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1. Úvod 

Člověk by měl hledat poučení v minulosti, protože z ní pramení jeho budoucnost.  
Vůně zašlých stránek Jiráskových knih mne již od dětství lákala mnohem více než leckteré 

obrázkové knížky. Jedním dechem jsem přečetla všechny díly F. L. Věka, kde mne nejvíce 
zaujaly postavy jezuitů. Z jedné strany jsem u nich nacházela životní moudrost a vlastenectví, 

z druhé strany jsem na ně slyšela jen špatné věci. Osnovy dějepisu byly plné jezuitské 
cenzury, pálení krásných českých knih a mučení nevinných lidí. Časem se pro mne stali 
jezuité symbolem zlého řádu a baroko dobou, která pro získání věřících užívala plytkých 

baculatých andělíčků a pompézních chrámů. Všechno to mělo zakrýt tehdejší pýchu církve a 
roztahovačné misijní snahy řádů. Naivní věřící měli s otevřenými ústy naslouchat plamenným 

kázáním a bičovat se za své hříchy, za svou přirozenost. 
Plna odhodlání jsem si za téma své ročníkové práce v 1. ročníku z předmětu Křesťanská 

spiritualita zvolila působení jezuitů v Čechách s myšlenkou, že vylíčím všechny hanebnosti 
tohoto řádu. Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem si přečetla životopis sv. Ignáce z Loyoly 
a další knihy, které jsem použila i pro tuto práci. Nemohla jsem uvěřit, že mnoho z toho, co je 

popisováno v Jiráskových románech a dobových knihách, je jen smyšlenka, navíc někdy 
poněkud obrácená více proti pravdě. Laik by řekl: „Lež.“ 

Toto téma jsem si znovu zvolila s ještě větší zvědavostí, jelikož v této práci se zaměřuji 
konkrétně na město Klatovy, kde jsem navštěvovala sedm let Gymnázium Jaroslava 

Vrchlického a které mi přes svůj někdy příliš zdvižený nosík přirostlo k srdci. Celé město je 
přehlídkou různých architektonických směrů, které odhalují období rozkvětu, ale i doby 

zmatku a historických šlápnutí vedle. Položila jsem si otázku: „Jak Tovaryšstvo působilo na 
Klatovsko v minulosti a jak působí nyní?“ K jejímu zodpovězení jsem využila i materiály 

klatovského Hostašova muzea. Činnosti řádu v Klatovech jsou, pokud se dochovala datace, 
vylíčeny na pozadí historie města a Českých zemí vůbec. Ve snaze o celistvý dojem a o co 
nejjasnější pochopení souvislostí předchází historii řádu v Klatovech obecnější kapitoly se 

stručným výkladem o životě sv. Ignáce a o charakteristických rysech řádu.  



2. Ignác z Loyoly a Tovaryšstvo Ježíšovo 

2.1. Mladý rytí ř Iñigo 

Iñigo (Enneco) López de Loyola se narodil v roce 1491 na hradě Loyola u Azpeitie 

v severošpanělské provincii Guipúzcoa. Jméno mu bylo dáno po svatém benediktinském 

opatovi z Oñi u Burgosu, až po studiích v Paříži je změnil na Ignác. Pocházel z prastaré 

baskické šlechty, jeho otec byl Don Beltráz Ibáñez de Onaz y Loyola a matka Doña Marina 

Sánchez de Licona.  

Loyolové prý patřili mezi nejvíce zkompromitované rodiny tehdejšího Španělska. "Tito 

vzpurní mužové nedbali příliš na krocení svých nedobrých mravů."1 Důkazem tohoto je dosti 

vysoký počet nemanželských dětí jednotlivých mužských členů Iñigova rodu.V tehdejší době 

to však nebylo žádnou výjimkou. Hluboká víra, Španělům tolik vlastní, nezaručovala striktní 

morálku. Nelze se tedy divit, že mravy mladého šlechtice, jehož sny o budoucnosti vycházely 

ze snů živených rytířskými romány, se nijak nelišily od mravů okolního světa. 

Ve třinácti letech, jako většina chlapců z podobných rodin, nastoupil do služby jako páže, 

aby se ve věku šestadvaceti let stal dvořanem v družině nejvyššího komořího Dona Juana 

Velazqueze de Cuellar. Jako důstojník gardy španělského místokrále navarrského na 

královském dvoře ve Valladolidu byl ozdobou nejedné společnosti a ctitelem půvabných dam. 

„Jeho pýchou byly dle současné módy upravené vlasy a pěstěné ruce elegána.“2 Patřil mezi 

tehdejší "vlasaté" mladíky s pestrobarevným baretem, kteří se odívali do krunýře a 

dvoubarevných šatů s prořízlými rozparky. 

Ve válce mezi Francií a Španělskem byla v roce 1521 francouzským vojskem obležena 

Pamplona. Opevnění nebylo ještě dokončeno a dělostřelectvo bylo slabé. Iñigo jako nejmladší 

z důstojníků apeloval na šlechtickou čest svých druhů, když se již chtěli Francouzům vzdát. 

Jako hrdina svých oblíbených románů se postavil s hrstkou nadšenců a bojoval na obranu 

hradeb. Až do dne 21. května 1521, kdy mu dělová koule roztříštila holenní kost pravé nohy a 

lehce poranila i druhou nohu. Zranění se ukázalo jako velmi vážné. Pamplona nakonec padla 

a na smrt zraněného Iñiga Francouzi převezli na jeho rodný zámek Loyola. Zde lékaři zjistili 

nesprávné srůstání kostí. Iñigo podstoupil na tehdejší dobu jistě velice bolestivou operaci, po 

které se ukázalo, že jeho pravá noha zůstala kratší než levá a pod kolenem vyčníval zbytek 

rozdrcené kosti. Když se dozvěděl, že by kvůli svému zranění nemohl nosit tehdy populární a 

                                                 
1 Kranz 3. 
2 Kranz 4 (citace z K. Rahnera). 



velice elegantní vysoké důstojnické boty, dal si upilovat vyčnívající kost. Ve svém úsilí šel 

však ještě dál. Aby mohl dále tancovat, šermovat a jezdit na koni, dal si napnout kratší nohu 

do železného napínacího přístroje. Celé týdny prý ležel bez hnutí v tomto aparátu. I na této, 

pro nás trochu nepochopitelné, kruté kosmetické úpravě je poznat jeho silná vůle jít si za 

svým cílem, která v budoucnu dopomohla vzniku takového řádu, jakým je Tovaryšstvo 

Ježíšovo. 

Po dlouhé týdny vynucené fyzické nečinnosti se intenzivně věnoval četbě. Se stejnou 

náruživostí, s jakou dříve hltal stránky rytířských románů, bral nyní do rukou dílo Jakuba de 

Voragine Legenda aurea, zachycující skutky význačných světců, a Život Kristův od Ludolfa 

Saského. Ve svých vzpomínkách uvádí tyto chvíle jako první okamžiky prozření a poznání o 

naplnění svého života. Toužil najít Boha - nejen sám sebe. Tak jako dříve byl s plným 

nasazením rytířem, rozhodl se nyní dát se zcela do služeb Ježíše Krista. Rozhodl se stát 

"Božím vojákem"3.  

2.2. Cesta k proz ření 

Na konci února roku 1522 se nenápadně vytratil z otcovského zámku a vydal se na svou pouť 

do Svaté země. Směřoval do Barcelony, odtud vyplouvaly lodě do Říma. Pro cestu do Svaté 

země bylo tehdy nutné získat povolení od papeže. Cestou odbočil k hoře Montserrat4. Necítil 

se sice ještě příliš dobře, ostatně následky jeho zranění byly trvalé. Pravá noha zůstala přes 

všechny jeho snahy  o něco kratší a působila mu při chůzi mírné potíže. V této mariánské 

svatyni vykonal generální zpověď, klášteru věnoval svého mezka, místnímu žebrákovi své 

přepychové šaty  a Madoně jako votivní dar své zbraně. Celou noc pak setrval v kostele před 

jejím obrazem. „Noční stráž“ byla jednou ze součástí rytířského ceremoniálu a Iñigo se tak 

stal rytířem, rytířem Božím. Příštího dne po mši se vydal na cestu do Barcelony.  

Nešel však přímo do Barcelony, kudy se právě ubíral průvod nově zvoleného papeže 

Hadriána VI. , protože nechtěl, aby jej někdo z bývalých známých poznal. Cestou tedy 

odbočil do malého městečka Manresy. Zde se chtěl zdržet, dokud průvod nepřejde. Tato 

zastávka, která se protáhla na deset měsíců, měla pro Iñiga rozhodující význam. Sám ve svých 

pamětech o ní píše: „Po mystickém obrácení v Manrese se stal z Iñiga, poutníka a hříšníka, 

Ignatius5, muž církve.“6  

                                                 
3 Viz. Kranz 6. 
4 Této hoře dle legendy prý kdysi vévodil hrad svatého Grálu a nyní svatyně Naší milé paní. G. Kranz 6. 
5 Jména Ignác (Ignatianus) užíval Loyola pravidelně až od roku 1542, zcela důsledně pak od roku 1546. Viz 
Čornejová 14. 

6 Loyola své paměti stylizuje vždy v objektivní formě. Píše ve třetí osobě, sám se představuje jako poutník. Viz 
tamtéž. 



Duchovní vývoj, kterým v Manrese prošel, lze rozčlenit zhruba do tří etap. Procházel jako 

žebrák ulicemi prostě oblečený v halenu z hrubé pytloviny. Zpočátku v něm přetrvával 

hluboký klid z nové služby Bohu. Tato volba mu působila vnitřní radost. Většinu času trávil 

na modlitbách. Ošetřoval nemocné a postil se. Jako pokání za dřívější ješitnost si nestříhal 

vlasy ani nehty. S duchovním životem však neměl žádné zkušenosti. O to krušnější a pro něj 

nečekané bylo následné období temnoty, které zákonitě přišlo po prvotním nadšení.  

Přepadala jej pokušení a výčitky svědomí. Snažil se je zahnat přísným režimem v pusté 

jeskyni, kde se trestal mučícími nástroji. Svým přísně asketickým životem si nadosmrti 

přivodil bolestivou žlučníkovou chorobu. Své žáky pak před těmito praktikami přehnané 

askeze varoval, jelikož si tak člověk ničí svůj vzácný dar zdraví a znemožňuje si tak možnost 

další služby Bohu. Jednoho dne, jak píše později sám Ignác, se naučil během jedné hodiny 

více, než by jej mohli naučit všichni učenci světa. Tehdy se mu při rozjímání nad vlnami řeky 

Cardoner „začaly otvírat oči jeho duchovního zraku“7. „Nebylo to nic, co by bylo podobno 

nějakému zjevení, ale bylo mu darováno poznání a chápání mnoha věcí z duchovního 

života...To vše se mu objevilo v tak velkém světle, že se mu vše zdálo novým. A bylo mu, 

jako by se stal jiným člověkem.“8  

Zjistil, že nezáleží na nějakých asketických výstřednostech. Ostříhal si vlasy a nehty, oblékl 

si čistý talár a od té doby se snažil pochopit a pomoci v cestě k Bohu svým bližním. Pro ně 

sepsal své nasbírané zkušenosti z Manresy do knihy, kterou nazval Duchovní cvičení, 

zaměřené k tomu, aby se člověk přemohl a uspořádal svůj život a nenechal se vést 

neuspořádanými sklony způsobenými vlivem pudů. Základní otázka cvičení je o cíli člověka. 

Dle Ignáce vše na zemi bylo stvořeno kvůli člověku a člověk k tomu, aby Boha chválil, 

prokazoval mu úctu a sloužil mu. Vše stvořené tak má pomáhat člověku k dosažení jeho cíle. 

Z toho vyplývá, že člověk by měl všeho užívat jen potud, pokud mu pomáhá k cíli. V případě, 

že by se ono stvořené stavělo do cesty směřující k cíli, má se toho zříci.9 Jestliže tak nečiní, 

hřeší. Jeho Exercicie varují před okamžikem, kdy se duchovní nadšení může zvrhnout 

v chorobné vzrušení, které může ničit tělo přísnými projevy kajícnosti.10  

V únoru roku 1523 opouští Manresu a putuje přes Řím do Benátek, odkud vyráží lodí do 

Svaté země, aby tak dosáhl svého vytouženého cíle. Toužil v Jeruzalémě zůstat, ale dle 

tehdejších papežských směrnic mu bylo františkánským provinciálem důrazně doporučeno, 

aby se vrátil zpět domů. 
                                                 

7 Kranz 7. 
8 Tamtéž. 
9 Viz „Duchovní cvičení“ čl. 23 

10 Sám nedoporučoval a někdy výslovně zakazoval přehnaný půst, který oslabuje nejen tělo, ale i ducha.Viz 
„Duchovní cvičení“ čl. 83.  



2.3. Studium teologie a apoštolská služba 

Po návratu do Benátek v polovině ledna 1524 se Ignác rozhodl, že se stane knězem ve svém 

rodném Španělsku. K tomu však potřeboval patřičné teologické vzdělání. Nejdříve 

navštěvoval studium generale v Barceloně (1524-1526) a po té se zapsal na artistickou fakultu 

v Alcalá de Henares (1526-1527). Snažil se pilně učit, aby se vyrovnal svým mladším 

kolegům, to mu však ztrpčovala jeho choroba způsobená asketickým pobytem v Manrese. 

Nadto se výrazně lišil od svých spolužáků i náplní svého volného času. Místo obvyklých 

studentských radovánek poučoval spolu s několika přáteli své bližní o tom, jak se vyvarovat 

hříchu, jak zpytovat svědomí... Loyola a jeho přátelé se odlišovali i oděvem, oblékali se do 

dlouhých hábitů ušitých z nejhrubší látky. To samozřejmě nemohlo ujít pozornosti inkvizice. 

Tím začala řada výslechů a procesů, kterým byl pak Ignác až do založení řádu podrobován od 

církevní vrchnosti. Hlavním důvodem sporu byl fakt Ignácova neukončeného teologického 

vzdělání. Podobné apoštolské působení povoloval církevní soud jen kněžím, proto se Ignác 

ocitl ve vězení. Ne sice příliš těžkém, ale přeci jen ve vězení. Jeho potíže pokračují i po 

propuštění, kdy odchází na univerzitu do Salamanky.  

Zřejmě již ve střetech Ignáce z Loyoly s dominikánskou inkvizicí můžeme hledat počátky 

pozdějšího nepřátelství mezi jezuity a dominikány, které také mohly vycházet z podstatných 

rozdílů v metodickém přístupu k věrouce. Je potom až paradoxní, že u nás v obecném 

povědomí bývá inkvizice spojována právě s působení jezuitů. 

Po opětovném uvěznění v Salamance se Loyola rozhodl pokračovat ve výuce v Paříži. 

Peregrinace11 studentů byla tehdy více než běžná. Stěžejní význam měl jeho pobyt v pařížské 

koleji sv. Barbory v Rue Valette. Zde Ignác absolvoval s úspěchem celý tříletý filozofický 

kurs, logiku, fyziku a metafyziku. 14. března 1534 obdržel titul magistra filozofie. Na této 

koleji se setkal s lidmi podobného ražení, kteří s ním později vytvořili jádro pozdějšího 

Tovaryšstva. Prvním z nich byl Petr Faber ze Savojska, dalšími Šimon Rodrigéz z Portugalska 

a František Xaver z Navarry. K nim se pak ještě připojili Španělé Diego Laínez a Alfons 

Salmerón, posléze i kastilský student Mikuláš Alonso, řečený Bobadilla.12 S nimi se Ignác 

zabýval duchovními cvičeními, jejichž základ vytvořil v Manrese. Všichni tito přátelé 

slavnostně stvrdili sliby čistoty a chudoby v kapli Panny Marie na Montmartru roku 1534. 

Jejich další plány směřovaly do Jeruzaléma. V cestě do Jeruzaléma jim zabránila válka mezi 

francouzským králem Františkem I. a španělským Habsburkem Karlem V. o milánské 

                                                 
11 Peregrinace je přecházení z jedné školy na druhou. 
12 K těmto sedmi nejvěrnějším se o něco později připojili ještě Savojan Claudius Jay a Francouzi Jean Codure a 

Paschal Broët. 



vévodství (1536-1537), která zablokovala přístup do Benátek, odkud vyplouvaly lodě do 

Svaté země. Rozhodli se tedy, že přijmou kněžské svěcení, aby dobu čekání mohli využít 

k apoštolské činnosti. Rozdělili se po důležitých městech v severní Itálii, kde kázali a 

získávali mezi studenty nové přátele. Ignác byl mezitím opět nařčen z hereze. Musel se obrátit 

na uznávané církevní autority, které nakonec vyvrátily jakékoli podezření z mylného učení. 

Po těchto různých obviněních si Ignác a jeho přátelé uvědomili, že již nechtějí zůstat jen 

jakýmsi volným společenstvím, ale touží vytvořit pevnější organizaci, která by nesla jméno 

Ježíšovo, Compañia de Jesús (Tovaryšstvo Ježíšovo).  

2.4. Založení a po čátky Tovaryšstva Ježíšova 

Ignác si získal přízeň tehdejšího papeže Pavla III., který schválil Tovaryšstvo nejprve ústně 

v roce 1539 a poté jej stvrdil 27. září 1540 bulou Regimini militantis Ecclesiae, tj. Řízení 

bojující církve. 13 O rok později zvolili „tovaryši“ Ignáce jako prvního generála14 jejich 

nového řádu. Ten se sice zdráhal tento významný úřad přijmout, ale po opakované volbě 

nakonec funkci přijal. Již v době ústního potvrzení Tovaryšstva sestavil Ignác základní body 

činnosti, tzv. formule řádu, kde v pěti kapitolách stanovil hlavní cíle a povinnosti. Ty byly 

prozkoumány teology Svaté stolice a po několika měsících shledány „zbožnými a svatými“15. 

Za definitivní stanovy řádu se považují až mnohem podrobnější Konstituce (Constitutiones 

Societatis Iesu), na nichž Loyla pracoval od roku 1541. V roce 1552 byl tento text, na kterém 

měl svůj podíl i tehdejší řádový sekretář pater Jan de Polanco, v němž Ignác nalezl příbuznou 

duši, hotov. Sám Ignác však s textem nebyl zcela spokojen a stále jej až do své smrti 

zdokonaloval.16 Autor Ignácovy biografie, jezuita Candido de Dalmases (+1986), o 

Konstitucích píše: „Říká se o nich, že jsou zákonem, který není zákon, že jsou právem, které 

není právo, protože juridické prvky jsou tak moudře proniknuty prvky duchovními.“17 

Prvním sídlem Tovaryšstva v Římě se stala budova vedle kostela S. Maria della Strada. 

Odtud mířily cesty prvních jezuitů do evropských států i na zámořské misie. 

2.5. Nenápadný odchod 

Ignác byl velice skromný a nechtěl svými zdravotními problémy nikoho obtěžovat. Velké 

bolesti mu činilo jak válečné zranění, tak i důsledky přehnané askeze v Manrese. 

                                                 
13 Viz Čornejová 19. 
14 Lat. praepositus generalis (Čornejová 19). 
15 Čornejová 22. 
16 Tyto texty Konstituce jsou v původním znění respektovány od založení řádu do jeho sanace v roce 1773, ale i 

po jeho obnovení roku 1814 až do dnešní doby. 
17 Čornejová 24. 



V posledních letech ani neopouštěl Řím. Obýval v domě u kostela S. Maria della Strada malé 

pokojíky, které se dochovaly do dnešní doby. Úřad generála řádu zastával až do své smrti, 

ačkoli již v roce 1551 žádal své spolubratry, aby byl „pro chorobu a nezpůsobilost“ 18 zproštěn 

úřadu. Ignácův zdravotní stav se stále zhoršoval a úkoly spojené s řízením celého Tovaryšstva 

již obtížně zvládal. 

V době španělsko-francouzských válek (1521-1559) byla ve Francii pro Tovaryšstvo obtížná 

situace. Proti nim se postavil jak arcibiskup, tak i parlament a samotná Sorbonna. Šířily se 

různé pomluvy, byla dokonce zveřejněna podvržená Monita secreta, tzv. tajná poučení, která 

údajně dostávají jezuitští představení a která odporují všem zbožným zásadám hlásaným 

navenek.  

V roce 1555 se stal papežem Pavel IV., kardinál Giampietro Carafa. Tato volba Ignáce 

vytrhla na několik minut z jeho ledového klidu. Napjatý poměr se zakladatelem řádu thetinů 

trval již dvacet let. Přitom oba sledovali v zásadě stejný cíl: obnovu církve. Ještě před 

papežskou volbou vyjádřil budoucí papež Pavel IV. přání, aby se řád thetinů a Tovaryšstvo 

Ježíšovo spojily v jeden institut. Ignác se postavil tvrdě proti. Měl strach, aby nebyly stanovy 

jeho řádu v oněch podstatných bodech změněny.  

Těžkosti působily jezuitům i protišpanělské tendence 19 nového papeže, které jej pak později 

dovedly až k nešťastné válce proti Španělsku. Ještě za Ignácova života nechal papež provést u 

jezuitů v Římě domovní prohlídku, zda neskrývají nějaké zbraně.  

Na začátku roku 1556 se Ignácův zdravotní stav natolik zhoršil, že už ani nemohl sloužit mši 

svatou. Prudké záchvaty nemoci s obdobími zlepšení se u Ignáce střídaly tak často, že tomu 

už okolí přestávalo věnovat pozornost. Zemřel 31. července 1556. 

Za blahoslaveného byl Ignác z Loyoly prohlášen roku 1609 a za svatého 1622. Od té doby 

kanonizovala církev na půl stovky jezuitů a beatifikovala třikrát více. Ignác z Loyoly svým 

životem potvrdil vlastní slova: „Jestliže se obrátilo naše srdce, proč se divit, že se skrze nás 

obrací svět.“20 

                                                 
18 Kyralová 42. 
19 Většina jezuitů bylo španělského původu. 
20 Kranz 31. 



3. Základní kameny Tovaryšstva Ježíšova 

„Tovaryšstvo Ježíšovo je řádem řeholních kleriků, jeho základ tedy tvoří kněží, kteří kromě 

tradičních slibů chudoby, čistoty a pokory skládají ještě slib poslušnosti Svatému otci.21 

Řeholním oděvem je černý talár s cingulem, na hlavě nosí jezuité černý klobouk.“22 

Nejvyšším představeným řádu, nad kterým v církevní hierarchii stojí už jen papež, je tzv. 

generál, kterého doživotně volí tzv. generální kongregace. Tento termín nesouvisí 

s vojenským prostředním, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale vznikl stažením 

z latinského označení „praepositus generalis“, tedy obecný (ve smyslu nejvyšší) představený. 

3.1. Hlavní dokumenty řádu 

V pojetí řádového života usiloval Ignác z Loyoly o jakousi „střední cestu“. Chtěl, aby se jeho 

nástupci vyvarovali jak přílišné povolnosti, tak nadměrné tvrdosti. Hlavním zdrojem této 

zkušenosti jsou Duchovní cvičení23, která schválil roku 1548 papež Pavel III. apoštolským 

brevem Pastorali oficií. Vzorem k jejich vytvoření bylo dle historiků dílo benediktinského 

opata Cisara z Manresy.24 Cílem cvičení je přivádět k opravdovému poznání Boha i sebe 

samého. Dle Ignáce každý člověk je schopen osobního kontaktu s Bohem25. Nikdy se s ním 

však nesetkává na horizontální rovině, ale vše k člověku přichází shůry. K uskutečnění tohoto 

setkání je nutné odstranit překážky, které v něm člověku brání. K jejich rozpoznání mají 

sloužit tyto exercicie. Skrze ně je člověk veden k uvědomování si své vlastní zodpovědnosti. 

Pro Ignáce na rozdíl od jiných mnišských řádů je velice důležitá individuální zbožnost. Klade 

si otázku: „Co jsem udělal pro Krista, co dělám a co budu muset pro Krista učinit?“26 Všichni 

stávající i budoucí členové řádu museli vykonávat exercicie a rozjímat o bytí člověka na 

tomto světě, o hříchu, o kříži, o posílení vlastní víry a naděje ve vzkříšení Páně apod. Měli tak 

vést k aktivnímu úsilí umožňujícímu růst ve svobodě, která opět dospívá k věrné službě Bohu. 

Slávu Boží vidí Ignác v dobru lidí. Je si samozřejmě vědom lidské nedokonalosti způsobené 
                                                 
21 První slib se skládal po ukončení noviciátu a jednalo se o doživotní řeholní závazky. Platily nejen pro budoucí 

kněze, ale i pro bratry laiky (koadjutoři, pomocníci). Po zpravidla třetím roce bohosloví se jim dostalo 
kněžského svěcení. Třetí řádový slib byl určitým definitivním prověřením způsobilosti jezuitských otců 
k příští činnosti. V tzv. domech třetí probace neboli terciátech se na tento slib připravovali usilovným 
zamýšlením nad apoštolským posláním svého života. Tento slib byl jen předstupněm k metě nejvyšší, což byl 
slib neomezené poslušnosti papeži. Složením tohoto slibu se získávalo oslovení patres professi quattuor 
votorum čili profes. Ti tvořili tzv. corpus Societatis (vlastní jádro Tovaryšstva), bez tohoto slibu nebylo možné 
získat jakoukoli hodnost v řádu. Více Čornejová 53. 

22 Čornejová 37. 
23 Lat. Exercitia spiritualia. 
24 Více Čornejová 38. 
25 Ten, kdo dává cvičení, má nechat přímo jednat Stvořitele s tvorem a tvora se svým Stvořitelem a Pánem. Viz 

Duchovní cvičení čl. 15. 
26 Duchovní cvičení čl. 53. 



hříchem27, avšak vždy se snaží směřovat k svému životnímu cíli. Nepřestává toužit po lásce, 

která je hlavním hybatelem života orientovaného na Boží trojici skrze ukřižovaného Krista a 

nalézá svůj význam ve slově „magis“, Ignácem často užívané slovo „více“. Sloužit více a lépe 

Bohu. Jelikož nám mohou ke stejnému cíli dopomoci různé prostředky, je nutné volit podle 

ignaciánského pravidla jedině to, co více umožní jeho dosažení. 

Závaznou normou Tovaryšstva je Ignácem původně ve španělštině sepsaná řádová ústava 

tzv. Konstituce28, jejíž první latinský překlad vytvořil Loyolův důvěrník Jan de Polanco roku 

1558.29 Vycházejí z téhož světového názoru jako Duchovní cvičení. Dokazují schopnost sv. 

Ignáce vytyčit nejvyšší cíle a zároveň i poradit přesné a konkrétní prostředky k jejich 

dosažení. Jsou rozděleny do deseti částí („Partes“) a vcelku jsou příručkou výchovy 

k jezuitskému životu. Z původního náčrtu řádové koncepce, ze kterého vznikly zmíněné 

Konstituce, lze poznat, čím vším mají členové řádu k vytyčeným cílům přispívat: „Kázáním, 

přednáškami a jakoukoliv jinou službou Božímu slovu, duchovními cvičeními, vyučováním 

dětí a nevzdělaných lidí v křesťanské nauce, zpovídáním a udělováním jiných svátostí, 

poskytováním duchovní útěchy věřícím v Krista, a to vše zadarmo bez přijímání jakékoliv 

odměny za práci při vzpomenutých službách.“30   

Mezi základní pokyny pro práci Tovaryšstva se řadila ještě dvojí Pravidla sv. Ignáce: 

Regulae Communus  (Všeobecná pravidla) a Regulae de modestia (Pravidla o skromnosti). 

Soubor veškerých důležitých předpisů se nazýval Institutum Societatis Iesu, který byl pro 

českou provincii vydán v klementinské tiskárně roku 1705 a v této podobě platil až do roku 

1773. 

Na závěr je nutné si uvědomit, že zmíněná pravidla se týkají velice obecných problémů, aby 

bylo dodrženo Ignácovo pravidlo svobody pro danou provincii či kolej. Veškerá činnost 

jezuitů byla zaměřena na člověka (individuum) a tedy musela být do jisté míry pro adresáta 

přizpůsobena. Jezuité si velice dobře uvědomovali, jak důležitý je rodný jazyk a kulturní 

tradice jejich adresátů. Díky této znalosti a flexibilitě řádu mohly být misie jezuitů tak 

úspěšné. 

                                                 
27 „Předpokládám, že je ve mně trojí druh myšlenek. Totiž nejdříve moje vlastní, které pocházejí z mé čiré 

svobody a vůle; a dvoje jiné, které přicházejí zvenčí: jedny od dobrého ducha , druhé od zlého.“ Duchovní 
cvičení odst. 32. Pojem „duch“ znamená obecně jakýkoli vliv nějaké skutečnosti působící na jedince zvenčí.  

28 Lat. Constitutiones et declarationes examinis generalis Societatis Iesu. 
29 Tento překlad procházel delší dobou různými úpravami, aby se co nejblíže významově setkal se španělským 

textem. Jejich stručný výtah pro rychlou orientaci a běžnou denní potřebu vytvořil otec Laínez (Summarium 
earum Constitutionum…).  

30 Čornejová 41. 



3.2. Duchovní principy 

Ignác zakazoval veškerou vnějškovou ctižádostivost, nikdo z řádu nesměl usilovat o 

významné církevní hodnosti mimo Tovaryšstvo, na prvním místě bylo poslání (missio). Jak 

v nejvyšším duchovním smyslu tohoto slova, tak i v každodenním životě musí být jezuita 

stále hotov odebrat se na jakékoli místo ve světě, jak mu přikáže jeho představený nebo 

papež. V „listu poslušnosti“ píše: „Vždyť poslouchat představeného třeba ne proto, že je 

velmi moudrý, ani proto, že je velmi hodný, ani proto, že velmi vyniká v jakýchkoli jiných 

darech od Boha, nýbrž proto, že je na jeho místě a má od něho pravomoc...“31  

Na jiném místě listu dále vysvětluje vyšší podstatu obecné poslušnosti a subordinace: „...a 

tak je mezi anděly podřízenost, mezi kůrem a kůrem mezi tělesy nebeskými a ve všech 

hmotných pohybech je podřazení nižší vyšším, a totéž  je vidět na zemi ve všech spořádaných 

správách světských a v církevní hierarchii, jež je podřazena jednomu obecnému náměstku 

Krista, Pána našeho“.32 Při dodržení této zásady je možné zajistit „jednotu srdcí a myslí“, tolik 

důležitou podmínku pro chod řádového života. 

Tento princip se zračí už v prvotním projektu Ignácovy koncepce Tovaryšstva, 

v proklamaci, která byla zařazena do zakládající buly Regimini militantis Ecclesiae z roku 

1540. Její třetí bod mluví o tom, že všichni členové budoucího společenstva musí brát v potaz 

ve svém nynějším i budoucím konání, že Tovaryšstvo jako celek i jeho jednotliví členové 

bojují za Boha ve věrné poslušnosti papeži a jeho nástupcům.33 

Z pozdější historie je ovšem patrno, že při různých lokálních konfliktech Tovaryšstvo 

dokázalo velice úspěšně vzdorovat příkazům a rozhodnutím papežů a obratně manévrovat 

mezi nejvyšší mocí církevní a světskou, jak to řádu právě prospívalo. 

Tento princip poslušnosti může být vnímán jako určitý pozůstatek z dob Ignácova působení 

v armádě. I někteří řádoví představitelé používali podobných výroků jako např. Petr Faber. 34 

Je na místě si nyní uvědomit, že Ignác se skutečně snažil vytvořit důkladně organizované 

společenství, které by efektivně plnilo zadané úkoly a to by bez disciplíny a vytyčeného pole 

osobní zodpovědnosti nebylo možné. V tom mu samozřejmě pomohla jeho vojenská 

zkušenost, zřejmě spíše jako špatný příklad, protože o armádě tehdejší doby, která fungovala 

na principu žoldnéřských vojáků, se jen z obtížemi dalo hovořit jako o spolku 

disciplinovaných vojáků vysokých morálních kvalit. 

                                                 
31 Čornejová 39. 
32 Tamtéž. 
33 „A to mají papežům podléhat mnohem více než všichni ostatní příslušníci křesťanské obce.“ Čornejová 40. 
34 „Vojín musí poslechnout ihned, s ochotnou vůlí, a podrobit vlastní rozum. Podobně jezuita.“ Čornejová 49. 



Pro pochopení podstaty činnosti jezuitského řádu je mimořádně důležitá i sedmá kapitola 

Konstitucí. Zde se jedná o podstatě poslání, které znamená vydat se tam, kde je toho nejvíce 

zapotřebí, mluví se o „vysílání jezuitů na vinici Páně“ 35. Latinské slovo „missio“ označuje 

konkrétní vyslání a pak hovoříme o misiích, ať už se jedná o působení členů řádu mezi lidmi, 

které není vázáno na jedno místo, či o práci v nejnižším řádovém domě. Skrze misie se 

naplňuje apoštolská činnost Tovaryšstva. 

Jezuité se po čase rozptýlili do mnoha zemí, opouštěli Evropu a vydávali se do neznámých 

krajů, ale při tom všem nesměli ztrácet pocit bezprostředního kontaktu s řádem. Ten je zřejmý 

z jednotlivých zápisků bratrů jezuitů z různých končin světa, které byly zasílány jako zprávy o 

jejich misionářské činnosti. Skrze tento neustálý kontakt lze opět spatřit záviděníhodné 

naplňování požadavku „jednoty srdcí a myslí“, jehož důležitost si Ignác a jeho kolegové plně 

uvědomovali. 

Poslání je třeba chápat také jako pověření církví k apoštolské práci. V pojetí Tovaryšstva se 

na takové apoštolské činnosti podílejí všichni pečlivou školní přípravou a laičtí bratři svou 

péčí o materiální zajištění veškerého konání. 36 Při poslání k apoštolské práci se Tovaryšstvo 

řídilo zásadou „tradice“, kterou je nutno chápat jako neustálé předávání všeho, co bylo 

předtím v duchovním pojetí nabyto, s odvoláním na slova sv. Pavla: „Odevzdal jsem vám to, 

co jsem i já přijal.“ 37 Důraz na tradici opět odráží základní myšlenky, které tvoří společenství. 

Jezuitský řád vychoval mnoho významných osobností, kterým umožnil ve svém oboru 

vyniknout, dal jim k tomu příležitost a hlavně prostředky. Důkazem uznávání individuálního 

rozvoje může být i tradice ponechávání si svých jmen, křestních i rodových. Obratem zpět 

vznikla jasná provázanost mezi jedincem a společenstvím, která by se dala vyjádřit výrokem 

„jednota v mnohosti“. Tento princip zaručoval neustálý růst a samozřejmě konflikty, které 

ovšem jdou ruku v ruce s pokrokem. 

3.3. Základní oblasti činnosti jezuit ů 

Na jakých polích tedy jezuité naplňovali své poslání služby? Hlavní činnost Tovaryšstva, 
resp. činnost jeho hlavní složky, otců Societatis, bych rozdělila na tři nejdůležitější okruhy. 

Prvním je pastorační, katechetická a liturgická práce, druhým činnost školská a pedagogická, 
třetím pak působení misijní a na poli sociální práce. První okruh souvisí bezprostředně 

s kněžským posláním, další se už týkají spíše vlastní orientace Tovaryšstva Ježíšova. Všechny 

                                                 
35 Candido de Dalmases Čornejová 40. 
36 Více PG.Parnisetti – Bohumil Spáčil T.J. Mám se Bohu zasvětiti v řeholi? Rozpravy o 

povolání za řeholního bratra v Tovaryšstvu Ježíšově. Praha: nákladem a vlastním tiskem TJ, 
1925 47. 

37 1 Kor 15,3 



tyto činnosti pak vycházejí z hlavního cíle řádu, kterým byla obrana, šíření a upevňování 
katolické víry. 

3.3.1. Pastora ční, katechetická a liturgická práce 

Co se týče plnění úkolů z první oblasti, kněžské, to do jisté míry jasně vyplývalo z dokumentů 
Tridentského koncilu a předchozích předpisů. Povinnosti kněží bylo sloužit, tj. udělovat 
svátosti a kázat slovo Boží. Mše se konaly dle závazného latinského ritu, zatímco kázání 
probíhala v jednotlivých národních jazycích, na jejichž znalosti si jezuitská tradice velice 

zakládala.38 Jezuitští kazatelé byli vyhlášení řečníci, však i na jejich školách se velice dbalo 
na rétoriku a na veřejné vystupování vůbec. Úspěšní kazatelé znali velice dobře své ovečky. 
Museli být velice výmluvní a znalí teologie, aby uměli rychle reagovat na podněty zvenčí. 

Zvláště v barokním období byla oblíbená jezuitská výmluvnost a vznosné vyjadřování, které 
korunovalo tehdejší sloh. Dbalo se tehdy rad sv. Augustina, který o správné homiletice říkal, 

že musí poučit, pobavit a dojmout (doceat, delectet, flectat). A tak nebylo zvláštností, že 
jezuitští kněží kázali i zpovídali v jiných než vlastních řádových kostelích, pokud tedy k tomu 

získali pověření. Kázání i katecheze byly součástí povinností vyplývajících z kněžského 
svěcení dle zásad Tridentu. V jezuitském řádu se k výuce o základech víry a poslušnosti vůči 
Bohu užívalo katechismu Petra Canisia Summa doctrinae christianae z roku 1555, který se 

používal i mimo řád až do 19. století. Jak jsem již výše zmínila, plněním všech úkolů 
vyplývajících z kněžského svěcení se jezuitů týkalo i vysluhování svátostí, kterých bylo 

koncilem závazně potvrzeno sedm a jejich podstata byla definována jako „viditelná znamení, 
jimiž se uděluje nadpřirozená milost“ a tím zároveň byla jasně prosazena i „objektivní 

účinnost svátostí“39. Výkazy o udílení svátostí byly nedílnou součástí dokumentů jezuitských 
provincií, např. níže zmiňovaných kolejních kronik. V rámci polemiky o udílení svátostí je 

nutné zmínit postoj jezuitů ke svátosti smíření. Střet zájmů byl jak mezi katolíky a 
protestanty, tak i mezi jednotlivými katolíky. Např. rigorózní jansenisté vyčítali Tovaryšstvu 
nadměrnou benevolenci v rozhřešení. Nesouhlasili totiž s udílením rozhřešení předem, jen 
v důvěře v příští pokání. Kritiky se Tovaryšstvo dočkalo i díky své stupnici hříchů, která 
vyplývala z morální teologie jezuity Hermana Busenbauma. V konečné fázi však bylo na 

každém z kněží, jak k těmto zásadám přistupoval, jelikož byly spíše pomůckou než závazným 
pravidlem. 

V těsném sepjetí s činností kněžskou stála a podnes stojí práce pastorační, která stejně jako 
pedagogické působení byla v tehdejší době striktně spojovaná s povoláním kněze. A právě 
prolínání náboženské otázky s tématem výuky je dodnes na jezuitských kolejích jedním 
z nejpatrnějších rysů, jelikož je vždy nutné si uvědomit, že všechny činnosti Tovaryšstva 
směřují k odpovědi na Kristovo volání službou papeži a církvi jako takové. Pastorační a i 

pedagogická výchova byla Ignácem chápána jako příprava studentů k aktivní účasti na životě 
církve a místní obce věřících, ke službě bližním. „Účelem výchovy je vytvářet osoby řídící se 

správnými zásadami, věřící v opravdové hodnoty, lidi žijící pro druhé podle Kristova 
vzoru.“40 Proto se nelze divit, že základem se stala dobrá orientace v Písmu, přiměřené 

poučování o základních pravdách víry a konkrétní zkušenost s církevním životem. To vše 
mohli žáci okusit v tzv. Mariánských družinách, které v dřívějších školách hrály velmi 

důležitou úlohu při rozvíjení duchovního života a křesťanského úsilí.41 

                                                 
38 Např. při zakládání české provincie se dbalo na to, aby se vyslaní jezuité co nejdříve naučili česky. 
39 To znamená, že svátost je platná sama o sobě bez ohledu na osobnost kněze. Tím zároveň vyvrátil 

protestantskou podmínku, že kněz vysluhující svátost musí být prost hříchu. 
40 Viz Příznačné rysy jezuitské výchovy 20. 
41 „Dnes bude třeba podporovat tzv. komunity křesťanského života“ anebo jiné rovnocenné, a to mezi studenty i 

dospělými, kteří si přejí hlouběji poznat Krista a žít podle jeho vzoru. Škola bude pomáhat i příslušníkům 
jiných náboženství při prohlubování jejich víry.“ Příznačné rysy jezuitské výchovy 21. 



Pastoračně působí již sama existence kolejní komunity, která funguje jako jádro koleje a 
kdy její členové konají aktivní službu v místní církvi a jsou v neustálém kontaktu 

s jednotlivými žáky. Nabízejí jim svou pomoc a ochranu, stávají se exercitátory při 
Duchovních cvičeních a fungují jako určitá pupeční šňůra mezi kolejí, řádem a církví.42 

3.3.2. Pedagogická činnost a školství 

Pedagogika a školství, jeden z dalších možných nástrojů apoštolátu, vděčí jezuitům za svůj 
rozvoj a prestiž. Úkol této činnosti vidím v Ignácových poznámkách v Duchovním cvičení o 
pravidlech pro „pravé smýšlení“43, kde v jedenáctém pravidle píše o potřebnosti „definovat 

nutné věci k věčnému životu nebo je vysvětlit pro naši dobu a lépe bojovat proti všem 
omylům a všem falešným záměrům a je objasňovat“44. Přeloženo do dnešního jazyka je 

možné tuto tezi chápat jako nutnost užívat kritické myšlení a vést k realistickému poznání 
světa. Ujasnit si tak, co je pro mne cílem a co prostředkem k jeho dosažení.45 Pro dosažení 
této ideje bylo nutné vypracovat podrobný studijní řád. Tím se stal v roce 1599 dokument 

Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu46 čerpající nejen z hojné zkušenosti 
jednotlivých bratří ale také překvapivě z děl protestantských autorů, jako např. Jana Sturma. 
Ratio Studiorum člení školy na nižší (šest tříd gymnaziálních, při čemž první tři - principia, 

rudimenta, syntaxis - se souhrnně nazývaly grammatica, dále rok humanitas a dva roky 
rhetoricae) a vyšší (facultas artium o dvou ročnících. Zde se probírala fyzika a matematika; 

dále pak theologia o čtyřech ročnících). Tovaryšstvu zůstala vždy taková autorita a moc 
rozhodovat, která umožňovala, aby se v učilištích odpovídalo na výzvy církve a zajistily 

věrnost školy svým cílům.47 
Zavedena byla stupnice známek z mravů a z prospěchu v odborných předmětech. Žáci byli 
motivováni pomocí různých odměn, jako např. různých diplomů, veřejných pochval apod. 

Byla v nich podporována při různých veřejných disputacích přirozená soutěživost a 
ctižádostivost. Také zapojování žáků do příprav různých oslav u příležitostí významných 
událostí či dnů v církevním kalendáři mělo svůj jasný pedagogický význam. Studenti se 

formou hry a ztotožněním s danou např. historickou postavou naučili daleko více informací za 
krátký časový úsek, využívalo se jejich přirozené tvořivosti a iniciativ. Samozřejmě i možnost 
zviditelnění se v průběhu představení mohlo hrát v budoucím životě studenta důležitou roli. A 

nejen studenta. Nenásilným způsobem se tímto prezentovala i sama kolej, která tak mohla 
získat přízeň vyšších vrstev a možný finanční dar od spokojených návštěvníků, jak se 

můžeme v mnohých kolejních kronikách dočíst. Avšak i v tak nekonfliktní otázce, jako bylo 
hraní jezuitských divadelních představení, se našli a stále objevují autoři, kteří za tímto 

způsobem výuky hledají jen snahy o zmanipulování všech zúčastněných za účelem získání 
finančních příspěvků na úkor výuky.48 

                                                 
42 V dnešní době je komunita stále více místem setkávání i laických spolupracovníků koleje. 
43 Duchovní cvičení čl. 352. 
44 Duchovní cvičení čl. 363. 
45 A tak je vskutku překvapivé, že o členech Tovaryšstva kolovaly pomluvy o jejich bludařství 

a tmářství. Domnívám se však, že tato kritika pramenila z možná až někdy přehnané úcty 
řádu ke svatým a hlavně také z jejich přístupu k evangelizaci venkova. Již dříve jsem psala 
o přizpůsobování slovníku kázání jejich adresátům. Pokud chtěli s pověrami a bludy mezi 
venkovany bojovat, museli je důkladně znát. Viz přednáška v historickém kroužku „Vlasti“ 
v Praze, Th.Dr. Karel Lev Řehák, Albert Chanovský, rytíř z Dlouhé vsi, apoštol a misionář 
krajů Pošumavských; Jsou-li Jezuité hrobaři národa českého? Praha: družstvo Vlast, 1912.  

46 Dále jen Ratio studiorum. 
47 Viz Příznačné rysy jezuitské výchovy. 
48 Novotný, Jiří; Polák, František. Tajné dějiny Jezuitů [online]. [cit.2004-04-18]. Dostupný 

z www:  <http://www.mujweb.cz/www/novpol>. 



Koleje jako takové byly do určité míry vysoce nezávislé. Po finanční stránce ležely v rukou 
dobrotivých donátorů a předních mužů města svého působení. Z jejich vlastních statků 
pramenily prostředky na obživu semináře a pedagogického sboru. Do značné míry vždy 

záleželo na hospodárnosti vedení koleje. 
Vzdělaností svých členů a bezplatným vzděláním pro všechny vrstvy obyvatelstva se jezuité 
skutečně vryli do paměti tehdejší a v podstatě i dnešní společnosti. Jezuitská pedagogika, 
vychovávající bystré a obratné teology, jakož i vzdělané a uvědomělé laiky, kteří lpí na 

neustálém zdokonalování svých znalostí, byla kladně hodnocena i vzdělanci mimo 
římskokatolickou církev, jak potvrzují slova Francise Bacona: „Vyhledávej školy jezuitů; nic 

z toho, co je k dispozici, není totiž lepší než tyto“. 

3.3.3. Misie a sociální práce 

Výraz „misie“ znamená poslání, úkol. Bylo povoláno prvních Dvanáct, aby zvěstovali 
radostnou zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista49. Každý křesťan má svým 
životem, slovy i skutky, svědčit o Kristu. Na práci apoštolů pak ve své podstatě navazovaly 

katolické misie, další jezuitský nástroj služby Bohu. 
Jezuité rozlišovali misie na vnější a vnitřní. Vnější misie byly zámořské cesty do Ameriky, 

Asie, ale také do Afriky a do různých evropských a skandinávských zemí. Nutno podotknout, 
že se na misie vydávali i členové jiných řádů. Např. františkáni pronikali do severní Afriky, 

pak i na východ asijského kontinentu, do Japonska a na Filipíny, navštívili i Ameriku. 
Ve stejných oblastech působili i dominikáni a další. V zámořských misiích hrály dosti 

podstatnou roli vnitropolitické poměry, rozhodnutí papežské kurie a tak se bohužel stávalo, že 
výsledky nebyly nakonec zcela trvalé. Prvním jezuitským misionářem byl sv. František 

Xaverský, který díky své práci získal přízvisko „apoštol Indie“. Vnitřní misie se 
uskutečňovaly na území určité provincie, kde se řád snažil o obrácení nekatolického lidu či o 
obnovu víry katolíků a její upevnění. Této činnosti se v podstatě věnoval každý jezuita, který 

vykonával své kněžské a pastorační povinnosti. Konkrétní pohled na průběh vnitřní misie 
nabízí již výše v poznámce zmíněná přednáška Th. Dr. Karla Lva Řeháka „Albert Chanovský, 

rytíř z Dlouhé vsi, apoštol a misionář krajů Pošumavských“. Tento známý český jezuitský 
misionář prosazoval po celý svůj život cestu nenásilných prostředků evangelizace, ačkoli 

v některých případech byl sám terčem násilných útoků od rozběsněných šumavských 
venkovanů. Zdůrazňování mírného postupu bylo zřejmě i cíleně směřováno vůči kritice 

údajných slov kapucína Valeriána Magni: „Dejte mně vojsko, jaké mají při svých misiích 
jezuité, a já vám obrátím celý svět. Vždyť to vše je jen násilí, a nikoliv z dobré vůle.“50 

Dlužno zdůraznit, že podmínky obou řádů při rekatolizaci byly stejné. 
Pro různá nebezpečenství a legitimitu misií bylo patřičně nutné zvolit vhodného misionáře. 

O takovém výběru hovoří jasně následující případ. „Než se otec František Antonín Boryně ze 
Lhoty v roce 1693 mohl vydat na misijní cestu, musel jeho tehdejší představený Ondřej 

Müntzer, rektor svatoklimentské koleje, vystavit dobrozdání o jeho vlastnostech a 
schopnostech. Nadání otce Boryně ocenil jako dobré, úsudek – správný, prozíravost – 

odpovídající situaci či poměrům, životní zkušenost – skromná (bylo mu tehdy třicet let), 
pokrok ve vědách - dobrý51, povaha – sangvinická. Co se týče možností příštího uplatnění 
otec rektor zdůrazňuje, že Boryně má předpoklady pro učení na školách, kázání a apoštolát 

mezi jinověrci i hledajícími pravdu. Až po důkladném zvážení a prověření se František 
Antonín Boryně vypravil spolu se svými druhy, mj. Arletem, Schablem, Žourkem, Vydrou, 

                                                 
49 Mt 28, 18n. 
50 Čornejová 129.  
51 Dobrá znalost jednotlivých věd byla pro misionáře prostředkem k získání si panovníka dané země, dříve než 

misionář začal konat svou povinnost v duchovní oblasti. Tato metoda se osvědčila zejména v asijských 
zemích.   



Sieghartem a Breierem do Jižní Ameriky.“52 Zde pak působil mezi Indiány kmene Moxo 
v letech 1696-1722. V úkolem rozhovorů o přijetí takového poslání bylo nejen zjistit znalosti 
a schopnosti daného adepta, ale také odhalit jeho záměr, proč se skutečně hlásí na misie. Zda 
se jedná opravdu o čistý cíl sloužit Bohu a své víře či jen o touhu zemřít mučednickou smrtí. 

Tato možnost tehdy misionáře provázela na každém jeho kroku, jak se můžeme dočíst 
z různých misijních zpráv vedle informací o místních lidech i zemi.53 

Jezuitský misionář musel samozřejmě souhlasit s přístupem jezuitů k cizím, odlišným 
kulturám. Musel se na svou cestu připravit po všech stránkách: naučit se daný jazyk, nářečí, 

seznámit se s tamními zvyky a po příjezdu se snažit, co nejvíce splynout s okolím. Tento 
princip přizpůsobování se nazývá akomodace, což je snaha přiblížení křesťanství tím 

způsobem, že do něj začlením místní zvyklosti a budu vykládat co nejjednodušším způsobem, 
avšak ne na úkor obsahu sdělení, pouze ty informace, které jsou ti dotyční schopni pojmout, a 

budu na jejich konkrétní podněty přiměřeně reagovat.54 Jezuité byli vůči „pohanům“ 
v otázkách víry či ritu dosti benevolentní, aniž by ovšem překročili stanovené hranice 

uchování jádra evangelijního sdělení. 
Církevní představitelé se však během času začali této zvykové přizpůsobivosti obávat a tak 

byly tyto metody roku 1704 dekretem inkvizice zakázány. Tím došlo k značnému ochuzení 
misií a i snížení jejich úspěšnosti. Změna nastala až v roce 1959, kdy papež Jan XXIII. 

v encyklice o misiích Princeps pastorum uvedl akomodaci jako dobrou metodu 
evangelizace.55 

Jako poslední oblast působení Tovaryšstva zmíním v obecné části sociální práci. Zařazení 
k misijnímu poslání rozhodně nenese žádný skrytý význam, ačkoli se domnívám, že právě při 

uskutečňování misijní služby bylo velice vhodné využít sociální pomoc k získání prostého 
lidu. Vždyť obsah sociální práce, pomoc potřebným, je nedílnou součástí křesťanského 

způsobu života. V době baroka, kdy mnohé země byly vleklými válečnými konflikty doslova 
vysáté, působily jednotlivé řády v různé míře na poli charity. Vybíraly se příspěvky na chudé, 

země byly často stiženy morovými nákazami a bylo nutné starat se o na smrt nemocné lidi. 
V dnešní době se samozřejmě odkrývají nová pole působnosti, nejen v oblasti sociální, a tak 

je jen na členech řádu, kterak se k hozené rukavici postaví.56 

                                                 
52 Čornejová 137-139. 
53 Tyto listy jsou velice zajímavým exkurzem do tehdejší situace v pro nás dodnes exotických zemích a tehdy 

přispěli k rozvoji geografie, medicíny a pod. Např. otec Samuel Fritz ve svých dopisech podává velice 
podrobný popis Amazonského povodí, dle kterého byla tehdy sestavena spolehlivá mapa.  

54 Viz Čornejová 132. 
55 Dnes se hovoří spíše o inkulturaci či akulturaci evangelia. 
56 Jezuité dnes např. organizují jakýsi sociální rok pro mladé se zkušeností života v malém společenství lidí 

(Jesuit European Volunteers). 



4. Situace v Českých zemích a na Klatovsku v 17. století 

Do Českých zemí57 vstoupili jezuité poprvé 18. dubna 1556 na pozvání Ferdinanda I. 
Habsburského. Prvním dvanácti tovaryšům Ježíšovým v čele s otcem Ursmarem Goissonem z 

Lutychu byl dán k užívání původně dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze nedaleko 
Kamenného mostu. Zde založili první jezuitskou kolej v Čechách a jejich dílo bylo pod 

vedením německé provincie až do roku 1563, kdy vznikla provincie rakouská. Zakládali i 
další koleje v různým českých městech. Do škol přijímali i mládence z nekatolických rodin. 

V roce 1559 přišli do Prahy z Říma první čeští jezuité. Pražská jezuitská kolej byla definitivně 
prohlášena za univerzitu roku 1616 císařem Matyášem. Po pražské defenestraci  roku 1618 
byli však jezuité  1. června jako nežádoucí katolický element vyhoštěni z Českých zemí. 

Jednalo se o první z řady opatření třiceti direktorů, kteří se po defenestraci ujali vedení země. 
Tato listina popisovala jezuity jako přestupníky „proti řádu, právu i svobodám zemským“58 a 
kárala je za to, že „oni i všechna jejich škola jezuitská Království českému k znamenité škodě 

byli“ 59. Toho roku začíná Třicetiletá válka a to na českém území. 
V osobě odmítnutého Ferdinanda II. byli Habsburkové sesazeni z českého trůnu a na místo 
katolického panovníka byl záhy zvolen falcký kurfiřt Fridrich, kterému 26.července 1619 

předala česká povstalecká vláda část svých pravomocí a zbytek působnosti panovníka bylo 
přeneseno na nově jmenované nejvyšší zemské úředníky. 

Povstalecká armáda oblehla rok před porážkou na Bílé hoře Vídeň a nebýt přistoupení 
sedmihradského válečníka Gábora Bethela k separátním jednáním s nepřítelem, mohla být 
Vídeň donucena ke kapitulaci. Tím začala defenzíva českých vzbouřených stavů, od této 
chvíle již jen ustupujících. Ferdinand II. je během roku naprosto politicky izoloval, když 

postupně pro svou záležitost získal jak představitele katolické Ligy, tak i protestantské unie. 
8. listopadu 1620 se na výšině u letohrádku Hvězda odehrála nechvalně proslulá bitva na Bílé 

hoře, která změnila chod českých dějin na tři staletí. Tak skončila česká fáze Třicetileté 
války.60 

Husitsky smýšlející město Klatovy se po bitvě na Bílé hoře vzdalo vojskům generála 
Marradesy, aby tak byli ušetřeni lidé a městské hradby. Popravy roku 1621 na Staroměstském 

náměstí, jak píše Jindřich Vančura ve svých klatovských dějinách, se týkaly i některých 
měšťanských rodin v Klatovech. Z popravených pánů se klatovských měšťanů dotkl osud 

pana Prokopa Dvořeckého z Olbramovic, podkomořího krále Fridricha, který nedlouho před 
porážkou na Bílé hoře obnovil městskou radu v Klatovech. Z patricijských rodin byla 

postižena rodina Daniela Korálka z Těšína popravením Kryštofa Kobera z Kobšperka, otce 
jeho manželky Prudecie, se kterým se zúčastnil jednání o vymáhání majestátu u císaře 

Rudolfa II. jako stavovský direktor.61 
V Klatovech se ohledně stavovského povstání konal mimořádný soud nad 

předními účastníky stavovského odboje. Žalobcem byl Přibík Jeníšek z Újezda62, 
který byl za povstání uvězněn na Pražském hradě společně s budoucím „domácím“ 

                                                 
57 Česká provincie patří do asistence „východní Evropa“ spolu s Chorvatskem, Polskem, Rumunskem, Ruskem, 

Slovenskem a Slovinskem. 
58 Čornejová 87. 
59 Tamtéž. 
60 Jedno z možných členění třicetileté války:  
          1. fáze (1618 1620) válka česká. 
          2. fáze (1621 – 1623) válka o Falc.  
          3. fáze (1625 – 1629) válka dánská. 
          4. fáze (1630-1648) válka švédsko – francouzská, ukončena  24. října 1648 tzv.Vestfálckým mírem. 
61 Více J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 4. 
62 „Přibík Jeníšek z Újezda, vnuk někdy dobrého souseda Jana Jeníška na Svršovci a Štěpánovicích“. Tamtéž. 



klatovským farářem Severinem Witkovským. Strženi povstáním nebyli jen 
protestantští stavové63, ale i někteří katolíci64. Dle původních rozsudků by většina 
pánu propadla hrdlem nebýt vypsání tzv. generálního pardonu, sepsaného císařem 
dne 3. února 1622 v Inšpruku65. Touto listinou byli „účastníci stavovského povstání 
osvobozeni od trestů na hrdle a pokutováni jen ztrátou statků, aby zaplaceny byly 
veliké náklady na vojsko a dluhy pro to učiněné“66. Dle nařízení se dotyční měli 
nahlásit místodržiteli knížeti z Lichtenštejna. Bohužel pro nedostatku pramenů nám 
není známo, jak se ke své vině přiznala a čím omlouvala účastenství na stavovském 
povstání nová městská rada v čele se „starým“ M. Lukášem Vodňanským. V každém 
případě byly její úpěnlivé prosby vyslyšeny a Klatovy byly pokutovány propadnutím 
všech statků a obecních, špitálských i zádušních důchodů. Byla zabrána všechna cla 
a mýta u bran, městské platy z domů, dvorů a chalup, pivovarů a mastných krámů, 
zahrad a jiných gruntů, které klatovská obec donedávna mohla užívat. Všechny tyto 
statky a platy byly odevzdány do správy královskému rychtáři, který z nich odváděl 
důchody české komoře. 

Od roku 1624 směli být měšťany pouze katolíci67, aby se toto nařízení dodržovalo 
byl do Klatov povolán oddíl rejtarů z Marradasova pluku, který zřejmě cestou 
mírného nátlaku docílil, že „M. Lukáš Vodňanský pro hmotný zisk první ustoupil od 
Konfese české, tím si zjednal povýšení na úřad královského rychtáře, o nějž se roku 
1612 marně ucházel proti Danielu Korálkovi z Těšína“68. V tomto roce umírá D. 
Korálek z Těšína, který ještě před svou smrtí přestupuje na „pravou“ víru, aby tak 
mohl být pohřben do posvátné země v kostele Beránka Božího. Jakožto poslednímu 
mužskému potomku rodu mu byl dán do hrobu zlatý tepaný řetěz, který byl po 
pohřbu vojáky ukraden. Jejich velitel Zdeněk Lev z Kolovrat pak v touze po 
Korálkově dědictví vyloupil jeho dům, prý za účelem poplacení dluhů z pohřbu. O 
dalším působení pluku se v historických záznamech již mnoho nepíše, ale i z toho 
mála je zřejmé, jak se celému lidu v Klatovech ulevilo, když po půl druhém roce 
rejtaři z města konečně odtáhli. 

V roce 1628 pobýval císař Ferdinand III. v Praze a tak mnohé žádosti týkající se 
navrácení zabraných statků městům měly větší šanci ke zdárnému vyřízení. A tak se 
13. dubna tohoto roku dočkaly Klatovy navrácení statků města, které ještě nebyly 
odprodány nebo zastaveny.  

Však jich také bylo značně zapotřebí. Ve válce Falcké obě pošumavská města 
Klatovy a Domažlice strádaly častými průchody pluků císařských vypravovaných na 
pomoc vévodovi Bavorskému proti Mansfeldovi, který byl ve službách Fridricha 
Falckého.  

V další fázi války (1635-1638) se její dějiště přeneslo daleko od Čech, „takže 
ušetřeny byly vpádů nepřátelských, soustřeďování velkých vojsk císařských a 
záhubného jejich přezimování“69. Průchody vojsk byly díky tomu řidší a v nově 
sestavených plucích vládla ještě kázeň. V těchto případech bylo ještě možné, jak 

                                                 
63 „Největší vinou obtížen byl Daniel Korálek z Těšína“,…„někdejší primátor při posledním osazení rady za 

krále Bedřicha. Ale nebylo v městě žalobcův. I odpůrce jeho M. Lukáš Vodňanský nebyl prost viny jako 
povzbuzovatel a rozněcovatel měšťanů k hájení města proti útoku Marradasovu.“ J. Vančura Dějiny 
někdejšího král.města Klatov, 1/II 6. 

64 Např. bratr pana Přibíka Jeníška z Újezda, Burjan. 
65 Innsbruk. 
66 J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 5. 
67 Z Klatov kvůli staré víře odešli pouze tři lidé: Pavel Doubravský, zanechal tu manželku katoličku se synem, 

Šimon Sloupek, Kateřina Měravská. Viz Bílek, Václav. Tovaryšstvo Ježíšovo a působení jeho v zemích král 
Českého vůbec…55. 

68 J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 7. 
69 J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 72. 



píše Vančura, vyvázat se nějakým darem70 od jejich možného ubytování. V tomto 
relativním klidu se mohlo začít uvažovat o nutných opravách města a okolí. Vančura 
píše o roce 1635 jako o času velkých oprav, které se týkaly hlavně notně 
zanedbaného pivovaru, ale také četných mostů, bran, příkopů a věže.71 Při 
popisování jednotlivých oprav v listinách městské rady se již objevují zmínky o 
odevzdání dvou domů Korálkových rytířem Hoef-Huertou, který svůj majetek získal 
darem od císaře za zásluhy v bojích po Marradasově boku, o povolení jezuitské 
koleje a samozřejmě i o slavnostním přijetí „pánů Jezuffitů“72. 

                                                 
70 Tím byl míněn nějaký ten sud piva či pytle s obilím apod. 
71 viz  J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 72 a dále. 
72 J. Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 74. 



5. Jezuité na Klatovsku 

5.1. Jednání o založení jezuitské koleje v Klatovec h a příchod jezuit ů 

O založení jezuitské koleje v Klatovech se jednalo ve Vídni již  v období mezi srpnem a 

říjnem 1622. K této myšlence se jezuitští misionáři vrátili, když se v Plzni nezdařilo založit 

kolej pro odpor tamních dominikánů. Hlavním iniciátorem vytvoření stálého sídla 

Tovaryšstva Ježíšova pro západní Čechy a zakladatelem Jezuitské koleje v Klatovech byl 

však až P. V. Chanovský. 

Jemu se podařilo přesvědčit španělského rytíře dona de Hoef-Huertu, aby z jmění bývalého 

klatovského rychtáře D. Korálka z Těšína věnoval jezuitům dva domy na západní straně 

klatovského náměstí. Jednalo se o Skřivánkovský a Korálkovský dům.73 Veřejné předání 

nemovitostí do rukou Tovaryšstva se odehrálo před městskou radou dne 17. srpna 1635. 

Katolická šlechta plzeňského a prácheňského kraje se poté obrátila dne 1. listopadu 1635 na 

řádového provinciála P. D. Kirchnera se žádostí o zřízení koleje a slibovala mu tím podporu 

na její vydržování. Po provinciálově souhlasu bylo k založení koleje dále nutné získat si 

dovolení u císaře. Šlechta tedy poslala k císaři Ferdinandu III. pamětní spis se žádostí, aby 

bylo řádu povoleno usadit se v Klatovech. V Historii collegii74 jsou zachovány dva listy 

Ferdinanda III., od roku 1627 i českého krále. 

V prvním listu z 12. února 1636 se Ferdinand III. obrací na místodržící v Čechách. 

Oznamuje, že rád dává svolení ke zřízení koleje v Klatovech, a zároveň nařizuje úřední 

uvedení jezuitů do města. Z téhož dne pochází i Ferdinandův druhý list adresovaný 

pražskému arcibiskupovi Arnoštu Harrachovi, kde vyjadřuje radost nad příznivou skutečností 

pro katolické náboženství v Čechách, za jehož rozšíření se jezuité přislíbili zasadit cílenou 

mravní výchovou klatovské mládeže v nově zřízené koleji. Zároveň biskupa žádá o poskytnutí 

jakékoli potřebné pomoci nově nastoupivším bratrům. 

Místodržící dne 20. února 1636 klatovské městské radě listem oznámili, že již nic nebrání 

usídlení jezuitů v královském městě Klatovy. Ze všech stran je pak apelováno na městskou 

radu, aby město vlídně přijalo jezuity a všemožně jim pomáhalo k dosažení jejich cíle. 

Dnem příjezdu jezuitů do Klatov byl 11. březen 1636, kdy byli na základě listu od 

pražského arcibiskupa jezuité uvedeni k císařskému rychtáři Pavlu Záhrobskému z Těšína, 

                                                 
73 Na místě dřívějšího Skřivánkovského domu se dnes nachází jedinečná barokní lékárna. 
74 Celý název je Historia collegia Clatoviensis societatis Jesu ad anno MDCCXXXV. Jedná se soubor výročních 

zpráv koleje, ve kterých jsou pisateli (zřejmě jednotliví rektoři) zaznamenány důležité události v běhu koleje. 
V Historii, která se začala psát od roku 1660, jsou zaznamenány i události z dob minulých (od roku 1635), 
které byly sepisovány na základě dochovaných poznámek.  



který je měl seznámit s městskou radou. Jednalo se o jezuity P. Martina Stredonia, P. Jana 

Molitora a Jiřího Aquitana. Na druhý den pak bylo na radnici shromáždění konšelů a obecních 

starších, ve kterém jezuita P. Molitoris v průvodu P. G. Aqnitana nejdříve poděkoval za 

vlídné přijetí a oznámil i vůli pana provinciála, který prý nařídil otevření koleje ještě před 

Velikonocemi. „Kolej tato i škola pak při ní zřízená, vykládal P. Molitoris, nemá sloužiti ke 

zkrácení nebo zkáze nikoho, nýbrž k obecnému dobru a velikému každého pohodlí i zisku. 

Žádá jen, aby církevní bohoslužby a práce řádových údů byly ochotně přijímány a aby podle 

vůle J. M. královské byli přijati za domácí do obce.“75 Konšelé pak bratry jezuity ubezpečili, 

že se budou snažit co nejlépe plnit vůli císaře, a na oplátku je poprosili, „aby páni patres při J. 

M. královské a J. M. p. Místodržících za město se přimlouvali, ježto Klatovy jsou již téměř 

zničeny vojenskými náklady“76. Po těchto zdravicích pozval P. M. Stredonius představitele 

města do jezuitského domu, hořejšího Korálkovského, kde je jezuité pohostili a na důkaz 

přátelství, jak idylicky líčí Peters, jim darovali náboženské knihy a jejich manželkám poslali 

růžence. Tímto se započala činnost jezuitů na klatovské půdě. 

5.2. Zahájení činnosti koleje a postupné rozši řování jejího majetku 

Po menších úpravách hořejšího Korálkovského domu bylo možné jej využít jako školu a 

seminář. Dne 13. dubna 1636 začal P. J. Molitoris školní práci výchovou mládeže se šesti 

zapsanými žáky. Postupný nárůst zájmu o jezuitské vzdělávání popisuje Peters velice 

nonšalantním způsobem. „Denně byli žáci voděni na mši do děkanského kostela, nikdo nebyl 

do školy připuštěn leč řádně oblečen v plášti, takže v krátkém čase bylo viděti v městě mnoho 

plášťů."77 

V září 1636 navštívil město Klatovy provinciál P. Daniel Kirchner, který uznal prostory 

v Korálkovském domě za vhodné a nařídil, aby se v těchto prostorách zřídila kaple. Ačkoli se 

za přijetí jezuitů zasazovala v listech císaři i městská rada a slibovala, že se bude všemožně 

podílet na pomoci řádu, nyní jako by na své sliby pozapomněla. Bylo totiž nutné kolej 

vydržovat tzv. fundacemi, finančními dary, které sloužily k hrazení výdajů na běžný chod 

koleje a její rozvíjení. 

P. V. Chanovský se z tohoto důvodu znovu obrátil na Dona Martina Huertu se žádostí o 

další možné darování některého z jeho statků. Ten však odmítl, ale nabídl koleji prodat levně 

statek tzv. Korálkovský, který sám o sobě byl roku 1629 odhadnut na 13 000 kop míšenských. 

Kolej však na takovou koupi neměla dostatek peněz, proto P. provinciál jednal s Markem 
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76 Tamtéž. 
77 Peters 4. 



Sallerem, který v té době působil jako blatenský děkan. Ten posléze daroval a odkázal 

jezuitské koleji všechno své jmění v částce 10 254 zlatých 42 krejcarů, za což, jak píše Peters, 

se mu dostalo čestného uznání jako spoluzakladatele koleje. 

Poté mohla být koupě Korálkovského statku uskutečněna. Stalo se tak dne 16. října 1636 v 

Praze, kdy za zprostředkování pana Jindřicha Libštejnského z Kolovrat, nejvyššího sudího, a 

p. Přibíka Jeníška z Újezda, nejvyššího podkomořího, byl statek prodán klatovským jezuitům 

za 10 000 kop míšenských čili za 11 666 zlatých. Ačkoli bylo vše řádně stvrzeno, vyvstaly 

hned nato spory o platnosti koupě, které nebyly vyřešeny ani v roce 1660, kdy o celé věci 

poznamenává pisatel kroniky jezuitské koleje: „Adhuc sub iudice lis est“78. 

Zjistily se totiž určité nejasnosti ohledně Huertových vlastnických práv, jelikož česká 

královská komora namítla, že Korálkovský statek byl dán rytíři pouze k užívání. Přestože byl 

tento problém císařským dekretem vyřešen, vzpouzela se klatovská městská rada tuto 

nemovitost vydat, jelikož prý na ní „vázly“ kontribuce, které obec za něj zaplatila v letech 

1624-1637 a které Huerta obci nesplatil. Statek prý je statkem šosovním, městským, a podléhá 

tak kontribuci pro královskou komoru. Po zdárném urovnání tohoto sporu, kdy část platby od 

jezuitů připadla radnici, byli jezuité konečně dne 25. července  1637 uvedeni na Korálkovský 

statek. 

Začaly však problémy se zapsáním jezuitského vlastnictví nemovitosti do městských knih. 
Po smrti D. M. Huerty (13. prosinec 1637) se začali ucházet o práva donace79 na statku 
klatovští dominikáni. Zároveň vystoupila Huertova dědička Anna Marie, purkrabinka 

z Donína, která se domáhala na Tovaryšstvu doplacení celé částky. Ta prý byla, jak jsem se 
zmínila, prve vyplacena městu, jako poplatek za dlužené kontribuce. Obrátila se se svou 
prosbou k císaři, který nařídil zadržení těchto peněz, které budou vydány až po zjištění 

jednotlivých práv a nároků. Jelikož se celá věc ze strany obce neustále protahovala, bylo řádu 
císařem nařízeno doplacení smluvené částky purkrabince. Samozřejmě jezuité nesouhlasili a 

tak se tento spor vlekl ještě mnoho let. 
Koupí Korálkovského statku a předtím darováním dvou domů nabylo Tovaryšstvo Ježíšovo 

v Klatovech značného majetku. Dle odhadu z roku 1629 patřily totiž D. Korálkovi tři domy ve 
městě, pět dvorů a několik chalup, čtyři rybníky a samozřejmě značná výměra luk. Kolej tak 
byla hmotně zajištěna, avšak jezuité se s tím nespokojili. Dne 9. září 1638 koupili od rytíře 

Přibíka Jeníška z Újezda velkostatek Štěpánovice a Cvrčoves díky Václavovi Heraklovi pánu 
z Kumburka, který ve své závěti odkázal Tovaryšstvu v Klatovech část svého majetku a stal 

se tak po Sallerovi dalším spoluzakladatelem jezuitské koleje v Klatovech.  

                                                 
78 Peters 5. 
79 Jakub Kousek ze Sobětiček po smrti své manželky Lidmily, sestry D. Korálka z Těšína, daroval z poloviny 

pozůstalost korálkovskou dominikánskému klášteru.  



5.3. Stavitelská činnost  Tovaryšstva Ježíšova v Klatovech 

5.3.1. Stavba koleje a chrámu 

Základní kameny ke stavbě koleje byly položeny 13. dubna 1655. Během sedmi měsíců 
dospěla stavba do značné výše. V tomto roce dala městská rada očekávané svolení ke stržení 

dvou domů, na jejichž místě měl vyrůst nový jezuitský chrám. Se zbořením těchto domů 
mnozí měšťané nesouhlasili, jelikož jedním z nich byl i dům Daniela Korálka, renesančně 
zdobený obrazy knížat a králů českých. Při příležitosti jeho bourání se traduje, že jeden z 

přítomných venkovanů ze zástupu diváků k jezuitům vzkřikl: „Žižka na vás, Žižka na vás!“80 
Vydání městského souhlasu ke stržení domů předcházelo zaslání stížnosti Ferdinandu III. ze 
14.července 1655: „Tak jakož Jeho Milost král a P. P. nás všech nejmilovanější před lety 

osmnácti (tj. 1637) kněze p. Jana Molitoris SJ k nám do města Klatov k založení koleje pro 
větší čest a slávu Boží též vyučování mládeže poslati a při tom téhož Patera a budoucí jeho 

všelijakou uctivostí předcházeti při nás nejmilostivěji naříditi ráčila, od toho nejmilostivějšího 
nařízení a vůle J. M. C. ve všem tak poslušně jsme se zachovali a nadepsaného p. Patera 

s tovaryšem jeho netoliko oblíbeně k sobě přijali, ale taky k založení té koleje následujícímu 
potomku jeho p. Andreasovi Stredonio freymark a dům jim P. Paterům někdy od Dona 

Martina Houfferta (Hoeff-Huerta) v rynku darovaný na nynější do ulice, kde nyní své obilí 
mají, přáli i taky pro pohodlí jmenovaný dům pánův Paterův motu proprio celý jeden štok, 
jenž v sobě 12 domův obsahoval, darovali a odevzdali i také dáleji k jejich příležitosti v l. 
1639 jeden zase nemalý dům u spolusouseda našeho přes druhou ulici proti témuž štoku 

koupili, druhý pak freymarkem k tomuto připojiti jsme nehájili, takže majíce pro sebe dosti 
obšírné místo k stavení budoucích svých příležitostí, k samému toliko chrámu Páně plac nebo 

místo scházeti sobě pravili, protož ještě jeden dům Šatlavkovský, jemuž na velkost a 
pohodlnost v celém městě žádný rovný se nevynachází, za správy P. Bernarda Hermanna v l. 
1653 k tomu cíli přikoupiti netoliko jsme povolili, ano i téhož domu hospodáře k prodání jeho 

chtěj neb nechtěj s dosti velikou prací jsme disponirovali a naklonili, nad to nade všechno 
1653 jiný ještě dům spáleništěm k clauzuře budoucího stavení dle nyní jmenovaného domu 
ležící stržiti, a tu ty všechny domy od šosu městského k jejich possessu připojiti dovolení 

jsme dali, takže v tom celém pořadí dvě celé ulice a v nich dvanáct domův sobě postoupené 
mají. Však nicméně nynější P. rektor Theodorus Moretus ještě na tom přestati nemíní, nýbrž 
přes třetí obecní ulici neb cestu do rynku zase do prvnějšího místa již od nich upuštěného se 

navrátiti a domy tu některé skoupiti a chrám Páně stavěti usiluje. I poněvadž my, že 
nadepsaná místa v těch dvouch ulicích k příležitosti jich pp. paterů SJ všech velmi dostatečné 
jsou a postoupením přes třetí ulici do rynku domův praetendirovaných a žádaných prvé víc 

nežádaných, nám ale obce a města i J. M. cís. interesse ztenčení by následovalo a mimo 
nadjmenovaných pp. paterův 17 domův a pp. paterům dominikánům 8, vyššího stavu 23, 
v tom městě zavřetí pouhých zbořenišť 43, čehož všeho in summa, z nichž žádný k obci 

užitek nepřichází, v jednom počtu 91 se vynachází. Pročež k V. Exc. a Mtem ve vší náležité 
poslušné pokoře se ucházejíce, že milostivě povážíce obce a města J. M. C. zpustlost, nad 

privilegiemi nám v l. 1640 vydanými, nimiž od obce naší stavu vyššímu odcizování domův se 
zbraňuje, milostivou ochranu držeti a dv. ctih. kněze P. Theodora Moreta… k tomu, aby na 

těchto dvou ulicích přestati a daleji na jinší se nepotahovati sobě oblíbil, milostivě 
disponirovati ráčíte., V. Milost poslušně a poníženě žádáme.“81 Na tuto stížnost pak byli 
vysláni do Klatov v září r. 1655 místodržící a v lednu 1656 komisař k urovnání sporné 
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záležitosti. Těm se teprve podařilo usmířit radu, aby svolila k jezuity plánované koupi dalších 
domů u masných krámů.82 

O rok později již mohl být položen základní kámen i ke stavbě chrámu. Dnem položení byl 
24. duben 1656 na sv. Jiří, na paměť Jiřího Adama Bořity z Martinic, nejvyššího tehdejšího 
kancléře království českého, který daroval na stavbu chrámu 10 tisíc zlatých. Otázka týkající 

se projektanta této rozsáhlé stavby je poněkud neobjasněná. Jan Dominik Ursini83, jezuity 
často využívaný pro stavbu jejich impozantních budov, byl již roku 1656, v době položení 
základů, přítomen v Klatovech. Je nám to známo ze záznamů místní křestní matriky, kde je 
toho roku zapsán jako kmotr při křtu a i dále jeho jméno hraje roli při dalších událostech. 

Avšak v souvislosti se stavbou je zmíněn až počátkem roku 1666. V tehdejší době již školy 
sloužily svému účelu84, avšak při stavbě nebylo zřejmě postupováno dost obezřetně. Již roku 
1665 muselo dojít k předčasnému ukončení školního roku, jelikož hrozilo nebezpečí zřícení 

klenutí chodeb koleje. Z tohoto důvodu byla s Ursinim sepsána smlouva o zabezpečení oprav 
na koleji a o dokončení stavby chrámu.85 Teprve roku 1670 se začalo rychleji stavět, již za 
nového rektora R. P. J. Mitrovia, roku 1671 byly dozděny obě věže a do jejich makovic byl 

vložen 13. října 1671 pamětní zápis, uvádějící význačné osoby, v jejichž době byly věže 
dostavěny (jméno tehdejšího papeže, císaře atd.). Důvodem proč nelze jasně říci, zda byl 

projektantem Ursini sám či pouze dokončoval již dříve započaté dílo, je také půdorys kostela. 
Jedná se o tzv. odvozený vignolovský půdorys86, který byl tehdy vlastnictvím všech našich 
stavitelů italského původu. Z dokladů a rázu stavby v zakončení jejího prvého stavebního 
období je však pravděpodobné, že Ursiova účast se neomezila na pouhé provádění cizího 

plánu, i když bychom s velkou pravděpodobností mohli účast na projektu přisoudit i samému 
Karlu Luraghovi, který tu v roce 1656 pobýval. Častý přátelský styk Ursiovy a Luraghovy 

rodiny v uměleckých a obchodních záležitostech by tuto skutečnost, jak uvádí Wagner, činil 
velmi pravděpodobnou. Naprosto mylné je jakékoli tvrzení, že se na plánech a stavbě účastnil 

J. K. Dienzenhofer, který je často s tímto projektem chybně spojován. Pokud lze o nějaké 
účasti v této fázi vůbec uvažovat, šlo by nejspíše o nějakou dekorativní práci při navrhování 

portálu než o stavbu samotnou.87 
V roce 1673 se začaly omítat vnější zdi a roku 1675 se upravovala polovina kostela, tj. jeho 
loď, pro bohoslužby. Téhož roku byly zřízeny v kostele podzemní krypty, byla vystavena 

kruchta, v průčelí umístěny pískovcové sochy a hlavně velká socha P. Marie instalovaná na 
vrchní špici štítu průčelí. Na den sv. Bernarda (20. srpen) roku 1677 byly již v hotovém 

chrámu slouženy bohoslužby. Tehdy byl kostel zasvěcen sv. Ignáci a Neposkvrněnému početí 
Panny Marie.88 Roku 1676 se stavily na kruchtě nové varhany z dílny slavného varhanáře 

Adama Tilleho a pokračovalo se ve štukatérské výzdobě. Téhož roku se poprvé pohřbívalo do 
nové krypty, kde nalezl svůj poslední odpočinek prefekt Jan Jahoda. 

Jako rok nesmírné pohromy pro celé město se do kronik zapsal rok 1689, kdy vinou 
francouzských paličů, vyslaných do Čech na Prahu a jiná města, vyhořely všechny jezuitské 
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srpna 1979 sloužil mši svatou a biřmoval tu prý na tři sta osob. 



stavby. „Dne 8. července v jednu hodinu odpoledne vypukl oheň v jednom domě na náměstí 
na straně severní. Bylo dáno na věži znamení na poplach, ale dříve než sběhší se lid dal do 

hašení, již na straně východní hořely domy jiné, a v malé chvíli i na straně jižní, brzo potom 
radnice, střecha věže, špitál kostel dominikánský, kostel farní, staré děkanství, nově 

zbudovaný dům pro kaplany, jakož i domy v ulicích, tak že vše podobalo se ohnivé potopě. 
Pohromu zvětšovaly vítr, vedro, půdy naplněné senem, uzavřený vodovod. A útěk 

zamezovaly cesty naplněné dýmem, žárem a řítícími se krovy; dvě z bran městských byly 
v plamenech; jedna z nich nad to zřítivším se klenutím byla zatarasena, sotva třetí zbývala pro 

útěk, tak že mnozí z občanů, a také někteří jezuité, sebravše něco málo z věcí, přes zdi 
zachrániti se musili. Občané vně města bloudící s prázdnýma rukama slzíce pohlíželi na 
plameny. Posléze zachvátil požár stavení koleje jezuitské, a to nejprve obě věže nového 

kostela,…potom zasáhl oheň kolej, když byl dříve již strávil před hradbami ovčinec, sýpku a 
jiná hospodářská stavení; posléze zachvátil seminář…Vše to odehrálo se během dvou hodin; 
ze všech domů městských zůstala toliko jediná chatrč u hradeb stojící. V koleji zůstalo osm 

jizeb k obývání schopných. Škodu způsobenou jezuité teprve v několika letech nemalým 
nákladem mohli napraviti.“89 Představení provincie se již zabývali myšlenkou, zda by nebylo 

lepší změnit kolej v pouhou rezidenci, ale na prosby města i okolních šlechticů, je jezuité 
městu nakonec ponechali. Dobrým hospodařením rektora Jakuba Tatyrka bylo možné brzy 

uvést budovy do původního stavu. 
V roce 1700, kdy vyhořela téměř polovina Klatov, se koleji ani kostelu kromě roztavení 

oken nic nepřihodilo. O sedmnáct let později byl chrám konečně dokončen, tehdy za mohutné 
účasti místní šlechty a lidu byl benedikován děkanem metropolitní kapitoly Pražské, rytířem 
Hotovcem z Husenic, který pak konal pontifikátní bohoslužbu za asistence tří děkanů, dvou 

farářů a čtyř kaplanů.90 
Po roce 1773, kdy byl řád zrušen a kdy se chrám stal znovu obětí požáru, přejímá jej od 

státu obec do svého vlastnictví i s kmenovým jměním. 

5.3.2. Stavba gymnázia a budovy seminá ře 

Klatovský jezuitský seminář byl zřízen nejprve ve starém kolejním domě na rohu Balbínovy a 
Denisovy ulice a od roku 1654, kdy přijal za svého patrona sv. Josefa, pěstouna Páně, se 

nazýval „seminář sv. Josefa“. Roku 1672 na počátku listopadu za regenta semináře P. Václava 
Kolčavy byl seminář přeložen do domu nedaleko dominikánského kláštera. Posléze se začalo 
uvažovat o samostatné budově při koleji. Stavět se nakonec začalo na území  kolejní zahrady. 
Nedokončená budova společně s ostatními domy řádu vyhořela roku 1689. Stavba poté delší 
dobu vázla a dokončena byla až v roce 1701, ještě tohoto roku se do nové budovy na svátek 
všech svatých nastěhovali seminaristé. O tři léta později byl do semináře zřízen vodovod, 

avšak v budově zatím nebyla ani kaple, ani nemocnice a ani potřebné dormitáře91. Z tohoto 
důvodu darovala roku 1720 Anna Terezie Fuchsová 2 tisíce rýnských na dokončení stavby a 

přislíbila i další dary v případě, že by předchozí nestačil. 
Gymnázium po svém přeložení z Korálkovského domu využívalo s kolejí vždy společné 

prostory. Roku 1717 se začalo přemýšlet o zbudování na jiném pro školu příhodnějším místě. 
Za nejvhodnější bylo vybráno prostranství za chrámem. Po vyřešení majetkových sporů 

s městem, kdy městská rada opět nechtěla svolit, mohla být stavba dovedena ke zdárnému 
konci roku 1721, kdy se ku příležitosti přestěhování školy konal dne 10. září zmíněného roku 
průvod městem. „V předu průvodu kráčel genius Tovaryšstva, pak žáci od parvy počínajíc; 
v čele každé třídy nesen byl obraz sv. patrona pro dotyčnou třídu určeného; žáky provázeli 
profesoři. Na konci kráčeli studenti – herci v maskách s Palladou Athenou. Celkem kráčelo 
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v průvodu 324 studujících. Slavnosti zúčastnilo se mnoho osob šlechtických.“92 Ve 
vyzdobeném divadelním sále v nejhořejším poschodí nové budovy sehráli studenti divadelní 
kus, na jehož konci uvedla Pallas Athena jména donátorů. Po té se celá společnost přesunula 
do sousedícího chrámu Tovaryšstva, kde slavnost vyvrcholila zpěvem Te Deum a udílením 

požehnání. Na budově o čtyřech patrech byl umístěn nápis „Gymnasium Glattoviense S. J.“93 

5.4. Působení jezuit ů klatovské koleje 

Při všech svých stavitelských snahách a starostech o zaopatření koleje nezapomínali 

představení řádu na svůj hlavní úkol, upevňování katolické církve. Kromě bohoslužeb, které 

se nejdříve konaly v kapli, kdysi ve Střelcovském domě pod Černou věží, a později v 

chrámu94, se jezuité pilně věnovali udílení svátostí. V Historii si rektoři pečlivě 

zaznamenávali, kolik osob přistoupilo daného roku ke sv. přijímání95. Dále se pravidelně 

zmiňuje udílení posledního pomazání, např. roku 1604 byl při morové nákaze počet velmi 

vysoký. Z těchto záznamů si můžeme učinit vcelku přesný obraz o náboženské situaci 

tehdejších obyvatel Klatovska. Generace měšťanů, „jejichž mládí náleželo ještě době 

předbělohorské“96, vymírala a dorůstala generace odchovaná v městské škole a latinské 

jezuitské škole. Obyvatelstvo bylo radními, jak líčí Vančura, povzbuzováno k pilnému 

navštěvování kostela, ke zpovědi či přijímání, což se stvrzovalo pověstnými zpovědními 

cedulkami.97 Husitské období bylo proklamováno jako příčina zkázy českého národa a město 

samo se všemožně snažilo odstranit poslední pozůstatky utrakvistické minulosti města. 

Zářným příkladem toho je žádost zaslaná do Prahy arcibiskupské konzistoři v roce 1670, kde 

radní prosili o zasvěcení kostela Beránka Božího sv. Vojtěchovi. Ve svém úsilí šli až tak 

daleko, že chtěli vykopat kosti z okolního hřbitůvku sv. Jakuba, kde se hojně pohřbívalo za 

utrakvistické slávy města. Zde nalezli odpočinek členové rodin Kaffunků, Korálků, 

Záhrobských aj. Žádost byla v Praze vyřízena souhlasně, až na otázku exhumace. Ta povolena 

nebyla, jelikož se nejednalo o pozůstatky zatvrzelých kacířů. 

5.4.1. Rekatoliza ční práce jezuit ů a klatovské biskupství 

V době kolem jednání o znovuvysvěcení kostela Beránka Božího, v roce 1670, začíná pražský 

arcibiskup, kardinál Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka, jednat s městskou radou o 

možnosti zbudování klatovského biskupství. Původně mělo být čtvrté biskupství umístěno v 
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95 Záznamy se vedly na základě spotřebovaných hostií. 
96 Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 148. 
97 Viz tamtéž. 



Plzni98, ale pro odpor tamních radních musel ze svého plánu upustit. Plzeňští namítali, že není 

u nich v městě žádných obav z kacířství. Není též možné, aby se vzdali patronátu nad 

kostelem sv. Bartoloměje ani jeho důchodů, z nichž tehdy arciděkan vydržoval čtyři kaplany, 

školního rektora a správce kůru. „Nadto má právo nositi ve zdech městských odznaky 

biskupství, což jim úplně postačí.“99 Kardinál měl již pro tento úřad vybraného hraběte 

Jaroslava ze Šternberku, syna svého přítele hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberku. 

Myšlenky na vytvoření tak lukrativního postu se však nemínil jen tak lehce vzdát, velice 

rychle si našel město náhradní, Klatovy. Jejich kraj velice dobře znal ze svých častých 

vizitací, a proto přikročil ihned k pátrání po vhodného statku v okolí, kterým by hmotně 

zaopatřil nové biskupství. 

K tomuto hledání přizval klatovské radní. Klatovští sice toužili po zřízení biskupství, ale 

nechtěli pro něj poskytnout budovy uvnitř města. Když se jich již při několikerém marném 

jednání rozhořčeně zeptal, zda by si neměl raději dle nich biskup svůj dům vystavět v povětří, 

napsal v dopise svému příteli, výše zmíněnému hraběti Holickému ze Šternberku že, „i kdyby 

toto možné bylo, obávám se, že budou naříkati, že jim beru vyhlídku do nebe“100. Radní totiž 

kardinála neustále odkazovali na Špitálské předměstí101 a na rezidenci v Klenovském domě 

nad Drnovým potokem, který by se prý dal spíše dle potřeby rozšířit levnou koupí okolních 

domů než kdejaké sídlo ve městě. Ačkoli docházelo ke kdejakým rozmíškám o místo 

rezidence mezi kardinálem a radou, byl dne 21. června roku 1671 zasedáním tajné rady 

zvolen hrabě Jaroslav ze Šternberku, skrze přímluvu u císaře, klatovským biskupem. Avšak 

rozhodnutí o koupi hlavního domu biskupství nepadlo. 

V roce 1672 se město snažilo zabránit koupi domu ve městě odkazem na privilegia z roku 

1640 od císaře Ferdinanda III., kterými bylo zakázáno vyšším stavům v Klatovech, jak městě, 

tak na předměstí, kupovat „grunt pod šos jejich městský náležící, leda by se rezervírovali z 

nich zároveň s jinými břemena městská postupovati“102. Otázka náležitého domu nebyla 

vyřešena ani roku 1675, kdy dne 29. dubna arcibiskup pražský Sobek z Bilenberku, umírá. 

Jeho nástupce, Jan Bedřich z Valdštejna, od provedení Sobkova záměru upustil a jmenovaný 

biskup klatovský se stal biskupem litoměřickým. Stalo se tak k nevelké radosti jezuitů, jelikož 

právě oni poukazovali na větší potřebu rozmnožení far, což by nové biskupství umožnilo, 

                                                 
98 Vytvoření čtyř biskupství, původně myšlenka kardinála Arnošta z Harrachu, v krajích: Litoměřickém, 

Hradeckém, Plzeňském a Bechyňském. 
99 Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II149. 
100 Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 150. 
101 Dnes přibližně předměstí Domažlické. 
102 Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 154. 



„aby věřící nemuseli mnoho mil do kostela chodit a za zimních nečasů nezůstávali bez křtů, 

bez pohřbů a nežili jako hovada“103. 

Členové jezuitského řádu totiž nekázali jen ve svém chrámu či kapli, ale navštěvovali 

sousední děkanský kostel, když už pak pominulo napětí mezi řádem a děkanským úřadem, 

kostel dominikánský a vůbec všechny kostelíky v přilehlých či vzdálených vesnicích. Každou 

neděli a ve svátek se konalo dvojí české kázání a v postní době bývalo kázání každý den. 

Obliba těchto jezuitských kázání byla skutečně velká, jak popisuje Antonín Podlaha ve svém 

pojednání o jezuitské koleji v Klatovech.104 Jedním z nejvyhledávanějších kazatelů byl P. Jiří 

Pelta SJ, jehož kázání si prý mnozí zapisovali.105 Kázání společně s výukou náboženství a s 

tzv. činností konverzátorskou bojovalo proti pozůstatkům staré české víry. Činnost 

konverzátorská byla vykonávána tzv. operates, což byli zvlášť k této činnosti vybraní členové 

řádu, kteří navštěvovali věznice, špitály i soukromé domácnosti a urovnávali např. manželské 

nesváry, odstraňovali magické amulety, pátrali po starých českých náboženských knihách, 

které pak shromažďovali ve své kolejní knihovně, či po knihách nemravného obsahu. Ty pak 

ničili. 106  

Katecheze probíhala každou neděli v chrámu či jako součást výuky na školách, a to nejen na 

gymnáziu, ale i ve škole triviální. Jezuité se skutečně snažili o co největší účast na těchto 

hodinách. Katecheta prý např. za odměnu rozdával obrázky svatých, které sám maloval, což 

někdy přilákalo i dospělé osoby107. Mnohem účinnější motivací však byly generální zkoušky, 

kdy o svátku Ignáce z Loyoly byly děti před celým kostelem přezkoušeny z náboženství a 

dobře odpovídající odměněny. 

Kronikář roku 1660 zařadil do kolejních záznamů jakousi úvahu o obrácení nekatolíků na 

římskokatolickou víru. Nejprve píše o situaci po Vestfálském míru, kdy mnoho obyvatel 

v Čechách přestoupilo ke katolické víře jen na oko a doufalo, že bude možné se znovu ke 

svému vyznání vrátit. Ti však po delší době zjistili, že jiné nebude cesty ještě dlouho. 

„Největší nesnáz byla s lidem a daleko největší s čeládkou venkovskou, která si zvráceně 

stěžovala, že se jí odpírá proti Písmu sv. přijímání z posvátného kalicha. Když pro to 

žádaného důvodu nepodávali, vytrvale se při svém tvrzení oháněli toliko jedinou autoritou 

svých předků, od jichž náboženství odstupovati jest bezbožnost.“108 Proto musela zakročit 

                                                 
103 Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 149. 
104 „Nejedni šlechtici z okolí, aby jim neušlo toto večerní kázání, přesídlili se na ten čas do města.“ Podlaha 203. 
105 Podlaha se odvolává na Peltova kázání nedělní a sváteční z let 1651 – 53 v rukopise univerzitní knihovny v 

Praze, Truhlář, katol. čes. rkps. č. 249. 
106 O těchto činnostech píše více Bílý, Jiří. Jezuita Antonín Koniáš. 1.vydání. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 277, 

ISBN 80-7021-191-1. 
107 Viz Podlaha 203. 
108 Historia collegii Clatoviensis r. 1661 (přepis Peters 17). 



světská moc a donucovat odpůrce hromadným vězněním tak dlouho, až se podrobili. 

Důkazem jejich úspěšné práce může být to, že v té době se již nikdo ze šlechtického stavu a 

ani z ostatní populace nehlásil ke staré víře.109 

5.4.2. Mariánský zázrak v Klatovech a jezuitská úct a ke svatým 

Barokní zbožnost je typická svou úctou ke svatým. V českých zemích představoval kult 
světců takříkajíc novinku, jelikož předchozí doba protestantství okázalé uctívání mučedníků 

církve odmítala. Jakýmsi koníčkem bylo shromažďování různých relikvií a jejich ukládání do 
malých oltáříků v kenotafech, jakési skleněné rakve s voskovou figurou a s několika úlomky 

svatých ostatků.110 Nejvyššího rozmachu pak dosáhl kult mariánský, jezuity dosti 
prosazovaný. Mnoho kostelů bylo zasvěceno P. Marii, mariánská výzdoba kostelů a to vše 
doprovázeno neutuchající vírou v zázrak. Lidem v té době někdy ani nic jiného nezbývalo. 
V co měl věřit člověk, který byl tehdy nakažen morem či černými neštovicemi a bylo dosti 

nepravděpodobné, že by se uzdravil. 
Klatovy navštívila morová smrt roku 1664, tehdy se říšští a francouzští vojáci vraceli z Uher 
po tzv. Vášvárském míru111do své vlasti a někteří nakažení touto smrtelnou nákazou zůstali 

poblíž města. Jezuité se o ně s nasazením vlastního života starali. Upravili pro ně jedno 
stavení a u městských radních si pro ně vyžádali hmotnou pomoc.  

O rok později dostala kolej od dvorního kazatele arciknížete Leopolda Viléma vzácný dar, 
sochu P. Marie vyřezávanou z dubu, ve kterém byla dle legendy nalezena zázračná socha P. 
Marie Foyenské. Socha byla po dlouhý čas vystavována v děkanském kostele. Téhož roku 
1665 byly za velké slávy přineseny ve slavnostním průvodu ostatky svatých mučedníků 

Cornelia, Cypriana a Martiniana. 
Stejně jako se slavily největší církevní svátky, uctívali jezuité dny sv. Ignáce a sv. Františka 
Xaverského a jejich ostatkům byla připisována zázračná moc pomáhat ženám při porodu a 

vůbec při jakémkoli uzdravení. Když byl v roce 1671 prohlášen papežem Klimentem X. za sv. 
František Borgia ( v pořadí třetí generál Tovaryšstva), konala se 19. července toho roku 
velkolepá oslava. V slavnostním průvodu, který včele s cechy vyšel z kostela sv. Jakuba, 
představovali studenti gymnázia výjevy ze života nového světce, po té členové řádu nesli 

obraz svatého a konečně byl průvod zakončen ostatními duchovními města v čele s 
přeštickým děkanem. Průvod byl doprovázen početným obecenstvem i z řad šlechtického 

stavu. Oslava byla zakončena mší v ještě nedokončeném jezuitském chrámu.112 
Vrcholem úcty jezuitů k P. Marii bylo zakládání mariánských družin. V Klatovech byla 

latinská družina „Panny Marie bez poskvrny počaté“ založena již v roce 1639 a téhož roku 
byla agregována v Římě stejnojmennou kongregací. Členy byli kněží, z řad laiků se jednalo o 
osoby znalé latinského jazyka (spíše tedy zástupci z řad šlechticů a také studenti vyšších tříd 
jezuitského gymnázia). Česká družina „Panny Marie na nebe vzaté“ s šedesáti členy z řad 
šlechticů a měšťanů vznikla o dvacet let později. Obě družiny se předháněly v okázalosti 
svých průvodů. Latinská např. pořádala na Velký pátek náboženský průvod městem, při 

kterém se účastníci oblékli v hrubou, pytlovou látku, na zádech někteří nesli břevna kříže a 
bičovali se do zad na způsob flagelantství.113  

                                                 
109 Více viz Historia collegii Clatoviensis r. 1661 (přepis Perers 17). 
110 Počet kenotafů se zvýšil do značné míry díky znovunalezení římských katakomb v 16. století, kde byly 

objeveny pozůstatky neznámých prvotních křesťanů. 
111 Sepsaný mír po vítězné bitvě habsburských a francouzských vojsk u sv. Gotharda (1. srpna 1664) nad 

tureckými vojsky. 
112 Viz Historia collegii Clatoviensis z r. 1671 (přepis Peters 14). 
113 Středověké flagelantství hlásalo sebemrskání jako projev kajícnosti a bylo v českých zemích od dob 

husitských věcí takřka neznámou. Až s návratem katolictví se u nás tento způsob rozvinul. Provozovalo se 



Oblibu si tyto družiny nezískaly u tehdejšího klatovského děkana Václava Klaudia, který si 
na družiny stěžoval na pražském arcibiskupství, že členství v družinách obyvatele odcizuje 

farnímu chrámu, což dokládá tím, že při jednom z jejich slavných průvodů opomenuli 
děkanský chrám.114 Jeho nástupce G. Sottner pak znemožňoval družině, aby navštěvovala 

v průvodu děkanský kostel. Nařídil, aby se v něm v době procesí konaly různé pobožnosti či 
náboženská cvičení. Do tohoto sporu zasáhla až arcibiskupská konzistoř, která nakonec 

skupině dovolila, aby mohla konat náboženské průvody i mimo kostel. 
Všechna tato činnost byla konána pro větší slávu Marie Panny, proto bylo podivné 

podezřívavé chování členů Tovaryšstva vůči klatovskému mariánskému zázraku v roce 1685. 
Tohoto roku 8. července v domě krejčího Ondřeje Hiršpergra se na obrazu Panny Marie 
objevil krvavý pot. Tento obraz byl posledním pozůstatkem z rodinného dědictví jeho 

manželky Anny. Tu si vzal do opatrovnictví komínář Bartoloměj Rizzolti, který pocházel 
z osady Re v italském Piemontsku. Z této rodné osady si sebou do Čech přivezl kopii 

zázračného rejského obrazu a choval jej po celý svůj život v nábožné úctě. Již v prvních 
letech manželství promrhal Hiršpergr celé manželčino dědictví a tak se časem rozhodl, že 
obraz prodá, což prý nakonec pro náhle propuklé onemocnění v rodině neučinil. Jednu z 

krůpějí, o kterých se Hiršpergrová nejdříve domnívala, že jsou od horké páry z praní, manžel 
rozmázl a ona prý byla krvavá. Na to byl zavolán jezuita P. Loučanský, který shledal, že se 
zřejmě jednalo o „drobný hmyz z nečisté domácnosti, načež oba manžele z toho trestal a 

napomínal, aby toho po druhé nedělali“ 115. Když však začal Hiršpergr tvrdit, že již před tím 
obraz zázračně působil nejen na členy jeho rodiny116, byl obraz po odchodu jezuity děkanem 
přenesen na oltář městského kostela, kde byl zázrak po celou noc oslavován zpěvy. „Když 

my, vyčkávajíce schválení ordinariátu, nechtěli jsme do chrámu choditi, nebyli jsme z počátku 
tupeni, když však potom bylo rozkázáno konzistoří Klatovským, aby byl obraz ukryt do 
zákonného vyšetření, tu ovšem zlořečením a kameny téměř jsme byli zasypáni, jakoby 

původcové zákazu.“117Avšak když byl zázrak uznán a byl nařízen veřejný průvod, přišli jej 
jezuité uctít v tomto procesí s celým gymnáziem, jehož žáci nesli sedm okázale zdobených 

korouhví. Podle všeho se však s tímto zázrakem do konce svého působení zcela nesmířil, což 
může být patrno z různých stížností na kolej ohledně hanobení obrazu, které vždy podařilo 
úspěšně vyvrátit. Jedna za všechny. „Při návštěvě hraběte Morzina v Klatovech zabředl prý 
jeho host kapucín Jovita da Vollaufano do rozhovoru s jezuitou J. Palladiem, při kterém na 

kapucínovu otázku, zda se dějí u obrazu P. Marie zázraky, prý jezuita odpověděl, že nic 
takového jim zatím nebylo v koleji oznámeno. Posléze pak ještě dodal, že za největší zázrak 

pokládá on skutečnost, že k němu putuje tolik tisíc lidí.“118Tento výrok se velice rychle 
rozšířil po celých Klatovech a kolej se jen těsně vyhnula úhoně ze stran rozhořčených 

věřících. Otázkou zůstává, proč takový postoj jezuité k zázračnému obrazu zaujali. Někteří se 
domnívají, že tak učinili z čiré závisti vůči městskému kostelu, který tak přilákal mnoho 

oveček pod svá křídla a z toho mu samozřejmě plynulo mnoho dobrého. Je však na výsost 
pravděpodobné, že jezuité byli k tomuto zázraku velice skeptičtí, jelikož zřejmě znali povahu 

Ondřeje Hiršpergra, který se po instalaci obrazu stal jeho ochráncem a z této činnosti mu 
pramenila doživotní renta. A dle radních záznamů je jisté, že i město na zázraku vydělávalo, 

                                                                                                                                                         
hlavně zejména na Velký pátek, kdy se chodívalo za záře pochodní, v čele jeli na koních Herodes, Pilát a 
ostatní soudci Ježíše Krista, a na alegorických vozech byly předváděny živé výjevy z umučení Páně. Viz Hora 
– Hořejš 85. 

114 Podlaha uvádí na s. 208, že děkan Klaudius, ač býval spíše nakloněn dominikánům než jezuitům, na sklonku 
svého života se obklopoval jezuity a když roku 1664 zemřel, odkázal koleji svou cennou knihovnu. 

115 Historia collegii Clatoviensis r. 1685 (přepis Vančura Dějiny někdejšího král.města Klatov, 1/II 218). 
116 O uzdravení dítěte a Matěje, syna kováře z Domažlic viz tamtéž. 
117 Historia collegii Clatoviensis r. 1685 (přepis Peters 22.). 
118 Peters 23. 



jelikož účast věřících na různých poutích a trzích byla velká a touha odnést si nějaký ten 
obrázek na památku též.119 

Jako by odvetou k zázračnému mariánskému obrazu měly být získané ostatky mučedníka 
sv. Oenestina, vyzdvižené z hřbitova sv. Priscilly v Římě, které byly darovány koleji od Anny 
Marie Františky, kněžny z Florencie. Ty byly přivezeny do klatovského hřbitovního kostela 
sv. Jakuba 15. června 1729 a slavnostně přeneseny o týden později za slavného průvodu do 

jezuitského chrámu. 

5.4.3. Jezuitské gymnázium a dramatické hry jeho žá ků 

V roce 1654 bylo na gymnáziu zapsáno kolem 220 studentů a mohlo tak nabýt již řádné 
gymnazijní formy rozdělením do pěti tříd, k nimž byla připojena ještě jedna třída nižší. Každá 
pak byla svěřena na starost jednomu profesovi a rektorovi. Ústav měl charakter akademického 

gymnázia a počet žáků v dalších letech různě kolísal. Jejich jména se dozvídáme jen 
ojediněle, a to pouze o studentech, kteří po dokončení gymnázia byli posláni do brněnského 
tirocinia studovat filozofii a teologii. Zpravidla se jednalo o jednoho či dva studenty ročně. 
Jinak známe jen některé výčty studentů, kde se uvádí pouze jejich stavovská příslušnost. 
Jezuité si samozřejmě kladli za čest vychovávat budoucí vysoké představitele. Jelikož 

tradičním cílem jezuitské výchovy bylo vychovávat tzv. vůdce, tj. muže a ženy, kteří budou 
moci zaujmout ve společnosti zodpovědná postavení a budou tak působit svým pozitivním 

vlivem na ostatní, mnozí jejich odpůrci jim v tomto ohledu vytýkali skryté politické 
ambice120. 

Vyučování bylo svěřeno z části kněžím, jejich počet kolísal od devíti ke čtrnácti, částečně 
magistrům. Těch bývalo kolem pěti a vyučovali zpravidla v nižších třídách od principie až 
k syntaxi, případně pak poetice, kdežto kněží vyučovali v humanitních třídách poetice a 

rétorice. Členové řádu v Klatovech se poměrně často střídali, což pro gymnázium bylo spíše 
na závadu. I přesto se gymnázium těšilo po všechen čas velké úctě a vážnosti mezi všemi. 
Důkazem toho je zápis z roku 1682, kdy na gymnázium poslala své syny i jedna šlechtická 

bavorská rodina. Ústav si též nemohl stěžovat na nedostatek sponzorských darů k 
zaopatřování chudých studentů. Např. v roce 1690 31. ledna odkázala veškeré své nemovité 

jmění jezuitské koleji paní Kateřina Lucie Stránská, které mohlo být v případě nutnosti 
prodáno a tím se měla zřídit fundace na vydržování jednoho či dvou studentů schopných 
řádného studia a hudbě, kteří by se v semináři cvičili ve zpěvu či hře na nějaké hudební 

nástroje.121 
Školní rok zpravidla začínal v polovině listopadu a v polovině října končil. V obdobích 

mezi lety 1650 - 1690 bylo vyučování pravidelné. K jeho přerušení došlo jen výjimečně, jako 

např. ve výše zmíněném roce 1665, kdy muselo být vyučování předčasně ukončeno pro 

závady v klenutí nové koleje. Dále bych pak zmínila rok 1663, kdy z důvodu vpádu tureckých 

vojsk na Moravu musely být školy rozpuštěny, jelikož většina obyvatel ze strachu prchala.122 

Brzy však poplach pominul a mohlo se ve výuce čile pokračovat. V době rozsáhlé epidemie 

                                                 
119 Různými glejty a nařízeními bylo městu přisouzeno jediné právo malovat kopie zázračného obrazu a kdo 

chtěl obrázky prodávat, musel je od kostela, potažmo města, kupovat. Viz Vančura Dějiny někdejšího 
král.města Klatov, 1/II 235. 

120 „A ť už byl jakýkoli dřívější výklad tohoto cíle výchovy, nynějším účelem jezuitských učilišť – ve shodě se 
současným chápáním Ignácova světového názoru – není příprava sociálně – hospodářské elity, nýbrž spíše 
výchova vůdců ve službě druhým.“ Příznačné rysy jezuitské výchovy 22. 

121 Viz Peters 34. 
122 Jezuité vypravili ze svého střeleckého panství 13 a ze štěpánovického 2 ozbrojené muže. 



moru roku 1680, kdy vlna zasáhla takřka celé Čechy a do Klatov, nenakaženého města, se 

utekl i královský místodržící, bylo omezeno přijímání nových studentů. Nejdelší přerušení 

vyučování bylo způsobeno rozsáhlým požárem z roku 1689 popsaném dříve v kapitole o 

stavbě jezuitského chrámu. 

Představený dbal vždy na čest svého ústavu a tak nemohlo zůstat bez povšimnutí, 
když roku 1712 člen jednoho kláštera vzdáleného od Klatov tři míle, jiný popis 
v pramenech bohužel není, zřídil latinskou školu a začal vydávat žákům vysvědčení, 
na kterých se podepisoval jako „professor humaniorum“ a využíval ještě i pečeť 
výše nespecifikovaného kláštera. Prefekt klatovského gymnázia žádal od něj bližší 
vysvětlení a doložení jeho tvrzení. Avšak škola pak byla hned na to bez jediného 
vysvětlení raději zrušena. Její žáci pak přešli na gymnázium do Klatov se slovy, že 
„zde se zdarma učí, v klášteře žádali od nás roční plat 156 rýnských“123. 
Zlomem v životě gymnázia se stal rok 1740, kdy na český trůn nastoupila Marie 
Terezie. Byly přijaty nové studijní řády a na jejich základě došlo k rozšíření výuky o 
dějepis, povinnou němčinu a přírodní vědy. I přesto zůstávala vedle latiny 
vyučovacím jazykem také čeština a patří k nehynoucím zásluhám jezuitského řádu, 
že po celou dobu existence gymnázia v Klatovech byla čeština používána jako 
plnohodnotný vyučovací jazyk. Jezuité vychovali řadu českých vzdělanců, kteří stáli 
u zrodu českého národního obrození. 
Očekávanými akcemi gymnázia, pokud pomineme veřejné disputace, byla vždy 

veřejná divadelní vystoupení žáků za vedení jejich profesorů. Divadelní 
představení se většinou pořádala při církevních svátcích jako součást průvodu či 
při jiných významných událostech. Tak tomu bylo i roku 1699, kdy se hrálo 
klatovské městské radě, která tehdy osvobodila jezuitskou zahradu i oba domy 
od všech poplatků a odpustila i za více jak čtyřicet let jejich nahrazení.  

Bylo pravidlem, že každá třída hrála jednou ročně a stejně jednou ročně více tříd či 
celé gymnázium společně. Tato představení byla jakousi třešničkou na dortu 
školního roku, jelikož se při nich rozdávaly odměny za uplynulý školní rok. 

Dramata si skládali třídní učitelé sami a v případě, že by ten který vyučující 
veršování nesvedl, raději se upustilo od plánovaného vystoupení, jelikož nebylo 
zvykem, aby mu jiný vypomohl či aby se hrály starší hry. Magistr měl pak na 
starosti divadelní rekvizity, které byly jistě vyzdobeny dle vší barokní 
symboliky. Před představením zval jeden z kněží a roznášel tištěné nebo psané 
pozvánky s programy, tzv. periochae. 

Jelikož každá kolej zasílala každoročně vždy tato pozvání a vůbec zprávu o své činnosti 

provinciálovi124, bylo možné dohledat některé názvy hraných dramat. První hra se uvádí roku 

1641 pod názvem „Asotus“, dále pak roku 1646 „Theodorich, král Ostgotů“, roku 1655 „Sv. 

Zikmund, král a mučedník“, roku 1657 „Všechny stavy opovrhují pravdou, všude vládně lež a 

klam“, zřejmě velmi na tu dobu kritická hra. Často v různých knihách vzpomínanou hrou byla 

roku 1674 „Abraham prosí za Pětiměstí“ a roku 1686 ztvárnili studenti sloup vedoucí Izraelity 

do Zaslíbené země jako paralelu s vedením císařských vojsk proti Turkům. V pozdějších 

                                                 
123 Podlaha 207. 
124 Švec uvádí jméno badatele Ferdinanda Menčíka, který se dopídil mnoha těchto pozvánek na klatovská 

dramata ve vídeňské národní knihovně. Bohužel jeho další vědeckou práci či nějakou jeho publikaci 
nezmiňuje. 



letech se hrály spíše jen pašijové hry a od roku 1762, kdy už byl jezuitský řád zrušen, zprávy 

nejsou, tato doba již nebyla příznivá pro školská dramata. Osvícenství a racionalismus v nich 

viděly pouze ztrátu času. Dne 19. prosince roku 1768 dvorní dekret zcela zakázal divadla na 

školách.125 

Divadlo bylo oblíbeným výchovným prostředkem jezuitů, jak jsem již v  kapitole o 

jezuitské pedagogice zmínila. Divadelním vystupováním se tříbila paměť a učila jistému a 

uhlazenému vystupování, správné řeči apod. Žáci nacvičováním her získávali bohaté 

zkušenosti, kterých by jen nesnadno nabyli v prostých místnostech učeben. Hry působily 

výchovně nejen na studenty, ale také na obecenstvo přicházející v den slavností ze širokého 

okolí. Bylo jedním z možných prostředků evangelizace.126 Za 120 let trvání divadelních her 

na klatovském ústavu se zachovalo na 60 divadelních programů. 

Nejvýznačnějšími studenty tohoto gymnázia byli Josef Dobrovský a Václav Matěj 

Kramerius, syn kostelníka děkanského chrámu. 

                                                 
125 Viz rukopisná zpráva Hermann Hofmann „Das Jesuitendrama in Klatovy“ (přepis Švec 32-38). 
126 V dnešní době to tuto formu naplňují hromadné sdělovací prostředky. 



6. Zrušení Tovaryšstva Ježíšova a jejich odchod z K latov  

Od počátku 18. století se stále více množila kritika zaměřená především na školské působení 

Tovaryšstva a na jeho snahy o získání politického vlivu v zemi. Ačkoli posledně zmíněný bod 

kritiky již nebyl v této době tak markantní. Osvícenští panovníci zdaleka tak nelnuli 

k jezuitským duchovním rádcům, jak činili jejich předchůdci. 

Evropský „antijezuitismus“ se stal jedním z význačných rysů 18. století. Lze v zásadě 

rozlišit tři protijezuitské skupiny. V první řadě se jednalo o osvícenské laiky, odpadlé 

katolíky, intelektuály i publicisty a skladatele aktuálních pamfletů ve Francii a v Říši. 

Druhými skalními odpůrci řádu byli francouzští a nizozemští jansenisté, kteří s jezuity vedli 

již mnoho let teologické spory. Jiná protijezuitská skupina vznikla uvnitř římské katolické 

církve z členů jiných řádů, které útočily na jezuitskou nadvládu v oblasti vyššího školství a 

v oblasti misií, kde jezuité stále ještě prosperovali127. A nakonec se i noví katoličtí 

reformátoři, často z řad vysokého světského kléru, v podstatě ve všech tehdejších monarchiích 

stávali aktivními odpůrci Tovaryšstva Ježíšova. 128 

Antijezuitská ofenzíva byla soustředěna v evropském měřítku již kolem poloviny 18. století, 

ale četným kritikám muselo Tovaryšstvo odolávat i dříve. „Nejinak tomu bylo u nás, kde se 

zvlášť silná kritika jezuitského řádu objevila hned v prvních desetiletích 18. století 

v souvislosti se snahami o zlepšení stavu pražské univerzity.“129 

Nová situace nastala zásadními studijními reformami Marie Terezie. Postupně bylo 

upraveno formální uspořádání vysokých učení v celém Rakousko – Uhersku bez větších 

ohledů na místní tradice.130 Reformy předepsaly i užívání závazných učebnic, dosadily na 

školy nové státní úředníky, studijní ředitele. Dle Čornejové bylo pro jezuity největší ranou, 

když byli na profesorské posty teologické katedry dosazeni nejezuité (1762 – 1763).131 

Roku 1765 Ludvík XV. tento řád ve Francii zakázal, ve Španělsku byli jezuité nařčeni 

z úkladů proti králi, zatýkáni a vypovídáni ze země. V českých zemích a celé střední Evropě 

se protijezuitské tendence zaměřovaly hlavně proti nadvládě řádu ve školské sféře. 

Dne 21. července roku 1773 vydal papež Kliment XIV. breve132 Dominus ac redemptor 

noster133, jímž byl jezuitský řád zrušen. Papež Kliment XIV. se domníval, že se řád v průběhu 

                                                 
127 Na jihoamerickém kontinentě vznikaly svébytné duchovní státy či provincie, vymykající se dohledu 

evropských mocností. 
128 Viz Čornejová 202. 
129 Čornějová 203. 
130 Klatovské gymnázium bylo přeloženo do Písku, čehož klatovští radní velice litovali a snažili se stav změnit. 
131 Čornejová 205. 
132 Nejednalo se tedy o bulu, jak se někdy nesprávně uvádí.  



let odklonil od duchovní cesty předurčené sv. Ignácem. Mimo jiné neschvaloval benevolentní 

přístup kleriků vůči mimoevropským národům, kdy akceptovali mnohé „pohanské“ zvyky a 

nedbali na mínění autorit obecné církve a usilovali o dosažení světské moci.  

V breve se dále píše: „… po zralém uvážení, z bezpečného poznání a z plnosti moci 

apoštolské často jmenované Tovaryšstvo Ježíšovo zrušujeme a potlačujeme, zrušujeme a 

odstraňujeme vůbec a zvláště všecky jeho povinnosti, služby a správy, domy, školy, koleje a 

místa jakákoliv, v kterékoliv krajině, království a říši se nalézající… ustanovujeme, aby 

navždy zničena a úplně zrušena byla všeliká a jakákoliv moc představeného generála, 

provinciálů, visitátorů a jakýchkoliv řečeného Tovaryšstva představených jak ve věcech 

duchovních, tak světských…“134 

Z Klatov jezuité odešli v létě roku 1773, kdy veškerý nemovitý majetek řádu byl převeden 

pod císařskou správu. Osudy exjezuitů byly různé. Největší počet kněží přetrval v úloze 

městských zpovědníků a kazatelů, jen několik málo mohlo i nadále působit na misiích. Ani 

učitelé a „informátoři“ 135 nebyli výjimkou. Dále se někdejší členové Tovaryšstva uchytili 

v roli domácích kaplanů a duchovních úředních písařů či úředníků na konzistoři. 

Jedinou zemí, kde nebylo vyhlášeno zrušení řádu, bylo pravoslavné Rusko. Stalo se 

útočištěm jezuitů a z této země byl řád vypovězen až po obnovení řádu roku 1814. 

Tehdy došlo k plné rehabilitaci v bule Pia VII. Sollicitudo omnium eccelesiarum. Jezuité se 

navraceli na svá původní působiště, ale jen málokde proběhl tento návrat hladce. Nové 

Tovaryšstvo se soustředilo více na misijní práci, exercicie a katechezi. V moderní době 

nedosáhlo nikdy vlivu a moci, které získalo v časech rozmachu starého řádu, před rokem 

1773. Do Českých zemí se jezuité vrátili roku 1853 na Bohosudov a pak i roku 1866 ke sv. 

Ignáci do Prahy. Do Klatov se Tovaryšstvo nikdy nevrátilo. 

                                                                                                                                                         
133 „Pán a vykupitel náš“ 
134 Čornejová s. 208 (z originálu přeložil Tomáš V. Bílek). 
135 Takto se označovali soukromí učitelé ve šlechtických a měšťanských domácnostech. 



7. Role jezuit ů v povědomí obyvatelstva Klatov v sou časné dob ě  

7.1. Historie jezuitských budov po jeho zrušení rok u 1773 do sou časnosti 

Při svém odchodu z města roku 1773 zde jezuité zanechali kromě kostela sv. Ignáce a 

Neposkvrněného P. Marie, školní a kolejní budovu a na ni navazující budovu semináře. Od 

tohoto roku byla kolej využívána jako jízdárna a kasárna. Ani při stavbě nových klatovských 

kasáren kolem roku 1892 se situace nezměnila, zůstala tak stále majetkem „vojenského eráru, 

kterýž nepropustí je k žádným jiným účelům“136. V citovaném článku se hovoří o nutných 

opravách stávající koleje – kasáren, které by měly být provedeny stavitelem Vincentem 

Bláhou do 1. září 1893. O jaké úpravy se jednalo, bohužel nevíme, ale jelikož v té době bývá 

Šumavan při takovýchto událostech dosti popisný, můžeme usoudit, že se jednalo zřejmě jen 

o drobné opravy, ne o žádné radikální přestavby, ale i tak nám do dnešní doby nezůstaly 

v podstatě žádné pozůstatky po architektonické výzdobě interiéru koleje.  

Kolej sloužila k vojenským účelům až do roku 1994, kdy celý objekt přešel 
smlouvou z 19. prosince 1994 do majetku města Klatov. Dnes ho tedy společně 
se stavbou semináře spravuje Správa bytového hospodářství Klatovy. Jeho 
vstupní prostory a suterén jsou využívány jako obchodní centrum a zbytek byl 
upraven pro potřeby městské knihovny, která je umístěna společně s 
pečovatelskou službou v zadním křídle. Vedení knihovny se při opravách snažilo 
maximálně spolupracovat s památkáři a na finální podobě prostor je to skutečně 
znát. Alespoň koleji se dostalo toho nejvhodnějšího využití. 

Další budovou, kterou zde zanechali jezuité opuštěnou, bylo sídlo gymnázia. Ještě po 

zrušení řádu se snažila obec zachovat gymnázium městu a nechávala v něm učit bývalé 

jezuitské profesory. Na sklonku 18. století však byly Marií Terezií učiněny již výše 

zmiňované rázné reformy na poli školství. Zrušením latinských škol a na místo nich 

zavedením škol hlavních se stala hlavním jazykem němčina. Klatovské gymnázium bylo 

přeneseno roku 1778 do Písku. Náhradou za něj byla vytvořena v Klatovech hlavní škola 

německá, která převzala budovu po gymnáziu a sídlila v něm až do roku 1881. Snah o 

znovuzavedení gymnázia v Klatovech se ale měšťané nevzdali, a proto hned po smrti Marie 

Terezie se ucházeli Klatovští o jeho obnovení. Ale žádosti z roku 1781, 1784 a 1790 byly 

z Vídně zamítnuty137. Po zaslání žádosti z roku 1791 sice císař přislíbil Klatovsku a 

Prácheňsku obnovení gymnázií, ale po jeho smrti a za císaře Františka II. uplynulo deset let, 

než se v Klatovech podařilo dosáhnout znovuotevření vytouženého ústavu. Stalo se tak až 

v roce 1812, ne v budově dřívější, ale v sídle dřívějšího dominikánského kláštera, a členy 

                                                 
136 Šumavan. 2. 7. 1892. roč. 25, č. 13, s. 113.  
137 Švěc 40. 



pedagogického sboru byli přizvaní členové benediktinského emauzského kláštera v Praze. 

Podstatná změna se stala až roku 1848, kdy dle nové osnovy byla gymnázia doplněna dvěma 

třídami, sedmou a osmou, a rozdělena ve dvě oddělení. Počet emauzských pedagogů se časem 

stále více a více ztenčoval, až roku 1870 opustili gymnázium poslední kněží a ústav byl 

předán světské správě.138 

Jezuitský seminář sv. Josefa, další to nuceně opuštěná budova řádu, byl zřízen pro 

ubytování a stravování studentů gymnázia. V roce 1892, tedy ve stejné době, kdy se jednalo o 

opravách koleje, se uvažovalo i o vytvoření nového právovárečného pivovaru měšťanstva 

v Klatovech. Ten byl následně zřízen právě v budově bývalého semináře, která dle záznamů 

delší dobu ležela ladem. Prostory vzniklé přestavbou semináře daleko více vyhovovaly 

potřebám parního pivovaru než stávající stavení u kaple sv. Rocha na Špitálském předměstí, 

ve kterých byl pivovar rozmístěn. 

V neposlední řadě zde zůstal chrám sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie, který se 

roku 1791 po požáru dostal pod správu obce. Ta však nalezla pro jeho opravu finance až 

kolem roku 1868 a protáhla se až do roku 1896. Tehdy byla stavba znalecky zrestaurována. 

Ve dvacátém století se větší opravy neprováděly. Význam má pouze rekonstrukce oltářů 

kolem roku 1941. V 80. letech byl kostel díky snahám tehdejšího patera Šestáka nově omítnut 

a byly opraveny věže i střecha. Raritou při této opravě bylo využití tzv. závěsných spon, kdy 

nemuselo být použito lešení. Je bohužel škoda, že tento patent otce Šestáka tehdejší odborníci 

neuznali, přestože v celé řadě jiných států byl velmi často využíván právě při opravě památek. 

Pod chrámem se rozprostírají rozsáhlé krypty, které jsou dnes známy spíše pod názvem 

katakomby.139 Posledním pohřbeným byl Antonín Weichs v roce 1783, jelikož o rok později 

bylo z moci císařské zakázáno pohřbívání v kostelích. Celkem bylo v kryptách pochováno asi 

200 osob a jejich jména se vyrývala na olověné destičky, kterými byly opatřeny původní 

dubové rakve. K mumifikaci těl bylo postaveno důmyslné větrání, kterým docházelo k 

postupnému vysoušení mrtvých těl. 

V roce 1937 byla celá řada průduchů ve sloupech a pilířích nedbale zasypána a došlo tak 

k narušení vzduchového proudění. Následně napadla mumie plíseň a hniloba. Červotoč pak 

napadl dubové rakve. Ke zkáze přispěla i velká návštěvnost a vandalismus. Většina těl 

podlehla zkáze a byla pohřbena do hromadného hrobu na svatojakubském hřbitově. K nápravě 

                                                 
138 O další historii ústavu pojednávám ve své ročníkové práci z 1. ročníku z předmětu pedagogika Gymnázium 

Jaroslava Vrchlického v Klatovech, 2002. 
139 Zaujímají podzemní prostor celé příčné lodi a presbyteria a táhnou se i pod pravými bočními kaplemi až 

k jihovýchodní věži. 



stavu byly první kroky učiněny až v roce 1963. Katakomby patří v dnešní době, stejně jako 

kostel, farnosti. 

7.2. Připomínkové akce a duchovní poz ůstatky 

Poslední výstava připomínající působení jezuitů v Klatovech v Hostašově muzeu se konala 

roku 1995, která se týkala hlavně výročí klatovského mariánského zázraku; dle momentálních 

plánů muzea se žádná podobná výstava k tématu jezuitů vracet nebude, samozřejmě kromě 

základních informací obsažených ve stálé expozici muzea o historii Klatov. 

Nejnovější krok v podobných aktivitách učinila Městská knihovna v Klatovech, která 

společně s katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity 

uspořádala k příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína konferenci Balbínovská 

Miscellanea. Ta probíhala ve dnech 3. a 4. prosince v roce 2001 a v rámci tohoto projektu 

bylo předneseno mnoho zajímavých referátů. Hlavním cílem bylo připomenout význam 

Balbínovy osobnosti pro český jazyk, ale kromě lingvistických a filologických referátů byl 

přednesen Mgr. Karlem Černým referát s názvem Klatovská miscellanea – příspěvek ke 

každodennosti koleje Tovaryšstva Ježíšova na počátku 18. století 140a také referát Doc. Phdr. 

Viktora Viktora, Csc Profesoři klatovské jezuitské koleje141. Všechny přednesené práce142 

měly však ještě dílčí a snad mnohem významnější cíl, snahu představit české baroko v reálné 

podobě, která byla v posledních dvou stoletích deformována buď odmítavou kritičností, nebo 

neobjektivní apologetikou. Seminář jasně upozornil na možnost vzniku reálnějšího 

panoramatu českého baroka. 

4. a 5. června roku 2003 se konal seminář ve Vranově u Brna Úloha církevních řádů při 

pobělohorské rekatolizaci143. V rámci setkání zazněl referát Jany Svobodové Jak zasáhly 

církevní řády do života Klatov?144, kde autorka svůj atraktivní příspěvek zakončuje poetickou 

myšlenkou, avšak nepodloženou. Na stránce 169 píše o skutečnosti, že některé tradice 

zavedené jezuity přetrvávají v Klatovech dodnes. Mnoho věřících se schází o svátcích 

v jezuitském kostele a během jubilejního roku chodí jen do kostela se zázračným obrazem.  

Dle mého názoru a zkušenosti se toto řešení děje již po dlouhá léta spíše z vůle místního 

děkana, v dnešní době P. Bachana, z důvodů blízkosti Arciděkanského kostela k faře, díky 

malé návštěvnosti běžných mší145 či z touhy uchovat jezuitský kostel příštím generacím příliš 

                                                 
140 Balbínovská Miscellanea s. 57 – 62.  
141 Tamtéž s. 77 - 81. 
142 Celý program konference uveden v příloze č.2. 
143 Seminář byl podporován Grantovou agenturou České republiky, grant č. 404/01/0202. 
144 Čornejová, Ivana. Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. s. 165 – 169. 
145 Jejich počet během týdne se od roku 1989 velmi snížil a není ani mnoho vypomáhajících farářů. 



neopotřebovaný a chránit cenné sochy před krádeží. Autorka se dále zmiňuje o existenci 

mariánských družin s mylným přesvědčením, že se jedná o pozůstatek jezuitských dřívějších 

skupin. K vyvrácení tohoto tvrzení mám již pádnější argumenty než k předchozímu. Došlo 

zde k čiré záměně pojmů. Již od roku 1998 v Čechách působící Mariina Legie byla zaměněna 

s výše popsanými mariánskými družinami. Katolické hnutí Legio Marie, které již několik let 

našlo své zastánce i v Klatovech, má své kořeny v irském Dublinu, kde vzniklo roku 1927 

z podnětu Franka Duffa a o deset let později mu papež Pius XI. udělil požehnání. Jan Pavel II. 

při setkání s legionáři, tak si říkají členové tohoto hnutí, vyzdvihl hlavně jejich aspekty 

aktivního křesťanského života křesťana a mariánskou spiritualitu hnutí, jedním hlavních 

činností cílů skupiny je misijní činnost.146 Klatovská skupina se bohužel příliš viditelně 

neangažuje, jediným misijně zaměřeným výstupem je udržování farní nástěnky. 

                                                 
146 Co je Mariina Legie? [online]. 2003 [cit.2005-04-18]. Dostupný z www: <http://klatovynet.cz/farnost/spolecenstvi.asp>.  



8. Závěr 

Při tak mohutném rekatolizačním působení je dosti obtížné na závěr jednoduše shrnout 
důležité body jezuitské činnosti v Klatovech. Z historických záznamů jasně vyplývá, jaký vliv 

mělo duchovenstvo na tehdejší lid. Jezuitský řád přispěl v Čechách k rozvoji a utvrzení 
katolické víry. Splnil to, co si předsevzal. Ještě dnes na nás staří otcové jezuité mohou 

promlouvat z knih či jen volně působit prostřednictvím svých stavebních komplexů. Ovšem 
z minulosti se žít nedá a já zatím nenalézám na Klatovech žádné přímé působení tohoto řádu, 
kromě atmosféry vytvářené dávno zbudovanými stavbami. Mnoho lidí tento řád již ve svých 

myslích pohřbilo, jelikož není příležitostí, jak by se našinec běžně s jezuitou potkal. 
Samozřejmě si můžeme položit otázku, zda jezuité na Klatovsku působit chtějí a vůbec 

mohou při malém počtu řeholníků v dnešní době. Je to škoda, jelikož ve své tradici toho mají 
mnoho, čím by nás mohli obohatit. Bohužel malá iniciativa církve k působení navenek je pro 

dnešní dobu typická.  
Pevně věřím, že tato moje lamentace na závěr se stane během příštích let nepravdivou a 

bude znovu navázán kontakt mezi městem a jezuitskou provincií. První vlaštovkou již mohla 
být výše zmíněná konference Balbínovská Miscellanea, kde vystoupili mladí fanoušci starých 

jezuitských divadel a pod vedení člena jezuitského řádu sehráli dramatický kus.147 
Závěrem bych zde chtěla uvést jeden starý jezuitský vtip, který by mohl být radostným 

proroctví SJ v Čechách. 
                                                  Co neví ani Bůh 

Jsou tři věci, které neví ani Bůh: 

Zaprvé: kde berou žebravé řády peníze. 

Zadruhé: kolik je ženských řádů a kongregací. 

A zatřetí: co chystají jezuité… 

                                                 
147 O této události jsem se dozvěděla od pí Mileny Hálkové, pracovnice muzea, která je spoluautorkou 

zmiňovaného sborníku referátů. 



9. Resumé 

My finally work depicts the history of „The Company of Jesus” from its foundation in 1540 

till its suppression in 1773 and lays the emphasis on its activity in Klatovy. First Chapter 

describes the most important moments of Saint Ignatius y Loyola, the founder of the order 

and it also gives notice about the first years of order ´s existence. 

The second Chapter comprises the brief commentary on the works of Saint Ingnatius -  

“Constitutions” and “Spiritual Exercises”. At the same time this chapter clarifies the spiritual 

principles and illustrates in detail the principal field of order’s activity. (Chapter 3.3.) 

This finally work carries on brief description of the situation in Bohemia and in the region of 
Klatovy after the arrival of Jesuits to Klatovy (Chapter 4). The activity of Jesuits in Klatovy 
can serve as a visual example of the order´s influence on the development of certain towns in 

Bohemia and Moravia. Concrete information about the town history is also a part of this 
chapter(5). The last chapter briefly features the history of buildings after the suppression of 

the Jesuits order and the present awareness of town´s inhabitants about the history of Jesuits. 
In the attachments you can also find the photographs of described places and images. 
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11. Přílohy. 

Příloha č. 1 – Klatovy v obrazech (fotografická příloha) 
Příloha č. 2. – Program konference Balbínovská miscellanea 
 

 
 
Příloha č. 1 

Seznam fotografické přílohy – Klatovy v obrazech 

1. obr. Černá věž a kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie. 
2. obr. Náměstí míru. 
3. obr. Kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie. 
4. obr. Portál jezuitského kostela. 
5. obr. Volné prostranství vedle kostela. 
6. obr. Pohled na kostelní věž od vchodu do katakomb. 
7. obr. Pohled na kostel z oken bývalé jezuitské koleje. 
8. obr. Průhled Balbínovou ulicí od náměstí. 
9. obr. Budova dřívějšího gymnázia. 
10. obr. Detail nápisu nad jedním z oken budovy gymnázia. 
11. obr. Budova koleje a seminář. 
12. obr. Kolejní schodiště. 
13. obr. Vojenská výzdoba koleje. 
14. obr. Arciděkanský chrám. 
15. obr. Vnější městské hradby. 
16. obr. Kaple Zjevení Panny Marie. 
17. obr. Obraz P. Marie Klatovské. 
 
Foto autorka, pokud není uvedeno jinak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Pohled na Černou věž a kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie od jihozápadu. 

Za stromy je možné rozeznat budovy dřívější jezuitské koleje a semináře, které se od Černé 
věže táhnou po celé levé straně fotografie. 



 

 
 

2. Náměstí míru s kostelem sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. 
Marie a Černou věží v sousedství s městskou radnicí na levé 
straně a s budovou dřívější jezuitské koleje na straně pravé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. Kostel sv. Ignáce a Neposkvrněného početí P. Marie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Portál jezuitského kostela se sochou sv. Ignáce z Loyoly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Volné prostranství vedle kostela s vchodem do jezuitských katakomb. 

V pozadí na chrám volně navazuje budova dřívějšího gymnázia.  
 
 
 



 

 
6. Pohled na kostelní věž od vchodu do katakomb. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Pohled na kostel z oken bývalé jezuitské koleje. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Průhled Balbínovou ulicí od náměstí. Po levé straně vchod do kolejní 
budovy, těsně na ni přisedá na pozadí budova semináře. Za kostelem se 
rýsuje stavba gymnázia.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Budova dřívějšího gymnázia na rohu Balbínovy a Denisovy ulice 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Detail nápisu „Gymnasium Societatis Iesu“ nad jedním z oken budovy 
bývalého gymnázia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Po levé straně budova koleje a na ni navazující budova semináře. Zde je 
možné do budovy vstoupit z Balbínovy ulice. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Zrekonstruované schodiště v kolejní budově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Dnes již neexistující památka na dobu, kdy 
jezuitská kolej sloužila vojenským účelům 
čs.socialistické lidové armády. Nyní jsou zde 
vstupní prostory Městské knihovny. (foto Městská 
knihovna Klatovy) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Arciděkanský chrám Panny Marie (pohled z parku mezi vnitřním a 

vnějším opevněním). 
 
 
 

 
15. 

Vnější městské hradby v pohledu od kaple Zjevení Panny Marie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Kaple Zjevení Panny Marie, zvaná též „Chaloupka“, postavená roku 

1686 na místě Hirsbergerovy chalupy. Za sochami sv. Václava a 
Panny Marie stával špitál z roku 1725. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Obraz P. Marie Klatovské.(foto Čermák) 

 
 
 



Příloha č. 2 

Program konference Balbínovská miscellanea Klatovy 3. – 4. 12. 2001 

U příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína. 
Záštitu nad konferencí převzal starosta města Klatov Karel Mráz. 

 
Neděle 2. prosince 2001 

Představení divadelního spolku LAURIGER 
„Angelus ad Aras D. Joannes Nepomucenus“ 
 

Pondělí 3. prosince 2001 
prezence 
zahájení konference 
předsedající doc. PhDr. Viktor Viktora, CSs. 

1. PhDr. Vladimír Novotný „Spor Balbína (a o balbínovskou monografii)“ 

2. PaedDr. Helena Chýlová „Balbínova Obrana jazyka českého“ 

3. Mgr. Alena Bočková „Dobový překlad Balbínova díla Diva Montis Sancti“ 

4. PhDr. Jan Podléšák „Balbínův Pamětní nápis (Trophaeum sepulchrale). Satira na 

Bernarda Ignáce z Martinic“ 

5. PhDr. Věra Pospíšilová „Balbínova Verisimilia a Baroko v Čechách Milady 

Součkové“ 

          diskuze 
 

předsedající PaedDr. Zbyněk Holub, PhD. 
6. Mgr. Karel Černý „Klatovská miscellanea – příspěvek ke každodennosti klatovské 

koleje Tovaryšstva Ježíšova na počátku 18. století“ 

7. Mgr. Kateřina Bobková, PhD. „Profesoři rétoriky na klatovském gymnáziu“ 

8. Doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc. „Profesoři klatovské koleje“ 

9. Doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc „Albert (Vojtěc) Chanovský a jeho Správa 

křesťanská“ 

     Jindřich Hůrka, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech prohlídka muzejní 
knihovny – bohemika doby Balbínovy  

     diskuze 
 

Úterý 4. prosince 2001 
předsedající doc. PhDr. Alena Jaklová. CSc. 
10. Doc. PhDr. Michaela Horáková, CSc. „Kalistova Česká barokní pouť ve vztahu k dílu 

Bohuslava Balbína“ 

11. PhDr. Marie Janečková, CSc. „Ke slovní zásobě Šteyerova překladu Balbínova spisu 

Diva Montis Sancti“ 



12. PaedDr. Zbyněk Holub, PhD. „K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání 

Jiřího Bílka a Jana Kleklara)“ 

13. PaedDr. Jarmila Alexová, CSc. „Vyjadřování časových významů v Pešinově 

Prodromu Moravographiae“ 

      diskuze  
 
předsedající doc. PhDr. Michaela Horáková, CSc. 
14. Mgr. Milan David „Sloveso ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Diva Montis 

Sancti“ 

15. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. „Didaktické barokní texty s náboženskou tematikou, 

jejich jazyk a styl“ 

16. Mgr. Luboš Smolík „Barokní Klatovy“ 

 
Závěr konference – doc. PhDr. Viktor Viktora, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepsáno z Balbínovská Miscellanea. 

 
 


