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Anotace: 

Tato diplomová práce je snahou popsat a reflektovat mnišský ád cisterciák , jeho 

vznik, poslání a jeho p ínos pro spole nost, dále pak popsat události, které se odehrály 

v jednom z eských cisterciáckých klášter . Tento ád vznikl ve Francii, proto také 

popisuji p íchod tohoto ádu do ech. Hlavním t žišt m práce je eský cisterciácký 

klášter v Oseku na teplicku, který se nachází na severu ech poblíž státních hranic 

s N meckem. Svoji práci soust uji na události, které se odehrály ve 20. století. 

St žejním obdobím jsou události spojené s koncem 2. sv tové války a odsunem 

meckých eholník , kte í byli p edtím v zn ni. Druhým obdobím jsou padesátá léta, 

kdy v klášte e zbudoval totalitní režim eskoslovenska interna ní tábor pro eholníky. 

Práce stojí p evážn  na osobních sv dectvích a historických kontextech d jin eského 

národa spojených se vztahem mezi státem a církví. V záv ru se snažím popsat vizi do 

budoucnosti kláštera, jakožto areálu a duchovního života. Cílem práce je p edstavit 

a popsat cisterciácký ád jako takový a popsat situaci tohoto ádu v jednom eském 

klášte e. 
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Title of the thesis: 

Cistercians and Osek monastery in the 20th century. 

Abstract: 

The thesis aims to describe the Cistercian order and reflect upon it – upon its origins, its 
mission and its influence on society. It also recounts the events that happened in of the 
Czech Cistercian monasteries. The arrival of this order, which originated in France, is 
depicted. The main focus is put on the Czech Cistercian monastery in Osek within the 
Teplice region in the north of Bohemia, close to the border with Germany. The attention 
is especially given to the events, which happened in the 20th century, particularly those 
connected to the end of the Second World War, when the German monks were expelled 
after  a  period  of  imprisonment.  Second  important  era  came  in  the  1950´s,  when  the  
monastery was turned into an internment camp for religious. The thesis is 
predominantly based on personal testimonies, which are put into the context of the 
Czech history – with special focus to the relation between the state and the Church. The 
conclusion proposes a vision for the future of the monastery as an important site and a 
place of spiritual life.  
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Úvod 

Diplomová práce má za úkol objasnit a p iblížit cisterciácký ád, popsat historii 

vzniku ádu, protože se jedná o zreformovaný ád benediktin , který se odklán l od 

vodního poslání. Nosným a hlavním motivem je zmapovat podrobn jší informace 

o událostech spojených se severo eským cisterciáckým klášterem Osek, od první 

zmínky kláštera z roku 1196 po sou asnost. Popsat celou historii od p íchodu 

cisterciák  až do dnešní doby by p esáhlo rámec požadavk  k diplomové práci, proto 

jsem si zvolil období událostí spojených s 20. stoletím.  

Ke zpracování této práce mne vedla osobní p íze  k tomuto ádu, který jsem 

poznal p i návšt  kláštera ve Vyšším Brod , kde mne oslovila jejich spiritualita 

a zp sob života. Druhým motivem p i rozhodování o em psát diplomovou práci byla 

osobnost P. Zikmunda Jana Kapice, p evora oseckého kláštera. Otec p evor pochází 

z mého rodišt , z Klen í pod erchovem, kde se narodil, zem el a je také poh ben na 

bitov  v kn žském hrob . Osobnost P. Kapice není nijak známa, proto jsem se 

rozhodl o ní zaznamenat n kolik sv dectví. Klen í pod erchovem je známé v našem 

národ  díky kn žské a literární osobnosti Jind icha Šimona Baara. Touto prací jsem 

cht l docílit toho, že se osobnost P. Kapice stane alespo  trochu znám jší v o ích 

obyvatel m sta Klen í pod echovem. P i návšt  oseckého kláštera se pr vodci 

zmi ují o historii od po átku po sou asnost, ale d ležité události 20. století nijak 

nerozvád jí. D vodem je, že doposud nikdo toto období nezpracoval. Práv  tato 

skute nost mne vedlo k definitivnímu rozhodnutí zabývat se tímto tématem. 

Celá práce je rozd lena do devíti kapitol, v nichž postupn  popisuji d jiny 

a spiritualitu ádu, která vychází z reformních snah svatého Bernarda, o n mž se íká, že 

je to nejv tší cisterciák. Dále se snažím popsat vybavení kláštera vn jší a vnit ní 

vybavení kláštera. Protože cisterciácký ád vznikl ve Francii, uznal jsem za vhodné 

zabývat se otázkou, jak „doputoval“ tento ád do až do eských zemí. Za krátkou 

zmínku stojí i stru ná historie o prvních letech p sobení cisterciák  na severu ech. 

ležitým momentem v d jinách kláštera ve 20. století byl rok 1938, za átek druhé 

sv tové války. Dalším z nich je rok 1945, který ovlivnil osecký klášter natolik, že došlo 

k do asnému p erušení p sobení cisterciák  v klášte e. Šlo tehdy o to, že p evážná 

tšina eholník  byla n mecké národnosti a na základ  Benešových dekret  byli 

odsunuti za hranice ech spolu s opatem Harzerem. Celonárodní akce K konaná roku 

1950 se zapsala do historie kláštera tím, že zde byl nejv tší interna ní tábor z celých 
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ech. Ve sledu historie oseckých cisterciák  žijících v N mecku sleduji jejich snahu 

o návrat zp t do Oseku. V roce 1989 došlo k pádu totalitního režimu v eskoslovensku, 

a   to  p im lo  osecké  cisterciáky  žijící  v  N mecku  k  volb  nového  opata  pro  Osek.  

V roce 1990 byl zvolen v po adí 45. opatem kláštera Osek, Bernhard Thebe. V záv ru 

práce se snažím o popis budoucnosti duchovního a hmotného zajišt ní kláštera. 

Pro svoji práci používám literaturu, která je snadno dostupná v Centrální 

katolické knihovn  v Praze. Velmi mi také pomohla osobní sv dectví pam tník  

a p íznivc  kláštera.  
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1. jiny ádu 

1.1. Reformní úsilí a po átek nového ádu 

Cisterciácký ád vznikl na p elomu 11. a 12. století jako reformní hnutí 

benediktinského ádu, když n kolik benediktinských mnich  odešlo do pusté krajiny 

v Molesme ve Francii. Reagovali tak na vzniklý spor mezi p vodními ideály mnišského 

života a skute ným životním stylem, kterým žily benediktinské kláštery v 11. století. 

Oproti viditelným znamením v liturgii a klášternímu prost edí si reformní hnutí kladlo 

za cíl vrátit se zp t k prostému životu v odlou enosti od vn jší spole nosti. V novat se 

práci, modlitb  a rozjímání s d razem na vnit ní zbožnost.  

Clunijská reforma, která probíhala ve Francii v klášte e v Cluny, nep inesla 

takový úsp ch, jaký se p vodn  o ekával. Spíše se kladl d raz na krásu liturgie, která se 

zm nila v náro ný a dlouhotrvající ceremoniál a na ostatní povinnosti mnich m 

nezbývalo mnoho asu. Ve snaze tomuto zabránit odešel opat burgundského kláštera 

Robert pry  do nehostinné krajiny, kde byly mo ály a vodní toky. Místo, kde se opat 

Robert usadil spolu s dvaceti mnichy, bylo vzdáleno asi 22 km jižn  od Dijonu. Klášter 

byl založen v roce 1098 na míst , kde stála polorozpadlá kaple Panny Marie. Klášter 

dostal jméno Cistercium1 a podle tohoto ozna ení se nazval celý ád.  

První opat nov  vzniklého kláštera Alberich dosáhl u papeže Paschala II. 

schválení, a to roku 1110. ehole byla velice p ísná a spo ívala v od íkání, samot , 

lesné práci, odmítání renty, nošení hrubého sv tlého od vu a ml enlivosti. Jídlo sm lo 

být jen rostlinného p vodu. Pro p ísnost ehole nebyl o noviciát velký zájem. Komunitu 

také zasáhla malárie, která zabíjela lidi jak v blízkosti kláštera, tak i samotné mnichy. 

V roce 1112 žilo v klášte e pouhých 6 mnich , komunit  tím hrozilo její vym ení.  

V dubnu roku 1112 se stalo n co neobvyklého, do kláštera zavítalo na 30 muž  

v ele s dvaadvacetiletým Bernardem. V této skupin  byli i Bernardovi rodní brat i 

a strýc. Pozd ji do kláštera vstoupil i Bernard v otec a jeho nejmladší bratr. Bernard 

rozvinul v klášte e horlivost pro duchovní život a se svými mimo ádnými schopnostmi 

vlil do kláštera nový impuls pro život s Bohem. Bernard je nazývaný druhým 

zakladatelem ádu cisterciák . Bernardovi p íbuzní byli velice zbožní a práv  díky 

jejich zbožnosti a horlivosti pro Boží dílo se za al klášter napl ovat. Klášter nedokázal 

pojmout tak veliký po et nov  p íchozích novic , proto se za aly stav t nové dce iné 
                                                             
1 Název Cistercium je podle tradice odvozen od místa, kde se klášter nacházel,  na mo álovitém terénu, 
kde stojatá voda tvo ila nádrže, tvz. cisterny.  Francouzsky název zní Citeaux. 
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kláštery, do kterých mohli vstupovat noví kandidáti a zájemci o život v klášte e pod 

vedením a duchem svatého Bernarda. Díky velikému po tu zájemc  o mnišský život se 

mohl ád postupn  rozši ovat i do jiných zemí Evropy.  

   První klášter v Citeaux se tak stal místem, kde se každoro  scházela 

generální kapitula. Generální opat m l stejná privilegia jako biskupové. V roce 1118 se 

konala generální kapitula, kde se projednávala ádová konstituce nazvaná Charta 

caritatis, kterou sestavil Bernard z Clairvaux a Št pán Harding. ádová konstituce byla 

schválena papežem Kalixem II. koncem roku 1119. Všechny cisterciácké kláštery byly 

vy aty z pravomoci místních biskup  a staly se tak pln  autonomní. Mniši 

nepot ebovali pomoc od okolního sv ta, protože si dokázali na své živobytí až na malé 

výjimky vyd lat sami. Cisterciácký ád se ší il velikou rychlostí a v roce 1153, kdy 

Bernard zem el, existovalo již více než 350 klášter , z toho 183 ve Francii a ostatní 

v okolních zemích.2 

1.2. Pr lomová osobnost ádu - svatý Bernard 

Opat kláštera v Molesme založil v roce 1098 nový klášter v nehostinné krajin , 

nazývané Citeaux. Opat spolu s dvaceti mnichy se navrátili k p vodní p ísné 

benediktov eholi. Zd raz ovali apoštolskou chudobu, samotu k modlitb  

a pravidelnou t lesnou manuální práci. V roce 1112 p išel k branám tohoto kláštera 

svatý Bernard, narozený okolo roku 1090. Bylo mu tehdy asi 21 let. Nep icházel tam 

však sám, ale spolu se t iceti druhy, z toho byli ty i Bernardovi brat i.3 Pocházel ze 

šlechtické rodiny a byl t etím ze sedmi d tí. K jeho rozhodnutí stát se eholníkem mu 

pomohla jeho zbožná matka.4 Tu napodoboval v modlitb , rozdávání chleba hladovým, 

v lásce ke svým sourozenc m. Byl málomluvný a m l dobré p edpoklady ke studiu. 

Um l výborn  latinsky a studium teologie bylo pro n j suchopárné. Tento vnit ní 

nepokoj vyvažoval každodenním rozjímáním Písma5. Bernard rozvíjel v klášte e 

horlivého ducha6, díky n muž se ád vzmohl natolik, že bylo založeno dalších 68 

klášter . Kladl velký d raz na duchovní posv cení lov ka, hlubší prožívání 

a napl ování benediktinského eholního života, snažil se o náboženskou obrodu celé 

                                                             
2 T i z nich byly v echách: Sedlec, Plasy, Pomuk. 
3 Srov. FRANZEN 1992 – August FRANZEN: Malé církevní d jiny. Praha 1992, s. 141. 
4 POJSL 2006 – Miloslav POJSL (ed.): Cisterciáci na Morav  - sborník k 800. výro í p íchodu cisterciák  na 
Moravu a po átek Velehradu. Olomouc 2006, s. 94. 
5 Srov. DACHOVSKÝ 1997 – Karel DACHOVSKÝ: Svatý Bernard z Clairvax. Olomouc 1997, s. 7-9. 
6 POJSL 2006 – Jaroslav POJSL (ed.): Cisterciáci na Morav  - sborník k 800. výro í p íchodu cisterciák  na 
Moravu a po átek Velehradu. Olomouc 2006, s. 94. 
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církve.7 Jeho p irozená autorita, organiza ní schopnosti s živou a inspirující zbožností 

im lo celou komunitu k tomu, že Bernarda v roce 1115 zvolili za opata. V této dob  

byl nejvýznamn jším mužem katolické církve. Ve t icátých letech 12. století úsp šn  

usiloval o vy ešení papežského schizmatu a uznání za hlavu církve papeže Inocence II. 

také pomáhal s realizací druhé k ížové výpravy roku 1146. Mohlo by se íci, že díky 

propagaci k ižáckého tažení, procestoval ást Evropy a jeho hlas dosp l až do ech.8 

V roce jeho úmrtí, 1153, m l nový ád podle pravidel svatého Bernarda na 350 

klášter 9. O Bernardovi se mnohdy íká, že je to nejv tší cisterciák, avšak nebyl 

zakladatelem tohoto ádu. Zt les oval ádové charisma a výraznou m rou p isp l k jeho 

rozší ení.10 Jeho duchovní a spisovatelská innost je známa i v dnešní dob . Jeho básn , 

kázání, traktáty jsou mnohdy zdrojem pro duchovní život i n kterých dnešních v ících. 

Jeho spisy vycházejí bu to samostatn , nebo je m žeme naleznout v breviá ovích 

tení.11 Své teokratické názory shrnul do spisu De consideratione. Bernardova poezie se 

z velké ásti soust edila na osobu Panny Marie, což p isp lo k ší ení mariánského kultu 

v západním k es anství.12 

1.3. Zlomové období a pokles zájmu o vstup do ádu 

 Zvrat nastal ve 13. století, kdy za alo ubývat zájemc  o p ísný život v klášte e, 

proto byly kláštery nuceny pronajímat svoji p du. Kláštery tak za aly bohatnout 

a p ibližovaly se profánnímu sv tu. Zhruba sto let po vzniku ádu dosp l ád tam, kam 

nikdy necht l dosp t a proti emu vždy bojoval. Kláštery vlastnily rozsáhlá panství, 

kostely a budovy, které k nim náležely, se za aly se zdobit um leckými p edm ty, 

nejr zn jšími malbami a vitrážemi. Na po átku 13. století opustili cisterciáci to, co sami 

po n kolik desetiletí  razili  a o co bojovali,  totiž živit  se prací vlastních rukou. Pozd ji  

za ali využívat pomocné pracovní síly, obd lanou p du, hospodá ská za ízení a bylo 

jim povoleno získávat jakýkoli majetek.  

Po vzoru žebravých ád  za ali p sobit v duchovních správách, a tím také 

nabývali vyššího vzd lání. Mniši tehdy nezískávali mnoho vzd lání, proto se tato 
                                                             
7 Srov. FRANZEN 1992 – August FRANZEN: Malé církevní d jiny. Praha 1992, s. 142. 
8 Srov. CHARVÁTOVÁ 1998 – Kate ina CHARVÁTOVÁ: D jiny cisterciáckého ádu v echách 1142 – 1420. 
Praha 1998, s. 17-18. 
9 Srov. FRANZEN 1992 – August FRANZEN: Malé církevní d jiny. Praha 1992, s. 142. 
10 Srov. POJSL 2006 – Miloslav POJSL (ed.): Cisterciáci na Morav -sborník k 800 výro í p íchodu 
cisterciák  na Moravu a po átek Velehradu . Olomouc 2006, s. 93. 
11 Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie ád  a kongregací v eských zemích, II. díl/2 svazek, 
mnišské ády. Praha 2004, s. 151. 
12 Srov. CHARVÁTOVÁ 1998 – Kate ina CHARVÁTOVÁ: D jiny cisterciáckého ádu v echách 1142 – 1420. 
Praha 1998, s. 17. 
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myšlenka brzy ujala a byla pro n  z ízena škola. Generální kapitula na ídila, aby, je-li to 

možné, se v každém klášte e z ídilo ádové studium teologie. Tak vznikly citsterciácké 

koleje, jedna z nich byla z ízena i v Praze.  

Koncem 13. století nastal op t úpadek, za ala upadat káze  v i p edstaveným. 

kte í mniši za ali toužit po reform ádu, což se jim nakonec povedlo. Vznikla tehdy 

ádová v tev floriacenc . Ta se ovšem roku 1505 rozpadla. ást mnich  odešlo zp t 

k cisterciák m, jiní odešli k dominikán m nebo ke kartuzián m. V 16. století, 

v d sledku nástupu protestantismu a náboženských válkek13, diecézního kléru ubývalo 

a cisterciáci byli nuceni p sobit v pastoraci.  

1.4. Období od francouzské revoluce po sou asnost 

V t žké dob  francouzské revoluce na p elomu 18. a 19. století došlo ke zrušení 

až 90% klášter  a to nejen ve Francii, ale i jiných zemích. Roku 1789 byl církevní 

majetek zkonfiskován a dnem 13. 2. 1790 byly dekretem zrušeny všechny kláštery 

ve Francii. eholníci p ed tímto zlem utíkali do zahrani í, ti, kte í z stali, byli bu to 

popraveni, nebo byli deportováni na Guniau. V tomto období získali cisterciáci veliký 

po et p ímluvc  v nebi, svatých, kte í prolili svoji krev za své povolání a za Krista. 

Roku 1808 byly konventní budovy kláštera v Clairvaux p ebudovány na v znice, 

do kterých bylo možno umístit na 2000 v . Klášter v Citeaux využil jeden lyonský 

kn z jako polepšovnu pro nezletilé kriminálníky, delikventy a odložené d ti. 

Po skon ení napoleonských válek roku 1815 existovalo pouze dvanáct klášter  v celé 

Habsburské íši. Roku 1898 získali tento klášter trapisté a v roce 1998 tam postavili 

nový kostel. Z jiného cisterciáckého kláštera byla nap íklad zbudována továrna 

na výrobu papíru.  

 V roce 1892 se od cisterciák  odd lila kongregace trapist , reformovaných 

cisterciák . Vytvo ili tak samostatný ád s p ísnými pravidly. V roce 1910 m l ád 

cisterciák  celkem 27 klášter  s 1011 eholníky. Roku 1993 bylo na sv  celkem 

80 klášter  s 1327 eholníky. 

Dnes cisterciáci žijí a p sobí v mnoha státech Evropy, ve Francii, Itálii, 

Špan lsku, N mecku, Rakousku, Polsku, eské republice, i na jiných kontinentech, 

v Brazílii, Etiopii, Vietnamu, Japonsku a USA. Církev získala b hem staletí od 

                                                             
13 Ve Francii st et mezi katolíky a kalvinisty. 
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cisterciák  velký po et blahoslavených a svatých14, 2 papeže15, 44 kardinál  a 580 

biskup 16. 

                                                             
14 Nap . sv. Bernard, sv. Alberich, sv. Št pán Harding, sv. Adolf z Kolína nad Rýnem a jiní. 
15 Blahoslavený Evžen III., Benedikt XII. 
16 Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie ád  a kongregací v eských zemích, II. díl/2 svazek, 
mnišské ády. Praha 2004, s. 157-169. 
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2. Duchovní život cisterciák  

2.  

2.1. Spiritualita ádu 

ád cisterciák  vznikl z touhy po návratu k prostému životu v odlou enosti 

od spole nosti, v novanému práci a rozjímání, protože ád, ze kterého vznikl, tedy ád 

benediktin , se do jisté míry vzdálil p vodnímu ideálu17. Prvotní p edstava ádových 

stanov z po átku 30. let 12. století vyžaduje, aby konvent vznikl ve zcela pusté krajin . 

Tato vize se v echách mohla uskute nit jen v omezené mí e, protože zna ná klášter  

se budovala v osídlených krajinách18. eholním heslem je pro cisterciáky: „Cistercium 

mater nostra!“ Hlavním d vodem vzniku tohoto ádu bylo navrácení se k p vodní 

benediktinské eholi, která se postupem let odklo ovala od pravidel, která sepsal svatý 

Benedikt ve své eholi. Cisterciáci zredukovali dodatky v liturgii, omezili innost ve 

skriptoriích a vrátili se k manuální práci, která byla zárove  jejich obživou. Jejich cílem 

bylo žít z toho, co si sami vlastními silami vyp stují a vyrobí.19 Cisterciáci se vzdali 

íjm  z desátk , z pronájmu, odvodu z vesnic, mlýn  a vlastnictví nesvobodných 

sedlák , protože starost kolem t chto povinností narušovala klid kláštera. Aby mohli 

dostát t mto ideál m, museli moud e hospoda it s p ebytky a zem lskou i emeslnou 

produkci ú eln  zužitkovat20. 

Cisterciáci jsou kontemplativní ád, proto se chórová modlitba klade na první 

místo, dále je pak d ležitá duchovní etba Písma (lectio divina) a osobní rozjímavá 

modlitba, na druhé místo kladou manuální práci. Zpo átku konali t žkou fyzickou práci 

(a koli pozd ji zam stnávali bratry laiky, konvrše a sv tský personál)21.  Proto  se  

cisterciácké kláštery zpo átku stav ly v odd lení od lidské spole nosti na odlehlých 

místech v p ísné klauzu e. Jejich askeze nebyla extrémní, nicmén  d sledná. 

Každý, kdo se cht l stát cisterciáckým mnichem, musel projít noviciátem, b hem 

kterého se vzd lával a m l si ov it pevnost svého úmyslu žít pod eholí. Do noviciátu 

                                                             
17 Srov. tamtéž s. 149. 
18 VL EK/  SOMMER/  FOLTÝN 1998 –  VL EK/  SOMMER/  FOLTÝN:  Encyklopedie  eských  klášter .  Praha  
1998, s. 41. 
19 Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – Dana STEHLÍKOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst.). Praha 
1996, s. 8. 
20 FEUERBACH  2012  –  Mario  FEUERBACH:  Klášter  Osek,  poutní  místo  Mariánské  Rad ice  a  cisterciáci.  
Litvínov 2012,  s. 59. 
21 Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – STEHLÍKOVÁ Dana a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst). Praha 
1996, s. 8. 
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nesm li být p ijímáni muži mladší osmnácti let. Po úsp šném absolvování noviciátu, 

jehož délka trvala obvykle jeden rok, mohl novic složit sliby. Ty skládal do rukou opata 

podle ehole svatého Benedikta, slib istoty, chudoby a poslušnosti a též doživotní 

rnost svému klášteru. Po složení slavných slib  byl p ijat do konventu.22 

2.2. Úcta k Pann  Marii 

Všechny cisterciácké kostely a kaple byly zasv ceny Matce Boží Pann  Marii, 

proto se i mniši nazývali Brat i Panny Marie. P vod modlitby Zdrávas Královno je 

ipisován podle tradice církve svatému Bernardovi. Podobn  je na tom i modlitba 

Pamatuj láskyplná Panno Maria, kterou církev p ipisuje svatému Bernardu.23 Zvláštním 

kazem mariánské úcty je obraz nazvaný „Kojení svatého Bernarda“. Svatý Bernard je 

první, nebo jeden z prvních, kdo nazval Matku Boží titulem „Naše Paní“24. 

2.3. eholní od v 

Tém  každý ád kongregace má své specifické oble ení, ímž se liší od 

ostatních, nejinak je tomu i u cisterciák . Prvotním materiálem byla nebarvená ov í 

vlna, která se pozd ji za ala b lit. K chórové modlitb  ješt  p ikládali pláš  ze stejného 

materiálu. Dnes na sebe cisterciáci oblékají bílý hábit s erným škapulí em, který je 

epásán erným opaskem. Hábit bývá podle zvyklostí jednotlivých klášter  bu  

s kapucí, nebo bez ní. Kn ží a chóroví brat i nosili pozd ji, když šli do chóru, bílý pláš  

s kapucí, lenové ádu se slavnými sliby tzv. kukuli25, opati ernou mozetu, d íve 

i camauru. Konvrši nosili bílý hábit s kapucí a škapulí , který byl tmavošedé nebo 

tmavohn dé barvy. Novicové nosívali bílý hábit a bílý škapulí , cingulum, lingulum, 

kapuci a pláš .26 

                                                             
22 CHARVÁTOVÁ 1998 – Kate ina CHARVÁTOVÁ: D jiny cisterciáckého ádu v echách 1142 – 1420. 
Praha 1998, s. 23-24. 
23 Tato modlitba se p ipisuje svatému Bernardovi, protože slova odpovídají duchu jeho í. První text 
známe z roku 1489. Ši itelem této modlitby je Claudius Bernard (1588-1641). V životopise o svatém 
Bernardovi  se  te  o  jeho  zázracích,  které  konal,  recituje  tam  tuto  modlitbu.  ŠPIDLÍK  1972  –  ŠPIDLÍK  
Tomáš: Prameny sv tla. ím 1972, s. 475. 
24 Srov. BUBEN 2004 – BUBEN Milan: Encyklopedie ád  a kongregací v eských zemích, II. díl/2 svazek, 
mnišské ády. Praha 2004, s. 151. 
25 Jedná  se  o  svrchní  od v  podobný  plášti  s  kapucí.  HOLZHERR  2001  –  Georg  HOLZHERR:  ehole  
Benediktova, uvedení do k es anského života. Praha 2001. s. 168. 
26 Srov. tamtéž s. 159, 153. 
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3. Uspo ádání klášterního komplexu 

3.  

3.1. Uspo ádání a vybavení kláštera 

Hlavním rysem cisterciácké spirituality byla jednoduchost a strohost, která se 

odrážela jak na vn jším, tak i vnit ním zp sobu života mnich . Cílem jejich života bylo 

být chudými spolu s chudým Kristem.27 Klášter m l být velice skromný a ne nijak 

okázale zdobený. Z kláštera se m lo odstranit vše, co bylo nadbyte né, nebo co by 

vzdalovalo klášterní chudoby. Jejich zásadou bylo, že necht jí vlastnit ani zlaté, ani 

st íbrné k íže, ale jen d ev né, které nanejvýše mohly být pomalované. Také necht li 

vlastnit velké množství svícn , krom  jednoho železného. Kadidelnice m ly být z m di 

nebo ze železa, mešní roucha jen z bavlny nebo lnu, bez hedvábí, zlata a st íbra. 

Pluviály, dalmatiky, kappy a tunicely zavrhovali úpln . Také se z ekli zlatých kalich 28, 

povolovali se st íbrné, pop ípad  pozlacené29. M li také p edepsáno, že oltá ní plátna 

la být ln ná a bez výšivek. Kostely m ly být orato emi, aby mohli sloužit pouze 

k hlásání Božího slova, tedy aby pozornost p ítomných a modlících se lidí utkv la 

pouze na tom, co p ítomný slyší a neobklopovala ho viditelná nádhera. Obrazy 

a malovaná okna nebyly nikdy povoleny. Vnit ek kostela m l p sobit st ízliv  a m l tak 

otevírat vnit ní sílu ke zduchovn ní. Souhrnn eno, bylo zakázáno vše, co by mohlo 

vzbuzovat rozptýlení duše mnicha a v ících od duchovních v cí.30 

Kostel považovali cisterciáci za konventní soukromé oratorium, které bylo 

nep ístupné ve ejnosti a nebyly k nim po ádány ani pout , ani procesí, výjimkou byl 

svátek svatého Bernarda. Pro laiky byly stav ny kostely a kaple mimo klauzuru 

u vstupní brány. Svatý Bernard, když se vyjad oval k tomu, jak má vypadat kostel, 

vyslovil se proti veškeré nádhe e a výzdob , která by odvád la pozornost mnich  od 

modlitby a soust ed ní.31 Proto m ly cisterciácké kostely tém  vždy holé st ny32. 

                                                             
27 Srov. tamtéž s. 149. 
28 Není zcela jisté jaké kalichy používali, protože r zné druhy pramen  uvád jí r zné údaje. V jubilejním 
sborníku k 800. výro í založení kláštera Osek se uvádí, že ád povoloval jeden zlatý kalich z úcty ke Kristu 
a jeho krvi, která se v n m zp ítom uje. Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 
let kláštera Osek, jubilejní sborník. Osek 1996, s. 11. 
29 Srov.  POJSL  2006  –  Miloslav  POJSL  (ed.):  Cisterciáci  na  Morav  -  sborník  k  800.  výro í  p íchodu  
cisterciák  na Moravu a po átek Velehradu. Olomouc 2006, s. 110. 
30 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 11. 
31 Zakladatel kláštera ve Vyšším Brod  Vok I. z Rožmberka se však tohoto ádového pravidla nedržel 
a klášterní kostel nechal bohat  vyzdobit. 



18 
 

Kostely byly stav ny na p dorysu latinského k íže, prostor pro mnichy a konvrše byl 

odd len chórovou m ížkou. Kolem presbytá e se za aly stav t malé kaple, ímž vznikl 

typický chrám katedrálního typu. Díky tomu mohl být do prostor kostela umíst n co 

nejv tší po et oltá  pro soukromou bohoslužbu. Pravidlem bylo, že oltá  sm li 

používat b hem dne pouze dva mniši.33  

3.2. len ní kláštera 

Klášterní kostely bývaly spojeny s ambity konventu. Západní k ídlo konventu 

bylo vyhrazeno pro konvrše34 a východní obsahovalo kapitulní sí , auditorium.35 

V pat e byl spole ný dormitá  mnich . Na západní stran  konventu, v prvním pat e, 

byla kuchyn , refektá  a kalefaktorium.36 Každý klášter byl rozd len na t i oblasti. První 

klášterní klauzura, složena z konventního kostela a konventu, druhá oblast byla vnit ní 

klášter, prelatura, d m pro novice a nemocnice a t etí vn jší klášter, který obsahoval 

kostel pro laiky, p íbytky pro konvrše, d m pro hosty, špitál a hospodá ské budovy.  

V dob  baroka se toto uspo ádání m nilo, protože barokní um ní nem lo smysl 

a  cit pro askezi. Vít zství protireformace37 bylo provázeno pot ebou okázalosti, 

nádhery a zdobnosti.  

3.3. Umíst ní klášterního areálu v krajin  

Místo pro cisterciácké kláštery se vždy volilo daleko od spole nosti, aby se 

mnich m nijak nenarušoval jejich duchovní život. Spirituální motivace na izovala 

stav t kláštery v nižších oblastech, pokud možno v blízkosti vodních tok . Protože 

cisterciáci vznikli z ehole svatého Benedikta, vžilo toto úsloví: „Benedikt osidloval 

hory, Bernard údolí, Bernard miloval údolí, Benedikt návrší.“ Cisterciáci využívali 

vodu k tomu, aby jim byla užitkem, proto u ní stav li mlýny i pily. Cisterciáci dokázali 

                                                                                                                                                                                   
32 Tento údaj se shoduje i v jiné literatu e, že klášter má být strohý bez zbyte ných dekorací a maleb. 
POJSL  2006  –   Miloslav  POJSL  (ed.):  Cisterciáci  na  Morav  -  sborník  k  800.  výro í  p íchodu  cisterciák  
na Moravu a po átek Velehradu. Olomouc 2006, s. 111. 
33 Srov.  VL EK/  SOMMER/  FOLTÝN  1998  –  VL EK/  SOMMER/  FOLTÝN:  Encyklopedie  eských  klášter .  
Praha 1998, s. 43. 
34 Konvrš je eholník bez kn žského sv cení, dnes bychom ho nazvali eholním bratrem mnichem. Jedná 
se o mnichy, kte í se zavázali mnišským slibem istoty, chudoby a poslušnosti, ale nem li na rozdíl od 
mnich  kn ží povinnost pravidelných modliteb. Proto se mohli v novat pracovní innosti a tak zajiš ovat 
klášter po hmotné stránce ( emeslné a zem lské práce). Pro konvrše neplatil p ísný zákaz kontaktu se 
sv tem za zdmi kláštera,proto jim byla sv ována ekonomická stránka chodu kláštera. Srov. FEUERBACH 
2012  –  Mario  FEUERBACH:  Klášter  Osek,  poutní  místo  Mariánské  Rad ice  a  cisterciáci.  Litvínov  2012,   
s. 61. 
35 Posluchárna, p ednášková místnost, hovorna. 
36 Jediná vytáp ná místnost v klášte e. 
37 Jedná se zde o protireformaci v polovin  16.  stol. 
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podle pot eby bu to krajinu zavodnit nebo odvodnit, um li také p ivád t vodu kanály 

a akvadukty, t eba i na velkou vzdálenost.38 

                                                             
38 Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie ád  a kongregací v eských zemích - mnišské ády II. 
díl/2 svazek. Praha 2004, s. 149-150. 
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4. Historie ádu v eských zemích 

4.  

4.1. jiny ádu v eských zemích 

 Do ech se cisterciáci dostali na po átku ty icátých let 12. století za vlády 

knížete Vladislava II. Hlavním iniciátorem byl však olomoucký biskup Jind ich Zdík, 

který se osobn  znal se svatým Bernardem. Prvním podporujícím majitelem kláštera 

v Sedlci byla šlechtická rodina, ale p esné datum p íchodu není jisté, tradice uchovala 

rok 1142. Muselo to však být p ed založením strahovského kláštera, protože cisterciáci 

li vždy na zemském sn mu p ednost p ed premonstráty. Krátce po tradovaném 

íchodu roku do Sedlce 1142 následovaly hned dv  panovnické fundace v Plasích 1144 

a v Pomuku 1145. 

Všechny tyto kláštery byly obsazeny n meckými mnichy: Sedlec z Waldsassen, 

Plasy z Langheimu a Pomuk z Erbachu. I v následujících letech p icházeli noví mniši 

z N mecka, proto jim eši íkali rýnští mniši. Jiho eské kláštery, jako byly Vyšší Brod 

a Zlatá Koruna, byly obsazovány mnichy ze sousedního Rakouska. Toto bývalo zvykem 

po celá staletí, tedy dosazovat mnichy z n meckých zemí do eských klášter . Tuto 

staletou tradici cht l zm nit pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, když žádal 

generálního opata v Citeaux, aby byl tento zvyk zm n a klášter byl obsazován 

eskými mnichy. V prosinci roku 1348 také král Karel IV. žádal generálního opata, aby 

se opaty mohli stávat eští mniši, kte í znají dob e místní pom ry, zvyky, a hlavn  

ovládají domácí . Další cisterciácké opatství, Hradišt  nad Jizerou, bylo obsazeno 

pravd podobn  roku 1177, a to již eskými mnichy z Plas. Mate ským klášterem Oseku 

byl n mecký Waldsassen.  

 Prvním moravským cisterciáckým klášterem se stal Velehrad. Iniciátorem 

íchodu cisterciák  na Moravu byl olomoucký biskup Robert, který byl d íve p evorem 

v Pomuku. Roku 1204 p išli první cisterciá tí mniši z Plas na Velehrad. 

 Celkem bylo v echách a na Morav  18 cisterciáckých klášter , z toho 

13 mužských a 5 ženských. 

4.2. Pohnutá období cisterciák  v eských zemích  

 Cisterciácké kláštery v echách nebyly budovány v neosídlených oblastech, 

jak bývalo zvykem v zahrani í, ale v okolí vesnic s poddanskými obyvateli. Staviteli 

klášter  byly p edevším šlechtické rody, proto o majetku nerozhodoval jen p edstavený 
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kláštera, ale sou asn  i jeho zakladatel a po jeho smrti d dici. ada opat  sehrála 

v historii významnou roli i na poli politickém. 

Za husitských válek utrp ly cisterciácké kláštery velké škody, v tší, než kláštery 

jiných  eholí.  D vody,  pro  se  práv  cisterciácké  kláštery  staly  ter em  útok ,  mohou  

být takové, že v cisterciáckých klášterech p evažovali mniši n meckých národností.  

Dalším t žkým obdobím cisterciák  byla josefínská reforma spojená s rušením 

klášter . Zrušení kláštera se vyhnulo pouze Vyššímu Brodu a Oseku. Ve Vyšším Brod  

to bylo z d vodu jejich velké zadluženosti.  

4.3. Vznik nové cisterciácké kongregace 

Když v Oseku byl opatem Klement Antonín Zahrádka, a to v letech 1843-1853, 

založil novou kongregaci Nejsv jšího Srdce Pán , která byla církví schválena až roku 

1859. Spolu se zrušením monarchie a vznikem eskoslovenské republiky roku 1918 

byla kongregace rozd lena na t i nové útvary: rakouskou, ma arskou a eskou. eská 

kongregace pozm nila sv j název na Kongregaci Nejsv jšího Srdce Panny Marie, 

založena byla 23. 1. 1923. Na po átku vlády Komunistické strany byla kongregace 

zrušena, obnovení se do kala po pádu režimu v roce 1989. V roce 1995 byly v echách 

dva fungující mužské kláštery, ve kterých žilo p t kn ží, dva brat i spolupracovníci a t i 

novicové.39 

                                                             
39 Srov. tamtéž s. 177-180. 
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5. Osecký klášter 

5.  

5.1. Historie kláštera 

 Osecký klášter pat í k významným budovám s bohatými d jinami, které 

pomohly k vývoji eského státu v posledních osmi staletích. Klášterní život i klášter 

samotný byl postižen n kolika tragickými událostmi, které postihly i život v klášte e. 

 Osecké opatství se za alo budovat na konci 12. století. Osecký klášter nebyl 

vodn  v Oseku, ale v Maš ov  na Chomutovsku. V roce 1193 se vydalo 13 mnich  

spolu s opatem Ruthardem z oseckého kláštera ve Waldsassenu p es hranice do ech 

sm rem k Maštovu, tam p išli na pozvání eského velmože Milhošta. Ten se tedy stal 

zakladatelem kláštera.40  

Klášter v Mašto ov  neprospíval, mnich m nevyhovovalo místo a trp li mnohdy 

i nedostatkem základních pot eb pro život. Jejich fundátor se o n  nestaral tak, jak m l. 

Šest let žili mniši v tomto nevyhovujícím prost edí. Situace se vyhrotila tak daleko, 

že mniši z tohoto místa odešli. Zda mniši odešli sami a dobrovoln  není jisté, protože je 

možné, že byli vyhnáni svým zakladatelem. Jedním možným d vodem odchodu by 

mohly být neshody se zakladatelem, které vyvrcholily až tak daleko, že se klášter 

emístil do Oseku, kde je dodnes.  

 Maš ovských mnich  se ujal rod Hrabiš  a pozval tak mnichy na své panství do 

Oseku. Toto p esídlení se uskute nilo roku 1196. P esídlení již existujícího konventu 

není v eských podmínkách obvyklé. V tšina nezda ených založení kon ila v tšinou 

návratem mnich  do mate ského konventu. V echách známe pouze tento jediný 

ípad.  

 vod, pro  byl vybrán zrovna Osek, je s velkou pravd podobností ten, že tam 

la rodinnou hrobku rodina Hrabiš 41. Slavek,42 který tam krátce p ed p emíst ním 

mnich  pochoval svého rodného bratra, nejvyššího purkrabí P emyslovského rodu 

Kojota Hrabiše. Hrabišové byli nejsevern jšími spojenci P emyslovc  vládnoucích 

                                                             
40 Srov.  ANTOŠOVÁ 1996 –  Jarmila  ANTOŠOVÁ Jarmila  a  kolektiv  (ed.):  800  let  kláštera  Osek,  jubilejní  
sborník. Osek 1996, s.49. 
41 Hrobka se nachází ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Starém Oseku. CHARVÁTOVÁ 1998 – Kate ina 
CHARVÁTOVÁ: D jiny cisterciáckého ádu v echách 1142 – 1420. Praha 1998, s. 293. 
42 Slavek  nechal  p esídlit  mnichy  do  Oseku.  Byl  to  královský  komo í  na  královském  dvo e  rodu  

emyslovc . Za svoji práci byl pat  bohat  odm ován. 
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v Praze.43 Založení kláštera nad rodinnou hrobkou je pro cisterciácké kláštery velmi 

typické. Dá se íci, že to bylo nej ast jším motivem vzniku opatství.44 

 Klášter se nacházel na pozemcích rodu Hrabiš  a Slavka, kte í ho v novali 

cisterciák m. Nejv tší ást v na daroval klášteru sám zakladatel Slavek, n které statky 

pocházely z majetku komorníka Hrabiše a ostatní poskytli r zní lenové rodiny 

Hrabiš . M že se tedy íci, že osecký klášter je uspo ádán z rodového majetku.45 Klášter 

Osek se stal centrem celého rodu Hrabiš . 

Velkého rozkv tu se do kal klášter za Vav ince Knittela, který stál v ele 

znovuobnovené eské ádové provincie od roku 1666. Byla mu sv ena funkce 

visitátora provincie a generálního viká e. Dokázal zlepšit úrove  klášterního 

hospodá ství. Opravoval a renovoval budovy. Do kostela nechal po ídit nový hlavní 

oltá , po ídil nové zvony a obnovil klášterní emeslné dílny pro truhlá e, krej í 

a knihvaza e. Kupoval nové obrazy, knihy a rukopisy. Vav inc v nástupce, 

opat Benedikt Littwerig, nechal vybudovat v klášte e nové sýpky, pivovar, sladovnu a 

jiná za ízení. Nechal též postavit nový konvent a prelaturu. Velkým dílem byla stavba 

klášterní nemocnice, ve které byla též kaple.46 

5.2. ehled p edstavených kláštera Osek ve 20. století. 

Meinrad Václav Siegel, opat, teolog a historik 

1886 – 1911 - opatské období 

1887 - z ídil  osecký h bitov 

1896 - po ádal oslavy 700 let od založení kláštera a po ízení parament47 

1901 - opravy oseckého farního kostela a kašny na opatském dvo e 

 

Theobald Ond ej Scharnagl, opat, profesor chomutovského gymnázia  

1911 – 1943 - opatské období 

                                                             
43 FEUERBACH  2012  –  Mario  FEUERBACH:  Klášter  Osek  poutní  místo,  Mariánské  Rad ice  a  cisterciáci.  
Litvínov 2012,  s. 39. 
44 V echách to bylo docela astým zvykem pochovávat do jedné hrobky a nad ní zbudovat opatství. 
Podobn  je tomu i na Velehrad , ve Vyšším Brod  nebo i na Zbraslavi. 
45 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – ANTOŠOVÁ Jarmila a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 49. 
46 Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – Dana STEHLÍKOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst.). Praha 
1996, s. 41. 
47 Textilie používané p i liturgii a výzdob  kostela. 
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1912 - instalace elektrického osv tlení 

1914 - obnova podlahy v klášterním kostele 

1924 - nové uspo ádání obrazové galerie 

1933 - p estavba a zv tšení hlavních varhan 

 

Eberhard Harzer, opat, katecheta a kaplan v Mariánských Rad icích 

1943 – 1945 - opatské období 

1945 - zrušení kláštera a vysídlení n meckých eholník  

1945 - 1946 internován 

 

Zikmund Jan Kapic, p evor 

1945 – 1946 - klášter v do asné správ  p evora  

 

1946 – 1950 - klášter v do asné správ  salesián , kde z ídili svoje u ilišt  

1950 – 1953 - klášter byl využit jako interna ní tábor pro eholní kn ze 

1953 – 1991 - v klášte e se nacházelo interna ní st edisko a pozd ji byl využit jako 

domov pro p estárlé eholnice 

 

Bernhard Thebe, opat 

1991 – 2010 - opatské období 

1990 - zvolen opatem 

1991 - 21.3. návrat cisterciák  do Oseku 

1991 - za átek duchovní a materiální obnovy kláštera48  

                                                             
48 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 30. 
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6. Historie ve 20. století  

6.  

6.1. Od p elomu století po vznik eskoslovenska 1890-1918  

 V roce 1891  byl v klášte e opatem Meinrad Václav Siegel. Byl výborným 

kazatelem a svým slovem dokázal oslovit jak kleriky, tak i novice. Svatý stolec schválil 

eským cisterciák m novou rakousko-uherskou kongregaci, a to 25. 6. 1897, jednalo se 

o upravenou kongregaci Nejsv jšího Srdce Pán . V jejím ele stanul vyšebrodský opat 

Wa karz. To bylo pro eské cisterciáky velkou a slavnou událostí. 

 Osecký klášter m l jako každý klášter i zem lskou p du. Opat Siegel se na 

po átku svého zvolení opatem rozhodl, že bude tuto p du pronajímat a modernizovat 

i správu les . Díky tomuto rozhodnutí získával klášter pravidelné p íjmy, a proto se 

klášter mohl zvelebovat a zkultur ovat. V okolí kláštera za ala t žba hn dého uhlí, 

které se postupn  blížilo i k samotnému klášteru. Proto opat rozhodl, že bude investovat 

do vysazování nových ovocných sad  a alejí, aby se zlepšila ekologická situace t žbou 

uhlí narušené p írody. T žba uhlí pokra ovala tak rychle, a m žeme íci, že i násiln , 

že již v roce 1892 byl poddolován nejen farní kostel ve Starém Oseku, ale i samotné 

opatství. 

 Ose tí cisterciáci vyvíjeli svoji innost také v oblasti školství. V Oseku nechali 

postavit dív í obecnou a m anskou školu. V Chomutov  vlastnili tamní gymnázium, 

které bylo ovšem roku 1909 zestátn no. Opat m l p edstavu, že  zestátn né gymnázium 

emístí p ímo do kláštera v Oseku, ale to se mu p es veškeré jeho úsilí nepoda ilo. 

Bránila mu v tom osecká m stská rada, která pro jeho zám r nem la pochopení 

a gymnázium mu v klášte e nepovolila.  

 V roce 1914 za ala první sv tová válka, opat Theobald Ond ej Scharnagl musel 

upsat klášteru vysokou p ku. Z klášterního kostela a n kterých okolních farností 

musely být sejmuty zvony pro vále né ú ely. Proti tomuto inu nebylo možné odvolání, 

proto byly zvony odvezeny do N mecka, aby byly roztaveny a jejich kov byl použit pro 

vále nou munici. 

6.2. Období od první republiky 1918 po rok 1938 

 28. íjna 1918 vznikla samostatná eskoslovenská republika. I tato pro náš národ 

radostná a dlouho o ekávající událost m la neblahý vliv na osecký klášter. Klášter byl 

podroben pozemkové reform . Klášteru bylo zabráno 3.329,51 hektar  p dy, z stalo 
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mu 565,99 hektar  a dva dvory. P ed reformou vlastnil klášter celkem na jedenáct 

dvor . 

Když se situace po skon ení první sv tové války uklidnila, byly do klášterního 

kostela znovu po ízeny nové zvony, náhradou za ty násiln  odvezené na po átku války. 

Dále pak byly po ízeny zcela nové varhany a v kostele byla položena nová podlaha. 

Klášterní galerie byla po dlouhé dob  odborn  uspo ádána.49 Se založením nového státu 

byl okamžit  zrušen jakýkoli n mecký ústní a písemný styk, ú ední jednání se musela 

okamžit  vést v eštin . Johann Bartl, správní ú edník, m l syna Klemense, který 

ovládal velmi dob e eský jazyk, mluvený i psaný. Byla mu sv ena správa ú adu 

kláštera, protože bylo velice d ležité, aby n kdo zpracovával mnoho nouzových 

opat ení a výnos  týkajících se správy kláštera.50  

6.3. Období od po átk  druhé sv tové války 1938 po rok 1945 

Kn ží v období n mecké okupace se projevovali jako velcí a state ní vlastenci. 

Kazatelny se stávaly místem významnou tribunou vlasteneckého ovliv ování v ících.51 

Významným kazatelem byl Mons. Bohumil Stašek, vyšehradský kanovník, když byl 

pozván jako hlavní celebrant a kazatel na domažlickou pou  ke cti svatého Vav ince 

13. srpna 1939. Za své vlastenecké kázání byl uv zn n v koncentra ním tábo e. Krom  

eských kn ží bylo postiženo i n kolik n meckých, kte í se ve ejn  postavili proti 

nacistické ideologii.52  

Krátce po vypuknutí 2. sv tové války byl klášter z ásti obsazen n meckou 

armádou, která si v klášte e z ídila protiletecký kryt. Tento plán zbudování krytu 

v klášte e m li N mci po dlouhou dobu p ipraven ješt  p ed vypuknutím války, ekali 

pouze na její vypuknutí.  Osudové události roku 1938 se dotkly nejen kláštera, ale 

i inkorporovaných farností. Jedna z inkorporovaných far se nacházela nedaleko Mostu 

ve Vteln . Tam p sobil osecký mnich P. Zikmund Jan Kapic.53 Ten byl zárove  

                                                             
49 Srov. tamtéž s. 75. 
50 Z písemného vypráv ní Klemense Bartla správního ú edníka. 
51 Srov. BOHÁ  1999 – Zden k BOHÁ : Atlas církevních d jin eských zemí 1918-1999. Kostelní Vyd í 
1999, s. 27. 
52 Tamtéž s. 27. 
53 P.  Zikmud  Jan  Kapic  se  narodil  21.  11.  1888  v  Klen í  pod  erchovem  p.  25  otci  Janovi  a  matce  
Barbo e, rozené Tauerové. Po studiích na gymnáziu v Domažlicích se rozhodl vyplnit p ání své matky 
a vstoupil do ádu k cisterciák m. Svoji formaci a p ípravu na kn žství prožíval v oseckém klášte e. Byl 
jedním z  n kolika málo eských mnich . D vodem, pro  si vybral práv  tuto eholi, neznáme. Snad 
možná proto, že byl z selského rodu. – Sv dectví Anny Veberové, nete e P. Jana Kapice narozené v roce 
1933. Sv dectví je získáno z ústního podání dne 30. 12. 2012. Možným d vodem, že se rozhodl pro život 
v klášte e mohl být ten, že mnohé kláštery hmotn  podporovaly studenty z chudších vrstev, což P. Kapic 
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jediným eským mnichem v oseckém klášte e. B hem první sv tové války sloužil 

v Itálii na front  jako duchovní, padl tam do zajetí a prošel i lazarety a místy 

postiženými epidemiemi. V prvních povále ných letech pak dále sloužil v Itálii 

u eskoslovenské domobrany, op t jako duchovní. P. Zikmund Jan Kapic byl nadaný 

v jazycích. Ovládal plynn  italštinu, n inu a francouzštinu. Z Itálie se vrátil do 

Oseckého kláštera a jeho hlavní pracovní náplní bylo vyu ování náboženství po školách 

v okolních vesnicích kláštera. Do odlehlých míst musel chodit pouze p šky i za 

nep íznivého po así. Jeho první kn žské p sobišt  bylo Vtelno u Mostu. 

Po podpisu Mnichovské dohody koncem roku 1938 se dostalo do Vtelna hnutí 

Hitlerjugend se vším, co je doprovázelo. Pater Zikmund se jako ech dostal na ernou 

listinu lidí ur ených k fyzické likvidaci. To v l jeho soused, správce statku pan Ritter 

a fará e na to upozornil. Podle jiných sv dectví54 odešel p. Kapic na základ  doporu ení 

opata Harzera. P. Zikmund na poslední chvíli vyzvedl z kostela mešní ná iní, aby se 

nestalo ob tí rabování, a jen s tímto nákladem a osobními pot ebami se panem Rittrem 

nechal odvézt v noci bry kou do Mostu na vlak. V ci odvezl k sest e Barbo e do 

íbrami a sám se vrátil do kláštera v Oseku. O svém po inu informoval biskupský ú ad 

v n meckém ezn . Biskupství na ídilo liturgické ná iní p evézt do ezna, ale už 

ne ešilo otázku, jak s nimi p ekro it nov  vytvo ené hranice mezi protektorátem a íší. 

Takováto hranice existovala mezi Draženovem a Klen ím pod erchovem. 

Jeho sestra Anna se svým mužem a s d tmi bydleli a hospoda ili v jeho rodném 

dom  v Klen í pod erchovem p. 25. P evoz liturgického ná iní p es hranice vy ešili 

po  svém.  Sestra  Anna  a  její  muž  Antonín  vzali  ruksaky,  bylo  to  na  Št drý  den,  a  šli  

šky do Domažlic. Jako obyvatelé p íhrani ních obcí m li propustky. V Domažlicích, 

které byly v té dob  v protektorátu, podobn  jako P íbram, se u dobrých známých sešli 

s bratrem Janem Zikmundem, p evzali náklad do ruksak  a vyrazili zpáte ní cestu. Už 

byla skoro tma. Na první eské celnici po nich žádali, aby ukázaly obsah ruksak , 

protože vydávaly podivný zvuk, jakoby plechového ná adí. ekli, že vezou na Vánoce 

hra ky d tem, a že je tam n co rozbitého, co ješt  musí stihnout opravit. Tak je tedy 

propustili. Na druhé, n mecké celnici to prošlo úpln  stejn . Vánoce a d ti tuto situaci 

zachránily p ed tím, že nemuseli obsah zavazadel ukazovat. 

                                                                                                                                                                                   
byl. Srov. BOHÁ  1999 – Zden k BOHÁ : Atlas církevních d jin eských zemí 1918-1999. Kostelní Vyd í 
1999, s. 18. 
54 Z ústního sv dectví P. Benno Beneše SDB narozeného v roce 1938. Záznam po ízen 28. 12. 2012. 
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P. Zikmund se pak na propustku dostal dom  do Klen í pod erchovem, kde 

vyzvedl liturgické ná iní a odvezl do ezna na biskupství. Biskup Michael Buchberger 

mu pak místo pod kování ekl, že kdyby byl ve Vteln  dopustil rozkradení p edm , 

byl by p išel do koncentra ního tábora v Dachau, a kdyby si je nechal zabavit na 

hranicích, že by to pro n ho dopadlo stejn . P. Zikmund byl v o ích biskupa pouhý 

a oby ejný kn z, se kterým nem lo smysl se bavit. Toto byl ochoten ud lat biskup 

s kn zem, který m l jasný úmysl, zachránit co se dalo, ale biskup místo toho, aby mu 

pod koval, mu ješt  vyhrožoval koncentra ním táborem. 

V Oseku dlouho nepobyl, jako jediný eský mnich musel pak klášter opustit 

a stal se administrátorem ve Viš ové na P íbramsku. Ve Viš ové byl požádán o zvláštní 

službu, u it eské etníky n inu, kterou za války museli znát. Jejich nechu  

k n in  tlumil tím, že jim všt poval lidové r ení kolik í umíš, tolikrát jsi 

lov kem. P. Zikmund zde sloužil až do jara 1945.55 12. 6. 1945 byl jako bývalý eský 

eholník povolán zp t do kláštera a jmenován p evorem a sou asn  národním správcem 

kláštera a jeho majetku spolu s Karlem Mackem.56 

6.4. žké období a zkoušky roku 1945 

Existovalo  jen  málo  v cí,  na  kterých  se  domácí  i  zahrani ní  odboj  tak  shodly,  

jako na odsunu N mc  a potrestání zrádc  a kolaborant . Od chvíle, kdy 

eskoslovenská vláda p evzala moc nad osvobozeným územím, za alo se s N mci 

jednat jako s kolektivním viníkem za všechny nacistické zlo iny. Po p íjezdu do Prahy 

podepsal prezident Beneš n kolik dekret . 19. 5. 1945 dekret, jímž byl zabaven majetek 

mc , Ma ar  a kolaborant  a dán pod národní správu.57 21. 6. 1945 dekret 

o konfiskaci a rozd lení pozemkového majetku N mc , Ma ar , zrádc  a kolaborant . 

20. 7. 1945 dekret o osídlování konfiskovaných pozemk .58 2. 8. 1945 dekret, kde byli 

mci a Ma i zbaveni eskoslovenského ob anství, s tímto dekretem nepodléhali 

                                                             
55 Vzpomíná administrátorova nete . Sv dectví Anny Veberové, nete e P. Jana Kapice narozené v roce 
1933. Sv dectví je získáno z ústního podání dne 30. 12. 2012. 
56 Johann Bartl, správní ú edník kláštera, se znal s Karlem Mackem již d íve, protože od b ezna roku 1918 
do kv tna roku 1919 byl klášter pod nucenou správou. Macek tehdy sloužil na statku jako adjunkt, 

ednický pomocník. 
57 Srov.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  Neml ená  kronika  katolické  církve  v  eskoslovensku  po  druhé  
sv tové válce 1. Praha 1990, s. 28. 
58 Tamtéž s. 37. 
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zákon m SR.59 25. 10. 1945 dekret o konfiskaci nep átelského majetku a fondu 

národní obnovy.60  

Na n kterých místech bez souhlasu církevních ú ad  vypudily n které národní 

výbory z far duchovní správce n mecké národnosti i p esto, že plynn  ovládali eský 

jazyk a s nacisty nem li nic spole ného. Na jiných místech odcházeli duchovní spole  

s n meckými farníky i p esto, že nedostali pokyn k vyhošt ní. Z t chto d vod  byla 

která místa do asn  neobsazena duchovními. Biskupská konzisto  v Brn  vydala 

v lét  roku 1946 farnostem ob žník, v n mž bylo napsáno, že duchovní správce není 

oprávn n samovoln  opustit faru, i kdyby velká ást jeho farník  byla n mecké 

národnosti a byli nucen  vyst hováni. Dále pak jestli nemá MNV státní nebo politické 

námitky proti n meckému duchovnímu, nem že ho MNV nutit, aby opustil faru.61 

Tyto dekrety se nevyhnuly ani klášteru Osek, kde bylo více n meckých 

eholník , než eských. Dne 12. 6. 1945 se vrátil osecký eský eholník P. Zikmund Jan 

Kapic, který doposud p sobil ve Viš ové a byl tohoto dne jmenován p evorem kláštera 

a sou asn  národním správcem.62 V klášte e v té dob  byly soust ed ny vzácné 

písemnosti a kulturní památky i z jiných n meckých klášter , odkud eholníci utíkali do 

Oseku. V roce 1943 utekli z r zných n meckých klášter  do Oseku eholníci. 

Z ženských klášter  Marienstern a Marienthal p enesly do Oseku ádové sestry 

nejcenn jší p edm ty, rukopisy a knihy.63 

Euforie po pádu N mecka p inesla i snahy o ni ení všeho, co m lo n mecký 

vod. Tehdy se p evor kláštera P. Zikmund Kapic p ed aktivisty postavil a ekl, že do 

galerie a knihovny, kde byly tyto poklady uloženy, se nedostanou jinak, než p es jeho 

mrtvolu. Aktivist m padla za ob ást nábytku a za ízení kláštera, ale vzácná um lecká 

díla a rukopisy z staly díky P. Kapicovi zachovány. Otec p evor kláštera P. Kapic 

dostal za tento hrdinský in estné uznání od Ministerstva kultury. To, že mu jednou 

tento in zachrání život, to tehdy ani netušil.64 

                                                             
59 Srov. tamtéž s. 28. 
60 Tamtéž s. 37. 
61 Srov. tamtéž s. 28. 
62 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 76. 
63 Srov. tamtéž s. 101. 
64 Sv dectví Anny Veberové, nete e P. Jana Kapice narozené v roce 1933. Sv dectví je získano z ústního 
podání dne 30. 12. 2012. 
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hem kv tna nastalo násilné vysidlování N mc . První v tší po et 

plánovaných zatýkání ú edník , funkcioná  a len  NSDAP se udál ve svatodušních 

dnech 1945. Nejprve byli zav eni do opatského sklepa, kde se s nimi nelidsky 

zacházelo. Po n kolika dnech byli dopraveni do klášterní dív í školy. N kte í byli 

zast eleni a poh beni vn  obecního h bitova, n kolik dalších p išlo o život na Neulandu, 

což je pole za dolní klášterní zdí, údajn  šlo o 23 osob mužského pohlaví. 

V kv tnu roku 1945 se eská revolu ní vláda zachovala v i sudetským 

mc m velice brutáln . Ihned po vstupu ruských voják , tzv. Osvoboditel , vnikli do 

kláštera, bylo to dne 8. kv tna 1945, a za ali spole  s eskou l zou z tábora 

v Rýzmburku drancovat jak klášterní pivovar, tak i samotný klášter. Nejd íve vypá ili 

dve e do vinného sklepa, tam ukradli uskladn ná mešní vína a odnesli je. Jejich 

drancování pokra ovalo tak, že t žkým ková ským kladivem rozt íštili dve e do 

kanského bytu, kde bylo skladováno ošacení protivzdušné obrany. Potom se l za 

pokoušela proniknout do konventu a do opatství. V tom jim však eholníci zabránili za 

pomoci p edsedy Místního národního výboru Josefa Patery. 

Po z ízení Místního národního výboru v roce 1945 se okamžit  za aly zabavovat 

mecké domy a majetek. V první linii došlo na objekty p íslušející klášteru. Ty byly 

prohlášeny za ryze eský majetek. Klášterní škola pro dívky, která v Hitlerov  dob  

sloužila jako policejní kasárna, a ást hospitálu sv. Klementa, byly v prvních dnech 

nelegáln  obsazeny partyzány. Asi po trnácti dnech se tam nast hovala vojenská 

jednotka Svobodovy armády, z v tší ásti se skládala z partyzán . Krom  t chto zde byl 

ješt  ubytován jeden vlak Rudoarm jc . 

Nájemci pivovaru, Franzi Pöpperlovi, byla 11. kv tna 1945 od ata pravomoc 

ídit provoz pivovaru. Protože byla ješt  dostate ná zásoba piva, sladu a chmele, mohl 

snadno pro svou vlastní kapsu po ur itý as udržet pivovar v provozu. Pan Pöpperl 

odešel v polovin ervna dobrovoln  z Oseku. 1. ervence p evzal pan Macek pivovar 

do národní správy. Téhož dne bylo nájemci zahradnictví, jménem Anton Jenak, 

odejmuto právo nájemce. Místo n j byl ustanoven ech jménem Král. Jenak byl zat en 

a odveden spolu s dalšími místními n meckými obyvateli do tábora v Duchcov . 

Nájemnice klášterního hotelu, paní Groß, sm la z stat také jen do 1. ervence. Hotel byl 

Národním výborem p id len jednomu eskému komunistovi.  

22. kv tna se dostavil Karel Macek k nájemci klášterního statku And lovi 

a jednoduše mu oznámil, že hospodá ství se vším p íslušenstvím je mu zabaveno. Jeho 
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manželka byla s d tmi vyhnána a veškerý majetek i jm ní musela zanechat na míst  

a odejít. Jejího manžela odveleli do Wermachtu, ozbrojených sil T etí íše, odkud se už 

nikdy nevrátil. 

 Když se šel národní správce Macek p edstavit panu opatu Eberhardu Harzerovi, 

aniž by se jakkoli legitimoval, cht l se p edstavit nejen jako správce klášterního statku, 

ale i jako národní správce celého kláštera a jeho majetku. Opat však toto samozvané 

dosazení neuznal a to od vodnil dv ma d vody: 1. Národním výborem byl jako národní 

správce kláštera i jeho majetku ustanoven P. Zikmund Kapic. 2. Klášter dosud nebyl 

Zemským výborem vyrozum n, že je pan Macek oprávn ným národním správcem 

statku. 

Toto odmítnutí vyvolalo v Mackovi nesmírnou nenávist v i panu opatovi a v i 

P. Zikmundovi v daleko ost ejší mí e. Zástupci Místního národního výboru a Macek 

odjeli do Prahy, kde prosadili, že se Macek stal zárove  s P. Zikmundem národním 

správcem veškerého majetku kláštera. Dekret došel do kláštera asi tak kolem 

20. ervence 1945.65 

Opat Harzer byl zat en 1. ervence 1945 pro podez ení ze spolupráce s nacisty 

a strávil tak následující m síce v interna ním tábo e v Libkovicích u Mostu, 

ale i v r zných v zeních a uhelných dolech.66 Událo se to tak, že v noci z 30. ervna na 

1. ervence 1945 n kdo zvonil v p l druhé v noci na chodb  u dve í služebního bytu 

Johanna Bartla. Manželka otev ela dve e, p ed ní stáli dva uniformovaní muži a ihned 

 p ivolala. Za ali se ptát, zda zde bydlí pan Harzl, odpov li, že ne. Tato odpov  

jim nesta ila a zeptali se podruhé: „Kde bydlí opat Harzel?“ „Na druhé stran  v klášte e, 

zde je ú ední budova.“ Tak zn la odpov  Johanna Bartla. Byl dotázán, kdo že jsem. 

Odpov l: „Správní ú edník.“ Na tuto odpov  reagoval slovy: „Bývalý!“ 

Za namí eného revolveru byl donucen se okamžit  rychle obléknout a ob ma 

uniformovaným ukázat cestu do kláštera a umožnit jim vstup. Poznal, že to byl poru ík 

a podd stojník Svobodovy armády z tábora v Libkovicích. Hlavní brána byla 

samoz ejm  zav ená. Pod op tovnou výhružkou, že bude zat en a zast elen, se oba 

domáhali, aby byli vpušt ni. Bartl vzbudil jsem domovnici Klinger, která posléze vrata 

otev ela. On byl pak za strašného klení poslán pry . A k tomu ješt  doprovodné vaní: 

                                                             
65 Z osobního sv dectví Johanna Bartla, které zaznamenal v písemné podob . 
66 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 101. 
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„Honem, honem!“ Když se ješt  p ed tím obou zeptal, jak pronikli do tak dob e 

uzam ené ú ední budovy, dostalo se mu hrubé odpov di: „To je naše v c, my smíme 

všude.“ 

Po tvrté hodin  ranní si p išel podd stojník pro auto, které z stalo na dvo e 

ed správním ú adem. Odjel s ním do kláštera. Zanedlouho Bartlovi vid li auto, 

v n mž sed l pan opat, jak odjíždí sm rem na Lom. O dv  hodiny pozd ji byl odveden 

vrchní výplatce protivzdušné obrany a vedoucí skladu se šatstvem protivzdušné obrany 

Dr. Allmang. Oba byli dopraveni do koncentra ního tábora v Libkovicích. 1. ervence 

byla ned le. Odpoledne se objevil poru ík s po etnou strážní jednotkou a s v tším 

po tem aut a za alo se drancovat opatství. S plen ním se pokra ovalo i v dalších 

následujících dnech.67 

Uprchlé eholnice  z Mariensternu byly též pro podez ení z ne estného jednání, 

spolu s cennými p edm ty, zat eny spolu s dalšími eholníky. Další podez ení, které 

dovedlo opata s n kolika bratry do v zení, bylo obvin ní z toho, že byli p istiženi p i 

ukrývání klášterních cenností.68 

3. ervence 1945 odpoledne se v ranních hodinách sešel P. Dionys Heger 

provisor, p evor, Johann Bartl a jeho syn ke služební porad , co d lat v p ípad , 

až budou jako N mci vyhošt ni. Proslýchalo se, že odsun bude probíhat ve dvou fázích, 

i emž druhé vyhošt ní by m lo nastat krátce po prvním. Ve skute nosti k tomu došlo 

až 31. ervence. Spole  se všichni zeptali p evora P. Zikmunda Kapice, zda jako 

národní správce kláštera n co podnikne proti tomu, aby nebyli odsunuti, a mohli 

v klášte e z stat a bez p ekážek i nadále vykonávat svoji službu. Prohlásil, že je o tom 

bude informovat. Informaci však žádné nedostali, protože ješt  tentýž den ve er okolo 

l osmé p išel jeden podd stojník do ú adu, kde pracoval Klemens Bartl. Všechny 

vyzval, aby šli s ním ohledn  n jaké informace. Johannu Bartlu bylo dovoleno, aby si ze 

svého bytu mohl vzít sebou pláš . Na chodb  stál P. provisor Dionys Heger, kterého 

hlídal voják. Všichni t i byli p evedeni p es klášterní zahrady až do dív í školy, 

kde byla ubytována vojenská jednotka Svobodových voják . Tam byli zav eni do 

zení. Klemens Bartl do jedné cely, pan provisor a Johann Bartl do druhé. Všem byla 

provedena osobní t lesná prohlídka. Co m li v kapsách, jim bylo sebráno, pouze 

                                                             
67 Z osobního sv dectví Klemense Bartla, které zaznamenal v písemné podob . 
68 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 84. 
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kapesník si sm li ponechat. Bez sv tla a slamníku museli strávit první noc. Druhého dne 

dostali židle a na noc slamníky. 

V noci ze 4. na 5. ervence okolo tvrté hodiny ranní p išel do v ze ské cely 

Klemense Bartla podd stojník a s namí eným revolverem a za al ho zcela arogantním 

zp sobem a sprostými výrazy vyslýchat. Na jeho první otázku, která se týkala toho, co 

vlastn  klášte e d lá, mu odpov l, že je bezmála ty icet rok  ve služb  kláštera Osek 

a že jeho innost spo ívá v globální administraci. Druhá otázka zn la: „Kdo byli jeho 

edstavenými?“ Když doty né jmenoval hrub  a hanliv  p i tom podd stojník nadával. 

etí položená otázka byla, zda nebyl u partaje. Jeho odpov  zn la zcela jasn : „Ne, 

také v žádném lenství ani ve formaci.“ Na což byl ok iknut, že je lhá , že podle jeho 

šet ení byl vedoucím nacistických funkcioná , a tudíž podle n j nep ítelem 

eskoslovenské republiky a v i ech m siln  nep átelsky založen. Jeho opa  

vznesené námitky však byly bezvýsledné. Odvážil se mu však íci, že si jeho výtky 

a zp sob jednání výslovn  nep eje. Jeho odpov  zn la: „Drž hubu! Já t  zast elím.“ 

i tvrté otázce se dopálil, když se ptal: „Kde jsou v klášte e schované archivy 

a trezory, v nichž jsou schovány nejvzácn jší poklady a tajné dokumenty. Vy to musíte 

t, když klášteru tak dlouho sloužíte.“ P i této otázce mu p iložil revolver na levou 

stranu mých prsou. Nato mu klidn  a rozhodn  odpov l, že o tajných archivech 

a schovaných pokladech není nic známo a m že to p ed Bohem s istým sv domím 

odp ísahat. P i tom zvedl ruku k p ísaze. Revolverem ho však ude il do ruky, p emž 

mu zranil ukazová ek a k el: „B h a p ísaha je pro m  hovno! Jestliže se nep iznáte 

a ne eknete pravdu, budete zast elen, jako už byli zast eleni jiní.“ Na další kladené 

otázky už neodpovídal, jeho nadávky a tupení ml enliv  snášel, takže skoro 45 minut 

trvající výslech nakonec vzdal. Celu opustil s výhr žkou, že ho k doznání donutí, jinak 

že ho to bude stát život. Poté odešel do vedlejší cely, kde byl provisor a jeho syn. U nich 

se tázal na jejich p íslušnost v partaji a na tajné archivy. Dostal však stejné odpov di. 

Pouze v i jim dv ma se choval o n co slušn ji. 

Druhého dne ráno p ed osmou hodinou, když pan Klemens Bartl šel pod 

dozorem na záchod, procházeje kolem strážnice, zpozoroval, že uvnit  byl opat 

Eberhard a Dr. Allmang. Byli sem dopraveni z tábora Libkovice. Pozd ji se dozv l, 

že oba m li strašlivý výslech. Po výslechu do v ze ské cely dáni nebyli, z stali však 

pod dozorem ve strážnici.  
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V sobotu 7. ervence v dev t hodin dopoledne byli vyvedeni z cel. Šikovatel69 

a ty i vojáci vybaveni pobo ní zbraní eskortovali opata Eberharda, P. Dionyse, 

Dr. Allmanga, Klemense a Johanna Bartla z dív í školy m stem ke státní policii do Vily 

Anna. Zpo átku je rozd lili jednotliv . V d sledku nep etržitých zatýkávání N mc , 

kte í nebyli b hem dne eskortováni do Duchcova a z stávali v Oseku v prozatímní 

vazb , nastal nedostatek místností, což m lo za následek, že se p eci jen dostali všichni 

k sob . Od té chvíle, kdy byli všichni pospolu, za ala být jejich vazba snesiteln jší.  

Duchovní dostávali stravu z kláštera a ostatní od svých žen. Neduchovní to m li 

pon kud snadn jší, protože sm li pod dozorem jít denn  na jednu hodinu do zahrady 

a mohli tak vyv trat, za tu dobu ztuchlotinou páchnoucí deky a oble ení. 

Zacházení ze strany státní policie nebylo tak sprosté, jak tomu bylo u p íslušník  

Rudé armády nebo vojska Svobodovy armády. Jakmile kolovaly zv sti o tom, že N mci 

údajn  spáchali sabotáže nebo když k nim pronikal p esp íliš hlasitý bolestný k ik 

zat ených N mc , kte í byli v ú edních místnostech, které se nacházeli nad jejich 

celami, propadali do úzkých.  

10. ervence 1945 jsem byl Klemens Bartl pod dozorem odveden do ú adu, kde 

od národního správce Macka dostal p íkaz, aby uvedl pana Josefa Šimka, jako eského 

nástupce, do administrativních záležitostí. Ten mu zbrkle pronesl ú edn  osob  výrok, 

z n hož bylo z ejmé, co je vlastn  d vodem jejich zat ení. V rychlosti mu ekl, 

že klášter má být bez vedení, aby mohla vzniknout pot eba vytvo it nucenou správu nad 

klášterem. Dále, že eské vedení má v klášte e vládnout podle libosti, a že v klášte e je 

velké podez ení, že klášterní inventá  a cenné p edm ty by mohli zmizet ve prosp ch 

kláštera a že je t eba, aby donutil zadržené k vydání d ležitých dokument . 

Za p ítomnosti zástupce místní státní policie, policejního strážmistra Josefa 

Varouše, p edsedy místního národního výboru Josefa Patery, národního správce kláštera 

P. Zikmunda Kapice, národního správce veškerého majetku Karla Macka došlo 

17. ervence k protokolárnímu p edání administrativní agendy mému nástupci Josefu 

Šimkovi. Klemensi Bartlovi bylo uloženo, aby i nadále spravoval ú ad, k emuž byl 

z policejní vazby odvád n a op t p ivád n zp t. Stejn  opat Eberhard a P. provisor 

Dionys byli opakovan  odvád ni do kláštera za ú elem vysv tlení a podání informací 

o klášterním stavu a po té zase p ivedeni zp t. 31. ervence nebyl do ú adu odveden. 

Byl to termín druhého vyhošt ní.  
                                                             
69 Nejvyšší podd stojnická hodnost v bývalém Rakousko - Uhersku. 
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Revolu ní vláda vydala koncem ervence na ízení, podle n hož byla uvalena 

blokáda na všechny úspory a cenné papíry, které m li N mci uloženy v bankách a ve 

spo itelnách a taktéž jakékoli disponování s majetkovými cennostmi bylo zakázáno. 

Sou asn  byly v dob  od 1. do 10. srpna staženy obnosy v íšských markách 

a vym ny za eské koruny. Zat ený p evor, provisor a oba Bartlové byli v té dob  

uvol ováni kv li zajiš ování majetku kláštera, kostel  a far. 

Zrána 11. srpna 1945 jim sd lil ná elník osecké státní policie, že musejí do 

Duchcova na policejní presidium k výslechu, pak že budou propušt ni a budou moci 

v p íštích dnech odcestovat za svými manželkami, které byly již odsunuty. Oni ty i 

a ješt  deset muž  a jedna žena byli pod dozorem eskortováni do Duchcova. Zatímco ti 

mužové a ta žena museli okamžit  do policejního v zení, oni ty i byli odvedeni do 

prvního poschodí. Tam ekali na chodb  na p edvedení k policejnímu radovi, 

Dr. Beranovi. Tento opakovan  kolem nich procházel, p i tom si je prohlížel, aniž by 

jim dal jakkoli najevo, že by je m l vyslýchat. Po více než jednohodinovém stání p išel 

tajný policista Baxa a ekl, že pan Dr. Beran musí okamžit  odcestovat do Prahy a ve 

st edu 15. srpna se op t vrátí. Až teprve potom budou moci provést výslech. Na ež byli 

všichni odvedeni do policejního v zení. 

Tam poznali, jak se zachází s v zni. Když p išli do místnosti, kde byl p íjem 

, museli se postavit obli ejem t sn  ke zdi. Na ní byly skvrny vzbuzující odpor 

a pruhy od krve, takže se nejednomu muselo ud lat nevolno. Otce provisora popadlo 

hr zné štít ní, ud lal jeden krok ode zdi, aby mohl odhlédnout stranou, dostal však od 

ze ského dozorce do zad takovou ránu, že nalet l na onu pot ísn nou ze  zp t. 

Následovala procedura zapsání osobních dat. Pak byli op t dáni do v ze ské cely, v níž 

se už nacházelo 17 muž , mezi nimi jim velice dob í známí: velkostatká  a majitel 

vápenky z Lahoš , stavitel z Duchcova, velkoobchodník též z Duchcova, ídící u itel 

z Hrobu, tajemník obce Hrob, a další známé tvá e. Do ve era p ibývali další a další, 

takže jich bylo v prostoru, který mohl pojmout p ibližn  15 osob, nap chováno celkem 

dvacet osm. Místo k uložení pro každého bylo p irozen  velmi t sné, strava mizerná, 

avšak hlad p ijme všechno. V oseckém policejním v zení bylo zacházení o n co 

snesiteln jší, oproti Duchcovu to bylo nelidsky surové a nenávistné, takže si všichni už 

toužebn  p áli, aby nastal onen den výslech . 

Jejich o ekávání se vyvinulo vše úpln  jinak. V úterý 14. srpna po ob  jim 

bylo eno, aby vyšli ven z cel. Dozorce etl jména jednotlivých v , kte í byli 
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vybráni do koncentra ního lágru v Libkovicích. K tomu pat ili i ty i ose tí. Jejich 

edstavy, že by p eci jen byli p edvedeni, což bylo panem Dr. Beranem stanoveno na 

15. srpna, bylo zcela zamítnuto. Dva, sotva dvacetiletí mladíci, vyzbrojeni samopaly, 

je dovedli v po tu trnáct muž  a jedna žena do dv  hodiny vzdáleného koncentra ního 

tábora vražd a mu ení v Libkovicích. Zde byli p ijati s nadávkami a nejhrubším 

hulvátstvím. Zvlášt  opat Eberhard a P. Dionys byli tupeni slovy: „Místo abyste sloužili 

Bohu a lidem a prosili za víru, modlili jste se za ábla Hitlera a hlásali jeho oslavení.“ 

Po této osobní vizitaci byli odvedeni do lágrového baráku, který byl úpln  zamo en 

št nicemi. Po asi dvaceti minutách si pro n  p išli kv li práci. Opat Eberhard musel 

ipravovat d evo na topení, P. Dionys vozil na traka i cihly, které p ed tím jiný v ze  

istil, Johann Bartl pálil st ešní trámy, které byly doneseny ke spalování. Ti, kte í už 

tam p ed nimi pracovali, je hned upozornili, že eská táborová stráž patroluje s puškami 

a býkovci a každého v zn , který nepracuje nebo pracuje liknav , nemilosrdn  bije. 

Ve er v šest hodin, po dvouhodinové práci a krátce trvající ve i byl ve erní 

locvik. Po rozchodu byli v zni odvedeni do strážnice. Nejprve obdrželi táborové íslo, 

pak následovalo pracovní za azení. Opat Eberhard byl ur en na d l Johann II 

v Mariánských Rad icích, P. Dionys na d l Pluto v Horním Litvínov , Klemens 

a Johann Bartl byli ur eni na hlubinný d l Venuše mezi Jeníšovým Újezdem 

a St imicemi. Potom byl každý tvrtý p edvolán k p ivítání na strážnici, kde byl tázán, 

zda byl v partaji, SS nebo SA. Bylo úpln  jedno, zda zn la odpov  ano nebo ne, stejn  

následovalo hr zné zbití. Tomu byl vydán i dobrý P. Dionys, který m l ješt  navíc 

prozradit, kde je v klášte e ukryta ko alka a víno. Bylo s ním hr zným zp sobem 

nakládáno, k el bolestí tak, že to bylo slyšet venku mimo strážnici. Když pak byl op t 

mezi ostatními zp t v cele, hovo il jen velmi málo a na íkal nad bolestmi v k íži a na 

lýtkách, byl celý bledý, nastaly mu srde ní komplikace. Klemens a Johann Bartlovi 

našt stí stáli tak, že se nedostali na adu. Jako poslední p išel na adu opat Eberhard. 

On však byl na pokyn ná elníka lágru od bití osvobozen. Po rozchodu si mohli upravit 

lože, byly to postele z hrubého d eva. Leželi jsme na prknech, žádný slamník. Jako 

podušku použili kabát a jako p ikrývku pláš . Spát bylo nemožné, z d ev ného stropu 

doslova pršely št nice, vylézaly ze škvír, náležit  nás kousaly. 

Druhého den zrána, 15. srpna,70 byl ve ty i hodiny budí ek a ve 4:30, po ranní 

káv  následoval odchod všech za azených k d lním jámám. Pochod trval hodinu až 

                                                             
70 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výro ní den posv cení všech cisterciáckých chrám . 
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hodinu a p l. P evor, provizor a Klement a Johann Bartl byli v ned lním oble ení. Ihned 

museli v hluboké šacht  t žce pracovat. Opat Eberhard a oba Batlové se ke tvrté 

hodin  odpolední vrátili ze šachty, pouze pracovní mužstvo z dolu Pluto nedorazilo. 

Všichni ekali, až se vrátí otec provizor. ím více ubíhal as, tím více rostla starost, že 

se na dole Plutu n co p ihodilo. Pozd  ve er dorazila pracovní eta z dolu Pluto. 

Vedoucí ety hlásil, že t icet osm muž  je zp t, jeden mrtvý z stal na dole. Byl to 

provisor Dionys Heger. 

Zdá se, že tragická smrt otce provisora se p ece jen dotkla sv domí ech , 

nebo  po dvou dnech p išlo z Okresního výboru a od vedení státní policie v Duchcov  

na ízení, že opat Eberhard jako duchovní už nesmí dál pracovat v dole, ale aby byl 

zam stnán pouze v rajonu tábora. Od té doby byla opatu Eberhardovi p id lena práce 

áste  v lágrovém skladu, áste  v kancelá i velitelství tábora. Byl osvobozen od 

všech zbývajících prací v lágru, zatímco ostatní uv zn ní v lágru po návratu z dol  m li 

jen p l hodiny na jídlo a na odpo inek a potom museli ješt  pracovat v tábo e. 

Když se vrátil Klemens Bartl 18. srpna ze šachty až k smrti unaven, byl zavolán 

do kancelá e táborového vedení. Velitel stráže m l v ruce oseckým d kanským ú adem 

vystavený oddací list a etl mu v n m obsažené údaje, jejichž správnost musel 

potvrzovat. Jaké okolnosti s tím byly spojeny, se m l brzy dozv t. Velitel stráže K íž 

mu následn  p ed ítal jeho vlastní úmrtní list. Osecký obecní ú ad vydalo potvrzení, že 

mé mrtvé t lo bude p evezeno do Oseku, a že smí být pochováno v rodinném hrobu. 

Velitel lágru Zeman poru il p ítomnému strážnému: „Vezm te pušku, jd te s tím 

mužem ven a zast elte ho, aby jej mohl poh ebník jako mrtvolu vzít sebou!“ V tom 

okamžiku zpozoroval p ede sebou stojícího zam stnance poh ební služby z Horního 

Litvínova, kterého dob e znal. Se vzrušeným tónem ekl veliteli lágru, že p ece musí 

poznat, že se zde jedná bu  o omyl, anebo že jde o n jaké intriky, a že by se m la tato 

záležitost obecnímu ú adu v Oseku objasnit. Po chvilce p emýšlení dal povel velitel 

stráže: „Odchod!“ P i odchodu z kancelá e lágru spat il nedaleko stojící poh ební v z 

s rakví, jež byla ur ena pro n j. Po n kolika dnech vyšlo najevo, že národní správce 

Macek rozši oval u státní policie v Oseku fámu, že Klemens Bartl zem el v lágru. 

A také informoval jeho p íbuzné žijící v Oseku o jeho smrti, takže se za alo s p ípravou 

poh bu. Avšak osecký hrobník se zdráhal vykopat hrob, prohlásil, že to ud lá, až bude 

mrtvé t lo v Oseku.  
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Odpoledne 3. íjna 1945 byl opat Eberhard p edvolán k veliteli do kancelá e 

lágru a ke svému p ekvapení se od štábního kapitána duchcovské policie Hajdingra 

dozv l, že je propušt n. Rychle mi to sd lil a pak odjel se štábním kapitánem.  

Od íjna byl koncentra ní tábor p ejmenován na interna ní tábor. Jídlo za alo 

být lepší, ale hlad z stával. Koncem íjna podávali v zni žádost okresní vyšet ovací 

komisi p i Okresním národním výboru v Duchcov , aby se jejich p ípad uvedl do chodu 

a vymohli si tak propušt ni z tábora. Prvního prosince byli dopraveni k výslechu. 

Vyšet ovatel František Hybeš cht l od Klemense Bartla hlavn  v t, kde se v klášte e 

nacházejí tajné archivy, poklady, cennosti a tajné dokumenty. O tom mu nemohl podat 

žádné údaje, práv  tak i jeho syn. 

Všichni p edvolaní vnímali, že vyšet ovatel Hybeš jim byl zjevn  p ízniv  

naklon n, a že ú ady samy se nad t mi hloupými p isouzenými obvin ními jen 

usmívaly. A také se dozv li, že mnozí z t ch, kte í jim zp sobili mnohé utrpení, byli 

zat eni. Jeden z nich policejní rada Dr. Beran. Pouze litovali, že nebyl mezi zat enými 

také národní správce Macek. 

U soudu se setkali op t s opatem Eberherdem. Dozv li se, že opat byl znovu 

zat en a uv zn n v interna ním lágru Duchcov. Práv  tak jako oni byl i on p edveden 

k výslechu. P esto, že jim nebyla dokázána žádná vina, bylo jim jasné, že Vánoce stráví 

ješt  v lágru. Jelikož ani k Novému roku jim nebylo doru eno žádné oznámení 

o propušt ní, žádali o propušt ní podruhé. Kone  došlo 6. února 1946 ke 

komisionelnímu ízení na Okresním národním výboru. Komise se skládala z p ti osob, 

jednání byla ve ejná a poslucha i sm li p ednést námitky a stížnosti. Tak m la též má 

švagrová, paní Marie Konopiská z Prahy, možnost intervenovat v jejich prosp ch. 

Obvin ní byla jednotliv  projednávána a to po porad  s výsledkem. Dozv li se, že 

byli osvobozeni a zprošt ni všech politických a nacionálních obvin ní a podezírání. 

Po vyjád eném osvobození byl opat Eberhard ješt  tentýž den propušt n 

z duchcovského lágru, zatímco Klemens a Jahann Bartlovi obdrželi písemné soudní 

vyjád ení pozd ji. Bylo to až 11. února, do té doby byli umíst ni v lágru Libkovice. 

Cestou  dom  z  lágru  si  p edsevzali,  že  na  všechno,  co  doposud  prožili,  brzy  

zapomenou. V rozsudku stálo, že se po p íchodu do Oseku nahlásí u m stské policie 

a na Národním výboru v Oseku a na pracovním ú adu v Duchcov . Považovali za svou 

povinnost p edstavit se opatovi Eberhardovi a p evorovi P. Zikmundu Kapicovi. Ptali se 

na možnost, zda by mohli být za azeni do služby v klášte e. Na pracovním ú ad  
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Duchcov obdrželi listinu, v níž byl vyjád en požadavek, aby byli p ijati jako pracovní 

síly pro vy izování d ležitých údaj  pro zemské ú ady a konzisto . Nov  dosazený 

kancelá ský personál byl této práce neschopen. Macek a jeho mafie se brzy o jejich 

íchodu do kláštera dozv li a to je rozzu ilo natolik, že se jejich intriky brzy 

projevily v i nim. 

13. února se ohlásili na pracovním ú ad  v Duchcov  a p edložili list p evora 

Kapice. Zp sobilo to však pravý opak toho, než jaký byl p vodní zám r. Výrazy jako 

klášterní pacholci, kn žourské svin  a další pro tisk nevhodná slova, p irozen  v eské 

i, jim byla p edhazována. íkali že budou zam stnáni tam, kde bude chtít ú ad, aby 

nem li žádnou p íležitost a nebyli nové správ  v klášte e p ekážkou. Klemens Bartl byl 

id len jako lesní d lník klášternímu lesnímu ú adu a jeho syn jako horník na d l 

Alexandr v Hrdlovce. Ale ješt  d ív než sm li nastoupit do práce, byli odvedeni na 

Národní výbor v Oseku. M li na ú ad  p edložit p ehled o pozemcích, nebo  se v obci 

nenachází žádný odborník, který tomuto rozum l a by byl této práce schopen. 

To zp sobilo v novinách zu ivý útok, jak je možné, že se na Národním výboru mohou 

zam stnávat N mci. K tomu byl proti nim p idán p íval pomluv a nadávek, aby byly 

protesty ješt  ú inn jší. Obávali se op t toho nejhoršího, ale Národní výbor se hájil 

a tím je také chránil. P i této p íležitosti se oba dozv li, že jsou pod policejním 

dozorem. Samoz ejm , že nem li žádný d vod, aby na výboru vykonávali práci 

bezplatn . Okamžit  se ohlásili na pracovištích, která jim byla pracovním ú adem 

id lena. Šachta Alexandr poslala Johanna Bartla na léka ské vyšet ení. eský ú ední 

léka  byl tak slušný a d kladn  ho vyšet il. Zjistilo se, že v lágru Libkovice za aly 

srde ní potíže. P esto ho léka  uznal za schopného s tím, že je možné mu sv it jen 

velmi lehkou práci. Na eš šachta p ijetí odmítla a pracovní ú ad jej odkázal 

klášternímu lesnímu ú adu jako d evorubce. 

Práce Klemense Bartla bývala asto p erušována. P evor Kapic totiž prosadil, 

že by mohl pro n j, dále pro fará e v Mariánských Rad icích P. Nivardu Krákorovi 

a P. Waltheru Mosonyiovi, vyhotovit souhrnná p iznání p íjm . Souhrnná klášterní 

iznání p íjm  pro kongrua z stala nezpracována kv li n kolika m sí nímu v zn ní. 

Upomínky p icházely jak ze strany biskupské konsisto e v Litom icích tak Zemského 

adu v Praze. 

Národní správce Macek si nechával opakovan  p edvolávat Klemense Bartla za 

elem poskytování informací o vlastnictví pozemk , o nájemních záležitostech, vedení 
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vodovod , dále prodej  pozemk , patronát , vým ny les  s hornictvím a podobné 

záležitosti. V ú adu správy kláštera se stav zam stnanc  razantn  zvýšil, ale ani tu 

nejjednodušší ú etní uzáv rku nebyli sami schopni dát dohromady. V d sledku toho byl 

20. dubna Klemens Bartl pov en, aby vyhotovil bilanci renty po ínaje od 1. ledna 1945 

až po 30. erven 1945, práv  tak i bilanci pachtovaných provoz  statku a pivovaru pro 

totéž období. Pro stejný objem obchodu m lo být vyú tování za období od 1. ervence 

až do 31. prosince 1945. Aniž by zacházel do jednotlivostí, zjistil, že od za átku národní 

správy vedení ú etnictví a skládání ú  se d lo zp sobem, jak to absolutn  nelze d lat. 

Za alo se hospoda it práv  tak jako b hem první vnucené správy po skon ení První 

sv tové války. Tehdy vznikla klášteru v období mezi b eznem a 20. kv tnem ztráta 

okolo 700 000 korun. 

Zna ná ást klášterních kapitálií v bankách a spo itelnách, tak i cenné papíry 

byly opat ením revolu ní vlády vázány tak, že se z toho už nesm lo nic vyzvednout. 

žné p íjmy z lesa, pivovaru, statku, zahrad, rybního hospodá ství, hornického 

odškodn ní a pronájm  nesta ily k pokrytí enormn  vzrostlých výdaj  na režii. Staré 

a osv ené plány hospoda ení, které zaru ovaly výnos, Macek ignoroval a v noval se 

svým plán m jak hospoda it, což dopadlo katastrofáln . Stojí za to se zmínit se 

o platebních povinnostech. Macek se souhlasem Zemského národního výboru v Praze 

sjednal u Eskomptebanky Teplice - Šanov a u jiných pen žních ústav  p ky 

s 6,5 procentními úroky. Jeden výtah konta Eskomptebanky se zadlužením okolo 

900 000 dostal Klemens Bartl k nahlédnutí. Výtahy od ostatních institucí m l 

v opatrování Macek, o tom nemohl nebo necht l nástupce Klemense Bartla dát žádnou 

informaci. 

Kone nou uzáv rku až k 30. ervnu 1945 m l již hotovou, když prost ednictvím 

policie dne 6. kv tna 1946 obdržel vyrozum ní o vypov zení. Macek nem l nic 

kvapn jšího na mysli, než jet s Bartlovým nástupcem ke krajskému výboru a tam 

dosáhnout toho, aby byl zadržen až do zhotovení celkové uzáv rky. O totéž se pokoušel 

na policejním presidiu. To se mu ale nepoda ilo. Od svého nástupce se dozv l, že na 

obou místech Mackovi vy ítali, že m l možnost okamžit  po propušt ní Klemense 

Bartla z tábora pov it zpracování uzáv rky za dobu, kdy pobýval v tábo e. Jeho vinou 

bylo, že ú etní uzáv rky, které požadoval jeho dozor í ú ad, nebyly hotové.  

Ješt  n kolikrát byl Klemens Bartl vyslýchán, z d vodu, aby sd lil, kde se 

v klášte e nachází tajný archiv, dokumenty a poklady a kde jsou tajné chodby. Op t, 
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jako u všech p edcházejících výslech , prohlásil, že o ukrytých pokladech, tajných 

archivech a podobných v cech v klášte e Osek mu není nic známo. 

Co bylo v inventárních knihách zapsáno, m lo být k dispozici a kdyby n co 

chyb lo, pak to bylo za poslední dobu ukradeno pouze osobami, které o to m ly zájem. 

Obával se, že bude znovu zat en, nebo  mu bylo už p ed tím vyhrožováno. Našt stí 

ni emu nedošlo, ale policista Bašata ho ok ikl a ve svém roz ílení vyzradil: „Jestliže 

nám to ne eknete vy, vyzradí to ur it  pan P.“ Jménu toho, kdo by m l ony v ci 

vyzradit, nezmínil.71 

6.5. Odsun n meckých cisterciáckých eholník  

V letech 1944-1945 se vyvíjel v eskoslovensku plán, plošn  vysídlit a co 

nejd sledn ji zkonfiskovat majetek ob an  n mecké národnosti. Na ja e roku 1945 bylo 

stále ve h e právo optovat pro eskoslovenské státní ob anství, alespo  pro ty N mce, 

kterým nebude možné dokázat, že se provinili proti eskoslovenskému státu, stejn  jako 

povinnost eskoslovenské republiky odškodnit ty, jimž bude konfiskován majetek. 

V lét  téhož roku byly vydány dekrety prezidenta republiky, ve kterých stálo, že N mci 

nesou kolektivní vinu za zradu eskoslovenské republiky a ztrácí tak veškerá ob anská 

práva.72 Tato událost neminula ani osecký klášter, který byl p evážn  obsazen 

meckými eholníky. 

V roce 1946 byli eholníci vyhnáni a odsunuti z kláštera Osek. Opat a n kolik 

eholník  bylo vyšet ováno kv li obvin ní z ukrývání ádových cenností.73 V íjnu roku 

1946 se opat Harzer z vazby dostal p es Rakousko do cisterciáckého opatství 

Oberschönenfeld v Bavorsku. Odtud hledal opat Harzer nové místo pro svoje 

spolubratry z Oseku. Úto išt  nalezl v Rateinhaslachu, bývalém cisterciáckém klášte e. 

Opat Harzer zem el 2. 11.1949 v nemocnici Altötting. P evorem tam byl jmenován 

P.  Ubald Peter. Tento osecký konvent ztroskotal na tom, že nebylo dostate né 

                                                             
71 Z osobního sv dectví Johanna Bartla, správního ú edníka v Oseku. Jedná se o dopis, který Johann Bartl 
napsal a ukryl. Po jeho smrti jej jeho syn nalezl a zve ejnil. Doposud nebyl tento spis v echách 
zve ejn n, až v této práci. P. Benno Beneš, který mi poskytl tento spis, si p ál, aby se o t chto hr zných 
inech v lo a nezapomenulo se na n . 

72 Srov.  LINDER,  MALECHA  2013  –  Johanna  LINDER,  Corinna  MALECHA:  Z stali  tu  s  námi,  bei  uns  
verblieben.  Praha 2013, s. 26. 
73 VL EK 2003 – Vojt ch VL EK: Perzekuce mužských ád  a kongregací komunistickým režimem 1948-
1964. Olomouc 2003, s. 25. 
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hospodá ské zázemí. Také se pro nový za átek komunitního života sešlo málo mnich . 

Osecká tradice se p esunula do Langwadenu.74 

Z oseckých eholník  zbyli pouze dva eští mniši P. Zikmund Jan Kapic75 

sobící v Oseku a P. Nivard Krákora76, fará  v Mariánských Rad icích. Nad klášterním 

majetkem byla z ízena národní správa. V roce 1947 se stal druhým lenem osecké 

komunity P. Dominik Mickel, lužický Srb.77  

Z d vodu malého po tu cisterciáckých mnich  došlo v roce 1947 k p edání 

kláštera salesián m Dona Boska se souhlasem p edstavených obou ád . Duchovní 

správu  p evzal  P.  Jaroslav  Novosad  SDB.78 Salesiáni zde z ídili teologický studentát. 

edcházela tomu však diskuse s litom ickým biskupem Weberem, který zvažoval jak 

opušt ný klášter využít. Doposud tam sloužil poslední cisterciácký kn z, p evor 

P. Zikmund Jan Kapic. Nejednalo se pouze o využití kláštera, ale i o p ijetí okolního 

území, tak ka misijního, se všemi t žkostmi spojenými s formací pro budoucí kn ze. 

Salesiáni tento úd l p ijali, dalo by se íci, že jim bylo požehnáno sh ry. P áním papeže 

Pia XII. bylo, aby salesiáni pomáhali biskupu Trochtovi v pastoraci v jeho diecézi, která 

se stala po odsunu N mc  tak ka misijním územím. 

Salesián m byla sv ena pé e o sedm kostel  a dvanáct škol, kde vyu ovali 

náboženství. Profeso i i bohoslovci byli naplno zapojeni do pastorace na farách v okolí 
                                                             
74 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 101.  
75 Protože byl ech na sudetském území, byl vyhošt n. Stal se fará em v Bílin  roku 1947. V padesátých 
letech Bílinu jako mnoho jiných míst zasáhl hon na kn ze. Strý kovi byl p id len jako výpomoc jeden 
bohoslovec. Jednou p išel za strý kem, že by cht l sám sloužit mši svatou. Tento úmysl mu nedovolil, 
protože dosud nebyl vysv cen na kn ze  a takovýto úkon je nedovolený. Uražený bohoslovec v l, 
že v kostele se zpívají písn  nejen z kancionál , ale také z volných papír , po ízených na cyklostylu. A 

l, že n kde na fa e leží i cyklostyl. Patera Zikmunda udal, že množí na cyklostylu protistátní letáky. 
Následky byly hrozivé, prohlídky a vyšet ování postihlo všechny, kte í byli v té dob  na fa e. Strý ek byl 
odvezen do v zení. M stské v zení bylo kousek nad farou, pod bílinským zámkem. V té dob , asi ízením 
božím, byla na zámku návšt va odborník  z Ministerstva kultury spolu s vysoko postaveným 
pracovníkem bezpe nosti, který navštívil tenkrát také v zení. V zení spolu se zámkem bylo 
architektonickou památkou. V ze ský velitel je pozval podívat se okénkem na strý ka spícího na pry  
s tím, že v život  nevid l, aby mu tam v ze  usnul. Pracovníci kultury ve spícím v zni poznali patera 
Zikmunda, co zachránil v Oseku nevy íslitelné hodnoty a u soudu se zasloužili o jeho brzké propušt ní. 
Z vyšet ování pak vyplynulo, že cyklostyl na fa e sice byl, ale zaprášený na p  a nepoužívaný. 
Nacyklostylované písn  byly už velmi staré. Bohoslovec pak beze stopy zmizel. Strý ek zem el 5. 8. 1968 
v jeho rodném Klen í pod erchovem, v bývalém esky mluvicím míst  v západních echách, kde je také 
poh ben. - Ze sv dectví nete e Anny Veberové, nete e P. Kapice. 
76 Zem el v roce 1975 poh ben v Maria-Ratschitz, pozd ji t lo uloženo do jiného hrobu. 
77 P.  Dominik  Mickel  (lužický  Srb)  sm l  jako  Slovan  v  eskoslovensku  z stat  a  stal  se  fará em  ve  
Varnsdorfu. Tam zem el 30.12.1980 a byl poh ben v klášte e St. Marienstern v Sasku. - Ze sv dectví 
P. Norberta Rauera, narozeného v roce 1945. Sv dectví bylo zaslané e-mailem 21. 10. 2013. 
78 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 76. 
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Oseku. Rozvíjel se i tiskový aparát. Každou ned li se rozdalo na tisíc výtisk  

Rozséva e, na tisíc Ned lí, na t i sta Katolík , sto slovenských Katolických novin 

a ješt  jiné druhy asopis . O Vánocích vystoupili salesiáni s první divadelní hrou, 

Krej í králem, v Besedním dom  v Hrobu. Divadlem žila tehdy celá obec. Hostinský 

jim pronajal sál zdarma, kulisy zap ila místní organizace Sokol, horníci poskytli uhlí 

na vytopení sálu. Krátce po odehrání této hry opakovali divadlo také v Oseku. To už si 

však vše salesiáni po ídili sami, postavili jevišt , malovali kulisy. Ješt  v zimních 

sících se za alo p ipravovat na k est sedmdesát d tí. K  prvnímu svatému p ijímání 

se chystalo v prosinci p istoupit sedmdesát t i d tí, ješt  na po átku roku jich s bídou 

chodilo do kostela šest.79 P íchod salesián  do Oseku bylo velikou vzpruhou jak pro 

oblast duchovní, tak i ob anskou. Spousta d tí nalezlo p íst eší a možnost využití 

volného asu. P i t chto setkávání se salesián  s d tmi docházelo k mnoha konverzím 

sou asn  k dobré výchov , kterou d ti obzvlášt  pot ebují. 

P. Zikmund Jan Kapic žil spole  se salesiány v klášte e, ale nežilo se mu tam 

jednoduše, protože uvnit  trp l, protože se v mnišském klášte e b halo a k elo po 

chodbách, prost  se tam probouzel duch salesiánství. Spiritualita Dona Bosca je 

naprosto diametráln  odlišná od spirituality cisterciácké. Když klášter spravovali 

salesiáni, z stal tam s nimi P. Zikmund Jan Kapic p evor, avšak žádné jurisdik ní 

pravomoce nem l, protože nebyl salesián. Ani mu nebylo sv eno vyu ování 

náboženství, dá se íci, že ho tam salesiánská komunita trp la. Dávali mu však vždy 

edsednictví p i bohoslužbách, a to jen pouze z toho titulu, že byl místním p evorem. 

Když se v roce 1950 ujali vlády komunisté, nebyl P. Zikmund Jan Kapic 

internován nejspíše z d vodu, že byl starý, a tím pro komunistickou stranu neškodný. 

ejm  v n m vid li vetchého neškodného sta ka.80 

                                                             
79 Srov.  K ÍŽKOVÁ  1996  –  Marie  R t  K ÍŽKOVÁ:  Kniha  víry,  nad je  a  lásky,  70  let  p sobení  salesián  
v echách a na Morav . Praha 1996, s. 88, 74-75. 
80 Z ústního sv dectví P. Benno Beneše SDB narozeného v roce 1938. Záznam po ízen 28. 12. 2012. 
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7. Komunistická vláda v eskoslovensku a jejich vliv na 

spole nost 

7.  

7.1. Exkomunika ní dekrety 

Když se 25. února 1948 ujali vlády komunisté, nastaly pro církev nep ijatelné 

podmínky. Politická situace v eskoslovensku p im la Svaté oficium v ím  k vydání 

exkomunika ního dekretu, platného pro celou církev. Dekret zakazoval všem katolík m 

lenství v komunistických stranách, protože hlásalo materialistické, ateistické 

a protik es anské názory. Dekret byl vydán 20. ervna 1949, papež Pius XII. Tento 

dekret podepsal 28. ervna 1949. Na to eskoslovenská vláda reagovala tak, že církevní 

tresty u inila protiprávn  neplatnými a neú innými pro své ob any. Státní orgány 

zakázaly zve ejn ní a seznámení spole nosti s exkomunika ním dekretem. Za 

neuposlechnutí tohoto státního na ízení bylo na ízeno p ísn  trestat každého, kdo by 

tohoto zákazu neuposlechl. Zbavení ú adu a postavení p ed soud následovalo pro ty, 

kte í se postavili proti rozhodnutí státu. Argumentace spo ívala v tom, že církev zavádí 

st edov ké praktiky do 20. století.81 Krátce po vydání tohoto dekretu odvolali mnozí své 

podpisy. Mezi podepsanými byli i všichni kn ží litom ické diecéze, kte í p ed 

zve ejn ním dekretu podepsali spolupráci. O n kolik dní pozd ji, 1. ervence 1949, byl 

vydán druhý, ješt  závažn jší exkomunika ní dekret tohoto zn ní: „Komunismus je 

materialistickým a protik es anským u ením, komunisté svým u ením a skutky 

potla ují náboženství a jsou nep átelé Boha, pravého náboženství a Kristovi církve. 

ícím je zapov zeno, aby vydávali, propagovali nebo etli knihy, asopisy, deníky, 

listy, které podporují u ení a innost komunist , a už v bec aby do nich vkládali svoje 

ísp vky. V ící, kte í vyznávají, propagují a hájí komunistické u ení  jakožto 

odpadlíci od katolické víry jsou zvláštním zp sobem exkomunikováni Apoštolským 

stolcem, takovým je zakázáno p istupovat ke svátostem.“82 

Exkomunika ní dekrety p isp ly k vyjasn ní stanovisek a k upevn ní církevní 

disciplíny. Aby mohl být lov k, který vstoupil do komunistické strany, 

exkomunikován, musel o exkomunikaci v t. Ti, kte í se dozv li o exkomunikaci 

                                                             
81 Srov.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  Neml ená  kronika  katolické  církve  v  eskoslovensku  po  druhé  
sv tové válce 2. Praha 1990, s. 91-92. 
82 Srov. BALÍK/ HANUŠ 2007 – Stanislav BALÍK/ Ji í HANUŠ: Katolická církev v eskoslovensku 1945-1989. 
Brno 2007, s. 24-25. 
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a již byli ve stran , žádali o radu kn ze, zda jsou exkomunikováni i nikoli. Kn ží 

tšinou radili, aby byli ostražití a neukvapovali se. Doporu ovali jim, aby se 

neangažovali v ni em, co by bylo v rozporu s jejich sv domím. Kn ží se však 

vystavovali velikému nebezpe í, protože k nim chodili pro radu nejen katolíci, ale 

i provokaté i a tajní z komunistické strany, aby je tak mohli usv it z protistátní 

innosti. Mnozí na to doplatili v zením.83  

7.2. íprava a pr h akce K 

První náznaky na zabrání klášter  se projevily na sch zi církevních pracovník  

ak ních výbor  Národní fronty konané 13. dubna 1949. Cht li tím omezit vliv eholník  

na spole nost a sou asn  získat velký po et budov. Návrh církevní šestky84 na 

soust ed ní eholník  do interna ních tábor  schválilo p edsednictvo Úst edního výboru 

komunistické strany 22. srpna 1949. Krátce poté obdržela církevní šestka p edb žnou 

zprávu o evidenci klášter  a eholník  v eskoslovensku a pov ila Státní ú ad pro v ci 

církevní dalšími p ípravami. Od zá í za aly ú ady shromaž ovat prost ednictvím 

krajských a okresních pracovník  p esné informace. Po izovali soupisy a plány 

klášterních budov, evidovali po ty eholník , vytvá eli kádrové posudky a zjiš ovali 

vliv eholník  na okolí kláštera. 20. ledna 1950 p ijalo p edsednictvo Úst edního výboru 

podrobn jší plány na likvidaci klášter . Pr h plánované akce se postupn  m nil. 

vodn  se zvažovalo, že se bude jednat o více etapovou akci. V první fázi m ly být 

nejprve vyklizeny m stské kláštery a následn  kláštery na venkov  a samotách. Tento 

návrh ztroskotal. Dalším návrhem byla likvidace n kterých ád  a pozd ji návrh, aby 

byla akce rozd lena na dv  etapy. V první etap  m ly být nejd íve p epadeny ty ády, 

které komunisté považovali za nejnebezpe jší a následn  ostatní. Kone ným 

rozhodnutím bylo, že v první etap  budou p epadeny nejpo etn jší ády a v druhé zbylé 

ostatní.85  

Prezident republiky Klement Gottwald ohlásil dne 26. 2. 1950 ešení likvidace 

mužských ád  jako úkol dne a druhého dne schválila církevní šestka plán církevního 

adu a Bezpe nosti na provedení centralizace eholník  b hem jedné noci. Téhož dne 

se rozhodl ÚV KS , že nejd íve bude t eba p ipravit proces s p edstaviteli ád , aby se 

                                                             
83 Srov.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  Neml ená  kronika  katolické  církve  v  eskoslovensku  po  druhé  
sv tové válce 2. Praha 1990, s. 91-92. 
84 Viz. v následující kapitole. 
85 Srov.  VL EK  2003 –  Vojt ch  VL EK:  Perzekuce  mužských  ád  a  kongregací  komunistickým režimem 
1948-1964. Olomouc 2003, s. 61. 
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mohla uskute nit akce proti klášter m.86 Bezpe nost dostala rozkaz, aby neprodlen  

ipravila deset ob tí k soudu. Byli vybráni premonstrátští opati Machalka a Tajovský, 

jezuité Šilhán, Kajpr, Mikulášek, dominikán Braito, redemptoristé Mastilák, Blesík, 

františkáni Urban a Barták. Soud se konal 31. b ezna 1950. Toto byl první 

monstrproces, na který navazovaly další podobné.87 Akce K byla dlouho p ipravována 

a promýšlena, proto byla tak ú inná. 15. 3. 1950 bylo naplánováno nasazení zmocn nc  

do všech eholních dom . Lepší den si k tomu nemohli vybrat, protože ten den jsme si 

vzpomínali na za átek okupace eskoslovenska Hitlerovými vojsky a z ízení 

protektorátu.  

Osudná noc nastala z 13. na 14. dubna 1950, jednalo se a takzvanou akci K,88 

kdy Státní bezpe nost p epadla všechny eské mužské kláštery a eholníky internovala 

do zvláštních tábor  v Broumov , Želiv  a Oseku. Osek byl z t ch nejhorších, stal se 

hlavním interna ní táborem v eskoslovensku. Pro Komunistickou stranu nesl klášter 

ozna ení „CK“, což znamená centraliza ní klášter. Touto nocí za ala velká zkouška pro 

14 230 eholník  a eholnic, kte í až do této osudné noci sloužili Bohu 

a lidem v 891 klášterech a eholních domech na území celého eskoslovenska. Na této 

akci se podílelo 235 p íslušník  Státní bezpe nosti.89 Akci ídila vždy p ti lenná 

skupina. Civilisté si vyžádali, že cht jí mluvit s p edstaveným komunity. P etli mu 

dekret o ustanovení zmocn nc  a žádali, aby ho p edstavený podepsal, že berou dekret 

na v domí. Vyhlédli si p íslušné místnosti, vyžádali si jejich vyklizení, dále ú etní 

knihy, klí e a zavedli zvláštní telefonní linku, pak civilisté z kláštera odjeli.90 

Akce K byla provedena ve dvou etapách. V noci ze 13. na 14. dubna a z 27. na 

28. dubna. Kolem p lnoci p ijely ke klášter m ozbrojené jednotky SNB, Vnit ní stráže 

a Lidových milicí. V nic netušících m stech obklí ili objekty klášter  a okolní bloky 

dom  pro p ípad úprku eholník . V no ním tichu za ali prudce zvonit a bou it na vrata 

klášter  a budit eholníky. Bylo jim na ízeno, že si mají s sebou vzít jen nejnutn jší v ci 

a shromáždit se na ur eném míst . Bylo jim sd leno, že byl klášter dekretem zestátn n 
                                                             
86 Srov.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  Neml ená  kronika  katolické  církve  v  eskoslovensku  po  druhé  
sv tové válce 2. Praha 1990, s. 133. 
87 K ÍŽKOVÁ 1996 – Marie R t K ÍŽKOVÁ: Kniha víry, nad je a lásky, 70 let p sobení salesián  v echách 
a na Morav . Praha 1996, s. 87. 
88 Svolení  k  provedení  akce  K  dal  generální  sekretá  KS  Rudolf  Slánský.  VAŠKO 1990 –  Václav  VAŠKO:  
Neuml ená kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové válce 2. Praha 1990, s. 149. 
89 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 76, 84. 
90 Ze  vzpomínek  salesián  Dona  Boska.  K ÍŽKOVÁ  1996  –  Marie  R t  K ÍŽKOVÁ:  Kniha  víry,  nad je  
a lásky, 70 let p sobení salesián  v echách a na Morav . Praha 1996, s. 90. 
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a  že budou p evezeni na jiné místo, kde budou moci pokra ovat v eholním život . Nic 

z toho však nebyla pravda, jednalo se o sprostou lež.91 eholník m slíbený návrat 

k náboženskému poslání se zcela ignoroval. Velitelstvo ur ovalo denní program, ráno 

a ve er se na nádvo ích konaly podobn  jako v nacistických koncentra ních táborech 

ítací nástupy. Internovaní byli zpo átku od íznuti od okolního sv ta. Teprve po ase 

mohli psát dom , p ijímat dopisy, balíky, mít návšt vy. Veškerá korespondence 

podléhala kontrole a návšt vy byly povolené pouze pod dohledem dozorce. N které 

dopisy nebyly ani odeslány nebo p edány.92  

Násilná likvidace klášter  m la za následek velkou ekonomickou a kulturní krizi 

ve spole nosti. V klášterech byli zam stnáni civilní zam stnanci pracující 

v hospodá ství a správ  kláštera. Ti vyklizením pozbyli zam stnání a s tím spojený plat. 

Státní ú ady zabraly n kolik desítek milion  korun uložených na vkladních knížkách. 

Protože komunisté m li v plánu kláštery p ebudovat na jiné ú ely, než ke kterým byly 

postaveny, zbavovali se církevních památek. V eských klášterech bylo na 1 800 000 

knih. Národní galerie dostala 629 obraz , 247 plastik, Um lecko-pr myslové muzeum 

získalo n co okolo 1 100 um leckých p edm . Tento malý vý et klášterních cenností 

není zcela úplný. Ne všechny cennosti byly evidovány a spousta z nich byla zni ena 

nebo alespo  poškozena. Jak udává Karel Kaplan ve své studii, velký podíl na ni ení 

a devastování a likvidaci m ly orgány Ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.93  

7.3. Církevní šestka 

Na pomyslné desce národní hanby jsou trvale zapsaná jména takzvané církevní 

šestky, tehdy všemocného nejvyššího orgánu Komunistické strany, jmenovit : Alexej 

epi ka, Vládo Klementis, Zden k Fierlinger, Václav Kopecký, Viliama Široký a Ji í 

Hendrich. Na jejich zlovolných a bezbožných zám rech se ideov  podílel Klement 

Gottwald, Zden k Nejedlý94, Rudolf Slánský a Ladislav Kop iva. Hlavním 

                                                             
91 Srov. tamtéž s. 150. 
92 VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Neml ená kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové 
válce 2. Praha 1990, s. 164. 
93 Tamtéž s. 153. 
94 Ministr školství, p íslušník Komunistické strany. 15. 11. 1945 byl pozván na pracovní poradu 
katolického duchovenstva ech a Moravy, kterého se zú astnilo 380 kn ží. Ministr byl proti odluce 
církve od státu a  dodal, že je t eba budovat jednotu národa, je t eba uvážit fakta a spole  se 
dohodnout na fungování vztahu státu a církve. V tomto shledával pravé sjednocení a dodal, když se 
takto spole  dohodnou, pak se poda í postavit veliké, dobré a trvalé národu a lidu prosp šné dílo. 
Tehdy tomuto projevu všichni nadšen  tleskali, avšak nev li s jakým zám rem to íkal, to pochopili až 
pozd ji, že ú elem bylo, aby církev byla lépe ovladatelná. Srov. VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Neml ená 
kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové válce 1. Praha 1990, s. 44. 
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vykonavatelem a organizátorem akce K byl JUDr. Jaroslav Havelka, který velel 

kolika stovkám p íslušník  Státní a Národní bezpe nosti a jejich dobrovolník m z ad 

deklasovaných len  KS .  Po organiza ní stránce byl tento hr zný in p id len 

referentu Tulachovi ze Státního ú adu pro v ci církevní a pomocníky mu byli 

zmocn nci Karel Böhm95 a František Halama.96 Státní ú ad pro v ci církevní rozhodl, 

že správcem kláštera Osek se stane Náboženská matice. Do jejího ela byl dosazen 

ná elník hlavní správy Státní bezpe nosti.97 

Ve stranickém pokynu pro zmocn nce je uveden p esný postup zásahu, kde se 

klade zvláštní d raz na izolaci p edstavených ád  od jejich len , zajišt ní telefon , 

uzav ení všech vchod  z budovy kláštera a zamezení veškerého styku s vn jším sv tem. 

Shromážd ným eholník m byl pak p ten text v tomto zn ní: „Pražský proces 

se skupinou ádových kn ží ukázal, že n které ády a kongregace stojí zcela ve službách 

zahrani ních nep átel našeho státu. Podle jejich pokyn  rušily soustavn  výstavbu naší 

vlasti, konaly špionážní služby a p ipravovaly ozbrojené povstání. Proto je nutno 

zakro it proti nejnebezpe jším z nich a zbavit je možnosti, aby pokra ovaly ve své 

protistátní innosti. Proto bude tento klášter dnes v noci vyklizen a eholníci 

soust ed ni, aby se v novali užite né práci v zájmu budování socialismu.“  

Bylo p ísn  zakázáno vést s eholníky jakékoli rozhovory, dohlíželo se na to, 

aby si vzali jen ty nejnutn jší v ci a bu  dobrovoln  nebo v krajním p ípad  s použitím 

násilí nastoupili do p ipraveného autobusu, který je rozvezl do r zných centraliza ních 

tábor , ve kterých byly p ipraveny prostory. 

7.4. Zpráva eské tiskové kancelá e 

18. dubna 1950, ty i dny po prvním vpádu ozbrojených jednotek do klášter  

inesla eskoslovenská tisková kancelá  tuto zprávu: „V poslední dob  bylo zjišt no, 

že nástrojem zahrani ních nep átel republiky se staly katolické kn žské ády. P i 

soudním projednání rozvratné protistátní innosti bylo prokázáno, že v etných 

klášterech byli ukrýváni nep átelští agenti, vyzv da i a dokonce vrahové. V klášterech 

byla odhalena skladišt  zbraní, tajné vysílací stanice a mnohé kláštery se staly 

základnami vyzv da ské a rozvratné innosti. Zejména od vydání nových církevních 

zákon , které u inily konec nad jím, že by sv tské duchovenstvo bylo možno dále 
                                                             
95 Narozen 28.7.1870, zem el 27.9.1929 profesor státního gymnázia v Chomutov . 
96 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.):  800 let kláštera Osek, jubilejní  sborník.  
Osek 1996, s. 84. 
97 Tamtéž s. 88. 
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pov ovat úkoly rozvratného rázu, p edur ila redak ní katolická hierarchie z rozkazu 

Vatikánu p edevším mužské ády jako své hlavní pomocníky p i uskute ování svých 

rozvratných cíl . Aby bylo znemožn no pokra ování v této nep átelské innosti 

katolických ád , bylo p ikro eno k opat ením, která znamenají návrat ád  k jejich 

vodnímu a pravému náboženskému poslání. Pon vadž bylo zjišt no, že v prostorných 

klášterních budovách žilo vždy jen n kolik jednotlivc , kte í nepracovali a zabývali se 

ponejvíce štvaním a pobu ováním, byly ády soust ed ny do n kolika klášter , kde 

budou mít možnost, aby se v novaly ryze náboženskému poslání podle zvláštních 

edpis  vlastní ehole. Uprázdn né budovy budou dále sloužit p edevším pot ebám 

katolické charity a sociálním a zdravotním ú el m. N které bude možno p em nit na 

byty, které obyvatelstvo v okolí klášter  tak citeln  postrádá.“  

tšinu klášterních budov však zabralo ministerstvo vnitra a armáda. Tvrzení 

o tom, že se ády budou moci vrátit k jejich p vodnímu poslání, bylo lživé 

a zesm ující.98 Místo toho, aby se v novali eholním povinnostem, byli nuceni denn , 

krom  ned le, manuáln  pracovat. Pracovní doba trvala osm i více hodin a to i p esto, 

že duchovní nem li fyzické a profesní p edpoklady ke konkrétním druh m práce. 

Nucené práce eholník  byly finan  odm ovány, ale nároky pro jejich získání byly 

tak vysoké, že bylo tém  nemožné je získat. Mnohem ast ji byli eholníci trestáni za 

nespln ní stanovených norem. N kte í byli odváženi do tábor  nucených prací, které 

fungovaly jako výchovné a nápravné za ízení. Jiní byli odsuzováni, vyslýcháni 

a fyzicky mu eni k p iznání se k tomu, že budovali odpor proti budování socialismu 

v eskoslovensku. Po skon ení pracovní doby následovalo politické školení, které si 

bralo za cíl p esv it eholníky, že komunistický režim jedná ve prosp ch církve. 

Každý den ráno byli seznamováni s politickými aktualitami. Dále jim bylo p ed ítáno 

z Rudého práva a zú ast ovali se politických p ednášek prov ených kádr . eholníci 

však vyjad ovali v i t mto praktikám absolutní nezájem, proto se od nich pozd ji 

upustilo.99 Po n jaké dob  byli n kte í postupn  propušt ni na svobodu s tím, že si mají 

najít civilní zam stnání, jiní byli odsouzeni na n kolik let v zení. Interna ní tábory 

trvaly do roku 1955. 

                                                             
98 VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Neml ená kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové 
válce 2. Praha 1990, s. 152-153. 
99 Srov.  VL EK  2003 –  Vojt ch  VL EK:  Perzekuce  mužských  ád  a  kongregací  komunistickým režimem 
1948-1964. Olomouc 2003, s. 83. 



50 
 

8. Internace  

8.  

8.1. Internace v Oseku 

S pomocí dobrovolník  ze strany milicí100 a bezpe nosti byly vybrané místnosti 

v klášte e p ipravené tak, že již k ránu 14. dubna bylo možno p ijímat eholníky 

z klášter , které byly b hem noci vyklizeny. Ponechaní salesiáni a bohoslovci byli 

nuceni p i této akci pomáhat. Jako první na seznamu dobrovolných pomocník  byl 

salesiánský kn z P. Josef Novosad a n kolik dalších vychovatel  a ádových kn ží. 

Bohoslovci, kterých zde bylo asi 30, spole  s dalšími, kte í sem byli p ivezeni 

z jiných klášter , jim byli nápomocni. Když splnili tito bohoslovci sv j úkol, byli v zá í 

roku 1950 povoláni k výkonu vojenské služby.  

Z vyklizených klášter  ze st edních ech byli p iváženi do Oseku nejd íve 

františkáni, následn  jezuité, redemptoristé, dominikáni, lenové ádu t šitel  

a benediktini. Odpov dný vedoucí, ná elník Tulach, dohlížel na p evoz salesián  

z Trmic, jezuit  z D ína, kapucín  z Litom ic, Mostu, Roudnice a Žatce, dominikán  

z Ústí nad Labem, augustinián  z Dolního Ro ova, Mimon  a Mostu. Z t chto míst bylo 

evezeno dohromady 225 eholník  k datu 19. 6. 1950. Všichni eholníci byli neustále 

st eženi dvaceti p ti p íslušníky Národní bezpe nosti a sedmi civilními zam stnanci. 

Velitelem kláštera byl Karel Böhm a František Halama. Rozhodnutím Krajského 

národního výboru v Ústí nad Labem byl P. Jan Kapic zprošt n funkce správce majetku 

kláštera Osek, protože údajn  pominuly d vody, pro které byla národní správa z ízena. 

Krajský národní výbor v Ústí nad Labem na ídil P. Janu Kapicovi, aby spolu s Karlem 

Mackem p edali veškerý spravovaný majetek cisterciáckého ádu v Oseku 

zmocn nc m, které Krajský národní výbor pov í, aby jejich funkci zastával, s platností 

dne 25. 4. 1950.101 eholníci byli nuceni sami provád t r zné adapta ní práce. 

V klášte e bylo pro internaci p izp sobeno 109 místností, z toho 66 jich bylo obývaných 

a ostatní sloužily pro r zné provozní a administrativní ú ely, k ubytování ostrahy 

místnosti a pro v ze skou korekci ur enou pro tresty za r zné káze ské p estupky. Od 

za átku pobytu internovaných eholník  se za alo s likvidací hospodá ských budov a 

                                                             
100 Milice  byly  ozbrojené  složky  komunistické  strany  na  závodech.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  
Neml ená kronika katolické církve v eskoslovensku po druhé sv tové válce 1. Praha 1990, s. 244. 
101 Originální listina, kterou obdržel P. Zikmund Jan Kapic a jeho rodina ji vlastní v poz stalosti. 
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byl vystav n vep ín a slepi árna. Ose tí eholníci byli zam stnáváni v malé kovovýrob  

pro libereckou Kovonu.102   

 Samotná internace v Oseku probíhala tak, že do kláštera, který obývali salesiáni 

a salesiánští bohoslovci, vnikli lenové Lidových milicí. Salesiánské bohoslovce, kte í 

zde m li teologické u ilišt , shromáždili do knihovny, odkud je po skupinách odvád li 

do jiné místnosti. Tam dostali p íkaz svléci se donaha a ud lat p edklon. Milicioná i 

provedli bezostyšnou prohlídku celého t la a d kladn  prohledali každý kus svrchního 

od vu i spodního prádla. Na noc byli op t p evedeni do knihovny. K ránu p ijela 

nákladní auta s r zným ná adím a slámou na výrobu slamník . Autobusem byli 

ivezeni do Oseku všichni salesiáni z eských a moravských komunit. Všichni byli 

shromážd ni v jídeln , kde vyslechli rozhodnutí neuvedeného ministerstva, 

že salesiánská komunita byla rozpušt na. Jeden z d vod  rozpušt ní komunity bylo, 

že pod ízení eholníci jsou svými p edstavenými omezováni na svobod .103 Na této 

skute nosti nebylo zhola nic pravdivého. 

8.2. Denní ád v centraliza ních táborech 

7.00 budí ek, ranní hygiena 

6.30 ranní mše svatá 

7.00 ranní cvi ení, procházení, služby provád ly úklid ubikací a chodeb 

7.30 snídan  

7.55 nástup k hlášení stavu, eholníci nastupovali ve skupinách na dv r nebo na chodbu 

8.00 skupiná i hlásily stavy, organiza nímu vedoucímu a ten pak veliteli tábora 

8.15 osv tová tvrthodinka, vedená politickým vedoucím 

8.30-12.30 denní zam stnání 

12.30-14.00 ob d, p i kterém byly p ed ítány noviny nebo asopisy, pak následoval 

odpo inek 

14.00-18.00 denní zam stnání, zhruba dvakrát týdn  se v dob  od 16.00-18.00 konala 

politická výchova, politické p ednášky, promítání sov tských film  

18.00 denní rozkaz, skupiná i hlásili stavy, politický vedoucí etl denní rozkaz 

                                                             
102 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
1996, s. 84-85. 
103 Srov.  VAŠKO  1990  –  Václav  VAŠKO:  Neml ená  kronika  katolické  církve  v  eskoslovensku  po  druhé  
sv tové válce 2. Praha 1990, s. 165. 
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19.00 ve e, poslouchaly se rozhlasové zprávy, etli se noviny, vedly se politické 

diskuze, dvakrát týdn  se promítal film, služba uklízela ubikace a spole né prostory, 

skupiná i podávali hlášení o vztazích mezi eholníky a vedoucími 

22.00 ve erka104 

8.3. Perzekuce salesiánských kn ží a bohoslovc  

V letech 1948-1964 bylo v zn no celkem šedesát salesián , z toho dva byli 

odsouzeni podmín . František Hnila a Št pán kardinál Trochta byli odsouzeni 

k nejvyššímu trestu. Kardinál Trochta byl odsouzen na 25 let a František Hnila na 

23 let. V t chto letech bylo v zn no v eských zemích 361 eholník  a ádových 

postulant . Tento po et zahrnuje i n kolik odsouzených uchaze  o vstup do ádu, kte í 

se pak eholníky nestali a také ty, kte í pozd ji z ádových spole ností vystoupili, 

protože i tito byli odsouzeni za ádovou innost.105  

Kardinál Trochta byl souzen ve dnech 22. a 23. 7. 1954 Nejvyšším soudem za 

trestné iny velezrady a špionáže. D vodem jeho obvin ní bylo, že od roku 1947 až do 

roku 1951 posílal do Vatikánu špionážní zprávy prost ednictvím internunciatury a po 

jejím zrušení p es západní ambasády. Špionážními zprávami bylo myšleno to, že zasílá 

zprávy z pastý ských list , církevních ob žník , o tom jaké jsou vztahy mezi státem 

a katolickou církví, zprávy o výsledcích z jednání mezi komunistickými p edstaviteli 

státu a katolické církve.  Rovn ž informoval o internaci biskup , v zn ní kn ží a o Akci 

K a všech d ležitých zprávách o d ní v katolické církvi v eskoslovensku. Aby se mezi 

ící lid dostaly pastý ské listy, nechal je distribuovat v pastora ních kalendá ích. 

Vládnoucí stran  vadilo, že biskup Trochta kolem sebe vybudoval tajnou sí  viká , 

kte í podle soudu sloužili k nep átelským innostem v i státu. Dalšími nekalostmi, 

které mu soud zazlíval bylo, že bez v domí ú ad  tajn  vysv til biskupa, n kolik desítek 

bohoslovc  z litom ického seminá e a osm salesiánských klerik  z Oseku, které 

vysv til o Velikonocích roku 1950. Trochta však k vysv cení obdržel z Vatikánu 

takzvané fakulty, které mu umož ovaly, aby mohl jmenovat svého zástupce a sloužit 

mši svatou mimo kostel bez liturgických od  a ná iní.  

P. Vojt ch Basovník, vyu oval morální teologii na salesiánském u ilišti 

v Oseku. Po zabrání kláštera byl internován v Oseku a v íjnu téhož roku byl odveden 

                                                             
104 VL EK 2003 – Vojt ch VL EK: Perzekuce mužských ád  a kongregací komunistickým režimem  
1948-1964. Olomouc 2003, s. 85-86. 
105 Tamtéž s. 150-151. 
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k PTP. Po smrti prvního eského salesiána Ignáce Stuchlého byl zvolen za jeho 

nástupce. Tuto funkci vykonával jen n kolik málo týdn , než byl zat en. Dva roky byl 

zn n, nejd íve ve Valdicích, potom byl p emíst n do dolu ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Z d vodu pozdní a špatné léka ské pomoci zam el na následky otravy krve 17. b ezna 

1955. 

P. Ludvík Otradovec byl zam stnán na Vysoké škole bá ské v Ostrav , kde 

pracoval jako laborant. V dubnu roku 1950 byl p evezen do Oseku a v zá í nastoupil na 

vojenskou službu. Jeho zdravotní stav mu nedovoloval výkon vojenské služby, proto 

byl v íjnu propušt n. Odešel do Opavy a pak se vrátil mezi salesiánské kleriky do 

Ostravy. V roce 1955 byl odsouzen za sdružování proti republice na dobu ty  let.  

P. Vojt ch Fuglík byl internován v Oseku, krátce poté byl povolán na vojnu, 

odkud byl ze zdravotních d vod  v lednu 1952 propušt n a v noval se mladým 

salesián m na Olomoucku.  

P. Jaroslav ík, po internaci v Oseku nastoupil na t i a p l roku do vojenské 

služby k jednotkám PTP. 

Salesián P. Stanislav Dvo ák byl internován v centraliza ním tábo e Osek 

a pozd ji p evezen do interna ního tábora v Želiv . Na svobodu byl propušt n roku 

1956 a za al pracovat na statku u své sestry v Olšence. Rodina však byla nucena v roce 

1959 vstoupit do JZD a odevzdat pole. P. Dvo ák za al, pak pracoval v JZD jako ú etní. 

V roce 1960 navštívil eskoslovensko misioná  P. Jan Med, který p ijel z Indie. 

P. Dvo ák se s ním setkal a toto setkání se mu stalo osudným. 13. b ezna 1963 byl 

zat en z d vod  podvracení republiky a protistátních úmysl . 

V Oseku byli též internováni salesiánští studenti, klerici: Ignác Tatýrek, Antonín 

Kotulán, Ji í Pavelka, František Chovanec, Josef Šim ík, Josef Pavlas, Zden k Chylík, 

Blažej Š astný, Emil Sláma, Jaroslav Kopecký.106  

Klerik Jaroslav Kopecký byl v internaci do roku 1952 a pak byl spolu 

s n kterými mladými kleriky p esunut na stavbu p ehrady Klí ava. Litom ický biskup, 

Št pán Trochta, ho tajn  vysv til na kn ze v roce 7. 1. 1961. Klerik Josef Topinka 

pracoval p ed zat ením a internací v Oseku jako chemik v pražské pekárn  na 

Vinohradech. Biskup Trochta jej vysv til na kn ze roku 1963. Klerik Josef Pekárek, byl 

                                                             
106 P.  Jaroslav Kopecký narozený 21. 4.  1924 v Sebranicích u Litomyšle je posledním žijícím salesiánem, 
který žil v klášte e Osek ješt  p ed internací v padesátých letech. Klášter Osek využívali salesiáni pro své 
studenty, kte í se cht li stát kn žími Dona Bosca. 
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zat en za ilegální innost v salesiánském ádu, ale v roce 1951 byl propušt n a za al 

studovat v Praze na konzervato i hru na housle a sbormistrovství. V roce 1955 musel 

nastoupit na vojenskou innost a v roce 1957 byl ne ekan  zat en. V roce 1965 

prob hlo jeho tajné kn žské sv cení.107   

8.4. Vzpomínky na interna ní tábor Osek 

V oseckém interna ním táboru nebyli jen salesiáni, ale i eholníci r zných ád  

a kongregací. Proto zde uvádím osobní sv dectví dvou internovaných. 

Prvním je františkán P. Benedikt Holota. „P esné datum p íjezdu si nepamatuji. 

První, kdo nás z brat í p ivítal, byl bratr Karel Dománek, jezuita. Bydlel jsem na cele 

s n kolika bratry laiky jezuity. Bylo to velmi dobré spole enství. Jejich ukázn nost ve 

mn  vzbuzovala obdiv. Ve volných chvílích jsem se p ipravoval na zkoušku z Nového 

zákona a Pavlových list . Brat i pracovali ve sklárnách v Chomutov . Mne s bratrem 

Emilem, otcem Bonaventurou a n kolika ostatními ur ili  pro práci v zahrad . Od rána 

do ve era jsme pro ezávali velký sad ovocných strom . Ráno jsem vylezl na strom a na 

vedlejší strom vylezl jeden otec Petrin. Byli jsme až ve špi kách strom , sed li jsme na 

tvích a probírali jsme spolu filozofii. Jindy jsme dobývali pa ezy. Nebylo ale všechno 

veselé, p išly také t žké chvíle. V takových okamžicích jsem se zašil do kvadratury 

a p emýšlel o možnostech, i o t ch nejhorších, co bude dál. Tenkrát mi bylo dvacet osm 

let. Všechno jsme brali tak trochu sportovn , a koli jsme v li, že jsme ve spárech 

voucího lva.“108  

Druhým je salesián P. Jan Med. „V noci ze 13. na 14. dubna obklí ily ozbrojené 

síly eholní domy hlavních mužských ád  a kongregací na celém území 

eskoslovenska. Zmocn nci je vpustili dovnit  a vzbudili nic netušící eholníky 

a poru ili jim, aby se rychle oblékli, vzali si s sebou jen to nejnutn jší a nastoupili do 

ipravených autobus . My salesiáni jsme mí ili do Oseku. Zatýkání bylo d kladn  

promyšleno a provedeno. Kdo nebyl tu osudnou noc p ítomen v klášte e a byl na 

seznamu vypracovaném zmocn nci, tak ho hledali tak dlouho, dokud nebyl nalezen. 

Transportu se vyhnuli pouze ti, kte í nebyli na seznamu a v tu dobu nepobývali 

v klášte e. Na n kterých místech zatýkání probíhalo násiln . Brn nští salesiáni byli do 

Oseku p iváženi spoutáni po dvou. V autobusu jeli celý den a nebylo jim dovoleno 

                                                             
107 Srov. VL EK 2003 – Vojt ch VL EK: Perzekuce mužských ád  a kongregací komunistickým režimem 
1948-1964. Olomouc 2003, s. 343-378. 
108 JEŽKOVÁ 2013 – Alena JEŽKOVÁ: Tichá srdce, kláštery a její lidé. Praha 2013, s. 132. 
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vykonat ani základní lidskou pot ebu. Každý autobus m l samoz ejm  ozbrojený 

doprovod. P ísn  dbali na to, aby akce prob hla v naprostém tichu a obyvatelé si ni eho 

nevšimli.“109  

Osobních sv dectví je zaznamenáno n kolik, ale pro svoji práci jsem vybral dv , 

abych tím nastínil pohled toho, kdo internací prošel. N kte í pam tníci ješt  žijí a jsou 

svojí v rností Hospodinu velikým p ínosem pro dnešní dobu, která mnohdy zapomíná 

na minulost.  

8.5. Hospoda ení a život v interna ním tábo e 

V roce 1951 byly zahájeny práce v truhlá ské díln , kde nep etržit  pracovalo 

10 eholník , kte í opravovali nábytek svezený z ostatních klášter  a poté ho nabízeli na 

trhu. Touto prací bylo získáno pro tábor 4,5 milionu korun. Hospodá ský dozorce 

centraliza ního kláštera František Halama navrhoval aby, podle jeho slov, 

neproduktivní a starší eholníci p tašedesáti let byli propušt ni. M li se vracet ke svým 

íbuzným, aby se o n  postarali, protože díky jejich odchodu by se mohly zvýšit 

finan ní výsledky hospoda ení. Zhruba po roce se stav internovaných eholník  

snižoval. Podle r zných kritérií byli eholníci odváženi na r zná místa, nemocní 

a p estárlí byli propušt ni, docházelo také k úmrtím, až se stav stabilizoval na po tu 

mezi 150-160 osob.  

Aby internovaní eholníci nepobývali v klášte e jen tak ne inn  a tím 

vyprazd ovali státní pokladnu, bylo zapot ebí je n jak zam stnat na r zné dobrovolné 

nebo nucené práce, za které získávali finan ní odm nu, tu ovšem pobírala správa 

centraliza ního kláštera. Nap íklad se pracovalo pro sklárny v Duchcov , kerami ku 

v Libkovicích, pilu v Jeníkov  a Komunální služby v Oseku. Ostatní byli za azováni do 

vlastní výroby v klášte e, nap íklad v truhlárn , v zeliná ství, v sada ství, ve stájích, ve 

vep ín , v slepi árn , v kuchyni a na jiných r zných místech kláštera, kde bylo pot eba. 

Dokladem o zam stnávání eholník  mimo klášter jsou smlouvy, které byly uzavírány 

s organizacemi, které eholníky zam stnávaly. Kup íkladu p i stá ení piva v pivovaru 

v Duchcov  pracovali eholníci za mzdu, která byla vyplácena správ  kláštera. Pracovní 

doba byla od 14:00 do 22:00 hodin. eholníci museli pokrýt odpolední sm nu, na 

kterou pivovar nenalezl d lníky.  

                                                             
109 Srov.  K ÍŽKOVÁ  1996  –  Marie  R t  K ÍŽKOVÁ:  Kniha  víry,  nad je  a  lásky,  70  let  p sobení  salesián  
v echách a na Morav . Praha 1996 s. 91-92. 
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eholníci museli zásadn  pracovat v naprosté odlou enosti od civilních 

zam stnanc . Ti, kte í s nimi museli nezbytn  p ijít do styku, byli vhodnou formou 

pou eni, aby s nimi nevedli rozhovory. Vedení závodu se zavázalo, že eholníky bude 

usm ovat politicky. Toto byl jediný možný styk eholník  s vn jším sv tem. Vedení 

centraliza ního tábora m lo pravomoc k tomu, aby mohli povolovat opušt ní 

uzav eného prostoru jen za prací nebo do nemocnice, a to pouze za doprovodu 

referenta. Opušt ní prostoru za výhradn  soukromými záležitostmi mohl zpo átku 

povolit jen Státní ú ad pro v ci církevní, a to až po konzultaci s hlavní správou Státní 

bezpe nosti. Pozd ji však, zejména když po et internovaných narostl po vyklizení 

ženských klášter , mohl povolení vydat Okresní výbor KS  po p edchozí konzultaci 

s církevním referentem. Hlavními dohlížiteli byli vybraní pracovníci ze Státního ú adu 

pro v ci církevní a pozd ji jimi byli pracovníci z církevního sekretariátu vlády 

a ministerstva školství a kultury.  

Jeden z dohlížitel  byl Vladimír Zedler, jež byl dosazen do funkce p ednosty 

Náboženské matice, ten plnil do písmene všechny komunistické p edpisy namí ené proti 

ád m. Obklopil se dvaa ty iceti p íslušníky Státní bezpe nosti a t mi obsadil klí ové 

funkce v Náboženské matici, v eské katolické charit  a v Centraliza ních táborech. 

S t mito svými spolupracovníky pak uskute oval proticírkevní politiku v etn  násilí 

a masového porušování základních lidských práv eholník  a eholnic.  

Do vedení Katolické charity se dostal Miroslav Wajsl, který spole  s Josefem 

Plojharem110 a Janem Márou byli elními utla ovateli eholí. Nepopsatelným zp sobem 

ni ili a na r zná místa rozvezli nep eberné množství um leckých a kulturních památek 

a cenností, které po staletí eholníci v klášterech shromaž ovali a uctívali po mnoho 

generací. Sakrální p edm ty a pom cky z drahých kov  a ornát  byly vyvezeny p es 

podnik zahrani ního obchodu Darex, který anonymn  vykupoval p edm ty z drahých 

kov , nebo byly prodány v bazarech. Do dnešní doby se neví, kde skon ilo 120 krabic 

s cennostmi z drahých kov , které byly uloženy v trezoru Státní banky. Pouze ást 

z nich se dostala do Státní zkušebny pro drahé kovy s úmyslem získat surové zlato. 

žné vybavení kláštera bylo p enecháno r zným organizacím. Nap íklad nábytek, 

                                                             
110 Josef Plojhar, ímskokatolický kn z, který i p es d razný zákaz biskup  v politické innosti vstoupil 
do politiky a stal se ministrem zdravotnictví. Za tento p estupek byl suspendován. V d sledku usnesení 
biskupské porady 3. kv tna 1948 bylo dáno na v domí, že kn z který by bez dovolení svého ordiná e 
kandidoval, bude ipse facto suspendován, zbaven pravomoci sloužit mši svatou a vykonávat kn žské 
povinnosti. Srov. VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Neml ená kronika katolické církve v eskoslovensku po 
druhé sv tové válce 2. Praha: 1990, s. 39-40, 30. 
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psací stroje, u ební pom cky využil Svaz eské mládeže, školy nebo i sekretariát 

Komunistické strany.  

8.6. Budování Charitního domu pro ádové sestry 

Do roku 1953 byli v oseckém klášte e internováni eholníci, které postupn  

emis ovali do r zných interna ních klášter  nap  všemi eholemi a v polovin  

tohoto roku byli z Oseku vyvezeni nebo propušt ni poslední eholníci. Koncem ervna 

bylo do kláštera p evezeno asi t icet eholnic, které byly p edtím internovány v klášte e 

v Hejnicích. Hlavním zmocn ncem nad eholními sestrami byl ustanoven Josef 

Souhrada, p íslušník Státní bezpe nosti, uvoln ný pro tento ú el zvláštním rozkazem 

ministerstva národní bezpe nosti. Práce schopné eholnice byly nasazeny do výrobních 

podnik  v okolí kláštera.   

Osecký klášter získal nový název: Charitní d m. 1. íjna 1953 byl klášter p edán 

do správy obrozené eské katolické charity. V právních stanovách byl nazván jako 

Zaopat ující ústav pro vysloužilé eholnice.111 A v roce 1954 zde byl z ízen charitní 

domov pro t i sta sester ze šesti r zných eholí. Sestry zde žily do roku 1993.112 V ele 

této organizace stál, komunistický režimem dosazený, eholník Jan Mára, len 

Rytí ského ádu k ižovník  s ervenou hv zdou. Byl tam dosazen pouze jako duchovní 

osoba, která m la krýt komunistické plány spojené s hospoda ením v klášterech. 

Správci oseckého kláštera hospoda ili po svém, nic a nikdo jim nebránil ve správ  

budovy. Kradlo se, plenilo se vše, co bylo použitelné, opravy se provád li jen ty 

nejnutn jší, a to ješt  takovým zp sobem, jaký je neslu itelný s lidským rozumem. 

Devastace klášterního areálu došla tak daleko, že v roce 1966 požádala správa objektu 

Charita a Náboženská matice o p edání ásti objektu památká m. Byly jim také 

sv eny um lecké p edm ty, které zde ješt  z staly po astých nájezdech kunsthistorik  

a muzejník , kte í tím tak obohacovali státní galerie, muzejní sbírky a mnohdy i své 

vlastní sbírky. Za správce tohoto institutu byl jmenován František Halama. Charita 

vytvá ela pro internované eholnice nelidské podmínky pro život. Bezbožní správci 

a tém  celý personál šikanoval a urážel eholní sestry. Byly nuceny samy vykonávat 

nejt žší práce spojené s provozem a životem v klášte e. Snad nejt žší prací v zimním 

období bylo p inášet palivo na vytáp ní n kolika desítek kamen pomocí et zového 

                                                             
111 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
Osek 1996, s. 84-87. 
112 JEŽKOVÁ 2013 – Alena JEŽKOVÁ: Tichá srdce, kláštery a její lidé. Praha 2013, s. 125. 
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výtahu na uhlí.113 Paraleln  se životem sester v klášte e byly provád ny prohlídky pro 

ve ejnost. Sestry se však s turisty nesetkaly, protože byly od sebe dob e odd leny. 

Prohlídka zahrnovala prohlídku v kostele, kapitulní sí  a k ížovou chodbu.114 Pr vodci 

byli dostate  vyškoleni tak, aby nijak turisty nábožensky neovlivnili.   

8.7. Kone né období interna ního tábora  

Podle personální knihy, která se dodnes dochovala, dosáhl po et eholník , kte í 

prošli interna ním táborem Osek na 694 osob. Z toho vyplývá, že tém  polovina 

internovaných eholník  prošla internací v Oseku. Prvním z nich byl salesián P. Josef 

Novosad, nejmladším byl salesián P. Josef Preisler, narozen 18. 1. 1932, a nejstarším 

byl redemptorista Bernardin áka, narozený 29. 5. 1864, kterému bylo p i deportaci 

86 let. 

O tomto hr zném inu Komunistické strany, který byl soudruhy nazván Akce K, 

vyklízení klášter , se dozv la i zahrani ní spole nost a stalo se to p edm tem 

sv tového skandálu, o kterém se též dozv l svatý otec Pius XII., etní oficiální 

edstavitelé západních stát  a evropské osobnosti kulturního a politického života. 

Komunistický režim se s touto pro n  nep íjemnou situací vypo ádal tak, že místo 

ozna ení interna ních klášter  se za alo používat ozna ení centraliza ní klášter 

a dozorc m se za alo íkat referenti.115 Tyto nesmazatelné události z stanou však 

nav ky zapsány v historii oseckého kláštera. Kéž se mnozí pou í a tyto hr zné události 

se v tomto klášte e ani v eském národ  neopakují.  

                                                             
113 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
Osek 1996, s. 87-88. 
114 Srov.  FEUERBACH  2012  –  Mario  FEUERBACH:  Klášter  Osek,  poutní  místo  Mariánské  Rad ice  
a cisterciáci. Litvínov, 2012, s. 77. 
115 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
Osek 1996, s. 88. 
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9. Snaha o návrat n meckých oseckých cisterciák  zp t do 

Oseku  

9.  

9.1. Pražské jaro 1968 

Rok 1968 byl ve znamení uvoln ní politického systému v eskoslovensku, proto 

ose tí mniši žijících v N mecku p emýšleli o návratu zp t do Oseku. Tehdy zažehla 

op t malá jiskra nad je na návrat zp t do kláštera nebo alespo  spravedlivého posouzení 

otázky sudetských N mc .116 Jejich úsilí však bylo marné, protože Komunistická strana 

neumož ovala obnovení mužských eholních komunit. 

9.2. Ustanovení p evora n mecké osecké komunity 

O Velikonocích roku 1970 se setkalo malé spole enství oseckých cisterciák  

žijících v N mecku s generálním opatem Sieghardem Kleinerem ve východním Berlín . 

Jeho vycestování do NDR bylo i p es osobní snahy biskupa Spülbecka n kolikrát 

zabrán no. Výsledkem jeho návšt vy bylo ustanovení P. Ewalda Fuchse p evorem 

administrátorem malé cisterciácké komunity. P. Ewald byl velký optimista, avšak 

mnišskému zp sobu životu byl za léta prožitá v klášte e zna  vzdálen. Roku 1976 

evzal P. Ubald Kansy ú ad a titul p evora administrátora pro roztroušené osecké 

konventuály  Osek-Rosenthal  a  Langwaden.  P evor  Ubald  se  také  staral  o  to,  aby  se  

nau il horno-lužickosrbskou  a m l takové znalosti, aby bez problém  ovládal 

hovorovou  a mohl bez problém  sloužit lidem tohoto kraje. Po roce 1990 se 

P. Ubald obvzvlášt  zasloužil o znovuvytvo ení moravského kláštera Porta Coeli 

v Tišnov  u Brna.117 

9.3. Rok 1990 a volba oseckého opata 

Roku 1990 se zm nil ádov  právní status pro komunitu Osek-Rosenthal.   

V roztroušeném oseckém konventu také vznikla myšlenka na návrat do spole ného 

domu v klášte e Osek. Všichni n me tí ose tí mniši schopni volby se spole  sešli 

a zvolili v Langwadenu tam jšího p evora delegáta Bernarda Thebe za opata do kláštera 

Osek, se všemi právy a povinnostmi jako opat. Bohužel se nesplnila o ekávání ohledn  

znovuoživení oseckého ádového života navzdory enormní snahy opata Bernarda. 

kolik mnich  do Oseku p išlo, ale dlouho zde nepobyli. Z stal zde pouze jeden, 

                                                             
116 Ze sv dectví P. Norberta Rauera, narozeného v roce 1945. 
117 Tamtéž. 
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P. Charbel Schubert.118 Nový opat Bernard Thebe, p išel z n meckého kláštera 

v Langwadenu do zcela zdevastovaného kláštera v Oseku. Nový opat se nem l 

v klášte e ani na co posadit, protože veškeré vybavení kláštera bylo rozkradeno a nový 

opat musel vše za ít budovat od za átku. Jeho prvním úkolem bylo upravit vlastnické 

vztahy ke klášteru tak, aby mohla za ít materiální a duchovní obnova kláštera. 

Pochopení se mu dostalo u nástupce jednoho z nejv tších viník , u Náboženské matice. 

Ta se díky novému vedení navrátila k p vodnímu poslání, sloužit ímskokatolické 

církvi a pomohla k tomu, aby mohl být klášter navrácen. 

V administrativním procesu snahy o navrácení kláštera zp t cisterciák m byly 

odhaleny zr dnosti majetkových p esun , ke kterým docházelo za p edchozího režimu. 

Nalezla se i právní cesta spo ívající v tom, že Náboženská matice, která neoprávn  

získala klášter se vším, co k n mu p íslušelo, darovala zp t klášter cisterciáckému ádu 

sn  p ed skon ením totalitního režimu. Naopak Památkový ústav v Ústí nad Labem 

opustil klášter velice neochotn , aniž by ádn  p edal zanechané kulturní památky, 

o které se tak nedostate  staral. Ostatní organizace, jako jsou muzea a galerie, které 

mají ve svých expozicích a depozitá ích nejvzácn jší osecké památky, je odmítají vydat 

a nadále je zadržují.119 Poslední cisterciácký mnich kláštera Osek, P. Charbel Schubert, 

byl po smrti opata Bernarda120 byl rozhodnutím generálního opata p eložen do 

Bochumu-Stiepel, kde žije dodnes.121 

9.4. Sou asnost 

Ve dnech 1. a 2. srpna 2011 se konala v n meckém Waldsassen pracovní sch ze 

átel opatství Morimond ve Francii a Spolek p átel kláštera Osek, kde se jednalo 

o budoucnosti oseckého kláštera. Jednání dosp lo k názoru, že alespo  v dohledné dob  

je vylou ené znovuosídlení kláštera cisterciáky. Na jednání se probíraly i možnosti 

využití celého areálu. Dosp lo se k názoru vytvo it takzvanou pracovní skupinu Osek 

pod vedením generálního prokurátora, dále pak možnost konat každoro ní Evropské 

cisterciácké dny, vybudovat spolupráci s trapisty z Nového Dvora a udržovat kontakty 

mezi ádem, správcem kláštera, biskupem litom ickým, cistercia kami v Mariensternu, 

Marienthalu a Waldsassenu, s obláty Panny Marie, n meckým kruhem p átel kláštera 

                                                             
118 Tamtéž. 
119 Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. 
Osek 1996, s. 89. 
120 Opat Bernard Thebe zem el 27.3.2010. 
121 Ze sv dectví P. Norberta Rauera, narozeného v roce 1945. Sv dectví bylo zaslané e-mailem  
21. 10.  2013. 
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Osek, a evangelickými cisterciáckými d dici v N mecku. Generální opat zvažuje 

o p edání kláštera do opatrování biskupu litom ickému.122 Litom ický biskup Jan 

Baxant má jako dispozici dosadit do kláštera administrátora nebo fará e, který tam bude 

moci vykonávat duchovní správu. V sou asné dob  tam dojíždí duchovní správce 

z Mariánských Rad ic n mecký kn z P. Michael Philipp Irmer.123 Prohlídky pro turisty 

se v klášte e konají každý den krom  pond lí. P i prohlídce se turisté dozv dí o vzniku 

kláštera a cisterciáckém ádu, z historie 20. století se však turisté mnoho nedozv dí. 

Jedním d vodem je, že toto období historie není zcela zpracováno a mnohé se ješt  

neví. Návšt vník shlédne interiér kostela, k ížovou chodbu a kapitulní sí , která je 

jednou z nejstuden jších místností v celém klášte e. B hem roku se v klášte e po ádají 

koncerty, vernisáže, p ednášky, výstavy, p vecká soust ed ní, hudební festivaly 

a duchovní cvi ení. 

 

 

 

                                                             
122 Srov. FEUERBACH 2012 – Mario FEUERBACH: Klášter Osek, poutní místo Mariánské Rad ice 
a cisterciáci. Litvínov 2012,  s. 79. 
123 Ze sv dectví litom ického biskupa Jana Baxanta, narozeného roku 1948, p i osobním setkání dne  
20. 3. 2014. 
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Záv r 

edložený nástin si nem že init nárok na úplnost zpracování, protože téma si 

neslo za cíl seznámit tená e s cisterciáckou spiritualitou a zp sobem života, zevrubné 

popsání nejd ležit jších událostí spojených s oseckým klášterem. V historii se objevuje 

mnoho lidských p íb  a osud , což vede ke stálé otev enosti k dalšímu studiu 

a bádání. Hlavní p ínos této práce m že spo ívat v tom, že se jedná o první zpracování 

souhrnného nástinu d jin oseckého kláštera ve 20. století. O klášte e bylo napsáno již 

kolik knih, ale žádná z nich nepopisuje samostatné události 20. století. 

Dá se íci, že cisterciácký ideál si od svého po átku zachovává svoji autonomii 

až do dnešních dn . Život v samot , v ml ení a sou asn  touha po vnit ním pokoji, 

íkání se sebe sama má smysl proto, aby se následováním Krista v cisterciácké 

kontemplaci napl ovalo a žilo evangelium. Cisterciácká spiritualita a život prošel 

v pr hu staletí n kolika prom nami. První mniši obývali nehostinné krajiny, kam by 

nikdy nikoho nenapadlo, že by se tam usídlil. Byla to v tšinou místa uprost ed les  

a bažin. Dnešní cisterciácké kláštery se p evážn  nacházejí uprost ed lidské civilizace 

a v tšina z nich byla zbudována z popudu šlechtických rodin. P vodním ideálem 

svatého Bernarda bylo žít z výt žku vlastních rukou, co si sami mniši vyp stují, to 

budou jíst a bude jim poskytovat obživu. Práce a modlitba, to je hlavní poslání 

mnišského cisterciáckého ádu i dnes. V tichu mluví B h. V prostorách 

kontemplativního cisterciáckého kláštera poznává eholník velikost a krásu Boha 

Stvo itele. Benediktovo ádové motto: Ora et labora - Modli se a pracuj, které p evzali 

cisterciáci, mají stále p ed o ima a napl ují je svým životem skrytým v Bohu za zdmi 

kláštera. 

Použitá literatura nem že popsat veškeré události spojené s osudy oseckých 

cisterciák , internovaných eholník  a zam stnanc  kláštera, protože každý lov k má 

sv j životní p íb h a vzpomínky. Snažil jsem se zaznamenat n kolik osobních sv dectví 

lidí, kte í si v živé vybavují, co se tehdy stalo, to m že pomoci k ucelenému pohledu na 

jiny osudu kláštera. Vždy to budou spojené vzpomínky s osudem národa, který ve 

20. století prošel mnoha temnými obdobími. Nevy erpal jsem též všechna sv dectví 

internovaných osob, nebo  ješt  mnozí žijí a své p íb hy uchovávají na dn  své duše. 

Nezabýval jsem se podrobn  životem a posláním posledního oseckého opata Bernharda 

Thebe. Jeho osobnost by si sama zasloužila samostatné zpracování, protože jeho 



63 
 

sobení v Oseku je zaznamenané ve spoust  lidí, jimž rozdával radost a odvahu 

v následování Krista a napl ování evangelia. 

ležitou ástí práce je písemné sv dectví Johanna Bartla, správního ú edníka 

a nebýt jeho p íb hu, byla by zna ná ást historie po átku odsunu n meckých 

cisterciák  uml ena. Nejednalo se pouze o události uzav eného klášterního života, ale 

také zde vystupuje role místních obyvatel a jejich vliv na n . Tomu dosti napomohl 

íchod salesián  roku 1946 a jejich innost v obci a okolí.  

Období padesátých let bylo pro všechny eholníky a kn ze velikou životní 

zkouškou, které bylo ve znamení mnohých výslech , v zn ní a poprav. V tomto období 

si  eská katolická církev získala pro Boží království mnoho sv tc ,  u n kterých se již 

zahájil proces blaho ení. 

Po roce 1989 obnovila v tšina ád  a kongregací znovu své p sobení po 

násilném ukon ení v padesátých letech 20. století. I do oseckého kláštera se vrátil život. 

Tehdy klášter op t obsadili cisterciáci. Dne 21. b ezna 1991 p išel opat Bernhard Thebe 

v po adí jako ty icátý pátý. P estože byl klášter zcela zdevastován, dokázal v krátké 

dob  jej u init alespo  z ásti obyvatelným. Po opatov  smrti v roce 2010 rozhodl 

generální opat, že cisterciák P. Schubert nem že v klášte e z stat sám a tak tvo it 

komunitu. Od té doby je klášter osi elý a v dohledné dob  se neuvažuje, že by n jaký 

cisterciák p išel a obnovil zde komunitní život. 

Období od roku 1945–1990 pat í nepochybn  k t m nejtemn jším v celé historii 

oseckého kláštera. Staletí píle, práce, d iny a usilovného snažení v mnišském od íkání 

se tomuto sv tu ve prosp ch budování Božího království na zemi a služb  lidem 

z blízkého i dalekého kraje se obrátilo tém  vnive . Zbývá už je v it a doufat, že B h 

toto místo, které bylo po n kolik století duchovn  živé, znovu probudí k životu. 
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Seznam použitých zkratek 

 

p. – íslo popisné 

DDR – N mecká demokratická republika 

Dr. – Doktor 

JUDr. – doktor práv  

JZD – Jednotné zem lské družstvo 

Km – kilometr  

KS  – Komunistická strana eskoslovenska 

MNV – Místní národní výbor 

NSDAP – Národn  socialistická n mecká d lnická strana 

P. – pater (ozna ení kn žského titulu) 

PTP – Pomocné technické prapory 

SA – organizace, která náležela k Národn  socialistické n mecké d lnické stran  

SDB – salesián Dona Bosca 

SNB – Sbor národní bezpe nosti 

Srov. – srovnej 

S. – strana 

SS – ozbrojená organizace Národn  socialistické n mecké d lnické strany 

Sv. – svatý 

Tzv. – tak zvan  

USA – Spojené státy americké 

ÚV KS  – Úst ední výbor Komunistické strany eskoslovenska 
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