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Anotace  

Předmětem mé práce je situace v rajhradském klášteře od roku 1950 do současnosti. Práce je 

rozdělena na tři části. První z nich je věnována roku 1950, kdy po akci „K“  připadl klášter 

ministerstvu národní obrany. Ve druhé části popisuji stav objektu během pobytu vojska, kdy 

se z něho stal sklad vojenské techniky. V poslední části se zabývám obnovou kláštera po roce 

1989 a jeho současným stavem.   

 

 

Summary  

The subject of my paper is the situation in Rajhrad monastery between 1950 and the present.  

The paper is divided into three parts. The first part deals with the event of 1950, called 

operation "K", after which the monastery was abolished and devolved on Ministry of 

Defence. In the second part I describe the state of the property during the stay of the army, 

when it became  military equipment stores. In the last part I deal with the rehabilitation of the 

monastery after 1989 and its current state. 
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P. Horák, ministerstvo národní obrany, Správa budov, P. František Fučík, chrám sv. Petra         

a Pavla, fara, kapitulní kaple, sklad vojenského materiálu, devastace kláštera, injektáţ, 

Ostfond, Nadace Ora et labora, Památník písemnictví na Moravě, knihovna, farní centrum, 

výstavní místnost.  
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Úvod  

 

 Protoţe jsem vyrůstala v blízkosti rajhradského kláštera, 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.  

 Mým cílem je shrnout situaci v klášteře od 50. let 20. století a seznámit s ní širší 

veřejnost, především své vrstevníky. Dodnes totiţ neexistuje publikace, která by se souborně 

tomuto období věnovala. Přála bych si, aby nebyla opomenuta nedávná historie, která byla 

pro řeholníky a klášterní ţivot těţkou zkouškou. Dále bych chtěla vyzdvihnout práci všech 

institucí, které se podílely a dále podílí na obnově vzácné historické památky, ale                      

i jednotlivců, kteří se snaţí obnovit mnišský a kulturní ţivot v klášteře. 

Podklady pro svou práci jsem čerpala z rajhradských kronik Okresního archivu      

Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, z  Farní kroniky, z knihy Rajhrad od J. Kratochvila                      

a H. Sedalové a z práce J. Eliáše Areál bývalého kláštera v Rajhradě.  Doplňující informace 

jsem našla na panelech expozice v rajhradském klášteře a na internetu. Nedílnou součást mé 

práce tvoří vzpomínky pamětníků – L. Dočkalové, P. A. Gazdy, J. Milka, J. Vrzala, J. Flodra,          

I. Zálešáka, P. Ţiţky. Autorem většiny fotografií v přílohách je Ondřej Mahovský.  

V první části práce se krátce zabývám historií kláštera od jeho počátku po 50. léta 20. 

století. Pokusila jsem se zachytit rok 1950, kdy proběhla tzv. akce „K,“ po které  klášter 

připadl ministerstvu národní obrany a vznikl z něj sklad vojenského materiálu. Nakonec se 

věnuji  obnově objektu po roce 1989 a  jeho současnému stavu.  
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1. Akce „K“ v rajhradském klášteře 

 

 

1.1.  Z historie kláštera 

 

Rajhrad je jediným a nejstarším klášterem s benediktinskou řeholí na Moravě. Zaloţen 

byl roku 1048 kníţetem Břetislavem na přímluvu německého mnicha Vintíře. Jiţ předtím zde 

stála tvrz Raygrad s kaplí. Nový klášterní chrám byl vysvěcen na jméno bývalé hradní kaple 

svatých Petra a Pavla. Podle výslovného přání Břetislava měl být klášter duchovně i hmotně 

závislý na břevnovském klášteře. 
1
 

Rozvoji kláštera prospívalo udělování četných privilegií, podporoval ho např. král 

Přemysl Otakar I. i jeho vnuk Přemysl Otakar II. Ve 13. století Moravu drancovala tatarská     

a uhersko-kumánská vojska, klášter a jeho okolí byly vypleněny a kostel musel být třikrát 

znovu vysvěcen. Období husitství přečkal klášter bez pohromy, dokonce poslouţil jako 

útočiště prchajícím břevnovským mnichům. Avšak v době vlády Jiřího z Poděbrad připravil 

benediktiny o část majetku Matyáš Korvín a nastává doba úpadku, způsobená vojenským 

pustošením. Třicetiletou válku a vpád Švédů, později útok Turků přečkal klášter v pořádku. 

Roku 1813 potvrdil císař František I. právo samostatného opatství, klášter uţ tedy nebyl 

závislý na břevnovském. Tyto dva kláštery spolu s broumovským přeţily i rušení klášterů 

v 18. století. 
2
  

           Klášter je nepochybně známý díky chrámu svatých Petra a Pavla (viz př. č.1, 2, 3). 

Roku 1722 byl poloţen základní kámen chrámu a zahájena přestavba kláštera, do té doby měl 

klášter románské rysy. Autorem přestavby byl významný praţský architekt  Giovanni Santini 

Aichel (viz př. č. 4, 5). Na výzdobě interiéru se podílel např. brněnský malíř Jan Jiří Etgens, 

několik soch vytvořil rajhradský řezbář Ignác Bergman. 
3
 

Zřejmě brzy po zaloţení kláštera se začala budovat i knihovna (viz př. č. 6). O vysoké 

kulturní úrovni svědčí homiliář a lekcionář, oba rajhradského původu ze 13. století, jejichţ 

originály jsou dodnes v Rajhradě. Mezi významné osobnosti z historie kláštera patří probošt 

Bonaventura Pitr, historik, který shromáţdil materiál z knihoven a archivů převáţně ve Vídni. 

Dr. Řehoř Volný a Dr. Beda Dudík představují vrchol historického bádání v klášteře. Dudík 

                                                 
1
Nejstarší muţský benediktinský klášter u nás byl zaloţen roku 993 v Praze v Břevnově.  

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

 
2
Broumovský výběţek v severních Čechách daroval Přemysl Otakar I. břevnovským benediktinům roku 1213.  

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

 
3
 Nový kostel byl vysvěcen 7. června 1739.  

Kratochvil, J.:,  Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 89. 
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napsal více neţ sedmdesát vědeckých titulů, mezi nimi i Dějiny Moravy, a zaslouţil se           

o navrácení části starých rukopisů, které byly uloupeny za třicetileté války (viz př. č. 7). 

Kaligraf, mechanik a  kartograf P. Vojtěch Slouk sestavil v letech 1860-1876 samohybný 

globus o průměru 1,7 metru a světové hodiny, určující rozdílný čas na různých místech světa. 

Klášter se stal centrem vzdělanosti, umění a vědecké činnosti (viz př. č. 8, 9). 

Klášter ve 20. století  plnil dále poslání benediktinského řádu i přes těţká období první 

a druhé světové války (viz př. č. 10, 11, 12). Vţdy uhájil právo na svou existenci a je 

paradoxem, ţe to, co se v minulosti nepodařilo vojenským jednotkám, se téměř podařilo 

komunistickému reţimu.
4
 

 

 

1.2. Akce „K“ 

 

 Mnišskou komunitu tvořili v roce 1950 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 po dobrém, 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. 
5
 V celém 

Československu  bylo najednou internováno všech 2200 řeholníků a během července – října 

také všech 10 000 řeholnic. Soustřeďování těchto řeholníků bylo pojmenováno krycím 

názvem akce ,,K“. Za její provedení a zajištění odpovídala  Státní bezpečnost ve spolupráci 

s Krajským výborem národní bezpečnosti.
6
  

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 vzpomínal 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             

                                                 
4
Bonaventura Pitr (1708-1764), Řehoř Volný (1793-1871), Beda Dudík (1815-1890), Vojtěch Slouk (1825-

1898) 

Kratochvil, J.:, Sedalová, H.: Rajhrad, Brno, 2001, str. 91. 

 
5
 Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
6
 Akce „K“,  písemno K znamená zkratku pro slovo klášter. 

Panel expozice v rajhradském klášteře, nedatováno. 

www.obcinst.cz, 11. 4. 2007. 

 

http://www.obcinst.cz/
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a  v Mitrovicích. Všichni měli přísný zákaz vrátit se zpět do kláštera. Odsouzen ani souzen 

z nich nebyl nikdo.“ 
7
 V Kronice města Rajhrad jsou poněkud jiné informace: ,,Den 3. květen 

1950 znamená důleţitý mezník v dějinách naší obce. Staroslavný klášter benedikinský 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 církevní 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.“ 
8
  

 Zpočátku se mniši nesměli s nikým stýkat. Aţ později, po uvolnění poměrů, mohli 

přijímat návštěvy. Nevykonávali ţádné povinné práce, ani na nich nebylo pácháno násilí. Na 

hrubé jednání ale vzpomínali všichni. 
9
 V přísné internaci byl drţen hlavně opat, protoţe bez 

jeho svolení či zákazu se v řádu nemohlo nic změnit. Podle Jana Vrzala měl opat později 

moţnost vyjet si s doprovodem z místa, kde byl internován. Kdyţ jel kolem Rajhradu, 

zakrýval si oči, protoţe mu to bylo líto.
10

 

I Jan Flodr uvedl zajímavou vzpomínku na to, jak jel se svou maminkou  návštívit      

P. Horáka 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.“ 
11

 

 

 

 

                                                 
7
 Vzpomínky pamětnků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
8
 SOkA Brno-venkov, Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a., nestránkováno. 

 
9
 P. Pokornému nedali ani  toaletní papír.  

Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
10

 Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
11

 Vzpomínky pamětníků: Jan Flodr z Rajhradu, zazn. 15. 3. 2007. 
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1.3. Vyklizení kláštera po jeho zrušení   

 

Po deportaci  mnichů bylo rozhodnuto o vyklizení kláštera, aby mohl slouţit jiným 

účelům. Správcem církevních objektů v Československu, stejně tak i určitou dobu kláštera 

v Rajhradě, se stala Náboţenská matice.
12

 Likvidátorem byl ustanoven Karel Chmel ze 

Ţidlochovic.
13

 Klášterní archiv se dostal do Zemského archivu v Brně, knihovnu převzala 

Univerzitní knihovna v Brně, cenné obrazy byly odvezeny 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.
14

 Nábytek ze 137 místností byl většinou rozebrán, 

někdy se dostal do vlastnictví jiných kostelů. V Podivíně mají dodnes v sakristii nábytek 

z rajhradského kláštera. Vzácný mobiliář, umělecké sbírky byly rozkradeny a často nesmyslně 

ničeny. Obrazy a hodiny byly odvezeny mimo jiné i do Tišnova.
15

 Byly zabaveny ale 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 

K. Chmela a jeho pomocníků neměly uměleckou hodnotu. Podle toho byly vyčísleny jejich 

ceny.
16

   Jan Vrzal uvedl, ţe na plese měla jedna paní na krku opatský kříţ. Zabaveny byly      

i osobní věci mnichů, třeba vkladní kníţky. Hodně nábytku zachránil P. Musil. Celkem bylo 

zabaveno kolem 200 obrazů a plastik. 14. dubna 1950 bylo třeba někde sušit obilí. Navezlo se 

                                                 
12

 Náboţenská matice byla  instituce zaloţená Josefem II. za účelem financování církve. Spravovala zabrané 

předměty a tvrdila, ţe nejsou zestátněné, ale dále slouţí církvi. 

Vzpomínky pamětnků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

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

 
13

 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.“ 

Vzpomínky pamětnků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
14

 SOkA  Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka, 

nestránkováno. 

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

 
15

SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka, 

nestránkováno. 

Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 

 
16

 Např. monstrance byla oceněna na 1,-- Kč, ostatní historické předměty na 50 hal., 5,-- Kč apod.  

SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka, 

nestránkováno. 

Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 
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tedy do kláštera, kde bylo na naleštěných historických parketách sloţeno do výšky téměř 

jednoho metru. Podlahy se vyduly a tím zničily.
17

  

 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.“
18

 I přes toto zjištění byli 

mniši ponecháni v internaci.   

 Na zrušení kláštera vzpomínal Jan Flodr: ,,Bylo mi v té době patnáct let. Do 

Rajhradu jsem jezdil k babičce na prázdniny. V těch letech jsem měl úplně jiné zájmy. 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.“
19

 

Jan Vrzal uvedl: ,,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 byly problémy. Měla být spousta duchovních akcí, ale kvůli internaci a zákazu 

se nedělo nic. Biskupy a řeholníky nebylo moţné najít.“ 
20

 

Petr Ţiţka si pamatoval: ,,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.“ 
21

  

 

 

 

 

 

                                                 
17

 SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka, 

nestránkováno. 

Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
18

 SOkA Brno-venkov, Okresní národní výbor Brno-venkov, neinv., materiály církevního tajemníka, 

nestránkováno. 

 
19

 Rudolf Slánský je zde myšlený syn popraveného tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany 

Československa Rudolfa Slánského. 

www.osobnosti.cz,  16. 3. 2007. 

Vzpomínky pamětníků: Jan Flodr z Rajhradu, zazn. 15. 3. 2007. 

 
20

 Vzpomínky pamětníků: Jan Vrzal z Opatovic, zazn. 25. 4. 2007. 

 
21

Vzpomínky pamětníků: Petr Ţiţka z Rajhradu, zazn. 20. 4. 2007. 

 

http://www.osobnosti.cz/
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2. Klášter během pobytu vojska v letech 1950 - 1989  

 

2.1. Vyuţití objektu a nové majetkové uspořádání 

 

Po zrušení kláštera se musela vyřešit otázka, jak naloţit s prázdným objektem. 

Rozhodlo se o umístění vojenské posádky, která vyuţije prostory jako sklady své techniky. 

V rajhradské kronice je obsazení vojáky povaţováno za „kardinální chybu, která byla horší 

neţ celá záleţitost se zrušením kláštera. Budovy mohly býti mnohem účelněji vyuţity               

k prospěšné práci.“.
22

 O praktičtějším vyuţití se skutečně uvaţovalo. V úvahu připadalo 

přemístění části psychiatrické léčebny z Bohnic, které bylo ale  zamítnuto z hygienických 

důvodů a kvůli vysokým nákladům na opravu.  

17. července 1950 byl tedy klášter přidělen ministerstvu národní obrany,  knihovna 

přešla pod správu Univerzitní knihovny v Brně. Celý objekt měla na starost Správa budov, 

která sídlila ve zrušeném klášteře sester Těšitelek Boţského srdce Jeţíšova  v Rajhradě.
23

  

 

 

2.2. Církevní správa  

 

 Církev po zrušení kláštera spravovala chrám sv. Petra a Pavla, faru, která byla 

umístěna v bývalé budově správy statku, a kapitulní kapli se sakristií ve východním křídle 

kvadratury.  

14. září 1951 přišel do rajhradské farnosti P. František Fučík. Narodil se 6. října 1913     

u Olešnice, jako kněz působil v Horních Dubňanech, poté ve Šlapanicích. Stal se správcem 

farnosti a prvním farářem v Rajhradě, který nebyl benediktin. Právě díky jeho snaze, 

vytrvalosti a obětavosti farníků se alespoň část kláštera (hlavně chrám sv. Petra a Pavla) 

podařilo zachránit před devastací. Úloha P. Fučíka nebyla jednoduchá. Péči o chod farnosti      

a klášterní kostel měl ztíţenou tehdejšími podmínkami. Kaţdou veřejnou akci musel písemně 

hlásit na okresní národní výbor. Ta mu často nebyla povolena nebo ji musel z velké části 

omezit. Např. nebyla schválena  slavnost Boţího těla v průvodu po městečku, ale pouze 

v kostele. Písemně se muselo také ţádat o povolení tradiční pěší poutě do Tuřan, hodové mše 

v kapli v Popovicích nebo slouţení obřadů na Bílou sobotu po 19. hodině.
24

   

                                                 
22

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

Eliáš, J. O.: Areál bývalého kláštera v Rajhradě, Brno, 1981, str. 106. 

 
23

 Tamtéţ.  

Vzpomínky pamětníků: Ludmila Dočkalová z Rajhradu, zazn. 16. 11. 2010.    

 
24

 SOkA Brno-venkov, Kronika města Rajhrad, inv. č. 10 a., nestránkováno.  
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 V letech 1952-1986 proběhly na objektech vyuţívaných církví drobnější udrţovací 

práce, ale i nákladnější a náročnější opravy. Bylo nutné řešit také praktické problémy, např. 

v roce 1954 byla abnormální zima a nedostatek uhlí k topení v příbytku faráře.  

Pracovalo se na klenbě chrámu, opravovala se okna, střechy, pořídily se nové 

bleskosvody. Teprve 25. března 1957 bylo moţné, aby se P. Fučík nastěhoval do přestavěné 

budovy statku. Vnitřní úpravu fary hradila Vojenská stavební správa. V roce 1958 bylo 

vyčištěno nádvoří a květinami osázeno okrasné kolo uprostřed. Na květinové výsadbě se 

podílelo místní jednotné zemědělské druţstvo. Upraveny byly také sochy v areálu. V témţe 

roce se pracovalo na pilířích plotu a zvonovém zařízení chrámu.  

V roce 1959 při jednání mezi Náboţenskou maticí, farním úřadem a Okresním 

národním výborem v Ţidlochovicích bylo určeno, aby farnosti zůstalo nádvoří před kostelem 

s vchodem do fary po plot se sochami svatých Petra a Pavla. Proto byl ohrazen dvorek u fary 

zdí a drátěným plotem. Také pozemek za kostelem a před okny mezi kapitulní kaplí                

a knihovnou byl oplocen.  

Na podzim roku 1960 obdrţela farnost nový betlém od brněnského řezbáře Vaňka, 

který se vyuţívá dodnes. V roce 1963 byla zrekonstruována malá víţka na kostele a umístěn 

na ní kříţ. Rozdělený dvůr vedle kostela byl obehnán drátěným plotem a oddělen tak od části, 

která náleţela státnímu statku. O rok později byl na nádvoří od vchodu k sochám sv. Petra       

a Pavla vydláţděný chodník z dlaţdic, které byly uvolněny při úpravě silnice v Rajhradě. 

Roku 1965 byla pořízena nová zpovědnice, na faře zbudováno ústřední topení a na dvoře 

postavena garáţ pro auto.  

Do roku 1971 byl farním kostelem kostel Povýšení svatého Kříţe na Masarykově ulici 

u hřbitova, od roku 1971 to byl klášterní chrám sv. Petra a Pavla.
25

 Z toho důvodu se pořídil 

nový obětní stůl a koberec. Poté se ţádná větší oprava nekonala, ale byly natřeny střechy věţí, 

svépomocí se vyměnila střecha na faře. V roce 1978 proběhla generální oprava rozhlasu 

v kostele a vyměnila se okna v sakristii, roku 1981 pak generální oprava varhan.  

O dění v letech 1987-1990 se ve Farní kronice bohuţel nepíše.
26

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Dnes plní funkci farního kostela opět kostel Povýšení sv. Kříţe. 

 Římsko-katolický farní úřad Rajhrad, Farní kronika, nestránkováno. 

 
26

  Tamtéţ.  
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2.3 Správa ministerstva národní obrany 

  

Objekt benediktinského kláštera i ţenského kláštera měla na starost Správa budov. 

Sídlila v klášteře sester, kde byly i kasárny pro vojáky a velitelství. Útvary byly většinou 

z Brna.  

 Zpočátku mívali vojáci v benediktinském klášteře cvičení, ale pak se z něho staly 

sklady vojenského matriálu pro případ války. Objekt hlídali asi čtyři vojáci a pár 

zaměstnankyň se staralo o větrání. Věci se nevyměňovaly, nevydávaly, pouze udrţovaly 

v pořádku a dělaly se pravidelné inventury. Také se větralo kvůli uskladněným věcem, ale 

vlhkost byla stále hodně vysoká.
27

   

 V sedmdesátých letech se objevily potíţe s dubovými piloty, na kterých klášter stojí. 

Ty musely neustále stát v určité výšce v podzemní vodě. Voda se udrţovala díky spojovacímu 

kanálu s rybníkem Lín a Svratkou. Při regulaci řeky se tento kanál zanesl nečistotami                

a hladina spodní vody se sniţovala, piloty vysychaly, rozpadaly se a klášter se začal propadat.  

Východiskem byla injektáţ, tzn.vystříkat podzemní prostory betonem, coţ se také provedlo. 

V sedmdesátých letech se stabilizoval kostel, po roce 1990 část budov kláštera. 

O nutných opravách musela Správa budov vţdy informat Památkový ústav. Domluva 

byla sloţitá. Klášter byl totiţ stále památkovým objektem, proto jakékoliv zásahy do budovy 

musely být schváleny. Např. Okresní stavební podnik z Hustopečí vyrobil 160 oken. Ta se ale 

nepouţila a nevsadila se místo strarých, protoţe nebyla vyrobena ručně, tudíţ nesplňovala 

podmínky Památkového ústavu. Okna byla nakonec pouţita v klášteře v Nepomuku. Kvůli 

oknům byl také zakázán vjezd na nádvoří tatře, kterou se třikrát denně vozilo jídlo pro 

posádku.  

 Na počátku osmdesátých let se měla opravovat střecha, protoţe dovnitř zatékalo            

a v horním patře se prohýbala podlaha. Brněnská vojenská ubytovací správa, nadřízený orgán 

Správy budov, na tento účel uvolnila půl milionu korun. Bohuţel bylo obtíţné najít firmu, 

která by opravu provedla. Nikdo nechtěl pracovat v takové výšce. Pak se podařilo sehnat dva 

ochotné horolezce, kteří by se uvolili to udělat, jenţe se objevily komplikace s proplacením 

smlouvy. Takţe na konci roku se peníze vrátily a střecha zůstala neopravená. Poté se začaly 

restaurovat fresky v knihovně, coţ bylo nelogické, protoţe střecha nebyla v pořádku.   

Kdyţ se v devadesátých letech vracel objekt poslednímu ţijícímu benediktinovi 

z původní rajhradské komunity, byla tímto úkolem z rozhodnutí tehdejšího velitele posádky 

pověřena Správa budov, za ni pak paní Dočkalová. Ta uvedla: „P. Malý byl kamarád mého 

tatínka od dětství. Věděl, ţe majetek nerozkradli vojáci. Pojal to tak, ţe byla taková doba, zlá 

doba, proti které se nemohlo nic dělat. Tehdy se také část písemných materiálů, většinou se 

                                                 
27

Vzpomínky pamětníků: Ludmila Dočkalová z Rajhradu, zazn. 16. 11. 2010. 
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jednalo o nákresy kláštera, vrátila P. Malému, část si odvezli vojáci do Hodonína, kam se 

útvar stěhoval.“ (viz př. č. 16).
28

  

 

 

2.4. Pobyt vojáků  

  

 Zpočátku byli v Rajhradě stavební jednotky, ale asi jen na rok, pak přišli ţenisté.
29

  

Roku 1954 byl zřízen v obou rajhradských klášterech vodovod. V kasárnách v klášteře 

sester si vojáci vybudovali také kanalizaci. Ve stejném roce se stavěly domy pro důstojníky na 

pravé straně ulice Odbojářů, vedoucí od nádraţí ke kasárnám.
30

   

 V roce 1955 provedli vojáci zalíčení prelatury zvenku i uvnitř nádvoří před chrámem. 

Do listopadu spravili kapitulní kapli s oltářem. Do Vánoc tam byly zavěšeny téměř všechny 

obrazy a tím utvořen depozitář místní muzejní a památkové komise  ministerstva národní 

obrany.   

 Vojáci se podíleli i na kulturním chodu Rajhradu. Útvar 9991 Rajhrad pořádal           

29. ledna 1958 v sokolovně divadelní představení „Měsíc nad řekou“. Vojáci pomáhali také 

při likvidaci poţáru v témţe roce v červnu, kdy při bouřce uhodil blesk do stodoly.  

 Na druhé straně se objevovaly problémy s chováním vojáků. V roce 1962 se jednalo       

o shození pomníku Josefa Dobrovského v místním parčíku. V Kronice města Rajhradu se 

píše, ţe „opilí příslušníci posádky prováděli různé nepřístojnosti. Je prostě nepochopitelné, 

jak si můţe voják, který má býti vzorem kázně a který má chrániti všechno, co si lid vybuduje, 

takto počínati.“
31

 V únoru roku 1966 se dva vojáci vymočili přímo v sále kina. Jindy se 

vracela ţena z práce v jedenáct hodin večer. Připojil se k ní vojín, který se ji pak pokusil 

znásilnit. Vojáci měli potíţe i s krádeţemi, v roce 1968 jeden z nich rozbil výkladní skříň 

obchodu a ukradl dva magnetofony.
32

  

 V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Rajhradě méně neţ sto vojáků. 

Vzhledem k tomu, ţe posádka a obyvatelé se potkávali zřídka, podle paní Dočkalové 

vycházeli lidé s vojáky dobře. „Akorát ti mladí se na vycházce opili a my jsme pak museli         

                                                 
28

 Vzpomínky pamětníků: Ludmila Dočkalová z Rajhradu, zazn. 16. 11. 2010. 

 
29

 Tamtéţ.  

 
30

Celkem vzniklo 48 bytů v několika dvojdomech. Rodiny se mohly nastěhovat v roce 1955. 

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

 
31

Tamtéţ.. 

 
32

Tamtéţ.. 
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v kasárnách spravovat kohoutky a sprchy. Jinak si vojáci vůbec nepřipouštěli, ţe ţijí                

v bývalém klášteře.“
33

 

Zajímavá je také její vzpomínka na jednotlivé vojáky: „Ve sluţbě tady byli třeba i lidé 

se špatným politickým profilem. Dokonce i jeden evangelický kněz, který při zkouškách uměl 

marxismus a leninismus vţdycky nejlépe. My jsme se ho ptali, jak je to moţné? Většina 

chlapců to totiţ vůbec neuměla a zrovna on, kněz, to zvládal na jedničku. On odpověděl, ţe 

pokud s něčím nesouhlasí, musí vědět proč, musí znát svého nepřítele.“
34

  

   

 

 

 

                                                 
33

Vzpomínky pamětníků: Ludmila Dočkalová z Rajhradu, zazn. 16. 11. 2010.  

 
34

Vzpomínky pamětníků: Ludmila Dočkalová z Rajhradu, zazn. 16. 11. 2010.   
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3. Obnova kláštera po roce 1989 

 

3.1.  Obnova benediktinského řádu  

 

  Vládním prohlášením z 19. prosince 1989 byly v Čechách a na Moravě vytvořeny 

předpoklady pro obnovu benediktinského řádu. V lednu roku 1990 poţádali benediktini          

o navrácení majetku. Rozhodnutím Ministerstva kultury ČSSR byla 20. března 1990 předána 

rajhradským řeholníkům budova kláštera. Poslední zbytky svého naprosto zdevastovaného      

a zpustošeného majetku  převzali   benediktini  od   armády v říjnu téhoţ roku (viz př. č.       

14-19). 
35

  

  V Rajhradě byl zřízen malý provizorní konvent za pomoci rakouských benediktinů, 

kteří poskytli základní vybavení. Komunitu tvořili: P. Augustin, fr. Beda , fr. Maurus,            

P. Dominik  a P. Benedikt - nejstarší člen komunity, který ţil v klášteře ještě před rokem 

1950.  

Od 90. let byly benediktinské kláštery u nás finančně podporovány německy 

mluvícími kláštery. K tomuto účelu byl zaloţen Ostfond, který napomáhal benediktinům 

v postkomunistických zemích v prvních deseti letech. Rajhradu byl ke spolupráci 

určen klášter v rakouském Götweigu. Opat Clement Lashofer osobně dohlíţel a byl oporou 

při obnově kláštera. Společenské vztahy a vzájemná náklonost fungují dodnes.
36

  

 

 

3.2.  Opravy a finance  

 

           V roce 1990 byly zahájeny opravy zdevastovaných klášterních budov, které jsou 

dodnes financovány  především z prostředků Jihomoravského krajského úřadu, Ministerstva 

kultury ČR, Nadace Ora et labora, města Rajhrad, z darů fyzických a právnických osob. 

Dokončení rekonstrukce je dlouhodobou záleţitostí, odhad celkové částky na opravu je 

nejméně 1 miliarda Kč. 
37

 

  Nejdříve byla staticky zajištěna horní část budov –  byly opraveny krovy (část 

výměnou, část chemickým ošetřením), komíny a byly vyměněny vikýře, dešťové svody           

a okapy. Z důvodu nedostatku peněţních prostředků byla v 90. letech střešní krytina pouze 

                                                 
35

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

  
36

 Vzpomínky pamětníků: P. Augustin Gazda z Rajhradu, zazn. 18. 11. 2008. 

 
37

 Vzpomínky pamětníků: P. Augustin Gazda z Rajhradu, zazn. 18. 11. 2008. 
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přeloţena a nebylo provedeno odvedení dešťových vod. Dnes je jiţ na části objektu krytina 

nová a na opravách střech se pokračuje.  

 V severním křídle kvadratury je dokončena vstupní fortna se sociálním zařízením, 

výstavní místnost, vybavené zázemí farního centra a chodba v přízemí (viz př. č. 20).  

 Ve východním křídle je zrekostruovaná chodba, kapitulní síň a další výstavní 

místnosti. Část vyuţívá opatství, část Památník písemnictví na Moravě. V druhém nadzemním 

podlaţí se nacházejí depozitáře ivančického muzea.  

V jiţním křídle jsou v hlavním sále knihovny a v jejím depozitáři dokončeny veškeré 

stavební práce, je dohotoveno a vybaveno zázemí knihovny. S ohledem na hnilobou 

poškozené dřevěné obloţení knihovny a dlouhou dobu skladování celého mobiliáře 

v nevyhovujícím prostředí stavby byly náklady na restaurátorské práce značně vysoké. Do 

obnoveného depozitáře knihovny byla v roce 2002 uloţena část knihovního fondu. V červnu 

2004 bylo zahájeno ošetřování a přemisťování knih i do hlavního sálu a předsálí knihovny.      

V září 2004 byla většina knihovního fondu (více neţ 63 tisíc svazků) vrácena na své původní 

místo a předána ředitelem Moravské zemské knihovny zpět benediktinskému opatství. 

Nejvzácnější rukopisy a tisky zůstávají v péči Moravské zemské knihovny v klimatizovaných 

prostorách. Knihovní fond i mobiliář klášterní knihovny byly prohlášeny kulturní památkou.  

Poprvé byla zrekonstruovaná knihovna mimořádně přístupná veřejnosti v rámci Dnů 

evropského dědictví v září 2004. Dnes je knihovna součástí Památníku písemnictví na Moravě 

a od poloviny roku 2006 je zpřístupněna také odborné badatelské veřejnosti. 
38

  

 V dosud neopravených částech je značně provlhlé zdivo, dřevěné konstrukce krovů 

jsou prohnilé a napadené dřevokaznými škůdci. V havarijním stavu jsou také dřevěná okna, 

dveře, vrata a schodiště. Rozvody elektřiny a vody jsou přestárlé a nefunkční. Vnitřní 

umělecká výzdoba je ve většině místností nevhodnými hrubými zásahy armády velmi 

poškozena a v některých případech zničena.
39

  

 

 

3.3. Nadace Ora et labora  

 

 Vznik nadace iniciovala obec Rajhrad (dnes jiţ město) a bývalý Okresní úřad               

Brno-venkov ji zaregistroval v březnu roku 1995. Má dva orgány, jimiţ jsou správní rada                 

(3 členové) a dozorčí rada (3 členové). Oganizace byla zaloţena s posláním zachránit a vyuţít 

                                                 
38

 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 

39
 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 
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historickou památku, objekt benediktinského kláštera, a záchránit knihovní fond a mobiliáře 

klášterní knihovny. Druhý cíl organizace je jiţ splněn.   

 Nadace úzce spolupracuje s rajhradským opatstvím a spolu s městem Rajhrad pomáhá 

získávat prostředky pro realizaci oprav. Členové vykonávají činnost bez nároku na jakoukoliv 

odměnu. Nadace podporuje poskytování dotací a grantů. Podílela se mj. na získání prostředků 

na projekt ,,Benediktinské opatství Rajhrad, Památník písemnictví na Moravě, výstavní 

prostory 2. NP-severní křídlo“, který byl spolufinancován z finančních mechanismů Norského 

království  EHP/Norsko.         

 V době od roku 1995 do konce roku 2010 získala nadace téměř 10 milionů Kč.
40

  

 

 

3.4. Památník písemnictví na Moravě 

 

 V přízemí jiţního zrekonstruovaného křídla kláštera vznikl Památník písemnictví na 

Moravě. Myšlenkou vybudovat tuto instituci se jiţ před třiceti lety zabýval bývalý ředitel 

Moravské zemské knihovny dr. Jaromír Kubíček. Rajhradští benediktini totiţ v 19. století 

vyvíjeli bohatou literární činnost. Nově vzniklá instituce získala na základě smlouvy přístup 

do klášterní knihovny, současně zabezpečuje její chod a odborně pečuje o fond knihovny.   

 Památník pořádá časté výstavy o literárních výročích, spisovatelích, které probíhají na 

chodbách v prvním patře jiţního a východního křídla kláštera. Byla vybudována stálá 

expozice, která je svým zaměřením určena hlavně pro studenty.  

 1. července 2005 byla pro veřejnost otevřena první část památníku (literárně-historická 

expozice). Od 1. července 2008 byla zpřístupněna další část – Expozice II (viz př. č. 21).
41

 

 

 

3.5. Farní centrum 

 

 Farní centrum v severním křídle kvadratury je v současnosti nezbytností kaţdé 

farnosti, protoţe křesťanský ţivot nejsou jen bohosluţby, ale i setkávání lidí, pořádání výstav, 

koncertů, dětských besídek. O vybudování centra se zasadil P. Augustin Gazda. Chtěl totiţ 

vyuţít prostory, které se podařilo obnovit ze sbírek věřících. Výstavba trvala jeden a půl roku.  

  Farní centrum tvoří výstavní místnost, která slouţí také jako místnost pro jiné 

příleţitosti (např. setkání farníků, rodinné oslavy, atd.), a vybavená kuchyně.
42

 

                                                 
40

 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 

41
 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 

42
 Vzpomínky pamětníků: P. Augustin Gazda z Rajhradu, zazn. 18. 11. 2008. 
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3.6.  Podzemí 

 

 Románská krypta se nachází pod mariánskou kaplí a vede aţ pod kůr v chrámu         

sv. Petra a Pavla. V 70. letech 20. století byla ale zalita betonem v rámci injektáţe a dnes je 

z velké části nedostupná. 

 Barokní krypta je v kněţišti před oltářem. Je dodnes zachovaná a lze poznat, ţe byla 

místem posledního odpočinku rajhradských mnichů. Našlo se zde dvanáct destiček se jmény 

zesnulých, které byly vráceny převorovi kláštera. Krypta, jejímţ autorem byl Giovanni 

Santini Aichel, měla i promyšlené větrání, které bylo objeveno během oprav v roce 2008. 

Odborníkem bylo doporučeno odkrytí krypty a její důkladné odvětrání, aby se zachovala do 

dalších let.  

 Při případném pátrání po podzemních chodbách se dnes nejčastěji objevují malé 

uţitkové sklepy, které slouţily na uskladnění potravin. Existují i technické sklepy slouţící pro 

zabezpečení  stability stavby. Ty jsou však z velké části zasypány nebo zavaleny sutí.  

 O podzemních chodbách existují pouze domněnky. Vybudovat je by bylo velice 

náročné. Musely by i několikrát protínat řeku, a to by znamenalo kopat do hloubky asi šesti 

metrů.  

 Tvrzení o existenci chodby z kláštera do Brna a do Rebešovic na zámeček je pouze 

legendou. Tak velké stavby by se totiţ musely projevit na financích kláštera a nikde není 

zaznamenaný nápadný nárůst výdajů.
43

 

 

 

3.7.  Vyuţití areálu 

 

 Ve výstavní místnosti, v kapitulní síni i v dalších prostorách kláštera se pořádají různé 

výstavy – např. fotografické, řezbářské, kovářské a tradiční výstava betlémů (viz př. č. 22).  

  Nadace Ora et labora od roku 1997 organizuje koncerty. Pravidelnými hosty jsou 

skupina Hradišťan, Spirituál kvintet, Český filharmonický sbor Brno, Mátlův akademický 

sbor, Vojenský umělecký soubor  Ondráš.  

V areálu kláštera proběhly i dvě fotografické výstavy inspirované první a třetí částí mé 

práce. První část jsem napsala pro celostátní kolo Dějepisné olympiády, na základě které se     

v  únoru 2008 uskutečnila výstava fotografií rajhradského kláštera, jejichţ autorem byl Ondřej 

Mahovský (viz př. č. 23). Druhá výstava v roce 2010 s názvem Rok ve farnosti se inspirovala 

                                                                                                                                                         
 
43

 Vzpomínky pamětníků: Ivan Zálešák z Rajhradu, zazn. 25. 11. 2008. 
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kapitolou Obnova kláštera po roce 1989 a dokumentovala dění v Rajhradě a jemu přilehlých 

obcích během roku 2009 (viz př. č. 24).  

 Benediktinské opatství zřídilo v objektu klášterní muzeum, které návštěvníkům 

přibliţuje ţivot benediktinů v Čechách a na Moravě. 

 Součástí areálu je restaurace Klášterní taverna.
44

 

 Místní Rajhradský pěvecký sbor vyuţívá klášterní prostory při svých zkouškách i při 

společných setkáních. Farníci se podílejí na ţivém betlému, který patří k největším                  

v České republice (viz př. č. 25). 

Po dokončení rekonstrukce objektu mohou vzniknout v areálu kláštera další moţnosti 

jeho vyuţití. Např. pobytové ubytování pro rodiny s dětmi, včetně sportovních a zábavních 

atrakcí, obrazová galerie jako pamětní síň rajhradského rodáka akademického malíře Josefa 

Zeleného. Existuje jiţ projekt na zemědělsko-lesnické muzeum. A do budoucna se počítá         

i s rozvojem uměleckých řemesel a rozšířením činnosti skautského oddílu. 
45
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 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 

45
 Vzpomínky pamětníků: Jiří Milek z Rajhradu, zazn. 20. 11. 2008. 
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Závěr  

  

 Roku 1048 zaloţil kníţe Břetislav I. klášter v Rajhradě. Ten je známý především 

přestavbou podle návrhu architekta Giovanni Santiniho Aichela. V době svého rozkvětu byl 

nejen důleţitým duchovním místem, ale i centrem vzdělanosti a kultury.  

 13. dubna 1950 se uskutečnila v Československu akce ,,K“. Jednotky Lidových milicí 

zabraly kláštery po celém území státu. Rajhrad nebyl výjimkou. Mniši byli odvezeni do 

internačních lágrů, zabaveny byly jejich osobní věci, klášterní budovy, cihelny, statky, 

rekreační zámeček v Hluboké, pole, lesy, umělecké cennosti, knihy atd. Z vyklizených prostor 

se staly sklady vojenského materiálu.  

 V letech 1950-1989 spadal pod církevní správu chrám sv. Petra a Pavla, fara                  

a kapitulní kaple. Důleţitou roli měl P. František Fučík, díky kterému se alespoň část kláštera 

podařilo zachránit před devastací. Ostatní části spravovalo ministerstvo národní obrany, ale 

klášter byl stále památkovým objektem. Veškeré opravy se proto musely hlásit Památkovému 

ústavu. Ten nepovolil např. výměnu oken, protoţe nebyla vyrobena ručně. V 70. letech se 

provedla injektáţ, díky které byla zajištěna statika budov, ale podzemní prostory byly 

nenávratně zničeny. V 80. letech neproběhla oprava střechy, protoţe nebylo moţné sehnat 

firmu, která by ji provedla.   

 Armáda opustila budovy kláštera v roce 1990 v zdevastovaném stavu. Benediktini se 

opět vrátili do Rajhradu, kde byl zřízen malý provizorní konvent za pomoci rakouských 

mnichů. Oprava tak velkého areálu je otázkou několika desítek let. Za účelem zachránit            

a vyuţít tuto nemovitou kulturní památku byla zaloţena Nadace Ora et labora. Bohatá 

literární činnost mnichů v 19. století byla důvodem zřízení Památníku písemnictví na Moravě. 

Jeho součástí je historická knihovna, obsahující přes 63 tisíc svazků. Součástí kláštera je          

i farní centrum. Pravidelnými hosty, kteří zpívají a hrají v klášterním chrámu svatých Petra      

a Pavla, jsou např. skupina Hradišťan, Spirituál kvintet, Český filharmonický sbor Brno. Svá 

vystoupení zde pořádá také Rajhradský pěvecký sbor. V období Vánoc je jiţ tradičně k vidění 

výstava betlémů a ţivý betlém.      

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 
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doby, která má tak malé pochopení pro duchovní rozměr ţivota.“ 
46

 Já 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.   

Práce je prvním stručným souhrnem informací o rajhradském klášteře v období od 

roku 1950 do současnosti, první a třetí část práce byla podnětem pro dvě fotografické výstavy, 

které se uskutečnily ve výstavních prostorách kláštera. Celá práce byla podkladem pro vznik 

leporela, které bude od dubna 2011 k dispozici v klášterním muzeu a v Regionálním 

turistickém informačním centru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

Vzpomínky pamětníků: P. Augustin Gazda z Rajhradu, zazn. 18. 11. 2008. 
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Př. č. 5: Klášter v současnosti a jeho vyuţití 

 

Vyuţití objektu v roce 1950  

1. prelatura – reprezentační místnosti, byt opata, v přízemí kuchyně s komorami, farní úřad  

2. letní refektář – jídelna  

3. kvadratura – byty mnichů a zahradníka, rekreační místnost, knihovna, badatelna, kanceláře, muzeum, kapitulní 

kaple, sakristie, kostelní depozitáře  

4. chrám sv. Petra a Pavla  

5. Správa statku – hospodářská správa, úřad klášterních statků   

6. hospodářské budovy, chlévy, stodoly, pivovar, později sklad piva  

7. obydlí civilních zaměstnanců kláštera  

8. klášterní hostinec Taverna  

Vyuţití objektu v letech 1950-1989  

1. prelatura – sklady vojenského materiálu  

2. letní refektář – sklady vojenského materiálu  

3. kvadratura – sklady vojenského materiálu, v jiţním křídle zachována knihovna do roku 1974, ve východním křídle 

kapitulní kaple (v roce 1976 se zřítil strop) a sakristie, které vyuţívala farnost  

4. chrám sv. Petra a Pavla  

5. fara  

6. Státní statek  

7. obydlí soukromých osob  

8. znárodněný hostinec Taverna  

Vyuţití objektu v současnosti 

1. prelatura – neopravená  

2. letní refektář – neopravený, začátek prací je naplánován na duben 2011  

3. kvadratura – zrekonstruovaná – sídlo Památníku písemnictví na Moravě, depozitáře ivančického muzea, muzeum, 

knihovna, badatelna, farní centrum v severním křídle, kapitulní kaple, přízemní chodba v západním křídle 

neopravená  

4. chrám sv. Petra a Pavla  

5. fara, obydlí mnichů, zkušebna sboru 

6. kovárna, zázemí firem, hospodářské budovy, Okresní archiv Brno-venkov 

7. obydlí soukromých osob  

8. restaurace Klášterní taverna  
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Př. č. 6: Klášterní knihovna v první polovině 20. století 

 

Př. č. 7: Beda Dudík (1815-1890) 
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  Př. č. 8: Muzikolog P. Jan Kopáček u klavíru, na který hrál i Leoš Janáček  

 

 

Př. č. 9: Depozitář klášterního muzea v první polovině 20. století 

 

 

 

 



 32 

 

  

Př. č. 10: Reprezentační místnost v první polovině 20. století 

 

 

 

 

 

Př. č. 11: Reprezentační místnost v první polovině 20. století 
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Př. č. 12: Rajská zahrada v první polovině 20. století 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

  

 
 

Př. č. 13: Článek v Lidových novinách z roku 1990 s fotografií, na které Ludmila Dočkalová 

předává klíče od kláštera P. Benediktovi Malému 
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Př. č. 14: Rajská zahrada v roce 1990 

 

 

 

 

 
 

Př. č. 15: Chodba v západním křídle kvadratury v současnosti 
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  Př. č. 16: Detail zdi v západním křídle kvadratury v současnosti 

 

 

 

Př. č. 17: Klášterní zahrada s refektářem, částí kvadratury a chrámem v současnosti 
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Př. č. 18: Prelatura v současnosti 

 

 

 

 

Př. č. 19: Kvadratura z rajské zahrady v současnosti 
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Př. č. 20: Chrám, fara, vstup do fortny v současnosti 

 
 

 

 
 

Př. č. 21: Slavnostní otevření druhé opravené části Památníku písemnictví na Moravě, 2008 
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Př. č. 22: Doprovodný program na výstavě betlémů, 2009 

 

 

 

 

 
 

Př. č. 23: Vernisáţ výstavy fotografií rajhradského kláštera, 2008 
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Př. č. 24: Vernisáţ výstavy fotografií Rok ve farnosti, 2010   

 

 

 

Př. č. 25: Ţivý betlém, 2010 

 

 


