, který složil 

řeholní sliby. Ty se skládaly ze slibu poslušnosti, chudoby, čistoty a boje proti nepřátelům 

víry. V období klidu žili jako mniši, za války jako vojáci. Při zasvěcování nejdříve prošli 

noviciátem, který však byl za války vynechán, dále následoval obřad tzv. svěcení meče. To 

znamenalo, že rytíř dával svou zbraň a odznak do služeb Boha, vdov a sirotků (alegorie 

trpících). V řádu setrvával prakticky do své smrti. Rytíři se seskupovali v tzv. komendách. 

Jedna komenda se skládala ze 13 rytířů a jednoho velícího komtura, dále zde byli také knechti 

najímaní za žold. V denním programu se dodržovala tvrdá kázeň. Vstávali už ve 4 hodiny 

ráno, poté se modlili a podstupovali kajícnost čili bi čování sebe sama. Jejich odloučení od 

světského života také symbolizovala nepřítomnost jakýchkoli ozdob na oděvu, 

charakteristických pro středověké rytíře. Museli se vzdát rodového znaku a nosit pouze znak 

řádu. Oděv rytířů se skládal z brnění, přes které oblékali tzv. surcot a bílý plášť se znakem. 

Znak tvořil černý břevnový kříž, později tlapatý se stříbrným lemem. 
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KNĚŽÍ: Řádoví kněží tvořili autonomní složku, nebyli podřízeni rytířům jako u jiných 

řádů. Jejich realizace spočívala v zakládání kostelů a far, ve správě území, misiích, 

rozšiřování kultury a vzdělanosti. Provozovali i pravou vědeckou činnost. V r. 1386 založil 

velmistr Konrád von Zöllner univerzitu v Kulmu, kde působili kněží jako profesoři. Vedli 

také řádové kněžské semináře, psali teologická díla, legendy, životopisy svatých. V r. 1350 

sestavili dokonce slovník jazyka původních Prusů. Hermann von Wartberge se zasloužil o 

sepsání historiografického díla Chronicon Livoniae. Jako oděv jim sloužilo bílé roucho 

s křížem, později černý talár a přes něj plášť s prostřiženými rukávy, kříž nosili na levé straně 

hrudi, blízko srdce. Konvent tvořilo 6 kněží. Mimo řádové kněze působili na území Prus také 

členové jiných řádů, především cisterciáci v klášterech Oliva a Pelplin. 

SARIANT-BRÜDER + HALBBRÜDER: Sariant-brüder neboli „jiní bratři“ byli 

rytíři-nešlechtici. Působili v boji i jako špitálníci. Halbbrüder byli proti tomu bratři s nestálou 

profesí, kteří se mohli ze služby vyvázat. Obě skupiny byly oblečeny do šedého pláště bez 

kříže nebo s polovičním křížem. 

ŽENY: Ženy působící u řádu se také dělily na dvě skupiny. Byly to tzv. 

Ordensschwester s věčnou profesí a bez majetku. A potom tzv. Halbschwester. Ty mohly 

vlastnit soukromý majetek a také se mohly vdát. Sestry se staraly o nemocné a chudé, 

působily ovšem hlavně v západní Evropě, kde jejich špitály vznikají ve 14. století. 

FAMILIÁ ŘI: Familiáři byli čestní členové řádu z řad vysoce postavených řádových 

podporovatelů. Nosili bílý plášť s polovičním křížem. Čestnými familiáři byli i panovníci, 

např. Zikmund Lucemburský. 

 

Jinak můžeme řád dělit správně a územně, což fungovalo od r. 1237, tedy zisku 

Livonska, až do r. 1525, tj. zániku řádového státu. 

VELMISTR: V čele řádu stál velmistr (Magister generalis, Supremus Magister). 

Volen byl zvláštní volební kapitulou, která se skládala ze 13 komturů, a to doživotně. V letech 

1226 – 1466 měli velmistři nezávislé postavení jako evropští panovníci. V letech 1466 – 1525 

byli leníky polského krále. Dále měli právo účasti na zemském sněmu v hodnosti říšských 

knížat. 

ŘÁDOVÁ VLÁDA: Řádová vláda se skládala z velkého komtura, tj. kancléře či 

diplomata, který se staral o styky se zahraničím. Dále špitálníka, pečujícího o řádovou charitu. 

Trapiera, obstarávajícího hospodářství a zásobování výprav. Tresslera, tzn. pokladníka, 

starajícího se o finance, výnosy nájmů, cel a též o řádový poklad. A maršála (popř. admirála)  

svolávajícího brannou moc. 
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MÍSTODRŽÍCÍ: Místodržící pro jednotlivá území státu byli nazýváni „zemští mistři“. 

Pro Prusko a Pomořany to byl Magister Prusiae, pro Livonsko a Estonsko Magister Livoniae 

a pro Německo a vlašské země Magister Germaniae (ten spravoval državy řádu na území 

suverénních států, které se nazývaly Ballei, nebo též bailiva, v čele těchto bailiv stál zemský 

komtur, stejně jako představený řádových komend; tzv. komorní bailivy – Kammerballein – 

podléhají přímo velmistrovi, a jsou proto jakousi obdobou královských měst). 

 

Nejmenší správní jednotkou byla komenda. Jednak rytířská, což byl hrad, někdy i více 

hradů (na území Prus a části Pomořanska bylo víc než 100 hradů). Vedle řádových hradů zde 

stály i biskupské a vazalské. Dále to byla komenda duchovní, vzniklá ovšem především 

v bailivách, byly to v podstatě fary, kostely, špitály, jejím představeným byl kněz. 

 

Co se týče hospodaření řádu, vynikli především v zemědělství. Díky pěstování na 

odvodněných močálech byli soběstační potravinami, dokonce je i vyváželi. A to zejména 

obilí, len, konopí, med, pivo, kožešiny a ryby. Měli vlastní mince – stříbrné s křížem. Část 

vydělaných peněz šla znovu do hospodářství, část na charitu a vydržování vojska. 

 

Centrum státu tvořil hrad Marienburg v západních Prusích, v letech 1309 – 1457 sídlo 

velmistrů. Hrad je obrovským komplexem. Tvoří ho obytné prostory ve Středním a Horním 

hradu a příkopy, hradby a valy v Dolním hradu. Ve Středním hradu se nachází palác hostů, 

velkokomturství, hradní kuchyně, rytířský sál a palác velmistra. V Horním hradu je umístěn 

chrám Panny Marie, kapitulní sál pro volební shromáždění, dormitář čili ložnice rytířů, 

refektář a palác řádové vlády s pokladnicí. Na nádvoří Horního hradu najdeme uprostřed 

studnu se sochou pelikána jakožto symbolem věrnosti a obětavosti. Přístup do hradu byl 

možný dvěma branami přes valy. Trvale v Marienburgu sídlil velmistr, řádová vláda, 20 – 60 

řádových rytířů, dále hosté a vyslanci různých zemí. Pevnost je postavena z tmavě hnědých 

cihel ohozených trvanlivou omítkou, tak jsou zdi více odolné než kámen. O tom svědčí i to, že 

přetrvaly bombardování Rusů za 2. světové války. Mezi řádovými rytíři byla rozšířena 

průpovídka „ex luto Marienburg“ – z bláta je Marienburg. 

Běžný hrad pak tvořilo předhradí, vlastní pevnost, kterou si musíme představit jako 

napůl vojenský objekt, napůl klášter. Měla čtvercový půdorys, uzavřené nádvoří, věže, 

nacházela se zde kaple, dormitář, refektář, kapitulní sál, infirmárium (= nemocnice), zvlášť 

obydlí komtura. Další složkou byl špitál, ovšem jen někdy. Hrad byl chráněn hradbami, valy a 



  Kamila Mádrová 

12 

příkopem. K významnějším hradům patří i rižský, založený livonským zemským mistrem r. 

1330. Sloužil jako hlavní stan livonských rytířů. Když v polovině 16. století přestal tento řád 

existovat, hrad, přestavěný do podoby zámku, se stal rezidencí polských a později švédských 

panovníků. Od konce 18. století byl sídlem ruského gubernátora. Dnes se zde nachází tři 

významná muzea a navíc je zde sídlo prezidenta. 
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Řád německých rytířů 
 

 
 
Znak Řádu německých rytířů                                                 Pečeť velmistra 
 

 
 

 
 

Akkon 
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Polní lazaret Řádu německých rytířů před Akkonem 
 

 
 

Papež Celestin III. uděluje Řádu německých rytířů černý kříž 
 

 
 

Pevnost Monfort 
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Marienburg an der Nogat – rezidence velmistrů v letech 1309 – 1457 
 

 
 

Königsberg – druhá rezidence velmistrů v Prusích 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Winrich von Kniprode 
  

 
Heinrich Reuß von Plauen 
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Území Řádu německých rytířů 
 

 
 

Hrad v Rize 
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Řád mečových rytířů 

 

    
 
Znak Řádu mečových rytířů 
 
 

 
 
 

 
 

Území Řádu mečových rytířů 
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