
SUMMARY 

 

Významná kulturní památka klášter Kladruby  se nachází   v 

západních Čechách, v okrese Tachov. Leží na trase z Plzně na 

Rozvadov, přesněji třicet kilometrů západně od Plzně a pět 

kilometrů jižně od Stříbra. 

Osudy obce i kláštera jsou pevně provázané. Středověk pro 

ně byl dobou rozkvětu a významnosti. K výraznému rozkvětu 

Kladrub přispěla výhodná poloha při norimberské zemské stezce 

a nalezení stříbrných rud v okolí. Proto již v roce 1230 

Václav I. povýšil Kladruby na město, a tím získaly městská 

privilegia (jako třeba právo konat trhy, právo hrdelní a právo 

várečné) jako jedno z prvních sedmi sídel v Čechách. Díky 

bohatství stříbrných rud byla nedaleko od Kladrub koncem 12. 

století založena hornická osada Stříbro. Samotný klášter 

benediktinů, který je nejstarší v Čechách, byl založený roku 

1115 přemyslovským knížetem Vladislavem I. Ten je zde také 

pochován, a je tak jedním z několika málo českých knížat 

pohřbených mimo Prahu. V období 12. až 14. století byl klášter 

jedním z nejdůležitějších článků církevní moci nejen v 

západních Čechách, ale i v celém království. 

Klášter sehrál významnou úlohu i v příběhu a tragédii Jana 

Nepomuckého. Václav IV. uvažoval o tom, že by v Kladrubech 

zřídil biskupství, aby omezil moc pražského arcibiskupství. 

Právě Jen Nepomucký mu to svým jednáním z pozice generálního 

vikáře znemožnil. Zaplatil za to cenu nejvyšší. Během 

husitských válek a bojů Jiřího z Poděbrad proti Panské jednotě 

byl klášter několikrát vydrancován a zpustošen. Po třicetileté 

válce a zvýšeném vlivu katolické církve se zdálo, že se začíná 

znovu vzmáhat. Za dob opata Maura Finzgutha (1712 až 1728) byl 

obrovský kostel, původně dvouvěžová románská bazilika, 

přestavěn v barokně gotickém stylu pod vedením fenomenálního 

českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho 



Aichela. Celý čtyřkřídlý trakt nového konventu byl budován pod 

taktovkou významných barokních stavitelů bratří 

Dientzenhoferových. Činnost kláštera byla později ukončena 

osvícenským panovníkem Josefem II. a jeho dekretem o rušení 

klášterů z roku 1785. V roce 1825 budovy zakoupil kníže 

Windischgrätz. Po druhé světové válce sloužil objekt státnímu 

statku a v sedmdesátých letech se objekt dostal do péče Ústavu 

státní památkové péče a slouží dodnes jako památkový objekt. 

 


