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NEMOCNICE MILOSRDN¯CH 
BRAT¤Í LETOVICE

KdyÏ se v Letovicích zeptáte nûko-
ho místního, kde se nachází nemoc-
nice, odpoví jednodu‰e: „V klá‰te-
fie.” A pravdûpodobnû vám i ukáÏe
na jednu z mûstsk˘ch dominant, vi-
ditelnou z velké ãásti mûsta. Na kop-
ci, nedaleko zámku, se nachází bu-
dova, která slouÏila jako sídlo kon-
ventu Milosrdn˘ch bratfií - hospitál-
ského fiádu Sv. Jana z Boha.

Hospitálsk˘ fiád sv. Jana z Boha (la-
tinsky Ordo Hospitalarius Sancti
Ioannis de Deo), neboli Milosrdní
bratfii, je laick˘ (tj. neknûÏsk˘) církev-
ní fiád, kter˘ svou ãinnost zamûfiuje na
péãi o nemocné. Zakladatel Milosrd-
n˘ch bratfií, Svat˘ Jan z Boha, civil-
ním jménem Juan Ciudad (1495 –
1550), se narodil v malé vesnici
v Portugalsku, pár let po objevení
Ameriky Kri‰tofem Kolumbem.
ProÏil pohnut˘ a velmi pestr˘ Ïivot ja-
ko past˘fi dobytka, Ïoldák, knihkupec,
ale také jako nemocn˘ bezdomovec.
Nakonec se rozhodl pomáhat právû
nemocn˘m a chud˘m; vybudoval ma-
l˘ ‰pitál, ve kterém nalezli útoãi‰tû
potfiební. Jeho azylov˘ hospital byl na
tehdej‰í dobu vzornû veden; byl kla-
den dÛraz na hygienu a pacienti byli
rozdûlování podle druhÛ onemocnûní.
Po smrti byl za svou obûtavou pomoc
bliÏním církví svatofieãen a získal
mnoho následovníkÛ po celé Evropû.

První ‰pitál Milosrdn˘ch bratfií na
Moravû byl zaloÏen ve Valticích, kam
pfiíslu‰níky tohoto fiádu pfiivedl roku
1605 kníÏe Karel I. z Liechtensteina,
vyslanec císafie Rudolfa II. u papeÏ-
ského dvora v ¤ímû. V âechách pro-
vozoval fiád Milosrdn˘ch bratfií od ro-
ku 1620 nemocnici Na Franti‰ku
v Praze, která proslula nejen vysokou
úrovní péãe o pacienty, ale také jako
centrum medicínského vzdûlání a po-
kroku. Byly zfiízeny samostatné klini-
ky pro léãbu du‰evnû chor˘ch a také
klinika chirurgická. V roce 1685 zde
provedl profesor Zeidler první de-
monstraãní pitvu a v roce 1847, popr-
vé v Evropû, uskuteãnil na této klini-
ce MUDr. Celest˘n Opitz chirurgick˘
zákrok v celkové éterové narkóze.

VraÈme se zpût do Letovic. V̆ stav-
ba klá‰tera Milosrdn˘ch bratfií byla
zahájena v roce 1751, v roce 1773 byl
vysvûcen kostel svatého Václava, kte-
r˘ doplÀuje komplex klá‰terních bu-
dov. Od roku 1784 byla v provozu
vlastní nemocnice, která získala vû-
hlas hlavnû v dobû napoleonsk˘ch vá-
lek, epidemií a také bûhem 1. svûtové
války. Po ní, tedy jiÏ v âeskosloven-
sku, byla nemocnice v letech 1928 –
1932 roz‰ífiena o druhé patro hlavní
budovy. Po druhé svûtové válce byla
nemocnice  zestátnûna a postupnû by-
ly konventu Milosrdn˘ch bratfií zaba-
veny i dal‰í pozemky a majetek. Po
roce 1989 se Milosrdní bratfii s pfievo-
rem konventu Franti‰kem Sanctem
Rottem vrátili, renovovali kostel Sv.

Václava, zfiídili v Letovicích noviciát
a pfievzali zpût lékárnu na námûstí.

Pod kostelem Sv. Václava je v ce-
lé délce kostelní lodi krypta, ve kte-
ré jsou pochováváni pfiíslu‰níci hra-
bûcího rodu Kálnoky a fiádoví bratfii.
Letovick˘ malífi Jan Danûk doplnil
v roce 1930 malbu kostela; ãtrnáct
zastavení kfiíÏové cesty vypracoval
v roce 1996 fiezbáfi Jifií Netík z Brna.

V pfiízemí budovy klá‰tera je umístû-
na chránûná kulturní památka - historic-
ká rokoková lékárna s nástropními a ná-
stûnn˘mi malbami a restaurovan˘m ná-
bytkem. Vznik lékárny je datován do
roku 1784; souãasnû s budováním klá‰-
terního ‰pitálu chystal fieholní bratr Fr.
Bernard Hötzel vybavení lékárny.
Zásobena byla tehdy pfieváÏnû bylina-

mi, které bratfii sami
pûstovali na pozemku
klá‰tera. Lékárna fun-
govala aÏ do roku
1934, kdy byla pfiestû-
hována do nov˘ch pro-
stor v domû ã. p. 208 na
letovickém námûstí.

Celkem 8 let trvaly
restaurátorské práce,
které v klá‰terní lékár-
nû vedl akademick˘
malífi a restaurátor Jifií
Látal z Litomy‰le; do-
konãeny byly v roce
2008, celkové náklady
byly vyãísleny na ãást-
ku 2 milionÛ Kã.
V souãasné dobû je lé-
kárna vyuÏívána jako
reprezentaãní místnost
nemocnice a slouÏí ta-
ké jako lékafiská kni-
hovna.

...pokraãování na
stranû 9

¤editelka nemocnice 
MUDr. Drahoslava Královcová.

Budova klá‰tera, ve které je umístûna Nemocnice Milosrdn˘ch bratfií Letovice.
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RD 3+1 Sudice
se zahradou, 
garáÏí a dílnou. 
CP 900 m2.
Cena 1 390 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 3+kk a 2+1 ve
Îìárné po ãást.re-
konstrukci se zahrád-
kou o CP 312 m2.
Cena 1 490 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

RD 4+1 v se zahra-
dou v Ludíkovû
o CP 764 m2.
Cena 1750 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

¤RD 3+1 po rekon-
strukci v Boskovi-
cích se zahradou
o CP 401 m2.
Cena 2 690 000 Kã
+ provize RK.
Tel.: 733 713 239

Pravidelné mûsíãní slevy na
vybran˘ sortiment  -20–50 %

tlakové hrnce, pfiíbory, kastroly, ml˘nky
na kofiení, termosky, keramické pánve,
noÏe… a pravidelné novinky ze sortimentu

Otevfieno:    Po-Pá   9.00-12.00   12.30-17.00
So 9.00-11.00

Kpt. Jaro‰e 27, Boskovice, mobil: 736 537 207


