ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
Řád německých rytířů (Der Deutsche Ritterorden) je jeden z
duchovních rytířských řádů, vzniklý ve 12. století na území
bývalého křesťanského Jeruzalémského království. Řád
sehrál později význačnou roli v severovýchodní Evropě.
Velmistr řádu sídlí ve Vídni, stejně jako generální rada a
archiv. V Římě sídlí tzv. generální prokurátor, který
zastupuje řád před Svatým stolcem.
Řád má mužskou i ženskou větev a oficiálně působí v
Rakousku, Itálii, České republice, Slovensku, Slovinsku,
Německu a Belgii.
V současné době v České republice používá oficiální názvy Německý řád pro mužskou větev
a Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské pro ženskou větev, obě větve zde existují jako
české provincie a jejich vedení sídlí v Opavě. Většina jeho činnosti se zaměřuje na provoz a
podporu zdravotnických a sociálních zařízení. Velká pozornost je věnována rozsáhlým
majetkoprávním sporům s Českou republikou o majetek řádu zkonfiskovaný komunistickým
Československem, z nichž největší vášně vzbuzuje spor o hrad Bouzov.
Řád byl znám pod názvy Řád německých rytířů, Německý řád, Bratři německého řádu Panny
Marie Jeruzalémské, německy pak Deutscher Ritterorden, Deutscher Orden, Haus der Ritter
des Hospitals Sankt Marien der Deutschen zu Jerusalem, a dále latinsky Ordo Domus Sanctæ
Mariae Theutonicorum in Jerusalem atd.
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Oficiálním znakem řádu byl černý kříž tzv. Tatzenkreuz v bílém poli.

Mezníky v historii Řádu Německých rytířů
1190

založení Řádu německých rytířů v Akonu (Palestina)

od 1324

česká bailivie podřízena přímo velmistrovi

1585

nástup arcivévody Maxmiliána I. do funkce velmistra Řádu

1801-1809

ztráta řádových statků a držav v Německu, po porážce Rakouska Napoleonem

1839-1840

zahájení reforem arcivévodou Maxmiliánem Josefem, vstup P. Petra Riglera do
Řádu

1864

vznik Ženevské konvence a Červeného kříže

1894

arcivévoda Evžen přebírá úřad velmistra

1914

první světová válka

1918

rozpad Rakouska-Uherska

1929

hospodářská krize

1939

začátek 2. světové války, konfiskace majetku nacisty

1946

převzetí majetku Československým státem

1948

rozsudek nejvyššího správního soudu v Praze o navracení majetku Řádu

1989

legalizace činnosti Řádu v Českých zemích

Více informací o Řádu německých rytířů – dnes Německého řádu najdete na stránkách
http://www.nemeckyrad.cz
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