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ANOTACE: 

Tato bakalářská práce se věnuje kulturně historickému dědictví kláštera cisterciáků 

v Oseku, zejména vývoji a popisu uměleckých památek. Vývoj památek je 

zachycen od vzniku kláštera aţ po současnost. Práce se zaměřuje zejména na 

klášterní budovy a to především na jejich vznik, provedení barokních úprav a na 

současný stav. 

Abstract: 

This thesis deals with cultural and historical heritage of monastery in Osek,  

especially the development and the description of artistic monuments. Development 

of monuments are captured since the establishment of the monastery to the present. 

The work is focused mainly on the monastic buildings, especially on its creation, 

modification in Baroque style and the current state. 

 

Klíčová slova: 

Klášter, Osek, cisterciáci, kulturní dědictví, umění, památky. 

Keywords: 

Monastery, Osek, Cistercians, cultural heritage, art, monuments. 

 

  



4 
 

OBSAH 

1. ÚVOD 6 

2. PRAMENY A LITERATURA 7 

2.1. Prameny 7 

2.2. Sekundární literatura 9 

2.3. Výpovědi pamětníků 9 

3. HISTORIE KLÁŠTERA 10 

3.1. Z Mašťova do Oseka 10 

3.1.1. První zaloţení kláštera v Mašťově u Kadaně 10 

3.1.2. Znovuzaloţení v Oseku 12 

3.2. Počátky chrámu 14 

3.3. Od počátků stavby konventu do dočasného zrušení kláštera 17 

3.3.1. Klášter za vlády Václava I., Přemysla Otakara II. a Oty Braniborského 17 

3.3.2. Klášter od doby vlády Václava II. do husitských válek 19 

3.3.3. Husitské války a šíření luterství v Čechách 21 

3.4. Osecký klášter ve správě pražského arcibiskupství 23 

3.5. Obnovený klášter do nástupu opata Littweriga 26 

3.6. Barokizace kláštera 28 

3.6.1. Opat Littwerig, počátky a autorství barokních úprav 28 

3.6.2. Barokizace konventní budovy 30 

3.6.3. Barokizace chrámu 31 

3.6.4. Barokizace prelatury 32 

3.6.5. Vzdělanost za opata Littweriga 32 

3.6.6. Klášter za opata Besneckera 33 

3.7. Klášter od osvícenských reforem do první světové války 34 

3.7.1. Klášter během období reforem Marie Terezie a Josefa II. 34 

3.7.2. Klášter od doby vlády Františka II. (I.) do 1. světové války 36 

3.8. Klášter během a mezi světovými válkami 39 

3.9. Poválečné období a totalitní režim komunistické strany 42 

3.9.1. Od konce 2. světové války do akce vyklizení klášterů 42 

3.9.2. Klášter během komunistického reţimu po akci K 45 

3.10. Klášter po sametové revoluci dodnes 48 

3.10.1. Klášter do smrti posledního opata 48 

3.10.2. Současnost 50 



5 
 

4. UMĚLECKÉ PAMÁTKY OSECKÉHO KLÁŠTERA 52 

4.1. Chrám Nanebevzetí Panny Marie 52 

4.1.1. Výzdoba exteriéru 52 

4.1.2. Výzdoba interiéru 56 

4.2. Konventní budova 62 

4.3. Prelatura 67 

4.4. Kaple sv. Kateřiny 68 

4.5. Klášterní zahrady 68 

4.5.1. Opatská zahrada 68 

4.5.2. Rajský dvůr 69 

4.5.3. Opatský dvůr 69 

4.5.4. Hospodářský dvůr 69 

4.5.5. Konventní zahrada 69 

4.5.6. Noviciátní zahrada 70 

4.5.7. Převorská zahrada 70 

4.5.8. Kuchyňská zahrada 70 

5. ZÁVĚR 71 

6. POUŢITÍ ZDROJE 74 

6.1. Literatura a prameny 74 

6.2. Výpovědi pamětníků 79 

7. PŘÍLOHY 80 

7.1. Textové přílohy 80 

7.2. Obrazové přílohy 84 

 

  



6 
 

1. ÚVOD 

K sepsání této bakalářské práce mě inspiroval výskyt památky přímo v mém 

rodném městě, Oseku. Myslím, ţe existuje o tomto klášteru malé mnoţství 

přehledné sekundární literatury psané v češtině. Také se zdá, ţe jen málo lidí 

v České republice vůbec něco tuší o krásách kláštera, který v Oseku cisterciáci 

vytvořili. Chtěla bych tedy i svou prací zviditelnit tento umělecký poklad na úpatí 

Krušných hor. 

 

 Práce je rozdělena do dvou oddílů. V prvním jsem se pokusila zaměřit na 

vznik a vývoj uměleckých památek oseckého kláštera, především klášterních 

budov. Také jsem se snaţila zachytit události, během kterých byly památky 

poničeny. A to vše jsem se snaţila zasadit do historického kontextu. Kladla jsem 

důraz především na vznik opatství, počátky klášterních budov a jejich barokizaci, 

jeţ velice ovlivnila dnešní vzhled kláštera. Navíc jsem díky výpovědím pamětníků 

popsala osudy kláštera v době komunistické totalitní vlády. 

 

 Ve druhé části jsem se zabývala popisem jednotlivých uměleckých památek 

kláštera, většinou těch, které můţe běţný návštěvník v Oseku i spatřit. Konkrétněji 

jsem zpracovala ikonografický popis soch na západním průčelí konventního kostela, 

protoţe se jedná o nejnápadnější část kláštera. Dále jsem se snaţila popsat dnešní 

neutěšený vzhled klášterních zahrad a připomenout jejich dřívější vzhled. 
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2. PRAMENY A LITERATURA 

2.1. Prameny 
 

Je obecně známo, ţe z předhusitského období se moc pramenů pocházejících 

z klášterních knihoven a archivů nezachovalo, naproti tomu o středověkých 

dějinách kláštera v Oseku je zachováno poměrně velké mnoţství písemných 

pramenů.
1
 Osecký archiv přestál velkou zkoušku, kdyţ byl za husitských válek 

přemístěn spolu s oseckým konventem patrně do kláštera Altzella.
2
 Navrácení 

archivu do Oseka proběhlo nejspíše kolem poloviny 15. století, kdy se tam vrátili i 

cisterciáčtí mniši.
3
 

 

Největší ztráty osecký archiv utrpěl za správy praţského arcibiskupství, jelikoţ 

arcibiskup Karel Lamberk nechal spálit většinu oseckých listin, které dokládaly 

majetková práva cisterciáků.
4
 Byl však zachráněn kopiář známý pod názvem Codex 

Damascus.
5
 

 

Codex Damascus, jeţ vznikl mezi lety 1335 - 1343 obsahuje největší zásobu 

informací o dějinách oseckého kláštera.
6
 V Codexu Damascu je opsáno 68 listin 

z let 1196 – 1343, coţ je více, neţ se do dnešní doby zachovalo. Cisterciáci do 

kodexu zanesli nejdůleţitější osecké listiny, vynikají zde papeţské, královské a 

biskupské listiny, a je zde obsaţen také klášterní urbář.
7
  

Osecký archiv obsahuje i některé originály listin, je jich celkem 33.
8
 Codex 

Damascus spolu se zachovalými listinami se dnes v rámci archivu oseckého kláštera 

nacházejí ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
9
  

 

                                                           
1
 R. LOMIČKOVÁ, Cisterciáci aneb co o nich bylo napsáno, in: Za zdmi kláštera, cisterciáci 

v českých dějinách, s. 14. 
2
K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 298.  

3
 TÁŢ, s. 298. 

4
 TÁŢ, s. 299: „Celá historka o pálení archivu se opírá pouze o klášterní tradici, vzhledem 

k okolnostem však není důvod jí nevěřit.“  
5
 Zachovalé originály listin sepsala J. MICHLOVÁ, Knihovna kláštera cisterciáků v Oseku, in: 800 

let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 194 – 197.  
6
 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 299. 

7
 TÁŢ, s. 299. Rozborem oseckého urbáře z doby krátce po roce 1343 se zabýval R. NOVÝ, Studie o 

předhusitských urbářích I, (Československý časopis historický, s. 130). 
8
 TÁŢ, s. 300. 

9
 Více o oseckém archivu J. MACEK, Archiv oseckého kláštera, in: 800 kláštera Osek, jubilejní 

sborník. 
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Pracovala jsem s opisy listin z oseckého archivu, které mi nabídly edice 

Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae I a II a Regesta diplomatica nec 

noc epistolaria Bohemiae et Moraviae II.  

 

Mezi narativními prameny o dějinách opatství jsem vyuţila edici Fontes 

rerum Bohemicarum II., Husitskou kroniku a Zbraslavskou kroniku. 

 

Jako dobrý pramen pro nejnovější dějiny mi poslouţila Osecká kronika z let 

1909 – 1945. Nakonec mi poslouţil dopis jednoho z opatů oseckého kláštera: Dopis 

Eberharda Harzera O. Cist. přeloţený P. B. Benešem v bakalářské práci V. Krafta. 
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2.2. Sekundární literatura 
 

Hlavními literárními zdroji o oseckém klášteru jsou bezesporu jubilejní 

sborník 800 let kláštera Osek a práce Kateřiny Charvátové Dějiny cisterckého řádu 

v Čechách 1142 – 1420. Uvedený sborník je psán napůl v češtině a napůl 

v němčině, coţ způsobuje jeho nepřehlednost, velkému mnoţství tématům se věnuje 

do hloubky, ale chybí stručnější popis kláštera. 

K novým publikacím patří kniha Maria Feuerbacha Das Kloster Osek, Ort 

der tschechisch-deutschen Begegnung Klášter Osek, Místo česko-německého 

setkávání). Mario Feuerbach vydal o klášteru v Oseku velmi podrobnou publikaci 

Das Zisterzienser-kloster Ossegg, ta však nedisponuje českým překladem. 

O gotické architektuře oseckého kláštera se velmi podrobně dozvídáme 

v díle Jiřího Kuthana Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách, 

k problematice cisterciácké stavební tvorby. Informace o barokizaci kláštera 

v Oseku nám poskytne například kniha Oktavián Broggio 1670 – 1742 od M. 

Horyny, J. Macka, P. Macka a P. Preisse. 

 

 

2.3. Výpovědi pamětníků 
 

Důleţitým zdrojem poznatků o klášteře po druhé světové válce jsou výpovědi 

pamětníků a lidí, kteří se problematikou kláštera dlouhodobě zabývají. 

Mezi ně patří Dr. Norbert Krutský, bývalý vedoucí Spolku přátel kláštera Osek. 

Páter Benno Beneš, očitý svědek druhé světové války. Marta Kučerová, bývalá 

správkyně kláštera v Oseku za totalitního reţimu, Jana Máčková, bývalá vedoucí 

Informačního a turistického centra Osek a zároveň členka Spolku přátel kláštera 

Osek. MVDr. Jindřich Koska, současný vedoucí Spolku přátel kláštera Osek a 

správce kláštera Osek a Jan Vlach, bývalý pracovník kláštera za opata Bernarda 

Thebese.  
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3. HISTORIE KLÁŠTERA 

3.1. Z Mašťova do Oseka 

3.1.1. První založení kláštera v Mašťově u Kadaně 

 

Klášter cisterciáků v Oseku byl zaloţen v posledním desetiletí 12. století. 

Není moţné určit přesné datum, jelikoţ proces jeho zaloţení byl poněkud 

komplikovaný. Klášter byl zaloţen nejprve počátkem 90. let 12. století v Mašťově
10

 

velmoţem Milhoštěm.
11

 Malá vesnice Mašťov leţí v severozápadních Čechách u 

města Kadaň na výběţcích Doupovských hor. Velmoţ na své panství na 

Chomutovsku pozval cisterciácké mnichy z opatství Valdsasy (Waldsassen) 

leţícího tehdy v tzv. Chebsku.
12

 Roku 1192
13

 dorazil do Čech valdsaský konvent 

sloţený ze 13 mnichů
14

 v čele s opatem Ruthardem,
15

 byl usazen Milhoštěmm na 

jeho statku Mašťov a obvěněn patnácti vesnicemi a dvěma statky.
16

 

 

Klášter ale neprospíval, nevyhovovalo místo, kde byl zaloţen
17

 a mniši trpěli 

nedostatkem nejspíše proto, ţe z darovaných statků nedostávali veškeré příjmy,
18

 

jejichţ část si nejspíše ponechával Milhošť, který klášteru uvolnil své statky asi 

                                                           
10

V listině z 20. června 1196 potvrdil praţský biskup a český vévoda Jindřich Břetislav dar 

Milhošťovi v Mašťově. Dále se říká v papeţské listině, ţe Milhošť povolal mnichy z Valdsas do 

Čech na svůj majetek, aby si tam mohli zřídit klášter: „Qua propter notum esse volumus…, quod 

illustris comes Milgost, celo dei ductus, conventum monachorum in ecclesia Waltsassen sim agnis 

precibus obtinuit et in Boemiamadduxit, his fratribus ad construendum cenobium quod dampredium 

Mastowa nomine…“ CDB I, č. 355, s. 320; také pouze jako opis v Codexu Damascu. 
11

Milhoště titulují listiny „comes“ (CDB I, č. 429, s. 192; CDB II, č. 69, s. 63). Toto označení se 

pouţívalo pro přední představitele feudality, především drţitelé významných úřadů. Často jimi byli 

hradští správci. (T. VELÍMSKÝ, Ke vzniku mašťovského územního a majetkového celku, s. 159). 
12

 Dnes náleţí Valdsasy Bavorsku. 
13

 V. NOVOTNÝ, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I., s. 122 - 123; K datování a rozboru 

celé problematiky. Oproti tomu M. FEUERBACH se v knize Das Zisterzienser-kloster Ossegg na s. 

65 přiklání k roku 1193. 
14

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 67. 
15

 CDB II, č. 357, s. 377: „…, presentis abbatis Ruthardi fratrumque…“ 
16

 To bylo také potvrzeno kníţetem Jindřichem Břetislavem roku 1196 (CDB I, č. 355, s. 319-320). 

Osm z patnácti vesnic bylo identifikováno, čtyři byly buď přejmenovány anebo zpustly. Mapa 

rozloţení majetku, topografická mapa a další rozbor této tématiky T. VELÍMSKÝ, Ke vzniku 

mašťovského územního a majetkového celku, s. 156-169.  
17

 Listina vydaná 11. července 1207 v italském Viterbu: „quia propter latronum instantiam et 

incommoditates alias compulsi sunt ad locum alium se transferre, eos idem miles bonis omnibus, que 

ipsis contulerant, spoliavit, fratres suos exinde vilenter expellens.“ CDB II, č. 69, s. 63 – 64. 
18

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 292:„Obvěnění oseckého kláštera 

bylo dosti štědré, např. několikanásobně větší než v případě plaského opatství založeného knížetem 

Vladislavem II., jež obdrželo pouze pět vsí (CDB I, č. 396, s. 408 - 409).“ 
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pouze formálně.
19

 Po šesti letech se spor mezi cisterciáky a Milhoštěm vyhrotil 

natolik, ţe mniši z Mašťova odešli, protoţe je zakladatel kláštera víceméně 

vyhnal.
20

 

 

Azyl nabídl cisterciákům Slávek z rodu Hrabišiců
21

 vlastnících panství na 

severozápadě Čech a „tehdy jednoho z nejmocnějších rodů v Čechách.“
22

 Nejspíše 

se Slávek s Milhoštěm
23

 dohodl a převedl cisterciáky na své panství v Oseku, kam 

mniši dorazili asi v roce 1198.
24

 To, ţe byl převeden jiţ existující konvent na 

panství jiného vlastníka a znovuzaloţení kláštera, v českých církevních dějinách 

představuje výjimečnou záleţitost. Ve většině případů, kdy se zaloţení nezdařilo, se 

řeholníci vrátili do svého mateřského konventu anebo bylo místo nově osazeno 

jinými mnichy.
25

 

  

                                                           
19

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 292. 
20

 TÁŢ, s. 292. 
21

 O rodu Hrabišiců neboli pánů z Oseka psal naposledy T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, Praha, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2002. Název rodu Hrabišici pochází aţ od Františka Palackého.  

Od poloviny 13. století, po vystavení hradu se po něm nazývali Páni z Riesenburka, dnes se poţívá 

z Rýzmburka (T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 7 – 8). 
22

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 292. 
23

 TÁŢ, s. 292: „Zdá se tomu nasvědčovat skutečnost, že osecké zakládací listiny hovoří o 

Milhošťovi jako o prvním zakladateli oseckého kláštera. Listiny naznačují kontinuitu obou založení 

tím, že Millhošť na nich vystupuje jako svědek oseckého znovuzaložení (CDB II, č. 357, s. 375; č. 

361, s. 388; č. 362, s. 391). Listiny jsou však falza ze 2. poloviny 13. století, psaná nejméně padesát 

let po uvedených událostech. Nemáme proto jistotu, do jaké míry v této choulostivé záležitosti 

odpovídají realitě, zda záměrně nechtějí rozpor mezi cisterciáky a původním zakladatelem zmírnit.“ 
24

 V. NOVOTNÝ, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I., s. 124 – 125.  
25

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 292. 
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3.1.2. Znovuzaložení v Oseku 

 

Hrabišici byli tedy ve 12. století snad „nejmocnějším rodem v celých 

Čechách.“
26

 Slávek vybral Osek pro zaloţení kláštera nejen kvůli lokaci svého 

sídla, ale i protoţe se zde nacházela rodinná hrobka,
27

 kde pravděpodobně v roce 

1197
28

 spočinul nejvyšší komorník Hrabiše,
29

 Slávkův bratr. Záměrem zaloţení 

kláštera tedy byla i starost o věčné spasení duše, o které mniši pečovali modlitbami 

a zpěvy.
30

 Pro cisterciáky je zaloţení kláštera nad rodovou hrobkou velmi typické.
31

 

Druhým zakladatelem se tedy stal Slávek, v té době nejvyšší komorník 

Přemysla Otakara I., po jehoţ smrti zakladatelská práva ke klášteru převzali jeho 

potomci, kteří si ve 13. století vystavěli na hoře Stropník nad Osekem hrad 

Riesenburk (Rýzmburk) a od té doby se nazývali Páni z Riesenburka.
32

 

 

Konvent byl v Oseku nejprve usazen u kostela sv. Petra a Pavla, původní 

románské stavby, jeţ stála na místě dnešního farního chrámu ve Starém Oseku a 

kde se pravděpodobně nacházela zmíněná hrobka Hrabišiců.
33

 U tohoto kostela 

vzniklo jakési klášterní provizorium, které je prameny předhusitské doby nazýváno 

„anticum claustrum,“
34

 tedy starý klášter. Nevíme, jak bylo vybaveno a které další 

stavby k němu mimo kostela patřily a můţeme se dohadovat, ţe řeholníci dostali za 

obydlí původní hrabišické sídlo nebo alespoň jeho část.
35

  

                                                           
26

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 292. 
27

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 32. 
28

 TÝŢ, s. 29. 
29

 CDB II, č. 360, s. 384 – 386. Je to sice falzum ze 2. poloviny 13. století, ale obsahuje ve srovnání 

s jinými dokumenty mnoho podrobných informací o nejstarších majetcích kláštera v Oseku (T. 

VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 283 – 284). V. NOVOTNÝ, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I., 

s. 125 uvádí pravděpodobné datum smrti nejvyššího komorníka Hrabiše 6. listopadu 1197. 
30

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 45. 
31

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 293: „V Čechách a na Moravě 

můžeme tento motiv sledovat kromě Oseka v Hradišti nad Jizerou (Markvartici), na Velehradě 

(moravští Přemyslovci), ve Vyšším Brodě (Rožmberkové) nebo na Zbraslavi (Přemyslovci). Kromě 

toho kláštery Porta Coeli u Tišnova a Aula S. Mariae na Starém Brně sloužily jako pohřební místa 

svých zakladatelek a jejich blízkých. Podobně časté určení opatského chrámu jako místa posledního 

odpočinku významného rodu nacházíme i v ostatních zemích působnosti cisterckého řádu.“ 
32

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 7 – 8. 
33

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 293. 
34

 TÁŢ, s. 293. 
35

 TÁŢ, s. 293 – 294. 
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Postupně si Hrabišici vybudovali nové sídlo, jiţ zmíněný hrad Riesenburk.
36

 

Pro novostavbu kláštera byla zvolena lokalita v níţině a obtékaná Oseckým 

potokem asi 670 m západně od kostela Sv. Petra a Pavla.
37

 

 

Zanedlouho po znovuzaloţení kláštera v Oseku potvrdil král Přemysl Otakar 

I. tento nový ústav a přislíbil mu svou ochranu.
38

 Přenesení opatství konfirmoval i 

biskup Daniel II., stejně jako Přemysl Otakar I. potvrdil oseckému klášteru majetek 

a privilegia, která řeholníci získali.
39

 V roce 1207 vydal i papeţ Inocenc III. klášteru 

podobnou listinu, kde stvrzuje nový ústav, vzal ho pod svou ochranu a potvrdil 

konkrétně jednotlivé statky kláštera.
40

 

 

Po znovuzaloţení čekalo nový ústav štědré obvěnění. Nedlouho po 

znovuzaloţení opatství, na počátku 13. století, náleţelo oseckému klášteru čtrnáct 

vsí, části dalších dvou osad a různé platy.
41

 Patřily mu například vsi Domaslavice, 

Hrdlovka, Háj, Dubany, které však zanikly a netušíme, kde se nacházely.
42

Také 

Bečov, z jehoţ desátků z vína šla třetina přímo na stavbu chrámu („ad opus 

lapidum“).
43

 

  

                                                           
36

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 66 - 68. 
37

 TÝŢ, s. 32. 
38

 CDB II, č. 357, s. 375 – 378: „Přemysl Otakarus I, rex Bohemiae, confirmat monasterii in Osek 

fundationem et possessiones, quas ipsi Slávek et Milhost comites donaverunt, monasterii 

protectionem suscipit eique libertates concedit.“ Toto falzum udává vznik listiny 24. dubna 1203. 
39

 CDB II, č. 362, s. 388 – 391. 
40

 CDB II, č. 64, s. 59 - 60. 
41

 Listina Inocence III. z 2. dubna 1207 říká, ţe majetek oseckého kláštera zahrnoval: vsi Osek, Háj, 

Domaslavice, Hrdlovka, Schönfeld, Dubany, Bojnice, Hrnčíře, Bylany, Hošnice, Počerady, jedno 

popluţí v Odolicích, Charvátce, Mnichov, Tolice, dva lány ve Friedebachu, desátky v Bečově, 

Odolicích a Svinčicích, desátky z vína v Mostě na Hněvíně, obilný desátek v Břeţánkách, desátky 

z vína a další desátky v Mirošovicích, v Hrabišíně, Mostě a Zavidově „dari consuetis“. (CDB II, č. 

64, s. 59 – 60). 
42

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 36. 
43

 TÝŢ, s. 32. 
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3.2. Počátky chrámu 

 

Kamenná klášterní novostavba se začala stavět podle klášterní tradice sedm 

let po příchodu cisterciáků do Oseka, tedy roku 1206.
44

 Uplynulo mnoho let, neţ se 

řeholníci mohli nastěhovat do nového sídla.  

První novou klášterní stavbou byl chrám Nanebevzetí Panny Marie v Oseku. 

Při příleţitosti svěcení chrámu dne 21. dubna 1221 papeţ Honorius III. věnoval 

opatství cenné ostatky mučedníků: sv. Kosmy, Sebastiána, Fabiána, Cypriána, sv. 

Petronily a dalších světců.
45

 Podle toho byl roku 1221 nový klášterní kostel jiţ 

zčásti dokončen a brzy nato asi i hotov.
46

 Konventní kostel tedy vznikal 

pravděpodobně mezi lety 1206 -1221. 

Mniši přenesli do kostela z rodové hrobky ostatky zemřelých Pánů 

z Riesenbuka a uloţili je na důstojném místě.
47

 I v současnosti můţeme vidět 

hrobku zakladatelů kláštera v dnes jiţ zbarokizovaném konventním kostele. Vedle 

severní lodě kostela byl jiţ v roce 1209 vysvěcen hřbitov, který byl přístupný 

z chrámu tzv. Bránou mrtvých (Ianua mortuorum), jeţ hrála symbolickou úlohu 

v pohřebních obřadech cisterciáků.
48

 

 

Dodnes je pod dílem barokních úprav zachována původní pozdně románská 

stavba.
49

 O jejím vzhledu vypovídá čtveřice obrazů klášterního kostela z roku 1691 

z doby před barokizací, rytina v díle Sartoriově, zmínka Bohuslava Balbína, 

výsledky stavebně historického výzkumu a samozřejmě dochovaný původní stav.
50

 

 

Kostel byl vybudován z neomítnutého kvádrového zdiva a jeho půdorys je 

ve tvaru latinského kříţe charakteristický pro většinu řádových kostelů.
51

 Neměl 

                                                           
44

 Listina (falsifikát z konce 13. století) z 3. září 1209 udává, ţe v roce 1209, 3 roky po pokládání 

základního kamene, praţský biskup Daniel II. světil oltář k poctě apoštolů Petra a Pavla v Oseku: 

„…Data Ozzek III nonas septembris, die benediccionis cymiterii et consecracionisaltaris 

apostolorum Petri et Pauli anno dominice incarnacionis MCCVIII (…), posititi fundamenti anno III 

sub abbate Hermanno.“(CDB II, č. 362, s. 388 - 391). 
45

 CDB II, č. 211, s. 196 – 197. 
46

 P. VLČEK, P. SOMMER, D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, s. 403. 
47

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 294. 
48

 D. STEHLÍKOVÁ, Cisterciácký klášter Osek. 
49

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 81 
50

D. LÍBAL, Osek, architektura, in: Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku, s. 62. 
51

 J. KUTHAN, Počátky, s. 112. 
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ţádnou věţ, pouze nad kříţením byl situován sanktusník,
52

 jak předpokládala 

cisterciácká stavební pravidla.
53

 

 

Chrám dlouhý 78,2 m
54

 v době svého vzniku představoval jeden z největších 

kostelů v Čechách.
55

 Trojlodí této baziliky oddělovaly lomené arkády
56

 na 

hranolových pilířích.
57

 Boční lodě kryly pravděpodobně jen ploché dřevěné stropy, 

můţeme proto také předpokládat nezaklenutou hlavní loď.
58

 

 

Trojlodní bazilikální závěr se stejnou šířkou jako trojlodí byl zaloţen nad 

obdélným půdorysem.
59

 Širokou hlavní loď doprovázely úzké lodi boční; všechny 

lodě závěru byly sklenuty do tří klenebních polí.
60

 Na trojlodí navázala masivní 

výrazně přečnívající příčná loď se čtvercovým kříţením.
61

  

 

Východní zeď východního závěru (s čtverhrannou dispozicí) byla v dolní 

úrovni prolomena třemi štíhlými sdruţenými a půlkruhově zavřenými okny 

umístěnými pod jedním oknem kruhovým.
62

 Podle vyobrazení oseckého kostela a 

kláštera od východu z roku 1691 mělo kruhové okno kolovou výplň se sbíhajícími 

paprsky do středu.
63

 Obdivně se o něm zmiňoval Bohuslav Balbín
64

 a popsal, ţe 

bylo rozděleno sloupky. V bočních částech východní zeď východního chóru členilo 

vţdy jedno okno. 

 

                                                           
52

 TÝŢ, s. 112. 
53

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 64. Kostel také neměl mít kryptu a jeho chór měl být ploše 

zakončený (bez apsidy). 
54

 J. KUTHAN, Počátky, s. 152. 
55

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 87. 
56

 Společně se současnými arkádami velehradského konventního chrámu jsou v Oseku patrně 

nejstarší lomené arkády v českém přemyslovském státě. (D. LÍBAL, Osek, architektura, s. 63). 
57

 Dodnes se zachoval původní sled podpor i arkád, trojice v presbytáři a osm v trojlodí. Vrcholy 

lomených neprofilovaných arkád s podloţenými pásy dnes vyrůstají nad barokními klenbami v 

podkroví bočních lodí. Ve zdivu z mohutných kamenných kvádrů s hrubě opracovaným povrchem 

jsou patrné klenáky původních arkád a zčásti i jejich zahrocené vrcholky. Na zahrocené vrcholky 

arkád se přišlo i při opravě kostela v 19. století. (J. KUTHAN, Počátky, s. 117). 
58

 J. KUTHAN, s. 118. Nad arkádovými oblouky ani po jejich stranách se nezachovaly známky po 

klenbách a nad oblouky se táhnou ve zdivu dvě řady kapes slouţících pro uloţení trámů, pozůstatky 

po původním stropu a krovu bývalé pultové střechy severní lodi. 
59

 TÝŢ, s. 112. 
60

 TÝŢ, s. 112: „Opat Scipio uvedl ve svém deníku, ţe kostel byl sklenut jen v presbytáři.“ 
61

 TÝŢ, s. 62. 
62

 D. LÍBAL, Význam oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník, s. 130. 
63

 TÝŢ, s. 130. 
64

 B. BALBÍN, Liber III. Decadis I. Miscellaneorum Historicorum Regni Bohemiae, Praha 1681, s. 

143. Liber III. 
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Západní průčelí basiliky bylo vně členěno lizénami.
65

 Původně zcela 

nečleněné západní chrámového průčelí, bez hlavního portálu, bylo sloţeno z pečlivě 

opracovaných pískovcových kvádrů.
66

 

 

V jiţní zdi transeptu byl vytvořen dodnes zachovalý románský procesní 

portál směřující z kříţové chodby do chrámu, jehoţ ostění bylo obráceno do 

ambitu. Lze ho časově zařadit do sklonku druhého desetiletí 13. století.
67 

  

                                                           
65

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 33. 
66

D. LÍBAL, Osek, Architektura, 1994, s. 63. Západní průčelí se zachovalo v podstřeší barokní 

západní předsíně, kde mohutné kvádry, aţ 160 cm dlouhé a 50 cm široké, obsahují mnoţství 

kamenických značek – 12 druhů. 
67

 D. LÍBAL, Význam oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník, s. 130-131. 
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3.3. Od počátků stavby konventu do dočasného 

zrušení kláštera 
 

3.3.1. Klášter za vlády Václava I., Přemysla Otakara II. a Oty 

Braniborského 

 

Jedno z nejslavnějších období kláštera v Oseku přinesla 30. léta 13. století, 

kdy se stal opatem Slavek z rodu Hrabišiců (1234-1239), vnuk zakladatele 

opatství.
68

 Za jeho úřadu se Osek všestranně rozvíjel, došlo i k jedinému pokusu o 

vytvoření vlastní filiace a to na popud Jana z Polné. Zaloţení dceřiného domu 

v Níţkově na Českomoravské vrchovině však nedopadlo úspěšně.
69

 

 

Po dokončení klášterního chrámu se přistoupilo ke stavbě konventních 

budov. První postavenou částí bylo ve třicátých letech 13. století východní křídlo 

konventu, kde byla mimo jiné situována sakristie,
70

 kapitulní síň a v patře dormitář 

mnichů.
71

 Do té doby ţil konvent v provizoriu u sv. Petra a Pavla. Dá se odhadovat 

asi čtyřicetiletá funkce tohoto provizoria.
72

 

 

Kapitulní síň vznikla v centru východního křídla, na jihu k ní přiléhá 

průchod, kterým se do konventu vstupovalo.
73

 Její vznik je datován do let 1230-

1240.
74

 

 

Po vystavění východního křídla konventu postupně vznikaly další jeho části, 

ambit a mnoho dalších budov pro různé účely, dokončení celého areálu je datováno 

do konce 14. století,
75

 tedy aţ po dalších sto letech.  

 

 

                                                           
68

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 296. 
69

 TÝŢ, s. 296: „CDB III, č. 100. s. 115 – 117. Letopis žďárský větší, s. 523.“ 
70

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 89. 
71

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 294. 
72

 TÝŢ, s. 294. 
73

 J. KUTHAN, Počátky, s. 119. 
74

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 322 
75

 J. KUTHAN, Počátky, s. 110 – 155. 
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Poklidný vývoj oseckého opatství a tak i stavební činnost v klášteře na 

několik desetiletí ustaly, byly totiţ ve 40. letech 13. století přerušeny válkou, ve 

které mladý Přemysl Otakar II. vedl odboj proti svému otci Václavu I.
76

 Z konfliktu 

vznikl otevřený boj mezi Přemyslovou stranou a přívrţenci Václavovými, na jehoţ 

straně se angaţoval Boreš z Riesenburka,
77

 vnuk zakladatele kláštera v Oseku 

Slavka a bratr bývalého opata Slavka.
78

 V listopadu 1249 právě Boreš 

z Riesenburka porazil vojsko Přemysla Otakara II. ve významné bitvě u Mostu, 

která byla příčinou obratu ve válce.
79

 Boje v blízkosti Oseka a Borešova účast 

v nich zapříčinily poplenění statků oseckého kláštera.
80

 

 

Osecký klášter se však z válečné újmy poměrně rychle vzpamatoval a za 

vlády krále Přemysla Otakara II. proţíval jedno ze svých nejúspěšnějších období. 

Opatství se stalo ekonomicky nezávislým a tak rozmnoţovalo své statky a to nejen 

pomocí darů jako doposud, ale především vlastními prostředky.
81

 V této době získal 

klášter i svou nejcennější relikvii, prst sv. Jana Křtitele od Boreše z Riesenburka, 

který jej ukořistil v bitvě u Kressenbrunnu.
82

 

 

Avšak na konci vlády Přemysla Otakara II. postihly klášter ekonomické 

problémy, jejichţ počátky bychom mohli spojovat s povstáním Boreše 

z Riesenburka, jenţ se roku 1276 spojil s Vítkovci proti panovníkovi a podílel se 

tak na prohře Přemysla ve sporu s Rudolfem Habsburským, po neúspěšné vzpouře 

byl Boreš z Riesenburka roku 1277 popraven.
83

 Panovníkova odplata se tak 

pravděpodobně dotkla i samotného kláštera.
84

  

  

                                                           
76

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 296. 
77

 V. NOVOTNÝ, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I, s. 801. Boreš z Riesenburka a Havel 

z Lamberka byli téměř jediní, kdo Václavovi zachoval věrnost. 
78

 K. CHARVÁTOVÁ, Historie oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, s. 51: „Bratrský vztah 

mezi opatem Slavkem a Borešem z Riesenburka výslovně zmíněn v listině CDB IV, č. 180, s. 331.“ 
79

 V. NOVOTNÝ, Čechy královské za Přemysla I. a Václava I, s. 802. 
80

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 296. 
81

 TÁŢ, s. 296. 
82

 J. DAŇHELKA, ed. et al. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, s. 395. 
83

 T. VELÍMSKÝ, Hrabišici, s. 80. 
84

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 296. 
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Opatství se nevedlo dobře, kdyţ Čechy spravoval Ota Braniborský. Také 

Osek postihlo loupení a drancování braniborskými vojsky.
85

 Opat s konventem 

prchli do Míšně a vrátili se do Oseka aţ po zklidnění situace roku 1281.
86

 

 

3.3.2. Klášter od doby vlády Václava II. do husitských válek 

 

Obdobím hospodářského a kulturního rozvoje kláštera se stala léta vlády 

Václava II.
87

 (nastoupil na trůn roku 1283). Ekonomiku kláštera posílil i nález 

loţisek stříbra na klášterním panství v blízkosti Riesenburka.
88

  

Klášterem v té době prošla také řada významných opatů. Dětřich III. (1276 – 

1282), později opat ve Valdsasech, který náleţel k významným osobnostem na 

dvoře Václava II.
89

 Konrád, jehoţ úřadování trvalo nejspíše v letech 1286 – 1288, 

byl také královým blízkým dvořanem a přítelem.
90

 Roku 1292 se stal prvním 

opatem v klášteře Zbraslav.
91

 Třetím významným opatem byl Jan Gabriel působící 

v Oseku v letech 1320 – 1322. Jan Gabriel byl ve své době jedním z předních 

představitelů cisterckého řádu.
92

 Všechny tyto preláty spojuje jejich pozdější kariéra 

ve slavnějších a vlivnějších opatstvích, Osek byl však jejich první zastávkou, kde 

svou úspěšnou dráhu začali.
93

 

Později v roce 1708 osecký mnich Augustin Sartorius popisuje toto období 

takto: „Tehdejší blahobyt tohoto kláštera postupně dosti narůstal jak díky 

královským, jakož i jiným panským, šlechtickým i měšťanským darům, tak i díky 

vlastní hospodářské péči…)“
94

 

 

V klášteře byla za Václava II. obnovena stavební činnost. Bylo postaveno 

jiţní křídlo konventní budovy s refektářem.  

                                                           
85

 KOSMAS a J. EMLER, FRB II, s. 332. Kronika uvádí Osek mezi domy řeholníků postiţenými 

nájezdy Braniborů 
86

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 296 - 297. 
87

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 69. 
88

 RBM II, č. 1913, s. 823. 
89

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 297. 
90

 TÁŢ, s. 297. 
91

 P. ŢITAVSKÝ, Zbraslavská kronika. Kronika zmiňuje oba opaty. 
92

 K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách, s. 297. 
93

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 69. 
94

 TÝŢ, s. 69. 
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Rozměrný refektář byl vystavěn ve střední a největší části jiţního křídla 

konventu kolem roku 1300.
95

 Po severní a jiţní straně refektáře dnes leţí později 

upravené prostory, kde jsou v současnosti umístěna schodiště do prvního patra. Ve 

středověku bývala při východní straně refektáře umístěna ohřívárna a při západní 

straně kuchyně, proto můţeme uvaţovat, ţe tomu bylo stejně i v oseckém případě.
96

 

Jak bylo u cisterciáckých klášterů pravidlem, naproti refektáři bylo zaloţeno 

studniční stavení.
97

 

 

Kříţová chodba spojující konvent s rajským dvorem se začala stavět také 

kolem roku 1300.
98

 První přišlo na řadu nejsevernější část východního ramene, 

následovalo severní rameno, po té západní, dále jiţní křídlo se studničním stavením 

a nakonec přišlo opět křídlo východní.
99

  

Je moţné, ţe dnešní vrcholně gotické východní křídlo ambitu ze 14. století 

mělo svého předchůdce ze století 13., kdy vzniklo východní křídlo konventu, a je 

tedy jiţ druhou stavbou svého typu.
100

 Osecký ambit byl dokončen asi ve 

čtyřicátých letech 15. století.
101

 

 

Během prvních desetiletí 14. století vznikl špitální gotická kaple sv. 

Kateřiny určená pro laické návštěvníky kláštera.
102

A asi na konci 1. třetiny 14. 

století byla zbudována místnost interpretovaná jako armarium, jedna z nejmladších 

staveb osecké klauzury.
103

 

  

Z vlády Jana Lucemburského jiţ nebyl rod Hrabišiců tak významný jako 

v minulých dvou stoletích a král z rodu Lucemburků dokonce převzal správu 

klášterních statků a tak se stal klášter v Oseku královským.
104
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3.3.3. Husitské války a šíření luterství v Čechách 

 

Husité během několika let vyplenili většinu českých klášterů a kostelů. 

V blízkosti Oseka poničili klášter v Doksanech.
105

 V teplickém klášteře abatyše 

Praţany úsluţně přijala, a tak vojsko odtáhlo, přesto však některé řeholnice přišly o 

roucha.
106

 Osecké opatství postihla nejdříve sekularizace spojená s husitským 

hnutím,
107

 poté byl klášter v červenci roku 1421 dobyt a vypálen vojsky Praţanů.
108

 

 

Řeholníci ve strachu ze situace po vypuknutí husitské revoluce odešli 

z kláštera, naštěstí ještě před jeho vypleněním.
109

 Stará klášterní tradice tvrdí, ţe 

část řeholníků prchla do nedaleké Bíliny a tam po dobytí města pravděpodobně 

zahynula.
110

 Větší části mnichů poskytlo azyl opatství Altzella v míšeňské diecézi, 

osečtí řeholníci s ním začali udrţovat kontakt jiţ ve 13. století.
111

 Do Altzelly byly 

také převezeny drahocenné předměty z Oseka.
112

 Na několik desetiletí opatství zelo 

prázdnotou. Řeholníci se do poničeného kláštera začali vracet kolem poloviny 15. 

století.
113

 

 

Osek byl opět dobyt roku 1450, kdyţ zemský správce Jiří z Poděbrad vytáhl 

do Míšně během války mezi Čechami a Saskem.
114

 Roku 1463 však král dvojího 

lidu potvrdil oseckému klášteru mnoho privilegií, práv, svobod a majetků, které 

vlastnil před husitskými válkami, podle čehoţ se dá soudit, ţe se opatství pomalu 

ale jistě vzpamatovávalo z jednoho náboţenského konfliktu, nicméně později přišel 

další.
115

 

 

Podle neověřitelné tradice oseckého kláštera, napsal jeho opatu sám Martin 

Luther, aby celý osecký konvent i s opatem přešel k reformaci.
116

 Luterství se ve 
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vesnicích v oseckém okolí šířilo dost rychle,
117

 zejména mezi německým 

obyvatelstvem, avšak mezi Čechy bylo nejvíce utrakvistů, z katolíků se tak v této 

oblasti stala menšina.
118

 Lutherovo učení postupně proniklo do všech lokalit 

klášterního panství, dokonce jeho jediné město Hrob.
119

 Katolictví zůstali věrni 

pouze tzv. „mariánští sedláci“ v Mariánských Radčicích a Libkovicích
120

 a několik 

vesnic v Krušných horách.
121

 Obě zmíněná města byla roku 1563 odměněna tak, ţe 

kaţdé dostalo za věrnost pro svůj kostel zlatý kříţ od oseckého opata Jakuba (1548 

– 1564).
122

 

 

Papeţ Řehoř XIII. brevem ze 13. 6. 1580 zrušil osecký klášter.
123

 Majetek 

oseckého kláštera spolu s majetkem po zrušeném ţenském klášteru křiţovnic 

Boţího hrobu v nedalekém Světci přešel do vlastnictví praţského arcibiskupství, 

které pro svou obnovenou činnost potřebovalo materiální prostředky, proto museli 

řeholníci z kláštera odejít.
124

 Části poskytl nový domov cisterciácký klášter Sedlec u 

Kutné hory a části cisterciácký klášter Zbraslav.
125
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3.4. Osecký klášter ve správě pražského 

arcibiskupství 
 

Klášter náleţel pod praţské arcibiskupství v letech 1580 – 1626.
126

 Správu 

oseckého panství v té době zajišťoval hejtman. Za arcibiskupa Zbyňka Berky 

z Dubé (1582 – 1606) vznikl první urbář s právy a povinnostmi pro 31 vesnic a 

město Hrob.
127

 

 

Dalším arcibiskupem se stal Karel z Lamberka (1606 – 1612), ten 

v oseckém klášteře často pobýval, strávil zde podzim svého ţivota poznamenaný 

duševní chorobou a nakonec se Osek stal i místem jeho posledního odpočinku.
128

 

Chtěl zničit všechny texty o vlastnictví opatství cisterciáky, tak nechal spálit na 

louce u kláštera většinu oseckých listin, které dokládaly majetková práva 

cisterciáků.
129

 Zachoval se však známý Codex Damascus,
130

 který prý před zkázou 

zachránil písař Leonhard Erlacher, pozdější hejtman oseckého panství.
131

 Kopiář 

Codex Damascus vznikl před polovinou 14. století a obsahuje největší zásobu 

informací o dějinách kláštera.
132

 V Codexu Damascu je opsáno 68 listin z let 1196 – 

1343, coţ je více, neţ se do dnešní doby zachovalo. Obsahuje také klášterní 

urbář.
133

 „Codex Damascus je nejvýznamnějším českým cisterckým kopiářem, spolu 

s podobnou úřední knihou Pohledu patří k nejstarším zachovaným kopiářům 

vůbec.“
134

 

 

2. 1. 1614 arcibiskup Jan Lohelius (1612 – 1622) zpochybnil právoplatnost 

kroků z roku 1580
135

 a poţádal papeţe Pavla V., aby anuloval zrušení kláštera 
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v Oseku, avšak navrácení oseckého opatství cisterciákům oddálilo povstání českých 

protestantských stavů.
136

 

 

V návaznosti na Rudolfův majestát vydaný roku 1609 se v Čechách začaly 

stavět protestantské kostely.
137

 Přesunutí správy oseckého kláštera z cisterciáků na 

praţské arcibiskupství uvolnilo vazby mezi městem Hrob a klášterem
138

 a tak si 

hrobští protestanté
139

 také začali svůj kostel stavět i přes odpor arcibiskupa.
140

 

Během vpádu Pasovských do Čech v lednu roku 1611 se objevily zprávy, ţe 

na oseckém panství se proti českým nekatolickým stavům chystá vojsko. Svár 

muselo řešit místodrţitelství.
141

 Přišlo však rozhodnutí arcibiskupa na podzim roku 

1614 zapečetit  hrobský kostel a 11. 12. 1617 ho zbořit.
142

 

Nařízení arcibiskupa Lohelia zbořit protestantský kostel v Hrobu se stalo 

spolu s uzavřením kostela v Broumově jedním z argumentů protestantských stavů 

pro započetí českého stavovského povstání.
143

 Po praţské defenestraci 23. 5. 1618 

musel Lohelius prchnout do Vídně. Osecké panství bylo protestantskými stavy 

zkonfiskováno a následně prodáno několika majitelům například Bohuslavu 

z Michalovic
144

 a jeho ţeně.
145

 

 

Výsledek bitvy na Bílé hoře 8. 11. 1620 rozhodl o navrácení celého 

oseckého panství praţskému arcibiskupovi Loheliovi, takţe i město Hrob se vrátilo 

pod arcibiskupovu správu.
146

 Jako trest za rebelii ztratilo veškerý majetek, jejţ 

během stavovského povstání nabylo, dále byli hrobští protestanti přinuceni zříci se 

luteránství a byla jim odejmuta privilegia, knihy, pečetě i pivovarnická pánev.
147
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Praţský arcibiskup Lohelius chtěl navrátit panství kláštera cisterciákům, ale 

zemřel ještě předtím, neţ tak bylo učiněno. V úřadu ho nahradil Arnošt Vojtěch 

z Harrachu (1623 – 1667),
148

 na nějţ se obrátil s poţadavkem obnovení kláštera 

v Oseku generální vikář cisterciáckého řádu. Po Harrachově otálení se dostalo 

panství znovu do rukou cisterciáků aţ v roce 1626,
149

 čímţ skončila 46 let dlouhá 

vláda praţských arcibiskupů nad Osekem, zůstalo jim však panství Světec.
150
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3.5. Obnovený klášter do nástupu opata Littweriga 
 

Vypleněný klášter byl po navrácení cisterciákům neobyvatelný a k tomu 

konventu chyběli řeholníci, osecké panství bylo potřeba obnovit, a tak byl osecký 

klášter rozhodnutím provinční kapituly prozatímně spojen se zbraslavským 

klášterem v letech 1626 – 1633 v čele s opatem Jiřím Vrátem.
151

 Spojení mělo trvat 

do splacení dluhů Oseka. Vrát vedl klášter velmi dobře, to však bylo rozkolísáno 

roku 1631 při vpádu Sasů do Čech, kdy byl osecký klášter znovu zpustošen a mniši 

uprchli do Vyššího Brodu.
152

 

Osek tak své dluhy nesplácel a v čele kláštera byl nadále zbraslavský opat, 

teď uţ nástupce Vráta, Jan Greiffenfels z Pilsenburgu (1633 – 1650), jenţ se také 

snaţil o vrácení kláštera cisterciákům. Ani s podporou arcibiskupa Harracha však 

neuspěl.
153

 

 

Brzy přišla další zkáza kláštera a to v podobě švédských vojsk, ta ho ve 40. 

letech 17. století několikrát dobyla a vypálila, podle klášterní tradice byla důvodem 

útoků na klášter protišvédská činnost Hanse Krawata
154

 ze vsi Loučná.
155

 V té době 

probíhala často násilná rekatolizace, jeţ vedla poddané k útěku ze země (včetně 

horníků z Hrobu a okolí).
156

 

V roce 1646 zachvátil osecký klášterní chrám poţár způsobený nepozorností 

zahradnického tovaryše.
157

 

 

Významná událost se stala 16. 3. 1650, kdy vikariátní kapitula schválila 

úplné osamostatnění Oseka a také Velehradu.
158

 Poté byl prvním opatem zvolen 

slezský rodák Vavřinec Knittl zvaný Scipio
159

 (1650 – 1691).
160

 Opat nalezl klášter 
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v troskách, brzy ho však nechal opravit - klášterní chrám jiţ v roce 1650.
161

 Vedl 

dobře hospodářství kláštera, a tak ho zbavil mnohých dluhů a dokonce přikupoval i 

nové statky, nechal také postavit důleţité hospodářské budovy.
162

 Za Scipiova 

opatství byl také v letech 1658 – 1660 pořízen hlavní oltář do konventního chrámu, 

jehoţ ústřední obraz vytvořil Jan Kryštof Liška aţ za nástupce Vavřince Scipia 

v roce 1696.
163

 

Díky opatu Scipiovi čítal konvent přes 30 členů.
164

 V rozšiřování konventu 

podporovala Osek kolej sv. Bernarda v Praze, cisterciácké učiliště pod ochranou 

kardinála Harracha.
165

 

 

Během morové epidemie v roce 1680 poskytl klášter útočiště Bohuslavu 

Balbínovi. V témţe roce dal opat na ţádost praţského arcibiskupa Jana Bedřicha 

z Valdštejna v době moru k dispozici 3 osecké řeholníky, mezi nimiţ byl i autor 

oseckých análů Malachiáš Welcker.
166
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3.6. Barokizace kláštera 
 

3.6.1. Opat Littwerig, počátky a autorství barokních úprav 

 

Novým opatem se stal Benedikt Šimon Littwerig (1691 – 1726) z Vokova u 

Chebu.
167

 Littwerig
168

 vedl osecké hospodářství velmi úspěšně. Také díky 

hospodářským aktivitám Littwerigova předchůdce, opata Vavřince Scipia, byla 

umoţněna opatství jeho úplná emancipace a následný vývoj.
169

 

Brzy po vzniku první manufaktury v kraji, v nedalekém Bohosudově, 

 nechal v Oseku v roce 1697 zaloţit první manufakturu, posléze ještě další dvě.
170

 

Druhá manufaktura na kvalitní vlněnou látku (tzv. osecký cajk) klášteru hojně 

vynášela.
171

  

Opat Littwerig nejprve zajistil vystavění hospodářských budov, asi do roku 

1693 byla zřízena sýpka, sladovna a panský dům.
172

 V letech 1700 – 1702 byl 

stavěn pivovar,
173

 v roce 1696 byla zaloţena lékárna.
174

 Později od roku 1720 byla 

budována tzv. infirmarium (zařízení pro péči o nemocné kláštera).
175

 

 

Benedikt Littwerig dovedl klášter k jeho k vrcholu v období baroka, jeţ se 

v architektonické podobě vtisklo do celého areálu opatství. 

Mnoho cisterciáckých klášterů si zachovalo svou původní (vrcholně 

středověkou) podobu, avšak některé klášterní komplexy prošly rozsáhlými 

barokními úpravami. V Čechách a na Moravě během 18. století získaly novou 

podobu například kláštery v Plasích, Sedlci u Kutné Hory a ve Ţďáru nad Sázavou.  
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Předzvěstí barokizace v Oseku byla přestavba poutního kostela 

v Mariánských Radčicích v letech 1698 – 1718 podle návrhu Jana Baptisty 

Matheye.
176

 Stavbu tam prováděl Julián Broggio.
177

 

 

V Oseku byl v barokním slohu upravován konvent, klášterní chrám, 

prelatura i kostel sv. Kateřiny (1713 - 1714).
178

  

 

Autorem barokní přestavby v Oseku je litoměřický architekt Oktavián 

Broggio (1670-1742),
179

 současník vynikajícího architekta Jana Blaţeje Santiniho-

Aichela
180

 (1677-1723) zodpovědného za barokní úpravy výše zmíněných klášterů.  

O. Broggio byl synem Juliána Broggia, italského rodáka, jenţ se nechal 

v roce 1658 zapsat v Litoměřicích do cechu jako tovaryš.
181

 Julián Broggio, autor 

přestavby kostela v Mariánských Radčicích, byl také zodpovědný za stavební 

úpravy v oseckém konventním chrámu a jeho syn Oktavián Broggio později od 

roku 1700 postupně přebíral jeho závazky, kdyţ byl Julián Broggio jiţ nemocný.
182

 

 

Podle Pavla Vlčka, spoluautora Encyklopedie českých klášterů, není jisté, 

zda v oseckém klášteře Broggio nepracoval podle Santiniho projektu, i kdyţ 

poněkud upraveného, vlastní rukou. Plán z roku 1704, na kterém se připravovalo 

budování konventu oseckého kláštera, má na rubové straně označení G. (H.?) 

Santini.
183

 Oproti tomu Petr Macek ve sborníku 800 let kláštera Osek zavrhuje 

Santiniho uplatnění v Oseku.
184
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Broggiovy první práce, moţná ještě pod záštitou otce, se soustředily na 

vybudování nového hospodářského areálu, a započaly roku 1700 stavbou 

pivovaru.
185

 Hospodářské budovy symetricky seskupil kolem severního dvora, 

zkoncipované jako rozlehlý čestný dvůr rozkládající se před vstupním průčelím v té 

době ještě nerealizované prelatury.
186

 

 

 

3.6.2. Barokizace konventní budovy 

 

V letech 1704 – 1723 probíhala zásadní přestavba konventní budovy, hlavně 

jejího jiţního křídla, v roce 1708 je zmíněn nový sál nad refektářem.
187

 

Západní části konventu, která byla v 17. století pouţívána k hospodářským 

účelům (jako sýpka a sladovna),
188

 byly v roce 1705 zbořeny staré zdi
189

 a byla 

přepaţena několika příčkami.
190

 

Práce na konventu byly přerušeny přestavbou konventního kostela (1711 – 

1718) a pokračovaly na východním křídle roku 1720, kde byla zachována gotická 

kříţová chodba a kapitulní síň, oproti tomu západní křídlo se zcela přestavělo.
191

 

 Z této doby také pochází hlavní kamenná vstupní brána při západním průčelí 

klášterního chrámu.
192
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3.6.3. Barokizace chrámu 
 

Od roku 1711 získával Kostel Nanebevzetí Panny Marie novou vrcholně 

barokní podobu. Chrám nebyl ještě v prvním desetiletí 18. století zahrnut do 

prováděné barokizace klášterního areálu.
193

 

Zásadní přestavba kostela probíhala v letech 1711-1718 se zachováním 

převáţné části románského zdiva.
194

 Klášterní chrám byl v horních partiích přezděn 

a nově zaklenut.
195

 Interiér byl také doplněn o empory.
196

 Výraznou proměnou bylo 

přisazení dvojice průčelí od východu i západu baziliky, kdy západní průčelí bylo 

doplněno o štítový nástavec a masivní předsunutý přízemní portik.
197

 

Obě průčelí kostela byla vyzdobena bohatou plastickou výzdobou Františka 

Antonína Kuena z let 1713 – 1716.
198

 Zejména západní průčelí se sochami sv. Petra 

a Pavla, čtyř církevních otců a evangelistů. Autorem soch sv. Jana Křtitele a andělů 

v západním průčelí z r. 1713 je E. J. Richter.
199

 

Severní boční loď byla v oblasti nad sdruţenými pilastry ozdobena sochami 

českých patronů sv. Václava, Vojtěcha, Víta a Prokopa. Bohatá plastická výzdoba 

kostela byla zahájena roku 1713 a dokončena 1716 sochou Spasitele a dvou putti
200

 

na východním průčelí.  Při barokizaci bylo východní průčelí zdůrazněno dvojicí 

válcových věţic,
201

 které se v půdorysu kostela nějak zvlášť neprojevují.
202
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3.6.4. Barokizace prelatury 

Záměr zásadní barokní přestavby existoval jiţ v prvním desetiletí 18. 

století.
203

 Stavba ovšem začala opět pod vedením Oktaviána Broggia aţ po 

přestavbě klášterního chrámu v roce 1719,
204

 kdy bylo vytvořeno vstupní (severní) 

křídlo a část jiţního křídla. Vstupní věţ uprostřed severního křídla má podobné 

řešení jako zvonice kostela Nejsvětější trojice v Praze, Podskalí.
205

 

Roku 1720 byl budován opatský sál se schodištěm, v roce 1721 byla 

vytvořena vstupní brána ve věţi, jejíţ portál pravděpodobně vychází ze vstupní 

brány kláštera v Doksanech a podobná je i u fary ve Vtelně, rokem 1723 je 

datována stavba jiţního křídla a zbytku křídla východního.
206

 

V roce 1725 získala svou dnešní podobu také klášterní knihovna u místěná 

v prelatuře.
207

 V době stavby prelatury byla zhotovena také opatská kaple.
208

  

 

3.6.5. Vzdělanost za opata Littweriga 

 

Opat Littwerig velmi pečoval o vzdělání řeholníků, z nichţ se mnozí 

proslavili jako profesoři a spisovatelé.
209

 Za významné osobnosti z oseckého 

kláštera jmenujme Augustina Sartoria (1663 – 1723), rodáka z Hrobu, jehoţ 

latinské a německé dílo „Cistercium Bis – tercium“ z roku 1700 nese význam pro 

dějiny celého řádu cisterciáků v Čechách. Dále jmenujme jiţ zmíněného oseckého 

historika Malachiáše Welckera (1644 – 1712) narozeného v Chomutově, který je 

autorem kroniky kláštera v Oseku z let 1196 – 1698, k tomu také sestavil a sepsal 

posloupnost oseckých opatů a seznam oseckých řeholníků. Sám opat Benedikt 

Littwerig napsal sborník o cisterciáckém řádu.
210
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3.6.6. Klášter za opata Besneckera 

 

Dalším oseckým opatem se stal Jeroným Besnecker (1726 – 1749), rodák 

z Chebska,
211

 za nějţ byla dokončena barokizace kláštera a zejména výstavba 

rozsáhlých klášterních zahrad (budovány v letech 1726 – 1732).
212

 Roku 1726 se 

začala podle projektu O. Broggia budovat opatská zahrada.
213

 Opat nechal zbudovat 

kostely ve Vysočanech na Chomutovsku, Vtelně na Mostecku a Jenišově Újezdě na 

Teplicku.
214

 

 

Starý kostel ve Starém Oseku uţ nevyhovoval, tak roku 1742 vypracoval O. 

Broggio plán na novostavbu, ta se však nerealizovala. Farní kostel sv. Petra a Pavla 

byl vystavěn o něco později.
215

  

Přínosnou činnost Besneckerovu přerušily války o rakouské dědictví 

(slezské války) probíhající v letech 1740 - 1742 a 1744 – 1745, kdy byl klášter 

v Oseku přinucen ubytovat saské a roku 1742 bavorské vojáky.
216

 

  

                                                           
211

 J. MACEK, Dějiny oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 68. 
212

 P. MACEK, Architektura, in: Oktavián Broggio 1670 – 1742, s. 98. 
213

 P. HUŠEK, Klášterní zahrady v Oseku, in: 800 let kláštera Osek, s. 171. 
214

 N. KRUTSKÝ, Přehled opatů oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 

29. 
215

 P. MACEK, Architektura, in: Oktavián Broggio 1670 – 1742, s. 99. 
216

 J. MACEK, Dějiny oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 69. 



34 
 

3.7. Klášter od osvícenských reforem do první 

světové války 
 

3.7.1. Klášter během období reforem Marie Terezie a Josefa II. 

 

Po Besneckerově smrti byl novým opatem zvolen Kajetán Březina 

z Birkenfeldu (1749 – 1776) narozený v Praze, na svou dobu značně tolerantní opat 

povolil roku 1764 četbu heretických spisů.
217

 

 

I tento opat se zaslouţil o vystavění nových kostelů a to v Jeníkově, kde 

nechal zbudovat také faru a školu,
218

 také farní kostel sv. Petra a Pavla ve Starém 

Oseku, který barokně vystavěl v letech 1751 – 1755 bývalý polír Oktaviána 

Broggia, stavitel z Ústí nad Labem, Jakub Schwarz.
219

 Roku 1756 byla upravována 

kapitulní síň kláštera a to zejména malbami Jana Petra Molitora.
220

 V témţe roce 

byly ještě před začátkem sedmileté války dokončeny fresky také v opatském sále a 

novostavbě farního kostela sv. Petra a Pavla.
221

 

 

Klášter poté suţovala těţká doba během sedmileté války trvající v letech 

1756 – 1763, trpěl pleněním, válečnými kontribucemi a nuceným pobytem 

pruských vojáků.
222

 Klášterní budovy nebyly naštěstí postiţeny většími škodami.
223
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V roce 1776 nastoupil jako opat do Oseka Mořic Elbel (1776 – 1798), rodák 

z Českolipska, ten dal vymalovat opatský sál,
224

 nechal rozšířit opatskou zahradu do 

dnešních rozměrů a zřídit faru a školu v Hrobu.
225

 Doba osvícenství ovlivnila i 

osecký klášter, mniši se častěji zabývali vědeckou činností a tak vznikla v Oseku 

obrazová galerie a přírodovědný kabinet.
226

 V letech 1778 – 1779 zasáhla klášter 

válka o bavorské dědictví.
227

 

 

 

Za vlády Josefa II. bylo zrušeno mnoho rozjímavých řádů a k tomu obrovské 

mnoţství klášterů včetně cisterciáckých.
228

 Sekularizace se však vyhnula Vyššímu 

Brodu a Oseku.
229

  

Sám císař Josef II. přijel roku 1779 do Oseka kvůli projednání moţnosti 

zrušení kláštera.
230

 Jeho návštěvu dodnes připomíná nápis na portálu jednoho 

z domů na klášterním nádvoří: „Zde bydlel 24. září 1779 císař Josef II.“ Opatu 

Elbelovi se podařilo zachránit osecký klášter před zrušením hlavně díky vztahu 

Oseka k cisterciáckým luţickým klášterům Marinstern a Marinthal.
231

 Luţice byla 

totiţ od roku 1635 zastavena Sasku, zrušením oseckého kláštera by tak císař ztratil 

poslední moţnost vlivu na ni.
232

 

V oseckém klášteře pak byla shromáţděna řada dokumentů cisterciáckých 

klášterů zrušených Josefem II.
233

 

 

 

 

 

 

                                                           
224

 P. MACEK, Architektura, in: Oktavián Broggio 1670 – 1742, s. 97. 
225

 N. KRUTSKÝ, Přehled opatů oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 

29. 
226

 TÝŢ, s. 29. 
227

 J. MACEK, Dějiny oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 70 - 71. 
228

 Byly zrušeny tyto cisterciácké kláštery: 1781 Staré Brno, 1782 Tišnov a Pohled, 1783 Sedlec a 

Skalice, 1784 Velehrad a Ţďár nad Sázavou, 1785 Plasy, Zbraslav a Zlatá Koruna. (J. MACEK, 

Dějiny oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 71). 
229

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 74. 
230

 TÝŢ, s. 74. 
231 B. SCHEINPFLUG, Die Urkunden im kloster-Archive in Ossegg, in: Mitteilungen des Vereins 

für Geschichte der Deutschen in Böhmen, s. 195. 
232

 J. MACEK, Dějiny oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 71. 
233

 J. ZDICHYNEC, K vizitacím klášterů, in: Za zdmi kláštera, cisterciáci v českých dějinách, s. 44. 



36 
 

3.7.2. Klášter od doby vlády Františka II. (I.) do 1. světové války 

 

Prvním opatem kláštera přímo z oseckého panství se stal Benedikt II. Venusi 

(1798 – 1823) ze staré mlynářské rodiny v Hrobu. Roku 1820 vydal v Praze překlad 

Pentateuchu se slovníkem. Rozšířil oseckou sbírku přírodnin, knihovnu i galerii a 

sám zaloţil numismatickou sbírku.
234

 

Významnou událostí pro klášter v Oseku se stalo převzetí gymnázia 

v Chomutově pod jeho správu.
235

 

 

Opat kláštera v Oseku Salesius Ignác Krügner (1835 – 1842) byl v roce 

svého zvolení učiněn vizitátorem ţenských klášterů Marienstern a Marienthal 

v Luţici.
236

 Věnoval péči varhanám konventního kostela, klášterním hospodářským 

budovám, dolování hnědého uhlí, ovocným sadům i školám na oseckém panství.
237

 

Po opatu Salesiu Krügnerovi byla roku 1835
238

 pojmenována Salesiova výšina.
239

 

Významným členem konventu byl v té době profesor a spisovatel Antonín 

Dittrich (1786 – 1849), který pokračoval v psaní oseckých análů.
240
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Opata Krügnera nahradil v úřadu dosavadní probošt v Mariensternu Kliment 

Zahrádka (1843 – 1853).
241

 Byl v roce 1848 jmenován čestným doktorem praţské 

univerzity a zaslouţil se o zachování ţenských klášterů v Luţici.
242

 Opat nechal v 

letech 1844 – 1847 obnovit klášterní špitál a zasvětit ho sv. Klimentovi, také zavedl 

domácí studium teologie v Oseku.
243

 

Dal podnět k reformě cisterciáckých klášterů a zaslouţil se o vytvoření nové 

rakousko- uherské kongregace (1849 – 1897).
244

 

 

Volba nového opata skončila zvolením Atanáše Bernharda (1853 – 1875),
245

 

spolupracovníka opata Klimenta Zahrádky. Pracoval na reformě cisterciáckých 

klášterů, k čemuţ měl blíţe od roku 1853 jako sekretář kardinála Swarzenberga, 

praţského arcibiskupa, jenţ měl reformy na starosti.
246

  

V letech 1858 – 1859 renovace klášterního kostela a v roce 1875 konventní 

budovy.
247

  

 

Opat Ignác Krahl (1877 – 1886), dlouholetý profesor na chomutovském 

gymnáziu, se postaral o renovaci klášterních budov dokončenou v roce 1880,
248

 

k tomu nechal nově obnovit převorskou a noviciátní zahradu a opravit pavilony a 

bazény v klášterních zahradách.
249
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Dalším opatem se stal Meinrad Siegl (1886 – 1911), autor dějin oseckého 

kláštera,
250

 které vyšly roku 1881 v díle Sebastiena Brunnera.
251

 Za působení opata 

Siegla byl v roce 1887 zřízen osecký hřbitov.
252

 Do roku 1901 je datována oprava 

farního kostela sv. Petra a Pavla v Oseku a vybudování kašny na opatském dvoře.
253

  

Tehdy se začínala zhoršovat ekologická situace zejména dolováním hnědého 

uhlí v okolí Oseka a v roce 1892 i přímo tam, pod farním kostelem a dokonce pod 

samotným klášterem.
254

 

 

Do období opatství Meinrada Siegla náleţí významná událost v dějinách 

cisterciáckého řádu v českých zemích; byla teprve zřízena nová rakousko-uherská 

kongregace schválená svatým stolcem aţ v roce 1897.
255

 

 

Opat Meinrad Siegl nechal v Oseku postavit nové budovy dívčí a obecné školy, 

jejichţ vybudování a podpora těchto se staly jedním z důvodů, proč opat Siegl 

obdrţel dne 13. dubna 1909 „hvězdu ke comthurskému kříži řádu Františka 

Josefa.“
256

 Chomutovské gymnázium, tehdy v rukou cisterciáků, bylo však v roce 

1909 zestátněno. Pokusy o zřízení gymnázia přímo v klášteře nedopadly úspěšně 

díky nepochopení osecké městské rady.
257
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3.8.Klášter během a mezi světovými válkami 

 

Opata Siegla nečekaně skolila mrtvice v listopadu roku 1911.
258

 Vystřídal ho 

Theobald Scharnagl (1911 – 1943),
259

 jehoţ správa oseckého kláštera se kryla 

s oběma světovými válkami. Během první světové války byly Oseku zkonfiskovány 

zvony z klášterního chrámu a přetaveny na výrobu děl.
260

 Dále opatství vypisovalo 

v průběhu celé války vysoké válečné půjčky.
261

 

Navíc organizovalo i charitativní činnost; na své náklady provozovalo špitál sv. 

Klimenta pro raněné vojáky i civilisty, o něţ pečovaly řádové sestry svatého 

Františka.
262

 Tato činnost opatovi Theobaldu Scharnagelovi přinesla několik 

vyznamenání Rakouska - Uherska.
263

  

Se vznikem Československé republiky podlehl i osecký klášter pozemkové 

reformě, kdy mu bylo zabráno 3 329,51 ha půdy, zůstalo mu 565,99 ha (z toho 

zemědělské 548,48 ha), ponechány byly opatství dva dvory – Osecký dvůr a Nový 

Dvůr, zbylých devět dvorů bylo zkonfiskováno.
264

 

 

Existují dva rozdílné názory na důsledky pozemkové reformy. Buď to, ţe 

nebyly pro klášter tak fatální a ţe se mohl uţivit. Devastace klášterních skvostů tak 

začala aţ po nebo během druhé světové války. Nebo spíše začal jistý úpadek jiţ 

reformou. I kdyţ měl klášter velký majetek, ze kterého mohl ještě nějaký čas čerpat, 

tak uţ neměl dostatek financí na opravy klášterních budov a zahrad.
265

 

P. Benno Beneš to dokládá tím, ţe před druhou světovou válkou se na klášter v 

Oseku skládaly jiné kláštery z kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie, coţ 

později zakázala nacistická správa.
266

 

Přesto klášter během první republiky zakoupil nové zvony, varhany
267

 a 

konventní kostel byl vydláţděn.
268

 Klášterní galerie byla odborně uspořádána a byl 

vydán její katalog dr. Josefem Opitzem.
269
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Během první třetiny 20. století probíhaly změny uspořádání církevních 

kongregací a tak papeţ Pius XI. schválil 27. 1. 1923 kongregaci Nejčistšího srdce 

Panny Marie.
270

 Kongregace byla řízena právě z oseckého kláštera. Náleţely do ní 

české kláštery ve Vyšším Brodě a v Předklášteří u Tišnova (Porta Coeli) a luţické 

kláštery Marienthal a Marienstern v Sasku.
271

 Tato kongregace funguje dodnes, 

avšak po smrti posledního oseckého opata Bernharda Thebese je vedena matkou 

představenou z dánského kláštera Sostrup.
272

 

 

 

V důsledku „mnichovské diktátu“ roku 1938 Osek i s inkorporovanými 

farnostmi ocitl v nacistickém Německu. Jediný český řeholník Zikmund Kapic 

musel klášter opustit, tak odešel do Višňové na Příbramsku, kde se stal 

administrátorem. Osecký opat Scharnagl byl donucen nacistickými úřady prodat 

roku 1942 výnosný Nový Dvůr pod cenou Sudetoněmecké akciové společnosti 

v Mostě (tzv. SUBAG).
273

 V nacistickém drţení se však ocitla dokonce značná část 

klášterních prostor, kam byl umístěn sklad a dílna pro potřeby Luftwafe.
274

 

 

Je nutno také uvést, ţe v nedalekém Záluţí u Litvínova se nacházela a nachází 

chemická továrna.
275

 Během druhé světové války byl tento podnik několikrát cílem 

bombového útoku Spojenců, coţ vynutilo následky i pro okolí Litvínova, jelikoţ 

tehdejší technika za sníţené viditelnosti neumoţňovala přesné navádění a velké 

mnoţství pum dopadalo i velmi daleko od bombardovaného místa.
276
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P. Beneš, tehdy byl v klášteře jako mladý chlapec, si nevzpomíná, ţe by nějaká 

bomba zasáhla přímo klášterní prostory či zahrady. Ví o jedné nebo dvou pumách, 

jeţ dopadly v blízkosti kláštera a to na dva civilní domy. Takţe byl klášter postiţen 

jen nějakými drobnými poškozeními a rozbitými okny od tlakové vlny.
277

 

 

Osecký opat Scharnagl se nedoţil konce 2. světové války. Na jeho místo byl 

neobvykle rychle zvolen Eberhard Harzer (1943 – 1945), do té doby katecheta a 

kaplan v Mariánských Radčicích.
278

 

 

V roce 1943 uprchli do Oseka řeholníci z různých klášterů v Německu. 

Jmenujme například řádové domy Marienthal a Marienstern, dva významné ţenské 

cisterciácké kláštery, podílející se před 2. světovou válkou na finanční pomoci 

ekonomicky upadajícího Oseka.
279

 Řádové sestry do oseckého kláštera donesly 

nejcennější předměty, rukopisy a knihy.
280
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3.9. Poválečné období a totalitní režim komunistické 

strany 

 

3.9.1. Od konce 2. světové války do akce vyklizení klášterů  

 

Konec války v květnu 1945 přinesl změny pro klášter cisterciáků. Jiţ 

v červnu tohoto roku se vrátil osecký český mnich Zikmund Kapic a byl zde 

jmenován převorem. Poválečné vysidlování německého obyvatelstva
281

 se týkalo i 

cisterciáckých mnichů. 

Opat Eberhard Harzer byl 1. 7. 1945 zatčen kvůli podezření ze spolupráce 

s nacisty. Prošel lágrem v Libkovicích pro obviněné německé obyvatelstvo, 

pracoval v dole Kohinor II a zaţil spoustu dalších přesunů po lágrech a nucených 

pracích.
282

 

Dokonce i mnišky uprchlé z Mariensternu byly zatčeny a to pro podezření 

z machinací s cennými předměty. Zatčení čekalo i některé další osecké řeholníky 

také za skrývání řádových cenností
283

. 15. říjen 1946 rozhodl o tom, ţe byli mniši i 

s opatem Harzerem rovnou z vazby vysídlení do Rakouska.
284

 

 

Z Rakouska se dostal Eberhard Harzer do Bavorska. Společně s řeholníky z 

Oseka se zde pokusil pokračovat v klášterní tradici. Konkrétně v Raitenhaslachu, 

kde jim byla přidělena fara a farní dvůr.
285

 Eberhard Josef Harzer zemřel 2. 11. 

1949 a v jeho díle dále pokračoval P. Theobald Stibitz, jemuţ se podařilo oseckou 

klášterní tradici obnovit, ale jiţ v klášteře v Langwadenu
286

 odkud později po 

listopadové revoluci přišel nový opat kláštera. 
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Z oseckých cisterciáků zůstali jen dva čeští řeholníci, Zikmund Kapic a Nivard 

Krákora, farář v Mariánských Radčicích. Druhým členem osecké komunity se stal 

roku 1947 luţický Srb Dominik Mickel.  

 

Opat Harzer „14 dní před svým zatčením ustanovil písemně priora jako regenta 

kláštera.“
287

 Tím byl právě o P. Zikmund Jan Kapic, díky kterému klášter do jisté 

míry nadále fungoval, i kdyţ s klášterním majetkem začala od září roku 1945 

hospodařit národní správa.
288

 „Národním správcem“ byl jmenován převor Zikmund 

Kapic, který podal proti zavedení národní správy ţalobu nejvyššímu správnímu 

soudu, přesto byl Klášter a celý jeho velkostatek byly zestátněny.
289

 

 

Došlo ke konfiskaci církevního majetku. Klášterní lesy byly zestátněny. 

Pozemky velké 2 177 ha byly opatství prozatím ponechány, ale Osecký dvůr s 80 ha 

pozemků však zabralo pastvinářské druţstvo v Poděbradech.
290

 

 

Vzhledem k totálnímu nedostatku cisterciáckých řeholníků byl klášter v roce 

1946
291

 předán salesiánům. Stalo se tak zejména na návrh tehdejšího litoměřického 

biskupa Antonína Aloise Webera (1931-1947)
292

 a po vzájemné dohodě 

představeného cisterciáckého řádu, P. Zikmunda Jana Kapice a představitelů řádu 

salesiánů. V oseckém klášteře bylo zřízeno salesiánské učiliště pro mladé novice. P. 

Zikmund Jan Kapic v  klášteře ale nadále ţil a působil.
293

 Salesiáni tak převzali 

duchovní a pastorační odkaz oseckých cisterciáků. 

Duchovní správa kláštera přešla do rukou Jaroslava Novosada, SDB.
294

 Po 

válce rozvíjeli salesiáni velmi potřebnou činnost v rozvráceném Teplicku s novou 
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českou mládeţí z rodin, jeţ se sem dostávaly z vnitrozemí v důsledku osídlování 

Sudet po odsunu německého obyvatelstva.
295

 

Avšak tato kolonizace měla pro klášter v Oseku i jisté neblahé důsledky. 

S nově nastěhovanými sem přicházela jakási náboţenské skepse. Tito lidé jiţ nebyli 

moc věřící, spíše odsuzovali jak křesťanství, tak i Němce.
296
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3.9.2. Klášter během komunistického režimu po akci K 

 

Obrovským zločinem s legálním posvěcením se stala tzv. akce K. Probíhala 

tak, ţe v noci ze 13. na 14. 4. 1950 byli muţští řeholníci v celé republice přepadeni 

státní bezpečností a internováni ve zvláštních táborech.
297

 Celkem bylo postiţeno 

14 230 řeholníků z 891 klášterů a řádových domů na území celého tehdejšího 

Československa.
298

 

 

Osek sehrál ve vyklizení klášterů svou roli, stal se centralizačním klášterem 

označovaným zkratkou „CK“.  Veliteli kláštera pak se stali Karel Böhm a František 

Hamala.
299

 

Centralizačním klášterem v Oseku prošlo za dobu internace 694 lidí, 

poslední řeholníci opustili osecký klášter v polovině roku 1953, byli rozvezeni do 

jiných internačních klášterů anebo propuštěni.
300

  

 

Na konci června roku 1953 přišlo do Oseka prvních 30 řádových sester 

původně internovaných v hejnickém klášteře.
301

 Nakonec bylo v oseckém klášteře 

celkem 37 řeholnic i s představenou slovenské provincie M. Svatomírou 

Weidingerovou.
302

 Řádové sestry byly z kongregace školských sester De Notre 

Dame. Tehdy se novým velitelem kláštera stal Josef Souhrada, do té doby příslušník 

StB.
303

 

Do Oseka byly posílány často velmi staré řádové sestry, kterým byla oproti 

dříve internovaným muţským řeholníkům s určitými podmínkami vyplácena 

mzda.
304

 I tak se řádové sestry v té době, přes pojmenování kláštera Charitní domov 
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pro řeholnice, potýkaly s nelidským prostředím, kde vládla šikana a uráţky. 

Poslední řeholnice z Oseka odešly aţ 4. 11. 1993.
305

 

 

Akce „vyklizení klášterů“ byla ve světě interpretována jako obrovský 

skandál. Proti ní se vymezil papeţ i velké mnoţství představitelů západních států. 

Komunistický reţim to vyřešil po svém a tak se nezměnila situace řeholníků, ale 

pouze označení institucí.
306

  

Osecký klášter byl přejmenován na charitativní domov pro vyslouţilé 

řeholnice a 1. 10. 1953 formálně předán správě České katolické charity.
307

 

Správcem se stal opět František Hamala.
308

 

 

Roku 1950 se správcem kláštera stala Náboţenská matice a v roce 1954 ji 

vystřídala tzv. Česká katolická charita. Klášter byl spravován takovým způsobem, 

ţe začal i s celým areálem neuvěřitelně chátrat.
309

  

 

I kdyţ byl areál oseckého kláštera prohlášen v roce 1964 kulturní 

památkou,
310

 o dva roky později dosáhla jeho devastace takového bodu, ţe Charita a 

Náboţenská matice postoupily část objektu (bývalé hospodářské budovy a 

kvadraturu) památkářům, konkrétně Krajskému středisku památkové péče a 

ochrany přírody v Ústí nad Labem. Navíc jim byl svěřen do péče zbytek 

uměleckých předmětů, které v oseckém klášteře zbyly po rozvozu do státních 

galerií a muzeí.
311
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Bohuţel špatný stav kláštera trval, přestoţe různé obnovování bylo dost 

finančně náročné. Časem se rozpadl bývalý pivovar,
312

 některým hospodářským 

budovám se propadly střechy, barokní stavby v kdysi úchvatných zahradách 

chátraly.
313

 

 

Roku 1982 byl klášter vlastnicky převeden na Náboţenskou matici. Mělo to 

vypadat, ţe za neutěšený stav kláštera si můţe sama církev. Dokonce i památkáři 

zavinili horší stav osecké kulturní památky, zejména neuváţenými zásahy do 

klášterního podzemí a nezodpovědným restaurováním mnišského chóru.
314
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3.10. Klášter po sametové revoluci dodnes 
 

3.10.1. Klášter do smrti posledního opata 

 

Listopad 1989, jímţ skončilo období komunistické totality, otevřel cestu 

k navrácení kláštera cisterciákům. 

Předzvěstí lepších zítřků pro umělecké památky oseckého kláštera bylo 

v roce 1989 velmi důkladné zrestaurování kapitulní síně.
315

 

21. března 1991 přišel nový opat Bernhard Thebes (1991 – 2010).
316

 Den 

návratu cisterciáků nebyl zvolen náhodně; právě 21. března (svátek sv. Bernarda) 

roku 1098 se odchodem mnichů z kláštera Molesme do odlehlého Citeaux začala 

psát bohatá historie cisterciáků.
317

   

Bernhard Thebes přišel do zdevastovaného kláštera, který navíc opominuly 

oba restituční zákony navracející některý majetek řeholním řádům. Důvodem tomu 

bylo, ţe klášter byl zestátněn nejen komunistickým reţimem, ale jiţ předtím na něj 

byla uvalena národní správa podle jednoho z Benešových dekretů.
318

 

 

Osecký opat, Bernhard Thebes přišel z německého Langwadenu. Jeho 

prvním posláním bylo upravení vlastnických vztahů ke klášteru. Aţ poté měla přijít 

materiální a duchovní rehabilitace řádového domu. Thebesovi pomohla získat 

klášter zpět pro cisterciácký řád Náboţenská matice, která měla nové vedení. Po 

odchodu řádových sester zůstal opat v oseckém klášteře sám. Zaměstnal jen několik 

pracovníků, kteří se měli o klášter starat spolu s ním.
319

 

 

 

Instituce jako ústecký památkový ústav, muzeum v Teplicích, Národní 

galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum a Národní muzeum v Praze a další 

organizace dnes uchovávají ve svých expozicích a depozitářích nejcennější osecké 
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obrazy, sochy, knihy, umělecko – řemeslné předměty, také bohosluţebná preciosa 

vyrobená z drahých kovů, opatské insignie a klenoty.
320

 

Roku 1995 byl osecký klášter včetně jeho zahrad prohlášen národní kulturní 

památkou.
321

 

 

Chátrání klášterních budov se bylo zastaveno, ale na udrţení barokních 

zahrad nezbyly finanční prostředky,
322

 proto jsou dnes v katastrofálním stavu.  

Koncem 90. let 20. století byla renovována z vnějšku budova konventního 

chrámu a byla jí opravena střecha, tyto opravy byly dokončeny v roce 2000.
323

 

 

V klášteře vznikl nejdříve dětský domov, který byl pak nahrazen azylovým 

domem. Zde byli umístěni osečtí důchodci, bezdomovci a propuštění vězni. 

Nakonec odešla i většina bezdomovců a důchodců a klášter se opět vylidnil. Zůstala 

zde jen část stálých ubytovaných.
324

 

 

V červenci 2006 sem z Vídně přišel nový mnich P. Scharbel, jenţ sloţil pro 

klášter v Oseku věčné sliby, a o Svatodušních svátcích v roce 2007 byl vysvěcen na 

kněze.
325

 To však nedokázalo zabránit budoucímu nepříznivému dění. Opata 

Thebese podlamovalo nejen stáří ale i zhoršující se rakovina. Jeho zdravotní stav 

byl tak špatný, ţe musel být na jaře 2008 umístěn do lazaretu v Goppeln u Dráţďan. 

Tam se o něj staraly řádové sestry, přesto však své nemoci 27. března 2010 podlehl. 

Jeho ostatky byly uloţeny do krypty před hlavním oltářem klášterního chrámu 

v Oseku. 

Bernard Thebes byl prý znám svým charismatickým vystupováním a svou 

přesvědčivostí, díky níţ často získal nemalé finanční prostředky od dárců zejména 

z Německa.
326
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P. Scharbel byl 29. září 2008 povolán do cisterciáckého převorství Bochum - 

Stipel v Německu a v současné době je klášter bez mnišského konventu. O chod 

kláštera se stará český Kruh přátel kláštera Osek.
327

 

3.10.2. Současnost 

 

Dnes klášter v Oseku spadá pod dánský klášter Sostrup a jeho představenou je 

M. Tereza,
328

 jeţ svěřila určitá práva ke správě kláštera MVDr. Jindřichovi 

Koskovi, příteli opata Bernarda Thebese.
329

 

Jelikoţ je v současnosti klášter zcela prázdný, je jeho nynějším cílem a zároveň 

i plánem do budoucna utvořit podmínky pro ţivot budoucí komunity mnichů.
330

 

V roce 2008 M. Tereza prohlásila, ţe klášter bude do pěti let obydlen novou řeholní 

komunitou, jedno jestli muţi či ţenami.
331

Avšak klášter je středověkou budovou, 

jejíţ interiér nebyl dostatečně renovován, proto ještě není uzpůsoben pro ubytování 

řeholní komunity. Topení a sociální zařízení, zastaralé či s omezenou funkčností, se 

vyskytují pouze v pokojích pro hosty umístěných v přilehlých klášterních 

budovách, nicméně cely konventu jsou bez tohoto nutného vybavení.
332

 

 

1. a 2. srpna 2011 se na pracovní schůzce přátel Morimondu a Oseka ve 

Valdsasech jednalo o budoucnosti oseckého kláštera. Z jednání vyplynulo, ţe nové 

osídlení Oseka cisterciáky je v dohledné době vyloučené. V úvahu padá předání 

kláštera do opatrování biskupa litoměřického, k tomu se ve Valdsasech 

projednávaly návrhy na moţnosti vyuţití prázdného kláštera.
333

 

 

Je vypracován plán revitalizace, který má na prvním místě modernizaci právě 

konventních prostor a následně rekonstrukci celého areálu, zprovoznění 

hospodářských budov a opravu klášterních zahrad. Ovšem tento velký projekt čeká 

se na schválení a přidělení dotace od státu a Evropské unie. Tento plán jiţ měl být 

předmětem schvalování, avšak volby v roce 2010, v jejichţ důsledku se změnilo 
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osazenstvo ministerstva kultury, situaci změnily a schvalování plánu revitalizace 

oseckého kláštera bylo odloţeno.
334

 

 

Navíc díky zničení historického vodovodního systému, velké plochy budov 

vykazují poškození vodou, jeţ silně zasáhla základy stavby. Voda nekontrolované 

vytékající z vodovodního systému vede k sesouvání půdy. Klášter podléhá také 

rozkrádání (okapy, měděné části střechy atd.), coţ se zatím daří opravovat, ale 

finanční zdroje jsou značně omezené. Na projekt revitalizace se dnes v Oseku 

čeká zkrátka jak na smilování. 

 

 

Běţní návštěvníci kláštera dnes mohou na prohlídce spatřit vnitřek konventního 

chrámu, kde se smí fotografovat jen při nočních prohlídkách. V konventní budově 

mohou vidět především ambit a kapitulní síň, výjimečně i refektář. Prelatura a 

klášterní zahrady jsou nepřístupné.  

 

Na hospodářském dvoře kláštera se kaţdý rok na konci srpna konají historické 

trhy při příleţitosti Oseckých slavností. 
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4. UMĚLECKÉ PAMÁTKY OSECKÉHO 

KLÁŠTERA 

4.1. Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
 

4.1.1. Výzdoba exteriéru 

 

Chrám dlouhý 78,2 m (bez západního portiku)
335

 má půdorys ve tvaru 

latinského kříţe. Osecký konventní kostel je nejstarší řádový chrám v Čechách 

s čtverhrannou dispozicí východního závěru velmi oblíbenou v architektuře 

cisterciáků, východní část chóru zde byla vynechána a střední vysoká loď závěru 

oddělila boční lodě.
336

 „Obdélná půdorysná forma způsobila, že úhrnný obraz 

stavby získal na strohé prostotě nápadné oproti členitým chórům jiné půdorysné 

dispozice. Uplatnily se zde jen rovné plochy zdiva stýkající se v pravých úhlech, a 

tím vynikla sevřenost stavebního korpusu“.
337

 

Nad kříţením se nachází cibulová věţ s lucernou, kde je umístěna zvonice. 

K východnímu průčelí přiléhají po stranách dvě válcové věţe se střechami 

zvonového tvaru s lucernou a také se zvonicemi. 

Výrazným prvkem exteriéru je oblamované kladí často pouţívané na celé 

budově kostela. 

Východní průčelí i přilehlé věţe jsou zdobeny kosými sdruţenými pilastry. 

V dolní části průčelí je falešné okno vyplněné textem a pod ním je umístěno malé 

oválné okno. Ve vrchní části průčelí se nachází okno s frontonem, jehoţ tympanon 

je zdoben plastickou kartuší a dvěma andílky. Vrchol průčelí uzavírá tympanon 

zdobený nápisem „Maria“ ve velmi zdobené kartuši. Na vrcholu průčelí je umístěna 

socha Spasitele se dvěma putti a po stranách sochy andělů. 

Válcové věţe u východního průčelí jsou v dolní části z pohledu na průčelí 

zdobeny také falešnými okny, v horní části mají jiţ klasická okna trojúhelníkový 

fronton bez spodní části, jehoţ tympanon je zdoben mušlí. Také věţe zdobí 

sdruţené pilastry. V horní části věţí se nacházejí čtyři sochy na soklech s plastickou 

kartuší. Na severní věţi to jsou sochy sv. Bernarda a sv. Floriána.   

Na severní straně transeptu je situována pamětní deska ThDr. Vasila 

Hopka, biskupa – mučedíka, který byl internován v oseckém klášteře a blahořečen 
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v roce 2003. U této strany transeptu je také umístěna barokní pamětní deska 

s nápisem: „Magnificat anima mea dominum.“ 

Severní boční loď je v oblasti nad sdruţenými pilastry zdobena sochami 

českých patronů sv. Václava, Vojtěcha, Víta a Prokopa. V boční lodi je umístěn 

postranní vchod, jehoţ portál tvoří okno se segmentovým frontonem vyplněným 

kartuší a s plastickou výzdobou po stranách. Portál dále tvoří sloupy s palmetovými 

hlavicemi a hladkým dříkem. 

Západní průčelí zdobí štítový nástavec a masivní předsunutý přízemní 

portik. „Připomíná vysokou kulisu drobně ale důrazně vertikálně zvlněnou kosými 

pilastry a horizontálně křivkovým kladím v živou hru kontrastů.“
338

 Portik je zdoben 

sdruţenými pilastry. Nad středním průchodem mezi pilíři je v kartuši umístěn nápis: 

„GLORIA DEO PATRI ET FILIO SPIRITUI SANCTO AMEN.“Na vrcholu 

uprostřed štítového nástavce je v kartuši napsáno „IHS.“  

 

Sochy zdobící západní průčelí 

Průčelí sochařsky vyzdobil František Antonín Kuen v letech 1713–1716.
339

 

Nejdříve jako kolega, následně jako Kuenův pokračovatel, působil místní sochař 

Edmund Jan Richter, který vysochal postavu sv. Jana Křtitele pro průčelí kostela a 

dále pokračoval na dekorativních pracích.
340

 

 

Portikus přisazený západnímu průčelí zdobí ve spodní části sochy 

evangelistů rozmístěné na soklech přiléhajících k těm předním pilířům portiku, 

které jsou zdobeny sdruţenými pilastry. Zleva sv. Lukáš, sv. Matouš, sv. Marek a 

sv. Jan evangelista. Jsou umístěni ve spodní části portiku na pilířích nejspíše ze 

symbolického důvodu – evangelisté jako opory církve.
341

 Všechny čtyři sochy drţí 

v ruce knihu, coţ je jejich poznávacím znakem evangelistů. Kaţdá socha čítá 

postavu evangelisty s jeho hlavními atributy; Člověk (anděl) – Matouš, lev – Marek, 

býk – Lukáš, orel – Jan. 

Bibličtí exegeté přiřadili k jednotlivým symbolům charakteristiky 

jednotlivých evangelií. Matoušovo: člověk – Kristova lidská podstata; Markovo: lev 
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– zmrtvýchvstání Krista; Lukášovo: býk – Kristova oběť, Janovo: orel – 

nanebevstoupení Krista.
342

 

Matouš a Marek jsou zde zobrazeni s vousy jako starší muţi neţ jsou Lukáš 

a Jan Evangelista, jejichţ sochy vousy nemají. Jan Evangelista má jiţ od raně 

křesťanské doby na západních vyobrazeních hladce oholenou mladistvou tvář (na 

Východě je zobrazován vousatý). Avšak ztvárnění sv. Lukáše s hladkou tváří je 

zvláštní. V raném středověku na Východě i Západě bývali zachyceni Matouš a 

Lukáš jako starší muţi, Marek a Jan jako učedníci apoštolů byli o generaci mladší. 

V pozdním středověku na Západě je to pak pouze Jan Evangelista, kdo je 

zobrazován jako mladík bez vousů.
343

 

Sv. Lukáš je vyobrazen s býkem u jeho pravé nohy. V levé ruce drţí krom 

knihy sošku Madony - je patronem sochařů., k tomu ještě kladivo, coţ můţe mít 

stejný význam a nakonec (čapku?). V pravé ruce má paletu – je také patronem 

malířů a údajným autorem „pravého“, tj. „rukou netvořeného“ portrétu Panny 

Marie.  Dle celé řady legend se sv. Lukáš marně snaţil namalovat Bohorodičku. 

Kdyţ však vztáhla na obraz svou ruku, zjevila se na něm její podoba.
344

 Draperie je 

lehce rozevlátá u kolen sochy a vlasy Lukáše jsou tvořeny velkými vlnami 

přiléhajícími k jeho hlavě. 

 

Na soše sv. Matouše anděl podepírá knihu, jiţ drţí Matouš v levé ruce. 

Anděl či člověk s ním bývá zobrazován také proto, ţe jeho evangelium začíná 

velkým rodokmenem Krista.
345

 Sochu obepíná výrazná draperie (vypadá jak 

nafouklá větrem), kterou si pravou rukou Matouš přidrţuje anebo v ní drţí měšec 

jako symbol toho, ţe býval výběrčím daní. 

 Sv. Markovi od levé nohy vykukuje lev. Knihu si přidrţuje v levé ruce a 

pravou do ní ukazuje. Má zakloněnou hlavu a ve tváři zboţný výraz. Draperie na 

soše je rozevlátá ve směru zahnutí jeho těla. Zlatá legenda uvádí, ţe Marek byl muţ 

středního věku s dlouhým nosem, vysokým čelem a hustým vousem.
346

 Krom nosu 

je to všechno na soše patrné. 
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 Sv. Jan Evangelista zde vypadá velmi mladý a má dlouhé vlasy plné kadeří. 

Knihu přidrţuje levou rukou přiléhající k tělu, pravou ruku má napůl sevřenou. Orel 

s roztaţenými křídly mu sedí u pravé nohy. Draperii má rozevlátou víceméně do 

všech stran. 

 

Nad sochami evangelistů se na atice portiku tyčí sochy čtyř církevních 

otců.
347

 Zleva sv. Ambroţ, sv. Řehoř, sv. Jeroným a sv. Augustin.  

Sv. Ambrož je zobrazen s biskupskou mitrou na hlavě (býval biskupem)
348

a 

v ruce s jeho atributem, včelím úlem, jeţ ukazuje na jeho učenost.
349

Draperie, 

kterou si Ambroţ přidrţuje, je od pasu velmi rozšířena a pokryta vyrytým vzorem. 

Ambroţovy vlasy a vousy jsou utvořeny z kudrlin. 

Sv. Řehoř, biskup bez mitry na hlavě,
350

asi protoţe svůj úřad velmi rychle 

opustil.
351

 Avšak tato socha má na hlavě pokrývku připomínající papeţskou tiáru. 

Drţí v pravé ruce knihu a na rameni mu sedí holubice, symbol Ducha svatého. 

Řehoř má také draperii s ornamentem, je ztvárněn bezvousý a vlasy mu tvoří 

kudrliny. 

Sv. Jeronýmovi leţí u nohou lev, symbol samoty na poušti
352

 

s kardinálským kloboukem na hlavě, který je také Jeronýmovým atributem, nakonec 

v levé ruce drţí lebku, další jeho symbol.
353

Velmi rozevlátá draperie sochy je 

spuštěna od prsou postavy. Zvláštně jsou zobrazeny Jeronýmovy vousy, které jsou 

rozděleny do jakýchsi dvou snopků. Jeroným zaklání hlavu a jeho pravá ruka 

ohnutá v lokti má vodorovnou polohu. 

Sv. Augustin s biskupskou mitrou (býval biskupem),
354

má v ruce knihu, 

která nejspíše symbolizuje jeho dílo O obci boţí (De civitate Dei) a u nohou chlapce 

nebo anděla drţícího v ruce lţíci, kterou přeléval moře (zjevil se mu, aby mu 

objasnil nekonečnost Nejsvětější Trojice).
355

 Augustinova mitra je vyšší neţ 

Ambroţova, jeho draperie je velmi nafouklá hlavně v oblasti zad. Socha je natočena 

bokem, dívá se trochu přes záda a zdobí ji dlouhý vzdušný vous. 

                                                           
347

 D. ATTWATER, Slovník svatých, s. 45. 
348

 TÝŢ, s. 45. 
349

 R. PFLEIDERER, Atributy světců, s. 94. 
350

 TÝŢ, s. 28. 
351

 D. ATTWATER, Slovník svatých, s. 338. 
352

 R. PFLEIDERER, Atributy světců, s. 55. 
353

 TÝŢ, s. 55. 
354

 D. ATTWATER, Slovník svatých, s. 58. 
355

 R. PFLEIDERER, Atributy světců, s. 10. 



56 
 

 

Přímo ke štítovému nástavci západního průčelí přiléhají sochy na zdobených 

konzolách vlevo sv. Petra, vpravo sv. Pavla a uprostřed sv. Jana Křtitele. 

Socha sv. Petra má hlavu vztyčenou k nebi, má husté chomáče vlasů 

oddělené pleší a hustý plnovous. Draperie sochy je spuštěná od pasu a má nafouklý 

tvar. Petr se levou rukou drţí jakési klády. V pravé ruce drţí svůj nejčastější atribut, 

klíč (klíče království nebeského).
356

 

Sv. Pavel má výraznou dynamickou pózu se zdviţenou pravou rukou 

sevřenou v pěst. V levé ruce drţí knihu, se kterou bývá často zobrazován.
357

 Má 

dlouhý vous a vysoké čelo, draperii má po celém těle jak nafouklou větrem.  

Socha sv. Jana Křtitele je umístěna v nice, v jejímţ vrcholu je lastura. Jan 

je oblečen v kůţi, nosil prý podle Matoušova evangelia šat z velbloudí srsti.
358

Má 

vousem porostlou tvář a dlouhé vlasy. Je natočen dopředu svým pravým ramenem, 

nohy však vypadají jako by natočen nebyl, pravou rukou se zdviţeným prstem 

ukazuje k nebi. 

  

 Na vrcholu západního průčelí se nachází kříţ a soška Vítězného beránka. 

 

 

4.1.2. Výzdoba interiéru 

 

 Osecký mnich Treuhan popsal v roce 1938 interiér kostela takto: „Dostává 

se mu marnotratné nádhery, štukatur, girland a andělíčků, avšak barvy, především 

zlato, jsou šetrně rozloženy a to dodává kostelu zachovalou míru ušlechtilosti. Ano, 

tento kostel nevylučuje navzdory patosu jeho ticha dojemnost, malost, lidskost. 

Nedává sám svojí velikostí a vzletností stanovisko k rozjímaní, má i svá zákoutí, 

která zvou k hloubavému zastavení.“
359
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Tři lodě chrámu jsou odděleny arkádami
360

 na hranolových pilířích. Dodnes 

se zachoval původní sled podpor i arkád, trojice v presbytáři a osm v trojlodí.  

 

Štukovou výzdobu interiéru vytvořil v letech 1713-1716 Giacomo Antonio 

Corbellini, Roku 1718 v interiéru pracoval duchcovský štafíř Johann Heinrich 

Wentzely. Vnitřní výzdoba byla dokončena asi roku 1720, přičemţ truhlářské práce 

(např. stally) mohl navrhnout O. Broggio.
361

 Zařízení kostela je převáţně jednotné 

z 1. čtvrtiny 18. století.
362

 

 

Všechny klenební kápě kostela, který je celý zaklenut jsou zdobeny 

freskami. Na klenbě hlavní lodi jsou fresky (Seslání Ducha svatého aj.) od Jana 

Jakuba Stevense ze Steinfelsu z let 1713-1714.
363

 Později ho vystřídal Václav 

Vavřinec Reiner,
364

 jehoţ fresky z roku 1714 a 1719 jsou v chóru, bočních lodích, 

závěrových kaplích, příčné lodi, lucerně kupule a sakristii (cyklus Umučení 

apoštolů, alegorické a biblické postavy).
365

 Jemu se roku 1719 platilo rovněţ za 

závěsné obrazy nad oltáře.
366

 

Fresky z roku 1714 Stětí sv. Matyáše, zavraţdění sv. Tomáše, Ukřiţování 

sv. Filipa. V roce 1719 vznikly fresky Proroci, Mučedníci, Papeţ, biskupové a 

duchovní, Andělé s atributy sv. Barbory, Alegorie papeţství s anděly a Abraham 

vede Izáka na obětiště.
367

 

 

Vynikající výzdobu, jeţ v Čechách patří k nejhodnotnějším, zajišťovali dále 

malíři Jan Kryštof Liška, Michael Leopold Willmann a Anton Kern. Sochařsky se 

zde také uplatnil G. A. Corbellini. 

 

V presbytáři se nachází 38 míst k sezení.
368

 Hlavní oltář umístěný v docela 

východní části kostela je vyzdoben sochami od G. A. Corbelliniho z let 1713-1718 
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a obrazem J. K. Lišky z roku 1696 Nanebevzetí Panny Marie. Obraz je z doby, kdy 

byl kostel při barokizaci nejprve pouze dovybavován, následně byla malba přejata 

do nového interiéru. Dále je hlavní oltář zdoben dvěma svícny.
369

 

V chóru nacházejí stally, jejichţ jemné truhlářské zpracování se připisuje G. 

A. Corbellinimu.
370

  Tyto chórové lavice jsou zdobeny sochami andělů od F. A. 

Kuena z let 1714-1716 a obrazy světců od V. V. Reinera z roku 1719, ke stallám 

jsou připojeny dva protějškové intarzované oltáře sv. Benedikta a Bernarda s obrazy 

od V. V. Reinera z roku 1719.
371

  

Na predelách jsou chiaroscurové obrazy světců. Pod baldachýnem na pilířích 

presbytáře visí oválové protějškové obrazy Krista Trpitele a Bolestné Panny 

Marie.
372

 

Presbytář je oddělen od zbytku kostela kutou chórovou mříţí od P. Matyáše 

z roku 1693.
373

 

 

V obou ramenech příčné lodi jsou umístěny empory. V severním rameni 

jsou na empoře zasazeny varhany postavené Václavem Starckem v letech 1714 – 

1715.
374

 Jsou zdobeny sochami andělů a sochou sv. Cecílie od B. Kuena z roku 

1715.
375

 

 

V hlavní lodi se na pilířích pěti klenebních polí vyskytuje sedm bočních 

oltářů od J. J. Profta a G. A. Corbelliniho s oltářními obrazy od Václava Vavřince 

Reinera, Michaela Leopolda Wilmanna, Jana Krištofa Lišky a Antona Kerna.  

Přední strany oltářních menz mají štukovou výzdobu. Na severní straně je 

v pohledu od chóru oltář sv. Petra (Liška, 1702), sv. Mořice (M. L. Willmann, 

1702) a sv. Jana Křtitele (Kern). Na jiţní straně spočívá oltář Svaté rodiny (Reiner 

1716), sv. Pavla (Liška 1702), sv. Šebastiána (M. L. Willmann, poč. 18. Století) a 

sv. Prokopa (Kern). V nástavcích uvedených oltářů s titulními Kernovými jsou 

obrazy sv. Prokopa a Jana Nepomuckého od V. V. Reinera z roku 1719.
376
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Boční oltáře jsou uspořádány v jakýchsi třech dvojicích. Vyčnívá z nich na 

epištolní straně kostela oltář Sv. rodiny, jehoţ protějškem je na evangelijní straně 

hned u chórové mříţe se kazatelna se sochařskou výzdobou od Kuena z roku 

1715.
377

 Z této kazatelny poprvé kázal opat Littwerig v roce 1716.
378

 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je vybaven raně barokními lavicemi 

s ornamentálně řezanými postranicemi a reliéfní výzdobou čel a zadních stran 

z roku 1674 (byly obnoveny roku 1891).
379

 Na čelní straně první levé lavice 

v pohledu od oltáře je vyřezán erb a iniciály opata Scipiona.
380

 

Osecký chrám vlastní velké varhany umístěné na západní straně hlavní lodi. 

Původní varhany zbudované za opata Salesia Krügnera mistrem F. Fellerem 

z Kӧnigwaldu v letech 1836-1839 měly tři manuály, 34 rejstříků a 2648 píšťal a 

stály dvacet tisíc zlatých. V roce 1908 za opata preláta Meinrada Siegla byly 

varhany zvětšeny, takţe měly 4146 píšťal. Roku 1933 byly zvětšeny a opraveny 

díky opatu prelátovi dr. T. Schnargelovi. Nové varhany, jimţ byl ponechán jejich 

původní a bohatě zdobený portál, měly 85 rejstříků, mezi nimi tři transmise, čtyři 

manuály, pedál a pět tisíc píšťal a tak se staly v té době největšími a 

nejmodernějšími varhanami v republice.
381

 Dnes jsou varhany zpola funkční.  

 

V bočních lodích při presbytáři se nacházejí dvě kaple. V severní  kaple 

Panny Marie a v jiţní kaple sv. Barbory. V obou kaplích jsou stejně řešené oltáře 

z konce 1. čtvrtiny 18. století. Socha na oltáři Panny Marie je novější.
382

 

 

V jiţní boční lodi nad portálem je umístěn obraz cisterciáckého řádového 

světce z roku 1607.
383

 A v  severní a jiţní boční lodi jsou situovány zpovědnice 

(celkem čtyři) s figurální výzdobou na stříškách. 
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V boční lodi nalezneme také dva figurální kamenné náhrobníky z roku 

1717 od G. A. Corbelliniho. Náhrobek s postavou Chrona věnovaný zakladatelům a 

přispěvatelům chrámu (Hrabišicům) v jiţní boční lodi je tvořen vysokou pyramidou 

a tumbou na profilovaném podstavci. Čelní strana tumby je tvořena kartuší 

nadnášenou lebkou s netopýřími křídly. Do kartuše je zanesen nápis: „ANIMAE 

FUNDATORUM ET BENEFACTORUM NOSTRORUM QUORUM OSSA HIC 

ET ALIBI QUIESCUNT PER MISERICORDIAM DEI REQUIESCANT IN 

PACE“ (Duše našich zakladatelů a dobrodinců, jejichţ kosti odpočívají zde i jinde, 

pro boţí milosrdenství ať spočinou v pokoji). Na víku sarkofágu sedí vpravo 

alegorie Meditace s lebkou v pravici, vedle ní je rytířská přilba. Na okraji tumby 

putto přidrţuje nápisovou kartuš a vlevo se přes sarkofág sklání Chronos. Kolem 

vrcholu pyramidy je obtočen had požírající si vlastní ocas,
384

 jehoţ z pravé strany 

pozvedá alegorie Slávy, která drţí v druhé ruce vavřínový věnec.
385

 

 

Druhý náhrobek umístěný v severní boční lodi patří Slavkovi z Hrabišic, má 

podobu tumby na vysokém soklu. Ústřední postavou je ţenská figura sedící na víku 

sarkofágu, jeţ ve zdviţené pravici drţí váhy, kde miska s kalichem (symbol víry) 

převaţuje korunu (symbol světské moci).  Tyto váhy symbolizují Slavkův obrat od 

světského ţivota k duchovnímu.  

Na čelní stěně tumby je připevněná nápisová kartuše s nápisem: „HIC 

RECONDUNTUR OSSA ZLAWCONIS EPICSOPI PRUSSIAE HUIUS LOCI 

ABBATIS ET PROFESSI EX FUNDATORIBUS DESCENDENTIS 

AUGMENTATORIS FUNDATIONUM MUNIFICENTISSIMI VIXIT CIRCA 

ANNUM MCCLV EXPECTANS SPEM BEATAE RESURRECTIONIS ET 

ADVENTUM MAGNI DEI.“ (Zde jsou uloţeny kosti Slavka, biskupa pruského, 

tohoto místa opata a profesa, který pochází zakladatelů, a který velice štědře zvětšil 

                                                           
384

 Symbol cyklické podstaty věcí, nekonečného návratu od konce k začátku. 
385

 H. HOCKOVÁ, Barokní náhrobky zakladatelů a dobrodinců kláštera v Oseku, bakalářská 

diplomová práce, vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D., Olomouc 2009 



61 
 

počáteční vklady. Doţil kolem roku 1255. Očekávejte v naději blaţeného vzkříšení 

a příchod velikého Boha).
386

 

 

 

Kaple sv. Kříže tzv. umrlčí kaple nacházející se při severní lodi kostela je 

sklenuta kupolí s lucernou na vrcholu, v níţ se nachází bílá holubice, symbol Ducha 

svatého, která můţe také symbolizovat duši smrtelníka opouštějící fyzickou 

schránku. Štuková výzdoba v horní části kaple je dílem G. A. Corbelliniho a 

zařízení pochází z 1. čtvrtiny 18. století.
387

 Na oltáři je situován krucifix 

s postavami andělů, po jehoţ stranách jsou dva cínové svícny. Je zde také náhrobní 

deska z roku 1726. V kapli jsou na zemi dva náhrobní kameny, pod nimiţ jsou 

k věčnému spánku uloţeny ostatky dvou nejvýznamnějších opatů oseckého kláštera 

Vavřince Knittla (zvaného Scipio) a opata Benedikta Littweriga. Oba se významnou 

měrou zaslouţili o hospodářský i kulturní rozkvět kláštera v Oseku na přelomu 17. a 

18. století. Kaple Svatého kříţe je stylizovaná do podoby skalního hrobu, kam byl 

pohřben Jeţíš Kristus, proto jsou na stěnách štuky, které představují skalní stěnu. 

Fresky připomínají dobu antického Říma, dobu počátků křesťanství.  

 

V jiţní zdi transeptu se dochoval původní románský procesní portál 

směřující z kříţové chodby do chrámu, jehoţ ostění je obráceno do ambitu. Lze ho 

časově zařadit do sklonku druhého desetiletí 13. století.
388

 Na portálu jsou nejméně 

ve dvou vrstvách patrny zbytky polychromie.
389

 

Portál je třikrát pravoúhle odstupněn (ústupky), původně se dvěma 

dvojicemi sloupků, ty se ale všechny nezachovaly. Sloupky, které dosud stojí, mají 

rozmanitý tvar; levý má dřík provazcovitý, pravý přední je osmiboký a pravý zadní 

je válcový. Jejich košíkové hlavice jsou členěny abstraktními listy nahoře 

svěšenými do volut.
 390

 Hladký tympanon podpírají prosté malé krakorce (patrné jen 

vpravo). 
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4.2. Konventní budova 
 

Na rozdíl od konventního chrámu, který byl v 18. století barokně přestavěn, 

se ambit a část konventních budov dochovali v původní podobě. Společně utvářejí 

„jeden z nejlépe dochovaných středověkých celků v Čechách.“
391

 

V konventní budově přeţily velmi významné doklady gotické architektury, 

jejichţ poznání se stále prohlubuje.
392

 

 

 Členění konventní budovy převáţně odpovídá cisterciácké normě 13. 

století:
393

 na severu přiléhá ke kostelu sakristie, vedle je armarium (příruční 

knihovna), kapitulní síň, průchod do opatského dvora, parlatorium (hovorna, kde 

byli mniši sproštěni slibu mlčenlivosti). Východní křídlo zakončuje fraterie 

(pracovní a studijní sál mnichů). V patře se nacházel dormitář (společná loţnice 

mnichů), který byl v 16. a 18. století přebudován a dostal dnešní podobu 

samostatných cel.
394

  

 Uprostřed jiţního křídla se nachází refektář (jídelna mnichů). Po 

severní a jiţní straně refektáře leţí později upravené prostory,
395

 kde jsou 

v současnosti umístěna schodiště do prvního patra. Ve středověku bývalo při 

východní straně refektáře umístěno kalefaktorium (ohřívárna) a při západní straně 

kuchyně, můţeme tak uvaţovat, ţe tomu bylo stejně i v oseckém případě.
396
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Tzv. letní sakristie je situována v rohu mezi severním ramenem transeptu a 

jiţní stranou presbytáře. Pouţívá se dodnes jako sakristie, prostor k úschově 

bohosluţebných knih, rouch dalších předmětů v kostele, dodnes na rozdíl od tzv. 

zimní sakristie umístěné mezi ambitem a kostelem.
397

 Byl objeven gotický původ 

této původně dvoupodlaţní kaple.
398

 Nachází se zde později vloţené barokní schodiště 

do patra.
 399 Je sklenuta valy s výsečemi

400
 a na klenbě je zobrazen Abrahám 

s Izákem.
401

 Je osvětlována jen jedním oknem z východu a vyskytují se v ní dřevěné 

skříně. 

 

Památkou z časných fází gotiky je i nemalý reliéf Beránka v současnosti 

umístěný v předsíni před vstupem na schodiště v severovýchodním rohu konventu. 

Pravděpodobně byl zpočátku součástí oltáře v konventním chrámu.
402

 

 

Mezi sakristií a kapitulní síní najdeme malou komoru, která slouţila 

pravděpodobně jako armarium,
403

 prostor na ukládání knih. Otevřené místnosti 

jako je tato anebo pouze výklenky slouţily k provizornímu odkládání knih, které 

mniši aktuálně studovali. Nejčastějším místem pro lectio divina býval totiţ ambit 

poskytující pro četbu dostatek světla.
404

 Armaria slouţila také jako místo pro 

ukládání cenného kostelního náčiní.
405

 V oseckém armariu nalezneme zajímavé 

pozůstatky nástěnné malby.  
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Kapitulní síň leţí v centru východního křídla, na jihu k ní přiléhá průchod, 

kterým se do konventu vstupovalo.
406

 Její vznik je datován do let 1230-1240,
407

 

zhruba do období úřadu opata Slavka, vnuka zakladatele oseckého kláštera. V síni 

se uplatnily ojedinělé románské prvky v rámci stylově rozvinutého gotického 

prostoru. Bohaté tvarosloví navazuje na architekturu řádového centra, 

Burgundska.
408

 

Trojdílné vstupní čelo síně je tvořeno sdruţenými  trojdělenými okny 

s půlkruhovými záklenky, kde zdivo odlehčuje dvojice za sebou postavených 

sloupků s kalichovitými hlavicemi zdobenými jazykovitými listy, které se stáčejí do 

poupat anebo jsou ukončeny trojlisty.
409

 Vstupujeme lomeným sloupkovým 

portálem, jehoţ tympanon nahrazuje trojlistá kruţba vyrůstající z hlavic dvou 

polosloupů připoutaných k ostění v místě jejich dříku prstenci
410

.  

Kapitulní síň byla ţebrově sklenuta jako dvoulodí dvěma trojicemi 

kříţových kleneb spočívající na dvou válcových sloupech, které jsou umístěny 

v podélné ose síně, a na konzolách osazených v jejích obvodních zdech.
411

  Tyto 

konzoly mají krátké jednoduché i svazkové konzolové přípory zakončené kolínkem 

(typické pro cisterciáky), výzdobu kalichových a košíkových hlavic sloupů a přípor 

tvoří převáţně bobulové, palmetové a trojlaločné listy na dlouhých stoncích.
412

 

Na východní stěně síně se otevírají dvě okna. Severní a jiţní stěny jsou 

zdobeny freskami od Jana Petra Molitora
413

 znázorňujícími scény z historie řádu 

cisterciáků.
414

 

 

Pětiboká síťově sklenutá kaplička Panny Marie na východní stěně síně 

pochází aţ z první třetiny 16. století
415

 a nachází se v ní se oltář v barvách zlaté a 

bílé. 

Uprostřed kapitulní síně, mezi dvěma sloupy, na něţ je sklenuta, je situován 

původní kamenný čtenářský pult, který vznikl kolem roku 1240.
416

 Tento otočný
417
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pulpit s motivem Vítězného beránka postavený na dvou sloupcích vzájemně 

propletených v uzel, je vytesán z jednoho kusu kamene. Sloupky mají hladký dřík a 

bohatě zdobené kalichovité hlavice. Trojúhelníkové plochy pultu jsou zdobeny 

páskovým ornamentem na jedné straně v podobě třech propletených kruhů (zřejmě 

symbolika Svaté trojice), na druhé straně v podobě hvězdice (Davidova hvězda).
418

 

Kapitulní síň v Oseku náleţí mezi „skvosty evropské rané gotiky.“
419

 

 

Vedle kapitulní síně je umístěn malý portál, jehoţ ostění je tvořeno na obou 

stranách dvěma oblouny, které nevyrůstají od země, ale z jehlancovitých konsol. 

Oblouny mají štíhlé listově zdobené hlavice.
420

 

 

Východní křídlo konventu dále tvořila fraterie, místnost pro práci a studium 

řádových bratrů. Ve fraterii byly nalezeny gotické pozůstatky.
421

  

 

Velký refektář zaujímá střední a největší část jiţního křídlo konventu. 

V jihozápadním koutě ambitu se vyskytuje zazděný portál refektáře s hrotitou 

archivoltou. Portál má ostění tvořené pravoúhlými ústupky, do nichţ jsou vloţeny 

štíhlé válcové sloupky na polygonálních soklech.
422

 Sloupky jsou bez hlavic a 

vedou aţ do vrcholu archivolty, proměnily se tak v obloun.
423

 

 

Naproti refektáři je umístěno studniční stavení. Pětiboká studniční kaple 

byla sklenuta do jednoho kříţového pole a šesti paprskového závěru. Je zde 

umístěna renezanční kašna s aţ později přidanou sochou Madony
424

 vytvořené 

v roce 1668.
425

 Voda se do kašny přiváděla ze severu podzemním tlakovým 
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potrubím.
426

 „Toto gotické studniční stavení se v České republice jediné zcela 

zachovalo.“
427

 

 

Křížová chodba „Osecká křížová chodba představuje největší a nejlépe 

zachovalý klášterní ambitem v Čechách.
428

“  

Nejvýraznějším prvkem kříţové chodby v Oseku jsou okenní kruţby, 

z nichţ kaţdá je úplně jiná. 

Kříţová chodba obsahuje 28 klenebních polí v půdorysu mírně 

obdélných.
429

Jednotlivá křídla ambitu nemají stejnou šířku, vyskytuje se zde 

jednotný hruškový profil ţeber kříţových kleneb. Konsoly v nejstarší části jsou 

trojdílné, v mladší baldachýnové a v nejmladší jsou jehlancovité s proláklými 

stranami.
430
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4.3. Prelatura 
  

Uprostřed severního křídla prelatury je situována brána a nad ní vstupní věţ, 

která má zvonovou střechu s lucernou, kde je situována se zvonice. Na střeše jsou 

také umístěny hodiny. Kompozičním doplňkem portálu brány jsou dvě okna, stejná 

jako okolní okna s prolomeným frontonem. Po stranách portálu jsou dva sloupy 

s palmetovými hlavicemi a kanelovaným dříkem. Výraznou ozdobou portálu je 

velký motiv klenáku nade dveřmi s rokem 1721, kdy byla brána vytvořena. Na 

římse nad branou jsou po stranách umístěny dvě barokní vázy. Barokní portál 

vstupní brány ve věţi pravděpodobně vychází ze vstupní brány kláštera 

v Doksanech a podobná je i u fary ve Vtelně.
431

 

V horním patře severního křídla prelatury se střídají trojúhelníkové a 

segmentové frontony nad okny. V dolním patře jsou frontony rovné. 

Prelatura má půdorys ve tvaru široce rozevřeného U s osovým rizalitem, 

který na zahradní (jiţní) straně zahrnuje salu terrenu a hlavní sál, ve dvorní straně 

potom veliké otevřené dvouramenné schodiště. Zahradní průčelí mělo asi utvářet 

jakýsi doplňující protějšek starší mohutné sladovně kombinované se sýpkou.
432

 

Přízemí je klenuté a patro má plochý strop a je dispozičně řešeno jako 

dvoutrakt s chodbami při dvorním průčelí. Hmotová skladba je obdobou 

„zámeckým objektům“ Julia Broggia. Pro Oktaviána Broggia je typická absence 

vertikálních prvků známá pouze z doby okolo roku 1710. Dokončení prelatury lze 

zasadit do roku 1725.
433

 

„Zajímavé je zcela odlišné působení spíše jednoduše členěných fasád 

prelatury s potlačením vertikál od průčelí do stejného nádvoří se obracejícího 

východního křídla konventu bohatě zdobeného systémem plochých výplní. Oba 

přístupy tak dokládají dvě linie Broggiovy tvorby.“
434

 

 Uvnitř prelatury je velmi zachovalý opatský sál a knihovna z 18. století. 

V budově prelatury kdysi bývala slavná obrazárna, ale dnes je v Oseku umístěn jen 
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zlomek děl. Do roku 1945 se sbírka řadila mezi nejvýznamnější galerie v Čechách, 

čítala totiţ přes 300 děl rozvěšených po šesti místnostech horního patra prelatury.
435

 

 

4.4.Kaple sv. Kateřiny 

 

Aniţ bychom vstoupili do areálu kláštera, spatřujeme dnes přímo 

z klášterního náměstí v Oseku kapli sv. Kateřiny, která leţí severně od klášterního 

chrámu mimo klášterní zeď a byla určena pro laické návštěvníky opatství. Kaple je 

vedle konventního kostela dalším původně středověkým chrámem vzniknuvším 

v prvních desetiletích 14. století a stejně jako u chrámu Nanebevzetí Panny Marie se 

nyní středověké jádro stavby skrývá pod barokními úpravami.
436

   

 

 

4.5.Klášterní zahrady 

 

Osecké klášterní zahrady se dnes ocitají v přímo katastrofálním stavu. Navíc sochy, 

kterými byly zdobeny, v současnosti leţí pod střechou malé budovy v konventní zahradě a 

čekají na restaurování. Zahrady jsou běţnému návštěvníkovi nepřístupné. Zmíním teď i 

zahrady, které jiţ neexistují. 

 

4.5.1. Opatská zahrada 

Byla vystavěna jako barokní zahrada italského typu, pro který je 

charakteristická tekoucí voda.
437

 Zahrada je tvořena čtyřmi terasovitými stupni. Prví 

stupeň terasy je rozšířen do boků a má opěrnou zeď propojenou čtyřmi schodišti 

s druhým stupněm terasy, kde je na opěrné zdi umístěna sochařská výzdoba 

například zdobné vázy. Doprostřed opěrné zdi je situována kaskáda, u níţ 

bývaly situovány dva chrliče v podobě koní, kterým na hřbetě sedí putta.
438

 

Na třetím stupni terasy jsou dva symetricky umístěné bazény 

s prolamovanými okraji. Na konci tohoto terasovitého stupně stály putti jako 

alegorické dvojice zpodobňující čtyři ţivly.
439

 Ve východním směru je čtvrtý stupeň 

terasy na rozdíl od ostatních teras neoddělený opěrnou zdí. Zakončuje ho však sala 

terrena, která v pohledu na celou zahradu utváří její zakončení. „Hlavní osa 
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zahrady vychází ze středu východního průčelí opatství, spojuje vodotrysk první 

terasy, kaskádu na druhé terase a končí ve střední části saly terreny.“
440

 Současně 

je třetí terasa velmi zarostlá a ve čtvrté najdeme ovocné stromy. 

 

4.5.2. Rajský dvůr 

Tato rajská zahrada má charakteristickou kříţovou dispozici plochy,
441

 jeţ 

odděluje čtyři obdélné, v prostředku do čtvrtkruhů vykrojené záhony.  

4.5.3. Opatský dvůr 

Toto nádvoří prelatury má na západní straně u budovy konventu dvě zahrádky 

oddělené ozdobnou barokní mříţí. Výrazným prvkem zasahujícím do dvora je pětiboká 

kaple kapitulní síně za jednou z mříţí. Mezi zahrádkami je situován vchod do konventu, 

k němuţ směřují dvě cesty z východních rohů prelatury. Přibliţně ve středu dvoru je 

situována trojpatrová fontána oválného půdorysu.   

 

4.5.4. Hospodářský dvůr 

V dnešní době přes den přístupné předdvoří kláštera je celé zatravněno. 

Vyskytuje se zde obvodová cesta doplněná o cestu vedoucí ze severní vstupní brány 

ke vchodu prelatury. Dnes uţ dvůr zdobí pouze Mariánský sloup
442

 (dřívější kašna 

s plastikou uprostřed se nezachovala).
443

 

 

4.5.5. Konventní zahrada 

Barokní zahrada francouzského typu
444

 se rozkládá jiţně od konventních 

budov a vymezují ji opěrné zdi. Je zakončena kaplí zasazenou do jiţní zdi kláštera. 

Kaple je dnes oproti ostatním zničeným stavbám ještě v ne úplně katastrofálním 

stavu.
445

 Zahradou vede příčná osa, na jejíţ východní i západní straně je umístěn 

gloriet. 

 Dnes má zahrada pozůstatky ovocného sadu. Zachovala se její stavební část, 

architektonická a sochařská výzdoba, avšak sochy se zde nevyskytují. 
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4.5.6. Noviciátní zahrada 

 Rozkládá se západně od konventu a zaujímá zde plochu obdélníkového tvaru 

ohraničenou ohradní zdí od nástupního prostoru kostela aţ nad hospitál. 

 

4.5.7. Převorská zahrada 

Byla situována se na nejniţším stupni opatské zahrady před salou terrenou. 

Dnes se tam vyskytují jen její nepatrné pozůstatky.
446

 

 

4.5.8. Kuchyňská zahrada 

Vyskytovala se západně od kláštera. Na konci 18. století byl na místě 

zahrady zaloţen klášterní hřbitov, dodnes jsou zde vidět náhrobní kameny.
447

 

Posledním opatem, který tu byl pohřben, se stal Theobald Scharnagl v roce 1943.
448

 

Zachovala se vstupní brána zahrady s mříţovými vraty. V současnosti na jejím 

místě sídli firma se stavebninami a zbytek zahrady je rozparcelován a jsou zde 

umístěny zahrádky.   

                                                           
446

 P. HUŠEK, Klášterní zahrady v Oseku, in: 800 let kláštera Osek. Jubilejní sborník, s. 176. 
447

 M. FEUERBACH, Klášter Osek, s. 81. Oproti tomu N. KRUTSKÝ uvádí zaloţení hřbitova 

v roce 1887 (Přehled opatů oseckého kláštera, in: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník, s. 30). 
448

 TÝŢ, s. 81. 
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5. ZÁVĚR 

Snad se mi podařilo co nejlépe zpracovat vývoj kulturně historického 

dědictví oseckého kláštera v průběhu věků. Zaměřila jsem se ve své práci na 

klášterní budovy a snaţila se zachytit kdy, a kdo byl zodpovědný za jejich vznik a 

přestavby ale i poškození a opravy. 

 

Klášter i jeho cisterciácký konvent tedy prošly dobrými i špatnými dobami. 

Snaţila jsem se zachytit vývoj kláštera od jeho nevydařeného prvního zaloţení. 

Pokračovala jsem úspěšným obdobím, kdy zakladatelství převzal severočeský rod 

Hrabišiců, přes velmi úspěšné období za vlády Přemysla Otakara II. bohuţel 

zakončeném poškozením kláštera, jsem se dostala k době hospodářského i 

kulturního rozvoje za vlády Václava II. 

Nepříznivě byl Osek zasaţen v době husitských válek, kdy došlo k vypálení 

kláštera. Později byl klášter dokonce zrušen a stal se majetkem praţského 

arcibiskupství, během jehoţ správy došlo ke spálení oseckých listin. Díky jednomu 

z praţských arcibiskupů, který nechal zbořit protestantský kostel v Hrobu, se 

oseckého kláštera pod správou praţského arcibiskupství týkal počátek stavovského 

povstání.  

Po stavovském povstání byl klášter vypleněný, jelikoţ jeho majetek byl 

během povstání zkonfiskován protestantskými stavy. Zanedlouho potkalo opatství 

také vypálení švédskými vojsky.  

Přes toto neblahé období jsem se dostala k jednomu z vrcholných období 

kláštera a to v době opatství V. Scipia, který Osek hospodářsky pozvedl, dále jeho 

nástupců B. Littweriga a J. Besneckera, za nichţ byla hospodářská situace kláštera 

tak dobrá, ţe došlo k jeho velkolepým barokním úpravám. 

Za vlády Josefa II. byl však klášter málem zrušen. Na konci 19. století byl 

poddolován farní kostel a dokonce i klášterní budovy. Během první světové války 

opatství vydalo mnoho finančních prostředků na válečné půjčky a po válce bylo 

okleštěno pozemkovou reformou.   

Mnichovská dohoda způsobila, ţe se Osek ocitl na území Německa. Za 

druhé světové války slouţily klášterní prostory jako sklad pro Luftwafe a klášter se 

navíc ocital v ohroţení bombovými útoky spojenců na litvínovskou chemickou 

továrnu. 
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Po skončení této války byl majetek kláštera zkonfiskován a osecké mnichy 

německé národnosti potkalo vysídlení spolu s ostatním německým obyvatelstvem. 

K tomu byl osecký opat zatčen a nakonec své strastiplné cesty se dostal do 

Bavorska, kde se pokusil o nový začátek klášterní tradice v Raitenhaslachu. Pro 

nedostatek cisterciáckých řeholníků, převzali osecký klášter zanedlouho salesiáni. 

Osek prošel akcí vyklizení klášterů zinscenovanou komunistickým reţimem 

jako jeden z centralizačních klášterů. Nejprve v něm byli internování řeholníci a 

později řeholnice. Po celou dobu komunistického reţimu také docházelo k devastaci 

celého areálu opatství. 

Ničení klášterních budov zastavil aţ příchod nového a zatím bohuţel i 

posledního opata kláštera v Oseku, s jehoţ zhoršující se nemocí se klášter zcela 

vyprázdnil a dnes v něm nenajdeme mnišský konvent. 

 

 

Dále jsem se sama a s pomocí prací některých historiků a kunsthistoriků 

pokusila popsat umělecké památky kláštera, opět především klášterní budovy, jejich 

některé části a vybavení. Nicméně jsem se nevěnovala všem a ne ve vyčerpávajícím 

měřítku. Osecký klášter však stál u zrodu takového mnoţství uměleckých děl, ţe 

tato práce není sto je všechny pojmout. 

Do budoucna bych se chtěla zabývat ještě podrobnějším a rozsáhlejším 

popisem oseckých uměleckých památek a pokusila bych se zpracovat celou přes 

800 let dlouhou historii kláštera v Oseku. 

 

Dospěla jsem k tomu, ţe cisterciácký klášter v Oseku je velmi unikátní 

památkou. Nacházejí se zde pozůstatky románského slohu. Gotické části kláštera 

patří mezi nejzachovalejší středověké celky v Čechách. Ceněno je i barokní 

ztvárnění areálu kláštera Oktaviánem Broggiem. Z barokní výzdoby konventního 

chrámu patří mezi nejhodnotnější umělecké památky nástropní fresky Václava 

Vavřince Rainera, štuky a plastiky Giacoma Antonia Corbelliniho a vnější 

sochařská výzdoba Františka Antonína Kuena.  

Osecké klášter je památkou přesahující svým významem nejen hranice 

Ústeckého kraje, ale i hranice celé České republiky. 
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Jak z mojí práce vyplynulo, ztráty klášter v Oseku provázely celými věky. 

Stejně jako mnohým českým sakrálním památkám i jemu v poslední době velice 

uškodil komunistický reţim. Klášter a jeho areál dnes nejsou v ideálním stavu. 

Kromě opravy klášterních budov, která je nutná, by bylo velkým kulturním 

krokem vpřed obnovení a zpřístupnění klášterních zahrad, o jejichţ neutěšeném 

stavu jsem ve své práci pojednala. Tyto zahrady ukryté dnes za klášterní zdí by po 

opravě poskytly návštěvníkům pohled na velkolepou barokní nádheru.   

 

Z mého pohledu je v současné době osecký klášter unikátem přehlíţeným 

jak návštěvníky, tak finanční podporou. 

Zamysleme se nad přínosem lidí, díky nimţ tento skvost přeţil jiţ více neţ 

800 let. Ani my nedopusťme, aby klášter, jeho bohatou historii a dosud existující 

umělecké památky, pohřbil čas. Předejme i my příštím generacím kus našeho 

kulturně historického dědictví. 
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7.Přílohy 

7.1. Textové přílohy 
 

Přehled opatů kláštera v Oseku 

Seznam je převzatý z knihy 800 kláštera Osek, jubilejní sborník. 

 

1. Ruthard (1196 – 1205) 

2. Heřman (1205 – 1209) 

3. Arnold (1205 - ?) 

4. Dětřich (? – 1234) 

5. Slavek z rodu Hrabišiců (1234 – 1239) 

6. Wynandus (1239 – 1253) 

7. Wernherus (1253 – 1260) 

8. Gieselbert (1260 – 1267) 

9. Dětřich II. (1267 – 1286) 

10. Konrád z Erfurtu (1286 – 1288) 

11. Jindřich (1288 – 1299) 

12. Gervikus (1299 – 1319) 

13. Jan I. Griebel (1319 – 1322) 

14. Ludvík (1322 – 1332) 

15. Konrád II. (1332 – 1350) 

16. František I. (1350 - ?) 

17. Jan II. (?) 

Poznámka: o dalších 2 občas uvedených opatech Dětřichovi a Cyrikaovi 

není zjištěno, zda vůbec stáli v čele kláštera, proto se do oficiálního 

seznamunepočítají. 

18. Mikuláš I. (1368 – 1389) 

19. Jan III. (1389 – 1416) 

20. Mikuláš II. (1417 – 1434) 

21. František II. (1434 – 1442) 

22. Jan IV. (1442 – 1492) 

23. Michael (1492 - ?) 
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24. Antonín (?) 

25. Martin (? – 1528) 

26. Mikuláš III. (1528 – 1538) 

27. Bartoloměj (1538 – 1548) 

28. Jakub (1549 – 1564) 

29. Baltazar (1564 – 1579) 

30. Vavřinec Knittl zvaný Scipio (1650 – 1691) 

31. Benedikt Šimon Littwerig (1691 – 1726) 

32. Jeroným Jan Adam Besnecker (1726 – 1749) 

33. Kajetán Ondřej Březina z Birkenfeldu (1749 – 1776) 

34. Mořic Josef Elbel (1776 – 1798) 

35. Benedikt Josef Venusi (1798 – 1823) 

36. Chrysostom Josef Astmann (1823 – 1834) 

37. Salesius Ignác Krügner (1835 – 1842) 

38. Klement Antonín Zahrádka (1843 – 1853) 

39. Atanáš Filip Bernhard (1853 – 1875) 

40. Salesius Antonín Mayer (1875 – 1876) 

41. Ignác Petr Krahl (1877 – 1886) 

42. Meinrad Václav Siegel (1886 – 1911) 

43. Theobald Ondřej Scharnagl (1911 – 1943) 

44. Eberhard Harzer (1943 – 1945)  

45. Bernhgard Thebes (1991 – 2010) 
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Přehled oseckých mnichů, kteří jsou autory teologických, vědeckých a 

literárních prací z let 1664 – 1900 

 

Tento seznam je ve většině převzat z knihy 800 let kláštera Osek, jubilejní 

sborník. Vychází zejména z údajů v Album Ossecense (1896). Je zde uveden 

seznam autorů v časové posloupnosti vzniku jejich děl, s datem a místem narození a 

datem úmrtí autorů. Mniši umírali většinou v Oseku.  

 

P. MARQUQRD (Praha 1609 – 1666) 

M. J. F. WELCKER (Chomutov 1644 – 1712), profesor filosofie v Oseku. 

A. J. EDELMANN (Horní Slavkov 1650 – 1704) 

F. MIBES (Duchcov 1658 – 1722), vynikl v teologii. 

A. SARTORIUS (Hrob 1663 – 1723), profesor filosofie a morální teologie. 

F. G. SPEER (České Budějovice 1668 – 1713), profesor filosofie a teologie. 

H. J. A. BESNECKER (Cheb 1678 – 1749), 32. osecký opat. 

E. F. WORREL (Praha 1685 – 1732), profesor filosofie a teologie. 

E. J. S. JANKA (Chomutov 1693 – 1742) 

M. G. KERN (Blíţevedly 1705 – 1764), profesor morální teologie. 

K. J. GÖTZ, (Karlovy Vary 1713 – 1759), profesor filosofie a teologie v Oseku a 

v Praze. 

S. J. SCHENK (Krásno 1726 – 1815) 

B. J. VENUSI (Hrob 1751 – 1823), 35. osecký opat 

J. A. CRON (Podbořany 1751 – 1826)  

I. M. WEITNER (Třebušice 1758 – 1832) 

A. F. DITTRICH (Vysočany 1786 – 1849) 

A. V. WALLER (Teplice 1800 – 1860) 

J. E. W. TAFT (Prosmyky 1804 – 1889) 

T. J. PETTERS (Vilémov 1809 – 1875) 

A. P. BERNHARD (Radonice 1815 – 1875), 39. osecký opat. 

T. J. FASSL (Málkov 1816 – 1876) 

S. A. MAYER (Svor 1816 – 1876), 40. osecký opat. 

I. P. KRAHL (Lomnice 1828 – 1886), 41. osecký opat. 

A. A. HITSCHEL (Weckersdorf 1826 - ?) 
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L. F. ANGERMANN (Labant 1829 - ?) 

D. J. THIEL (Jirkov 1833 - ?) 

M. F. LERCH (Rankovice 1834 – 1885) 

F. C. J. PREINFALK (Leopoldschlag 1823 – 1893) 

E. J. NEUBER (Osek 1841 – 1869) 

M. W. SIEGEL (Kamenec u Okounova 1842 – 1911), 42. osecký opat. 

B. W. WOHLMANN (Seiferdorf 1847 - ?) 

D. F. LÖBMANN (Schirgiswald 1849 - ?) 

G. N. FISCHER (Cheb 1854 - ?) 

A. J. WOLF (Broumov 1866 – 1892) 

 

V oseckém klášteře ţilo více píšících řeholníku, ti však po sobě nezanechali vydaná 

díla. 
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7.2. Obrazové přílohy 
 

 

Obrázek 1: pohled na osecký klášter z vyvýšeniny zvané Krásná vyhlídka, foto Miroslav Tyl.  

 

Obrázek 2: klášter v Oseku, foto Miroslav Tyl.  
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Obrázek 3: dnešní stav hradu Rýzmburk, foto Miroslav Tyl. 
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Obrázek 4: plán oseckého kláštera, zdroj: M. FEUERBACH, Klášter Osek. 
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Obrázek 5: areál oseckého kláštera, zdroj: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
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Obrázek 6: obraz kláštera z roku 1738, zdroj: 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. Reprofoto: H. W. Peuser 
a A. Glaser. 
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Obrázek 7: klášter ze severu, veduta z roku 1961, zdroj: M. FEUERBACH, klášter Osek. 

 

Obrázek 8: klášter z jihu, veduta z roku 1961, zdroj: M. FEUERBACH, klášter Osek. 
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Obrázek 9: klášter z východu, veduta z roku 1961, zdroj: M. FEUERBACH, klášter Osek. 

 

Obrázek 10: klášter ze západu, veduta z roku 1961, zdroj: M. FEUERBACH, klášter Osek. 
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Obrázek 11: východní průčelí konventního chrámu, foto Michal Tyl. 
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Obrázek 12: západní průčelí koventního chrámu, foto Michal Tyl. 

 

Obrázek 13: západní průčelí konventního chrámu, foto Michal Tyl. 
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Obrázek 14, osecká kapitulní síň, zdroj: http://athena.zcu.cz/. 

 

Obrázek 15: osecká křížová chodba, zdroj: http://www.petrottoaja.cz 
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Obrázek 17: budova prelatury, foto Michal Tyl.  

Obrázek 16: kaple sv. Kateřiny, foto Kateřina Tylová. 
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Obrázek 18: západní brána kláštera, foto Kateřina Tylová. 

 

Obrázek 19:budoba bývalého pivovaru, foto MIchal Tyl. 
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Obrázek 20: farní kostel sv. Petra a Pavla, foto Kateřina Tylová. 
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Obrázek 21: pozůstatky hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla, foto: Kateřina Tylová. 

 

 

Obrázek 22: 2. stupeň opatské zahrady, foto Miroslav Tyl. 
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Obrázek 23: 1. stupeň opatské zahrady, foto Miroslav Tyl. 

 

Obrázek 24: budova prelatury v pohledu ze zahrady, foto Miroslav Tyl. 
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Obrázek 25: kaskáda v opatské zahradě, foto Kateřina Tylová. 

 

Obrázek 26: sala terrena z pohledu zvnějšku klášterní zdi, foto Kateřina Tylová. 
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Obrázek 27: Vchod do budovy konventu z opatského dvora, foto K. Tylová. 

 

 

Obrázek 28: kašna na opatském dvoře, foto K. Tylová. 
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Obrázek 29: vnějšek kaple v kapitulní síni, foto Kateřina Tylová. 

 

Obrázek 30: kaple zakončující konventní zahradu, foto Kateřina Tylová. 
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 Obrázek 31: východní gloriet konventní zahrady, foto Kateřina Tylová. 

 

  

 

Obrázek 32: současný letecký pohled na klášter i s jeho zahradami, foto www.mapy.cz. 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 33: mapa opatské zahrady, zdroj: Oblastní archiv Litoměřice. 


