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České velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského 
oslavilo v roce 2017 významné výročí – 80 let od svého ustanovení v roce 1937, jehož  
iniciátorem a hlavním aktérem byl Karel VI. kníže Schwarzenberg. Velkopřevorství 
prošlo za ta léta mnoha změnami, přežila těžká období nesvobody, nacistické i ko-
munistické perzekuce, život mnoha členů v exilu i rozchod se členy, kteří se připoji-
li k jiné obedienci. V současné době je české velkopřevorství konsolidované, každo-
ročně přijímá nové členy, vykonává dobročinnost v rámci svého řádového díla.
Předkládaná výroční zpráva za rok 2017 přináší laické i odborné veřejnosti infor-
mace o profilu řádu, hlavních oblastech jeho činnosti, souhrn hospodaření  
a významné mezníky  života velkopřevorství v uplynulém roce. 

Jaký byl rok 2017? Zásadním přelomem v historii českého velkopřevorství je 
osamostatnění polských spolubratří na podzim 2016 a vznik polského velkopřevor-
ství, které vstoupilo do roku 2017 jako samostatná národní jurisdikce v rámci řádu. 
České velkopřevorství, které v posledních sedmi letech umožnilo polské komendě 
konsolidaci, má na tomto významném kroku nemalou zásluhu. Polským spolubra-
trům přejí čeští lazariáni na jejich samostatné cestě hojnost požehnání, odhodlání 
a sil. Čeští a polští lazariáni mají nadále přátelské vztahy a jsou stále v kontaktu, 
o čemž svědčí také účast české delegace na květnové mariánské pouti do Często-
chowe, kde proběhla první samostatná polská investitura. 

Velmi významnou loňskou událostí bylo setkání poutníků z českého velkopře-
vorství se Svatým Otcem Františkem v rámci audience v Římě, při němž papež po-
žehnal nový mariánský obraz – Pannu Marii Lidickou od Zdirada J. K. Čecha, určený 
pro římskou baziliku sv. Marcelina a Petra. Další důležité milníky uplynulého roku 
najdete v samostatné kapitole.

Hlavním smyslem existence Řádu sv. Lazara je ale jeho činnost ve prospěch 
potřebných – řádové dílo. Předpokladem k tomu je aktivní zapojení členů do du-
chovního života církve, účast na bohoslužbách i aktivitách konkrétních farností. 
V rámci svého řádového díla české velkopřevorství dlouhodobě podporuje několik 
projektů v oblasti zdravotní a sociální péče v České republice a částečně i v za-
hraničí. Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s Dětskou psychiatrickou nemocnicí 
v Opařanech, projekt právní Poradny sv. Apolináře pro pacienty adiktologie v Pra-
ze, pokračuje podpora léčby sarkomů díky projektu dárcovských SMS.  S našimi 
dalšími charitativními, publikačními a ostatními aktivitami se můžete seznámit 
v samostatné kapitole. 

Velmi důležitá je pro naši činnost pomoc všech lidí dobré vůle. Děkujeme všem 
přátelům, příznivcům i sympatizantům za veškerou podporu našeho díla – ať už 
finanční, materiální, morální či modlitební. Jsme vám za to velmi vděčni! Atavis et 
Armis!

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského je katolickým rytířským 
řádem, který působí od 12. století. Jeho hlavním posláním je ochrana víry a pomoc 
všem potřebným, především nemocným, vězněným, pronásledovaným nebo zajat-
cům. Při naplňování těchto charitativních úkolů řád spolupracuje také s křesťany 
ostatních vyznání a se všemi lidmi dobré vůle.

České velkopřevorství řádu slavilo v roce 2017 své 80. výročí – působí v českých 
zemích od r. 1937 díky osobní iniciativě Karla VI. knížete Schwarzenberga, prvního 
velkopřevora, a několika dalších aktivních příslušníků české šlechty. V době nacis-
tické okupace i za komunistické diktatury byla činnost velkopřevorství zásadním 
způsobem ztížena. Představení a členové řádu byli vězněni i popravováni, mnozí 
museli odejít do exilu a pracovali pro řád v zahraničí.  V českých zemích mohlo čes-
ké velkopřevorství plně obnovit své působení až po listopadu 1989 – znovuustavující 
generální kapitula se konala v roce 1990. Po Karlu Schwarzenbergovi (zemřel v roce 
1986) se dalšími velkopřevory stali Radslav hrabě Kinský a Václav hrabě Bořek-Do-
halský. Od roku 2004 je českým velkopřevorem Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz. 
V roce 2010 byl zvolen také 50. velmistrem Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského.

České velkopřevorství je soukromým sdružením křesťanů dle kánonu 322 Ko-
dexu kanonického práva. Jeho zřizovatelem je Česká biskupská konference, která 
schválila statut řádu svým dekretem vydaným 1. června 2012. Řád je součástí řím-
skokatolické církve, registrované v České republice podle zákona o církvích  
a náboženských společnostech. 

České velkopřevorství je konzultantem Ekonomické a sociální rady OSN 
 (ECOSOC). Na základě memoranda, podepsaného 15. 3. 2012, spolupracuje s Armá-
dou České republiky při humanitárních akcích v rámci českých zahraničních misí. 

Ke konci roku 2017 mělo české velkopřevorství celkem 64 členů (61 v České 
republice a 3 na Slovensku). V průběhu roku 2017 bylo přijato 7 nových členů, dva 
členové zemřeli a jeden ukončil členství. Průměrný věk členů je 56 let a průměrná 
délka členství 11 let; 12 členů bylo koncem roku 2017 starších 70 let a 12 členů slouži-
lo řádu více než 20 let. Na vstup do řádu se připravují 4 postulanti (kandidáti člen-
ství). Kromě toho má velkopřevorství 7 společníků (CompLJ), kteří s řádem různými 
formami spolupracují.

1. ÚVOD 2. PROFIL

Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz, velkopřevor ČVP a 50. velmistr řádu

Ondřej F. Vanke, bailliPetr J. Řehoř, kancléř
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4. 1.  – Nový řádový rok zahájilo české velkopřevorství jako kaž-
doročně bohoslužbou k poctě sv. Basila Velikého, patrona řádu, 
v kapli sv. Václava v pražské katedrále. 
13. 1. – Herec Petr Čtvrtníček zahájil třetí ročník cyklu Čtení 
v Opařanech, kdy známé osobnosti čtou pacientům Dětské 
psychiatrické nemocnice v Opařanech. V průběhu roku dětem 
četli ještě herci Zdeněk Mahdal, Ljuba Krbová, Jan Potměšil, 
Adéla Gondíková, Kajetán Písařovic, Kateřina Hrachovcová a Jiří 
Strach.
15. 2. – Mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Karla Velikého v Praze na Karlově si členové a příznivci řádu 
připomněli památku karlovských mučedníků. 
20. 2. – České velkopřevorství převzalo patronát nad Caminem 
na kolečkách, poutí vozíčkáře Jana Duška a jeho společníků do 
Santiaga de Compostela.
24.–26. 3. – V Hejnicích se uskutečnily tradiční postní rekolekce 
pro členy a postulanty. Duchovní program tentokrát vedl Mons. 
Jiří Hladík.  
19. 4. – Toho dne odešel k Pánu P. Jan Josef Budil, OSA, SChLJ, řá-
dový kněz, řeholník, kaplan augustiniánského opatství v Brně. 
Poslední rozloučení se konalo 29. 4. 
2. 5. – Kardinál Dominik Duka na pražském arcibiskupství 
požehnal před cestou poutníkům z Camina na kolečkách, jehož 
patronem bylo české velkopřevorství. Jan Dušek a Petr Hirsch 
byli současně přijati za společníky řádu (CompLJ). Na pouť do 
Santiaga de Compostela se vydali 10. 5. 
5.–7. 5. – Velmistr řádu Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz  a sku-
pina poutníků z českého velkopřevorství se na pozvání polských 
spolubratří zúčastnili pouti do Częstochowe. Na Jasné Hoře 
proběhla 6. 5. první samostatná řádová investitura polského 
velkopřevorství. 
31. 5. – Svatý Otec František se v Římě pozdravil s poutníky 
z českého velkopřevorství a požehnal obraz Panny Marie Lidické 
od Zdirada J. K. Čecha. Následujícího dne byl obraz během mše 
svaté slavnostně instalován v lateránské bazilice sv. Marcelina  
a Petra.
8. 6. – Poutníci z Camina na kolečkách dorazili po 29 dnech 
putování do Santiaga de Compostela a zúčastnili se bohoslužby 
v katedrále sv. Jakuba Staršího. 
10. 6. – Formační setkání postulantů se tentokrát konalo v sídle 
kancléřství v Černošicích. Celkem devět kandidátů členství si 
pozorně vyslechlo šest přednášejících.
15. 6. – Členové pražské komendy s hosty se zúčastnili slavné 
mše svaté u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně v pražské 
katedrále a procesí na Hradčanském náměstí. 
28. 7.–30. 9. – Výstava obrazů řádové dámy Karly Florianové 
a dalších umělců z její rodiny se uskutečnila v Brtnici na Vysoči-
ně. Vernisáž proběhla 28. 7.

15.–17. 9. – Výroční zasedání Generální kapituly českého 
velkopřevorství se tentokrát uskutečnilo 16. 9. v Písku. Odpo-
ledne následovala bohoslužba s řádovou investiturou. Účastníci 
setkání si připomněli 80. výročí obnovy českého velkopřevorství 
Karlem VI. knížetem ze Schwarzenbergu.
30. 10. – Dokumentární film Camino na kolečkách  byl slavnost-
ně představen v holešovickém kině BioOko. V úvodu poutníkům 
blahopřál a poděkoval za povzbuzení pacientů s roztroušenou 
sklerózou také generální kaplan řádu, kardinál Dominik Duka, 
společně s dalšími představiteli českého velkopřevorství. 
18. 11. – Zástupci českého velkopřevorství se sešli s italskými 
přáteli v Milovicích při pietním aktu a mši svaté za vojáky padlé 
během první světové války.   
24. 11. – Všechny členy velkopřevorství zasáhla smutná zprá-
va, že k Pánu odešel chev. Ing. Antonín Schauer, KCLJ, GCMLJ, 
velitel severočeské delegace. Poslední rozloučení s lazariánskou 
pohřební liturgií se konalo 2. 12. v kostele sv. Antonína Velikého 
v Liberci.
9. 12. – Řádový den českého velkopřevorství zahájila mše 
k poctě sv. Lazara v kostele Všech svatých na Pražském hradě 
s mimořádnou investiturou, po které následovalo přátelské 
setkání v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství. 
10. 12. – Osmdesáté narozeniny oslavil J. J. Karel kníže Schwar-
zenberg, dlouholetý člen, příznivec a podporovatel řádu. České 
velkopřevorství mu udělilo zlatý záslužný kříž ČVP Pro Fide et 
Merite za dlouholetou podporu řádového díla a myšlenek. 
11. 12. – V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech proběhl 
čtvrtý dobročinný adventní bazárek, na kterém se sešlo přibliž-
ně 4 000 dárků. Návštěvníci bazárku nakoupili za 10 626 korun, 
které budou využity na koncerty a další programy pro dětské 
pacienty nemocnice.
19. 12. – Na tradičním Adventním koncertu v Dětské psychiat-
rické nemocnici v Opařanech vystoupili multiinstrumentalisté 
P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Koncert uspořádalo české 
velkopřevorství, které s opařanskou nemocnicí spolupracuje již 
13 let.

3. UDÁLOSTI 2017
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Společná cesta polských a českých lazariánů
České velkopřevorství Řádu sv. Lazara poskytovalo od roku 2011 
zázemí a podporu polským spolubratřím. Řád začínal v Polsku 
v pouhých dvou komendách – podkarpatské (Přemyšl) a kujav-
skopomořské (Bydhošť). S pomocí českého velkopřevorství polští 
lazariáni personálně i organizačně posílili a mohli se osamostat-
nit. Velkopřevorství Polonia bylo jako samostatná národní juris-
dikce vyhlášeno na Velké generální kapitule v Římě v září 2016. 
V současné době má přibližně 35 členů a je dobře přijímáno  
v mnoha dalších diecézích. O vážnosti, které se řád v Polsku těší, 
svědčí též skutečnost, že v Přemyšli získal bývalou nemocnici, 
která je nyní přestavována na rozsáhlý hospic a společenské 
centrum, v Bydhošti zase pozemek a příslib financí k vystavění 
hospice pro děti a mládež. 

Děkovná řádová pouť k patronce Polska – Panně Marii 
Čenstochovské – se uskutečnila 5.–7. května 2017 a zúčastnili se 
jí také zástupci českého velkopřevorství. Druhý  den pouti pro-
běhla na Jasné Hoře první samostatná řádová investitura pol-
ského velkopřevorství. Záslužným křížem krále Vladislava III. 
Varnenčika za zásadní zásluhy o vznik polského velkopřevorství 
byli dekorováni také tři čeští hosté – komturský kříž s hvězdou 
obdržel velmistr Jan hr. Dobrzenský z Dobrzenicz, komturský 
stupeň bailli Ondřej Vanke a rytířský stupeň kancléř Petr Řehoř. 

Setkání bylo věnováno též rozhovorům o rozvoji řádového 
díla v Polsku, budoucích česko-polských setkáních i strategic-
kých krocích pro celý řád, jehož zástupci se v roce 2019  právě 
v Polsku setkají na Velké generální kapitule. 

Panna Maria Lidická v Římě
Na přelomu května a června 2017 se uskutečnila velká meziná-
rodní pouť do Říma u příležitosti oslav 100. výročí zjevení  
Panny Marie ve Fatimě, ale také smutného 75. výročí vyhlazení 
Lidic nacisty. Svatý Otec František přijal poutníky z mnoha zemí 
ve středu 31. května. Velké generální audience se zúčastnila také 
skupina poutníků z českého velkopřevorství, která přijela 
Svatému Otci představit nový český mariánský obraz – obraz 
Panny Marie Lidické, dílo výtvarníka a herolda řádu Zdirada  
J. K. Čecha. Papež František obraz požehnal a následujícího dne 
bylo dílo v průběhu poutní mše svaté slavnostně instalováno  
v bazilice sv. Marcelina a Petra, titulárním kostele kardinála 
Dominika Duky, generálního kaplana řádu.

Autor obrazu Zdirad Čech si jako předlohu vybral slavné 
Palladium země české ze Staré Boleslavi. Panna Maria Lidická 
na rozdíl od madony z Palladia nemá v rukou malého Ježíše, 
ale symbolicky jen prázdné bílé plátno. Zdirad Čech namaloval 
obraz na počest lidického faráře P. Josefa Štemberky, který se 
přesto, že byl varován a mohl odejít, vrátil ke svým farníkům, 
aby je připravil na smrt, a byl nakonec společně s lidickými 
muži popraven. Keramická verze obrazu je zakomponována do 
oltářní menzy, která byla na místě nacisty vypleněného a zboře-
ného lidického kostela vybudována v roce 2014 za podpory Řádu 
sv. Lazara a je součástí řádového díla.

Generální kapitula a řádový den
Řádné výroční zasedání Generální kapituly, vrcholného orgánu 
Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského, se uskutečnilo 16. září 2017 v jihočeském Písku. 
V předvečer zasedání byla sloužena vigilie, na které přijímaní 
členové skládali jednoduché sliby a byli přijati noví kandidáti do 
postulátu.

Samotné jednání kapituly proběhlo v reprezentativních 
prostorách Galerie Prácheňského muzea v areálu píseckého 
hradu. Předsedal mu český velkopřevor a současný velmistr 
řádu J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenic. Účastníci kapituly 
schválili Výroční zprávu českého velkopřevorství za rok 2016 
včetně zprávy o hospodaření, vyslechli zprávy bailliho a kanclé-
ře a zprávu špitálníka o uskutečňovaném řádovém díle ve 
zdravotní a sociální oblasti. Členové řádu si současně připomně-
li 80. výročí obnovení řádu v českých zemích knížetem Karlem 
VI. ze Schwarzenbergu v roce 1937. 

Odpoledne byla v děkanském kostele Narození Panny Marie 
slavena mše svatá, kterou sloužil českobudějovický biskup 
Mons. Pavel Posád společně s řádovými  a diecézními duchovní-
mi. Při mši proběhla investitura, při níž byli do českého vel-
kopřevorství přijati noví členové – Mons. Emil Soukup  
(v hodnosti ECLJ), R. D. Rudolf Maria Hušek a Jiří Ignác Laňka 
(oba SChLJ), v hodnosti BLJ postulanti Jan Neuman a Jan Zelen-
ka, přidružený člen Jiří Hladík a Martin Košťálek, který přestou-
pil z maltské obedience. Sestra Lenka Šalamoun byla povýšena 
do komturské hodnosti (SSLJ) a J. M. kanovník Jiří Hladík OCr. 
byl povýšen do hodnosti ECLJ. Na závěr Mons. Pavel Posád 
požehnal nově zhotovený meč 4. brigády rychlého nasazení Ar-
mády ČR,  jejíž příslušníci byli na investituře hosty, stejně jako  
spolubratři z polského velko převorství řádu, zástupci města 
Písku a Prácheňského muzea.
 

JJJ

Řádový den se uskutečnil 9. prosince 2017.  Zahájila ho mše 
svatá v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Před závěreč-
ným požehnáním byly předány záslužné kříže českého velkopře-
vorství Pro Fide et Merite u příležitosti 80. výročí jeho obnovení. 
Z členů řádu byl udělen stříbrný kříž špitálníkovi Michalu Za-
hálkovi a Zdeňku Kučerovi, právníkovi a sekretáři ČVP, bronzo-
vý záslužný kříž akad. malířce Karle Florianové, Pavlu Kavinko-
vi, Jakubu Holmanovi a Milanu Čejkovi. Zlatý záslužný kříž ČVP 
Pro Fide et Merite byl jako výraz hluboké vděčnosti za přátelství 
a šíření dobrého jména řádu udělen nejdéle sloužícímu členu –  
J. J. Karlu knížeti Schwarzenbergovi. Mimo řád byl udělen stří-
brný záslužný kříž prof. Marii Bořek-Dohalské a bronzový kříž 
režiséru Jiřímu Strachovi, pěvci Janu Vernerovi st., trumpetistovi 
Janu Vernerovi ml. a varhaníkovi Vladimíru Roubalovi. Po mši 
se členové, rodinní příslušníci, přátelé a příznivci řádu sešli 
na neformálním setkání v sále kardinála Berana na pražském 
arcibiskupství. 
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Hlavním posláním řádu je křesťanská pomoc bližním, především nemocným, strádajícím 
a jinak potřebným. V roce 2017 české velkopřevorství podporovalo následující oblasti: 
 
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Největší psychiatrická nemocnice specializovaná na děti a mládež v České repub-
lice nabízí strukturovanou a komplexní péči jak pro akutní stavy, tak v případech 
dlouhodobější hospitalizace. 

České velkopřevorství pomáhá nemocnici od roku 2005 zejména podporou 
terapeutických programů (hipoterapie, keramická dílna), volného času klientů 
(koncerty, kulturní programy) a výrazně podpořilo zakoupení minibusu pro nemoc-
nici. Od března 2015 organizuje řádová dáma Kamila Malinská pravidelná Čtení v 
Opařanech, na kterých známé osobnosti dětem čtou a povídají si s nimi. V roce 2017 
proběhl již třetí ročník čtení – hosty byli Petr Čtvrtníček, Zdeněk Mahdal,  Kateřina 
Hrachovcová, Jiří Strach, Jan Potměšil, Ljuba Krbová, Kajetán Písařovic a Adéla Gon-
díková. Díky spolupráci s Petrem Čtvrtníčkem se v roce 2017 podařilo získat pro 
dětskou nemocnici sponzorský dar ve výši 1 milion korun od obecně prospěšné 
společnosti Institute for Democracy 21, z.ú.

Řád také v nemocnici každoročně pořádá vánoční koncert souboru Musica da 
Chiesa (loni potřinácté) a adventní dobročinný bazárek, na kterém se v roce 2017 se-
šlo na 4 000 dárků. Prodaly se dary za téměř 11 000 korun, které podpoří koncerty  
a socioterapeutické programy. 

Poradna sv. Apolináře
Poradna poskytovala již třetím rokem bezplatné sociální a právní poradenství pro 
pacienty adiktologické kliniky VFN v Praze. Spolusestra JUDr. Lenka Šalamoun, ga-
rantka a hlavní aktérka poradny, poskytla za tu dobu poradenství a pomoc přibliž-
ně šedesáti klientům v tíživé životní situaci. Náplní jsou osobní pohovory  
o právní, sociálně-majetkové a rodinné situaci klientů, o jejich dluhové zátěži a 
kázni, právní podpora jejich rodinám s důrazem na zájmy nezletilých dětí, návrhy 
právního řešení soudních a správních řízení, pomoc při vyřizování záležitostí na 
úřadech. V roce 2017 poradna prohloubila spolupráci s terapeutickým týmem kli-
niky. Dle hodnocení Mgr. Martina Vlčka a ostatních členů týmu je právní a sociální 
poradenství nutnou součástí terapie. 

Centrum pro léčbu sarkomů měkkých tkání
České velkopřevorství nadále podporuje činnost Centra pro léčbu sarkomů měk-
kých tkání III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a FN v Motole. Je to ojedi-
nělé pracoviště pro léčbu nádorů postihujících zejména mladé lidi, onemocnění  
s velmi špatnou prognózou. Také pro rok 2017 řád prodloužil smlouvu s Fórem dárců  
o zřízení dárcovských SMS –  nově se nabízí možnost volby ceny DMS 30, 60, 90 Kč 
nebo i dlouhodobé podpory. Přestože příspěvky získané formou DMS nebyly loni 
velké, poděkoval prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., osobně špitálníkovi chev. MUDr. 
Michalu Zahálkovi za podporu pracoviště.

Spolupráce moravské komendy s Korunkou Luhačovice
Moravská komenda spolupracuje od roku 2014 s neziskovou organizací Korunka 
Luhačovice, především v oblasti pomoci nemocným dětem ze sociálně slabších 
rodin. V roce 2017 uzavřel řád s Korunkou smlouvu o spolupráci při charitativních 
akcích na Moravě. 

V květnu 2017 zástupci moravské komendy (chev. Richard Podstatzký, cfr. plk. 
Vojtěch Prýgl, chev. Zdeněk Kučera a budoucí postulant Luděk Crha) předali na 
charitativní akci Luhačovice – město módy a zdraví Korunce Luhačovice symbolický 

šek na 20 000 korun, které budou použity ve prospěch vážně nemocných morav-
ských dětí, zejména šestiletého Lukáška z Uherského Hradiště, který trpí leukémií. 
V prosinci 2017 na Vánočním koncertu dětem v Luhačovicích za přítomnosti řady 
členů a příznivců řádu předala Karla Mornstein-Zierotin Korunce symbolický šek 
na 20 000 Kč od moravské komendy ve prospěch nemocných a postižených morav-
ských dětí.

Cfr. plk. gšt Vojtěch Prýgl zorganizoval v prosinci 2017 v armádě sbírku plyšo-
vých hraček a materiálu pro pracovní terapii pro mentálně postižené klienty domo-
va ve Střelicích u Brna. Současně se výrazně angažuje v náboru dárců krve  
a kostní dřeně mezi vojáky. 
  
Obnova mariánského sloupu v Praze
České velkopřevorství dlouhodobě podporuje úsilí o obnovu této unikátní barokní 
památky. Spolupracuje přitom se Společností pro obnovu mariánského sloupu na 

4. ŘÁDOVÉ DÍLO 2017



10 11

Staroměstském náměstí v Praze a s kamenosochařskou hutí akademického sochaře 
Petra Váni, která v průběhu více než 20 let obnovila jednotlivé částí sloupu. Sochu 
Panny Marie dokončil Petr Váňa již v roce 2003. Velkopřevorství zaplatilo dopravu 
podstavce pod dřík z Itálie, věnovalo kámen na jeden ze čtyř rohových pilířů  
a iniciovalo věnování ostatních dalšími rytířskými řády. V červnu 2017 vydal stavební 
úřad Prahy 1 územní rozhodnutí, které umožňuje stavbu sloupu. Územní rozhodnutí 
nabylo právní moci a v zákonných lhůtách nebyl nalezen důvod k jeho přezkoumání. 
V roce 2018 bude tedy podle všeho možné mariánský sloup obnovit, což řád vítá  
a podpoří.   

Patronát nad Caminem na kolečkách
V únoru 2017 převzalo české velkopřevorství  patronát nad projektem Camino na 
kolečkách. Šestatřicetiletý Honza Dušek, který je kvůli roztroušené skleróze odká-
zán na invalidní vozík, uskutečnil se svým devítiletým synem a několika přáteli 
Svatojakubskou pouť z Logroňa do Santiaga de Compostela (10. 5. – 13. 6.). České 
velkopřevorství pouť finančně i morálně podporovalo, Dominik kardinál Duka, 
generální kaplan řádu, poutníkům požehnal, dva hlavní poutníci se stali přidruže-
nými členy řádu (CompLJ). Z pouti vznikl stejnojmenný dokument režisérky Evy 
Toulové, který měl premiéru 17. 10. 2017 a jehož smyslem je povzbudit a motivovat 
pacienty s roztroušenou sklerózou. 
 
Historický archiv
České velkopřevorství spravuje „archiv“ – sbírku naskenovaných publikací a archiv-
ních dokumentů. Je uložen v elektronické podobě v datovém úložišti a zahrnuje 
téměř 7 600 souborů, celkem přibližně 15 GB dat.  Obsahuje skeny 18 publikací o dě-
jinách Řádu sv. Lazara a rytířských řádů obecně a naskenované archivní dokumen-
ty – korespondenci významných členů řádu v českých zemích i v exilu, dokumenty 
ze schwarzenberského archivu a řádová periodika a dokumenty vzniklé v exilu. 
Několik složek obsahuje materiály shromážděné Ferdinandem Menčíkem z Men-
štejna, Zdiradem J. K. Čechem, fotografie a erby členů, snímky památek souvisejí-

cích s dějinami řádu a skeny novinových výstřižků. Převážná část shromážděných 
materiálů teprve čeká na zpracování. Cílem je materiály uspořádat a zpřístupnit je 
členům řádu a dalším seriózním badatelům. V roce 2017 bylo naskenováno dalších 
8 knih k dějinám řádu, především francouzské provenience.  

Jihočeská delegace
Členové delegace se v roce 2017 kromě společných událostí velkopřevorství třikrát 
sešli při jour fixe: v únoru a v dubnu v Písku a v listopadu v Dubu u Prachatic v kos-
tele a v zámku na pozvání řádové dámy Jany Marie di Battaglia. Sekretář delegace 
Mgr. Jan Adámek, SBLJ, se kromě práce v historické sekci řádu jako stálý host pra-
videlně účastní jednání Velké rady. Připravil podklady pro revizi latinských textů 
dekretů pro přijímané a povyšované členy řádu. V dubnu se účastnil tzv. Audience 
u císaře Karla v Brandýse nad Labem, na přelomu května a června putoval jakožto 
přispěvatel s několika spolubratry do Říma s obrazem Panny Marie Lidické. V červ-
nu měl přednášku o dějinách řádu na formačním setkání postulantů. Většina členů 
delegace přispěla do řádového časopisu Reunion.

Několik týdnů se členové delegace ve spolupráci s kancléřem Petrem Řehořem  
a Janem Neumanem věnovali organizaci a přípravě Generální kapituly v Písku, na 
níž došlo k posílení delegace o dva členy  –  R. D. Rudolfa Maria Huška, duchovního 
delegace a administrátora v Blatné, a advokáta Mgr. Jana Zelenku. V současnosti 
má delegace čtyři členy a zvažuje přijetí jednoho vážného zájemce do kandidatury. 

Slovenská skupina 
V roku 2017 mala skupina 3 riadnych členov, 1 čestného kaplána a 1 dobrovoľníčku 
Lazariánskej pomoci. Hlavná činnosť spočívala v podpore 4 patronátnych zariadení 
(hospic Dom Božieho milosrdenstva a Dom núdznych v Banskej Bystrici, Dom sv. 
Lazara v Žiline a kaplnka sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici), pútnického miesta 
karmelitánov v Starých Horách a projektu Adopcia na diaľku. 

Domu núdznych v Banskej Bystrici skupina postupne odovzdala 30 000 ks plas-
tových riadov na výdaj polievky a čaju pre ľudí bez domova, zdravotnícky materiál 
a na Štedrý deň bagety a trvanlivé mäsové výrobky. Hospicu v Banskej Bystrici 
pomohla zaistiť slávnosť k patrocíniu miestneho kostola a vianočné balíčky 47 
klientom. Domu sv. Lazara pre seniorov v Žiline pomohla finančným darom zaistiť 
nový kotol na ohrev teplej vody a vianočné balíčky klientom. Farnosť Nová Bystrica 
pokračovala v konaní procesií ku kaplnke sv. Lazára z Betánie na sviatok Panny 
Márie Karmelskej. Na podporu 4 detí v detskom domove Birke na Ukrajine v pro-
jekte Adopcia na diaľku skupina vynaložila 960 EUR. V rámci Lazariánskej pomoci 
Slovensko skupina zaisťovala službu prvej pomoci a rozdávala čaj a balenú vodu na 
troch karmelitánskych pútiach v Starých Horách. Okrem toho zorganizovala tretí 
ročník putovania s núdznymi z Azylového domu v Žiline za sv. Alžbetou do Banskej 
Bystrice. Poskytnutá materiálna a finančná pomoc skupiny v roku 2017 predstavo-
vala celkovo 2 660 EUR.
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Konzultační činnost (ECOSOC)
České velkopřevorství Řádu sv. Lazara je od roku 2012 členem Ekonomické a sociál-
ní rady OSN (dále jen ECOSOC) se statusem konzultanta. Do široké agendy ECOSOC 
náleží odstraňování následků humanitárních krizí a obchodních bariér mezi roz-
vinutým a rozvojovým světem, potírání drog a organizovaného zločinu, stabilizace 
tzv. zhroucených států a podpora lidských práv. Vychází ze strategií pro naplňování 
osmi „Rozvojových cílů tisíciletí“ a „Cílů udržitelného rozvoje“, které schválily člen-
ské státy OSN v roce 2015.

Řádové dílo českého velkopřevorství přispívalo k naplňování těchto rozvojových 
cílů svými dlouholetými  aktivitami. Výstupy byly kladně zhodnoceny kontrolním 
orgánem ECOSOC. V roce 2017 pokračovala kampaň dárcovských SMS ve pro-
spěch Sarkoma centra FN Motol. Pokračovala spolupráce s Dětskou psychiatrickou 
nemocnicí v Opařanech,  Poradna sv. Apolináře a spolupráce s neziskovou orga-
nizací Korunka Luhačovice. České velkopřevorství naplňovalo rozvojové cíle i ve 
svém zahraničním působení – sbírkou plyšových hraček pro terapii zraněných dětí 
v afghánské vojenské nemocnici, zajišťováním pitné vody v uprchlických táborech 
v Etiopii (ve spolupráci s ostatními velkopřevorstvími řádu), finanční podporou spo-
lupráce britského velkopřevorství s organizací Surol (léčba lepry na Srí Lance).  Čes-
ké velkopřevorství tedy v roce 2017 aktivně přispělo k naplňování následujících 
„Cílů udržitelného rozvoje“ – cíl 1 (vymýcení chudoby), 3 (zdravý život), 4 (kvalitní 
vzdělání), 6 (dostupnost vody) a 8 (udržitelný hospodářský růst a zaměstnanost). 

AktIvA Kč PAsIvA Kč

Pokladna 519,00 Vlastní jmění 499 964,11

Banka běžný účet 744 538,69 Zisk 108 261,61

Banka darovací účet 12 183,64 Závazky 87 987,01

EUR účet 3 471,40

Časové rozlišení 
(členské příspěvky zaplacené předem) 64 500,00

CELkEM 760 712,73 CELkEM 760 712,73

NákLADy Kč výNosy Kč

Dary poskytnuté 169 184,00 Příjmy z kapituly, příspěvky  
na řádový den 112 234,40

Poplatky do mezinárodní pokladny 182 867,00 Tržby z prodeje řádových předmětů 169 340,25

Nákup řádových předmětů 219 103,65 Přijaté dary 289 00,00

Generální kapitula ČVP + řádový den 173 260,00 Členské příspěvky 388 901,32

Časopis Reunion 84 018,00 Poplatky za povýšení 23 000,00

Údržba webu: domény, hosting 3 662,01 DMS Lazarus a Sarkom  
(darováno 5. 1. 2018)

12 213,00

Kurzové rozdíly 2 751,73

Bankovní poplatky 4 659,41 Úroky z banky 144,40

Služby ostatní 47 442,45 Ostatní výnosy 376,49

soUČEt 886 948,25 soUČEt 995 209,86

Zisk 2017 108 261,61

CELkEM 995 209,86 CELkEM 995 209,86

Rozvaha osLJ-B 31. 12. 2017

výsledovka 2017

5. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

Členové českého velkopřevorství na řádovém dni / Members participating on the Order’s Day
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6. PUBLIKACE

Kniha vydaná k 80. výročí velkopřevorství
Osmdesáté výročí svého ustavení knížetem Karlem VI. Schwar-
zenbergem oslavilo české velkopřevorství mimo jiné vydáním 
unikátní odborné publikace Svatolazarská úcta ve středověkých 
Čechách. Kniha byla vydána a oficiálně představena v prosinci 
2017 na řádovém dnu. Celý náklad 500 kusů byl vytištěn v prů-
běhu ledna 2018. Kniha autorů Zdirada J. K. Čecha, Jana Nep. 
Adámka a  Jana Nep. Royta je prvním zpracováním tématu sva-
tolazarské úcty ve středověkém Českém království. Nejrozsáh-
lejší kapitolou je ikonografický úvod Zdirada J. K. Čecha dopro-
vázený množstvím autorových kreseb. Jan N. Adámek zpracoval 
kapitoly pojednávající o relikviích sv. Lazara, které se zčásti 
dochovaly dodnes, a patrociniích, která zanikla. Historik umění 
Jan N. Royt zpracoval přehled u nás dochovaných výtvarných 
památek s tematikou sv. Lazara. Tyto tři  kapitoly jsou ilustro-
vané převážně fotografiemi Martiny Řehořové. Knihu vydalo 
vydavatelství Virgo Art, s.r.o. a lze ji zakoupit za 400 Kč.  
 
Prezentace činnosti
Hlavním médiem českého velkopřevorství byl i v roce 2017 časo-
pis Reunion, který vychází 6x do roka. Obsahuje informace  
o hlavních událostech v životě řádu a vývoji řádového díla, vzpo-
mínky na významné osobnosti řádu a církve, články z oblasti 
historie nebo teologie. Pravidelnými rubrikami jsou příspěvky 
bailliho, duchovních, zprávy z komend, heraldické střípky  
a gratulace jubilantům. Časopis vycházel v rozsahu 12–20 strá-
nek  v nákladu  135 výtisků. Distribuován je především členům, 
postulantům a společníkům řádu, ale i dalším zájemcům z řad 
veřejnosti. Souběžně je zveřejňován na internetu ve formátu pdf.

Významným nástrojem prezentace činnosti velkopřevorství je 
webová stránka na adrese www.oslj.cz. V nové grafické podobě 
a struktuře  byla zprovozněna v únoru 2017. Nový web je 
vytvořen v publikačním systému WordPress, má přehlednou 
strukturu a moderní design. Obsahuje historii, organizaci a 
hlavní dokumenty řádu, výroční zprávy, informace o řádovém 
díle, přehled hodností a insignií, pozvánky a fotogalerie z akcí. 
Vzhledem k delší periodicitě Reunionu je informování prostřed-
nictvím webu operativnější. Ještě rychlejší odezvu má v tomto 
směru facebookový profil OSLJ – Řád svatého Lazara – členové, 
přátelé a příznivci, který uživatele upozorní na nové informace. 
Profil je přístupný uzavřené skupině členů, postulantů a přízniv-
ců řádu.  Ke konci roku 2017 měla přes 150 členů, kteří Facebook 
využívají ke sdílení aktualit, pozvánek, fotografií, zpráv o akcích 
a komentářů. 

7. ENGLISH SUMMARY

Sections 1, 2: Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem is a 
catholic order of chivalry obliged from as far as 12th century to develop charity, hu-
manitarian and spiritual activities worldwide. The order is represented by its 50th 
Grand Master, Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz, and is enjoying the temporal 
protection of the Royal House of France. Grand Priory of Bohemia, founded in 1937 
by Karel Prince Schwarzenberg is now, as a church law entity, enjoying status of pri-
vate christian association according to Canon 322 CIC. The Order is also a consult-
ing body to ECOSOC. In December 2017 there were 64 members of Grand Priory of 
Bohemia with 7 companion members (CompLJ). 

Section 3 summarizes important events in 2017. The pilgrimage to Rome was 
the most important event in the life of Grand Priory last year. Holy Father Francis 
blessed on 31th May the painting of Virgin Mary of Lidice, painted by Zdirad Čech, 
herald of the Grand Priory.  Also the General Chapter of the Grand Priory held in 
Písek on 15–17th September was very important. Seven new members and four 
postulants (candidates) were admitted.  
 
Section 4 deals with charitable activities of the Grand Priory. In 2017 it continued 
to support several projects: 1) Center for treatment of sarcomas of Motol Univer-
sity Hospital in Prague, 2) legal advice for patients of addictology clinic of General 
University Hospital in Prague, 3) „Reading in Opařany“ – famous actors and other 
artists read short stories to patients of Children Mental Hospital in Opařany (South 
Bohemia), 4) cooperation of Commandery Moravia with charity organization Ko-
runka Luhačovice with the aim to help sick and disabled children in Moravia, 
5) support of Camino on Wheels – St. James’ Pilgrimage, accomplished by Jan Dušek 
(36 years old, confined to a wheelchair due to multiple sclerosis) and his friends,   
6) support of the rebuilding of baroque Marian column on the Old Town Square in 
Prague, which was demolished in 1918.

Section 5: Finance. The financial year 2017 ended with net gain 108,262 CZK. 

Section 6: New scholarly publication Veneration of St. Lazarus in Medieval Bohemia 
(written by Grand Priory members Zdirad J. K. Čech, Jan N. Adámek and Jan N. Royt) 
was published in December 2017 on the occasion of 80th anniversary of the Grand 
Priory of Bohemia.

Magazine Reunion is still the main communication medium of the Grand Priory. 
It is published six times with circulation of 135 copies. Webpage www.oslj.cz was 
upgraded in the end of 2016 and now has a new responsive layout capable of dis-
playing properly on smartphones and/or tablets. Grand Priory has also a Facebook 
profile for its members, friends and sympathisants. 



České velkopřevorství působilo v  roce 2017  
v šesti regionech: pražská komenda (velitel zatím 
nebyl ustanoven), severočeská delegace (velitel chev. 
Antonín Schauer do 24. 11.); Moravskou komendu 
vede chev. Zdeněk Kučera. Slovenskou skupinu vede 
chev. Radovan Ocsovay. Sekretářem západočeské 
delegace je cfr. Arnošt Linzmaier a jihočeské delega-
ce cfr. Jan Adámek.  

Adresa sídla:
Riegrova 1
583 01  Chotěboř
IČ: 75101068
DIČ: CZ75101068
č. ú. Kč: 213613900/0300
č. ú. EUR: 268881101/0300

kancléřství – korespondenční adresa:
OSLJ-B
Dr. Janského 411
252 28  Černošice

České velkopřevorství je ve smyslu kanonického 
práva soukromým sdružením křesťanů, schvále-
ným Českou biskupskou konferencí.
cvp.rslj@seznam.cz
www.oslj.cz

statutární orgány a struktura vedení:
velkopřevor: 
J. E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz
bailli:
J. E. Ondřej F. Vanke,  zastávající funkci velitele  

velkopřevorství 
kancléř: 
chev. Petr J. Řehoř

vedení českého velkopřevorství
duchovní převor:
J. E. František Václav Lobkowicz O. Praem., biskup 
ostravsko-opavský
špitálník: chev. Michal Zahálka
sekretář a advokát: chev. Zdeněk Kučera

seat address:
Riegrova 1
583 01  Chotěboř
ID No.: 75101068
Tax ID No.: CZ75101068
bank account CZK No.: 213613900/0300
bank account EUR No.: 268881101/0300

Chancellery – Correspondence:
OSLJ-B
Dr. Janského 411
252 28  Černošice
Czech Republic

Grand Priory of Bohemia is, according to Canonical 
Law, a Private Association of Christians, approved 
by Czech Bishops Conference.
cvp.rslj@seznam.cz
www.oslj.cz

statutory officials:
Grand Prior:
H. E. Jan Count Dobrzenský z Dobrzenicz
Bailiff:
H. E. Ondřej F. Vanke, acting head of Grand Priory

Chancellor: 
chev. Petr J. Řehoř

Further principal officials:
Spiritual Prior:
H. E. František Václav Lobkowicz O. Praem., Bishop 
of Ostrava-Opava
Hospitaller: chev. Michal Zahálka
Secretary and Solicitor: chev. Zdeněk Kučera

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Bohemia

Grand Priory of Bohemia operated in 2017 in six 
regions: Commandery Prague (commander not yet 
installed), North Bohemian Delegation, led by chev. 
Antonín Schauer until 24 November; leadership of 
Commandery Moravia was assigned to chev. Zdeněk 
Kučera. Secretary of West Bohemia Delegation: cfr. 
Arnošt Linzmaier, secretary of South Bohemia Dele-
gation: cfr. Jan Adámek. Unit Slovakia is led by chev. 
Radovan Ocsovay. 
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