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Česko
•	 Benediktinské	arciopatství	v	Břevnově
•	 Klášter	Broumov
•	 Benediktinské	opatství	v	Emauzích
•	 Klášter	Kladruby
•	 Benediktinské	opatství	v	Rajhradě
•	 Klášter	Sázava
•	 Regionální	muzeum	v	Teplicích
•	 Muzeum	Vysočiny	Třebíč

5



Benediktinské arciopatství v Břevnově
K O N T A K T

Benediktinské arciopatství v Břevnově
Markétská 28/1

169 01 Praha 6 - Břevnov
Tel.: +420 220 406 111

R E Z E R V A C E
Prohlídka: tel.: +420 220 406 270, e-mail: klaster@brevnov.cz 

W E B
www.brevnov.cz
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V průběhu více než tisícileté historie Břevnova, který byl od svého založení významnou náboženskou, ale také kulturní i 
hospodářskou institucí, byl mnišský život na tomto místě několikrát přerušen — naposledy v roce 1950, kdy byl břevnov-
ský klášter stejně jako ostatní kláštery komunistickou vládou zrušen. Obnova života benediktinských mnišských komunit 
v Břevnově i na dalších místech v naší zemi, a také opravy klášterních budov, započaly po roce 1989 a pokračují i nyní.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Ladronka 
•	 poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku

STRUČNÁ HISTORIE
Benediktinští mniši jsou podle Řehole křesťané, kteří se společně v komunitě modlí a pracují. Modlitbou se myslí modlitba 
soukromá (zvláště tzv. lectio divina, rozjímavá četba bible) a veřejná, liturgická (tzv. opus Dei, dílo Boží: eucharistická bo-
hoslužba a divinum officium, bohoslužba hodin v chóru). Za jistý druh modlitby považují benediktini i práci: podle polohy 
kláštera a dispozic bratří jde o práci manuální, v duchovní správě a ve školství, vědeckou. Mniši skládají čtyři sliby: slib chu-
doby, čistoty, poslušnosti společně se jim v benediktinské tradici říká „obrácení mravů“) a slib stability (doživotní stálosti 
v některém klášteře, respektive v té které komunitě).

Stávající podoba klášterní zahrady je výsledkem celkové barokní úpravy areálu K. a K. I. Dientzenhofery a dílčích úprav poz-
dějších. Klauzurní, tj. dolní část, v níž stojí samotný objekt kláštera, je veřejnosti přístupná denně od 6:45 do 20:00; (pavilon 
zvaný Vojtěška, podle legendy místo setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava při založení kláštera, je přístupný pouze v 
rámci prohlídky s průvodcem). Tzv. horní sad (severně od kláštera, nad klauzurní částí) je otevřen stále.

Jak se tam dostat
Autem: Z dálnice D1 na jižní spojku, směr Smíchov, za 
Barrandovským mostem do Zlíchovského tunelu, směr Břevnov až 
do Strahovského tunelu. Z něj pak vlevo po Patočkově. 

Autobusem: MHD po Praze, tramvajemi 22 a 25 do stanice 
Břevnovský klášter.

Otevírací doba
všední dny: jen předem objednané skupiny
letní čas — sobota a neděle: 10.00; 14.00; 16.00
zimní čas — sobota a neděle: 10.00; 14.00
Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, 
románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským 
sálem. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut. 

Co můžete navštívit
Vnitřní prostory kláštera

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupné

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Broumov
K O N T A K T

Klášter Broumov
Klášterní 1

550 01 Broumov
Tel.: +420 491 521 283

E-mail: vkcb@broumovsko.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídka: prohlidky@broumovsko.cz, +420 491 521 283 

W E B
www.klasterbroumov.cz

8



Klášter Broumov
K O N T A K T

Klášter Broumov
Klášterní 1

550 01 Broumov
Tel.: +420 491 521 283

E-mail: vkcb@broumovsko.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídka: prohlidky@broumovsko.cz, +420 491 521 283 

W E B
www.klasterbroumov.cz

Areál broumovského kláštera nabízí návštěvníkům klidné prostředí v centru města Broumov. Je ukázkou vrcholné barokní 
architektury a zvláště pak klášterní chrám sv. Vojtěcha patří bezesporu mezi nejzdobnější kostely v Evropě. 

V tomto chrámu, který je součástí prohlídkového okruhu, naleznete velké množství různých relikviářů, tzn. schránek ob-
sahujících pozůstatky svatých, např. relikviář sv. Vojtěcha, Vavřince, Klementa a mnoha dalších. Nejcennější památkou 
broumovského kláštera je jistě kopie Turínského plátna, která byla nalezena v klášterním kostele v roce 1999. Expozici 
Turínského plátna doplněnou vzácnými liturgickými rouchy můžete zhlédnout v klášterním refektáři. Další zajímavou 
místností, která stojí za navštívení, je knihovna s 17 tisíci svazky a vzácným globusem.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 skalní města Adršpach, Teplice nad Metují, Ostaš
•	 Broumovská skupina kostelů
•	 Klášter Police nad Metují

STRUČNÁ HISTORIE
Území Broumovska daroval v roce 1213 král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu. O skutečném osídlování krajiny lze 
hovořit od roku 14. století, kdy město Broumov založili benediktini za pomoci německých kolonistů, protože z něho chtěli 
učinit výchozí bod dalšího pronikání na sever a severovýchod. Během husitských válek význam Broumova značně vzrostl, 
neboť klášter na Břevnově byl 20. května 1420 vypálen husity a několik řeholníků bylo při tom upáleno. Opat Mikuláš II. se s 
několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, mezi jinými například i ohromný 
rukopis bible, tzv. „CODEX GIGAS“, jež se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku. Přesídlení opatů z Břevnova 
do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města a celého zdejšího kraje. V období baroka byl 
klášter přestavěn Kryštofem a Kyliánem Ignácem Dientzenhofery.

Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Klášter je v 
současné době samostatným subjektem a není osazen řeholní komunitou. Opatství je administrováno z Prahy - Břevnova 
(administrátor P. Prokop Siostrzonek OSB) a správcem kláštera je Přemysl Sochor.

Jak se tam dostat
Autem: z Prahy po dálnici D11 do Hradce Králové, dále po silnici E67 
do Náchoda a z něho vede komunikace 303 až do Broumova.
Autobusem: dopravní spojení z Hradce Králové

Otevírací doba
Duben – Říjen: PO – NE/ 9 – 16
Listopad – Březen: PO – NE/ 10 - 15
Areál broumovského klášter je spolu s klášterní kavárnou, otevřený 
návštěvníkům po celý rok.
Možnost ubytování a stravování v areálu.

Co můžete navštívit
Vnitřní prostory kláštera

Nabídka pro rodiny s dětmi
Speciální prohlídky a akce

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupné

PRAKTICKÉ INFORMACE

dana.cernotova
Lístek s poznámkou
odstranit roku



Benediktinské opatství v Emauzích
K O N T A K T

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Vyšehradská 49/320, 

128 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 221 979 228 

E-mail: emauzske.opatstvi@tiscali.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídky: tel: 221 979 228, e-mail: emauzske.opatstvi@tiscali.cz

W E B
www.emauzy.cz
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Původně středověký klášter v centru Prahy. Nejcennější památkou dochovanou v křížové chodbě je cyklus nástěnných 
maleb podle námětů ze Starého a Nového zákona; tzv. Emauzský cyklus z druhé čtvrtiny 14. století. Kromě křížové chodby 
je přístupný rovněž klášterní kostel, Císařská kaple s beuronskou výzdobou a barokní refektář a rajský dvůr.

Opatství benediktinů bylo vybudováno ve 14. století ve slohu vrcholné gotiky. Nejcennější památkou dochovanou v křížové 
chodbě je cyklus nástěnných maleb podle námětů ze Starého a Nového zákona; tzv. Emauzský cyklus z druhé čtvrtiny 14. 
století. Komunitu v současnosti tvoří tři členové, kteří obývají menší část budov, zbytek rozsáhlého areálu řád pronajímá 
ke kancelářským účelům, příležitostně ke společenským akcím, konferencím apod. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Vyšehrad  
•	 budova Novoměstské radnice na Karlově náměstí 
•	 Památník heydrichiády v Resslově ulici. 

STRUČNÁ HISTORIE
Klášter založil roku 1347 král a pozdější císař Karel IV.; dokončené budovy byly slavnostně posvěceny na Pondělí velikonoční 
roku 1372. Čtení textu z evangelia o setkání Krista s učedníky v Emauzích, které se váže k této události, vedlo k pozdějšímu 
pojmenování „V Emauzích“, zkráceně „Emauzy“. Klášter osídlili benediktini z Chorvatska, pozvaní panovníkem, aby v Če-
chách obnovili tradici bohoslužby ve slovanském jazyce. Při překládání a opisování knih užívali typického písma – hlaholice. 
V husitském období unikl klášter ničení, zřejmě pro své výlučné postavení v církevním životě; dokonce v Emauzích vznikl 
jediný mužský utrakvistický klášter. K rekatolizaci došlo na konci 16. století.

Roku 1635 uvedl císař Ferdinand III. Do Emauz benediktiny ze španělského Montserratu. Za jejich působení začal být kláš-
ter barokně upravován a přestavován. Španělští benediktini přinesli do Emauz kult Panny Marie Montserratské. V roce 
1880 získala klášter benediktinská kongregace z Beuronu, jíž Bismarckova antiklerikální kampaň donutila opustit Němec-
ko. V prostředí této kongregace se rozvinulo výlučně církevní umění, tzv. Beuronská umělecká škola.  Beuronští umělci 
nově vyzdobili interiéry kláštera a současně proběhla i přestavba budov v historizujícím duchu.

Za nacistické okupace došlo ke zrušení kláštera, opat a několik řeholníků bylo internováno v koncentračním táboře. V úno-
ru 1945 zasáhly klášter bomby při anglo-americkém náletu. V roce 1950 byly řeholní instituce v Československu zrušeny a 
rekonstrukce budov se přizpůsobila novému využití pro účely vědy a zdravotnictví. Benediktinský řád se do Emauz vrátil 
v roce 1990, kdy získal klášter zpět v restituci. V klášterním kostele posvěceném v roce 2003 se konají pravidelné boho-
služby.

Jak se tam dostat
Klášter je dobře přístupný městskou hromadnou dopravou (stanice 
metra Karlovo náměstí a tramvají č. 3, 6, 10, 18, 24 v bezprostřední 
blízkosti).

Otevírací doba
Květen – Září: PO – SO/ 11 – 17
Duben, Říjen: PO – PÁ/ 11 – 17
Listopad – Březen: PO – PÁ/ 11 – 14

Prohlídky nejsou organizovány, návštěvník obdrží průvodcovský 
text (různé jazykové verze), s nímž lze volně procházet přístupné 
prostory. 

Co můžete navštívit
Bývalý refektář
Císařskou kapli a klášterní kostel

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Kladruby
K O N T A K T

Správa kláštera Kladruby
Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra

Tel.: +420 374 631 773
E-mail: kladruby@npu.cz 

R E Z E R V A C E
Prohlídka kláštera: kladruby@npu.cz, tel.: +420 374 631 773 

W E B
www.klaster-kladruby.cz
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Klášter Kladruby byl založen knížetem Vladislavem I. Výstavba byla vedena v románském slohu s prvky gotiky. Nejvýznam-
nější přestavba kláštera se odehrála v letech 1712 - 1726 pod vedením stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla, který přesta-
věl barokně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta. V klášteře se nachází též lapidárium 
soch Matyáše Bernarda Brauna.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Město Kladruby 
•	 Město Stříbro 
•	 Jízdárna Světce

STRUČNÁ HISTORIE
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115 knížetem Vladislavem I., který byl v klášteře pochován. Kníže 
klášteru věnoval velký majetek. Klášter sloužil jak k řeholní činnosti, tak k diplomatickým jednáním. Během následujících 
staletí vliv kláštera klesal a opět vzrůstal. Roku 1712 byla započata přestavba chrámu Panny Marie pod vedením barokního 
stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla, která trvala až do roku 1726. Nový architektonický styl byl nazýván barokní goti-
kou a Santini se stal jeho reprezentantem. Pod Santiniho vedením bylo přestaveno trojlodí a vybudována monumentální 
kopule, která vypadá jako koruna zavěšená nad hlavní lodí chrámu. Dále bylo přebudováno západní průčelí a severní čelo. 
Do vstupního štítu byla dána monumentální socha Panny Marie, která odkazovala na románské a gotické tradice kláštera. 
Vnitřní prostory byly korunou prosvětleny nad křížením kostela a oltářní prostor je vyplněn oltářem podle Santiniho ná-
vrhu. Chrám Panny Marie byl vysvěcen roku 1726 a dodnes je jedním z největších v Čechách. Po jeho dostavbě započala 
výstavba nového konventu a nové prelatury. Tu již řídil architekt Klilián Ignác Dienzenhofer. Klášter vzkvétal po všech 
stránkách, ovšem v době osvícenství začal stát stále častěji zasahovat do klášterních pravomocí. Ke zrušení benediktin-
ského kláštera přikročil císař Josef II. v roce 1785. Klášterní objekty od roku 1798 sloužily jako vojenský špitál, roku 1800 
ubytovna pro vojsko, pak nemocnice, opět kasárna a roku 1818 invalidovna. 

Polní maršál a kníže Alfréd I. Kandidus Windischgrätz roku 1825 kupuje v dražbě klášter a panství. Polovina částky mu je za 
věrnost rakouské monarchii odpuštěna. Pořádně se ale o panství nestaral, protože sídlil v nedalekém Tachově. Roku 1864 
nechal Alfréd II. Mikuláš Windischgrätz vybudovat v konventu pivovar, chrám Panny Marie byl ponechán v tehdejším sta-
vu. Po roce 1918 vymírá hlavní větev Windischgrätzů a probíhá pozemková reforma, kdy rod ztrácí své panství v Tachově. 
Nový majitel Ludvík Aladár Windischgrätz se stěhuje do Kladrub, kam sebou přivezl i rozsáhlou knihovnu a archiv rodiny. 
Zde rod Windischgrätzů sídlí až do roku 1945. Kladruby jsou poté konfiskovány na základě dekretu prezidenta republiky a 
stávají se majetkem státu. 

Jak se tam dostat
Autem: po dálnici D5, ze které odbočíte na exitu 107. Nejbližší větší 
město v okolí kláštera Kladruby je Stříbro, z něhož se do kláštera 
dostanete po silnici č. 193 (směr Horšovský Týn a Domažlice).

Autobusem: Výstupní stanice „Kladruby, okres Tachov“ 
nebo „Kladruby - U školy“. Zastávka se nachází cca 900 metrů 
od areálu kláštera.

Vlakem: Výstupní stanice „Stříbro“. Zastávka se nachází cca 5 km 
od kláštera po modré turistické trase, nebo cca 6 km po silnici 
č. 193. Ze Stříbra do Kladrub se dostanete také autobusem.

Otevírací doba
Duben, Říjen: SO – NE/ 10 – 16
Květen – Září: ÚT – NE/ 10 – 16

Co můžete navštívit
Vnitřní prostory kláštera

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Pro předem objednané skupiny nabízíme tzv. 
„kombinovanou prohlídkovou trasu“

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinské opatství v Rajhradě
K O N T A K T

Benediktinské opatství Rajhrad 
Klášterní 1

664 61 Rajhrad u Brna
Tel.: 547 229 136

E-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídka: tel. +420 547 229 126, e-mail: prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz 

W E B
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz
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Po internaci benediktinů v roce 1950 byla tato památka státem tak nezodpovědně zanedbávána, že nyní musí být na re-
konstrukci vynakládány značné prostředky. Dosud nejnákladnějšími opravami byly práce na statickém zajišťování základů 
a horní stavby objektu. Klášter je nemovitou kulturní památkou a v tomto objektu se nachází další kulturní památka - 
mobiliář knihovny a knihovní fond, který představuje 64.000 historických svazků. Většina tohoto knihovního fondu byla 
do poloviny roku 2004 uložena v západním křídle kvadratury kláštera. Knihy byly umístěny v nevyhovujícím provizorním 
prostředí, ve staticky narušené části, která již měla být vyklizena. V současné době je již obnova knihovny dokončena a 
knihy jsou vráceny zpět na svá místa. V západní části je dnes již provedeno statické zajištění budovy. Severní, východní a 
jižní křídla kvadratury jsou v současné době již zrekonstruována a slouží především pro Památník písemnictví na Moravě.

V roce 2012 proběhla rekonstrukce jižního křídla prelatury, které dnes slouží jako výstavní prostory. Západní křídla prela-
tury a kvadratury dosud čekají na rekonstrukci. Opatský chrám sv. Petra a Pavla je trvale využíván k bohoslužbám. Přilehlá 
fara je sídlem řádu. Hospodářské objekty kláštera jsou k různým účelům využívány jen z části. Zbytek těchto budov nebylo 
možné z důvodu havarijního stavu používat. I ty se postupně opravují.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Stará rajhradská pila
•	 Rajhradský mlýn
•	 Klášter sester Těšitelek

STRUČNÁ HISTORIE
Benediktinské opatství v Rajhradě prožilo v předchozích desítiletích velmi těžké období. V roce 1950 v rámci akce “K“ bylo 
opatství přepadeno speciálními jednotkami Státní tajné bezpečnosti a jednotkami Lidových milicí. Komunita byla roz-
prášena do tak zvaných “soustřeďovacích klášterů“, které plnily funkci koncentračních táborů pro řeholníky. Opat Václav 
Pokorný a jeho spolubratři byli internováni v Králíkách, Hejnicích, Oseku a Želivě. Po propuštění z internace bratři nesměli 
žít společně a nesměli veřejně nosit řeholní oděv. Komunita postupně vymírala a pád komunismu přežili jen dva otcové, P. 
Pavel v Kněžském domově na Moravci a P. Benedikt, který od státu převzal zdevastované budovy opatství, nemohl pro svůj 
vysoký věk opatství dál řídit. Řízení dočasně zajišťoval břevnovský benediktin P. Radim Valík, a to až do příchodu obnovené 
komunity v červenci roku 1997. Za pomoci rakouských a německých benediktinských klášterů se podařilo opravit budovu 
fary a vytvořit tak konvent pro tříčlennou komunitu. Cílem tohoto malého společenství bylo zajistit kontinuitu benedik-
tinského řádu v Rajhradě, obnovit život v tomto opatství a pokusit se zachránit zničené budovy, které jsou nemovitou 
kulturní památkou.

Původní benediktinská komunita zde byla založena v roce 1048, kdy sem přišli benediktini z Břevnova. 

Jak se tam dostat
Autem: z Prahy -  směr Brno - venkov po dálnici 
Autobusem: z Prahy – Brno-Pohořelice-Rajhrad
Vlakem: Praha- Brno – Rajhrad

Otevírací doba
OPATSKÝ CHRÁM: je otevřený celoročně od 9:00 do 17:00 hod. 
(v létě déle) Společná modlitba mnišské komunity probíhá denně 
a to: v 6:00, ve 12:45, v 19:00 PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ 
květen - září 9:00 - 17:00 h. (mimo pondělí) říjen - duben 9:00 - 
16:00 h. (mimo pondělí)

Co můžete navštívit
Vnitřní prostory kláštera

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupné

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Sázava
K O N T A K T

Národní památkový ústav - správa kláštera v Sázavě
Zámecká 72, 285 06  Sázava

Tel.: +420 327 321 177, e-mail: sazava@npu.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídky začínají v předem vypsaných časech. 

V jiných obdobích pro skupinky nad 7 osob jsou prohlídky možné pouze, 
dovolí-li to provozní podmínky po předběžné domluvě a rezervaci.

W E B
www.klaster-sazava.cz
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Klášter Sázava
K O N T A K T

Národní památkový ústav - správa kláštera v Sázavě
Zámecká 72, 285 06  Sázava

Tel.: +420 327 321 177, e-mail: sazava@npu.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídky začínají v předem vypsaných časech. 

V jiných obdobích pro skupinky nad 7 osob jsou prohlídky možné pouze, 
dovolí-li to provozní podmínky po předběžné domluvě a rezervaci.

W E B
www.klaster-sazava.cz

Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. Založený  poustevníkem Prokopem v místě jeho poustevny nad řekou Sázavou 
ve spolupráci s přemyslovskými knížaty Oldřichem a Břetislavem I. V 11. století benediktinské duchovní centrum se slovan-
skou vzdělaností, která byla dědictvím apoštolů Slovanů sv. Cyrila a sv. Metoděje. Kontakty a výměna kulturních hodnot 
s Kyjevskou Rusí. Areál Sázavského kláštera je přístupný zájemcům o komentovanou prohlídku exteriérů a interiérů bý-
valého konventu a poutního chrámu zpravidla od dubna do října. Prohlídky začínají v předem vypsaných časech. V jiných 
obdobích pro skupinky nad 7 osob jsou prohlídky možné pouze, dovolí-li to provozní podmínky po předběžné domluvě a 
rezervaci. Zahraničním návštěvníkům zpravidla zapůjčujeme průvodcovský text v polském, anglickém, německém nebo 
španělském jazyce. Volně a bez vstupného si může návštěvník prohlédnout exteriéry nebo si odpočinout na severní za-
hradě kláštera se základy kostela sv. Kříže z 11. století. Celoročně je však možné navštívit pravidelné bohoslužby v poutním 
římskokatolickém chrámu sv. Prokopa. Příležitostně se v klášterním areálu konají také koncerty a jiné kulturní pořady. 
V souvislosti s oslavami svátku sv. Prokopa na začátku července je možné se také zúčastnit Svatoprokopské poutě.  Během 
poutních slavností jsou poutníkům k uctění vystavované také další svatoprokopské památky: rámě sv. Prokopa, lžička sv. 
Prokopa a koflík, ve kterém měl Prokop proměnit vodu ve víno.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Turistické cesty a cyklostezky přírodou
•	 Huť František s unikátní výstavou moderního sklářského umění „Cesty skla“
•	 Románský kostelík sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici v Rovné 
•	 Hrad Český Šternberk
•	 Kutná Hora – památky UNESCO
•	 Zámek Konopiště

STRUČNÁ HISTORIE
Areál kláštera má silné genia loci, kde se potkávaly v průběhu dějin různé duchovní a kulturní proudy. Je také čítankou 
architektury a umění románského období, gotiky, baroka až po neorenesanční klasicismus.  Zajímavostí jsou archeologické 
základy laického kostela sv. Kříže z 11. století na severní zahradě a nikdy nedostavěný gotický chrám s vysokými pilíři jižní 
lodě z rudého pískovce. V barokní výzdobě chrámu sv. Prokopa krom jiného najdete zázračný Milostný obraz sv. Prokopa a 
v kryptě chrámu relikvii tohoto českého zemského patrona.  Nejkrásnější prostorou bývalého konventu je gotická kapitulní 
síň z doby vlády císaře Karla IV. s nástěnnými malbami oslavujícími lidské mateřství Matky Boží Panny Marie. Unikátními 
zobrazeními jsou tzv. Madona Sázavská vedoucí za ruku asi pětiletého Ježíška a těhotná Panna Marie.  Následuje expozice 
Staroslověnská Sázava s řadou středověkých slovanských i latinských rukopisů a archeologických nálezů. Součástí expo-
zice je také barokní refektář a gotická tzv. opatská kaple. V křížové chodbě se nyní postupně odkrývají po zrušení kláštera 
za josefínských reforem světskými majiteli zabílené barokní fresky inspirované svatoprokopskými legendami a příběhy z 
dějin kláštera. Byly objevené v roce 2007 na více než 1000m2 stěn.

Jak se tam dostat
Autem: po dálnici D1 (Praha-Brno), sjezd na 34 km (Ostředek) 
a dále 10 km do města Sázavy.

Autobusem: z Prahy linkou PID č. 382 z konečné stanice metra 
trasy „C“ „Háje“, výstupní stanice: Sázava-Černé Budy (u mostu), 
ke klášteru asi 3 minuty pěší chůze.

Otevírací doba
duben, říjen: SO,NE, svátky od 10.00-15.30 hod.
květen, září: ÚT-NE: od 10.00-15.30 hod.
červen: ÚT-NE: od 10.00-17.00 hod.
červenec-srpen: ÚT-NE: od 10.00-17.15 hod.

Co můžete navštívit
Areál Sázavského kláštera

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti.

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupné

PRAKTICKÉ INFORMACE



Regionální muzeum v Teplicích
K O N T A K T

Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14, 

415 01 Teplice
Tel.: +420 412 359 000

E-mail: info@muzeum-teplice.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídky: tel.: +420 412 359 000, e-mail: info@muzeum-teplice.cz

W E B
www.muzeum-teplice.cz
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Regionální muzeum v Teplicích
K O N T A K T

Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14, 

415 01 Teplice
Tel.: +420 412 359 000

E-mail: info@muzeum-teplice.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídky: tel.: +420 412 359 000, e-mail: info@muzeum-teplice.cz

W E B
www.muzeum-teplice.cz

Bývalý ženský klášter sv. Jana Křtitele v Teplicích je nyní součástí zámku. Klášter založený druhou českou královnou Juditou 
Durynskou je pravděpodobně i místem jejího posledního odpočinku. Archeologické výzkumy posledních 70 let prokázaly, 
že nebyl za husitských válek vypálen ani nikterak výrazně poničen. V dnešní době je možné objekt navštívit v rámci expo-
zice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích v místním regionálním muzeu a to v přízemí nedávno zrekonstruovaného 
tzv. románského křídla zámku. V expozici, která se snaží klášter představit v evropském kontextu, nalezneme v osmi sá-
lech kromě architektonických článků i písemné prameny a grafiky reprezentující místo. Autoři expozice rovněž dokreslují 
stavební historii na dvou modelech kláštera. Na dotykových obrazovkách a promítačkách multimediální místnosti běží 
filmy o archeologických výzkumech z 50. let 20. století, při kterém byly nalezeny možné ostatky druhé české královny 
Judity Durinské.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Lázeňské město Teplice
•	 Naučná stezka audioteplice.cz

STRUČNÁ HISTORIE
Královský klášter v Teplicích byl založen druhou českou královnou Juditou Durynskou kolem roku 1160. Písemné prameny 
se častěji o konventu zmiňují až od závěru 13. století (1278), kdy byl zpustošen. Poté se na celé půlstoletí ocitl ve finanční 
tísni. Duchovní správu nad klášterem zajišťoval mužský konvent z nedalekých Postoloprt. Klášter začal prosperovat až 
za vlády Karla IV a to především zásluhou schopných abatyší Anny (působila v létech 1356—1370) a Markéty (1385—1414). 
Zajímavé je, že ani období husitských válek nedošel klášter k větší úhoně navzdory útoku husitů z roku 1421. Až roku 1426 
byl klášter napaden katolickým vojskem a zpustošen odvetou za předchozí údajné příměří s kacíři. O rozsahu poškoze-
ní toho není mnoho známo, ale konvent se pravděpodobně udržel až do roku 1435, kdy čerstvě zvolená abatyše Eliška 
z Doubravice píše dopis, z něhož plyne, že teplické sestry benediktinky byly v té době absolutně bez prostředků a v exilu. 
Kronika Bartoška z Drahovic uvádí, že Jakoubek z Vřesovic drží roku 1435 mimo jiné i město Teplice. V listopadu 1437 jemu 
a budoucím dědicům zapsal král Zikmund zboží kláštera. Jeptišky místo opustily a pravděpodobně odešly do kláštera sv. 
Jiří na Pražském hradě.

Po skončení husitských válek byly bývalé klášterní budovy přebudovány na světské opevněné sídlo, které se v pramenech 
objevuje jako „hrad“ nebo „tvrz“. Práva kláštera definitivně zanikla roku 1512, kdy se teplické panství změnilo na svobodný 
statek.

Jak se tam dostat
Autem: z Prahy hlavní tah E55. 
Autobusem: Autobusové a vlakové nádraží ve městě.

Otevírací doba
Celoročně denně kromě pondělí
úterý - pátek / 12 - 17 
sobota a neděle 10 - 12 a 13 - 17 

Co můžete navštívit
Expozice v muzeu

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Vzdělávací programy

PRAKTICKÉ INFORMACE



Muzeum Vysočiny Třebíč
K O N T A K T

Muzeum Vysočiny
Zámek 1

674 01 Třebíč 
Tel.: 568 610 022, 777 746 982 

E-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídka: tel. 568 610 022, 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz 

W E B
www.muzeumtr.cz
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Muzeum Vysočiny Třebíč
K O N T A K T

Muzeum Vysočiny
Zámek 1

674 01 Třebíč 
Tel.: 568 610 022, 777 746 982 

E-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

R E Z E R V A C E
Prohlídka: tel. 568 610 022, 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz 

W E B
www.muzeumtr.cz

Bazilika sv. Prokopa v areálu největšího benediktinského kláštera na Moravě je kulturní dominantou západomoravské 
metropole Třebíč. Pro tuto baziliku z počátku 13. století nemáme v českém ani moravském prostředí obdoby. Stavba je 
prostřednictvím jednotlivých článků (např.: severní portál, trpasličí galerie, krypta) nositelem porýnské románsko-gotické 
architektury první čtvrtiny 13. století. Památka zapsaná spolu s židovskou čtvrtí na seznam UNESCO v roce 2003 je pří-
stupna široké veřejnosti.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Židovská čtvrť v Třebíči 
•	 Porta Coeli v Předklášteří (cisterciácký ženský klášter)
•	 Žďár nad Sázavou (bývalý cisterciácký klášter) 

STRUČNÁ HISTORIE
Na pomezí znojemského a brněnského údělu založili v neobydlené krajině řeky Jihlavy v roce 1101 moravští Přemyslovci 
Oldřich a Litold benediktinský klášter. Svou rozsáhlou fundací založili největší benediktinský klášter své doby na Moravě, 
a ještě do pozdního středověku byla živá představa o založení kláštera Konrádovci. Nicméně místo, jež bylo později i chrá-
něno hradbami, bylo pro benediktiny osudným. Po husitských bouřích, které otřásly hospodářskou základnou kláštera, 
se na Třebíč přihnalo uherské vojsko. V květnu roku 1468 byl klášter oblehnut uherským vojskem. Morava se dostala pod 
uherskou správu, klášterní majetek byl zabrán světskými pány, klášter byl obsazen vojskem. Opatství bez hospodářského 
zajištění nemohlo vykoupit zastavený majetek a samo bylo odkázané na podporu zástavních pánů. Mezi lety 1524 a 1536 
byli benediktini z Třebíče vyhnáni.

Klášter v roce 1557 koupil rod Osovských, který začal s jeho přestavbou na šlechtické sídlo. Další stavební zásahy proběhli 
za Valdštejnů, kteří panství spravovali od roku 1613. Zámek byl přebudován do barokní podoby a později i bazilika po mno-
ha letech získala zpět svoje původní náboženské určení. Baroknímu staviteli Františku Maxmilianu Kaňkovi pozvaného 
Valdštejny vděčíme za šetrné stavební zásahy do konstrukce středověké stavby.

Jak se tam dostat
Autem: dálnice D1 a odbočit ve Velkém meziříčí, 
odkud je to do Třebíče 22 km. 

Autobusem a vlakem: z Prahy i Brna několik spojů včetně 
přímých  linek z Prahy a Brna 

Otevírací doba
Červen – Září: PO – NE/ 9-18
Říjen – Květen: PO – NE/ 9 – 17, PÁ/ 9 - 15
Celoročně v pátek je poslední prohlídka s průvodcem ve 14 hodin, 
od 15 hodin je bazilika volně přístupná. 

Co můžete navštívit
Několik muzejních expozic

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupné

PRAKTICKÉ INFORMACE



Slovensko

22



Slovensko
•	 Farní	Kostel	Nanebevzetí	Panny	Marie	v	Diakovcích
•	 Farní	Kostel	Nejsvětějšího	Spasitele	v	Hronovcích	–	Čajakově
•	 Klášter	Hronský	Beňadik
•	 Benediktinský	klášter	sv.	Kosmy	a	Damiána
•	 Románský	klášterní	kostel	v	Rimavských	Janovcích
•	 Klášter	Proměnění	Pána	v	Samporu
•	 Klášter	Skalka
•	 Klášter	sv.	Hypolita	v	Nitře	na	úpatí	vrchu	Zobor

23

dana.cernotova
Zvýraznění
Farní kostel v Hronském Beňadiku



Farní Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Diakovcích
K O N T A K T

Farnosť Diakovce
Diakovce 108

925 81 Diakovce
Tel.: +421 31 77 952 20

E-mail: farnost.diakovce@abu.sk

R E Z E R V A C E
Tel.: +421 31 77 952 20, E-mail: farnost.diakovce@abu.sk).

W E B
www.diakovce.sk

24



Farní Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Diakovcích
K O N T A K T

Farnosť Diakovce
Diakovce 108

925 81 Diakovce
Tel.: +421 31 77 952 20

E-mail: farnost.diakovce@abu.sk

R E Z E R V A C E
Tel.: +421 31 77 952 20, E-mail: farnost.diakovce@abu.sk).

W E B
www.diakovce.sk

Kostel Panny Marie v Diakovcích patří na území Slovenska spolu s klášterem v Hronském Beňadiku, kostely v Hronovcích 
- Čajakově a v Rimavských Janovcích a také s kaplí na Skalce nad Váhem mezi dodnes funkční sakrální stavby, vybudované 
ještě v období středověku pro benediktiny. Kostel i jeho boční Kaple sv. Štěpána krále je jedinou, dodnes stojící částí zanik-
lého kláštera. Představuje cenný příklad románské cihlové architektury. Vyznačuje se neobvyklou dvojpodlažní dispozicí. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 termální koupaliště Diakovce
•	 románsky kostel v obci Čierny Brod–Heď
•	 vodní kolový mlýn Tomášikovo
•	 Vodní dílo Gabčíkovo

STRUČNÁ HISTORIE
Úrodná oblast dnešních Diakovcí patřila od raného středověku (asi už od začátku 11. století) benediktinskému arciopatství 
v Pannonhalmě. Mniši z Pannonhalmy zde měli velkostatek, na kterém si zařídili jeden ze svých hospodářských dvorů, tzv. 
grangii. Už před rokem 1102 zde existoval kostel zasvěcený Panně Marii. Ten se stal jádrem filiálního kláštera (převorství) 
podřízeného opatství v Pannonhalmě. V roce 1228 slavnostně vysvětili nový kostel této filiálky, opět zasvěcený Panně Ma-
rii. Kostel se zachoval dodnes, i když v pozměněné podobě, na které se nejvíce podepsala přístavba novorománské baziliky 
v 19. století. Původní část kostela patří k nejvýznamnějším ukázkám středověké klášterní architektury na území Slovenka. 
Charakteristickým znakem této stavby je dvojpodlažnost a cihlový materiál, ze kterého byly postavené nejen obvodové 
zdi, ale také jejich plastická výzdoba. 

Převorství v Diakovcích existovalo do konce 16. století. Po krátkém období šíření reformace mezi městským obyvatelstvem 
bylo v roce 1636 vráceno pannonhalmským benediktinům. Řeholníci tu působili do roku 1787, kdy byl klášter zrušený v 
rámci josefinských reforem. Opět se vrátili koncem 19. století a zůstali až do násilného zrušení kláštera v roce 1950. Kláš-
terní kostel přešel určitými stavebními zásahy (nadstavba věží, úprava západního průčelí, oprava klenby) v 18. století. Zá-
sadní přestavba se uskutečnila v letech 1872 až 1875, kdy podle plánů architekta Fridricha Schuleka přistavěli k západnímu 
průčelí kostela novou trojlodní novorománskou baziliku.

V bližším i vzdálenějším okolí Diakovic se zachovala celá řada menších pozdně románských sakrálních staveb, jejichž cih-
lová architektura prozrazuje možný vliv diakovského kostela. Nacházejí se v oblasti hlavního toku Dunaje, jeho největšího 
ramene Malého Dunaje (kostely na Žitném ostrově) a také v oblasti Dolního Pováží (Gáň, Malá Mača), kde je možné najít 
malebné přírodní zákoutí a také další turisticky atraktivní cíle, jako např. vodní mlýny (Tomášikovo, Jelka) nebo vodní díla 
(Kráľová, Gabčíkovo). 

Jak se tam dostat
Autem: Silnice R1, sjezd Galanta, dále po silnici 507 do destinace 
Diakovce.
Autobusem: pravidelná autobusová doprava z města Šaľa; 
autem směr Šaľa a odtud směr Diakovce (4 km).

Otevírací doba
Návštěva kostela je možná v čase bohoslužeb anebo na základě 
domluvy se správcem farnosti.

Co můžete navštívit
Kostel

PRAKTICKÉ INFORMACE



Farní Kostel Nejsvětějšího Spasitele 
v Hronovcích – Čajakově

K O N T A K T
Farnosť Hronovce
Jána Zelenyáka 16, 
935 61 Hronovce

Tel.: +421 36 779 60 22
E-mail: hronovce@nrb.sk

R E Z E R V A C E
Tel.: +421 36 779 60 22, E-mail: hronovce@nrb.sk

W E B
www.hronovce.sk
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Farní Kostel Nejsvětějšího Spasitele 
v Hronovcích – Čajakově

K O N T A K T
Farnosť Hronovce
Jána Zelenyáka 16, 
935 61 Hronovce

Tel.: +421 36 779 60 22
E-mail: hronovce@nrb.sk

R E Z E R V A C E
Tel.: +421 36 779 60 22, E-mail: hronovce@nrb.sk

W E B
www.hronovce.sk

Zaniklý klášter v Hronovcích – Čajakově (někdejším Lekýru) patřil do skupiny asi 12 středověkých klášterů na území dnešní-
ho Slovenska, o kterých můžeme spolehlivě říci, že to byly benediktinské kláštery (spolu s kláštery v Nitře – Zoboru, Hron-
ském Beňadiku, Diakovcích, Bzovíku, Skalce nad Váhem, Rimavských Janovicích, Krásné nad Hornádem, Klížskom Hradišti, 
Ludanicích, Mengusoviach–Štôle a Prievidzi). Jedinou dodnes částečně zachovanou stavbou bývalého kláštera je dnešní 
farní kostel. Pod jeho barokní úpravou se skrývají původní zdi pozdně románského chrámu. Patřil mezi větší, trojlodní 
klášterní kostely. Měl kamenosochařskou výzdobu, ze které známe několik fragmentů. Trojlodní bazilikové uspořádání 
a také známé architektonické články naznačují, že to byla zřejmě reprezentativní stavba. Dějiny i architektura kláštera v 
Čajakově ještě jen čekají na své důkladné prozkoumání. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Levice – románsky kostel v místní časti Levice–Kalinčiakovo, hrad a jiné památky
•	 Štúrovo – termální koupaliště VADAŠ
•	 Želiezovce – farní Kostel sv. Jiřího s částečně zachovanou gotickou architekturou a freskami v interiéru, barokní 

zámeček Esterházyovců, neogotická hrobka Esterházyovců na hřbitově, Městské muzeum

STRUČNÁ HISTORIE
Datum založení benediktinského opatství v Čajakově (předtím Lekýr) neznáme. Vznikl pravděpodobně v první polovině 13. 
století, kdy byl postavený také jeho dodnes částečně zachovaný klášterní kostel. V roce 1255 už existoval. Poměrně málo 
víme také o dalších osudech kláštera. Byl to zřejmě menší a chudší klášter, ale jeho pozdně románský kostel se vyznačoval 
honosnější trojlodní dispozicí a kamenosochařskou výzdobou. O jeho výstavbu se jistě přičinil blíže neznámý šlechtický 
zakladatel kláštera (snad se jmenoval Serafín, možná z rodu Kačičovců), který chtěl mít v Čajakově podobně reprezenta-
tivní klášterní kostel jako např. šlechtici z rodu Hunt-Poznanovců vybudovali v nedaleké Bíni. Klášter zanikl krátce po roce 
1508, i když opatství titulárně ještě nějaká čas existovalo. Klášterní kostel je jediným stojícím pozůstatkem jeho architek-
tury. Zachoval se v barokizované a torzální podobě. Západní část kostela byla zničená výbuchem na konci 2. světové války.  

Jen 9 km jižně od Čajakova je obec Bíňa s kostelem zaniklého premonstrátského kláštera, který patří mezi nejvýznamnější 
románské stavební památky na území Slovenska. Jeho architektura úzce souvisela s architekturou blízkého královského a 
arcibiskupského hradu v Ostřihomi. Severním směrem je možné z Čajakova na cestě do Levíc navštívit Želiezovce s původ-
ně gotickým farním Kostelem sv. Jiří či barokním zámečkem Esterházyovců. Na malé odbočce leží obec Jur nad Hronem, 
kde se v přestavěné podobě zachoval románský Kostelík sv. Jiřího.

Jak se tam dostat
Autem: například směrem z Levíc na Ostřihom
 (Esztergom, HU) – cesta 76 (asi 30 km).

Autobusem: pravidelná autobusová a železniční doprava z Levíc.

Otevírací doba
Návštěva kostela je možná v čase bohoslužeb anebo na základě 
domluvy se správcem farnosti

Co můžete navštívit
Kostel

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Hronský Beňadik
K O N T A K T

RKFÚ
Pod kláštorom 1

966 53 Hronský Beňadik 
Tel.: +421 45 689 31 98

E-mail: hronsky.benadik@nrb.sk

R E Z E R V A C E
Několik dní předem na tel.: +421 45 689 31 98

W E B
http://farnosthronskybenadik.webnode.sk/
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Klášter Hronský Beňadik
K O N T A K T

RKFÚ
Pod kláštorom 1

966 53 Hronský Beňadik 
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E-mail: hronsky.benadik@nrb.sk

R E Z E R V A C E
Několik dní předem na tel.: +421 45 689 31 98

W E B
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Bývalý benediktínský klášter v Hronském Beňadiku je nejstarší a nejvýznamnější stojící benediktinskou kulturní památ-
kou na Slovensku. Leží v krásném prostředí v údolí řeky Hron na okraji Štvanických vrchů, je jednou z nejvýznamnějších 
gotických staveb na Slovensku. Jeho počátky sahají až do 11. století, kdy tu benediktiny usadil uherský král Gejza I. Tento 
panovník se velmi štědře postaral také o jeho hmotné zabezpečení a umožnil tak, aby se klášter v Hronském Beňadiku 
stal jednou z nejvýznamnějších a nejbohatších církevních institucí středověkého Uherského království. Benediktini klášter 
opustili v 16. století a klášter prošel následně významnými fortifikačními úpravami v souvislosti s protitureckou obranou. 
V současnosti funguje jako farní úřad a sídlo misijní řehole pallotinů. Také dnes nás stavba tohoto někdejšího benediktín-
ského kláštera a kostela ohromuje svojí krásou a majestátností a přitahuje svojí jedinečnou atmosférou.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Příroda vhodná pro turistiku
•	 Vodní nádrž Lipovina
•	 Skalní obydlí Brhlovce
•	 Zřícenina Levického hradu
•	 Regionální muzea v Nové Bani, Levicích či Zlatých Moravcích

STRUČNÁ HISTORIE
Počátky kláštera v Hronském Beňadiku sahají do 11. století, kdy se uherský král Gejza rozhodl na tomto místě vybudovat 
klášter zasvěcený sv. Benediktovi.  Dochované prameny nám umožňují souvisleji sledovat dějiny kláštera a jeho vzrůstající 
význam až od 13. století. Určitou překážkou jak duchovního, tak i hmotného rozvoje kláštera byly neustále majetkové spo-
ry, které vedli opati zejména s ostřihomským arcibiskupem. Navzdory tomu bylo opatství v Hronském Svátém Beňadiku 
jednou z nejbohatších církevních institucí v Uhersku. Následující staletí se nadále nesou ve znamení sporů kláštera s ost-
řihomským arcibiskupem, v 15. století dokonce dochází k vypálení kláštera husity. V 16. století dochází v dějinách kláštera 
po všech stránkách k určitému úpadku. Po roku 1528 už v jeho čele nestáli opati ale jen správcové, které určoval král, s 
čímž souvisel také chaos, který tu nastal, ať už v majetkových záležitostech anebo v duchovní sféře. K uspořádání těchto 
složitých poměrů došlo až po roku 1565, kdy se majitelem opatství stala Ostřihomská kapitula. Navzdory finančním těž-
kostem, které na klášter doléhaly ve 14. a 15. století, se v tomto období uskutečnila rozsáhla přestavba kostela i klášterních 
budov v gotickém slohu. Celé 17. a 18. století se nese ve znamení oprav částí kláštera, které byly poškozené při tureckých 
nájezdech. Další pohromou, která klášter postihla, byl požár, který se rozšířil z vesnice 31. července 1881. Škody, které tento 
požár způsobil, byly obrovské a muselo se začít s další velkou rekonstrukcí. V rámci ní byla z kostela odnesena větší část 
toho, co zůstalo z jeho původního, gotického zařízení. Oltáře byly přenesené do různých jiných kostelů a další památky 
skončily v arcibiskupském muzeu v Ostřihomi. Na přelomu 19. a 20. století proběhla v Hronském Beňadiku památková 
obnova, regotizoval se exteriér a do interiéru byly umístěny neogotické oltáře.

Jak se tam dostat
Autem: po rychlostní silnici R1, ze které je možné sjet přímo u této 
vesnice. Zaparkovat se dá přímo před kostelem. 
Autobusem: Přímé autobusové spojení je ze Zlatých Moravic 
a Levíc.
Vlakem: Přímé vlakové spojení z Levíc a ze Žáru nad Hronem.

Otevírací doba
Otevírací hodiny v době letní sezóny (od 1. června do 30. září):
pondělí – pátek: 10.00h – 12.00h, 13.00h – 16.00h
sobota: 13.00h-16.00h
Vstupné je dobrovolné.

Co můžete navštívit
Kostel
Křížová chodba

Nabídka pro organizované skupiny
Možnost objednat komentovanou prohlídku s průvodcem.

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinský klášter sv. Kosmy a Damiána
K O N T A K T

-

R E Z E R V A C E
-

W E B
www.obecludanice.sk
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-

W E B
www.obecludanice.sk

Benediktinský klášter sv. Kosmy a Damiána v Ludanicích je příkladem malého zeměpanského kláštera, ve kterém se měli 
mniši modlit za požehnání a spásu duše zakladatele a jeho rodu. Opatství je zajímavé svým východním patrociniem. Za-
svěcení východnímu světci se v Ludanicích vyskytuje také v případě dodnes stojícího farního kostela s částečně původní 
románskou hmotou (není prezentovaná). Z architektury opatství se nad zemí dodnes nic nezachovalo avšak z archeolo-
gicky prozkoumaného jižního křídla je (resp. v blízké budoucnosti bude) prezentovaná rekonstrukce na současné úrovni 
terénu s informačními tabulemi. Areál se nachází v centru obce a je součástí parku a dětského hřiště.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 benediktinské kláštery v Nitře na Zoboru a v Klížském Hradišti
•	 Oponický hrad

STRUČNÁ HISTORIE
Benediktinské opatství sv. Kosmy a Damiána v Ludanicích je příkladem malého země panského kláštera. Objekt stál nej-
dříve ve 13. století přičemž jižní křídlo (doposud jediné archeologicky prozkoumané) vybudovali až v následujícím století. 
V průběhu 16. až 18. století klášter úplně zanikl. Na jeho místě, v jižní části, postavila v 17. – 18. století Nitranská kapitula 
obytně-hospodářský komplex (asanovaný v 80-tých letech 20. století). Na větší, severní části kláštera, vznikl novověký 
hřbitov, který tu fungoval do konce 18. století. Větší část opatství, včetně kostela, leží na soukromém pozemku a doposud 
nebyla archeologicky zkoumaná. Na lokalitě je (resp. v blízké budoucnosti bude) v úrovni současného terénu prezentovaná 
rekonstrukce jižního křídla kláštera zahrnující také informační tabule. 

Jak se tam dostat
Autem: po silnici R1, sjezd na Sereď, dále silnicí 64 do obce Ludanice
Autobusem: Obec je dostupná pravidelnou autobusovou také 
železniční dopravou.

Otevírací doba
Areál zaniklého kláštera je stále otevřený a přístupný veřejnosti. 
Vstup do areálu je bezplatný. Areál je bez problémů přístupný také 
imobilním návštěvníkům. 

Co můžete navštívit
Prezentovaná rekonstrukce na současné úrovni terénu 
s informačními tabulemi.

Nabídka pro rodiny s dětmi
Areál se nachází v centru obce a je součástí parku a dětského 
hřiště.

PRAKTICKÉ INFORMACE



Románský klášterní kostel v Rimavských Janovcích
K O N T A K T

Farnosť Jesenské
Pekárenská  226
980 02  Jesenské

Tel.:  047 / 56 98 235 
E-mail:  farajesenske@gmail.com

R E Z E R V A C E
Prohlídka kostela: +421 047/56 77 113

W E B
www.rimavskejanovce.sk
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Románsky kostel v Rimavských Janovcích je vzácným skvostem regionu Gemer-Malohont. V rámci šíření vzdělanosti, kul-
tury, hospodářské, řemeslné, uměnovědné zručnosti a samozřejmě víry je pomyslnou alfou křesťanství v regionu. Svědek, 
který přežil téměř tisíc let. Atmosféru, ve které se odráží dění mnoha století nabízí i dnes. Je směsí síly náboženského pře-
svědčení a odolnosti vůči všemu co přinášela doba. Procítit ji je zážitkem, který mohou umocnit svým tajemným zvukem 
funkční a při bohoslužbách dodnes využívané vzácné barokní varhany. Vzhlédnout „nahoru” v tomto prostoru člověka 
přinutí nejen pokora v daném momentě, ale také množství šlechtických erbů na kazetovém stropě. Jejich umístnění bylo 
poděkováním pro dobrodince, kteří takto velkou měrou přispěli k jeho zachovaní.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 město Rimavská Sobota se svým historickým jádrem
•	 středověké kostelíky, které jsou součástí turistické trasy tzv. Gotické cesty Gemera-Malohontu

STRUČNÁ HISTORIE
Protože na místě zaniklého kláštera V Rimavských Janovcích nebyl doposud vykonaný komplexní archeologický výzkum, 
můžeme jen předpokládat, že na tomto místě vznikl kompletní architektonický útvar, církevního charakteru, poskytující 
mnichům obytné prostory, skriptorium, refektář, hospodářské budovy a pravdaže kostel, charakteristický pro stavbu kláš-
terů. V jeho středu se nacházel rajský dvůr olemovaný ambitem. 

Založením kláštera celé osídlení dostalo zákonitě jinou podobu. Mnohé majetky přešly pod klášterní správu a o jejich mo-
hutnosti svědčí také další důkazy o existenci klášterních častí, například zmíněná lokalita Apátik (v překladu Malé opatství), 
či Barátkút (v překladu Mnišská studna). V roce 1552 klášter v Rimavských Janovcích neměl opata. Posledního údajně 
zavraždil mlynářský učeň na jeho vlastním pozemku v mlýně. 
Předpokládáme, že po těchto tragických událostech došlo nejen k  zániku funkce opatství, ale také k rozpadu budov, 
zničení majetku a další. Dílo zániku kláštera jako takového mohla dokončit rozmáhající se reformace a završily ho turecké 
nájezdy v době turecké okupace v 16. století. Jedině kostel odolal těmto ničivým faktorům. Zůstal a stojí dodnes.

Jak se tam dostat
Autem: z města Rimavská Sobota, pomocí informačních tabulí. 
V blízkosti kostela je možné parkovat. 
Autobusem: Přímé autobusové i vlakové spojení je z Rimavské 
Soboty.

Otevírací doba
Kostel bývá otevřený jen při vykonávání bohoslužeb. 
Jindy je vstup možný jen v doprovodu kostelnice paní Fačkové, 
u které je potřeba se dopředu ohlásit.

Co můžete navštívit
Kostel

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Proměnění Pána v Samporu
K O N T A K T

Mniši z řehole sv. Benedikta - Klášter Proměnění Pána
Sampor 50, 962 31 Sliač

Tel.: +421 915 800 124
E-mail: benediktini@benediktini.sk

R E Z E R V A C E
Ubytování: domhosti@benediktini.sk 

W E B
www.benediktini.sk
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Klášter Proměnění Pána představuje první benediktinský klášter na Slovensku po zrušení řeholí v době komunistické dik-
tatury. Postupem formace mnišského společenství a výstavby kláštera se rodí duchovní centrum v srdci Slovenska. Zá-
kladem každého dne v klášteře je liturgická modlitba mnišského společenství, která je přístupná pro všechny návštěvníky. 
Mniši se během dne věnují různým pracím spojeným s prohlídkou kláštera, výstavbou, starostí o hosty či obděláváním 
pozemku kláštera a dalším činnostem. 

Klášter příležitostně organizuje také různé aktivity pro širokou veřejnost, jako různé duchovní obnovy či duchovně-vzdě-
lávací semináře. V budoucnu (po ukončení výstavby Domu chleba) poskytne klášter také další prostory pro návštěvníky i 
turisty s možností zakoupení produktů kláštera.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Hrad Zvolen
•	 Arboretum Borová hora
•	 Kostel sv. Alžběty

STRUČNÁ HISTORIE
Návrat benediktinů na Slovensko se uskutečnil v jubilejním roce. Klíčovou úlohu tu sehrál banskobystrický biskup Rudolf 
Baláž, který už v roce 1998 pustil své dva diecézní kněze, Vladimíra Kasana a Blažeje Škvarku, do řádu sv. Benedikta. Roz-
hodli se vstoupit do Týneckého opatství (Krakov, Polsko), ze kterého se už za dva roky pokusili zaregistrovat na Slovensku. 
V roce 2000 se jim podařilo získat jako dočasné sídlo pro obnovení benediktinské řehole farní budovu v Lubietové. O dva 
roky později však Lubietovou opouštějí pro neustálené majetkové poměry zmíněné budovy. Nakonec mohli přijmout jako 
dar 30 let neobydlenou faru v Bacúrově. Na tomto místě sídlili slovenští benediktini až do otevření nového kláštera v Sam-
poře v roce 2010. V Bacúrově udělali mniši mnoho práce. V průběhu dvou let se bývalá fara změnila k nepoznání. Nejprve 
byla vyměněna střecha, opravené a upravené přízemí a okolí budovy. Bývalá farní budova se tak změnila na jakýsi „klášter 
v menším vydání”. Na tomto místě byl oficiálně zřízený Dům sv. Benedikta jako filiální dům Týneckého opatství v rámci 
nové mnišské fundace. Navzdory bohaté historii benediktinů na Slovensku a možnosti zaujmout některé z historických 
sídel, padlo rozhodnutí začít s výstavbou nového kláštera. Toto rozhodnutí podmínily mnohé důvody, nejvíce potřeba 
zabezpečit řádný růst nového společenství bez zbytečné zátěže spojené se starostí o historické památky, pastorační služ-
bou, či nevhodnou lokalitou. Díky přízni o. biskupa Mons. Rudolfa Baláže a štědrosti farníků ze Sliače jsme se stali vlastníky 
sedmi hektarového pozemku v obci Sampor. Toto místo výborně odpovídá potřebám mnišského života, protože poskytuje 
dostatečný prostor, ticho a zároveň je přístupné pro hosty. Základní kámen pro stavbu nového kláštera požehnal při své 
poslední návštěvě Slovenska papež Jan Pavel II. Podrobnější informace můžete naleznout na stránce výstavby kláštera.

Svatodušní pondělí 24. května 2010 zůstane pevně zapsané v novodobých dějinách benediktinů na Slovensku. V tento 
den konsekroval o. biskup Rudolf Baláž klášterní chrám Proměnění Pána za účasti o. biskupů Viliama Judáka a Tomáše 
Galise, opatů, mnichů, množství kněží a kleriků, jako i věřících lidí z celého Slovenska. Otec opat Bernard Sawicki OSB, opat 
Týneckého opatství po skončení slavnosti vyhlásil nový klášter za jednoduché převorství a za prvního převora jmenoval o. 
Vladimíra Kasana OSB. V roce 2013 začala 2. etapa výstavby kláštera spojená s rozšířením vlastní budovy kláštera o budou-
cí klauzurní část a vybudování Domu chleba, který poslouží zejména pro návštěvníky.

Jak se tam dostat
Autem: z města Sliač anebo z Bánské Bystrice 
(přes obec Velká Lúka), asi 10 km od cesty R1.
Autobusem: do obce Sampor zajíždějí autobusy SAD Zvolen 
(Linka Zvolen - Lukavice).

Otevírací doba
Klášterní chrám je otevřený celý den (do 20:15). 

Co můžete navštívit
Klášter není přístupný pro vnitřní prohlídku prostor.

PRAKTICKÉ INFORMACE

dana.cernotova
Zvýraznění
hostů

dana.cernotova
Zvýraznění
hostů



Klášter Skalka
K O N T A K T

Farský úrad Skalka nad Váhom
o. Peter Beňo

913 31 Skalka nad Váhom I/41
Tel.: +421 32 65 84 240
E-mail: skalka@fara.sk

R E Z E R V A C E
Prohlídka kláštera: +421 949 782 346 anebo na skalka@fara.sk 

W E B
http://klastorskalka.sk/ 
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Klášter Skalka
K O N T A K T

Farský úrad Skalka nad Váhom
o. Peter Beňo

913 31 Skalka nad Váhom I/41
Tel.: +421 32 65 84 240
E-mail: skalka@fara.sk

R E Z E R V A C E
Prohlídka kláštera: +421 949 782 346 anebo na skalka@fara.sk 

W E B
http://klastorskalka.sk/ 

Ruiny benediktinského kláštera sv. Benedikta na Skalce u Trenčína jsou nejstarší benediktinskou kulturní památkou v 
Trenčínském kraji. Významným sakrálním objektem se Skalka stala po příchodu sv. Benedikta kolem roku 1031 a jeho 
pozdější mučednické smrti. Svatí Ondřej Svorad a Benedikt se stali v roce 1083 prvními kanonizovanými světci Uherského 
království a Skalka se stala od té doby významným poutním místem - nejstarším na Slovensku.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Trenčínský hrad a muzeum
•	 Lázně Trenčianské Teplice
•	 Farní kostel Narození Panny Marie

STRUČNÁ HISTORIE
Rozlohou nevelký prostor na Malé Skalce s klášterem a jeskyní na Velké Skalce v sobě skrývá kromě magické atmosféry 
také vícero kulturně - historických odkazů nejen ve slovenském, ale také ve středoevropském kontextu.

Skalka u Trenčína je místem spojeným s nejstarší legendou z období Uherského království – „Životem svatých poustevníků 
Svorada Vyznavače a Benedikta Mučedníka, napsaný Maurem, Pětikostelským biskupem”. V areálu kláštera je vchod do 
Benediktovy jeskyně - kamenný raně gotický portál z přelomu 13. a 14. století - který můžeme považovat za nejstarší ve-
řejnosti zpřístupněnou jeskyni na Slovensku.

V současné době se areál kláštera využívá při příležitosti poutí, která se koná každoročně o víkendu, který následuje po 
svátku sv. Ondřeje Svorada a sv. Benedikta 17. července, také se tu koná výtvarně - literární sympózium Ora et Ars, kato-
lická poutní konference Nové svítání a další kulturně - duchovní akce.

Při prohlídce areálu ruin kláštera si návštěvník nejdříve prohlédne rajskou zahradu se zbytky obytné části z dob jezuitů, kde 
se nachází také zachovalá zvonice, dále přejde přes gotický portál do přírodní vápencové jeskyně. Z ní vstoupí do kaple sv. 
Ondřeje Svorada a sv. Benedikta, ve které je nad oltářem umístěná malba zobrazující tyto dva světce. Následně pokračuje 
do dalších dvou kaplí, v první - kaple Panny Marie - je umístěný betlém, v druhé - kaple Umučení Pána - může návštěvník 
vidět ukřižovaného Krista - korpus a Boží hrob.

Celý areál vsazený do fascinující přírodní scenérie je prosycený duchovní atmosférou.

Jak se tam dostat
Autem: mezi obcemi Trenčín a Skalka nad Váhem po cestě 507.
Autobusem: autobusové spojení z Trenčína. Zastávka u kostela 
na Malé Skalce, 1 km chůze ke klášteru.

Otevírací doba
květen, září - v době víkendů a státních svátků 10:00 - 17:00
červen - srpen - každý den kromě pondělí 10:00 - 17:00
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Areál Nové Skalky s křížovou cestou je volně přístupný po celý rok.

Co můžete navštívit
Kostel
Areál kláštera

Nabídka pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi od 5 let doporučujeme půldenní výlet - auto 
zaparkovat v areálu Malé Skalky, procházka lesním naučným 
chodníkem na klášter Velká Skalka, prohlídka kláštera, okolo Váhu 
zpět na Malou Skalku. Po cestě možnost opékání. 

Nabídka pro organizované skupiny
V případě větší skupiny/zájezdu (i mimo sezónu) kontaktovat 
správce farnosti.

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter sv. Hypolita v Nitře na úpatí vrchu Zobor
K O N T A K T

-

R E Z E R V A C E
-

W E B
www.hradiskozobor.sk
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Klášter sv. Hypolita v Nitře na úpatí vrchu Zobor
K O N T A K T

-

R E Z E R V A C E
-

W E B
www.hradiskozobor.sk

Zoborský Klášter sv. Hypolita byl do 13. století jednou z nejvýznamnějších církevních institucí nejen na území dnešního 
Slovenska, ale také v kontextu tehdejšího Uherska. Zanikl podobně jako mnohé jiné kláštery v Uhersku koncem 15. století 
anebo začátkem 16. století. Ze středověkého benediktinského kláštera se nezachovalo žádné nadzemní zdivo. Viditelné 
jsou jen ruiny kamaldulského kláštera, který byl vybudovaný na místě benediktinského předchůdce v 18. století. Areál je 
dnes součástí léčebny respiračních chorob založené ve 20. století. Benediktinskou tradici dnes na lokalitě kromě infor-
mačního panelu připomíná hlavně blízká jeskyně, ve které začátkem 11. století poustevničil jeden z místních mnichů - sv. 
Svorad Ondřej. Nedaleko kláštera je lehkou turistickou trasou dostupný Kostel sv. Michala v Nitře - Drážovicích. Je jednou 
z početných románských sakrálních staveb, které se zachovaly na Ponitří. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Nitranský hrad s katedrálním kostelem
•	 Románský Kostel sv. Michala z 11. století
•	 Zemědělské muzeum s archeologickými expozicemi

STRUČNÁ HISTORIE
Klášter sv. Hypolita v Nitře na Zoboru je historicky nejstarší klášter na území Slovenska. Otázka jeho založení sice dodnes 
nebyla spolehlivě vyřešená, je však pravděpodobné, že vznikl už v 9. století. V období 11. až 13. století plnil důležitou funkci 
jednoho z center náboženského, veřejnoprávního a kulturního života v Uhersku. Měl vlastní skriptorium i školu, disponoval 
rozsáhlým pozemkovým majetkem a plnil také funkci tzv. hodnověrného města, tedy jakéhosi středověkého notariátu. 
Po 13. století jeho význam postupně upadal a koncem 15. století ho písemné prameny přestávají zmiňovat. Na jeho místě 
byl v závěru 17. století založený klášter pro mnichy z kamaldulského řádu, kteří tu působili do zrušení klášterů v rámci tzv. 
josefinských reforem v roce 1782. Architektura středověkého benediktinského kláštera byla do velké míry zničená vý-
stavbou kamaldulského kláštera. Ve 20. století v těch samých místech navíc byla postavena léčebna respiračních chorob. 
Archeologický výzkum proto zachytil jen nepatrné zbytky původního kláštera. Patří k nim také zatím jediný románský 
kamenicky opracovaný architektonický článek - volutová hlavice, která je zajímavá i tím, že když ztratila svou původní 
funkci, předělali ji na lavabo.

Na lokalitě je možné dnes vidět jen ruiny kamaldulského klášterního kostela sv. Josefa, ze středověkého kláštera se neza-
chovaly žádné nadzemní zdi. Lokalita není oficiálně přístupná, protože se nachází v areálu léčebny (bakteriální prostředí), 
po ohlášení se na vrátnici je však návštěvníkům většinou umožněna prohlídka zbytků barokního kláštera. Lokalita je do-
stupná pro návštěvníky s pohybovými problémy jen částečně, k ruinám barokního kostela vede několik schodů. 

Jak se tam dostat
Autem: lokalita se dnes nachází v areálu léčebny respiračních 
chorob v Nitře na Zoboru. Je dostupná automobilem. 
Autobusem: pravidelná autobusová doprava.

Otevírací doba
Na ploše před léčebnou stojí informační tabule o historii 
a výsledcích archeologických výzkumů zoborských klášterů
(jen ve slovenském jazyce).  

Co můžete navštívit
Ruiny barokního kostela

PRAKTICKÉ INFORMACE



Polsko
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Polsko
•	 Svatý	Kříž
•	 Klášter	Lubiń
•	 Klášter	Mogilno
•	 Benediktinský	klášter	v	Týnci
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dana.cernotova
Lístek s poznámkou
Klášter

dana.cernotova
Zvýraznění
Klášter Tyńec (jako v obsahu)



Svatý Kříž
K O N T A K T

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Święty Krzyż 1

26-004 Bieliny, gm. Nowa Słupia
Tel.: +48 413 177 021, Tel.: +48 413 178 279

E-mail: infoswkrzyz@gmail.com

R E Z E R V A C E
Ubytování:  tel.: +48 413 177 021, e-mail: pokojeswkrzyz@gmail.com

W E B
http://www.swietykrzyz.pl/
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Svatý Kříž
K O N T A K T

Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Święty Krzyż 1

26-004 Bieliny, gm. Nowa Słupia
Tel.: +48 413 177 021, Tel.: +48 413 178 279

E-mail: infoswkrzyz@gmail.com

R E Z E R V A C E
Ubytování:  tel.: +48 413 177 021, e-mail: pokojeswkrzyz@gmail.com

W E B
http://www.swietykrzyz.pl/

Opatství Svatého Kříže je jedním z nejdůležitějších poutních míst v Polsku. Je to také důležitý bod pro mnoho turistů. 
Historie opatství je vidět ve stylisticky různorodých budovách dochovaných již od založení: románské zdi prvního kostela, 
gotický klášter, barokní kostel a kaple Zbigniewa Oleśnickeho. Umístění kláštera také stojí za zmínku – stojí na vrcholu 
jednoho ze nejvyšších vrcholků Svatokřížských hor. Více informací o historii a bohatém ekosystému se dá dohledat v 
Přírodovědném muzeu Svatokřížského národního parku, které je umístěné ve starém severozápadním křídle kláštera. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Muzeum starověkého hutnictví
•	 Středověká usedlost

STRUČNÁ HISTORIE
Opatství Svatého Kříže bylo první svatyní v Polsku. Až do dnešního dne zůstává tato památka důležitým místem uctívání 
a výjimečným historickým komplexem. Po staletí bylo svědkem významných událostí v historii země, které ovlivnili míst-
ní architekturu. V bezprostřední blízkosti kláštera se dají nalézt další objekty historické hodnoty. Jednou byly nalezeny 
pozůstatky železářských pecí používaných k tavení železa. Také proto bylo v Nowa Slupia otevřeno Muzeum starověké-
ho hutnictví Svatého Kříže. Rovněž zde bzlo založeno kulturní a archeologické centrum, kvlli bohatému prehistorickému 
osídlování tohoto místa. Tato zem byla v 19. století místem národních osvobozeneckých bojů. Smrt prince Adama Czar-
toryskiho v roce 1861 byla poctěna oslavou slavnostní mše a postavěním kamenné mohyly, jejíž pozůstatky můžete vidět 
ve východní části na mýtině. Kamenná postava poutníka na úpatí Łyse Góry je jedna z nejznámějších památek v regionu. 
Často se spojuje se Sv. Emericem. 

Klášter se nachází v Národním parku Svatého Kříže v přísně chráněné přírodní rezervaci. K nalezení jsou tu jedinečné ge-
ologické formy (kamenná pole) a fauna (modříny, jedle). Výstava v přírodovědném muzeu ukazuje bohatství zdejší přírody. 
Najdete tu k prohlédnutí historii Svatokřížských hor, lesnch ekosystémů a zvláštností jejich povahy. Erb Opatství sv. Kříže 
(dvojitý kříž) byl umístěn jako součást erbu Svatokřížské provincie, aby zdůraznil význam kláštera v historii celého regionu.

Jak se tam dostat
Autem: Silniční tah DW756, odbočit na směr DW753 (Huta Szklana) 

Otevírací doba
Kromě hodin konání mše: Všední dny 9:00 - 17:00
Misijní muzeum: 
pondělí - sobota 9:00 – 17:00, 
neděle po mši do 17:00

Co můžete navštívit
Klášterní vchod
Klášter
Kostel
Kaple sv. Kříže
Misijní muzeum

Nabídka pro organizované skupiny
Možnost prohlídek s průvodcem 

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Lubiń
K O N T A K T

Benediktinské opatství
ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń

Tel.: +48 (65) 5177 222
E-mail: benedyktni@benedyktyni.net

R E Z E R V A C E
Prohlídky s průvodcem: tel.: +48(065)5118334, e-mail: oprowadzanie@benedyktyni.net

Ubytování v penzionu: tel.: +48 (65)5118334, e-mail: domgosci@interia.pl

W E B
www.benedyktyni.net
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Klášter Lubiń
K O N T A K T

Benediktinské opatství
ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń

Tel.: +48 (65) 5177 222
E-mail: benedyktni@benedyktyni.net

R E Z E R V A C E
Prohlídky s průvodcem: tel.: +48(065)5118334, e-mail: oprowadzanie@benedyktyni.net

Ubytování v penzionu: tel.: +48 (65)5118334, e-mail: domgosci@interia.pl

W E B
www.benedyktyni.net

Lubinské opatství je výjimečné v mnoha ohledech - jeho historie se dokonale zachovala nejen v různých dokumentech, ale 
také v jeho zdech. Práce mnichů žijících v klášteře po druhé světové válce lze uvét jako příklad života držícího se pravidel 
patrona sv. Benedikta, jehož slova říkají: Laborare est orare, aneb Modli se a pracuj. Jejich úsilí přivedlo klášter a kostel ke 
své tehdejší obrovské slávě. Tyto práce byly završeny uznáním Lubinského opatství historickou památkou v roce 2009. 
Dnes mohou Lubinští mniši a laici krátkodobě pobývající v opatství meditovat v Centru pro křesťanskou meditaci. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Zemborzycké jezero
•	 Vroclavský park 

STRUČNÁ HISTORIE
Lubinské opatství má ve srovnání s ostatními kláštery v Polsku velmi dobře písemně dochovanou historii. Je to také jeden 
z polských klášterů s nejdelší aktivní činností; dočasná období přerušení činnosti byla pouze krátká. Nejen, že zdrojové 
dokumenty dokazují historickou a kulturní hodnotu celého opatství, ale také kostel a jeho vybavení se dochovalo ve vyni-
kajícím stavu navrzdory nesčetným nepřízním osudu. Po dobu své výstavbz se klášter stavěl za využití mnoha uměleckých 
slohů a budova nyní odráží kompletní měnící se historii. Ve svých zdech kostel neuchovává pouze vzpomínky panovníků a 
opatů své doby, ale také je zde navěky uložen bratr Bernard z Wąbrzeźna. Klášterní zdi si také pamatují návštěvu spisova-
tele Adama Mickiewicze a kardinála Stefana Wyszynskiho. 

Mniši se starali o farnost, která spadala pod správu opatství již od 13. Století, což je možno vidět i na dokonale dochovaném 
barokně přestavěném Kostele sv. Leonarda. Ve 20. Století se poblíž Lubina objevila dvě velmi zajímavá místa: Chráněná 
krajinná oblast generála Dezydery Chłapowskiho a filmový skanzen. Zemědělsko-ekonomický park z roku 1992 se rovněž 
nachází poblíž. Tímto způsobem byla zachovaná zemědělská krajina této země, o kterou se s velkým úsilím zasloužil její 
majitel ve 20. letech 19. století. Zatímto žil v Turew, malé polské vesnici, uvedl Dezydery Chłapowski nejmodernější země-
dělská vylepšení. Díky svým velkým úspěchům byl Chłapowski vyzván k přípavě plánů k udělování vlastnictví půdy rolní-
kům Velkovévodství Posen. Obrázek o polské pozemkové šlechtě, který vám ukazuje krajina v Chráněné krajinné oblasti si 
můžete ucelit pohledem na každodení život této šlechty tím, že navštívíte filmový skanzen Soplicovo v Cichowu. Bylo zde 
postaveno celé turistické a zábavní centrum propojující jak historii této země, tak i polskou literaturu.

Jak se tam dostat
Autem: po silnici č. 308 z Kościan
Vlakem: do vlakové stanice v Kościan a dále autobusem 
ve směru na Gostyń

Otevírací doba
Prohlídky s průvodcem pouze od 9:00 do 11:30 a od 14:30 do 17:00 
(do 16:00 v době zimního času)

Kostel Narození Panny Marie není pro turisty přístupný během 
bohoslužeb, které začínají v následujících časech:  
12:15 Polední modlitby 
17:30 Nešpory (v 16.30 zimního času) 
18:30 Mše svatá

Co můžete navštívit
Farní kostel Sv. Leonarda 
Opatský kostel Narození Panny Marie
Klášter
Část klášterní zahrady

Nabídka pro organizované skupiny
Skupiny do 25 lidí

PRAKTICKÉ INFORMACE

dana.cernotova
Zvýraznění

dana.cernotova
Zvýraznění

dana.cernotova
Lístek s poznámkou
století



Klášter Mogilno
K O N T A K T

Opatství sv. Jana Apoštola v Mogilnie
ul. Benedykta XVI nr 1

88-300 Mogilno
Tel.: (0-52) 315 24 08 

E-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl 

R E Z E R V A C E
Ubytování a prohlídky s průvodcem: tel.:  +48 663101855, e-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl

W E B
www.klasztor.mogilno.com.pl
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Klášter Mogilno
K O N T A K T

Opatství sv. Jana Apoštola v Mogilnie
ul. Benedykta XVI nr 1

88-300 Mogilno
Tel.: (0-52) 315 24 08 

E-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl 

R E Z E R V A C E
Ubytování a prohlídky s průvodcem: tel.:  +48 663101855, e-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl

W E B
www.klasztor.mogilno.com.pl

Mogilnské opatství je jedním z nejstarších benediktinských komplexů v Polsku. Je o to více cenné díky svým zdem, které 
se dochovaly až do dnes a je na nich vidět stopy všech změn, a také vzestupů a pádů kláštera. Nejpozoruhodnější částí 
kláštera je kostel, ve kterém je od nejspodnějích částí až po střechu, od venkovních tvarů až po vybavení uvnitř vepsaná 
bouřlivá  a měnící se historie Polska.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Gotický farní kostel sv. Jakuba Většího 
•	 veřejné pláže v Chałupki a Kopczyn 
•	 Gotický kostel sv. Máří Magdalény v Kwieciszewu
•	 Přírodní rezervace Mierucinek 
•	 turistická stezka Piast
•	 Svatojakubská cesta (Cesta do Santiaga de Compostela)

STRUČNÁ HISTORIE
Na hranici Velkopolska a Kujavska leží město Mogilno. Mogilno bylo povýšeno na město v roce 1398 Władysławem Ja-
giełłim, i když patřilo „černým mnichům“ (Benediktini) už od 11. století. Kazimír I. Obnovitel přivedl mnichi do Mogilna, 
které v té době bylo větší osadou. Různé zvraty osudu nezasáhly dlouhou historii opatství. Trocha štěstí vedla k tomu, že 
tento výjimečný komplex má jak původní románský interior (jako jeden z mála v Polsku), středověké uspořádání kláštera s 
centrálním nádvořím a kostel s barokní výzdobou, stejně tak jako unikátní rokokovou dřevořezbou. Kromě post-benedik-
tinského klášterního komplexu také stojí za to navštívit i další památky města. Zejména zajímavý je farní Kostel sv. Jakuba 
Většího ze 16. století. Na jedné z gotických cihel jeho stěn byl ve středověku vyražen erb města Mogilno. V současné době 
je kostel jedním z poutních míst Svatojakubské cesty a zastávkou naturistické stezce Piast. Opravdovým zážitkem pro mi-
lovníky architektury z dob průmyslové revoluce je také vlakové nádraží s železniční infrastrukturou z 19. stoletou (včetně 
vodárenské věže,  skladů a signálních budek).

Jak se tam dostat
Autem: Silnice č. 15 (Ostróda-Trzebnica), zahněte na silnici č. 254 
Vlakem: vlaková trasa Olsztyn – Poznań

Otevírací doba
Kromě časů bohoslužeb: Všední dny 8:00, 18:00
Neděle a státní svátky 8:00, 9:30; 11:00; 12:30; 18:00

Co můžete navštívit
Kostel
Klášter

Nabídka pro rodiny s dětmi
Možnost dohodnout se na ceně ubytování pro rodiny s mnoha 
dětmi. Vstup zdarma pro předškolní děti 

Nabídka pro organizované skupiny
Možnost dohodnout se na ceně ubytování pro skupiny 35 lidí 
a více a duchovní skupiny 

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinský klášter v Týnci
K O N T A K T

Benediktinské opatství v Týnci
ul. Benedyktyńska 37

30 – 398 Krakov
Tel.: +48 12 688 54 50

E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

R E Z E R V A C E
Prohlídky s průvodcem, ubytování: tel.: +48 12 688 54 50, e-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

W E B
www.benedyktyni.com
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Benediktinský klášter v Týnci
K O N T A K T

Benediktinské opatství v Týnci
ul. Benedyktyńska 37

30 – 398 Krakov
Tel.: +48 12 688 54 50

E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

R E Z E R V A C E
Prohlídky s průvodcem, ubytování: tel.: +48 12 688 54 50, e-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com

W E B
www.benedyktyni.com

Týnecké opatství bylo velmmi významné už od samého začátku, zejména v náboženství, ale také v umělecké a politické 
sféře. Pozornost věnovaná liturgii je vidět v ne moc velké, ale významné sbírce dochovaných liturgických předmětů. Be-
nediktinské duchovno je základem existence opatství. Mniši pořádají různé vstupy, semináře a meditace. Interiér kostela 
a kláštera je odrazem uměleckých změn od samého počátku historie kláštera. Pozůstatky starších stavebních etap umož-
ňují sledovat vývoj architektonických forem. Velmi unikátní kamenné údaje jsou uloženy v muzeu.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Krakovský rynek
•	 historické centrum Krakova
•	 Kostel Zvěstování panny Marie v Krakově
•	 Katedrála na Wawelu a Královský hrad Wawel
•	 židovská čtvrť (Kazimierz)

STRUČNÁ HISTORIE
Týnecké opatství se po téměř 1000 let tyčí nad řekou Visla u Krakova. Odráží mnoho uměleckých změn z po sobě jdoucích 
etap. Zbytky románské stavby (část kostela a kláštera) byly zachovány. Také zde najdete gotický klášter, goticko-barokní 
kostel a barokní budovy. Opatství je na historické mapě označeno jako místo velkého ekonomického a politického význa-
mu. Po staletí  bylo svědkem mnoha významných událostí v historii celé země. Po uzavření opatství v roce 1816 se sem 
benediktini vrátili po více než sto letech. Postupně byla činnost kláštera znovu obnovena a získal zpět svou bývalou slávu. 
Dnes si mohou návštěvníci užívat nejen místní architekturu a krásy krajiny okolo Týnce, ale také mohou využít rozsáhlé 
nabídky vzdělávacích a duchovních akcí. 

Týnecké opatství je také skvělým místem pro lekce historie. Díky své poloze v blízkosti bývalého hlavního města bylo nejen 
svědkem, ale i předmětem územních bitev. Dnešní podobu získalo při rekonstrukci po válečných aktivitách (například 
stěny z barské konfederace). Kvůli ničení budov při vojenských akcích také došlo k postupnému restaurování. Týnec je na 
mapách Polska velmi uznávané místo. Dnes opatství nabízí návštěvníkům oblíbené turistické trasy: navštívení opatství 
a muzejních výstav, stejně jako vzdělávací semináře pro děti a dospělé. Umožňují dozvědět se o historii kláštera, životě 
mnichů a jejich práci.

Jak se tam dostat
Autem – vyjeďte z Týnce na jižní obchvat města;  bezplatné 
parkoviště: menší přímo u kláštera (před zátarasou), větší na pravé 
straně ulice Benedyktynska, autobusy můžou parkovat u řeky Visly 
Autobusem – autobusová linka 112 z Rondo Grunwaldzkie (zabere 
zhruba 25 minut)
Letadlem – letiště Krakow-Balice se nachází asi 10 km od kláštera 
(taxi služba je zajištěna)

Otevírací doba
Nádvoří je otevřené od 6:00 do 22:00 hodin.
Muzeum je v letním období otevřené od 10:00 do 18:00, v zimním 
období od 10:00 do 16:00 hodin.

Co můžete navštívit
Prohlídka kláštera s průvodcem 
Opatské muzeum

Nabídka pro rodiny s dětmi
V muzeu je malý dětský koutek; jednou za měsíc se pořádají 
workshopy pro rodiny. 

Nabídka pro organizované skupiny
Možnost zorganizovat pracovní semináře o historii daného místa 
a Benediktinského dědictví 

PRAKTICKÉ INFORMACE



Maďarsko
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Maďarsko
•	 Klášter	svatého	Mořice	v	Bakonybélu
•	 Klášter	Csolt	–	Středověké	ruiny	(Vésztő)
•	 Benediktinské	převorství	sv.	Mora	v	Győru
•	 Bývalé	benediktinské	opatství	v	Jáku,	dnes	farní	kostel
•	 Benediktinské	opatství	a	Kostel	sv.	Jakuba	v	Lébénech
•	 Benediktinské	arciopatství	v	Pannonhalmě
•	 Benediktinský	kostel	sv.	Panny	Marie	v	Sopronu
•	 Opatství	Tihany
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Klášter svatého Mořice v Bakonybélu
K O N T A K T

SZENT GÜNTER VENDÉGHÁZ
H-8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

Tel.: 0630-9001-992, Email: termekek@szentmauriciusz.hu

R E Z E R V A C E
Ubytování v penzionu: online formulář (dostupný na webových stránkách) 

musí být poslaný emailem na gunterhaz@gmail.com
Prohlídky s průvodcem: viz kontaktní informace výše. Klasické vstupenky se dají zakoupit v obchodě se suvenýry.

W E B
http://www.szentmauriciusz.hu/
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Klášter svatého Mořice v Bakonybélu
K O N T A K T

SZENT GÜNTER VENDÉGHÁZ
H-8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.

Tel.: 0630-9001-992, Email: termekek@szentmauriciusz.hu

R E Z E R V A C E
Ubytování v penzionu: online formulář (dostupný na webových stránkách) 

musí být poslaný emailem na gunterhaz@gmail.com
Prohlídky s průvodcem: viz kontaktní informace výše. Klasické vstupenky se dají zakoupit v obchodě se suvenýry.

W E B
http://www.szentmauriciusz.hu/

Benediktinský kostel a klášter postavěný v roce 1754 v barokním stylu, nedávno rozšířen o obchod se suvenýry.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Kaple v blízkosti vesnice se sochou svatého Gerarda, postavení Kristových urtpení a nejsvatější trojice u pramene 

Ivy, hned vedle jezera zásobovaného tímto pramenem
•	 Etnografické muzeum ve vesnici 
•	 Muzeum přírody a lesnictví zvané Dům lesů Bakony
•	 Americký ranč z 19. století nedaleko od vesnice, s možností aktivit spojené s koňmi
•	 Několik tras pro výlety do okolních lesů a kopců nabízející krásné výhledy, jeskyně a rozhledny na nejvyšší hoře 

Bakonských hor

STRUČNÁ HISTORIE
Klášter zasvěcený svatému Mořici byl založen prvním maďarským králem (budoucím Svatým Štěpánem) v roce 1018. Mapa 
základů se však datuje do roku 1037, někteří lidé však tvrdí, že je to padělek, především vzhledem k možným prvkům ze 13. 
století. Podle některých zdrojů opustil svatý Gérard Sagredo královský dvůr a stal se poustevníkem v Bakonybélu během 
roku 1023. Podle všeho v tomto roce klášter vzkvétal, nicméně se stalo pár nešťastných událostí. Komplex byl koncem 13. 
století vypálen, ale naštěstí se zachránilo 21 map z dob panovníka Arpáda. V 15. století došlo ke zhroucení vnitřní hierarchie 
kláštera, což vedlo k jeho izolaci. Zároveň v klášteře zůstal pouze jeden opat, který byl po dobu dvou let jediným mnichem 
v celém klášteře.  Zhruba od roku 1548 byly budovy opuštěny kvůli vítězství Osmanů, i když na začátku 17. století se mniši 
vrátili a obnovili fungování kláštera v nových budovách,  které jsou vidět do dnes. Tyto budovy byly postaveny v barokním 
slohu. Benediktinská komunita v klášteře dvakrát zanikla. Poprvé v roce 1786 v rámci náboženské intolerance reforem 
Josefa II. Podruhé to bylo v roce 1950 za dob komunistického režimu. Po pádu Sovětského svazu udělila nová vláda Maďar-
ska mnichům povolení k návratu v roce 1989, nicméně činnost kláštera byla obnovena až v roce 1998. V současné době je 
klášter aktivní,  pod jeho záštitou je též provozován penzion, zahrada bylin a dílna vázání knih.

Jak se tam dostat
Autem: silnice č. 82 (Győr –Veszprém), až dorazíte do Zircu, zahněte 
směrem na Pénzesgyőr a Bakonybél
Vlakem: nejbližší vlakové nádraží se nachází ve vesnici Zirc 
(poté pokračujte dále podle výše zmíněných instrukcí, také do 
Babykonélu jezdí autobusy ze Zircu)

Otevírací doba
Prohlídky s průvodcem trvají zhruba jednu hodinu. Jsou k dispozici 
v pracovních dnech a každou sobotu ve 14:00. Předem rezervované 
skupiny mohou mít prohlídky i v další časy.  
Během otevíracích hodin mohou jednotlivě návštěvníci navštívit 
kostel, botanickou zahradu a arboretum. 
Obchod se suvenýry je otevřený od pondělí do soboty od 10:00 do 
17:00, v neděli po svaté mši od 10:45 do 12:00 hodin.

Co můžete navštívit
Kostel
Botanická zahrada
Jantarová fontána

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupenky

PRAKTICKÉ INFORMACE



Klášter Csolt – Středověké ruiny (Vésztő)
K O N T A K T

Ruiny středověkého kláštera a výstava Csolt 
5530 Vésztő 

kopec Mágori
Tel.: 06/66/477/148

E-mail: info@vesztomagor.hu

R E Z E R V A C E
Viz kontaktní informace výše. Organizované skupiny si musí prohlídku rezervovat předem.

W E B
http://www.wenckheim.hu/veszto_magor.htm
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Klášter Csolt – Středověké ruiny (Vésztő)
K O N T A K T

Ruiny středověkého kláštera a výstava Csolt 
5530 Vésztő 

kopec Mágori
Tel.: 06/66/477/148

E-mail: info@vesztomagor.hu

R E Z E R V A C E
Viz kontaktní informace výše. Organizované skupiny si musí prohlídku rezervovat předem.

W E B
http://www.wenckheim.hu/veszto_magor.htm

Zalavárské opatství, domov benediktinů po více než 500 let, později zbourané a dnes využívané jako místo národní his-
torické památky. 

STRUČNÁ HISTORIE
Zalavárské opatství bylo založeno roku 1019 králem Štěpánem I. Svatým ke cti sv. Hadriána. Bylo domovem benediktinů po 
více než 500 let až do roku 1541, kdy mniši museli opustit budovy, které byly později přestavěny na pevnost. Ta byla později 
úspěšně ubráněna před osmanskou okupací. V roce 1702 bylo úřadu rakouské armády nařízeno opatství zbourat. Vesni-
čané použili zbylé stavební materiály pro výstavbu nových budov. Ze středověkého kláštera zbylo pouze několik krásně 
vyrytých kamenných prvků (dnes v Muzeu Keszthely). 

V roce 1715 připadl pozemek Klášteru Göttweig, benediktini se tedy museli přesunout do nedalekého panství Zalaapáti, 
které patřilo k pozemkům Zalaváru. Do roku 1777 byly pozemky využívány jako panské sídlo Kláštera Göttweig, ale poté 
byl klášter obnoven. Barokní kostel a klášter byl postaven v letech 1777 až 1781. Mniši museli odejít pět let později kvůli 
aboličnímu dekretu císaře Josefa II, nicméně se vrátili zpět v roce 1802. Opatství bylo definitivně uzavřeno v roce 1948 
po ustanovení komunistického režimu. Dnes kostel slouží jako farní kostel obce Zalaapáti, zatímco klášter jako takový je 
domov s psychiatrickou péčí a není otevřen pro veřejnost. 

Jak se tam dostat
Autem: z města Mezőberény se vydejte po silnici č. 47 na sever 
do Szeghalomu a poté zahněte doleva ve směru na Vésztő
Vlakem: nejbližší vlakové nádraží se nachází ve vesnici Vésztő, 
zhruba 5 km od této historické památky 

Otevírací doba
1. května – 31. srpna každý den of 9:00 do 18:00
1. září – 31. dubna každý den mezi 10:00 a 16:00
Memoriál se v jinou dobu nedá navštívit.u.

Co můžete navštívit
Barokní farní kostel, memoriál a muzeum

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupenky

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinské převorství sv. Mora v Győru
K O N T A K T

9022 Győr, Széchenyi tér 9th
Sara Szabó Kelemen 
Tel.: 06 (96) 513-020

R E Z E R V A C E
kelemenosb@gmail.com nebo kontaktní informace zmíněné výše

W E B
http://www.bencesgyor.hu/
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Benediktinské převorství sv. Mora v Győru
K O N T A K T

9022 Győr, Széchenyi tér 9th
Sara Szabó Kelemen 
Tel.: 06 (96) 513-020

R E Z E R V A C E
kelemenosb@gmail.com nebo kontaktní informace zmíněné výše

W E B
http://www.bencesgyor.hu/

Benediktinské převorství sv. Mora s 11 mnichy. Přijďte se podívat a najděte svoje místo síly a tradice k zastavení během dne. 
Celé jižní křídlo převorství zabírá původní  šlechtický konvikt. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Püspökvár, sídlo Győrských biskupů, jednodušše rozpoznatelné svou nedokončenou věží
•	 Győrské nejstarší budovy jsou obytná věž ze 13. století a gotická kaple Dóczy z 15. století
•	 katedrála, původně v románském stylu, byla přestavěna v gotickém a barokním stylu
•	 Benediktinský kostel sv. Ignáce z Loyoly
•	 Karmelitánský kostel
•	 Muzeum římské archeologie
•	 nedávno zmodernizované lázně zvané Raba Quelle s několika vnitřními a venkovními bazény, skluzavkami a saunami

STRUČNÁ HISTORIE
V roce 1802 se první mniši usadili v Györu poté, co císař František I. Štěpán Lotrinský povolil opětovné sjednocení řádů. Nic-
méně se očekávalo, že budou mniši na oplátku učit ve školách. Györský klášter je aktivní, žije zde 12 mnichů a většina z nich 
pracuje na středních školách, které jsou klášterem spravovány. Poskytují také církevní služby mimo Györ. Klášterní kostel 
byl postaven malířem Bartolommeom Torrem v letech 1633 až 1641, původně patřil jezuitům, a je variantou kostela Il Gesù 
v Římě se dvěma věžemi. Budova je též ovlivněna jezuitským kostelem ve Vídni. Unikátní „Studentská kaple“ je umístěná 
v podkroví kostela a byla navrhnuta Imrem Makoveczem v roce 1995. Dnes je v klášteře také lékárenské muzeum. V roce 
2012 se převorství stalo nezávislým členem Maďarské kongregace benediktinů.

Jak se tam dostat
Vlakem: 10 minut cesty z hlavní vlakové stanice v Győru

Otevírací doba
Klášter je otevřený každé úterý, středu a pátek od 17:00 do 18:00
Další vstupy po domluvě na následující emailové adrese: 
kelemenosb@gmail.com

Co můžete navštívit
Činný klášter
Benediktinský kostel sv. Ignáce z Loyoly
Lékárenské muzeum
Původní opatský dům je momentálně hlavním sídlem Muzea 
Xantus

PRAKTICKÉ INFORMACE



Bývalé benediktinské opatství v Jáku, 
dnes farní kostel

K O N T A K T
Tel.: +36 94 / 356-014

E-mail: muv.szerv@jak.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: +36 94 / 356-014, e-mail: muv.szerv@jak.hu 

W E B
http://www.jak.kornyeke.hu/latnivalo/5136_Jaki_templom
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Bývalé benediktinské opatství v Jáku, 
dnes farní kostel

K O N T A K T
Tel.: +36 94 / 356-014

E-mail: muv.szerv@jak.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: +36 94 / 356-014, e-mail: muv.szerv@jak.hu 

W E B
http://www.jak.kornyeke.hu/latnivalo/5136_Jaki_templom

Farní kostel v Jáku je nejvíce dokončený románský kostel v Maďarsku; říká se o něm, že je to největší poklad Maďarska. 
Byl původně postaven jako kostel benediktinského kláštera. Vesnický kostel v té době představoval rotundu v přední části 
fasády hlavního vchodu kostela v Jáku. Dnes přitahuje pozornost jak laiků tak I profesionálů díky svému uměleckému 
bohatství a perfektnímu umístění v krajině. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 malebná města a klidné vesničky poblíž hranic s Rakouskem 
•	 oblast je ideální pro ty, kteří mají rádi lyžování, ale nechtějí utratit jmění za hotely 
•	 Národní park Őrség 
•	 spousta termálních lázní, z nichž nejznámější jsou v Bükk a Sárvár

STRUČNÁ HISTORIE
Opatství a kostel v Jáku zasvěcený svatému Jiří byl založen kolem roku 1220 maďarským šlechticem Mártonem Nagy Jákim 
(Comes Marthinus Magnus). Zdejší opat byl poprvé zmíněn ve zdrojích z roku 1223. Je známo, že byl kostel vysvěcen v roce 
1256 biskupem Györu. Klášter údajně vyhořel před rokem 1331. Thomas Bakócz, arcibiskup Ostřihomi, a rodina Erdödyo-
vých byli mezi jeho vlastníky. V roce 1532 byl Ják zapálen a znižen Turky, nicméně v roce 1562 z kláštera odešli mniši. V roce 
1566 byl komplex znovu zapálen. Vzhledem k těmto požárům byla většina budov bohužel znižena, s výjimkou ikonické 
baziliky a menšího kostela ve tvaru rotundy stojícího v popředí. Monumentální stavba baziliky má tři hlavní lodě s půlkru-
hovými výklenky. Dnes je to farní kostel Jáku, a také je jedním z prvních a nejvíce symbolických dochovaných románských 
kostelů v Maďarsku. Podle plánů a nákresu kostela měla výstavba mnoho fází a nese stopy renovací z roku 1660 a dále z let 
1896 až 1904. Proto má v dnešní době původní podobu ze 13. století se středověkými a barokními freskami uvnitř. Ják je 
také známý svou bránou, která je zdobená normanskými motivy. Opatův dům umístěný vedle kostela byl pravděpodobně 
sídlem rodu Ják během středověku. Kaple svatého Jakuba, která se tu nachází také, sloužila jako středověký farní kostel 
přibližně od roku 1250. I přestože klášter již nestojí, kostel je stále činný a využívá se k výstavám.

Jak se tam dostat
Autem: z Szombathely se vydejte po cestě č. 86 směrem na 
Körmend, poté zahněte do leva na Ják
Vlakem: nejbližší vlakové nádraží se nachází v sousední vesnici 
Balogunyom vzdálené zhruba 5 km 

Otevírací doba
Každý den od 9:00 do 18:00

Co můžete navštívit
Architektonická památka (bazilika), výstavy

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinské opatství a Kostel 
sv. Jakuba v Lébénech

K O N T A K T
Tel.: (20) 251-4994

E-mail: szentjakablatogato@gmail.com

R E Z E R V A C E
Tel.: (20) 251-4994

E-mail: szentjakablatogato@gmail.com

W E B
http://www.lebeny.hu

60

dana.cernotova
Lístek s poznámkou
Templom tér 2,9155 Lébény



Benediktinské opatství a Kostel 
sv. Jakuba v Lébénech

K O N T A K T
Tel.: (20) 251-4994

E-mail: szentjakablatogato@gmail.com

R E Z E R V A C E
Tel.: (20) 251-4994

E-mail: szentjakablatogato@gmail.com

W E B
http://www.lebeny.hu

Slavná historická památka, klášterní kostel sv. Jakuba. Původně byl kostel postaven pro benediktinský klášter. Jeho tři lodě 
a výběžky jsou formované ve struktuře baziliky. Sloupovité kapitály jsou vytvarované v podobě květinových ornamentů. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Návštěvnické centrum sv. Jakuba
•	 Luteránský kostel
•	 Kaple sv. Antonína z Padovy
•	 Kamenné kříže, kaple a obrazové sloupz okolo vesnice 
•	 Les Tølløsi – 120 hektarů v srdci Národního parku Neusiedl Hanság 
•	 Několik jezer obklopující Lébény nabízí skvělé možnosti pro pěší turistiku a rybaření 

STRUČNÁ HISTORIE
Klášter v Lébénech byl založen šlechticem v letech 1199 až 1203 pro soukromé vykonávání pobožnosti. Komplex byl zasvě-
cen apoštolovi svatému Jakubovi. Ačkoliv byla stávající zakládací listina pro schválení darů a stavby podepsána Ondřejem 
II. Uherským (1208), jedna ze stěn kostela měla vytesané ‚1206‘,vcož může znamenat, že byl kostel v té době již postaven. 
Také je to zmíněno v Regestrum Varadiense (důležitá jazyková památka), která byla vytvořena v pozdní katedrální kapitole 
současné Oradey (Nagyvarad) ve 13. století. Lébénský klášter byl několikrát napaden a vypálen; poprvé Mongoly, podruhé 
Přemyslem Otakarem I.; a poté dále Turky, pravděpodobně v roce 1529 a definitivně v roce 1683. V roce 1540 byl klášter 
vzat zpět od Turků arciopatem Opatství v Pannonhalmě. Ten jmenoval nového opata, nicméně tento titul existoval pouze 
na papíře o trochu déle než po dvě desetiletí. V roce 1563 byl klášter znovu vypálen do třetice a nezbylo po něm ani stopy. 
Jediná část komplexu, která ještě v dnešní době stojí, je ikonický trojlodní románský kostel ve středu vesnice Lébény. Tento 
kostel je jednou z nejvýznamnějších staveb v románském slohu v celém Maďarsku, byl pravděpodobně restaurován jezu-
ity v 17. století. Také to byla úplně první maďarská památka, která byla restaurovaná v druhé polovině 19. století. Dnes je 
tento románský kostel využíván jako farní kostel obce.

Jak se tam dostat
Autem: z Győru se vydejte směrem na Mosonmagyaróvár 
po silnici E60
Vlakem: nejbližší vlakové nádraží je v nedaleké vesnici 
Mosonszentmiklós, zhruba 4 km od kláštera

Otevírací doba
Denně mezi 9:00 a 17:00 kromě pondělí, v jinou dobu po domluvě.

Co můžete navštívit
Architektonická památka
Farní kostel vesnice
Návštěvnické centrum
Muzeum

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupenky

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinské arciopatství v Pannonhalmě
K O N T A K T

Pokladna TriCollis Arciopatství v Pannonhalmě
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu

W E B
http://www.bences.hu
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Benediktinské arciopatství v Pannonhalmě
K O N T A K T

Pokladna TriCollis Arciopatství v Pannonhalmě
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu

W E B
http://www.bences.hu

Nejpozoruhodnější dominanta v Pannonhalmě a jedna z nejstarších památek v Maďarsku, založená v roce 996.  Nachází 
se v blízkosti města, na vrcholku kopce (282 metrů nad mořem).  Věří se, že se na úpatí toho kopce narodil svatý Martin 
z Tours. Je to druhé největší opatství na světě, hned po opatství v Monte Carlu.

Mezi ty nejzajímavější památky opatství patří bazilika s kryptou (postevená ve 13. století), křížové chodby, monumentální 
knihovna s 360 000 svazky, barokní refektář (s několika příklady trompe-l‘œil) a sbírkou arciopatství (druhá největší v celé 
zemi). V současné době žije v klášteře asi 50 mnichů. Opatství je rozšířeno o benediktinskou střední školu, internátní školu 
pro chlapce. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Křížová cesta (Baroko, 1724)
•	 Rozhledna svatého Mořice v lese v okolí
•	 Pannonhalmské muzeum Apatsagi

STRUČNÁ HISTORIE
Pannonhalmské arciopatství založené v roce 996, jedna z osmi památek UNESCO v Maďarsku se nachází na lesem obklo-
poném vrcholku hory sv. Martina, asi 15 km od města Győr. Je to nejrozsáhlejší aktivní klášter v Maďarsku, mimo jiné je 
považován za jeden ze tří nejvýznamnějších benediktinských klášterů, jako druhý hned po klášteře v Monte Casinu. Vlastní 
stavba kostela se datuje zpátky do 13. století, nicméně již mnohem dříve, přesně řečeno v 11. století, zde byly nalezeny 
pozůstatky v důsledku archeologických výzkumů. Poslední důležitý opat ze středověku, Mattheus Tolnai nechal postavit 
pozdně gotickou kapli na severní straně kostela. Klášterní budovy byly částečně postaveny ve třináctém a patnáctém 
století, posledně jmenované století je uvedeno v severovýchodním rohu křížové chodby s rokem 1489. Malou část dřívější 
zdi s freskou Vir dolorum, která zbyla z brány Porta speciosa ze třináctého století, lze vidět v severním křídle kláštera.

Klášter také hrál důležitou roli jako pevnost. V roce 1242 jej opat Uros ubránil proti mongolskému vojsku, v šestnáctém 
století se pevnost stala součástí obranného systému proti osmanskému dobytí. V této době mniši několikrát opatství 
opustili, ať už na kratší nebo delší dobu. Benediktini se nakonec do kláštera vrátili na konci sedmnáctého století. Rekon-
strukce budov probíhala pod správou arciopata Benedeka Sajgó (1722-1768). Práce byla přerušena zrušením církevních 
řádů za vlády císaře Josefa II., a byla dokončena až po obnově kláštera v roce 1802 Františkem I.

Opatství mělo taktéž důležitou roli ve dvacátém století. Dva z tamějších mnichů – Kolos Vaszary a Jusztinián Serédi se stali 
arcibiskupy Ostřihomi. Během Druhé světové války mniši poskytly střechu nad hlavou mnoha pronásledovaným lidem 
po dobu, kdy byl komplex budov pod ochranou Červeného kříže. Díky otevření střední internátní školy v roce 1939 došlo 
v životě kláštera k výrazným změnám, protože mnoho mnichů začalo na této škole učit. Byla to jedna ze zbývajících osmi 
katolických škol v období komunistického režimu (1950-1989). Můžete tu vidět klášterní domy a knihovnu s více než 360 
tisíci svazky, archív obsahující více než sto středověkých dokumentů (které není možné vidět) a muzeum s mnoha vzácný-
mi liturgickými i světskými artefakty (obrazy, zlatnické práce, liturgické oděvy, a podobně). Vedle středověkých a barokních 
částí je Pannonhalmské opatství také známé pro moderní umění a architekturu: střední škola (polovina dvacátého století), 
bronzová brána věže (1996) a nový nábytek v kostele (2013). Pannonhalma je rovněž předním pěstitelem vína pro region 
Pannonia, v okolí vlastní více než 100 hektarů půdy určené pro vinice.

Jak se tam dostat
Autem: Z Győru, Hegyeshalomu a Budapeště se vydejte po 
dálnici 82 (Veszprém), sjeďte z dálnice na M1. Od jezera Balaton 
se vydejte po dálnici 82 přes Veszprém. Z Székesfehérváru se 
vydejte po dálnici 81 po trase Kisbér-Mezőörs. Pravidelné vlakové a 
autobusové spojení z Győru. 

Otevírací doba
Klášter můžete navštívit v průběhu celého roku.
K dispozici audio průvodce v několika jazycích.

Co můžete navštívit
Bazilika a krypta
Knihovna
Památník Millenium 
Arboretum (botanická zahrada) a zahrada bylin

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Skupinové vstupenky

PRAKTICKÉ INFORMACE



Benediktinský kostel sv. Panny Marie v Sopronu
K O N T A K T
9400 Sopron
Templom u. 1.

Tel.: +36 30 306 67 410
E-mail: info@sopronbences.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: +36 30 306 67 410

E-mail: info@sopronbences.hu 

W E B
http://www.sopronibences.unas.hu (nefunguje)
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Benediktinský kostel sv. Panny Marie v Sopronu
K O N T A K T
9400 Sopron
Templom u. 1.

Tel.: +36 30 306 67 410
E-mail: info@sopronbences.hu

R E Z E R V A C E
Tel.: +36 30 306 67 410

E-mail: info@sopronbences.hu 

W E B
http://www.sopronibences.unas.hu (nefunguje)

Sopronský benediktinský kostel zasvěcený Panně Marii získal svou dnešní podobu během několika velkých přestavbách. 
Kostel je jedním z nejvýraznějších příkladů maďarské gotické architektury ze 13. století. V komplexu budov kostela a kláš-
tera je v současné době k dispozici stálá bohatá výstava kulturní a architektonické historie.

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 centrum města
•	 Požární věž
•	 zdi římského původu
•	 Náměstí Széchenyi a Vlajka loajality
•	 Kecský kostel
•	 Palác Esterházy (barokní)
•	 Dům Eggenbergů 
•	 Městská radnice (eklektická, 1895)

STRUČNÁ HISTORIE
Benediktinský kostel v Sopronu byl původně postaven v polovině 13. století pro františkánský řád. Řeholní bratři zde žili a 
pracovali do roku 1787, kdy museli odejít kvůli aboličnímu dekretu císaře Josefa II. O patnáct let později byly kostel a řeholní 
budovy přiděleny benediktinskému řádu. Od té doby až do roku 1948 byl kostel spravován řádem a ten také provozoval 
střední školu ve městě. Po zavedení komunistického režimu museli mniši opustit Sopron a vrátili se až v roce 1996. V sou-
časnosti je jejich úkolem pastorská péče v kostele a v domově důchodců, který byl zřízen v budově původní střední školy. 

Kostel ze 13. století (založený před rokem 1250) s jednou věží je jednou z nejvýznamnějších gotických památek v dnešním 
Maďarsku. Dva erby nad vchodem připomínají historii kostela: erb představující kozu odkazuje na středověké dárce,  ro-
dinu Geiselových; druhý erb reprezentující svatého Martina odkazuje na vlastníky v dnešní době,  Benediktinské opatství 
v Pannonhalmě. Dva detaily původního komplexu budov si zaslouží zvláštní pozornost: středověká kazatelna na severní 
straně kostela a gotická kapitulní síň v křížové chodbě. Fragmenty bývalé dřevěné zástěny lze vidět v muzeu.

Jak se tam dostat
Autem: z Győru se vydejte po dálnici M85, dále pokračujte na silnici 
85 ve směru na rakouské hranice a Vídeň.
Vlakem: kostel se nachází zhruba 15 minut pěšky z hlavního 
vlakového nádraží v Sopronu

Otevírací doba
Na výběr máte z prohlídek s průvodcem v maďarštině, návštěvy 
muzea a výchovných akcí pro děti. Interaktivní výstavu lze navštívit 
bez průvodce. 

Co můžete navštívit
Benediktinský kostel a domov důchodců 
Výstavy

PRAKTICKÉ INFORMACE



Opatství Tihany
K O N T A K T

Tihanyi Bencés Apátság, 
H-8237 TIHANY, 

I. András tér 1.

R E Z E R V A C E
Tihanyi Bencés Apátság

H-8237 TIHANY
I. András tér 1.

W E B
http://tihany.osb.hu/hu/
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Opatství Tihany
K O N T A K T

Tihanyi Bencés Apátság, 
H-8237 TIHANY, 

I. András tér 1.

R E Z E R V A C E
Tihanyi Bencés Apátság

H-8237 TIHANY
I. András tér 1.

W E B
http://tihany.osb.hu/hu/

Benediktinský klášter byl založený ve vesnici Tihany na severozápadním pobřeží jezera Balaton na Tihanském poloostrově 
v Maďarském království v roce 1055. Jeho patrony jsou Panna Marie a svatý Aignan z Orleánsu. Zakládací listina kláštera 
je v Maďarsku nejstarší písemnou památkou v maďarském jazyce. Dnes stále fungující opatství samo je oblíbenou turi-
stickou atrakcí pro svůj historický a umělecký význam. Z místa je také jeden z nejkrásnějších výhledů na jezero Balaton. 

ZAJÍMAVOSTI  V OKOLÍ
•	 Etnografické muzeum pod širým nebem
•	 Domy poustevníků
•	 Národní park Balatonská vrchovina
•	 Vnitřní a vnější jezera dodávají k jedinečnosti vesnice Tihany, vytvořila se v bývalém sopečném kráteru
•	 Gejzírové pole utvořené asi před 3 miliony let se táhne mezi lesem Sarkad a vnitřním jezerem

STRUČNÁ HISTORIE
Tihanské opatství, založeno v roce 1055, zasvěcené svatému Aignanovi z Orleánsu, se nachází na poloostrově vyčnívají-
cím do jezera Balaton v kraji Veszprém. Je to také pohřební místo krále Ondřeje I. z 11. století a je jediným dochovaným 
středověkým hrobem maďarského vládce. Bylo to právě v Tihanech, kde byla vytvořena nejstarší písemná památka s frází 
v maďarském jazyce - zakládací listina Tihanského opatství - nicméně byl tento dokument odevzdán do úschovy během 
osmanské okupace a nyní je uložen v Pannonhalmě.

Klášter patřil k nejbohatším ve středověku, vzhledem k tomu, že byl založen králem. Po několik desetiletí byl také místem 
potvrzování pravosti, ačkoliv toto právo ztratil v roce 1353. Jelikož osmanské války zasáhly region, Tihanské opatství se 
také využívalo jako zámek. Mniši toto místo opustili v druhé polovině 16. století. Za doby Osmanů se opatství a jeho po-
zemky dostaly do rukou rakouského Opatství v Altenburgu. Pannonhalmské opatství klášter koupilo v roce 1716 a mniši 
se mohli vrátit. V následujícím století byly v barokním slohu rekonstruovány klášterní budovy - kostel a křížová chodba. 
Jedinou viditelnou středověkou součástí opatství v současné době je krypta schovaná pod kůrem kostela. Nábytek z 18. 
století vyrobený Sebastianem Stuhlhoferem v letech 1754 až 1779 je výjimečnou památkou středoevropského řezbářství. 
Fresky v kostele pocházejí z konce 19. století, byly namalovány předními maďarskými malířy tehdejší doby (Károly Lotz, 
Bertalan Székely, Lajos Deák-Ébner).

Činnost klášterního života byla v moderní době dvakrát přerušena. Poprvé po aboličním dekretu císaře Josefa II. v roce 
1786, nicméně se benediktini do opatství vrátili v roce 1802 a žili zde až do roku 1950. Poté znovu po založení komunistic-
kého režimu museli mniši odejít na více než čtyři desetiletí. Opatství bylo řádu navráceno v roce 1990, o dva roky později 
byla činnost obnovena a klášter byl ustanoven jako převorství odkázané na Opatství v Pannonhalmě. V opatském muzeu 
je možného vidět několik středověkých kamenných řezeb z Tihan a z dalších středověkých památek, například z bývalého 
Benediktinského opatství v Jasdu. V roce 1921 byl v Tihanech také krátce uvězněn poslední Habsburk kníže Karel I. po po-
kusu o znovu získání trůnu. Pokoje, které byly v té době využívány králem a královnou je možné vidět v klášteře.

Jak se tam dostat
Autem: z Veszprému směrem na Csopak po silnici 73, 
poté zahněte doleva směrem na Balatonfüred po silnici 71.
Vlakem: nejbližší vlakové nádraží je v nedaleké vesnici Aszófő, 
asi 5 km od kláštera

Otevírací doba
1. listopadu – 31. března: 10:00 – 16:00
1. dubna – 30. dubna: 10:00 – 16:30
1. května – 30. září: 9:00 – 18:00
1. října – 31. října: 10:00 – 17:00
Neděle a státní svátky: od 11:15

Co můžete navštívit
Aktivní benediktinský klášter s muzeem a penzionem 
Historické výstavy benediktinů a umělecká galerie

Nabídka pro rodiny s dětmi
Snížené vstupné pro děti

Nabídka pro organizované skupiny
Prohlídky musí být rezervovány nejméně 10 dní předem na tba.
titkarsag@gmail.com

PRAKTICKÉ INFORMACE



68



69



70



71

Vydala: Agentura pro rozvoj Broumovska v rámci projektu Via Benedictina on the way, 
který byl finančně podpořený International Visegrad Fund. (LOGO!!!!!)

Partneři projektu:
Agentura pro rozvoj Broumovska, Česká republika

Filozofický ústav Akademie věd ČR, Česká republika
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Polska

Fundacja w paski, Polska
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Maďarsko

Texty: Texty vznikly v rámci projektu Benedictine heritage in Central Europe
Překlady: Eliška Židová, Kryštof Karvovský, Beata Horenová

Grafika: Jan Záliš

Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní 1

55001 Broumov

dana.cernotova
Lístek s poznámkou
vložit logo



www.viabenedictina.eu




