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Úvod
Protoţe jsem vyrůstala v blízkosti rajhradského kláštera a při školním kole soutěţe
jsem dala určitý závazek, byla pro mě volba tématu velice jednoduchá. Vejde-li člověk do
těchto prostor, uchvátí jej interiér kostela, ale také si nemůţe nevšimnout zdevastovaných
přilehlých klášterních budov. Ty jsou němým svědkem pobytu armády v těchto místech.
Informace jsem čerpala z rajhradských kronik Okresního archivu Brno-venkov se
sídlem v Rajhradě, dále pak z dostupných publikací o klášteře v Rajhradě a nedílnou součást
mé práce tvoří vzpomínky pamětníků.
Přála bych si, aby nedávná historie nebyla opomenuta, proto jsem se zaměřila na
padesátá léta, kdy vládu přebrala komunistická strana a tato doba byla pro řeholníky a
klášterní ţivot velice těţkou zkouškou. Dokládají to také fotografie na konci práce, kde se
kaţdý můţe zamyslet nad způsobem chování tehdejšího reţimu.

Akce „K“ v rajhradském klášteře
Rajhrad je jediným a nejstarším klášterem s benediktýnskou řeholí na Moravě. Jiţ
před rokem 1048, kdy byl zaloţen, zde stál hrad Raygrad s kaplí. 1
Rozvoji kláštera prospívalo udělování četných privilegií. Období husitství přečkal
klášter bez pohromy, dokonce poslouţil jako útočiště prchajícím břevnovským mnichům. 2
Avšak v době vlády Jiřího z Poděbrad připravil benediktýny o část majetku Matyáš Korvín a
nastává úpadek. 3 Ale to se jiţ objevují velké osobnosti. Např. Dr. Beda Dudík a jeho
spolupracovník Dr. Řehoř Volný. Tito dva mniši představují vrchol historického bádání
v rajhradském klášteře. Také P. Vojtěch Slouk zasluhuje pozornost. 4
Klášter je nepochybně známý díky chrámu svatých Petra a Pavla. Roku 1722 byl
poloţen základní kámen chrámu a zahájena přestavba kláštera podle plánu architekta
Giovanni Santiniho Aichela. Jeho krásu můţeme obdivovat dodnes. 5
Klášter doposud vţdy uhájil právo na svou existenci a je paradoxem, ţe to, co se
v minulosti napodařilo cizáckým hordám, se téměř podařilo komunistickému reţimu. 6
Ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948 je v článku 18 řečeno, ţe kaţdý má
právo na svobodu myšlení, svědomí a náboţenství. Ale ještě téhoţ roku byl v Československu
vydán zákon č.46/1948 Sb., který umoţnil radikální pozemkovou reformu. Po ní církvi
zůstaly jen kostely, fary a farní zahrady do jednoho nebo dvou hektarů. Tímto zákonem přišla
církev i o drobné rozptýlené pozemky, které byly dosud ve vlastnictví jednotlivých farností
nebo řádů. Zákony č.142/1947 Sb. i č. 46/1948 Sb., ustanovovaly finanční odškodnění za
vyvlastněné pozemky. Církev však nikdy finanční náhradu nedostala. 7 Zákon č.218/1949 Sb.
uzákoňoval naprostou podřízenost církve státu. Pojednává o tom odstavec 7: ,, Duchovenskou
činnost v církevních a náboţenských společnostech mohou vyvíjeti jen osoby, které mají
k tomu státní souhlas.“8 Zde je naprosto zřejmé porušování článku 18 Všeobecné deklarace
lidských práv. Podívejme se, jak to vypadalo v Rajhradě.
Samozřejmě v důsledku války nemůţeme očekávat přílišný rozvoj a optimální
stavební údrţbu kláštera. 9 Mnišskou komunitu tvořili opat P. Václav Pokorný, P. Metoděj
Jedlička, P. Jan Kopáček, P. Vojtěch Horák, P. Karel Musil, P. Pavel Svozil, P. Benedikt
Malý, P. Prokop Vostál. P. Pokorný se snaţil s komunisty vyjít, proto nechal vysázet park,
kterému dal jméno podle tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda – Gottwaldův park.
Ovšem nemohlo to zabránit událostem, které se odehrály 13. dubna 1950. 10 V celém
Československu bylo najednou internováno všech 2200 řeholníků a během července – října
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také všech 10 000 řeholnic. Soustřeďování těchto řeholníků se označuje krycím názvem akce
,,K“. Za její provedení a zajištění odpovídala StB ve spolupráci s KV-NB. 11
V noci 13. dubna 1950 tedy vtrhly do klášterů na celém území Československa
jednotky lidových milicí v rámci akce ,,K“. Něco takového se dalo očekávat. I opat Pokorný
byl varován, ale nevěnoval tomu velkou pozornost. Jan Vrzal vzpomíná na tuto událost takto:
,, V té době pobývali na faře opat P. Pokorný, P. Jedlička, P. Kopáček, P. Horák, P. Musil a
P. Svozil. P. Pokorného, P. Horáka a P. Svozila naloţili a odvezli. Neodvezli ostatní, kteří
měli duchovní správu, protoţe tato akce byla namířena proti klášterům, ne proti farnostem. P.
Pokorný, P. Horák a P. Svozil byli posláni do internačních lágrů pro řeholníky v Králíkách,
Hejnicích, Oseku u Duchcova, později na Ţernůvce, v Ţelivě, na Moravci a v Mitrovicích.
Všichni měli přísný zákaz vrátit se zpět do kláštera. Odsouzen a souzen z nich nebyl nikdo.“ 12
V kronice městečka Rajhrad jsou poněkud jiné informace: ,, Den 3. květen 1950 znamená
důleţitý mezník v dějinách naší obce. Staroslavný klášter benediktýnský byl zrušen a řád
rozpuštěn, neboť jeho snahy nebyly v souladu se zájmy nově se tvořící socialistické
společnosti. Den před tím byli opat, převor a rada povoláni do Prahy k úřadu pro církeví
záleţitosti a tam krátce informováni o rozhodnutí vlády klášter zavřít a ponechat v Rajhradě
P. Musila jako faráře a P. Holzmana jako kaplana a také i na klášterních farách ponechat
ostatní členy řádu. Po této informaci byli zavezeni domů a dne 3. května 1950, o 21. hodině tři
z nich P. Pokorný, P. Horák a P. Kopáček odvezeni do internačních klášterů.“ 13
Do zabraného kláštera se měla nastěhovat armáda, a tak se věci z místností a chodeb
musely odstranit. Likvidátorem byl ustanoven Karel Chmel ze Ţidlochovic. Správcem mnoha
objektů v Československu byla Náboţenská matice. 14 Klášterní archiv se dostal do zemského
archivu v Brně, knihovnu převzala Univerzitní knihovna v Brně, cenné obrazy putovaly do
státní galerie, vzácnější nábytek do Umělecko – průmyslového muzea v Brně, zbytek věcí
mělo na starost Moravské muzeum v Brně a Okresní muzeum v Ţidlochovicích. Jen velice
malá část věcí byla zabavena pro Vlastivědné muzeum v Rajhradě. 15 Ze 137 místností byl
nábytek většinou rozebrán lidmi, někdy padl do vlastnictví jiných klášterů. Vzácný mobiliář,
umělecké sbírky byly rozkradeny a často nesmyslně ničeny. Obrazy a hodiny připadly mimo
jiné i do Tišnova. 16 Zabaveny ale byly i takové věci jako jsou talíře, šálky, sklenice, lustry,
podnosy, postele, pokladnice, zrcadla, prsteny, kalichy, monstrance, pistole, šavle, noviny,
svíce, zvířata a auto Škoda. Tyto předměty podle Chmela a jeho pomocníků neměly
uměleckou hodnotu. Podle toho byly vyčísleny jejich ceny. Jan Vrzal si vzpomíná, ţe na
plese měla jedna paní na krku opatský kříţ. Zabaveny byly i osobní věci mnichů, třeba
vkladní kníţky. 17 Hodně nábytku zachránil P. Musil. Kostel byl v pořádku zásluhou
rajhradského faráře P. Františka Fučíka, který za pomoci farníků prováděl základní opravy.
Celkem bylo zabaveno kolem 200 obrazů a plastik. 14. dubna 1950 bylo třeba někde sušit
obilí. Tak se navezlo do kláštera, kde bylo na naleštěných historických parketách sloţeno do
výšky téměř jednoho metru. Podlahy se samozřejmě vyduly a tím zničily. Z klášterního statku
se stal státní statek. Znárodněny byly i cihelny patřící klášteru a lesy hlavně kolem obce
Domašov. Mnichům odebrali také zámeček v Hluboké, kde benediktýni trávili svou
dovolenou. 18 Nějaký čas trvalo, neţ bylo vše vyklizeno, aby pak prázdné klášterní budovy
mohlo převzít vojsko.
Ve zprávě o situaci v církevní politice za měsíc duben 1950 píše za Okresní národní
výbor Brno – venkov Jan Vaňáček toto: „Duben 1950 je významným mezníkem v církevní
politice, poněvadţ v této době jsme provedli reorganizaci muţských klášterů. (…) V druhé
etapě byli představení pozváni do Prahy, kde jim byla vysvětlena celá akce a oni pak
přesvědčili řeholníky o dobrovolném odchodu z kláštera. (…) Můţeme říci, ţe z našeho
hlediska nebylo v klášterech zjištěno v podstatě nic závaţného.“19 I přes toto zjištění situace
v klášteře mniši byli ponecháni v internaci.
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Internace znamená, ţe mniši byli odvezeni na určité místo, kde museli být, nesměli se
s nikým stýkat. Aţ později, po uvolnění poměrů, mohli přijímat návštěvy. Rajhradští mniši
nevykonávali ţádné povinné práce, ani na nich nebylo pácháno násilí. Na hrubé jednání ale
vzpomínali všichni. 20 V přísné internaci byl drţen hlavně opat, protoţe bez jeho svolení či
zákazu se v řádu nemohlo nic změnit. Jan Vrzal říká, ţe opat měl později moţnost vyjet si
z místa, kde byl internován, ale vţdy, kdyţ jel kolem Rajhradu, zakrýval si oči, protoţe mu to
bylo líto. 21
I Jan Flodr má zajímavou vzpomínku, kdyţ navštívil P. Horáka se svou maminkou
v internačním lágru v Hejnicích: ,, Protoţe P. Horák učil moji maminku náboţenství, jeli jsme
ho navštívit. Maminka šla suverénně na vrátnici, ale tam jí samozřejmě řekli, ţe nás tam
nepustí. Tak jsme šli alespoň obejít klášter. A z jednoho zamříţovaného okénka v přízemí na
nás najednou kdosi zamával. Šli jsme blíţ a on to byl P. Horák. Chvíli si s maminkou povídali,
ale někdo to řekl dozorcům. Objevili se vojáci a maminku odvedli. Za chvíli přišla se slzami
v očích. Na vrátnici náhodou zabrousil i P. Pokorný, ale kdyţ ji uviděl, rychle odešel, aby
z toho nebyly další problémy. Ale já ani maminka jsme z toho nikdy ţádné opletačky neměli.
Ovšem jestli kvůli tomu měl potíţe P. Horák, to jsme se nikdy nedozvěděli.“ 22
Cílem nového reţimu bylo budovy ,, vybydlet “ a ponechat svému osudu. Po vyklizení
obydlela budovy posádka. Po vystěhování kláštera sester Těšitelek Boţského srdce Jeţíšova
v Rajhradě se z benediktýnského kláštera staly sklady techniky. Po třicet let tedy klášterní
budovy slouţily jako sklady vojenského materiálu. Vojsko je uvolnilo v říjnu roku 1990,
samozřejmě v dezolátním stavu. 23
Jan Flodr vzpomíná: ,, Bylo mi v té době patnáct let. Do Rajhradu jsem jezdil
k babičce na prázdniny. V těch letech jsem měl úplně jiné zájmy. Přítomnost vojáků jsem
nevnímal. Ale na gymnázium chodil o rok starší Rudolf Slánský, kterému nikdo neřekl jinak
neţ Slaneček. Tito lidé postiţení reţimem, vnímali komunisty nejsilněji. Ostatní lidé v klidu
proplouvali ţivotem . Samozřejmě si uvědomovali jejich přítomnost, ale ţili si svůj ţivot.“24
Jan Vrzal říká: ,, Samotné zabrání kláštera jsem moc nevnímal, bylo mi v té době deset let. Ale
vnímal jsem, ţe při obřadech, poutích se chodilo veřejně a se slávou, ale najednou s tím byli
problémy. Měla být spousta duchovních akcí, ale kvůli internaci a zákazu se nedělo nic.
Biskupy a řeholníky nebylo moţné najít.“ 25
Petr Ţiţka si pamatuje: ,, Jistě. Vnímal jsem to. Bylo mi to líto a byl jsem nazlobený. S mým
tatínkem jsme stavěli před obsazením kláštera vojskem oltář v kapitulní kapli, kde byla potom
ta velká mapa s uspořádáním světa po vítězství SSSR.“. 26

Závěr
Myslím, ţe se rajhradští mniši od počátku zaloţení kláštera vţdy drţeli svého hesla
„Ora et labora“ – „Modli se a pracuj“. Dovoluji si pouţít slova nynějšího rajhradského
převora P. Augustina Gazdy, která naprosto vystihují situaci v klášteře: „Rok 1950 byl těţkou
zkouškou pro řeholní ţivot v naší vlasti. Uţ se zdálo, ţe benediktini v Rajhradě skončili své
historické poslání a klášter bude zařazen mezi stovky jiných klášterů, které vnímáme jen jako
historické památky. Díky Bohu, ještě zde stále jsme a statečně „zavazíme“ uprostřed moderní
doby, která má tak malé pochopení pro duchovní rozměr ţivota.“ 27Já osobně mám radost
z toho, ţe klášter uţ není němým svědkem zločinu, ale vrací se k benediktinské spiritualitě,
aby se opět zaleskl ve své původní kráse.
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Přílohy
Areál rajhradského kláštera (autor fotografií Ondřej Mahovský) :

„ Ohlasem šera pradávných věků
(interiér chrámu sv. Petra a Pavla)

5

mluví k nám tento vznešený dům.
(chrám a knihovna z klášterních zahrad)

6

Hlásá o chrabrém knížecím reku,
(socha zakladatele kláštera kníţete Břetislava I. v chrámu)

7

který jej vztýčil k nebesům.
(průčelí chrámu)

8

Odtud se víry šířilo světlo,
(detail obrazu P. Marie v průčelí chrámu)

9

křesťanský mrav se rozvíjel ztad.
(oltář sv. Petra a Pavla)

10

(obraz kláštera z roku 1705, anonym)

(opatské mitry)

Vědy zde krásné umění kvetlo,

11

zde bujel lán a štípen byl sad.
(rajská zahrada z chrámové věţe)

12

Slavné i krušné přetrval doby,
(chrám a prelatura)

13

a když jej zdeptal do prachu čas,
(klášterní budovy s věţemi chrámu)

14

znova vždy přestál úklady zloby,
(konvent)
15

k nebi jak Fénix vznesl se zas.
(varhany a chrám s knihovnou)
16

I v době nové
(prelatura)

17

jméno své slavné
(chrám)

18

s osudem vlasti na věky spjal.
(chrámové zvony)

19

Osvobození z poroby dávné
(chodba ke knihovně)

20

s nadšením v srdci uvítal
(interiér chrámu)

21

s nadšením uvítal.
(pohled od oltáře do chrámu)

22

K novému lesku, k slávě ať vstane
(pohled na budovu kláštera v rajské zahradě)

23

církve a vlasti posvátný štít.
(pohled od mlýnského náhonu)

24

Dědictví otců zachovej, Pane,
(úryvek z Řehole sv. Benedikta)

25

zahynout nedej, leč věky žít,
(rajská zahrada)

26

zahynout nedej, leč věky žít.“
(průčelí chrámu se sochou sv. Vintíře)28
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Poznámky
1

Zaloţen byl kníţetem Břetislavem, zřejmě na přímluvu německého poustevníka Vintíře.
Kratochvil, J.:, Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 84.
2

Roku 1554 zde byl zřízen niţší soud, mezi lety 1327 – 1729 vlastnila ves hrdelní právo. Šibenice stála před
rokem 1645 za Rajhradem směrem k Ţelešicím, poblíţ se nacházelo stínadlo. Toto právo bylo zrušeno za vlády
Marie Terezie roku 1729 a pranýř shozen roku 1788 na příkaz Josefa II. .
Státní okresní archiv Brno – venkov (dále jen SOkA Brno-venkov), Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a,
nestránkováno.
Semotanová, E.: Atlas českých dějin, II díl, Praha, 2003, str. 20.
3

Kratochvil, J.: , Sedalová H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 84.

4

Beda Dudík (1815-1890), autor více neţ 70ti vědeckých titulů např. Dějiny Moravy, zaslouţil se o navrácení
starých rukopisů uloupených za třicetileté války.
Řehoř Volný (1793-1871), historik, topograf.
Vojtěch Slouk (1825-1898), malíř, kreslič, kaligraf, mechanik, kartograf; zabýval se dějinami rajhradské
farnosti; v letech 1860-1876 sestavil samohybný globus o průměru 1,7 m a světové hodiny, určující čas na
různých místech zeměkoule.
Kratochvil, J.:, Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str 91.
5

Nový kostel byl vysvěcen 7. června 1739.
Kratochvil, J.:, Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 89.
6

Kratochvil, J.:, Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 86.

7

Panel expozice v rajhradském klášteře, nedatováno.
www.obcinst.cz, 11. 4. 2007.
8

SOkA Brno – venkov, Sbírka zákonů republiky Československé, vydaná 17. října 1949, zákon č. 218.

9

Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, naroz. 20.11.1940, zazn. 25.4.2007.

10

P. Jan Kopáček měl na starost vyučování náboţenství na venkovských školách. P. Vojtěch Horák vyučoval na
střední škole a ve vyšších třídách národní školy v Rajhradě, současně byl spirituálem sester Těšitelek Boţského
srdce Jeţíšova v Rajhradě. P. Prokop Vostál učil niţší třídy národní škoy v Rajhradě.
Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, naroz. 20.11.1940, zazn. 25.4.2007.
11

Akce „K“, písemno K znamená zkratku pro slovo klášter.
StB – státní bezpečnost.
KV – NB – Krajský výbor národní bezpečnosti.
Panel expozice v rajhradském klášteře, nedatováno.
www.obcinst.cz, 11.4.2007.
12

Vzpomínky pamětnků: Jan Vrzal z Opatovic, naroz. 20.11.1940, zazn. 25.4.2007.

13

SOkA Brno-venkov, Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a., nestránkováno.

14

Karla Chmela lidé neměli příliš v lásce, protoţe si dělal legraci ze zabavených věcí. Roku 1955 se oblékl do
bohosluţebných rouch, šel do hospody, kde takto oblečený tančil a zpíval. To se mu ale stalo osudným.
Následkem přílišného poţití alkoholu ho ranila mrtvice. Tehdy mnoho rajhradských občanů říkalo: „Dobře se
mu tak stalo.“
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Náboţenská matice byla instituce zaloţená Josefem II. za účelem financování církve. Spravovala zabrané
předměty a tvrdila, ţe nejsou zestátněné, ale dále slouţí církvi.
SOkA Brno-venkov, Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a., nestránkováno.
Vzpomínky pamětnků: Jan Vrzal z Opatovic, naroz. 20.11.1940, zazn. 25.4.2007.
15

SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka,
nestránkováno.
SOkA Brno-venkov, Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a., nestránkováno.
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Např. v Podivíně mají dodnes v sakristii nábytek z rajhradského kláštera.
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Např. monstrance byla oceněna na 1,-- Kč, ostatní historické předměty na 50 hal., 5,-- Kč apod.
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SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka,
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P. Pokornému nedali ani toaletní papír.
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Vzpomínky pamětníků: Jan Flodr z Rajhradu, naroz. 5.11.1935, zazn. 15.3.2007.
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V benediktinském klášteře byla umístěna výstroj pro důstojníky a speciální oddíly (proto byly po stěnách
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Rudolf Slánský je zde myšlený syn popraveného tajemníka Ústředního výboru Komumistické strany
Československa Rudolfa Slánského.
www.osobnosti.cz, 16.3.2007.
Vzpomínky pamětníků: Jan Flodr z Rajhradu, naroz. 5.11.1935, zazn. 15.3.2007.
25
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Vzpomínky pamětníků: Petr Ţiţka z Rajhradu, naroz. 25.7.1934, zazn. 20. 4.2007.

27

Vzpomínky pamětníků: P. Augustin Gazda z Rajhradu, naroz. 22.2.1960, zazn. 13.4.2007
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