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Úvod
Ke zpracování této práce mne vedla osobní přízeň k cisterciáckému řádu, jenž mě
oslovil svou spiritualitou a způsobem života, jak jsem je mohl poznat při
návštěvě kláštera ve Vyšším Brodě. Druhým motivem při rozhodování byla osobnost
P. Zikmunda Jana Kapice, převora oseckého kláštera a rodáka z Klenčí pod Čerchovem,
kde též zemřel a je také pohřben na tamním hřbitově v kněžském hrobě, o který
se v současnosti starají jeho neteře. Osobnost P. Kapice není nijak známa, proto jsem se
rozhodl o ní zaznamenat několik málo svědectví. Touto prací jsem chtěl docílit toho,
že se osobnost P. Kapice stane alespoň trochu známější v očích obyvatel obce Klenčí pod
Čerchovem a čtenářům této práce i širší veřejnosti. V roce 2015 by P. Kapic oslavil sté
výročí vysvěcení na kněze. Při návštěvě oseckého kláštera se průvodci zmiňují o historii
od počátku po současnost, ale důležité události, které se odehrály ve 20. století, z různých
důvodů nepopisují. Pravděpodobně buď neví, co se stalo, anebo se snaží zprávy
zamlčovat. Dalším důvodem, proč se touto tématikou zabývám, je skutečnost, že doposud
nikdo toto období souhrnně nezpracoval. Toto období je spíše tabu v české společnosti
a na špatné věci se raději nevzpomíná, spíše se o nich mlčí a zatajují se. I tato skutečnost
mne vedla k definitivnímu rozhodnutí zabývat se tímto tématem a obdobím minulého
století.
Diplomová práce má za úkol objasnit a zmapovat osudy cisterciáckého řádu
v českých zemích v návaznosti na historii jeho vzniku, jakožto zreformovaného řádu
benediktinů, který se odkláněl od původního poslání. Nosným a hlavním motivem je
zmapování podrobnějších informací o událostech spojených se severočeským
cisterciáckým klášterem Osek. Popsat celou historii od příchodu cisterciáků až do dnešní
doby by však přesáhlo rámec diplomové práce, proto jsem si zvolil období událostí
spojených s poválečným odsunem Němců z Československa a následné události až po
padesátá léta 20. století.
Události dvacátého století barvitě vykreslují, jak se církev minulého století starala
o své zájmy a hodnoty, které hlásala, ale vůdčím osobnostem státu, které měly své
ideologie, církev překážela. Proto se stala terčem represí komunistického režimu, kterými
se ji snažil zničit. Záměr zničit katolickou církev se však podařil jen části, neboť hlavou
církve je Kristus a ten musí kralovat, dokud mu nebudou položeni k nohám všichni
nepřátelé.
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Celá práce je rozdělena do devíti kapitol, v nichž postupně popisuji dějiny
a spiritualitu řádu, která vychází z reformních snah svatého Bernarda, o němž se říká, že
je to „největší cisterciák“. Protože cisterciácký řád vznikl ve Francii, proto jsem uznal
za vhodné alespoň krátce se zabývat otázkou vzniku nového reformovaného řádu,
to popisuje první kapitola. Každý řád má svoje specifika, proto druhá kapitola objasňuje
spiritualitu, umístění kláštera a vysvětluje, proč se kláštery budovaly vzdáleně
od civilizace. Jelikož se tento řád objevil i v českých krajích, proto se další kapitola
věnuje příchodu Cisterciáků na území českého království a stručnému popisu historie
vzniku kláštera v Oseku, o jehož pohnutých událostech minulého století se vyjadřuje
značná část této diplomové práce. Cílem čtvrté kapitoly je nastínit společenské události
před rokem 1938 a její podkapitola zaznamenává dění v litoměřické diecézi a v klášteře
po vzniku samostatného Československého státu. Pátá kapitola se zaměřuje na některé
životní příběhy oseckých cisterciáckých mnichů. Šestá a osmá kapitola obsahuje zprávy
o dění, které se bezprostředně odehrávalo v oseckém klášteře. Kapitoly jsou doplněny
o události, jež se staly temnými obdobími 20. století a dodnes se o nich vedou diskuze,
nakolik byly oprávněnými či nikoli. Součástí těchto dvou kapitol jsou i osobní
vzpomínky lidí, kteří se stali buďto oběťmi anebo svědky dvou předchozích režimů.
Sedmá kapitola se věnuje archivním materiálům pojednávajícím o událostech kláštera
v letech 1946 –1949. Poslední, devátá kapitola, stručně představuje, co následovalo po
ukončení internačního tábora v Oseku. Připojené osobní svědectví barvitě ukazuje,
v jakých podmínkách musely žít nově umístěné řádové sestry. Na závěr práce je
přiložena obrazová dokumentace.
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1. Dějiny řádu
1.1. Počátek nového řádu cisterciáků
Cisterciácký řád vznikl na přelomu 11. a 12. století jako reformní hnutí
benediktinského řádu, když několik benediktinských mnichů odešlo do pusté krajiny
v Molesme ve Francii. Reagovali tak na vzniklý spor mezi původními ideály mnišského
života a skutečným životním stylem, kterým žily benediktinské kláštery v 11. století.
Oproti viditelným znamením v liturgii a klášternímu prostředí si reformní hnutí kladlo za
cíl vrátit se zpět k prostému životu v odloučenosti od vnější společnosti. Věnovat se
práci, modlitbě a rozjímání s důrazem na vnitřní zbožnost.
Tzv. Clunijská reforma, nazvaná podle kláštera ve francouzském Cluny, odkud
vzešla, nepřinesla takový úspěch, jaký se původně očekával. Spíše se kladl důraz na krásu
liturgie, která se změnila v náročný a dlouhotrvající ceremoniál, a na ostatní povinnosti
mnichům nezbývalo mnoho času. Ve snaze tomuto zabránit, odešel opat burgundského
kláštera Robert pryč do nehostinné krajiny, kde byly močály a vodní toky. Místo, kde se
opat Robert usadil spolu s dvaceti mnichy, bylo vzdáleno asi 22 km jižně od Dijonu.
Klášter byl založen v roce 1098 na místě, kde stála polorozpadlá kaple Panny Marie.
Klášter dostal jméno Cistercium1 a podle tohoto označení se nazval celý řád.
První opat nově vzniklého kláštera, Alberich, dosáhl u papeže Paschala II.
schválení, a to roku 1110. Řehole byla velice přísná a spočívala v odříkání, samotě,
tělesné práci, odmítání renty, nošení hrubého světlého oděvu a mlčenlivosti. Jídlo smělo
být jen rostlinného původu. Pro přísnost řehole nebyl o noviciát velký zájem. Komunitu
také zasáhla malárie, která zabíjela jak lidi v blízkosti kláštera, tak i samotné mnichy.
V roce 1112 žilo v klášteře pouhých 6 mnichů, komunitě tím hrozilo vymření.
V dubnu roku 1112 se stalo něco neobvyklého, do kláštera zavítalo na 30 mužů
v čele s dvaadvacetiletým Bernardem. V této skupině byli i Bernardovi rodní bratři
a strýc. Později do kláštera vstoupil i Bernardův otec a jeho nejmladší bratr. Bernard
rozvinul v klášteře horlivost pro duchovní život a svými mimořádnými schopnostmi vlil
do kláštera nový impuls pro život s Bohem. Bernard je nazýván druhým zakladatelem
řádu cisterciáků. Bernardovi příbuzní byli velice zbožní a právě díky jejich zbožnosti
a horlivosti pro Boží dílo se začal klášter naplňovat. Klášter nedokázal pojmout tak
veliký počet nově příchozích noviců, proto se začaly stavět nové dceřiné kláštery, do
1

Název Cistercium je podle tradice odvozen od místa, kde se klášter nacházel, na močálovitém terénu, kde
stojatá voda tvořila nádrže, tvz. cisterny. Francouzsky název zní Citeaux.
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kterých mohli vstupovat noví kandidáti a zájemci o život v klášteře pod vedením
a duchem svatého Bernarda. Díky velikému počtu zájemců o mnišský život se mohl řád
postupně rozšiřovat i do jiných zemí Evropy.
První klášter v Citeaux se tak stal místem, kde se každoročně scházela generální
kapitula. Generální opat měl stejná privilegia jako biskupové. V roce 1118 se konala
generální kapitula, kde se projednávala řádová konstituce nazvaná Charta caritatis, kterou
sestavil Bernard z Clairvaux a Štěpán Harding. Řádová konstituce byla schválena
papežem Kalixtem II. koncem roku 1119. Všechny cisterciácké kláštery byly vyňaty
z pravomoci místních biskupů a staly se tak plně autonomní. Mniši nepotřebovali pomoc
od okolního světa, protože si dokázali na své živobytí, až na malé výjimky, vydělat sami.
Cisterciácký řád se šířil velikou rychlostí a v roce 1153, kdy Bernard zemřel, existovalo
již více než 350 klášterů, z toho 183 ve Francii a ostatní v okolních zemích.2
1.2. Období zlomu
Přibližně do 13. století nový řád prosperoval jak po duchovní stránce, tak i po
hmotné, ale později začalo ubývat zájemců o přísný život v klášteře, proto byly kláštery
nuceny pronajímat svoji půdu. Kláštery tak začaly bohatnout a přibližovaly se
profánnímu světu. Zhruba sto let po svém vzniku dospěl řád tam, kam nikdy nechtěl
dospět, a proti čemu vždy bojoval. Kláštery vlastnily rozsáhlá panství, kostely a budovy,
které se začaly zdobit uměleckými předměty, nejrůznějšími malbami a vitrážemi. Na
počátku 13. století opustili cisterciáci to, co sami po několik desetiletí razili a o co
bojovali, totiž živit se prací vlastních rukou bez závislosti na druhých. Později začali
využívat pomocné pracovní síly, obdělanou půdu, hospodářská zařízení a bylo jim
povoleno získávat jakýkoli majetek. Po vzoru žebravých řádů3 začali působit v duchovní
správě, a proto také potřebovali nabývat vyššího vzdělání. Mnichům se obecně tehdy
mnoho vzdělání nedostávalo, proto byla pro ně brzy zřízena škola. Generální kapitula
nařídila, aby, je-li to ovšem možné, se v každém klášteře zřídilo řádové studium teologie.
Tak vznikly cisterciácké koleje, z nichž jedna byla zřízena i v Praze.
Koncem 13. století nastal opět větší pokles zájmu o řád, začala upadat kázeň vůči
představeným. Někteří mniši začali volat po reformě řádu, což se jim nakonec povedlo.
Vznikla tehdy řádová větev floriacenců, ta se ovšem roku 1505 rozpadla. Část mnichů
odešla zpět k cisterciákům, jiní odešli k dominikánům nebo ke kartuziánům. V 16. století,
2
3

Srov. FRANZEN 1992 – August FRANZEN: Malé církevní dějiny. Praha 1992, s. 141.
Jako jsou například františkáni, dominikáni.
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v důsledku nástupu protestantismu a náboženských válek4, ubývalo diecézního kléru
a cisterciáci byli opět nuceni působit v pastoraci ve farnostech mimo klášter.
1.3. Období francouzské revoluce až současnost
V období, kdy probíhala francouzská revoluce, na přelomu 18. a 19. století, došlo
ke zrušení až devadesáti procent klášterů, a to nejen ve Francii, ale i v jiných zemích.
Roku 1789 byl církevní majetek zkonfiskován a dnem 13. 2. 1790 byly dekretem zrušeny
všechny kláštery ve Francii. Řeholníci byli nuceni utéci do zahraničí. Ti, kteří však
zůstali, byli buďto popraveni, nebo byli deportováni na Guayanu. V tomto období získali
cisterciáci pro svůj řád veliký počet přímluvců v nebi, svatých, kteří prolili svoji krev pro
Krista a za víru v něj.
Roku 1808 byly konventní budovy kláštera v Clairvaux přebudovány na věznice,
do kterých bylo možno umístit až 2000 odsouzených. Klášter v Citeaux využil jeden
lyonský kněz jako polepšovnu pro nezletilé kriminálníky, delikventy a odložené děti.
Roku 1898 získali tento klášter trapisté a v roce 1998 tam postavili nový kostel. Z jiného
cisterciáckého kláštera byla například zbudována továrna na výrobu papíru. Po skončení
napoleonských válek roku 1815 existovalo pouze dvanáct klášterů v celé Habsburské říši.
Roku 1892 se od cisterciáků oddělila kongregace trapistů, reformovaných cisterciáků.
Vytvořili tak samostatný řád s přísnými pravidly též podle řehole svatého Benedikta.
V roce 1910 byli cisterciáci celkem ve 27 klášterech s 1011 řeholníky a o několik desítek
let později, roku 1993 bylo na celém světě celkem 80 klášterů s 1327 řeholníky.
Dnes cisterciáci žijí a působí v mnoha státech Evropy, ve Francii, Itálii,
Španělsku, Německu, Rakousku, Polsku, České republice i na jiných kontinentech:
v Americe, Africe, Asii, například v Brazílii, Etiopii, Vietnamu, Japonsku a USA. Církev
získala během staletí z řad cisterciáků velký počet blahoslavených a svatých5, 2 papeže6,
44 kardinálů a 580 biskupů7. V České republice je v současné době pouze jeden fungující
klášter, kde se cisterciáci modlí a pracují. Tento klášter se nachází téměř na hranicích
s Rakouskem ve Vyšším Brodě.

4

Ve Francii střet mezi katolíky a kalvinisty.
Např. sv. Bernard, sv. Alberich, sv. Štěpán Harding, sv. Adolf z Kolína nad Rýnem a jiní.
6
Blahoslavený Evžen III., Benedikt XII.
7
Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II. díl/2. svazek,
mnišské řády. Praha 2004, s. 157–169.
5
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2. Život cisterciáků
2.1. Spiritualita řádu
Řád cisterciáků vznikl z touhy po návratu k prostému životu v odloučenosti
od společnosti, věnovanému práci a rozjímání, protože řád, ze kterého vznikl, tedy řád
benediktinů, se do jisté míry vzdálil původnímu ideálu8. Rozdíl mezi benediktiny
a cisterciáky spočívá v interpretaci Benediktovy řehole9 a mnišské tradice, v rozdílných
důrazech na jednotlivé hodnoty. Prvotní představa řádových stanov z počátku třicátých
let 12. století vyžaduje, aby konvent vznikl ve zcela pusté krajině. Tato vize se v Čechách
mohla uskutečnit jen v omezené míře, protože značná část klášterů se budovala
v osídlených krajinách10. Řeholním heslem je pro cisterciáky: „Cistercium mater nostra!“
Hlavním důvodem vzniku tohoto řádu byl návrat k původní benediktinské řeholi,
která se postupem let odkláněla od pravidel, sepsaných sv. Benediktem pro jeho řeholi.
Cisterciáci zredukovali dodatky v liturgii, omezili činnost ve skriptoriích a vrátili se
k manuální práci, která byla zároveň jejich obživou. Jejich cílem bylo žít z toho, co si
sami vlastními silami vypěstují a vyrobí.11 Cisterciáci se vzdali příjmů z desátků,
z pronájmů, odvodů z vesnic, mlýnů a vlastnictví nesvobodných sedláků, protože práce,
vyplývající z těchto povinností, narušovala klid kláštera. Aby mohli dostát ideálům své
řehole, museli moudře hospodařit s přebytky a zemědělskou i řemeslnou produkci účelně
zužitkovávat12.
Jedná se o kontemplativní řád, proto se na první místo v jejich řeholi klade
chórová modlitba, dále pak duchovní četba Písma (lectio divina) a osobní rozjímavá
modlitba. Až za tyto povinnosti bývá kladena manuální práce. V tichu promlouvá Bůh,
proto i každodenní práci vykonávají v tichosti, bez zbytečného mluvení. Zpočátku konali
mniši sami těžkou fyzickou práci, ačkoli později zaměstnávali bratry laiky, konvrše
8

Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II. díl/2. svazek,
mnišské řády. Praha 2004, s. 149.
9
Benediktova řehole má za cíl umožnit komunitě mnichů žít podle evangelia. Řehole předává konkrétní
předpisy, které jsou potřebné pro život v komunitě. Text řehole povzbuzuje mnichy praktickými pokyny,
předpisy o denním řádu v komunitě, ale také obsahuje trestní sankce. Řehole obsahuje prostředky jak
dosáhnout duchovního cíle, totiž spásy duše. Benedikt z Nursie 1998 – Benedikt z Nursie: Regula Benedicti,
Řehole Benediktova. Praha 1998, s. 33.
10
VLČEK/ SOMMER/ FOLTÝN 1998 – VLČEK/ SOMMER/ FOLTÝN: Encyklopedie českých klášterů. Praha
1998, s. 41.
11
Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – Dana STEHLÍKOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst.). Praha
1996, s. 8.
12
FEUERBACH 2012 – Mario FEUERBACH: Klášter Osek, poutní místo Mariánské Radčice a cisterciáci.
Litvínov 2012, s. 59.
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a světský personál13. Proto se cisterciácké kláštery zpočátku stavěly v oddělení od ostatní
lidské společnosti, na odlehlých místech, v přísné klauzuře. Jejich askeze nebyla
extrémní, pouze důsledná.
Každý, kdo se chce stát cisterciáckým mnichem, musí projít noviciátem, během
kterého se vzdělává, a může si tak ověřit pevnost svého úmyslu žít pod řeholí,
zasvěceným životem v celibátu a naprosté chudobě, protože nesmí vlastnit žádný osobní
majetek. Do noviciátu nesmějí být přijímáni muži mladší osmnácti let. Po úspěšném
absolvování noviciátu, jehož délka trvá obvykle jeden rok, může novic složit sliby. Ty
skládá do rukou opata podle řehole svatého Benedikta jako slib čistoty, chudoby
a poslušnosti a také doživotní věrnosti svému klášteru. Po složení slavných slibů je
přijímán do konventu.14 Doživotní věrností klášteru se rozumí to, že se bude po celý život
modlit a žít v tom klášteře, do kterého vstoupil, a kde také zemře a bude i pohřben.
2.2. Umístění klášterního areálu v krajině
Místo pro cisterciácké kláštery se vždy volilo daleko od společnosti, aby se
mnichům nijak nenarušoval klid a soustředění pro jejich duchovní a kontemplativní život.
Praktická motivace nařizovala stavět kláštery v nižších oblastech, pokud možno
v blízkosti vodních toků. Protože cisterciáci vznikli z řehole svatého Benedikta, vžilo se
toto úsloví: „Benedikt osídloval hory, Bernard údolí, Bernard miloval údolí, Benedikt
návrší.“ Cisterciáci využívali vodu k pohánění mlýnů či pil. Dokázali podle potřeby
krajinu zavodnit nebo naopak odvodnit, uměli také přivádět vodu kanály a akvadukty,
často i na velkou vzdálenost.15 Proto obsazovali taková místa, která by možná žádní jiní
řeholníci nebyli ochotni obsadit. Stavěli mlýny, pily a různé dílny, které mohl pohánět
vodní zdroj. V okolí klášterů budovali rybníky. V některých klášterech dokonce byl
veden potok klášterní kuchyní, kde byly zbudovány nádrže pro živé ryby. 16 Některé
cisterciácké kláštery, jako např. klášter v Pomuku (Nepomuku) měly za povinnost ze
zlatonosných vodních toků rýžovat zlato. Musely budovat tzv. bradla, rýžoviště zlata, kde
se zlato z řek zachycovala v sítech a filtračních jámách. Většinu takto získaného zlata
byly kláštery nuceny odevzdat panovníkovi. Cisterciácké kláštery byly v historii
13

Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – STEHLÍKOVÁ Dana a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst). Praha
1996, s. 8.
14
CHARVÁTOVÁ 1998 – Kateřina CHARVÁTOVÁ: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420. Praha
1998, s. 23-24.
15
Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích - mnišské řády II.
díl/2. svazek. Praha 2004, s. 149-150.
16
ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ Jarmila a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník.
Osek 1996, s. 11.

12

samostatnými hospodářskými jednotkami s dobově výborně rozvinutými technologiemi
a velkou prosperitou. Jistě se ne náhodou stávaly často cílem nájezdů vojáků nebo i
lupičů.17

17

Srov. POPP 2005 – Vladimír POPP: Středověké zlaté doly nepomucké. Díl 1. 2005. s. 15.
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3. Život cisterciáků v Čechách
3.1. Dějiny řádu v českých zemích
Na území Čech se cisterciáci dostali na počátku čtyřicátých let 12. století za vlády
knížete Vladislava II. Hlavním iniciátorem byl však olomoucký biskup Jindřich Zdík,
který se osobně znal se svatým Bernardem. Prvním podporovatelem kláštera v Sedlci
byla šlechtická rodina, (přesné datum příchodu mnichů není známo), tradice uvádí rok
1142. Muselo to však být před založením strahovského kláštera, protože cisterciáci měli
vždy na zemském sněmu před premonstráty přednost. Krátce po tradovaném příchodu do
Sedlce roku 1142 následovaly hned dvě panovnické fundace v Plasích 1144 a v Pomuku
1145.
Všechny tyto kláštery byly obsazeny německými mnichy: Sedlec z Waldsassenu,
Plasy z Langheimu a Pomuk z Erbachu. I v následujících letech přicházeli noví mniši
z Německa, proto jim Češi říkali rýnští mniši. Jihočeské kláštery, jako byl Vyšší Brod a
Zlatá Koruna, byly obsazovány mnichy ze sousedního Rakouska. Tento zvyk byl
dodržován po celá staletí, tedy dosazování mnichů z německých zemí do českých
klášterů. Staletou tradici chtěl změnit pražský arcibiskup, Arnošt z Pardubic, když žádal
generálního opata v Citeaux, aby byl tento zvyk změněn a české kláštery byly
obsazovány českými mnichy. V prosinci roku 1348 také sám král Karel IV. žádal
generálního opata, aby se opaty mohli stávat čeští mniši, kteří znají dobře místní poměry,
zvyky, a hlavně ovládají domácí řeč. Další cisterciácké opatství, Hradiště nad Jizerou,
bylo obsazeno pravděpodobně roku 1177, a to již českými mnichy z Plas. Mateřským
klášterem Oseku byl německý Waldsassen.
Prvním moravským cisterciáckým klášterem se stal Velehrad. Iniciátorem
příchodu prvních cisterciáků na Moravu v roce 1204 byl olomoucký biskup Robert, který
byl dříve převorem v Pomuku. Celkem bylo v Čechách a na Moravě ve 13. století 18
cisterciáckých klášterů, z toho 13 mužských a 5 ženských.
3.2. Zlomová období cisterciáků v českých zemích
Cisterciácké kláštery v Čechách nebyly budovány v neosídlených oblastech,
jak bývalo zvykem v zahraničí, ale v okolí vesnic s poddanskými obyvateli. Staviteli
klášterů byly především šlechtické rody, proto o majetku nerozhodoval jen představený
kláštera, ale současně i jeho zakladatel a po jeho smrti jeho dědicové. Řada cisterciáckých
opatů sehrála v české historii i významnou politickou roli.
14

Za husitských válek utrpěly cisterciácké kláštery velké škody, větší, než kláštery
jiných řeholí. Důvody, proč se právě cisterciácké kláštery staly terčem útoků, mohly být
i národnostní - v cisterciáckých klášterech převažovali mniši z německých zemí. Barokní
období přinesla vesměs všem klášterům změnu. Rekonstruovaly se klášterní objekty,
pořizovaly se nové sochy, varhany a liturgická náčiní. Mohli bychom toto období nazvat
obdobím velikého rozkvětu.
Dalším těžkým obdobím cisterciáků byla josefínská reforma, spojená s rušením
klášterů. Zrušení kláštera se vyhnulo pouze Vyššímu Brodu (z důvodu velké zadluženosti
kláštera)18 a Oseku. Josef II. nespatřoval v kontemplativních řádech zvláštní přínos pro
společnost a stát. Rozšiřoval farní správu a do nově založených farností posílal kněze ze
zrušených klášterů.
3.3. Stručná historie vzniku oseckého kláštera
Osecký klášter patří k významným budovám s bohatými dějinami, které přispěly
k vývoji českého státu v posledních osmi staletích. Klášter samotný byl postižen ve své
historii několika tragickými událostmi, které měly dopad i na život bratří v klášteře.
Osecké opatství se začalo budovat na konci 12. století. Osecký klášter nesídlil
původně v Oseku, ale v Mašťově na Chomutovsku. V roce 1193 se vydalo 13 mnichů
spolu s opatem Ruthardem z cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu přes hranice do
Čech, směrem k Mašťovu, kam přišli na pozvání českého velmože Milhošta. Ten se také
stal zakladatelem kláštera.19
Klášter v Mašťově neprospíval, mnichům nevyhovovala lokalita, a trpěli mnohdy
i nedostatkem základních potřeb pro život. Jejich fundátor se o ně nestaral tak, jak měl.
Šest let žili mniši v tomto nevyhovujícím prostředí, až se situace vyhrotila tak, že
z tohoto místa odešli. Není jisté, zda mniši odešli sami a dobrovolně, nebo byli vyhnáni
svým zakladatelem. Jiným možným důvodem odchodu mohly být neshody se
zakladatelem, které vyvrcholily přemístěním kláštera do Oseku roku 1196, kde je dodnes.
Mašťovských mnichů se ujal rod Hrabišů a pozval mnichy na své panství do
Oseku. Přesídlení již existujícího konventu není v českých podmínkách obvyklé. Většina
nezdařených založení končila většinou návratem mnichů do mateřského konventu.

18

Srov. BUBEN 2004 – Milan BUBEN: Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích - mnišské řády II.
díl/2. svazek. Praha 2004, s. 177-180.
19
Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – Jarmila ANTOŠOVÁ Jarmila a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní
sborník. Osek 1996, s. 49.
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V Čechách známe pouze tento jediný případ přesídlení kláštera, které bylo ve své době
zcela výjimečným.
Důvodem, proč byl pro založení kláštera vybrán právě Osek, je s velkou
pravděpodobností fakt, že, klášter je místem posledního odpočinku rodu Hrabišů.20
Královský komoří Slavek21 tam krátce před přemístěním mnichů pochoval svého rodného
bratra, nejvyššího purkrabí přemyslovského rodu, Kojota Hrabiše. Hrabišové byli
nejsevernějšími spojenci Přemyslovců, vládnoucích v Praze.22 Založení kláštera nad
rodinnou hrobkou je pro cisterciácké kláštery velmi typické. Lze říci, že bylo
nejčastějším motivem vzniku opatství.23
Klášter se nacházel na pozemcích rodu Hrabišů a pana Slavka, kteří ho věnovali
cisterciákům. Největší část věna daroval klášteru sám zakladatel Slavek, některé statky
pocházely z majetku komorníka Hrabiše a ostatní poskytli různí členové rodiny Hrabišů.
Osecký klášter je tedy uspořádán z rodového majetku Hrabišů24 a stal se centrem celého
rodu Hrabišů.
3.4. Vznik nové cisterciácké kongregace
Když v Oseku byl opatem Klement Antonín Zahrádka, a to v letech 1843-1853,
založil novou rakousko-uherskou kongregaci Nejsvětějšího Srdce Páně, která byla církví
schválena až roku 1859.25 Tehdy uznaly rakousko-uherské kláštery za svého
představeného opata kláštera Santa Croce in Gerusalemme v Římě. Spolu se zrušením
monarchie a vznikem československé republiky roku 1918 byla kongregace rozdělena na
tři nové útvary: rakouskou, maďarskou a českou. Česká kongregace pozměnila svůj
název na Kongregaci Nejčistšího Srdce Panny Marie26, založena byla 23. 1. 1923. O této
kongregaci se také psalo v novinách Národní politika v roce 1920, kde se uvádělo, že ve
dnech 29. 6. 1920 až 2. 7. 1920 se konala schůze opatů a představených klášterů
20

Hrobka se nachází ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Starém Oseku. CHARVÁTOVÁ 1998 – Kateřina
CHARVÁTOVÁ: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420. Praha 1998, s. 293.
21
Slavek nechal přesídlit mnichy do Oseku. Byl to královský komoří na královském dvoře rodu Přemyslovců.
Za svoji práci byl patřičně bohatě odměňován.
22
FEUERBACH 2012 – Mario FEUERBACH: Klášter Osek poutní místo, Mariánské Radčice a cisterciáci.
Litvínov 2012, s. 39.
23
V Čechách bylo docela častým zvykem pochovávat do jedné hrobky a nad ní zbudovat opatství. Podobně
je tomu i na Velehradě, ve Vyšším Brodě nebo i na Zbraslavi.
24
Srov. ANTOŠOVÁ 1996 – ANTOŠOVÁ Jarmila a kolektiv (ed.): 800 let kláštera Osek, jubilejní sborník. Osek
1996, s. 49.
25
Srov. tamtéž s. 73-74.
26
Ke změně muselo dojít, protože kláštery na území Československa nesměly spadat pod rakouskou
provincii. Emailová korespondence s P. Norbertem Rauerem dne 24. 6. 2014. P. Norbert Rauer je cisterciák
žijící v braniborském cisterciáckém klášteře v Potsdam.
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z Heiligenkreuzu, Vyššího Brodu, Oseku, Stamsu, Lilienfeldu, Reinu, Wilferingu,
Schlierbachu a jiných míst ve střední Evropě, aby se společně dohodli, jak uspořádat
cisterciácké stanovy podle nového zákoníku církevního práva a současných poměrů ve
společnosti. Společně se shodli na názvu kongregace: „Kongregace cisterciácká svatého
Srdce Ježíšova.“ Společně pak zvolili mezi sebou nového generálního vikáře, (stal se jím
opat z Heiligenkreuzu) a dva asistenty.27 Kongregace byla pravděpodobně za První
světové války zrušena, neboť autor novinového článku uvádí, že Kongregace byla po
nějaké době znovu obnovena. K provincii Nejsvětějšího Srdce patřily kláštery: Osek,
Vyšší Brod, Porta Coeli u Brna, St. Marienthal, St. Marienstern v Sasku a Sostrup
v Dánsku. Noviny zároveň zcela v duchu poválečného českého nacionalizmu a kritiky
církevního konzervativizmu zmínily ironicky stesk cisterciáckých opatů po rozpadlé
monarchii. Na počátku vlády komunistické strany byla kongregace zrušena, obnovení se
dočkala až po pádu režimu v roce 1989.28 V současnosti spadají oba dva české kláštery,
jak fungující klášter Vyšší Brod, tak již opuštěný klášter Osek, pod rakouskou
kongregaci.

27
28

Národní archiv, fond ministerstva vnitra, inventární číslo 1.1.22, číslo kartonu 805.
Emailová korespondence s P. Norbertem Rauerem dne 24. 6. 2014.
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4. Události před rokem 1938
4.1. Ve společnosti
Neměli bychom zapomenout, že do začátku druhé světové války Češi a Němci žili
v českých zemích po staletí víceméně v míru a nebylo mezi nimi rozdílu. Většina
německých voličů dávala v československém státě před rokem 1935 svůj hlas
demokratickým německým stranám, loajálním vůči státu. Početná německá pospolitost
žila v českých zemích po staletí také bohatým náboženským životem. V některých
dějinných etapách se právě křesťanské hodnoty staly důležitou styčnou plochou českoněmeckého soužití. Většina německých duchovních a věřících měla ve dvacátých letech
loajální poměr k československému státu. Stavěla se za demokratické zrovnoprávnění
obou národních společenství a usilovala o dohodu a spolupráci s Čechy. Na přelomu
dvacátých a třicátých let se v sudetoněmeckém prostředí začaly zřejměji projevovat
separatistické a nacionalistické tendence. Nemalý vliv na to měly důsledky hospodářské
krize i přehmaty v politice státu vůči minoritám. Po nástupu nacistů k moci v Německu se
sudetoněmecké národnostní spory vyostřily. Vývoj v Německu i jeho dopad na
náboženskou a politickou situaci v Sudetech nenechával hluboce věřící křesťany na
pochybách, že nacionální socialismus je církvi i náboženství cizí, ba přímo nepřátelský.29
Mnoho křesťanů bylo osloveno slovy encykliky papeže Pia XI. Z roku 1937 „Mit
brennender Sorge“, která upozorňovala na nebezpečí nacizmu: „Kdo vyděluje rasu,
národ, stát nebo státní formu, nositele státní moci nebo jiné základní hodnoty
společenských poměrů … z jejich pozemské stupnice hodnot a činí je nejvyšší formou
všech hodnot, i náboženských, a modlářsky je zbožšťuje, ten převrací a porušuje Bohem
stvořený a Bohem chtěný řád věcí.“ Řada věřících sudetských Němců i duchovních
nezůstala jistě k této encyklice hluchá, ale u mnoha převážil názor, že mezi vírou
a realizací sebeurčení pod říšskoněmeckým protektorstvím neexistuje zásadní rozpor a že
„duch nového němectví“ je s evangeliem slučitelný. Přesto bylo po obsazení Sudet po
skončení druhé světové války zatčeno a vězněno na deset tisíc německých antifašistů.
Podle některých dochovaných zpráv bylo v českých zemích zatčeno 110 německých
kněží, 85 jich bylo uvězněno nebo odesláno do koncentračních táborů, 23 kněží za svůj

29

Srov. STANĚK Tomáš: Odsun Němců a křesťanů 1945 – 1948, in: Střední Evropa revue pro
středoevropskou kulturu a politiku 22 (1992) 122-123.
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antifašistický postoj zaplatilo životem. Proti Hitlerovi vystupovali sudetoněmečtí katolíci
kromě domácího odboje také v emigraci.30
4.2. V litoměřické diecézi a v oseckém klášteře
Na celém území severočeské diecéze žilo v roce 1941 celkem 1 698 666 obyvatel,
z toho na místech, kde později probíhal odsun 1 347 612 a na území Protektorátu
351 054. Na území, nazývaném Sudety, žilo více než 80% obyvatel německé národnosti
a na některých místech dokonce i 90%. Téměř všichni byli katolického vyznání. Poměr
mezi katolíky a nekatolíky byl na sudetském území

81,3% : 18,7% a na území

Protektorátu 55,7% : 44,3%. V samotném Oseku bylo k trvalému pobytu přihlášeno
12 704 obyvatel v poměru 69,8% katolíků a 30,2% nekatolíků. V klášterní statistice bylo
zaznamenáno, že klášter měl tehdy 29 členů,31 z toho 9 přímo v klášteře. Byli to opat
Theobald, převor P. Robert, podpřevor P. Romuald – do roku 1940 administrátor
poutního místa Rosenthal u Mariensternu, jenž později musel opustit lužické teritorium
a vrátit se zpět do Oseku, odkud v roce 1945 uprchl do Saska, do Mariensternu, kde je
i pohřben. Další členové kláštera byli P. Eugen, P. Ivo, P. Johannes Bapt., P. Raimund,
P. Norbert a P. Wilhelm. Dvanáct mnichů bylo činných mimo klášterní konvent –
P. Zikmund byl farářem pražské arcidiecéze, P. Bernhard profesorem v Litoměřicích.
P. Konrad byl administrátorem v Rozantu v Lužici, protože mluvil a kázal lužickosrbsky,
což bylo ovšem v letech 1940 – 45 zakázáno. Dalšími členy konventu byli P. Ubald,
který byl proboštem v St. Marienthalu, P. Alfons – probošt v St. Mariensternu,
P. Wofgang a P. Benno - kaplani v Mariensternu, P. Romuald, P. Dominik, P. Benno
a český cisterciák P. Nirvard.32 Když uvážíme, že téměř všichni němečtí obyvatelé, až na
malé výjimky, byli vyhnáni ze svých obydlí do sběrných táborů, lze si tak dobře vytvořit
obraz toho, jak se z křesťanských oblastí téměř ze dne na den stalo misijní a později
pohanské území. Dnes se na místa, odkud byli obyvatelé násilně vyhnáni, lidé postupně
vrací, aby zavzpomínali na své dětství a předky. Jeden z odsunutých vypráví: „Vracím se
tam, kde jsem se narodil a vyrůstal, ale bydlet už bych zde nechtěl.“ V Německu si
vybudoval nový život a domov, má tam i své děti s jejich rodinami. Návrat zpět by pro
něj znamenal začátek od nuly, kdežto v Německu už má vše. Na odsunové události nerad
vzpomíná.

30

Srov. tamtéž s. 125.
Ze soukromého archivu P. Benno Beneše.
32
Emailová korespondence s P. Norbertem Rauerem dne 24. 6. 2014.
31
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Vznik nového Československého státu v roce 1918 měl neblahý vliv na osecký klášter.
Klášter byl podroben pozemkové reformě, bylo mu zabráno 3.329,51 hektarů půdy
a zůstalo mu jen 565,99 hektarů a dva dvory. Před reformou vlastnil klášter celkem
jedenáct dvorů. Když se situace po skončení první světové války uklidnila, byly do
klášterního kostela znovu pořízeny nové zvony, náhradou za násilně odvezené počátkem
války. Dále pak byly pořízeny zcela nové varhany a v kostele byla položena nová
podlaha. Klášterní galerie byla po dlouhé době odborně uspořádána.33 Se založením
nového státu byl okamžitě zrušen jakýkoli německý ústní a písemný styk, úřední jednání
se musela vést výhradně v češtině. Johann Bartl, správní úředník, měl syna Klemense,
který ovládal velmi dobře český jazyk, mluvený i psaný. Byl mu svěřen úřad správy
kláštera, protože bylo velice důležité, aby někdo zpracovával nouzová opatření a výnosy,
týkající se kláštera.34

33

Srov. STEHLÍKOVÁ 1996 – Dana STEHLÍKOVÁ a kolektiv (ed.): 800 let kláštera v Oseku (kat. výst.). Praha
1996, s. 75.
34
Z osobního svědectví Johanna Bartla, správního úředníka v Oseku. Jedná se o dopis, který Johann Bartl
napsal a ukryl. Po jeho smrti jej jeho syn nalezl a zveřejnil. Texty uvedeny v závorkách jsou doslovné citace
z dopisu. Doposud nebyl tento spis v Čechách veřejně publikován.
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5. Osobnosti oseckého konventu
V oblasti severovýchodních Čech, v jednom z krajů tzv. Sudet, se střetávaly tři
národnosti: Češi, Němci a Lužičtí Srbové. Cisterciácký klášter v Oseku, založený ve
12. století, postupně přijímal mnichy z Čech i Lužice. Z následujících životopisů lze
vystopovat, že někteří cisterciáci byli českého původu, nikoli německého. Proto nelze
plně mluvit o tom, že byl osecký klášter obsazen mnichy německé národnosti.
5.1. Andreas Theobald Scharnagl
Ve Svatém Kříži u Plané v západních Čechách se narodil 4. 2. 1867 Andreas
Scharnagl, který vstoupil do cisterciáckého opatství v Oseku 8. 10. 1889 a přijal jméno
Theobald. Věčné sliby složil 1. 11. 1893 a svátostné kněžství přijal o půl roku později
17. 6. 1894. Krátce po kněžském svěcení zastával na chomutovském gymnáziu úřad
profesora. Osecký konvent ho 18. 4. 1912 zvolil za 43. opata cisterciáckého řádu
v Oseku. Úřadu opata se ujal 8. 5. 1912 při slavné mši svaté. Jakožto infulovaný prelát
byl do roku 1918 členem zemského sněmu a vizitátorem kláštera Marienthal
a Marienstern. Po vzniku Československa byl tento jeho úřad zrušen. Postaral se
o elektrické osvětlení v klášteře a obnovu podlahy v kostele. S vypuknutím první světové
války bylo spojeno i snímání zvonů z věže pro válečné potřeby a klášter byl nucen platit
tzv. válečné půjčky. Po založení nového Československého státu byla klášteru na základě
půdní reformy zabavena větší část pozemků. Přesto, že klášter neoplýval bohatstvím,
podařilo se opatu Scharnagelovi pořídit nové zvony, restaurovat křížovou chodbu,
kapitulní síň a přestavět a zvětšit varhany. Podle slov průvodců kláštera, osecké varhany
jsou druhé největší v České republice. První jsou v Olomouci, v kostele svatého Mořice.
V roce 1938 spadl klášter do sudetoněmecké říše a opat byl nucen nacistickými úřady
prodat výnosný statek Nový dvůr sudetoněmecké hornické akciové společnosti. Zemřel
9. 6. 1943 ve svém klášteře, kde byl také pohřben v opatské hrobce.35
5.2. P. Eberhard Josef Harzer
Předposlední osecký opat Eberhard Harzer, občanským jménem Josef, se narodil
21. 5. 1887 v Hájích u Nejdku na Karlovarsku. Absolvoval biskupské gymnázium
v Doupově a nastoupil 23. 9. 1908 do cisterciáckého kláštera v Oseku jako novic.
Teologii studoval v augustiniánském konventu v Sankt Florian u Linzu a v Litoměřicích.

35

Srov. KRUTSKÝ Norbert: Osecké noviny 6 (2008).
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Na kněze byl vysvěcen 13. 7. 1913 a svoji první mši svatou sloužil 20. 7. 1913. Jeho
první kaplanské místo bylo v Mariánských Radčicích, kde pečoval hlavně o mládež. Také
zastával místo katechety na měšťanských školách. Opat Harzer zemřel 2. 11. 1949 po
těžkých šesti letech v opatském úřadě, která byla vyplněna hořkým utrpením a mnohými
zklamáními. V denním tisku se psalo: „Na následky utrpení z let 1945 – 1946 v českých
vězeních a táborech zemřel po krátké nemoci v Altöttingu ve věku 62 let opat z OsekuRaitenhaslachu. Odešla s ním i významná vůdčí církevní osobnost, obratný diplomat,
vzácný člověk a moderní mučedník.“ Místo svého posledního odpočinku našel vpravo od
vchodového portálu klášterního kostela v Raitenhaslachu. Requiem za něj sloužil biskup
Šimon Konrad Landersdorfer z Pasova. Z cisterciáckých klášterů se přijeli rozloučit jeho
řádoví spolubratři, opat Idesbald Aicheler z Oberpfalze, opat ze Schlierbachu v Horním
Rakousku a mnozí další. S opatem Eberhardem byl pohřben i plán na znovuosídlení
bývalého opatství v Raitenhaslachu.
Opat Harzer byl v pořadí čtyřicátým čtvrtým opatem v Oseku, do tohoto úřadu
nastoupil 26. 7. 1943. Svého těžkého poslání se ujal v době největšího pronásledování
katolické církve nacisty. S hodností oseckého opata obdržel současně hodnost otcovského
opata a vizitátora cisterciáckých opatství Sankt Marienthal a Sankt Marienstern
v drážďansko-míšeňské diecézi, a stal se zároveň zemským prelátem Čech. Byl zatčen
vojsky Svobodovy armády 1. července 1945 a přes koncentrační tábor v polské Lehnici
prošel další tábory a vězení. Dostal se i do dolů a potom musel osobně zažít zabrání
svého kláštera Čechy. Ve vězení se mu zdál sen, ve kterém viděl rukopisný svazek
s názvem Raitenhaslach, který mu byl do té doby neznámý. Sen měl v den, kdy se
v Raitenhaslachu slavilo 800. výročí založení cisterciáckého kláštera. Opatův sen je
zaznamenán v klášterní kronice cisterciaček v Oberschönefeldu. V říjnu 1947, již
zdravotně velmi vyčerpaný, ale plný vůle, přišel opat Harzer spolu s P. Theobaldem
Stipitzem přes Rakousko do bavorského cisterciáckého kláštera Oberschönenfeld
v augsburské diecézi. Odtud hledal nové sídlo, nový začátek pro mnichy z oseckého
kláštera. V úvahu přicházel cisterciácký klášter v Eberbachu v mohučské diecézi,
případně klášter v Kirchheimu am Ries v augsburské diecézi. Podle svého snu zvolil
nakonec bývalý klášter v Raitenhaslachu. Ten navštívil poprvé 1. 10. 1947, v den 1400.
výročí úmrtí zakladatele řádu, Benedikta z Nursie, a zúčastnil se tam slavnostní
bohoslužby.
V raitenhaslachské farní kronice se nachází následující záznam: „Oslav 1400.
výročí úmrtí zakladatele řádu cisterciáků se účastnil také velectěný opat Eberhard Harzer
22

z Oseku, který po opuštění svého kraje hledá domov pro sebe a své spolubratry, pokud již
nejsou ve světské duchovní správě.36 Snad se časem pro tyto mnichy bez domova otevře
fortna zdejší fary, až současný farář Leopold Kulnik půjde do penze.“ Hned na začátku
roku 1948 dosáhl opat Eberhard Harzer souhlasného dopisu pasovského biskupa Šimona
Konráda Landesdorfera OSB, ve kterém se píše: „Podle přání Jeho Milosti dávám tímto
svůj souhlas, aby z Československa vypovězení němečtí členové oseckého konventu,
mohli sídlit v pasovské diecézi a vést život podle regulí cisterciáckého řádu. K těmto
účelům se zavazuji: 1. přenechat jim k užívání část budov bývalého cisterciáckého
kláštera, který dosud sloužil jako farní dvůr, 2. svolit, aby tam byla zřízena prelatura
cisterciáckého řádu, 3. předat jim duchovní správu farnosti Raitenhaslach tak, že jeden
z kněží, doporučený opatem a shledaný jako vhodný, bude ustanoven farním vikářem.
Jako termín převzetí farnosti a fary je navržen den 1. 4. 1948, protože se v tento den
současný farář odstěhuje.“ 1. 4. 1948 se nastěhovali opat Harzer a P. Raymund na faru
v Raitenhaslachu. Opat převzal úřad farního vikáře a P. Raymund obdržel zplnomocnění
pro ostatní kněžské služby, které řeholní kněz nevykonává (křest, uzavírání manželství
apod.). Dne 15. 6. 1948 přišel do Raitenhaslachu P. Rudolf O.Cist., který převzal
pověření od pasovské konsistoře a 17. 8. 1948 obdržel dekret k výkonu funkce
kooperátora

v Burgenkirchenu

am

Wald.

Dalším

knězem

v novém

konventu

v Raitenhaslachu byl P. Bruno, který od 1. 7. 1948 byl farním administrátorem. Opat
Harzer se v takto obsazené farnosti mohl zcela věnovat řádovým povinnostem a práci
spojené s budováním kláštera. Od 5. 6. 1949 převzal funkci farního vikáře
v Raitenhaslachu P. Ambrosius. Opat Harzer si ponechal všechny úkoly spojené
s církevním rozhodováním a čestné úřady.
O letnicích 1949 sloužil poprvé opat Harzer v klášterním kostele v Raitenhaslachu
pontifikální bohoslužbu k slavnostnímu zakončení svatých misií. Vrcholem církevního
roku v Raitenhaslachu se stala slavnost Všech svatých 1949, protože se po sto letech
v klášterním kostele konala primice Theobalda Stipitze. Opat Harzer spolu s celým
konventem a farností byli v plném nasazení, klášterní kostel byl slavnostně vyzdoben.
V místním denním tisku se psalo: „Slavnostní primice začne vyzvednutím primicianta
z klášterního dvora 1. 11. 1949 v 8.45 hodin. Primiční mše s asistencí Jeho Milosti, opata
Harzera, začne v 9 hodin. Odpoledne v 15 hodin se bude konat každoroční pouť do
Marienbergu, kde bude znovu udíleno primiční požehnání.“ Nakonec se vše událo jinak.

36

Světskou duchovní správou se rozumí úřad diecézního kněze.
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Opat Harzer náhle onemocněl a byl dopraven do nemocnice v Altöttingu. Při primiční
bohoslužbě s velkou účastí obyvatel zůstal opatský trůn prázdný. Farnost Altötting
napsala do Pasova: „Opat z Raitenhaslachu se před několika dny zhroutil a od té doby
leží v Altöttinské nemocnici. Trpí oboustranným zánětem pobřišnice, a protože má
i cukrovku a onemocnění žlučníku a jater, je jeho stav velice vážný a lze se obávat
nejhoršího.“37 Nebylo se čemu divit, protože po tak náročném období nejistoty, věznění
a starosti o budoucnost oseckého konventu se objevily zdravotní problémy, kterým
nakonec podlehl. Umíral s vědomím, že řeholní řád, jehož byl členem, má novou naději
na budoucnost. Členové oseckého konventu se několikrát snažili o návrat do Čech, ale
pokaždé bezvýsledně. Osek se dočkal své obnovy až v roce 1990, kdy se stal novým
opatem Bernard Thebes.
5.3. P. Bruno Josef Klupak
Narodil se 22. ledna 1914 v Teplicích – Šanově v Čechách. Bylo mu dáno
občanské křestní jméno Josef. Stal se oseckým novicem a 29. června 1938 přijal
v Litoměřicích kněžské svěcení. 1. června 1948 přišel P. Bruno do Raitenhaslachu
a přejal funkci farního administrátora. Z Raitenhaslachu odešel 25. dubna 1949, stal se
duchovním pro uprchlíky v diecézi Eichstätt, ve farnosti Norimberk – Eibach. Do
Raitenhaslachu se vrátil 16. ledna 1950 jako farní vikář. K 31. lednu 1951
z Raitenhaslachu definitivně odešel a přešel do služeb arcidiecéze Mnichov – Freissing.
Vystoupil z řádu a od 22. června 1956 se stal diecézním knězem. Od října 1970 byl
farářem v Surheimu u Freilassingu a od září 1981 kommorantem ve Freilassingu –
St. Ruppertu. Zemřel 11. listopadu 1993 ve Freilassingu a byl uložen do kněžského hrobu
ve Freilassingu – Salzburghofenu.
5.4. P. Theobald Walther Stibitz
Narodil se 10. srpna 1923 v Doupově u Karlových Varů. Dostal křestní jméno
Walther. Byl posledním oseckým novicem. Teologii studoval v Eichstättu. 14. července
1946 složil svou první profesi v cisterciáckém klášteře Marienstatt ve Westerwaldu,
19. června 1949 složil slavnou profesi do rukou otce opata. Teologii studoval
v Eichstättu. O slavnosti Krista Krále, 30. října 1949, byl v Mnichově – Karlsfeldu
vysvěcen na kněze a o slavnosti Všech svatých, 1. 11. 1949, slavil v kostele
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v Raitenhaslachu svoji primiční bohoslužbu. Zde bylo i jeho první kněžské působiště.
31. ledna 1951 opustil klášter v Raitenhaslachu a odešel na řádový generalát v Římě.
V letech 1962 – 1971 byl převorem v dnešním cisterciáckém klášteře v Langwadenu
v kolínské arcidiecézi. V roce 1971 se stal „domácím duchovním“ u sester věčného
klanění v Schaffau am Wilden Kaiser, kde byl nazýván „otcem domu“ (Hausvater).
Zemřel 4. 12. 2012 v klášteře v Langwaden.
5.5. P. Raymund Alfred Förster
Narodil se 28. dubna 1894 v Broumově, rodiče mu dali jméno Alfred. 4. října
1915 vstoupil do oseckého opatství a 29. června 1920 byl vysvěcen na kněze. Od
1. dubna 1948 žil v Raitenhaslachu a obdržel tam zplnomocnění pro světskou kněžskou
službu. 7. 12. 1948 odešel jako duchovní do diaspory v Osnabrücku. Mezitím pobýval
v cisterciáckém klášteře v Lilienfeldu a spravoval v letech 1954 – 1959 farnost
Grossmeiseldorf kláštera v Melku. Od roku 1967 žil v cisterciáckém opatství Marienstatt
– Westerwals, kde v předvečer cisterciáckého svátku Všech svatých zemřel, psal se rok
1978. Tento svátek se slavil dne 12. listopadu.38
5.6. P. Dionysius Heger Franz
Narodil se 17. 5. 1887 ve vesnici Chýše u Žlutic v západních Čechách. Vstoupil
do cisterciáckého kláštera a při obláčce 23. 9. 1908 přijal řádové jméno Dionýsius. Časné
sliby složil 26. 9. 1909 a věčné 28. 9. 1912. V letech 1909 – 1912 studoval teologické
učiliště v Litoměřicích, kde také přijal kněžské svěcení dne 13. 7. 1913. Po vysvěcení se
vrátil zpět do kláštera v Oseku. V roce 1914 se stal kaplanem v Mariánských Radčicích
a o rok později byl jmenován kaplanem v Jeníkově. V letech 1918 – 1926 byl kaplanem
při klášterním kostele v Oseku a od roku 1927 opět působil v Jeníkově nejdříve jako
administrátor a poté jako osobní děkan. V klášteře zastával funkci provisora. Za německé
okupace mu bylo zakázáno vyučovat náboženství. Dne 1. 7. 1945 byl s opatem Harzerem
zatčen. Byl držen nejdříve v Oseku, pak v Duchcově a nakonec v internačním táboře
v Libkovicích. 15. 8. 1945 byl odveden na nucené práce do dolu Pluto v Louce
u Litvínova, kde v ten den i zemřel. Podle některých prodělal srdeční infarkt. K věčnému
odpočinku byl uložen na oseckém hřbitově.39
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5.7. P. Zikmund Jan Kapic
P. Zikmund Jan Kapic se narodil 21. 11. 1888 v Klenčí pod Čerchovem, čp. 25,
otci Janovi a matce Barboře, rozené Tauerové. Po studiích na gymnáziu v Domažlicích se
rozhodl vyplnit přání své matky a vstoupil do řádu k cisterciákům. Svoji formaci
a přípravu na kněžství absolvoval v oseckém klášteře. Byl jedním z několika málo
českých mnichů. Důvod, proč si vybral právě tento řád, není nikomu znám. Možné
vysvětlení je, že byl ze selského rodu, takže mu tradiční cisterciácké zemědělské
hospodaření mohlo připadat blízké.40 Během první světové války sloužil v Itálii na frontě
jako duchovní, tam padl do zajetí a prošel i lazarety a místy, která byla zasažena
epidemiemi. V prvních poválečných letech pak dále sloužil v Itálii u Československé
domobrany, opět jako duchovní. Byl jazykově velmi nadaný. Ovládal plynně italštinu,
němčinu a francouzštinu. Po návratu z Itálie se vrátil do oseckého kláštera a jeho hlavní
pracovní náplní bylo vyučování náboženství na školách v okolních vesnicích. Do
odlehlých míst musel chodit pěšky, a to i za nepříznivého počasí.
Krátce po vypuknutí druhé světové války byl klášter zčásti obsazen německou
armádou, která si v něm zřídila protiletecký kryt. Tento plán zbudování krytu v klášteře
měli Němci připraven dlouho před vypuknutím světové války. Osudové události roku
1938 se dotkly nejen kláštera, ale i inkorporovaných farností. Jednu z nich spravoval
P. Kapic. Působil nedaleko Mostu ve městě Vtelno. Po podpisu Mnichovské dohody
koncem roku 1938 se dostalo do Vtelna hnutí Hitlerjugend. P. Kapic se jako Čech dostal
na černou listinu lidí určených k fyzické likvidaci. To věděl jeho soused, správce statku
pan Ritter, a upozornil jej na to. Někteří pamětníci si vzpomněli, že odešel z Vtelna na
základě doporučení opata Harzera. P. Kapic stačil rychle vyzvednout z kostela mešní
náčiní, aby se nestalo obětí rabování. Jen s těmito věcmi a několika osobními potřebami
se v noci s panem Ritterem nechal odvézt bryčkou do Mostu na vlak. Věci odvezl ke své
sestře Barboře do Příbrami a sám se vrátil do kláštera v Oseku. O svém počinu
informoval biskupský úřad v německém Řezně. Biskupství nařídilo liturgické náčiní
převézt do Řezna, ale už neřešilo otázku, jak s nimi překročit nově vytvořené hranice
mezi protektorátem a říší. Tato hranice existovala mezi obcemi Draženovem a Klenčím
pod Čerchovem. Jeho sestra Anna se svým mužem a s dětmi bydleli a hospodařili v jeho
rodném domě v Klenčí pod Čerchovem, čp. 25. Převoz liturgického náčiní přes hranice
40
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vyřešili po svém. Sestra Anna a její muž Antonín vzali ruksaky, bylo to na Štědrý den,
a vydali se pěšky do Domažlic. Jako obyvatelé příhraničních obcí měli propustky.
V Domažlicích, které byly v té době v protektorátu, podobně jako Příbram, se u dobrých
známých sešli s bratrem Janem, převzali od něj náklad do ruksaků a vyrazili na zpáteční
cestu. Byla už téměř tma. Na první české celnici po nich žádali, aby ukázali obsah
ruksaků, protože vydávaly podivný zvuk, jakoby plechového nářadí. Řekli, že vezou na
Vánoce hračky dětem, a že je tam něco rozbitého, co ještě musí stihnout opravit. Na
druhé, německé celnici, to prošlo úplně stejným způsobem. Tento argument jim pomohl
přejít bez kontroly zavazadel hranice mezi protektorátem a německou říší. Vánoce
a dárky pro děti nepříjemnou situaci zachránily. P. Kapic se pak na propustku dostal
domů do Klenčí pod Čerchovem, kde vyzvedl liturgické náčiní a odvezl je do Řezna na
biskupství. Biskup Michael Buchberger mu pak místo poděkování řekl, že kdyby byl ve
Vtelně připustil rozkradení bohoslužebných předmětů, byl by poslán do koncentračního
tábora v Dachau, a kdyby je nechal zabavit na hranicích s protektorátem, bylo by to
bývalo pro něj dopadlo stejně. P. Kapic byl v očích biskupa pouhým a obyčejným
knězem, se kterým nemělo smysl se bavit. Takto jednal biskup s knězem, který měl jasný
úmysl zachránit, co se dalo. Biskup mu místo poděkování ještě vyhrožoval
koncentračním táborem.
Jako jediný český mnich musel klášter opustit a stal se administrátorem ve
Višňové na Příbramsku. Ve Višňové byl požádán o zvláštní službu, učit české četníky
německému jazyku, který v průběhu války museli plynně ovládat. Jejich nechuť
k němčině tlumil tím, že jim vštěpoval lidové rčení „kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem“. P. Kapic sloužil ve Višňové až do jara 1945. 41 Jako bývalý osecký řeholník
byl povolán 12. 6. 1945 zpět do oseckého kláštera, jmenován tamějším převorem a spolu
s Karlem Mackem42 současně i národním správcem kláštera a jeho majetku. Euforie po
pádu Německa přinesla i snahy o ničení všeho, co mělo německý původ. Tehdy se převor
kláštera postavil před aktivisty, kteří se dobývali do kláštera, a řekl doslova, že je do
galerie a knihovny nepustí. Tam byly uloženy poklady z německých ženských klášterů.
Doslova řekl, že se tam nedostanou jinak, než přes jeho mrtvolu. Aktivistům padla za
oběť část nábytku a zařízení kláštera, ale vzácná umělecká díla a rukopisy zůstaly díky
41
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P. Kapicovi zachovány. Převor, P. Kapic, dostal za tento hrdinský čin čestné uznání od
Ministerstva kultury. To, že mu jednou tento čin zachrání život, tehdy nikdo netušil.
V roce 1947 se stal se farářem v Bílině. V padesátých letech začal tak zvaný hon
na kněze a nevyhnul se ani Bílině. P. Kapicovi byl přidělen na výpomoc jeden
bohoslovec. Jednou za ním přišel, že by chtěl sám sloužit mši svatou. Tento úmysl mu
farář nedovolil realizovat, protože dosud nebyl vysvěcen na kněze, a takovýto úkon je
nedovolený a též je to kanonická překážka ke svěcení. Uražený bohoslovec věděl,
že v kostele se zpívají písně nejen z kancionálů, ale také z volných papírů, pořízených na
cyklostylu. Věděl, že někde na faře tento přístroj leží a svého faráře udal, že množí na
cyklostylu protistátní letáky. Následky byly hrozivé, prohlídky a vyšetřování postihlo
všechny, kteří byli v té době na faře, dokonce i farářovu sestru. P. Kapic byl odvezen
a vsazen do vězení. Městské vězení bylo kousek nad farou, pod bílinským zámkem. V té
době, asi řízením Božím, byla na zámku návštěva odborníků z Ministerstva kultury spolu
s vysoko postaveným pracovníkem bezpečnosti, který navštívil také vězení. Věznice
spolu se zámkem byla architektonickou památkou. Vězeňský velitel přizval hosty, aby se
podívali okénkem na spícího vězně, ležícího na pryčně, se slovy, že se mu v životě
nestalo, aby mu vězeň usnul. Pracovníci kultury ve spícím vězni poznali převora
oseckého

kláštera,

toho,

který

zachránil

v Oseku

cennosti

nevyčíslitelné

hodnoty, a u soudu se zasloužili o jeho brzké propuštění. Z vyšetřování pak vyplynulo, že
cyklostyl na faře sice byl, ale zaprášený na půdě a nepoužívaný. Nacyklostylované písně
byly už velmi staré. Bohoslovec pak beze stopy zmizel.43
Když v roce 1950 konal tzv. hon na kněze, nebyl P. Zikmund Jan Kapic
internován – nejspíše proto, že byl starý, a tím pro komunistickou stranu neškodný.
Zřejmě v něm viděli jen vetchého stařečka, který není nebezpečný. Když byl klášter
předán do správy salesiánům, žil s nimi pospolu v klášteře. Nežilo se mu tam jednoduše,
protože těžce nesl, že v mnišském klášteře panoval na chodbách (a nejen tam) čilý ruch
a hluk, prostě, že se tam probouzel duch salesiánství. Spiritualita Dona Bosca je
diametrálně odlišná od spirituality cisterciácké. Za spravování kláštera salesiány zůstal
P. Kapic převorem, neměl však žádné jurisdikční pravomoci, protože nebyl salesián.
Nebylo mu ani svěřeno vyučování náboženství, dá se říci, že ho tam salesiánská komunita
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jen trpěla. Salesiáni mu vždy dávali předsednictví při bohoslužbách, ale pouze proto, že
byl místním převorem.44
V roce 1955 se dočkal zaslouženého odpočinku. Podobně jako Jindřich Šimon
Baar prožil krásné chvíle důchodu v rodném Klenčí, které tolik miloval. Dokud mu síly
stačily, vypomáhal místnímu faráři v pastoraci a sloužil mše svaté.45 Zemřel 5. září roku
1968 a je pochován v kněžském hrobě na klenečském hřbitově spolu s P. Václavem
Šandou, který působil v Klenčí pod Čerchovem v letech 1882 – 1908. Na jeho pohřeb se
sjelo mnoho lidí, i spolubratří cisterciáků z nejrůznějších míst. Za jeho bývalé farníky
promluvil řečník, který vyzdvihl sociální cítění oseckého převora P. Kapice. Mezi
mnohými díky zaznělo, že při zaopatřování nemocných a umírajících v chudých
rodinách, nejen že nepřijímal tehdy obvyklou odměnu, ale že rodině i finančně přispěl na
zmírnění bídy. Jeho pohřeb byl podle pronesených slov i manifestací vůči stávajícímu
režimu. Jeden z cisterciáků měl projev nad hrobem tak laděný proti tehdejší vládnoucí
straně, že se mnozí obávali, aby za svá slova nebyl zatčen. Naštěstí se tak nestalo.46
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6. Události spojené s koncem druhé světové války
6.1. Záměr státu odstranit německou menšinu
Období konce druhé světové války bylo spojeno s řešením německé otázky jako
vztahu k poraženému Německu a k německým obyvatelům vůbec i k dalšímu osudu
početných skupin německého obyvatelstva v zemích střední a východní Evropy.
Československo patřilo k zemím, které se rozhodly postupovat vůči válečným zločincům,
nacistům a zrádcům velmi tvrdě. Rozsah represí tady byl zejména vzhledem k počtu
obyvatel poměrně značný, což bylo dáno především přijatým způsobem řešení
národnostně menšinové otázky. Radikální postup vůči nepřátelským skupinám byl ve
společnosti po květnu 1945 pociťován jako obzvlášť naléhavý. Téměř všeobecná shoda
politických sil v této věci a podpora veřejnosti umožňovaly v atmosféře nacionálního
rozjitření přistoupit k rázným zásahům.47 Vyvlastnění německého obyvatelstva bez
jakékoli náhrady, tedy hrubá a nehumánní konfiskace, byla neoddělitelnou součástí
způsobu, jak nově pohlížet na německé obyvatele po skončení války. Jednalo se
o historické, politické a ideové motivy,48 které československé úřady zcela a bez výhrad
přijaly a naplnily beze zbytku. Následky těchto činů jsou i v současném 21. století
zřejmé.
6.2. Dekrety prezidenta republiky
Po několik let se rodila představa totálního odsunu občanů s německým
občanstvím z důvodu jakési odplaty či daně za druhou světovou válku, jejímž iniciátorem
byl německý národ. Dekrety prezidenta republiky začaly být vydávány po uznání
československé prozatímní vlády Velkou Británií v červenci roku 1940. V lednu roku
1942 se v Londýně sešli zástupci osmi exilových vlád a Francie, aby přijali deklaraci,
která měla za cíl potrestat nacistické zločiny spáchané v okupovaných státech.
Československý postoj výrazně ovlivnilo vyhlazení Lidic. 28. února 1945 byl vydán
dekret prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů
a o mimořádných lidových soudech, který se měl stát základem celostátně provedeného
potrestání jak válečných zločinců, tak i domácích kolaborantů. Tomuto dekretu
prezidenta republiky se též říká retribuční dekret.
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Dekrety prezidenta republiky se týkaly otázek státního občanství a majetku osob
německé a maďarské národnosti. Avšak žádný dekret prezidenta republiky, který by
striktně vzato odsun právně upravoval, vydán nebyl. 19. 5. 1945 dekret č. 5/1945 Sb.
obsahoval neplatnost některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a hovořil
o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů a některých zrádců a kolaborantů.
Dekret č. 12/1945 Sb. z 21. 7. 1945 přinesl zprávu o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.
Dekret č. 28/1945 Sb. ze dne 20. 7. 1945 obsahoval zprávu o osídlení zemědělské půdy
Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými
zemědělci. Dekret z 2. října 1945 č. 33/1945 Sb. vymezoval osoby, kterých se měl odsun
týkat. Na základě tohoto dekretu byli tito občané zbaveni československého občanství.
O tom, zda má někomu být zachováno jeho občanství, rozhodovalo ministerstvo vnitra.
Kupříkladu lidé z národnostně smíšených manželství mohli patřičné úřady požádat o to,
aby nepodléhali odsunovým povinnostem. Občanství bylo zachováno těm, kteří se v době
zvýšeného ohrožení republiky přihlásili v úředním prohlášení za Čechy nebo Slováky.
Konfiskace nepřátelského majetku a Fondy národní obnovy jsou zaznamenány
v dekretu č. 108/1945 Sb. ze dne 25. 10. 1945. Zvláštní dekret ze dne 27. 10. 1945
o věcech knihovních č. 124/1945 Sb. byl vyhlášen z důvodu odstranění knihovních
zápisů, především v pozemkových knihách ve prospěch německého a maďarského státu
a jejich zpětné přepsání na československý stát. Na návrh vlastníka nebo oprávněných
osob nařizoval soud vymazání zprávy z pozemkových knih a nařizoval zabavení majetku.
Konfiskovaný majetek spravovaly Fondy národní obnovy. Dekret č. 100/1945 Sb.
obsahuje zprávu o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Dekret stanovil,
že vlastníkem zabaveného podniku je československý stát. Dekret č. 101/1945 Sb. se
týkal znárodnění podniků potravinářského průmyslu a následný dekret č. 102/1945 zase
znárodňoval akciové banky provozující bankovní a peněžní obchody a to přeměnou na
národní podniky. Dekret č. 103/1945 Sb. dále znárodnil soukromé pojišťovny.49 Dekret
prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. mluví o potrestání nacistických zločinců, zrádců
a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. V § 31 odstavci 1–3 se konstatují
tyto skutečnosti: odst. 1 Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není oprávněných
prostředků. Žádost o milost kýmkoli podaná nemá odkladného účinku; odst. 2 Trest smrti
se vykoná zpravidla do dvou hodin od vydání rozsudku. Na výslovnou prosbu
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odsouzeného může být lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení
v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení
odsouzeného; odst. 3 Mimořádný lidový soud může také rozhodnout, že trest smrti se
vykoná veřejně. Učiní tak zejména, když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo
zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon
rozsudku. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu
dvou hodin prodloužit, ne však nad 24 hodin.
Důkazem o realizaci dekretu č. 16/1945 Sb. je dopis, který podle obsahu působí
dojmem, že byl napsán pod policejním dohledem a bezprostředně před vykonáním trestu
smrti. Z dopisu jsou úmyslně vypuštěna jména všech osob pro zachování anonymity. Pro
výstrahu všem, kteří by chtěli popřít zločiny páchané českými občany na lidských
životech, uvádím doslovný text dopisu: „Všichni moji milovaní! Dnes Vám píši naposled,
dnes jsem byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Rozsudek bude proveden do dvou hodin.
Pouze jsem poprosil o duchovního. Buďte stateční a modlete se za moji duši. Maminko,
odpusť mi, že jsem Vás všechny takto uvrhl do neštěstí, a též všechno, čím jsem Tě urazil
nebo že jsem byl jednou vůči Tobě zlý nebo tvrdý. Vychovávej naše děti, aby byly
dobrými a hodnými lidmi. Ještě jednou Ti musím říct, že nejsem smrtí X (uvádí jméno)
vinen, jenomže Boží vůle je jiná, než abychom se mohli opět shledat. Usmiřuji to za
druhé, omilostnění je nemožné. Mé veškeré jmění bude zabaveno. Milé děti, buďte také
během Vašeho dalšího života, hleďte, ať je Vám alespoň matka zachována. Nezapomeňte
na Vašeho nešťastného otce a odpusťte mi, že jsem byl ve výchově někdy trochu přísný.
Věřte mi, mělo to být pro Vaše nejlepší dobro. Na smrt jsem připraven. Staňte se všichni
dobrými lidmi, věřím, že Vás Bůh neopustí. Matko, (míní svoji manželku) ještě jednou
Vás všechny líbá zdraví Váš otec a Boží požehnání kéž je s Vámi. Přijměte mé požehnání
jako poslední dar, znamení kříže posílám z daleka a má poslední modlitba je určena Vám.
Buďte šťastni v daleké zemi. Pozdravujte ode mě všechny známé, zejména (píše koho).
Ještě jednou Vás z dálavy všechny, všechny líbám a zdravím v naději na shledání v nebi.
Maminko, Tvůj manžel, a děti, Váš otec. Právě jsem vyrovnal své účty s naším Pánem
Bohem a s jistým knězem jdu na svoji poslední cestu. Pán nechť je s Vámi. Můj pohřeb
převezme pan farář.“50 Odsouzený si byl vědom své bezprostřední budoucnosti, a přesto
si stál za tím, že jednal tak, jak mu velelo svědomí, když řekl, že není vinen smrtí
člověka, kvůli němuž byl odsouzen k trestu smrti.
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6.3. Vysidlování Němců v květnu 1945
Představa totálního odsunu se zrodila a postupně prosazovala až v průběhu války
v souvislosti s německou okupací.51 Jednalo se o součást obecných úvah velmocí
a politických reprezentací jednotlivých středoevropských států, jak řešit problém
národnostních menšin, zvláště německých. Nejde tedy pouze o česko-německý problém,
ale odsun Němců z Československa je součástí širších mezinárodních souvislostí
a procesů.52 Realizace a příprava odsunu probíhala dlouhou dobu. Na jaře roku 1945
probíhala první etapa odsunu, kdy se s lidmi jednalo nelidským a nehumánním
způsobem, docházelo často ke krádežím, znásilňováním a jiným dalším hrůznostem.
V prosinci téhož roku vydala vláda Ústřední směrnici k provádění druhé etapy odsunu.
Byl též zřízen zvláštní Úřad pro odsun Němců při ministerstvu vnitra a ministerstvo
národní obrany zaštiťovalo jeho technické provedení. Sbor národní bezpečnosti dohlížel
na celkový průběh odsunu. Existovaly také směrnice, ve kterých bylo zaznamenáno,
jakých osob se odsun netýká.53 Tyto orgány byly hlavními hybateli celkového odsunu
Němců z Československa. Na místní úrovni za průběh odsunu odpovídaly národní výbory
a v pohraničí správní komise. Také byla v táborech přítomna zdravotnická služba, což
v lidech působilo více klidu, zvláště když onemocněly malé děti.54 Ne ve všech oblastech,
kde se prováděl odsun, byli lékaři ochotni jakkoli pomoci. Z jednoho vyprávění
odsunutého Němce jsem se dozvěděl, že mu lékař řekl, nač by jej ošetřoval, že za to, co
provedli Němci jako národ, mu přísluší brzká smrt.
Vlna nacionálního radikalizmu s vyhrocenými protiněmeckými akcenty zasáhla
po květnu 1945 prakticky všechny vrstvy české společnosti. Vzpomínky na chování
51
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„domácích Němců“ na sklonku třicátých let a za okupace podmínily takřka všeobecný
souhlas s výstavbou nové republiky bez nich. Argumentovalo se negativními
historickými zkušenostmi, domácí situací i stanoviskem velmocí, zejména SSSR, ačkoliv
se objevily hlasy pochybující o opodstatněnosti samotného principu vysídlení. V prvních
měsících po válce bylo německé obyvatelstvo vyloučeno z normálního života a stalo se
terčem různých sankcí v občanské, právní, politické, sociální i kulturní oblasti. V létě
1945 došlo k rozsáhlým nuceným přesunům Němců za hranice nebo naopak do
vnitrozemí na nucené práce.55 Dramatický spád událostí, vnitřní situace i Stalinův diktát
v mezinárodním měřítku fakticky vylučovaly možnost, aby se ve státech, které hodlaly
Němce vystěhovat, navrhla nebo dokonce prosadila jiná řešení.
Na konci války pobývalo v českých zemích velké množství německého
obyvatelstva. Němečtí obyvatelé začali být mezi obyvateli Československa ve velké
neoblibě, zcela se obrátilo vnímání a soužití mezi Čechy a Němci. Německé obyvatelstvo
bylo v pohraničí vystaveno hrubému zacházení i ze strany příslušníků Rudé armády
a osob, které byly propuštěny z německých zajateckých a pracovních táborů. Vyskytly se
početné případy bezdůvodného násilí na zcela nevinných lidech. 56 Důvodem toho bylo
stahování obyvatel z německého vnitrozemí do Čech ze strachu před bombardováním.
Přicházeli též utečenci z Východu a ze Slezska, část německého obyvatelstva prchala na
česká území osvobozená americkou armádou pod vedením generála Georga Smitha
Pattona. Nesmí se zapomenout ani na tak zvané starousedlíky, kteří měli před říjnem
1938 československé občanství. Většina německého obyvatelstva se domnívala, že po
kapitulaci Německa pro ně nastane odplata za spáchaná příkoří, které český národ od
Němců utrpěl. Domnívali se však, že odplata postihne pouze hlavní původce těchto
událostí, obyčejní němečtí obyvatelé že budou ušetřeni. Opak se bohužel stal pravdou.57
Destrukce životních podmínek zasáhla pochopitelně i německé křesťany, kněze,
řeholníky a řeholnice. Někteří němečtí kněží, kteří se v minulém období postavili proti
nacistickému režimu nebo působili ve prospěch českého obyvatelstva, získali po
osvobození od místních úřadů antifašistická osvědčení. Ani ta ovšem nezabránila šikaně,
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zejména poté, co se zpřísnila kritéria prověřovacího řízení. Zpočátku panovala v této věci
řada nejasností, takže již vydaná antifašistická potvrzení byla znovu odebírána.58
Poválečné poměry umožňovaly uplatnit velmi tvrdá opatření, kupříkladu:
zatýkání, internování, domovní prohlídky, zabavování majetku, exekuce nebo
i vyhošťování, směřující k vysidlování za hranice. Mnohdy docházelo i k hromadnému
týrání a vraždění.59 Dokladem toho je Protokol státní bezpečnosti v Chomutově ze dne
19. března 1947, kde se popisuje, jak bylo zacházeno s německými obyvateli, kteří byli
nuceni jít pochodem smrti z Chomutova až na hranice Československé republiky. Dne
6. června 1945 major Prášil nařídil tzv. cestu smrti. Rusové hnali Němce do internačního
střediska v Záluží. Kdo nemohl pokračovat v chůzi, byl nemilosrdně zastřelen. V průvodu
takto hnaných Němců byli i příslušníci jiných států a bývalí političtí vězni německé
národnosti.

Před započetím průvodu bylo na bývalém „Turnplatze“ v Chomutově

(nynější sportovní hřiště) umučeno asi 7 příslušníků, údajně to byli členové SS, kteří
nebyli vůbec vyšetřováni a ani se nezjišťovala jejich jména. Těm byly vypichovány oči,
pod nehty jim byly vráženy žhavé dráty, bylo jim tlučeno přes přirození. Major Prášil byl
osobně přítomen a toto trýznění nařídil. Když mučené osoby nejevily známky života,
byly polity studenou vodou a posypány solí a pepřem. Nakonec byly tyto oběti omotány
filmem, který byl na nich zapálen. Když již byly trýzněné osoby polomrtvé, nařídil
někdo, aby byly zastřeleny.60 Jiným bylo třeba nařízeno, aby udělali sto dřepů, když je
udělaly, dostali nařízeno dalších sto. Když byli vyčerpáni, upadli na zem a nebyli schopni
se zdvihnout, bylo do nich kopáno za hrůzného křiku.
Odsun v Československu se místně či regionálně lišil. Americké pásmo
československého pohraničí se výrazně lišilo od pohraničí obsazeného sovětskou
armádou. Lidé si směli s sebou sbalit potraviny jen na několik málo dní, oblečení a pár
osobních věcí. Na místě, které jim bylo určeno, probíhaly ještě prohlídky zavazadel
a jejich vážení. Stávalo se také, že jim ze zavazadel odebírali věci, aby zavazadlo
splňovalo stanovený počet kilogramů, který činil 30–50 kilogramů a peněžní hotovost do
výše 1000 marek na osobu. Čím později byl plánován odchod, tím větší zavazadla jim
byla povolována. Zavazadla měla obsahovat teplé osobní a ložní prádlo, náhradní
oblečení, obuv, přikrývku a nejnutnější kuchyňské nádobí. V okamžiku přechodu hranic
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musel každý mít zásobu potravin na tři dny, výše byla stanovena podle vojenských
norem. Pokud byly potraviny zakoupeny za potravinové lístky, mohla činit zásoba
sedmidenní příděl. Během pochodu a cestování zajišťovala vojenská správa stravování.61
Biskupství v Brně vydalo v létě roku 1946 farnostem oběžník s upozorněním, že
duchovní správce není oprávněn samovolně opustit faru, i kdyby velká část jeho farníků
byla německé národnosti, a byli nuceně vystěhováni, a že pokud nemá MNV státní nebo
politické námitky proti stávajícímu německému duchovnímu ve farnosti, nemůže ho
nutit, aby opustil faru.62 Přestože biskupské konzistoře v souladu s úředními předpisy
žádaly, aby loajální němečtí kněží nebyli vysídlováni, protože by tím došlo k ochromení
duchovní správy, byla jejich snaha většinou neúčinná. V řadě pohraničních lokalit byli
v rámci odsunů a přesunů Němců vystěhováni se svými farníky rovněž jejich duchovní,
kteří odešli dobrovolně. Někdy se s německými kněžími násilně zacházelo v průběhu
divokých odsunů nebo při raziích ozbrojených skupin.
V prvních dnech po příchodu rudoarmějců nebyly v pohraničí uchráněny ani
řeholnice. Němcům se odpíralo vysluhování svátostí, pohřby se konaly převážně bez
účasti kněze. Našli se dokonce čeští duchovní, kteří odmítli splnit svou křesťanskou
povinnost vůči Němcům ze strachu o vlastním bezpečí. Naopak bylo poměrně častým
jevem, že v národnostně smíšených oblastech brali čeští duchovní své německé
spolubratry v ochranu, zasazovali se o jejich propuštění z internačních táborů
a dosvědčovali jejich antifašistickou minulost. Část věřících evangelíků byla v létě 1945
vysídlena i s pastory. Představitelé německých evangelíků, kteří nebyli ještě odsunuti,
zahájili jednání o převzetí celých sborů nebo jednotlivců do českobratrské církve
evangelické, a to na základě jejího církevního zřízení. Českobratrská církev tyto návrhy
vesměs akceptovala a usilovala i o dohled nad majetkem německých evangelických obcí,
na který (stejně jako na majetek německých starokatolíků) byla uvalena národní správa
výnosem ministerstva školství a osvěty z 27. 7. 1945. Uvažovalo se o tom, že po odsunu
by mohlo zůstat v Československu asi 15 – 20 000 německých evangelíků. Postoj
českobratrské církve k přijímání Němců do sboru se později stal terčem kritiky.
Komunistická strana veřejně zdůrazňovala, že německá evangelická církev byla jako
celek nepřátelskou organizací, a proto nebyl důvod jí vycházet vstříc.63
61

Srov. ŠKRÁBEK 2002 – Josef ŠKRÁBEK: Včerejší strach. Praha s. 211-214.
Srov. VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Nemlčená kronika katolické církve v Československu po druhé světové
válce 1. Praha 1990, s. 28.
63
Srov. STANĚK Tomáš: Odsun Němců a křesťanů 1945 – 1948, in: Střední Evropa revue pro
středoevropskou kulturu a politiku 22 (1992) 128.
62

36

V souvislosti s odsunem a radikálním postupem vůči německému obyvatelstvu
vystoupila do popředí obzvlášť ostře otázka, co se stane s majetkem katolické církve,
který dosud spravovaly osoby německé národnosti. Docházelo totiž k tomu, že se na
základě prezidentských dekretů neoprávněně zabíral a zabavoval také tzv. německý
církevní majetek, včetně podstat, které církvi konfiskovali nacisté. V opuštěných
pohraničních lokalitách byly některé fary a další církevní objekty doslova vydrancovány.
Prováděly se prohlídky a zaváděla se národní správa pod záminkou, že němečtí duchovní
jsou státně nespolehliví, že se provinili za okupace nebo že podporují podzemní práci
záškodníků (werwolfů). Známými se mimo jiné staly akce v cisterciáckém klášteře Osek
u Duchcova a u premonstrátů v Teplé, kde podle dobových komentářů bylo „semeniště
nacistů“. V Oseku i Teplé došlo k zajištění a vyšetřování několika řeholníků.
O oprávněnosti těchto tehdejších zákroků lze pochybovat, i když k různým přestupkům
proti platným předpisům zřejmě docházelo (ukrývání cenností, jejich přepravování přes
hranice, zprostředkovávání korespondence s Německem, pomoc jednotlivcům). Šlo však
převážně o snahu chránit církevní majetek a o služby poskytnuté z humánních
a křesťanských pohnutek.
Na konferenci českých a slovenských biskupů v Olomouci ve dnech 13. –
15. 11. 1945 bylo schváleno memorandum pro vládu, ve kterém biskupové protestovali
proti již provedeným nebo plánovaným konfiskacím. Podle názorů biskupů by uplatnění
příslušných dekretů nepostihlo Němce, kteří měli být stejně odsunuti, ale samotnou
církev, která byla podle práva skutečným vlastníkem těchto hodnot. Upozorňovali,
že správu konfiskovaného majetku by měli vykonávat čeští kněží a řeholníci, čímž by
vlastně došlo k jeho znárodnění. Biskupové připomněli i okolnost, že by v důsledku
konfiskací mohlo dojít ke zrušení některých klášterů, kde dosud působili Němci. A to by
nepříznivě ovlivnilo náboženský život českých křesťanů. V lednu 1946 vydalo
ministerstvo školství a osvěty výnos, ve kterém označilo některá dosavadní rozhodnutí
úřadů při konfiskaci tzv. německého církevního majetku za nesprávná a vyzvalo, aby se
od nich upustilo. V následujícím období se však zavádění národních správ a konfiskacím
církevního majetku, se zdůvodněním, že jde o „německé podstaty,“ nepodařilo v místních
podmínkách absolutně zabránit.64
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6.4. Odsun německých cisterciáckých řeholníků
V letech 1944 – 1945 se v Československu vyvíjel plán, který navrhoval plošně
vysídlit a co nejdůsledněji zkonfiskovat majetek občanů německé národnosti. Na jaře
roku 1945 bylo stále ve hře právo opce přijmout československé státní občanství, pro ty
Němce, kterým nebude možné dokázat, že se provinili proti československému státu,
stejně jako přijmout povinnost Československé republiky odškodnit ty, jimž bude
konfiskován majetek. V létě téhož roku byly vydány dekrety prezidenta republiky, ve
kterých stálo, že Němci nesou kolektivní vinu za zradu Československé republiky a ztrácí
tak veškerá občanská práva.65 Tato událost neminula ani osecký klášter, který byl
převážně obsazen německými řeholníky. Během května nastalo násilné vysídlování
Němců. První větší počet plánovaných zatýkání úředníků, funkcionářů a členů NSDAP se
udál ve svatodušních dnech 1945. Nejprve byli zavřeni do opatského sklepa, kde se
s nimi nelidsky zacházelo. Po několika dnech byli dopraveni do klášterní dívčí školy.
Někteří byli zastřeleni a pohřbeni vně obecního hřbitova, několik dalších přišlo o život na
Neulandu, což je pole za dolní klášterní zdí v Oseku. Údajně šlo o 23 osob mužského
pohlaví. V květnu 1945 se česká revoluční vláda zachovala vůči sudetským Němcům
velice brutálně. Ihned po vstupu ruských vojáků, tzv. osvoboditelů, na území
Československé republiky vnikli 8. května 1945 do kláštera, a začali s českou lůzou
z tábora v Rýzmburku drancovat klášterní pivovar i samotný klášter. Nejdříve vypáčili
dveře do vinného sklepa, tam ukradli uskladněná mešní vína a odnesli je. Jejich
drancování pokračovalo tak, že těžkým kovářským kladivem roztříštili dveře do
děkanského bytu, kde bylo skladováno ošacení protivzdušné obrany. Potom se pokoušeli
proniknout do konventu a do opatství. V tom jim však řeholníci zabránili za pomoci
předsedy Místního národního výboru Josefa Patery.
Po zřízení Místního národního výboru v roce 1945 se okamžitě začaly zabavovat
německé domy i majetek německých obyvatel. V první řadě došlo na objekty, které
příslušely klášteru. Ty byly původně prohlášeny za ryze český majetek, situace se ale
časem obrátila. Klášterní škola pro dívky, která v Hitlerově době sloužila jako policejní
kasárna, a část hospitálu sv. Klementa, byly v prvních dnech nelegálně obsazeny
partyzány. Asi po čtrnácti dnech se tam nastěhovala vojenská jednotka Svobodovy
armády, z větší části složená z partyzánů. Kromě nich zde byl ještě ubytován jeden celý
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vlak Rudoarmějců. Nájemci pivovaru, Franzi Pöpperlovi, byla 11. května 1945 odňata
pravomoc řídit provoz pivovaru. Protože ve skladech pivovaru byla ještě dostatečná
zásoba piva, sladu a chmele, mohl snadno po určitý čas udržet pivovar v provozu.
1. července převzal pan Macek pivovar do národní správy. Téhož dne bylo odňato právo
nájmu též nájemci zahradnictví, Antonu Jenakovi. Místo něj byl ustanoven Čech jménem
Král. Anton Jenak byl zatčen a odveden spolu s dalšími místními německými obyvateli
do tábora v Duchcově. Nájemnice klášterního hotelu, paní Groß, směla zůstat také jen do
prvního července. Hotel byl Národním výborem přidělen jednomu českému komunistovi.
22. května se dostavil Karel Macek k nájemci klášterního statku, Andělovi, a jednoduše
mu oznámil, že hospodářství se vším příslušenstvím je mu zabaveno. Jeho manželka byla
s dětmi vyhnána a veškerý majetek i jmění musela zanechat na místě. Jejího manžela
odveleli do Wehrmachtu, ozbrojených sil Třetí říše, odkud se už nikdy nevrátil. Když se
šel národní správce Macek představit panu opatu Eberhardu Harzerovi, jako správce
klášterního statku, aniž by se jakkoli legitimoval, opat toto samozvané jmenování neuznal
a zdůvodnil to takto: 1. Národním výborem byl jako národní správce kláštera i jeho
majetku ustanoven P. Zikmund Kapic. 2. Klášter dosud nebyl Zemským výborem
vyrozuměn, že je pan Macek oprávněným národním správcem statku. Toto odmítnutí
vyvolalo v Mackovi nesmírnou nenávist vůči panu opatovi a vůči P. Kapicovi ještě
v daleko ostřejší míře. Zástupci Místního národního výboru a Macek odjeli do Prahy, kde
prosadili, že se Macek stal zároveň s P. Kapicem národním správcem veškerého majetku
kláštera.66
Opat Harzer byl zatčen 1. července 1945 pro podezření ze spolupráce s nacisty
a strávil tak následující měsíce v internačním táboře v Libkovicích u Mostu a v různých
vězeních a uhelných dolech.67 Zatčení proběhlo tak, že v noci z 30. června na 1. července
1945 někdo zvonil v půl druhé v noci na chodbě u dveří služebního bytu Johanna Bartla.
„Manželka otevřela dveře, před ní stáli dva uniformovaní muži a ihned mě přivolala.
Začali se ptát, zda zde bydlí pan Harzer, odpověděli, že ne. Tato odpověď jim nestačila
a zeptali se podruhé: „Kde bydlí opat Harzer?“ „Na druhé straně v klášteře, zde je úřední
budova.“ Tak zněla odpověď Johanna Bartla. Byl dotázán, kdo je. Odpověděl: „Správní
úředník.“ Na tuto odpověď uniformovaný muž reagoval slovy: „Bývalý!“ Namířeným
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revolverem byl donucen se okamžitě obléknout, oběma uniformovaným ukázat cestu do
kláštera a umožnit jim vstup. Poznal, že to byl poručík a poddůstojník Svobodovy armády
z tábora v Libkovicích. Hlavní brána byla samozřejmě zavřená. Pod opětovnou
výhružkou, že bude zatčen a zastřelen, se oba domáhali vpuštění. „Vzbudil jsem
domovnici Klinger, která posléze vrata otevřela“. Bartl byl pak za strašného klení poslán
pryč. Klení bylo doprovázeno řvaním: „Honem, honem!“ Když se ještě před tím obou
zeptal, jak pronikli do tak dobře uzamčené úřední budovy, dostalo se mu hrubé odpovědi:
„To je naše věc, my smíme všude.“ Po čtvrté hodině ranní si přišel poddůstojník pro auto,
které zůstalo na dvoře před správním úřadem. Odjel s ním do kláštera. Zanedlouho
Bartlovi viděli auto, v němž seděl pan opat, jak odjíždí směrem na Lom. O dvě hodiny
později byl odveden Dr. Allmang, vrchní výplatce protivzdušné obrany a vedoucí skladu
se šatstvem protivzdušné obrany. Oba byli dopraveni do koncentračního tábora
v Libkovicích. Prvního července byla neděle. Odpoledne se objevil poručík s početnou
strážní jednotkou a s větším počtem aut a začalo se drancovat opatství.
S pleněním se pokračovalo i v následujících dnech.68 Řeholnice, které utekly
z Mariensternu a nalezly v klášteře útočiště, byly pro podezření z nečestného jednání,
týkajícího se cenných předmětů, zatčeny spolu s ostatními řeholníky. Další podezření, že
byli přistiženi při ukrývání klášterních cenností, dovedlo opata spolu s několika bratry do
vězení.69 Třetího července 1945 odpoledne se v ranních hodinách sešli P. Dionys Heger,
provisor, převor, Johann Bartl a jeho syn ke služební poradě, co dělat v případě vyhoštění
všech Němců. Proslýchalo se totiž, že odsun bude probíhat ve dvou fázích, při čemž
druhá fáze by měla nastat krátce po první. Ve skutečnosti k němu došlo až 31. července.
Společně se všichni dotázali převora P. Kapice, zda jako národní správce kláštera něco
podnikne proti jejich odsunutí a pro možnost zůstat v klášteře a bez překážek i nadále
vykonávat svoji službu. Prohlásil, že je o tom bude informovat. Informaci však žádnou
nedostali, protože ještě tentýž den večer okolo půl osmé přišel jeden poddůstojník do
úřadu, kde pracoval Klemens Bartl. Ten vyzval všechny, aby šli s ním kvůli nějakému
jednání. Johannu Bartlovi bylo dovoleno, aby si ze svého bytu mohl vzít s sebou plášť.
Na chodbě stál P. provisor, Dionys Heger, kterého hlídal voják. Všichni tři byli převedeni
přes klášterní zahrady až do dívčí školy, kde byla ubytována vojenská jednotka
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Svobodových vojáků. Tam byli uvězněni; Klemens Bartl do jedné cely, pan provisor
a Johann Bartl do druhé. Všem byla provedena osobní tělesná prohlídka. Co měli
v kapsách, jim bylo sebráno, směli si ponechat pouze kapesník. První noc museli strávit
bez světla a slamníku. Druhý den dostali židle a na noc slamníky.
V noci ze 4. na 5. července okolo čtvrté hodiny ranní přišel do vězeňské cely
Klemense Bartla poddůstojník a s namířeným revolverem ho začal arogantně a s užitím
sprostých výrazů vyslýchat. Na jeho první otázku, co vlastně v klášteře dělá, mu
odpověděl, že je bezmála čtyřicet roků ve službě kláštera Osek, a že jeho činnost spočívá
v globální administrativě. Druhá otázka zněla, kdo byli jeho představenými. Když Bartl
dotyčné jmenoval, poddůstojník při tom hrubě a hanlivě nadával. Třetí položená otázka
byla, zda nebyl příslušníkem partaje NSDAP. Jeho odpověď zněla zcela jasně: „Ne,
v žádném členství ani ve formaci.“ Na to byl okřiknut, že je lhář, že podle
poddůstojníkova šetření byl vedoucím nacistických funkcionářů, a tudíž podle něj
nepřítelem Československé republiky a Čechů. Bartlovy vznesené námitky byly
bezvýsledné. Odvážil se však říci, že si poddůstojníkovy výtky a způsob jednání výslovně
nepřeje slyšet. Jeho odpověď zněla: „Drž hubu! Já tě zastřelím.“ Další otázkou se
poddůstojník hněvivě ptal, kde jsou v klášteře ukryty archivy a trezory, v nichž jsou
schovány nejvzácnější poklady a tajné dokumenty těmito slovy: „Vy to musíte vědět,
když klášteru tak dlouho sloužíte!“ Při této otázce přiložil revolver na levou stranu jeho
prsou. Nato mu pan Bartl klidně a rozhodně odpověděl, že mu o tajných archivech
a schovaných pokladech není nic známo a může to před Bohem s čistým svědomím
odpřísahat. Při tom zvedl ruku k přísaze. Poddůstojník ho však udeřil revolverem do
ruky, přičemž mu zranil ukazováček a křičel: „Bůh a přísaha je pro mě hovno! Jestliže se
nepřiznáte a neřeknete pravdu, budete zastřelen, jako už byli zastřeleni jiní.“ Na další
kladené otázky už neodpovídal, nadávky a tupení mlčenlivě snášel, takže poddůstojník
skoro 45 minut trvající výslech nakonec vzdal. Celu opustil s výhrůžkou, že ho k doznání
donutí, jinak že ho to bude stát život. Poté odešel do vedlejší cely, kde byl provisor
a Bartlův syn. Jich se tázal na jejich příslušnost v partaji a na tajné archivy. Dostal však
stejné odpovědi a choval se k oběma o něco slušněji.
Druhého dne ráno před osmou hodinou, když pan Klemens Bartl šel pod dozorem
na záchod, procházeje kolem strážnice zpozoroval, že uvnitř byl pan opat Eberhard
a Dr. Allmang. Byli sem dopraveni z tábora Libkovice. Později se dozvěděl, že oba
podstoupili strašný výslech. Po výslechu nebyli dáni do vězeňské cely, ale zůstali pod
dozorem ve strážnici. V sobotu 7. července v devět hodin dopoledne byli věznění
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vyvedeni z cel. Šikovatel70 a čtyři vojáci vybaveni zbraní, eskortovali opata Eberharda,
P. Dionyse, Dr. Allmanga, Klemense a Johanna Bartla z dívčí školy městem na státní
policii do Vily Anna. Zpočátku je rozdělili jednotlivě. V důsledku nepřetržitého zatýkání
Němců, kteří nebyli během dne eskortováni do Duchcova, ale zůstávali v Oseku
v prozatímní vazbě, nastal nedostatek místností, což mělo za následek, že přeci jen byli
všichni umístěni pospolu. Od chvíle, kdy byli všichni společně, začala být jejich vazba
snesitelnější. Duchovní dostávali stravu z kláštera a ostatním ji přinášely jejich manželky.
Neduchovní to měli poněkud snadnější, protože směli, pod dozorem, jít denně na jednu
hodinu do zahrady, a mohli tak vyvětrat ztuchlinou páchnoucí deky a oblečení. Zacházení
ze strany státní policie nebylo tak sprosté, jak tomu bylo u příslušníků Rudé armády nebo
vojska Svobodovy armády. Vězňům začalo být skutečně úzko, když k nim stěnami
pronikal hlasitý bolestný křik zatčených Němců, kteří byli v úředních místnostech, nad
jejich celami, nebo když vyslechli fámy o sabotážích sudetských Němců.
„10. července 1945 jsem byl (Klemens Bartl) pod dozorem odveden do úřadu, kde
jsem od národního správce Macka dostal příkaz, abych uvedl pana Josefa Šimka, českého
nástupce, do administrativních záležitostí. Šimek mi rychle řekl úředně znějící výrok,
z něhož mi bylo zřejmé, co je vlastně důvodem našeho zatčení. V rychlosti řekl,
že klášter má být bez vedení, aby mohla vzniknout potřeba vytvoření nucené správy nad
klášterem. Dále, že české vedení má v klášteře vládnout podle libosti, a že klášter je ve
velkém podezření, že klášterní inventář a cenné předměty by nechal zmizet. Proto že je
třeba, donutit zadržené k vydání důležitých dokumentů.“ Za přítomnosti zástupce místní
státní policie, policejního strážmistra Josefa Varouše, předsedy místního národního
výboru Josefa Patery, národního správce kláštera P. Kapice a národního správce
veškerého majetku Karla Macka, došlo 17. července k protokolárnímu předání
administrativní agendy nástupci Josefu Šimkovi. Klemensi Bartlovi bylo uloženo, aby
i nadále spravoval úřad, k čemuž byl z policejní vazby odváděn a opět přiváděn zpět.
Stejně opat Eberhard a P. provisor Dionys byli opakovaně odváděni do kláštera za
účelem vysvětlení a podání informací o klášterním stavu, a poté zase přivedeni zpět, až
31. července nebyl nikdo do úřadu odveden. Byl to termín druhého vyhoštění Němců.
Revoluční vláda vydala koncem července nařízení, podle něhož byla uvalena
blokáda na všechny úspory a cenné papíry, které měli Němci uloženy v bankách a ve
spořitelnách a taktéž bylo zakázáno jakékoli disponování s majetkovými cennostmi.
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Současně byly v době od 1. do 10. srpna staženy obnosy v říšských markách a vyměněny
za české koruny. Zatčený převor, provisor a oba Bartlové byli v té době z vězení
uvolňováni kvůli zajišťování majetku kláštera, kostelů a far. Ráno 11. srpna 1945 jim
sdělil náčelník osecké státní policie, že musí do Duchcova na policejní presidium
k výslechu, pak že budou propuštěni, a budou moci v příštích dnech odcestovat za svými
manželkami, které byly již odsunuty. Oni čtyři a ještě deset mužů a jedna žena byli pod
dozorem eskortováni do Duchcova. Zatímco ostatní mužové a žena museli okamžitě do
policejního vězení, oni čtyři byli odvedeni do prvního poschodí. Tam čekali na chodbě na
předvedení k policejnímu radovi, Dr. Beranovi. Tento opakovaně kolem nich procházel,
při tom si je prohlížel, aniž by jim dal jakkoli najevo, že by je měl vyslýchat. Po více než
hodinovém pobytu na chodbě přišel tajný policista Baxa a řekl, že pan Dr. Beran musí
okamžitě odcestovat do Prahy a ve středu, 15. srpna, se opět vrátí. Až tehdy budou moci
muže z kláštera vyslechnout. Poté byli všichni odvedeni do policejního vězení. Tam
poznali, jak se zachází s vězni. Když přišli do místnosti, kde byl příjem vězňů, museli se
postavit obličejem těsně ke zdi. Na ní byly skvrny vzbuzující odpor a pruhy od krve,
takže se nejednomu dělalo nevolno. Otec provisor se znečištěné zdi štítil tak, že udělal
jeden krok zpět, aby mohl odhlédnout stranou, dostal však od vězeňského dozorce do zad
silnou ránu, která ho přitiskla na onu potřísněnou zeď zpět. Následovala procedura
zapsání osobních dat. Pak se všichni čtyři opět vrátili do vězeňské cely, v níž se už
nacházelo 17 mužů. Mezi nimi byli dobří známí: velkostatkář a majitel vápenky
z Lahošťě, stavitel z Duchcova, velkoobchodník též z Duchcova, řídící učitel z Hrobu,
tajemník obce Hrob, a další známé tváře. Do večera přibývali další a další, takže jich bylo
v prostoru, který mohl pojmout přibližně 15 osob, napěchováno celkem dvacet osm.
Místo k uložení pro každého bylo přirozeně velmi těsné, strava mizerná, ale alespoň
nějaká. V oseckém policejním vězení s vězni bylo přece jen zacházeno o něco snesitelněji
než v Duchcově, proslulém surovostí a nenávistí. Zde uvěznění klášterní vězni toužebně
očekávali výslech, odložený na 15. srpna.
Dopadlo však všechno úplně jinak. V úterý 14. srpna po obědě jim bylo řečeno,
aby vyšli ven z cel. Dozorce četl jména jednotlivých vězňů, kteří byli vybráni do
koncentračního lágru v Libkovicích. K nim patřili i čtyři osečtí. Jejich žádost
o předvedení k Dr. Beranovi, 15. srpna, byla zcela zamítnuta. Dva sotva dvacetiletí
mladíci, vyzbrojeni samopaly, eskortovali čtrnáct mužů a jednu ženu do dvě hodiny
vzdáleného koncentračního tábora vražd a mučení v Libkovicích. Zde byli přijati
s nadávkami a nejhrubším způsobem. Zvláště opat Eberhard a P. Dionys byli tupeni
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slovy: „Místo abyste sloužili Bohu a lidem a prosili o víru, modlili jste se za ďábla
Hitlera a hlásali jeho oslavení.“ Po této osobní vizitaci byli odvedeni do lágrového
baráku, který byl úplně zamořen štěnicemi. Po asi dvaceti minutách je odvedli na práci.
Opat Eberhard musel připravovat dřevo na topení, P. Dionys vozil na trakaři cihly, které
předtím jiný vězeň očistil, Johann Bartl pálil střešní trámy, které byly doneseny ke
spalování. Ti, kteří už tam před nimi pracovali, je hned upozornili, že česká táborová
stráž patroluje s puškami a býkovci a každého vězně, který nepracuje nebo pracuje
liknavě, nemilosrdně bije. Večer v šest hodin, po dvouhodinové práci a krátce trvající
večeři byl večerní tělocvik. Po rozchodu byli vězni odvedeni do strážnice. Nejprve
obdrželi táborové číslo, pak následovalo pracovní zařazení. Opat Harzer byl přidělen na
důl Johann II v Mariánských Radčicích, P. Dionys na důl Pluto v Horním Litvínově,
Klemens a Johann Bartl byli určeni na hlubinný důl Venuše mezi Jeníšovým Újezdem
a Střimicemi. Potom byl každý čtvrtý předvolán k přivítání na strážnici, kde byl tázán,
zda byl v partaji, SS nebo SA. Bylo úplně jedno, zda odpověděli kladně nebo záporně,
stejně následovalo hrůzné zbití. Tomu byl vydán i dobrý P. Dionys, který měl ještě navíc
prozradit, kde je v klášteře ukryta kořalka a víno. Bylo s ním hrůzným způsobem
nakládáno, křičel bolestí tak, že to bylo slyšet venku mimo strážnici. Když pak byl opět
mezi ostatními zpět v cele, hovořil jen velmi málo a naříkal nad bolestmi v kříži a na
lýtkách, byl celý bledý, nastaly mu srdeční komplikace. Klemens a Johann Bartlovi
naštěstí stáli tak, že se nedostali na řadu. Jako poslední přišel na řadu opat Eberhard.
On však byl na pokyn náčelníka lágru od násilného bití osvobozen. Po rozchodu si mohli
upravit lože, byly to postele z hrubého dřeva. „Leželi jsme na prknech, žádný slamník.
Jako podušku použili kabát a jako přikrývku plášť. Spát bylo nemožné, z dřevěného
stropu doslova pršely štěnice, vylézaly ze škvír, náležitě nás kousaly.“ Druhého dne
zrána, 15. srpna,71 byl ve čtyři hodiny budíček a ve 4.30, po ranní kávě následoval
odchod všech zařazených k důlním jámám. Pochod trval hodinu až hodinu a půl. Převor,
provizor a Klement a Johann Bartlovi byli v nedělním oblečení. Ihned museli v hluboké
šachtě těžce pracovat. Opat Harzer a oba Bartlové se ke čtvrté hodině odpolední vrátili ze
šachty, pouze pracovní mužstvo z dolu Pluto nedorazilo. Všichni čekali, až se vrátí otec
provizor. Čím více ubíhal čas, tím více rostla starost, že se na dole Plutu něco přihodilo.
Pozdě večer dorazila pracovní četa z dolu Pluto. Vedoucí čety hlásil, že třicet osm mužů
je zpět, jeden mrtvý zůstal v dole. Byl to provisor Dionysius Heger. Zdá se, že tragická
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Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a výroční den posvěcení všech cisterciáckých chrámů.
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smrt otce provisora se přece jen dotkla svědomí Čechů, neboť po dvou dnech přišlo
z Okresního výboru a od vedení státní policie v Duchcově nařízení, že pan opat, jakožto
duchovní, už nesmí dál pracovat v dole, že bude zaměstnán pouze v rajonu tábora. Od té
doby byla opatovi přidělena práce částečně v lágrovém skladu, částečně v kanceláři
velitelství tábora. Byl osvobozen od všech zbývajících prací v lágru, zatímco ostatní
uvěznění po návratu z dolů měli jen půl hodiny na jídlo a na odpočinek a potom museli
ještě pracovat v táboře.
Když se vrátil Klemens Bartl večer 18. srpna ze šachty až k smrti unaven, byl
zavolán do kanceláře táborového vedení. Velitel stráže měl v ruce oseckým děkanským
úřadem vystavený oddací list a četl mu v něm obsažené údaje, jejichž správnost musel
potvrzovat. Jaké okolnosti s tím byly spojeny, se měl brzy dozvědět. Velitel stráže Kříž
mu následně předčítal jeho vlastní úmrtní list. Osecký obecní úřad vydal potvrzení, že
jeho mrtvé tělo bude převezeno do Oseku, a že smí být pochováno v rodinném hrobu.
Velitel lágru Zeman poručil přítomnému strážnému: „Vezměte pušku, jděte s tím mužem
ven a zastřelte ho, aby mohl pohřebák jeho mrtvolu vzít sebou!“ V tom okamžiku
zpozoroval před sebou stojícího zaměstnance pohřební služby z Horního Litvínova,
kterého dobře znal. Vzrušeným tónem řekl veliteli lágru, že přece musí poznat, že se zde
jedná buď o omyl, nebo že jde o nějaké intriky, a že by se měla tato záležitost obecnímu
úřadu v Oseku objasnit. Po chvilce přemýšlení dal velitel stráže povel: „Odchod!“ Při
odchodu z kanceláře lágru spatřil nedaleko stojící pohřební vůz s rakví, jež byla určena
pro něj. Po několika dnech vyšlo najevo, že národní správce Macek rozšiřoval u státní
policie v Oseku fámu, že Klemens Bartl zemřel v lágru. A také informoval jeho příbuzné,
žijící v Oseku, o jeho smrti, takže se začalo s přípravou pohřbu. Avšak osecký hrobař se
zdráhal vykopat hrob, prohlásil, že to udělá, až bude mrtvé tělo v Oseku.
Odpoledne 3. října 1945 byl opat Eberhard předvolán k veliteli lágru do
kanceláře a ke svému překvapení se od štábního kapitána duchcovské policie Hajdingra
dozvěděl, že je propuštěn. Rychle to sdělil panu Bartlovi a pak odjel se štábním
kapitánem. Od října byl koncentrační tábor přejmenován na internační tábor. Jídlo začalo
být lepší, ale hlad zůstával. Koncem října podávali vězni žádost o propuštění z tábora
okresní vyšetřovací komisi při Okresním národním výboru v Duchcově. Prvního prosince
byli dopraveni k výslechu. Vyšetřovatel František Hybeš chtěl od Klemense Bartla
hlavně vědět, kde se v klášteře nacházejí tajné archivy, poklady, cennosti a tajné
dokumenty. O tom mu nemohl podat žádné informace, právě tak jako jeho syn. Všichni
předvolaní vnímali, že vyšetřovatel Hybeš jim byl zjevně příznivě nakloněn, a že úřady
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samy se nad hloupými falešnými obviněními jen usmívaly. Také se dozvěděli, že mnozí
z těch, kteří jim způsobili mnohé utrpení, byli zatčeni. Jeden z nich byl policejní rada Dr.
Beran. Pouze litovali, že nebyl mezi zatčenými také národní správce Macek. U soudu se
setkali opět s opatem Eberhardem. Dozvěděli se, že opat byl znovu zatčen a uvězněn
v internačním lágru Duchcov. Právě tak jako oni byl i on předveden k výslechu. Přesto,
že jim nebyla dokázána žádná vina, bylo jim jasné, že Vánoce stráví ještě v lágru. Jelikož
ani k Novému roku jim nebylo doručeno žádné oznámení o propuštění, žádali
o propuštění podruhé. Rozhodnutí konečně došlo a 6. února 1946 byli předvoláni ke
komisionálnímu řízení na Okresním národním výboru. Komise se skládala z pěti osob,
jednání byla veřejná a posluchači směli přednést námitky a stížnosti. Tuto možnost
využila paní Bartlová – švagrová a paní Marie Konopiská z Prahy. Obvinění byla
projednávána jednotlivě a to po poradě s výsledkem. Dozvěděli se, že byli osvobozeni
a zproštěni všech politických a nacionálních obvinění a podezření. Po soudním
osvobození byl opat Eberhard ještě tentýž den propuštěn z duchcovského lágru, zatímco
Klemens a Johann Bartlovi obdrželi písemné soudní vyjádření až 11. února, do té doby
byli umístěni v lágru Libkovice. Cestou domů z lágru si předsevzali, že na všechno, co
doposud prožili, brzy zapomenou. V rozsudku stálo, že se po příchodu do Oseku nahlásí
u městské policie a na Národním výboru v Oseku a na pracovním úřadě v Duchcově.
Považovali také za svou povinnost ohlásit se opatu Eberhardovi a převorovi P. Zikmundu
Janu Kapicovi. Ptali se na možnost zařazení do služby v klášteře. Na pracovním úřadě v
Duchcově obdrželi písemné doporučení k přijetí jako pracovní síly pro vyřizování
důležitých administrativních údajů pro zemské úřady a konzistoř. Nově dosazený
kancelářský personál byl této práce neschopen. Macek a jeho mafie se brzy o jejich
příchodu do kláštera dozvěděli a to je rozzuřilo natolik, že proti nim začali intrikovat.
13. února se Bartlovi ohlásili na pracovním úřadě v Duchcově a předložili list převora
Kapice. Způsobilo to však pravý opak opatova záměru. Výrazy jako klášterní pacholci,
kněžourské svině a další pro tisk nevhodná slova jim byla předhazována, přirozeně
v české řeči. Pracovníci úřadu jim sdělili, že budou zaměstnáni tam, kde bude chtít úřad,
aby neměli žádnou příležitost škodit a být nové správě v klášteře překážkou. Klemens
Bartl byl přidělen jako lesní dělník klášternímu lesnímu úřadu a jeho syn jako horník na
důl Alexandr v Hrdlovce. Ještě dřív, než směli nastoupit do práce, byli odvedeni na
Národní výbor v Oseku. Měli na úřadě předložit přehled o pozemcích, neboť se v obci
nenacházel

žádný další

odborník,

který by byl
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okolnost zapříčinila zuřivý útok v místních novinách, jak je možné, že se na Národním
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výboru mohou zaměstnávat Němci. K tomu byl proti nim přidán příval pomluv
a nadávek, aby byl protest ještě účinnější. Obávali se opět uvěznění, ale Národní výbor
chtěl uhájit sám sebe, a tím chránil i je. Při této příležitosti se oba dozvěděli, že jsou pod
policejním dozorem. Samozřejmě, že neměli žádný důvod, vykonávat na výboru
bezplatnou práci. Okamžitě se ohlásili na pracovištích, která jim byla pracovním úřadem
přidělena. Šachta Alexandr poslala Johanna Bartla na lékařské vyšetření. Český úřední
lékař byl slušný a důkladně ho vyšetřil. Zjistilo se, že v lágru Libkovice se u něho začaly
projevovat srdeční potíže. Přesto ho lékař uznal za schopného s tím, že je možné mu
svěřit jen velmi lehkou práci. Naštěstí šachta přijetí odmítla a pracovní úřad jej odkázal
klášternímu lesnímu úřadu jako dřevorubce. Práce Klemense Bartla bývala často
přerušována. Převor Kapic totiž prosadil, aby pro něj, dále pro faráře v Mariánských
Radčicích P. Nivarda Krákoru, a P. Walthera Mosonyie vyhotovili souhrnná přiznání
příjmů. Souhrnná klášterní přiznání příjmů pro kongrua zůstala nezpracována kvůli
několikaměsíčnímu věznění. Upomínky přicházely jak ze strany biskupské konsistoře
v Litoměřicích, tak Zemského úřadu v Praze.
Národní správce Macek si nechával opakovaně předvolávat Klemense Bartla za
účelem poskytování informací o vlastnictví pozemků, o nájemních záležitostech o vedení
vodovodů, dále prodeji pozemků, patronátů, výměny lesů s majiteli dolů a podobných
záležitostech. V úřadu správy kláštera se stav zaměstnanců razantně zvýšil, ale ani tu
nejjednodušší účetní uzávěrku nebyli sami schopni dokončit. V důsledku toho byl
20. dubna Klemens Bartl pověřen, aby vyhotovil bilanci renty, počínaje od 1. lednem
1945 až po 30. červen 1945, právě tak i bilanci pachtovaných provozů statku a pivovaru
pro totéž období. Pro stejný objem obchodu mělo být vyhotoveno vyúčtování za období
od 1. července až do 31. prosince 1945. Aniž by zacházel do jednotlivostí, zjistil, že od
začátku národní správy se dělo účetnictví a skládání účtů naprosto amatérským nebo
žádným způsobem. Začalo se hospodařit právě tak jako během první vnucené správy po
skončení První světové války, kdy vznikla klášteru jen v období mezi březnem
a 20. květnem ztráta kolem 700 000 korun. Značná část klášterních kapitálií v bankách
a spořitelnách i cenné papíry byly opatřením revoluční vlády vázány tak, že se z nich už
nesmělo cokoliv vyzvednout. Běžné příjmy z lesa, pivovaru, statku, zahrad, rybního
hospodářství, hornického odškodnění a pronájmů, nestačily k pokrytí enormně zvýšených
výdajů na režii. Staré a osvědčené plány hospodaření, které zaručovaly výnos, Macek
ignoroval a věnoval se svým plánům jak hospodařit, což dopadlo katastrofálně.
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Stojí za to zmínit se o platebních povinnostech. Macek se souhlasem Zemského
národního výboru v Praze sjednal u Eskomptebanky Teplice – Šanov a u jiných
peněžních ústavů půjčky s úroky 6,5%. Jeden výtah konta Eskomptebanky se zadlužením
okolo 900 000 dostal Klemens Bartl k nahlédnutí. Výtahy od ostatních institucí měl
v opatrování Macek, který o tom nemohl nebo nechtěl dát žádnou informaci. Konečnou
uzávěrku až k 30. červnu 1945 měl Bartl již hotovou, když prostřednictvím policie dne
6. května 1946 obdržel vyrozumění o vypovězení. Macek jel s Bartlovým nástupcem na
Krajský národní výbor a tam dosáhl toho, že byl Bartl zadržen až do zhotovení celkové
uzávěrky. O totéž se pokoušel i na policejním presidiu, kde se mu to ale nepodařilo. Od
svého nástupce se dozvěděl, že na obou místech Mackovi vyčítali, že měl možnost
okamžitě po propuštění Klemense Bartla pověřit zpracováním účetní uzávěrky za dobu,
kdy pobýval v koncentračním táboře. Bylo podle nich Mackovou vinou, že účetní práce
dosud nebyla hotova. Ještě několikrát byl Klemens Bartl vyslýchán, aby sdělil, kde se
v klášteře nachází tajný archiv, dokumenty a poklady a kde jsou tajné chodby. Opět, jako
u všech předcházejících výslechů, prohlásil, že o ukrytých pokladech, tajných archivech
a podobných věcech v klášteře Osek mu není nic známo. Co bylo v inventárních knihách
zapsáno, mělo podle Bartla být k dispozici, pokud něco chybělo, pak to bylo za poslední
dobu odcizeno osobami, které o to měly soukromý zájem. Bartl se obával, že bude znovu
zatčen, neboť mu tím bylo už dříve vyhrožováno. Naštěstí k ničemu nedošlo, ale policista
Bašata ho okřikl a v rozčilení vyzradil: „Jestliže nám to neřeknete vy, vyzradí to určitě
pan P.“ Jméno toho, kdo měl ony věci vyzradit, však Bartl nezmínil.72
V roce 1946 byli řeholníci vyhnáni a odsunuti z kláštera Osek. Opat a několik
řeholníků bylo vyšetřováno kvůli obvinění z ukrývání řádových cenností.73 V říjnu roku
1946 se opat Harzer z vazby dostal přes Rakousko do cisterciáckého opatství
Oberschönenfeld v Bavorsku. Odtud hledal nové místo pro své spolubratry z Oseku.
Útočiště nalezl v Raiteinhaslachu, bývalém cisterciáckém klášteře, převorem tam
jmenoval P. Ubalda Petera. Tento původně osecký konvent ztroskotal na nedostatečném
hospodářském zázemí. Také se pro nový začátek komunitního života sešlo málo mnichů.
Osecká tradice se přesunula do Langwadenu.74 Z oseckých řeholníků zbyli pouze dva
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čeští mniši: P. Zikmund Jan Kapic, působící v Oseku, a P. Nivard Krákora75, farář
v Mariánských Radčicích. Nad klášterním majetkem byla zřízena národní správa. Ke dni
14. 4. 1946 bylo ještě v oseckém klášteře třináct řeholníků, kteří tam vykonávali své
řeholní povolání, a jejichž představeným byl převor, P. Zikmund Jan Kapic. Ministerstvo
školství se na něj obrátilo se žádostí, aby jim podal přesnou bilanci řeholního osazení
kláštera a přesnou náplň jejich práce. Tato žádost byla napsána 15. 1. 1947. V říjnu téhož
roku byli podle archivního dokumentu z kláštera odsunuti tito řeholníci: opat Eberhard
Harzer (20. 7. 1913),76 Dr. Bernard Krahl, Leopold Hesse (23. 10. 1932), Heřman
Schieckel; Ivo Stolba, podpřevor, zemřel v prosinci 1946. V klášteře zůstali pouze dva
cisterciáci, převor P. Zikmund Jan Kapic a Nivard Krákora.77
6.5. Závěry odsunu
Není pochyb o tom, že každé vyhánění a nucené vysidlování je v rozporu se
základními představami o lidských právech. Před šedesáti lety to však bylo zapříčiněno
následky války, vyvolané německým politickým vedením. Důsledky byly přesídlovací
akce a likvidace celých skupin obyvatelstva.78 O vyhnání sudetských Němců jednal
prezident Beneš v Británii již v roce 1940 a v Moskvě v červnu 1942. Teprve po
rozhovoru se Stalinem v prosinci 1943 a po jeho výslovném souhlasu s odsunem,
souhlasilo i moskevské vedení KSČ. V dubnu 1945 vyzvala Fierlingerova vláda české
obyvatele, aby se pomstili Němcům a neměli s nimi slitování. Totéž proklamovali
i komunisté a v mírnější formě dokonce i prezident Beneš. Národní výbory měly
registrovat všechny Němce, kteří museli na rukávu nosit pásku s písmenem N79, a
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zároveň museli odevzdat svá kola, psací stroje a rádia. Jejich majetek měl být dán pod
národní správu, a co nejvíc Němců mělo být v krátké době vyhnáno. Měly být plošně
vysídleny všechny osoby, hlásící se k německé národnosti.
Dekret prezidenta republiky z 2. srpna 1945 označoval za antifašisty ty, kterým
mělo být umožněno v Československu zůstat, kdo zůstali věrni Československé
republice. Byli to ti, kteří se nikdy neprohřešili proti českému a slovenskému národu
a buď se aktivně podíleli na boji o jeho osvobození, nebo trpěli pod nacistickým terorem.
Potvrzení o smýšlení a chování Němců měly vystavovat antifašistické výbory podle
směrnic ministerstva vnitra. Je nasnadě, že mnohá potvrzení byla vystavována velmi
subjektivně a většinou bylo jejich vystavení zamítáno. Kromě toho o moc usilující
komunisté rádi vydali osvědčení těm kolaborantům a nacistům, kteří se pak rádi stali
spolupracovníky státní policie. Celkový počet Němců, které československá armáda
a různé revoluční výbory a formace vyhnaly ještě před postupimskou konferencí
z Československa do sovětské okupační zóny, se odhaduje na 450 000 osob.
Československá vláda měla pro svůj postup podporu sovětského vedení. Českoslovenští
ministři byli 2. července informováni Fierlingerem po jeho návratu z jednání v Moskvě,
že Stalin zaujímá naprosto pozitivní postoj k našim požadavkům ve věci transferu a že
odsun do Německa, Maďarska a v určitém rozsahu i do Rakouska se povoluje. Národní
výbory v území, osvobozeném americkou armádou, podléhaly příkazům plzeňského
primátora, který nebyl v žádném případě nakloněn bránit odsunům nebo je zmírňovat.
Přesto americká armáda přechodně zabránila vystěhovávání sudetských Němců tím, že
uzavřela hranice svého okupačního pásma až do roku 1946.
Celkem byly z tehdejšího Československa vysídleny více než dva miliony Němců.
Pohraniční území se stala kořistí zlatokopů a jen pomalu byla dosidlována lidmi
z vnitrozemí. Některá města a vesnice zůstaly opuštěné, na rozsáhlých územích byly
zřízeny vojenské újezdy a široká střežená pohraniční pásma, takže desítky dříve rušných
míst již mnoho let neexistují. V severních Čechách, kde se nachází i klášter a město
Osek, byly tyto ztráty menší než např. v západních Čechách a to kvůli rozvinutému
chemickému a textilnímu průmyslu, který zaměstnával tisíce lidí a potřeboval proto
využívat již existující infrastrukturu.80 Katolická církev byla jednou z prvních institucí,
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která vystupovala proti násilným excesům doprovázejícím odsun. Biskupové odsoudili
v listopadu 1945 v pastýřském listu principy kolektivní viny.81
6.6. Snaha ministerstva zemědělství zkonfiskovat klášter
Na základě dekretu prezidenta republiky 108/1945 Sb. konfiskoval Okresní
národní výbor v Duchcově a Místní národní výbor v Oseku církevní školní budovu, dále
pak ženský klášter Karla Boromejského a hospitál. Na to reagovali P. Kapic a Karel
Macek tím, že napsali protestní listinu a adresovali ji Nejvyššímu správnímu soudu
v Praze. Okresní národní výbor v Duchcově uznal, že se dekret nevztahuje na tyto
objekty, a na zmíněný majetek byla vyslána osidlovací komise ministerstva zemědělství,
v čele s jejím funkcionářem, panem Vrkoslavem. Ministerstvo zemědělství však v Praze
napsalo 17. května 1946 vyjádření, podle kterého rozhodlo, že klášter Osek bude
konfiskován, tedy že připadne státu.

Převor kláštera, ve spolupráci s ministerstvem

vnitra, vyjádřil přesvědčení, že cisterciácký řád v Oseku nespadá do okruhu platnosti
dekretu prezidenta republiky č.12/ 1945 Sb. To, že bude klášter konfiskován, se vědělo
dříve, než konfiskace proběhla. 19. 3. 1947 byla odeslána převorovi, P. Kapicovi, zpráva
o možnosti odvolat se proti tomuto státnímu nařízení ke Kultovému odboru ministerstva
školství a osvěty. Jelikož se jednalo o vážné zásahy do majetkoprávního chodu kláštera,
bylo převorovi doporučeno, aby si našel finančního poradce nebo právníka. V důsledku
konfiskace zemědělského a lesního majetku a uzavření pivovaru, zůstala Národní správa
kláštera bez jakýchkoli příjmů. Převor kláštera, P. Kapic, pak, po různých jednáních,
podrobně rozebírá materiální a formální nejasnosti uvedeného vyjádření ve své zprávě,
kterou zaslal 11. 9. 1948 ministerstvu zemědělství v Praze. Mezi tzv. materiální vady
zařazuje skutečnosti uvedené v konfiskačním výměru ministerstva zemědělství, které jsou
nepravdivé. Klášter totiž obdržel dokument, z kterého vysvítá, že uvedená tvrzení byla
sepsána pouze na základě mylných informací, které nebyly ověřeny. Ministerstvo
například uvádí, že správa kláštera sloužila záměrně a aktivně německému vedení války,
tedy nacistickým a fašistickým cílům. Dále také tvrdí, že už Cisterciáci od svého
příchodu do Oseku v Krušných horách přiváděli na své statky německé kolonisty a tak
germanizovali pohraničí. Existují však historické doklady, že osecký klášter byl založen
českými šlechtici a že čeští králové založení potvrdili a klášteru udělili mnoho privilegií.
Neexistuje však žádný historický pramen, podle kterého by osečtí mniši povolávali
německé kolonisty. Kolonisty nepovolávali mniši, nýbrž světští vládcové, šlechtici
81
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a králové. Cisterciáků bylo od jejich příchodu do Čech tolik, že mohli vytvořit
samostatnou

českou

provincii.

Účelem

založení

kláštera

v pohraničí

nebylo

poněmčování, ale zcela výhradně služba Bohu a poskytování duchovní správy místním
obyvatelům. Cisterciáci měli veliké porozumění pro potřeby českých lidí. Věnovali se
jejich náboženské výchově a učili je co nejlépe hospodařit a obdělávat půdu. Byli
vzdáleni všech politických ambicí či národnostních hledisek. Ani císař Josef II. klášter
nezrušil. Nikoliv proto, aby mniši mohli dále germanizovat okolí, ale proto, že opat
kláštera byl vizitátorem cisterciáckých opatství Marienstern a Mariental v Lužici.
A mnohem později P. Dominik Mickel, přestože byl Lužický Srb, měl československé
občanství. Národnostní rozdíly nikdy nepřekážely duchovním úkolům a nikdy nebyly nad
ně stavěny.
Od vzniku Československé republiky se nevyskytl případ, že by některý z mnichů
konal nějakou protistátní činnost. Také policií nebylo nic podobného zjištěno a doloženo.
Ani v době ohrožení republiky, za německé okupace, nebyl žádný příslušník oseckého
kláštera členem Sudetoněmecké strany nebo Národně socialistické německé strany
dělníků. Ostatně v souladu s celým nacistickým programem a podle Hitlerova nařízení
z roku 1934, nesměli být duchovní přijímáni do jakékoli nacistické strany. Na základě
německého zákona o vedení války byl klášter v roce 1943 násilím zabaven a byl v něm
umístěn ošacovací úřad pro vzdušnou obranu. I tato událost svědčí o tom, že mniši
nepodporovali nacismus. Kdyby tomu tak bylo, k násilnému zabavení kláštera by přeci
nedošlo a mniši by sami dali klášter k dispozici, nebo jej ochotně pronajali, což ale
neudělali. V klášteře měl být zřízen lazaret a později koncentrační tábor. Kdyby byl
klášter tvz. semeništěm německé kultury, přeci by ho nacisté neproměnili na lazaret
a koncentrační tábor. Výpověď ministerstva zemědělství je naprosto nelogická.
O chování opata Harzera během války vůči českým obyvatelům kraje svědčí chvály
a dobré zprávy obyvatel měst Lomu, Libkovic a Mariánských Radčic. Na těchto místech
vyučoval náboženství v českých školách jako kněz katecheta a sloužil zde duchovní
správou. Za okupace konal církevní obřady a modlitby v češtině i přes to, že byl
německým gestapem několikrát předvoláván do Mostu, aby se za tyto své činy
zodpovídal. Ze strany nacistických úřadů musel opat Harzer snášet výhružky a velké
nepříjemnosti.
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Po obsazení pohraničí sovětskou armádou museli v roce 1947 všichni čeští
duchovní vykonávat náboženské obřady jenom v českém jazyce.82 Pouze osečtí
cisterciáci však stále konali náboženské obřady v obou jazycích jak pro české
obyvatelstvo česky, tak pro německé obyvatele německy. V žádném případě nedávali
přednost německy mluvící části obyvatel, nebyli tedy germanizátory či nepřáteli českého
národa jak uvádělo ministerstvo zemědělství. Pro české věřící konali každoročně poutě
do Mariánských Radčic a sloužili poutníkům bezvýhradně, ochotně a oddaně. Opat
Harzer si jistě takové aktivity přál, jeho řádoví spolubratři by přeci nekonali něco proti
jeho vůli. V tom případě by určitě následovalo opatské potrestání. Toto pouze dvouleté
Harzerovo opatské období (1943 – 1945) bylo plné boje s nacistickými úřady, které
chtěly za všech okolností klášter zrušit. Později se jiné úřady snažily potvrdit opatovo
nařčení ze spolupráce s nacistickým režimem. Vyšel o něm i článek v novinách, podle
kterého měl opat prohlásit, že klášter zajistí všechny nutné předpoklady pro konečné
vítězství německých zbraní. V opatově korespondenci se nic takového nenašlo, ani jiný
doklad tohoto údajného výroku nebyl nalezen. Všichni zaměstnanci kláštera potvrdili, že
opat nic takového neřekl ani nenapsal. Také se psalo v tisku, že opat pokračoval ve
šlépějích svých nacistických předchůdců. Ve skutečnosti byli předchůdci opata Harzera
Češi. Theobald Andreas Scharnagl se narodil v roce 1867 ve Svatém Kříži u Plané
v západních Čechách a Meinrad Wenzel Siegl studoval gymnázium v Chomutově,
přičemž jeho křestní jméno Václav prozrazuje jeho národnostní příslušnost.
Nařčení z neoprávněného ukrývání zbraní je lživé, protože v klášteře měla
vojenská správa skladiště zbraní, ale mniši a zaměstnanci k nim neměli přístup. Pokud
však úřady potřebovaly někoho obvinit z neoprávněného vlastnění zbraní, podstrčily tajně
zbraň do něčí cely nebo bytu. Členové řádu a zaměstnanci kláštera dosvědčili, že před
příchodem vojenské správy se žádné zbraně v klášterních místnostech nenacházely.
Dalším důkazem opatovy neviny je potvrzení, které vystavila chlapecká škola v Mostě.
Zde opat Harzer působil jako katecheta v letech 1922 – 1945. V potvrzení se píše, že se
vždy choval slušně jak ke členům učitelského sboru, tak k dětem a nikdo nikdy proti
němu neměl jakýchkoli námitek. Dále ve spisu převor a správce kláštera P. Kapic uvádí,
82
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že je možné dosvědčit, že opat Scharnagl nikdy nezdravil fašistickým pozdravem, že
nikdo z členů řádu nenosil nacistický odznak a na žádnou výzvu nebyla k poctě Hitlera
nikým zdvižena pravice. Naopak, poslední opatové podporovali české spolky, jako
například Sbor dobrovolných hasičů v Oseku.
Mniši pomáhali lidem v nouzi jak finanční podporou, tak jídlem. Nikdy nedělali
rozdíl mezi tím, zda je někdo Čech nebo Němec, všem se snažili vyjít vstříc. Česky
mluvící návštěvníci kláštera mohli bez jakýchkoliv zábran na mnichy mluvit česky.
Zaměstnanec kláštera Antonín Šimek často vedl s německým cisterciákem P. Rajmundem
Försterem protinacistické diskuze. Tento kněz mluvil často proti nacismu i s českými
obyvateli města Osek. To se mu stalo osudným, byl zatčen a poté musel nastoupit na
vojnu. Když zemřel klášterní vrátný pan Čech, jeho manželka pobírala po celou dobu
okupace důchod, ačkoli na něj z právního hlediska neměla nárok, byl to projev vděčnosti
za službu klášteru. Klášterní vrátný ohlašoval návštěvy, nikdy však do kláštera
nepřijížděli nacističtí funkcionáři a nikdy se s nimi ani mniši nesetkali kromě opata
Scharnagela. Ten byl několikrát příslušníky opata vyslýchán a jednou ho podle slov
P. Kapice ranila mrtvice, ze které se už neprobral. Z toho všeho vyplývá, že osečtí
cisterciáci měli protinacistické smýšlení a nikdy nebyli jakýmkoli způsobem zaujati proti
Čechům. A neprováděli germanizaci českého národa, jak si někteří mysleli.
Ministerstvo zemědělství uvádělo, že klášter spadá pod konfiskaci na základě
dekretů prezidenta republiky. Národní správou bylo klášteru sděleno, že bude použito
konfiskačního dekretu 12/1945 Sb. Objekty církevní školy a ženský klášter byly
označeny jako součást zemědělského majetku, který byl konfiskován také dekretem
12/1945 Sb. Oba objekty byly následně přiděleny Místnímu národnímu výboru v Oseku.
Převor P. Kapic však ve své zprávě adresované ministerstvu zemědělství argumentoval
tím, že nebyl dodržen §70 správního řádu v takové míře, aby v odůvodnění mohly být
shrnuty výsledky vedoucí ke konfiskaci. To považoval za jednu z formálních vad
dokumentu. Ze sdělení ministerstva zaslaného převorovi vyplývalo, že žádné řízení
nebylo ani zahájeno, ani neprobíhalo, proto je jisté, že jejich argumenty byly zcela
scestné a vymyšlené. Ministerstvo ani neuvedlo, odkud byly konstatované informace
získány. Zdůvodnění obsahovalo četné chyby, proto je P. Kapic označil za zmatečné
a protiprávní. Dále ve své zprávě uvádí, že vlastníku majetku nebyla dána ani příležitost,
aby během řízení, které mělo směřovat ke konfiskaci, uplatnil svá práva. Příslušné orgány
jednaly tak, že obcházely vlastníka majetku a chovaly se už předem, jako když je majek
plně v jejich rukou. Převor P. Kapic prohlášením upozorňuje, že jmění církevní je
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jměním veřejným, a proto nemůže podléhat konfiskaci a je pod zvláštní ochranou státu,
na což odvolává § 38 zákona č. 50/1874. Konfiskaci kláštera, dle jeho vyjádření, též
odporovala zpráva, uvedená v oběžníku Zemského národního výboru, vydaná 22. 11.
1945, která uvádí, že církevní majetek není možné konfiskovat, a že není možné zřídit
nad ním národní správu. Pokud by mu nebylo vyhověno na základě tohoto odvolání, chtěl
podat petici, adresovanou Parlamentu prezidenta republiky a vládě, protože ani
ministerstvo ani vláda nemůže měnit nařízení ani výměry bez vydání nového zákona.
S jakoukoliv manipulací s církevním jměním musí souhlasit také biskup, výjimku
z tohoto úzu by mohl stanovit pouze zákon, což se však také nestalo. Pokud by se mělo
postupovat přesně podle stanovených zákonů o zabírání majetku, muselo by ministerstvo
zemědělství informovat biskupa, což také neučinilo, proto se nařízení o konfiskaci stalo
de iure neplatným. V listině, kterou převor odeslal Ministru školství a osvěty, panu Dr.
Čermákovi, uvádí, že doposud, tj. 20. 10. 1947, nepřišlo žádné písemné vyrozumění
o konfiskaci, i že Místní národní výbor v Oseku si činí nároky, vyplývající z dekretů
prezidenta republiky. Ke zprávě o konfiskaci kláštera se převor vyjádřil zamítavě i přesto,
že ve zprávě pro Vysoké ministerstvo školství a osvěty ze dne 20. 3. 1947 uvádí svůj
podpis s dobově zdvořilostním obratem „v dokonalé úctě.“ Národnímu pozemkovému
fondu nebylo známo ještě ke dni 21. 5. 1947, zda bylo rozhodnuto ve prospěch
konfiskace kláštera podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. a zda to bylo
národnímu správci kompetentním úřadem náležitě sděleno. Národní správa velkostatku
řádu cisterciáků v Oseku požádala totiž Národní pozemkový fond ministerstva
zemědělství, aby jim sdělil, jaké historické památky se nacházejí u Národní správy
velkostatku, nikoli však v klášteře. Místní národní výbor v Oseku požádal Vysoké
ministerstvo školství a osvěty, aby vzalo na vědomí, jakým způsobem chce
zkonfiskované budovy využít. Po dohodě řádových představených cisterciáků a salesiánů
bylo dohodnuto, že budovy oseckého kláštera bude využívat Kongregace salesiánů, která
v klášteře zbuduje svůj účelový dům a ve školní budově zbuduje své bohoslovecké
učiliště. Nekomunikaci mezi ministerstvy dosvědčuje zpráva podaná biskupu
litoměřickému, Štěpánu Trochtovi, ministerstvem spravedlnosti o tom, že nesmějí být
činěny jakékoli dispozice s klášterními objekty cisterciáků v Oseku až do rozhodnutí
o předání kláštera Společnosti Františka Saleského, salesiánům. Veškeré dění
v církevním prostředí sledovala se zaujetím Apoštolská nunciatura v Praze a nejen ona.
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Proto hrozilo, že se o situaci v Československu dozvědí i v zahraničí.83 Kdyby P. Kapic
neodeslal ministerstvu mnohastránkovou stížnost, byl by klášter okamžitě zkonfiskován.
Úsilí, které si dal P. Zikmund Jan Kapic se stížností proti zamýšlené konfiskaci
kláštera a kterou pak odeslal na ministerstvo zemědělství, splnila svůj účel. Převor uspěl
díky této několikastránkové stížnosti a díky svému zájmu o klášter, pro který žil, a
kterému oddaně sloužil. Ke konfiskaci kláštera nedošlo. Z popisovaných argumentů je
však dobře vidět, že konfiskace kláštera měla být realizována. Nedošlo k ní však pro
velký počet nedostatků v ministerské zprávě a nepravdivých argumentů ve zdůvodněních.
O pár let později se ale nové vládnoucí straně v Československu podařilo klášter
zkonfiskovat a zřídit tam centralizační tábor pro řeholníky.
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7. Osudy kláštera v letech 1946 – 1949
7.1. Konfiskace klášterního majetku v roce 1946
Po konfiskaci klášterního majetku, krátce po skončení 2. světové války roku 1946,
zbylo oseckému klášteru celkem 119 ha jakožto majetek inkorporovaných far a kostelů,
který sloužil výhradně těmto subjektům. Podle stanoveného zákona nebylo možné tento
majetek využívat jinak, než ve prospěch inkorporovaných farností.84 Mezi inkorporované
farnosti kláštera Osek patřily tyto obce: Hrob, Jeníkov, Jeníšův Újezd, Libkovice,
Mariánské Radčice, Škrle, Vtelno, Vysočany.85 Jak uvedl ministr školství a osvěty, Dr.
Čermák, v jedné listině, výtěžek z pozemků byl minimální, protože někteří nájemníci
klášterních pozemků od 1. 10. 1945 neplatili nájemné a ani nereagovali na upomínky
správy kláštera. Cisterciácký řád v Oseku již neměl žádné pravomoci ani možnosti
k jakékoli záchraně klášterního kostela a kláštera, historicky cenných budov, v nichž se
nacházela cenná obrazárna a knihovny s několika tisíci svazky knih, pivovar a jiné
objekty. V zájmu nového správce bylo alespoň zachování obrazárny a knihovny.86
Návštěvník klášterního areálu dnes do těchto míst nemá možnost nahlédnout, zhlédne
pouze klášterní kostel, křížovou chodbu a kapitulní síň, ostatní místa jsou pro veřejnost
uzavřená. O veřejnosti nepřístupné prostory se nyní stará jeden ze správců kláštera, pan
Koska, který dojíždí do Oseku až ze vzdálené Moravy, protože nikdo z místních nechce
převzít tuto zodpovědnost.
7.2.

Nejasnosti kolem klášterní knihovny

Knihovna s barokním mobiliářem se nachází v jižním křídle prelatury, která
pochází z období velké přestavby celého klášterního areálu na přelomu 17. a 18. století.
Knihovna kláštera cisterciáků v Oseku je nejstarší dochovanou knihovnou na úpatí
Krušných hor. I přes značný úbytek svazků a přerušení řeholního života po druhé světové
válce se dochovala v původní barokní podobě. Svojí knižní sbírkou dává obraz úrovně
knižní kultury, lidského poznání, zájmů i osobních zálib jejích zřizovatelů. V uplynulých
staletích ji mohli mniši navštěvovat a z knih čerpat moudrost pro rozvoj duchovněintelektuální formace v klášteře. Zpracování, způsob uložení fondu a vybavení knihovny
vypovídá o její nezastupitelnosti v každodenním životě klášterní komunity. Úbytek
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klášterních knih nastal vždy v době válek. Například za sedmileté války (1756 – 1763),
kdy klášter v roce 1759 vyplenilo pruské vojsko, byly knihy a písemnosti vyhazovány
z oken. Na vozech s válečnou kořistí si pruské vojsko odváželo z Oseku i mnoho knih.87
Osvětové zemské radě v Praze si stěžovala v září roku 1946 Okresní Osvětová rada
v Duchově, že současný správce knihovny, opat Harzer, budí u občanů podezření, že se
jeho vinou z knihovny ztrácejí vzácná díla. Okresní Osvětová rada vyžadovala, aby se co
nejdříve zjistilo, kdo je správcem klášterní knihovny, a co je pravdy na tom, že se ztrácejí
vzácná díla. Dále pak měla rada zjistit, jakým způsobem je zajištěno zabezpečení celé
knihovny. Podivné na tom je, jak se obyvatelé měli možnost dozvědět, že se ztrácejí
knihy, když do knihovny neměli žádný přístup. Předseda Zemského národního výboru
spolu s inspektorem navštívili a prohlédli klášterní knihovnu a zjistili, že žádné knihy
pravděpodobně nebyly odcizeny. Správcem knihovny se stal 21. 6. 1946 P. Kapic.
Osvětová rada v Praze informovala Okresní Osvětovou radu v Duchcově, že je v jejich
vlastním zájmu, aby se zabránilo jakýmkoli ztrátám klášterního majetku.88 Ten podle
svědků knihovnu svědomitě zamykal, dále se staral o muzeum a obrazárnu a klíče
nikomu nesvěřoval. Celou tuto nepravdivou machinaci podporuje i tvrzení, že cisterciáci
germanizovali své okolí. Mohlo by se říci, že se hledal důvod ke konfiskaci knihovny
i všeho dalšího majetku kláštera.
7.3. Snaha správce kláštera učinit nezbytné opravy
Jelikož během druhé světové války nebylo možné udržovat hmotný majetek
kláštera, požádala, jakmile to bylo možné, Národní správa velkostatku cisterciáků
v Oseku na podzim roku 1946 Zemský národní výbor o poskytnutí půjčky 500 000 Kčs
k provedení nezbytných oprav klášterních budov a kostela. Protože ale klášter spadal pod
národní správu, nepodléhal až do zrušení nařízení dozoru Státní kultovní správy, a podle
zákona č. 50/74 ř. z. potřeboval národní správce, P. Kapic, ke všem jednáním týkajícím
se kláštera svolení orgánu Zemského národního výboru. Národnímu správci kláštera bylo
doporučeno, aby si opatřil povolení k půjčce na oddělení Zemského národního výboru.
30. 12. 1946 získal Národní správce oseckého kláštera příspěvek ve výši pouhých 150
000 Kčs.89 Přesto, že úřady neposkytly klášteru požadovanou sumu peněz, pomohla i tato
menší částka v nejnutnějších opravách. Tato suma byla na mnoho let posledním
87
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a nedostačujícím státním příspěvkem na opravy kláštera, které se vlastně uskutečnily až
o mnoho let později po roce 1990.
7.4.

Poklad německých cisterciaček

V roce 1943 utekli z různých německých cisterciáckých klášterů do Oseku
řeholníci a řeholnice. Řádové sestry přenesly ze svých klášterů Marienstern a Marienthal
do Oseku nejcennější předměty, rukopisy a knihy z obavy před bombardováním svých
domovských klášterů a pohybem válečné fronty.90 Do roku 1947 byly tyto cennosti
v klášteře ukryty. Opat vyšebrodského kláštera, Tacelin Jaksch, provinciál českých
cisterciáků, pokládal za vhodné, cennosti kláštera Marienstern uložit mimo Osek, protože
se obával konfiskace kláštera. Jako vhodné místo pro jejich úkryt navrhnul trezory
pokladnice katedrály svatého Víta v Praze. Formality spojené s přesunem cenností
vyřizoval s metropolitní kapitulou svatého Víta vyšebrodský opat osobně. Ve své žádosti
opat výslovně vybídl Ministerstvo školství a národní osvěty, aby mu bez okolků
umožnilo uložit bohoslužebné předměty mimo Osek. Svou žádost a výzvu odeslal 21. 11.
1946 na adresu Ministerstva školství a osvěty. Opatova žádost byla přijata a Zemský
národní výbor ji začal řešit 9. 12. 1946. Žádosti bylo vyhověno dne 2. 7. 1947 se slovy, že
metropolitní kapitula svatého Víta nemůže převzít jinou záruku, než že se o předměty
bude starat podobně jako o ty, které v pokladnici již ukrývá. Státní památkový úřad ve
zprávě ze dne 24. 2. 1947 uvedl, že souhlasí s uložením cenností cisterciáckého kláštera.
Doslovně napsal, že uložení předmětů považuje za vhodné a velice nutné. Dále úřad
dodal, že předměty mají vysokou umělecko-historickou cenu, a že jde o významné
iluminované rukopisy i středověké bohoslužebné předměty, které dokazují krásu českého
středověkého výtvarného umění.91 Řeholní sestry skutečně učinily velice dobré
rozhodnutí, když ze svého kláštera do Oseku přenesly cennosti, ve strachu o zachování
jejich další existence.
7.5. Ustanovení nového správce kláštera
Na základě dekretu prezidenta republiky ustanovil Místní národní výbor v Oseku
za správce kláštera Místní školní radu Osek, která se zavázala, že bude v klášteře řádně
a svědomitě hospodařit. Se jmenováním nového národního správce nicméně nebyla
spojena žádná přednostní práva – ve své kompetenci měl pouze ta, která byla již dříve
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stanovena zákonem. Jmenovací dekret odeslal tajemním MNV v Oseku, pan Hošek,
P. Kapicovi a Karlu Mackovi dne 17. 3. 1947. O pár dní později, dne 20. 3. 1947, na toto
jmenování nového národního správce nad klášterem písemně reagoval P. Kapic
vyjádřením, že toto rozhodnutí nebere na vědomí, protože nejdříve musí obdržet
zprošťující dekret od Zemského národního výboru v Praze, aby mohl být nový jmenovací
dekret uveden v platnost.92 Tato skutečnost mluví o tom, že P. Kapic jednal podle
platných pravidel a zákonů a nechtěl se stát terčem jakéhokoli útoku ze stran úřadů.
P. Kapic byl do 24. 4. 1950 národním správce kláštera. Podle dosud známých zdrojů se
lze domnívat, že správců kláštera bylo více, aniž by byl P. Kapic odvolán v souladu
s platnými zákony.
7.6. Jednání o rozdělení kultických předmětů
Z archivních pramenů se dozvídáme, že dne 24. 1. 1949 se v budově kláštera
konala schůze, jejímž cílem bylo oddělení předmětů, sloužících ke kultovním účelům, od
ostatních

konfiskovaných

předmětů.

Jednání

se

účastnili

členové

Národního

pozemkového fondu, dále zástupci Ministerstva školství, věd a umění, Zemského
národního výboru a Národní kulturní komise, za doprovodu národního správce, pana
Macka, a převora kláštera, P. Kapice. Zástupce Zemského národního výboru se však
nedostavil. Bylo shledáno, že ke kultovním účelům slouží všechny předměty, které jsou
uloženy v klášterním kostele, spolu se zvony a hudebními nástroji, s předměty
nacházejícími se v obou sakristiích, v konventním oratoriu, depositářích a opatově
domácí kapli a ložnici, kde se nacházel cenný kříž. Dále pak objekty umístěné
v sekretariátu, obrazárně, nemocnici a v muzeu. Členové komise prohlédli všechny
předměty a ty, které nesloužily kultovním účelům, byly odděleny od ostatních a uloženy
do krabice. Tu potom převázali, přelepili páskou a opatřili podpisy členů komise. Převor
měl později krabici předložit soupisové komisi Národního památkového ústavu. Při
prohlídce převorova bytu se zjistilo, že v něm uschovává bohoslužebné předměty
z drahých kovů. Podle jeho tvrzení se jednalo o předměty z inkorporovaných kostelů.93
Komise je přesto pokládala za ukryté cennosti kláštera a rozhodla o jejich zabavení.
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7.7. Vysídlený klášter předán salesiánům
Klášter byl po odsunu německých cisterciáků duchovně pustý. Kvůli malému
počtu cisterciáckých mnichů došlo v roce 1947, se souhlasem představených obou řádů
(cisterciáků a salesiánů), k předání kláštera salesiánům Dona Boska.94 Duchovní správu
převzal P. Jaroslav Novosad SDB.95 Salesiáni zde zřídili teologický studentát, neboli
učiliště, kde kandidáti studovali teologii a seznamovali se se salesiánskými regulemi.
Diecézní kněží se připravovali na kněžskou službu v seminářích a řeholníci v řádových
učilištích. Předání kláštera však předcházelo jednání s litoměřickým biskupem
Antonínem Aloisem Weberem, který zvažoval, jak opuštěný klášter využít.96 Doposud
tam sloužil duchovní správou poslední cisterciácký kněz, převor P. Zikmund Jan Kapic.
Nejednalo se pouze o využití kláštera, ale i o službu okolnímu, takřka misijnímu území,
se všemi těžkostmi, spojenými s formací budoucích salesiánů. Salesiáni tuto nabídku
přijali a dalo by se říci, že jim bylo požehnáno shůry. Papež Pius XII. jmenoval salesiána
Štěpána Trochtu sedmnáctým biskupem litoměřické diecéze. Biskupské svěcení přijal
16. 11. 1947 v katedrále svatého Víta v Praze na Hradčanech. Biskupem byl téměř 27 let,
ale v úřadu byl necelých devět, byl totiž vězněn – nejdříve nacisty a potom komunisty.97
Biskup Trochta označoval svou diecézi za kamenolom. V mnoha místech této diecéze
chyběli kněží, protože větší procento jich bylo na konci druhé světové války odsunuto
spolu s věřícími.
Salesiánům byla svěřena péče o sedm kostelů a dvanáct škol, kde vyučovali
náboženství. Profesoři i bohoslovci byli naplno zapojeni do pastorace na farách v okolí
Oseku. Rozvíjel se i tiskový aparát. Každou neděli se rozdalo na tisíc výtisků Rozsévače,
na tisíc Nedělí, na tři sta Katolíků, sto slovenských Katolických novin a další druhy
časopisů. O Vánocích vystoupili salesiáni s první divadelní hrou, Krejčí králem,
v Besedním domě v Hrobu. Divadlem žila tehdy celá obec. Hostinský jim pronajal sál
zdarma, aniž by cokoli za to chtěl, byl rád, že sál ožije. Kulisy zapůjčila místní
organizace Sokola, horníci poskytli uhlí na vytopení sálu. Po úspěšném vystoupení
v Hrobu opakovali divadelní představení také v Oseku. Tehdy už si vše salesiáni pořídili
94
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sami, postavili jeviště, malovali kulisy. Ještě v zimních měsících se začalo připravovat na
křest sedmdesát dětí. K prvnímu svatému přijímání se chystalo v prosinci přistoupit
sedmdesát tři dětí, ještě na počátku roku jich s bídou chodilo do kostela šest.98 Příchod
salesiánů do Oseku byl velikou vzpruhou jak pro oblast duchovní, tak i občanskou.
Spousta dětí nalezla zázemí a možnost využití volného času. Oratoře byly nevídanou
novotou, které proměnily dosavadní život v klášteře, a lidé tuto novou změnu v osídlení
kláštera překvapivě přijali. Při těchto setkáváních salesiánů s dětmi docházelo k mnoha
konverzím a současně k příležitosti pro dobrou výchovu, kterou děti obzvláště
potřebovaly. Z nově vybudované oratoře vznikla i chlapecká dechová kapela. Při
opatském chrámu začal fungovat smíšený pěvecký chrámový sbor. V Oseku bylo
i několik hudebníků, vznikl zde ještě spolu s několika muzikálními bohoslovci
příležitostný orchestr, který doprovázel chrámový sbor o vánočních svátcích. Také
účinkoval při divadelních zpěvohrách, které se hrály na salesiánské scéně. Též osečtí
horničtí učni i se svými vychovateli chodili denně do salesiánské oratoře. Tam měli
možnost věnovat se hudbě, zpěvu, hraní divadla a zúčastňovat se dalších aktivit. Oratoř
provozovali salesiáni ve vytápěných prostorách kláštera. Využívali pro akce v přírodě
i klášterní zahradu a klášterní park na celkové rozloze kolem sta hektarů. Osecký klášter
obývalo 25 bohoslovců v čele s ředitelem P. Josefem Lepaříkem a prefektem
P. Jaroslavem Vrátníkem. Mezi vyučujícími byli Dr. Josef Novosad, Dr. Emil Škurka,
Dr. Josef Vandík, Dr. Vojtěch Basovník a P. František Míša, který ale po krátké době
odcestoval do Říma, kde prošel habilitačním řízením v oboru biblických věd. To
slibovalo pro učiliště patřičnou úroveň, neboť nikdo nemohl říci, že tam vyučují
nekvalifikovaní pedagogové.99
P. Zikmund Jan Kapic byl pověřen prováděním turistů po klášteře, a tak si
mnohdy v obrazárně povzdechl: „Tady kdysi visely obrazy, na kterých byl znázorněn
a namalován ten a ten portrét, dnes však jsou zde k vidění pouze obrysy na stěnách, na
kterých je vidět jakých tvarů byly rámy.“ V soukromí mnohdy dodal, že v historii byl
klášter přepaden a vydrancován Francouzi, Turky, husity a jinými vetřelci, ale to, co
udělal vlastní národ, to nedokázal nikdo z nich.100
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8. Obsazení klášterů a internace řeholníků
8.1. Příprava a průběh Akce K
V únoru 1948 se ujala vlády v Československu Komunistická strana a hlavou
státu se stal Klement Gottwald. Komunistické vedení státu vysílalo kněžím jasné znamení
hned na začátku padesátých let. Kdo by vzdoroval a nespolupracoval, tomu bylo
vyhrožováno, že skončí ve vězení s mnohaletými tresty a stane se tak vyvrhelem
společnosti. Ten, který nevzdoroval, ale nechtěl spolupracovat, zůstal na okraji
společnosti bez možnosti církevního postupu a bylo mu vyhrožováno odejmutí státního
souhlasu k výkonu duchovní služby. Naopak, ten, kdo režimu vyhovoval a vycházel mu
vstříc, tomu slibovali kariérní postup a jistotu, že sežene peníze na opravy kostelů,
případně pro církev jiné výhody.101 To se stalo některým kněžím lákadlem a podepsali
spolupráci s vládnoucí stranou. Dalším cílem komunistické strany bylo zlikvidovat
v celém Československu všechny mužské a ženské kláštery. První náznaky zabrání
klášterů se projevily na schůzi církevních pracovníků akčních výborů Národní fronty,
konané 13. dubna 1949. Komunisté tím chtěli omezit vliv řeholníků na společnost
a současně získat velký počet budov. Po státním převratu v únoru 1948 se nástrojem
uchopení moci Komunistickou stranou stal tzv. Ústřední akční výbor Národní fronty.
Kněží, kteří chtěli za každou cenu sloužit věřícím v pastoraci přesto, že byli ovlivňování
současnou ideologií, nedobrovolně přistoupili na dvojí způsob kolaborace.102 První typem
byla kolaborace vnější a otevřená, tedy účast a činnost ve sdruženích duchovních, která
otevřeně podporovala komunistický režim. Druhým typem spolupráce byla spolupráce
s tajnou policií. Po dlouhá staletí byla církev de facto součástí státního aparátu a tvořily
tak nerozdílný celek. Po dlouhé generace si kněží budovali respekt a úctu ke státní moci
a jejím představitelům. Dále si kněží ale i společnost uvědomovala, že potřebuje pevnou
a řádnou vládu a že nejhorším zlem v zemi je bezvládí, zmatek a anarchie.103 Spoléhání
se na stát a státní moc hluboce zakořenilo v mentalitě duchovenstva a stalo se tak
nástrojem vnitřního nátlaku, který odporoval kněžskému svědomí. Za prvořadý úkol bylo
považováno vytržení katolické církve z mezinárodních vztahů, proto byl také hlavní úder
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zaměřen proti řeholním řádům, jejichž vazba na zahraničí jim znemožňovala budovat
ideologii, aniž by se zprávy o dění v komunistickém Československu dostaly za hranice
až do Vatikánu. Zejména v průběhu roku 1949 se církevní komisi podařilo
římskokatolickou církev de facto zbavit možnosti disponovat svým majetkem. Později
byl evidován majetek řeholních řádů a naplánováno přepadení klášterů a řeholních domů
s následnou internací. Evidováno bylo 891 klášterů a řeholních domů a počítáno s 14.230
řeholníky a řeholnicemi. V lednu 1950 byla již připravena internační místa, tzv.
internační kláštery. V litoměřické diecézi to byl především Osek, určený k internaci
vysídlených salesiánů. Hlavními protagonisty přepadení klášterů v litoměřické diecézi
byli krajští církevní tajemníci v Litoměřicích Jan Zeman, v Liberci Ladislav Hladký
a v Ústí nad Labem Augustin Uher. Náboženské sféře v něm byla určena církevní
komise, která od samého počátku paralyzovala fungování náboženského života. Působili
zde vystudovaní právníci Alexej Čepička a Vladimír Klementis, ale i straničtí vůdci
Zdeněk Fierlinger, Václav Kopecký a prof. Zdeněk Nejedlý jako zástupce „vědeckého
ateismu.“ Komise se nazývala podle šesti postupně se měnících členů Církevní šestky.
Předsedou církevní komise byl zprvu Alexej Čepička, později Zdeněk Fierlinger.104
Na pomyslné desce národní hanby jsou trvale zapsaná jména takzvané Církevní
šestky, tehdy všemocného nejvyššího orgánu Komunistické strany, jmenovitě: Alexeje
Čepičky, Vlada Klementise, Zdeňka Fierlingera, Václava Kopeckého, Viliama Širokého
a Jiřího Hendricha. Na jejich zlovolných a bezbožných záměrech se ideově podíleli
Klement Gottwald, Zdeněk Nejedlý105, Rudolf Slánský a Ladislav Kopřiva. Hlavním
vykonavatelem a organizátorem Akce K byl JUDr. Jaroslav Havelka. Velel několika
stovkám příslušníků Státní a Národní bezpečnosti a jejich dobrovolníkům z řad
deklasovaných členů KSČ. Po organizační stránce byla tato akce přidělena referentu
Tulachovi ze Státního úřadu pro věci církevní, pomocníky mu byli zmocněnci Karel
Böhm a František Halama.106 Státní úřad pro věci církevní rozhodl, že správcem kláštera
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Osek se stane Náboženská matice. Do jejího čela byl dosazen náčelník hlavní správy
Státní bezpečnosti.107
Ve stranickém pokynu pro zmocněnce je uveden přesný postup zásahu, se
zvláštním důrazem na izolaci představených řádů od jejich členů, zajištění telefonů,
uzavření všech vchodů z budovy kláštera a zamezení veškerému styku s vnějším světem.
Shromážděným řeholníkům byl pak podle instrukce přečten text v tomto znění: „Pražský
proces se skupinou řádových kněží ukázal, že některé řády a kongregace stojí zcela ve
službách zahraničních nepřátel našeho státu. Podle jejich pokynů rušily soustavně
výstavbu naší vlasti, konaly špionážní služby a připravovaly ozbrojené povstání. Proto je
nutno zakročit proti nejnebezpečnějším z nich a zbavit je možnosti, aby pokračovaly ve
své protistátní činnosti. Proto bude tento klášter dnes v noci vyklizen a řeholníci
soustředěni, aby se věnovali užitečné práci v zájmu budování socialismu.“ Bylo přísně
zakázáno vést s řeholníky jakékoli rozhovory, dohlíželo se na to, aby si vzali jen ty
nejnutnější věci a buď dobrovolně nebo v krajním případě s použitím násilí nastoupili do
připraveného autobusu, který je rozvezl do různých centralizačních táborů, ve kterých byl
pro ně připraven prostor.108 Vláda hodnotila celou akci velice kladně a považovala ji za
zdařilou. Někteří věřící se postavili vykonavatelům celé akce na odpor, ale nijak tomu
nezabránili.
Tvrdý postup proti řeholníkům, spojený s jejich uvězněním a postupným
rozbíjením řádů od dubna do října roku 1950, neskončil úspěchem režimu. Řeholníci byli
sice dáni pod policejní dohled, ale to, co si režim přál, totiž aby mezi nimi nastal vnitřní
rozklad, se neuskutečnilo. Vycházeli si vstříc napříč řeholím a právě toto budilo
v internačním táboře mezi dozorci odiv a nevoli. Nejmladší řeholníky postupně po
různých etapách propouštěli do civilu a starší nuceně zařazovali do vojenských útvarů. 109
Mladí novicové, kteří byli propuštěni na svobodu, měli volné ruce, mohli se buďto oženit
nebo počkat, až násilí vůči církvi opadne. Ti, kteří věřili, že takovýto režim nemůže trvat
věčně, a počkali několik let na udělení svátosti kněžství, třeba i tajné, vyprávějí, že toho
času, kdy museli čekat, nelitují.
Návrh církevní šestky na soustředění řeholníků do internačních táborů schválilo
předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany 22. srpna 1949. Krátce poté
107

Tamtéž s. 88.
VAŠKO 1990 – Václav VAŠKO: Nemlčená kronika katolické církve v Československu po druhé světové
válce 2. Praha 1990, s. 152-153.
109
Srov. KŘÍŽKOVÁ 1996 – Marie Rút KŘÍŽKOVÁ: Kniha víry, naděje a lásky, 70 let působení salesiánů
v Čechách a na Moravě. Praha 1996, s. 103.
108

65

obdržela církevní šestka předběžnou zprávu o evidenci klášterů a řeholníků
v Československu a pověřila Státní úřad pro věci církevní dalšími přípravami. Od září
začaly úřady shromažďovat prostřednictvím krajských a okresních pracovníků přesné
informace. Pořizovaly soupisy a plány klášterních budov, evidovaly počty řeholníků,
vytvářely kádrové posudky a zjišťovaly vliv řeholníků na okolí kláštera. 20. ledna 1950
přijalo předsednictvo Ústředního výboru podrobnější plány na likvidaci klášterů. Průběh
plánované akce se postupně měnil. Původně se zvažovalo, že se bude jednat o více
etapovou akci. V první fázi měly být nejprve vyklizeny městské kláštery a následně
kláštery na venkově a samotách. Tento návrh však ztroskotal. Další navrhovanou
možností byla likvidace jen některých řádů, později zazněla úvaha, aby byla akce
rozdělena na dvě etapy. V první etapě měly být nejprve přepadeny ty řády, které
komunisté považovali za nejnebezpečnější, a teprve následně ostatní. Konečným
rozhodnutím bylo, že v první etapě budou přepadeny nejpočetnější řády a v druhé zbylé
ostatní.110
Prezident republiky, Klement Gottwald, označil dne 26. 2. 1950 řešení likvidace
mužských řádů jako úkol dne. Následujícího dne schválila církevní šestka plán
církevního úřadu a Bezpečnosti na provedení centralizace řeholníků během jediné noci.
Téhož dne se rozhodl ÚV KSČ, že nejprve připraví proces s představiteli řádů, aby se
mohla uskutečnit akce proti klášterům.111 Bezpečnost dostala rozkaz, aby neprodleně
připravila deset obětí k soudu. Byli vybráni premonstrátští opati Machalka a Tajovský,
jezuité Šilhán, Kajpr, Mikulášek, dominikán Braito, redemptoristé Mastilák, Blesík,
františkáni Urban a Barták. Soud se konal 31. března 1950. Toto byl první monstrproces,
na který navazovaly další podobné.112 Akce K byla dlouho připravována a promýšlena,
proto byla tak účinná. Na den 15. 3. 1950 bylo naplánováno nasazení zmocněnců do
všech řeholních domů. Tento den byl pro organizátory akce velmi vhodný, protože celá
republika vzpomínala na začátek okupace Československa německými vojsky a zřízení
Protektorátu a doufala, že všichni budou z těchto oslav unaveni a půjdou brzy spát.
Přepadení klášterů bylo naplánováno na polovinu a konec března 1950. Pozdější skončení
procesu s církevními představiteli zásah proti klášterům posunulo o několik týdnů.
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Protože akce byla příliš rozsáhlá, bylo nutno ji kvůli nedostatku vykonavatelů rozdělit na
etapy. První etapa začala večer 13. 4. a skončila následující den dopoledne. Zasáhla
salesiány v Oseku a Ústí – Trmicích, jesuity v Bohosudově a Děčíně, těšitele v České
Kamenici, redemptoristy ve Filipově a františkány v Hejnicích a Turnově. Kláštery
v Oseku a Hejnicích a škola a residence v Bohosudově byly zároveň připraveny jako
internační kláštery. Druhá etapa přepadu klášterů začala 3. 5. večer a druhého dne byli již
řeholníci rozvezeni do internačních klášterů. Zajištěny byly i vyšetřovací vazby. Tato
druhá etapa se týkala kapucínů z Rumburka, Zákup, Liberce, Litoměřic, Mostu, Roudnice
a Žatce, dále pak dominikánů z Jablonného v Podještědí a Ústí nad Labem, augustiniánů
z Dolního Ročova, z České Lípy a Bělé pod Bezdězem, minoritů z Mostu a oblátů
z Varnsdorfu. Referentem pro litoměřickou diecézi byl dr. Tulach.113
Celou akci měla na starosti vždy pětičlenná skupina. Když civilisté přepadli
klášter, vyžádali si rozhovor s představenými řádu. Přečetli jim dekret o ustanovení
zmocněnců a žádali, aby ho představení podepsali, že jej berou na vědomí. Vyhlédli si
vhodné prostory, kde by se mohli usídlit a vyžádali si jejich vyklizení, dále účetní knihy
a klíče. Potom zavedli zvláštní telefonní linku a následně z kláštera odjeli. V klášterech
však zůstávali zmocněnci. Jejich úkolem bylo zjistit jejich denní řád, zmocnit se účetních
knih a získat co největší počet informací o členech řádu a zaměstnanců.114
Osudná noc nastala z 13. na 14. dubna 1950, jednalo se o takzvanou Akci K,115
kdy Státní bezpečnost přepadla všechny české mužské kláštery a řeholníky internovala do
zvláštních táborů v Broumově, Želivě a Oseku. Osek byl z nich nejhorší, stal se hlavním
internačním táborem v Československu. Pro Komunistickou stranu nesl klášter označení
„CK“, což značí centralizační klášter. Touto nocí začala velká zkouška pro řeholníky
a řeholnice, kteří až do této doby vytrvale sloužili Bohu a lidem v klášterech a řeholních
domech na území celého Československa. Na této akci se podílelo 235 příslušníků Státní
bezpečnosti.116 Celonárodní Akce K proti mužským řádům byla provedena ve dvou
etapách – v noci ze 13. na 14. dubna a z 27. na 28. dubna. Kolem půlnoci přijely ke
klášterům ozbrojené jednotky SNB, Vnitřní stráže a Lidových milicí. V nic netušících
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městech obklíčily objekty klášterů a okolní bloky domů pro případ útěku řeholníků.
V nočním tichu začali prudce zvonit a bouřit na vrata klášterů a budit řeholníky. Bylo jim
nařízeno, že si mají s sebou vzít jen nejnutnější věci a shromáždit se na určeném místě.
Dozvěděli se, že klášter byl dekretem zestátněn a že budou převezeni na jiné místo, kde
budou moci pokračovat v řeholním životě. Nic z toho však nebyla pravda, jednalo se
o sprostou lež.117 Slíbený návrat k řeholnímu poslání řeholníků byl zcela ignorován.
Velitelstvo určovalo denní program, ráno a večer se na nádvořích konaly (podobně jako
v nacistických koncentračních táborech) sčítací nástupy. Internovaní byli zpočátku zcela
odříznuti od okolního světa. Teprve po čase mohli posílat a přijímat od příbuzných
dopisy a balíky a byly jim povoleny i návštěvy. Veškerá korespondence podléhala
kontrole a návštěvy byly povoleny pouze pod dohledem dozorce. Některé dopisy nebyly
vůbec odeslány nebo naopak doručeny.118 Další etapa se týkala ženských řeholí a
proběhla také v několika fázích. Zahájena byla 28. srpna a pokračovala 16. a 25. září
1950. Tato etapa byla pro její organizátory složitější, protože bylo nutno zajistit u řádů
Milosrdných sester další chod zdravotnických a humanitárních zařízení, která
obsluhovaly. To se často nepodařilo, takže jednotlivé sestry se musely po internaci vracet
na jejich původní pracoviště nebo byly nahrazovány příslušnicemi jiných řádů. V říjnu
1950 byly z krajů Ústí nad Labem a Liberec přestěhovány sestry svatých Cyrila
a Metoděje z Litoměřic do centralizačního kláštera v Bílé Vodě, sestry Svatého Kříže
z Teplic a Chomutova do Bohosudova, dominikánky z Litoměřic též do Bohosudova,
sestry Nejsvětější svátosti z Ústí nad Labem do Broumova a ostatní řeholnice litoměřické
diecéze internovány do Krnova, Vidnavy a Albrechtic. Celkem se jednalo o zhruba sto
řeholnic. Zároveň se počítalo s postupnou likvidací většího zbytku ženských řeholí
a jejich nasazení do výroby s nutností ubytování v závodních ubytovnách závodů: Texlen
v Turnově, Juta v Úpici, Veba v Olivětíně, Meta v Polici, Velveta a Elite ve Varnsdorfu,
Textilana v Liberci, Jeta v Tanvaldě, Benar v Benešově nad Ploučnicí, Césana
v Boleticích, Hedva v Lovosicích a dalších textilech v Nejdku a na Olomoucku.119
Čtyři dny po prvním vpádu ozbrojených jednotek do klášterů, 18. dubna 1950,
přinesla Československá tisková kancelář tuto zprávu: „V poslední době bylo zjištěno, že
nástrojem zahraničních nepřátel republiky se staly katolické kněžské řády. Při soudním
117
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projednání rozvratné protistátní činnosti bylo prokázáno, že v četných klášterech byli
ukrýváni nepřátelští agenti, vyzvědači a dokonce vrahové. V klášterech byla odhalena
skladiště zbraní, tajné vysílací stanice, a mnohé kláštery se staly základnami vyzvědačské
a rozvratné činnosti. Zejména od vydání nových církevních zákonů, které učinily konec
nadějím, že by světské duchovenstvo bylo možno dále pověřovat úkoly rozvratného rázu,
předurčila reakční katolická hierarchie z rozkazu Vatikánu především mužské řády jako
své hlavní pomocníky při uskutečňování svých rozvratných cílů. Aby bylo znemožněno
pokračování v této nepřátelské činnosti katolických řádů, bylo přikročeno k opatřením,
která znamenají návrat řádů k jejich původnímu a pravému náboženskému poslání.
Poněvadž bylo zjištěno, že v prostorných klášterních budovách žilo vždy jen několik
jednotlivců, kteří nepracovali a zabývali se ponejvíce štvaním a pobuřováním, byly řády
soustředěny do několika klášterů, kde budou mít možnost věnovat se ryze náboženskému
poslání podle zvláštních předpisů vlastní řehole. Uprázdněné budovy budou dále sloužit
především potřebám katolické charity a sociálním a zdravotním účelům. Některé bude
možno přeměnit na byty, které obyvatelstvo v okolí klášterů tak citelně postrádá.“ Tento
novinový článek byl napsán, aby byla společnost rozlícena a uvedla tak špatný obraz na
církev. Celý článek se nesl v duchu lži a nenávisti vůči církvi. Prázdné kláštery po
odvezení a internaci řeholníků převzala z velké části armáda, některé zdravotnictví
a školství a některé další administrativa.120 Klášterní cennosti, pokud nebyly zcela
rozkradeny, převzala Náboženská matice, Česká národní banka, Národní galerie,
Uměleckoprůmyslové muzeum. Mobiliář byl většinou rozprodán, cenné knihovny
převzala Národní knihovna, pokud ovšem jejich velká část nešla přímo do stoupy
papíren. Bohaté klášterní archivy byly předány buď Národní knihovně, Ministerstvu
vnitra nebo se ztratily.121
Místo toho, aby se řeholníci věnovali řeholním povinnostem, jak jim bylo
slíbeno, byli nuceni denně, kromě neděle, manuálně pracovat. Pracovní doba trvala osm
i více hodin, a to i přesto, že duchovní neměli fyzické a profesní předpoklady ke
konkrétním druhům práce. Nucené práce řeholníků byly finančně odměňovány, ale
nároky pro získání odměny byly tak vysoké, že bylo téměř nemožné jim dostát. Mnohem
častěji byli řeholníci trestáni za nesplnění stanovených norem. Někteří byli odváženi do
táborů nucených prací, které fungovaly jako výchovné a nápravné zařízení. Jiní byli
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odsuzováni, vyslýcháni a fyzicky mučeni, aby přiznali, že organizovali odpor proti
budování socialismu v Československu. Po skončení pracovní doby následovalo politické
školení, které si bralo za cíl přesvědčit řeholníky, že komunistický režim jedná ve
prospěch církve. Každý den ráno byli seznamováni s politickými aktualitami. Dále jim
bylo předčítáno z Rudého práva a zúčastňovali se politických přednášek prověřených
osob. Řeholníci však vyjadřovali vůči těmto praktikám absolutní nezájem, proto se od
nich později upustilo.122 Po nějaké době byli někteří postupně propuštěni na svobodu
s tím, že si mají najít civilní zaměstnání, jiní byli odsouzeni na několik let vězení.
Internační tábory trvaly do roku 1955.
8.2. Internace v Oseku
Pro svou rozlehlost byl klášter v Oseku vybrán jako jeden z internačních klášterů
pro řeholníky v rámci Akce K. Již počátkem dubna 1950 do něj byl dosazen zmocněnec
s příslušným personálem a v klášteře byl zaveden vězeňský režim. Nejdříve sem byli
převezeni františkáni, pak jesuité, redemptoristi, dominikáni, těšitelé a benediktýni,
celkem se zde vystřídalo 2250 osob. Nejcennější části historického inventáře byly
vybrány pro Národní galerii, Uměleckoprůmyslové muzeum a Muzeum v Teplicích.
Zbytek byl ponechán k dispozici památkové péči. Velkostatek byl oddělen a s výjimkou
některých pozemků a nemovitostí se stal součástí státního podniku Státních statků.123
S pomocí dobrovolníků ze strany milicí124 a bezpečnosti byly vybrané místnosti
v klášteře připraveny tak, že již k ránu 14. dubna bylo možno přijímat řeholníky
z klášterů, které byly během noci vyklizeny. Ponechaní salesiáni a bohoslovci byli nuceni
při této akci pomáhat. Jako první na seznamu dobrovolných pomocníků byl salesiánský
kněz P. Josef Novosad a několik dalších vychovatelů a řádových kněží. Bohoslovci,
kterých zde bylo asi třicet, společně s dalšími, kteří sem byli přivezeni z jiných klášterů,
jim museli pomáhat. Když tito bohoslovci splnili svůj úkol, byli v září téhož roku
povoláni k výkonu vojenské služby. Odpovědný vedoucí, náčelník Tulach, dohlížel na
převoz salesiánů z Trmic, jezuitů z Děčína, kapucínů z Litoměřic, Mostu, Roudnice
a Žatce, dominikánů z Ústí nad Labem, augustiniánů z Dolního Ročova, Mimoně
a Mostu. Z těchto míst bylo převezeno ke dni 19. dubna 1950 dohromady 225 řeholníků.
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Všichni řeholníci byli neustále střeženi dvaceti pěti příslušníky Národní bezpečnosti
a sedmi civilními zaměstnanci.
Velitelem internačního tábora byli Karel Böhm a František Halama. Rozhodnutím
Krajského národního výboru v Ústí nad Labem byl P. Kapic zproštěn funkce správce
majetku kláštera Osek, protože údajně pominuly důvody, pro které byla národní správa
zřízena. Krajský národní výbor v Ústí nad Labem nařídil P. Janu Kapicovi, aby spolu
s Karlem Mackem předali veškerý spravovaný majetek cisterciáckého řádu v Oseku
zmocněncům, které Krajský národní výbor pověří, aby jejich funkci zastával. Toto
rozhodnutí nabylo platnosti dne 25. 4. 1950.125 Řeholníci byli nuceni sami provádět různé
adaptační práce. V klášteře bylo pro internaci přizpůsobeno 109 místností, z toho 66 jich
bylo obývaných a ostatní sloužily pro různé provozní a administrativní účely, k ubytování
ostrahy a pro vězeňskou korekci, kam byli internovaní posíláni za různé kázeňské
přestupky. Od začátku pobytu internovaných řeholníků se začalo s likvidací
hospodářských budov a byl vystavěn vepřín a slepičárna. Osečtí řeholníci byli
zaměstnáváni v malé kovovýrobě pro libereckou firmu Kovon.126
Samotná internace v Oseku probíhala tak, že do kláštera, který dosud
obývali salesiáni a salesiánští bohoslovci, vnikli členové Lidových milicí. Salesiánské
bohoslovce, kteří zde měli teologické učiliště, shromáždili do knihovny, odkud je po
skupinách odváděli do jiné místnosti. Tam dostali příkaz svléci se donaha a udělat
předklon. Milicionáři provedli bezostyšnou prohlídku celého těla a důkladně prohledali
každý kus svrchního oděvu i spodního prádla. Na záchod směli jít pouze s doprovodem
a nesměli za sebou zavřít dveře pro zachování osobní intimity. Na noc byli opět
převedeni do knihovny. K ránu přijela nákladní auta s různým nářadím a slámou pro
výrobu slamníků. Autobusem byli přivezeni do Oseku všichni salesiáni z českých
a moravských komunit. Všichni byli shromážděni v jídelně, kde vyslechli rozhodnutí
nespecifikovaného ministerstva, že salesiánská komunita byla rozpuštěna. Jedním
z důvodů rozpuštění komunity bylo, že podřízení řeholníci jsou svými představenými
omezováni na svobodě,127 to však nebylo pochopitelně nic pravdivého.
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8.3. Perzekuce salesiánských kněží a bohoslovců
V letech 1948 – 1964 bylo vězněno celkem šedesát salesiánů, z toho dva byli
odsouzeni podmíněně, František Hnila a Štěpán Trochta, ti dostali ze všech nejvyšší trest.
Štěpán Trochta byl odsouzen na 25 let a František Hnila na 23 let. Štěpán Trochta byl
souzen ve dnech 22. a 23. 7. 1954 Nejvyšším soudem za trestné činy velezrady
a špionáže. Důvodem jeho obvinění bylo, že od roku 1947 až do roku 1951 posílal do
Vatikánu špionážní zprávy prostřednictvím internunciatury a po jejím zrušení přes
západní ambasády. Špionážními zprávami bylo myšleno to, že zasílal zprávy
z pastýřských listů a církevních oběžníků, v nichž psal o tom, jaké jsou vztahy mezi
státem a katolickou církví, zprávy o výsledcích z jednání mezi komunistickými
představiteli státu a katolické církve. Rovněž informoval o internaci biskupů, věznění
kněží, o Akci K a všech důležitých zprávách o dění v katolické církvi v Československu.
Aby se mezi věřící lid dostaly pastýřské listy, nechal je distribuovat v pastoračních
kalendářích. Vládnoucí straně vadilo, že biskup Štěpán Trochta kolem sebe vybudoval
tzv. tajnou síť vikářů, kteří podle soudu sloužili k nepřátelským činnostem vůči státu.
Další tezí, kterou mu soud přiřkl, bylo, že bez vědomí úřadů tajně vysvětil biskupa,
několik desítek bohoslovců z litoměřického semináře a osm salesiánských kleriků
z Oseku, ty vysvětil o Velikonocích roku 1950. Biskup Trochta však k vysvěcení obdržel
z Vatikánu takzvané fakulty128, které mu umožňovaly nejen jmenování svého zástupce,
ale i sloužení mše svaté mimo kostel a bez liturgických oděvů a náčiní.
P. Vojtěch Basovník, vyučoval morální teologii na salesiánském učilišti v Oseku.
Když zemřel první český salesián Ignác Stuchlý 17. 1. 1953, byl zvolen za jeho nástupce.
Tuto funkci vykonával jen několik málo týdnů, než byl zatčen. Po přepadení kláštera
téhož roku byl internován v Oseku a v říjnu 1953 byl odveden k PTP. Dva roky byl
vězněn, nejdříve ve Valdicích, potom byl přemístěn do dolu ve Rtyni v Podkrkonoší.
Z důvodu pozdní a špatné lékařské pomoci zemřel na následky otravy krve 17. března
1955. P. Ludvík Otradovec byl zaměstnán na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde
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pracoval jako laborant. V dubnu roku 1950 byl převezen do Oseku a v září nastoupil
vojenskou službu. Jeho zdravotní stav mu však nedovoloval výkon vojenské služby, proto
byl v říjnu z armády propuštěn. Byl poslán do Opavy a pak se vrátil mezi salesiánské
kleriky do Ostravy. V roce 1955 byl odsouzen za sdružování proti republice na dobu čtyř
let. P. Vojtěch Fuglík byl internován v Oseku, krátce poté byl povolán na vojnu, odkud
byl ze zdravotních důvodů v lednu 1952 propuštěn a věnoval se mladým salesiánům na
Olomoucku. P. Jaroslav Čuřík po internaci v Oseku nastoupil na tři a půl roku vojenskou
službu u jednotek PTP. Salesián P. Stanislav Dvořák byl internován v centralizačním
táboře Osek a později převezen do internačního tábora v Želivě. Na svobodu byl
propuštěn roku 1956 a začal pracovat na statku u své sestry v Olšence. Rodina však byla
nucena v roce 1959 vstoupit do JZD a odevzdat pole. P. Dvořák začal pracovat v JZD
jako účetní. V roce 1960 navštívil Československo misionář P. Jan Med, který přijel
z Indie. P. Dvořák se s ním setkal a toto setkání se mu stalo osudným. 13. března 1963
byl zatčen z důvodů podvracení republiky a protistátních úmyslů.
V Oseku byli též internováni salesiánští studenti, klerici: Ignác Tatýrek, Antonín
Kotulán, Jiří Pavelka, František Chovanec, Josef Šimčík, Josef Pavlas, Zdeněk Chylík,
Blažej Šťastný, Emil Sláma, Jaroslav Kopecký. Klerik Jaroslav Kopecký byl v internaci
do roku 1952 a pak byl spolu s některými mladými kleriky přesunut na stavbu přehrady
Klíčava. Litoměřický biskup, Štěpán Trochta, ho tajně vysvětil na kněze 7. 1. 1961.
Klerik Josef Topinka pracoval před zatčením a internací v Oseku jako chemik v pekárně
v Praze na Vinohradech. Biskup Trochta jej vysvětil na kněze roku 1963. Klerik Josef
Pekárek, byl zatčen za ilegální činnost v salesiánském řádu, ale v roce 1951 byl propuštěn
a začal studovat v Praze na konzervatoři hru na housle a sbormistrovství. V roce 1955
musel nastoupit vojenskou službu a v roce 1957 byl nečekaně zatčen. V roce 1965
proběhlo jeho tajné kněžské svěcení.129 Jen málokterým vězněným salesiánům se
podařilo buď ve vězení, nebo po svém propuštění dosáhnout kněžského svěcení. Jeho
dosažení však automaticky neznamenalo možnost působení v diecézní pastoraci, protože
k tomu byl nutný tzv. státní souhlas s výkonem činnosti. Mnoho vysvěcených kněží
muselo řadu let pracovat v některém civilním zaměstnání nebo ve výrobě, než jim
politické klima umožnilo sloužit jako kněží. Většinou se státního souhlasu dočkali až
před rokem 1968, do té doby sloužili tajně bohoslužby, hrozilo jim, že pokud se o tom
Státní bezpečnost dozví, budou okamžitě uvaleni do vazby.
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Podobný osud potkal i studenty a bohoslovce jiných řádů. Někteří si zvolili
občanské povolání, někteří se vnějšími okolnostmi nenechali od svého duchovního
poslání odradit, a byli vysvěceni tajně. Pastoraci se mohli věnovat také pouze tajně a byli
v neustálém nebezpečí věznění pro maření státního dohledu nad církvemi, tajné
spolčování a pobuřování. Problematické bylo i jejich soužití s příbuznými a jejich
rodinami, protože mnozí z nich se báli je přijmout do společné domácnosti nebo se k nim
i jen veřejně přihlásit, ve strachu před represemi. Pro mnohé byla východiskem emigrace,
která se ale nezdařila každému, a kromě toho se tito kněží již nesměli vrátit do vlasti,
která je potřebovala. Podle vyprávění svědků se po vysvěcení v Římě vrátil do vlasti
v 70. letech jediný diecézní kněz Vladimír Vyhlídka, pozdější vyšehradský kanovník,
který však mnoho let musel vykonávat práci sanitáře v nemocnici, než dostal státní
souhlas pro působení v pohraničí.
8.4. Denní řád v centralizačních táborech
Řeholníci byli v koncentračních táborech denně buzeni v 6 hodin ráno. Krátce po
ranní hygieně slavili mši svatou a po ní se věnovali úklidu chodeb a ubikací určenými
službami. V 7.30 následovala snídaně a za dalších 25 minut nástup k hlášení stavu. Při
něm řeholníci nastupovali ve skupinách na dvůr a skupináři nahlásili jejich početní stavy
organizačnímu vedoucímu a ten následně veliteli tábora. V 8.15 byla povinná osvětová
čtvrthodinka, vedená politickým vedoucím, kde převážně zazněly komentované zprávy
z aktuálních novin. Politický vedoucí většinou nebyl schopen srozumitelně hovořit na
jakékoliv politické téma, tak osvětu nahrazoval novinovým zpravodajstvím. Od půl
deváté do půl dvanácté řeholníci vykonávali své denní zaměstnání. Od 12.30 do 14 hodin
byl podáván oběd, při kterém byly řeholníkům předčítány noviny nebo časopisy
s politickou tématikou. Po obědě následoval odpočinek před odpolední prací, která trvala
od 14 do 18 hodin. Asi dvakrát týdně se v době od 16 do 18 hodin konala politická
výchova, v rámci které zazněly politické přednášky a školení nebo byly promítány
sovětské filmy. V 18 hodin, po skončení pracovní doby, se uskutečnil tak jako na vojně
denní rozkaz. Po něm v 19 hodin následovala večeře, poslech rozhlasových zpráv,
politické diskuse nebo četba novin. Po těchto denních politických aktivitách následoval
úklid ubikací a hlášení o vztazích mezi řeholníky a vedoucími pracovního oddílu, které
podávali skupináři a ve 22 hodin byla večerka .130
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8.5. Osobní vzpomínky na padesátá léta
Podle knihy personální evidence, která se dodnes zachovala, dosáhl počet
řeholníků, kteří prošli internačním táborem Osek na 694 osob. Téměř polovina všech
internovaných řeholníků z Československa prošla internací v Oseku. Prvním z nich byl
salesián P. Josef Novosad, nejmladším byl salesián P. Josef Preisler, narozen 18. 1. 1932,
a nejstarším byl redemptorista Bernardin Čáka, narozený 29. 5. 1864, kterému bylo při
deportaci 86 let. Mezi internovanými byli také opati a převorové různých řádů.131
Františkán, P. Benedikt Holota vypráví: „Přesné datum příjezdu si nepamatuji.
První, kdo nás z bratří přivítal, byl bratr Karel Dománek, jezuita. Bydlel jsem na cele
s několika bratry laiky jezuity. Bylo to velmi dobré společenství. Jejich ukázněnost ve
mně vzbuzovala obdiv. Ve volných chvílích jsem se připravoval na zkoušku z Nového
zákona a Pavlových listů. Bratři pracovali ve sklárnách v Chomutově. Mne s bratrem
Emilem, otcem Bonaventurou a několika ostatními určili pro práci v zahradě. Od rána do
večera jsme prořezávali velký sad ovocných stromů. Ráno jsem vylezl na strom a na
vedlejší strom vylezl jeden otec petrin. Byli jsme až ve špičkách stromů, seděli jsme na
větvích a probírali jsme spolu filozofii. Jindy jsme dobývali pařezy. Nebylo ale všechno
veselé, přišly také těžké chvíle. V takových okamžicích jsem se zašil do kvadratury
a přemýšlel o možnostech, i o těch nejhorších, co bude dál. Tenkrát mi bylo dvacet osm
let. Všechno jsme brali tak trochu sportovně, ačkoli jsme věděli, že jsme ve spárech
řvoucího lva.“132
Salesián P. Jan Med vzpomíná: „V noci ze 13. na 14. dubna obklíčily ozbrojené
síly řeholní domy hlavních mužských řádů a kongregací na celém území Československa.
Zmocněnci je vpustili dovnitř, vzbudili nic netušící řeholníky a poručili jim, aby se rychle
oblékli, vzali si s sebou jen to nejnutnější a nastoupili do připravených autobusů. My,
salesiáni, jsme mířili do Oseku. Zatýkání bylo důkladně promyšleno a provedeno. Kdo
nebyl tu osudnou noc přítomen v klášteře a byl na seznamu vypracovaném zmocněnci,
tak ho hledali tak dlouho, dokud nebyl nalezen. Transportu se vyhnuli pouze ti, kteří
nebyli na seznamu a v tu dobu nepobývali v klášteře. Na některých místech zatýkání
probíhalo násilně. Brněnští salesiáni byli do Oseku přiváženi spoutáni po dvou.
V autobusu jeli celý den a nebylo jim dovoleno vykonat ani základní lidskou potřebu.
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Každý autobus měl samozřejmě ozbrojený doprovod. Přísně dbali na to, aby akce
proběhla v naprostém tichu a obyvatelé si ničeho nevšimli.“133
Dopisy P. Miloslava Hronka z let 1949 – 1950, odesílané z Buenos Aires, velmi
dobře osvětlují život salesiánů v oseckém klášteře po odchodu německých cisterciáků.
Kopie několika dopisů, týkajících se právě kláštera Osek, jsem získal od salesiána,
P. Benna Beneše, který byl jeho mladším spolubratrem. Salesiáni se snažili v rámci svých
možností celý kraj evangelizovat a poskytnout tamější mládeži po vzoru svého
zakladatele náboženské vzdělávání i volnočasové aktivity. P. Hronek popisuje nácvik
divadelních her, pěveckých koncertů, průběh nacvičených představení, sportovního vyžití
i mládeží hojně navštěvovaných příprav na svátosti. Zmiňuje se i o převoru P. Kapicovi,
který jako jediný český řeholník v klášteře Osek směl zůstat. Z těchto jeho dopisů je však
patrné, že velmi brzy po odchodu Němců dali českým salesiánům přežívající revoluční
úřady a zmocněnci pocítit, kdo je vlastně v Oseku a okolí pánem. Od celkem
nenápadného ztrpčování života přechází revoluční úřady k otevřené šikaně, vyhrožování
i nezastíranému pronásledování. Například v poválečném období, kdy bylo téměř
nemožné koupit auto a benzin, nutili právě P. Hronka, aby jim auto půjčoval a dal jim
k dispozici i benzín. Řidič zmocněnců spotřeboval velkou zásobu benzínu, a protože auto
dobře neznal, podařilo se mu je zničit. Jindy, když P. Hronek chtěl odvézt na přilehlé fary
trochu soukromě obstaraného jídla, jej pronásledovalo policejní auto ve snaze ho
přistihnout při nedovoleném obchodování. Salesiánu P. Hronkovi se podařilo policii ujet,
ale za cenu velké ztráty času i zásob benzínu. Popisuje i utajené exercicie kněží
a dokonce i tajné svěcení tří salesiánů na kněze. Svěcenci, kteří již museli s ostatními
oseckými salesiány docházet do manuálního zaměstnání, se museli do biskupské
rezidence v Litoměřicích dostavit zadním vchodem a v pracovních oděvech, ve kterých
byli také vysvěceni, aby státní bezpečnost neměla záminku k jejich stíhání. Jindy byl na
Národním výboru v Oseku obviněn z převážení osob za hranice Československa, ze
zatajování a úschovy zlata, stříbra a cenných věcí z oseckého kláštera, které pochopitelně
zcizili revoluční zmocněnci při odsunu cisterciáků. Byl obviněn i z hospodářských
sabotáží a z nabádání k sabotážím vlády, hlavně mezi dospívající mládeží. Jeho výslech
přešel do policejního zadržení, ale po porovnání výpovědi dalších kněží z Bíliny
a Litvínova, byl P. Hronek propuštěn. Odjel narychlo z této pro něj nebezpečné oblasti
a skrýval se před Státní bezpečností, navštívil své rodiče na severní Moravě, aby se s nimi
133
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rozloučil, a přešel přes hranice do Německa, odkud odjel do Říma a později do
salesiánské komunity v Argentině.134
Osobních svědectví je zaznamenáno několik, ale pro svoji práci jsem vybral tato,
abych tím nastínil pohled toho, kdo prošel represemi padesátých let. Někteří přímí
účastníci dosud žijí a jsou svojí věrností Hospodinu velikým příkladem pro dnešní dobu,
která mnohdy zapomíná na minulost.
8.6. Hospodaření a život v internačním táboře
V internačním táboře byly v roce 1951 zahájeny práce v truhlářské dílně, kde
nepřetržitě pracovalo 10 řeholníků, kteří opravovali nábytek, svezený z ostatních klášterů,
a poté ho nabízeli na trhu.135 Touto prací bylo získáno pro tábor 4,5 milionu korun.
Hospodářský dozorce centralizačního kláštera, František Halama, navrhoval, aby
neproduktivní a starší řeholníci pětašedesáti let, byli propuštěni. Měli se vracet ke svým
příbuzným, aby se o ně postarali, protože díky jejich odchodu by se mohly zvýšit finanční
výsledky hospodaření. Zhruba po roce se stav internovaných řeholníků snižoval. Podle
různých kritérií byli řeholníci odváženi na různá místa, nemocní a přestárlí byli
propuštěni, docházelo také k úmrtím, až se stav stabilizoval na počtu mezi 150 – 160
osob.
Pobyt v internaci vyžadoval bezpochyby finance na provoz, proto bylo zapotřebí
nějak řeholníky zaměstnat různými dobrovolnými nebo nucenými pracemi, za které by
získávali finanční odměnu. Tu ovšem nedostávali, pobírala ji správa centralizačního
kláštera. Pracovalo se například pro sklárny v Duchcově, keramičku v Libkovicích, pilu
v Jeníkově a Komunální služby v Oseku. Ostatní řeholníci byli zařazováni do vlastní
výroby v klášteře, například v truhlárně, v zelinářství, v sadařství, ve stájích, ve vepříně,
v slepičárně, v kuchyni a na jiných různých místech kláštera, kde bylo potřeba. Na ÚV
KSČ bylo rozhodnuto, že nábytek ze zrušených klášterů se sveze do Oseku, kde se
použije k dalšímu zpracování. Přijížděla nákladní auta a na nádvoří se hromadil nábytek
z nejrůznějších klášterů. K jeho likvidaci byli vybráni někteří řeholníci, kteří nábytek
rozřezávali na palivo. Vedoucím tohoto pracovního oddílu byl řeholník P. Josef Zerzán,
jenž byl vyučen tesařem. Ten byl z tohoto úkolu nešťastný, protože on jakožto tesař,
který se dřevem pracoval, nemohl překousnout takovou devastaci, k tomu byl znám jako
šetrný a skromný člověk, který se vždy spokojil s málem. Dokonce v té době nebyl
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v obchodech k dostání téměř žádný nábytek. Takto se likvidoval hmotný klášterní
majetek. K likvidaci starobylého cisterciáckého archivu byli povoláni odborníci, takže se
lze domnívat, že nábytek neskončil na cirkulárkovém stole. Ti, kteří odváželi osecký
archiv, byli šokováni z toho, co se v klášteře děje s dovezeným nábytkem. Členové
pracovní skupiny nesměli se stěhovací firmou ústně komunikovat, z očí a gest jim však
rozuměli, co chtěli říci. Klášterní knihovnu čekal podobný osud. Řeholníci stáli v řadě od
knihovny až k autům, kam se knihy vyklízely. Tento způsob vyklízení byl však pomalý,
proto byla vyrobena koryta a podobně jako když se ze střechy sváží tašky, tak i knihy
směřovaly do nákladních aut. Knihy byly podle slov dozorce Böhma odvezeny do
Obořiště, kde se dále třídily. To však nemusela být pravda. Takovýmto způsobem byla
zničena konventní a opatská knihovna.136 Dokladem o zaměstnávání řeholníků mimo
klášter jsou pracovní smlouvy, které byly uzavírány s organizacemi, jež řeholníky
zaměstnávaly. Kupříkladu při stáčení piva v duchcovském pivovaru pracovali řeholníci
za mzdu, která byla vyplácena správě kláštera. Pracovní doba byla od 14.00 do 22.00
hodin. Řeholníci museli pokrýt odpolední směnu, na kterou pivovar nenalezl dělníky.
Řeholníci museli zásadně pracovat v naprosté odloučenosti od civilních
zaměstnanců. Ti, kteří s nimi museli nezbytně přijít do styku, byli vhodnou formou
poučeni, aby s nimi nevedli rozhovory. Vedení závodu se zavázalo, že řeholníky bude
politicky usměrňovat. Toto byl jediný dovolený kontakt řeholníků s vnějším světem.
Vedení centralizačního tábora mělo pravomoc povolovat opuštění uzavřeného prostoru
jen za prací nebo k ošetření do nemocnice, a to pouze za doprovodu referenta. Opuštění
prostoru za výhradně soukromými záležitostmi mohl zpočátku povolit jen Státní úřad pro
věci církevní, a to až po konzultaci s hlavní správou Státní bezpečnosti. Později však,
zejména když počet internovaných vzrostl po vyklizení ženských klášterů, mohl povolení
vydat Okresní výbor KSČ po předchozí konzultaci s církevním referentem. Hlavními
dohlížiteli byli vybraní pracovníci Státního úřadu pro věci církevní a později pracovníci
z církevního sekretariátu vlády a ministerstva školství a kultury. Jeden z dohlížitelů byl
Vladimír Zedler, jenž byl dosazen do funkce přednosty Náboženské matice a plnil do
písmene všechny komunistické předpisy, namířené proti řádům. Obklopil se dvaačtyřiceti
příslušníky Státní bezpečnosti a těmi obsadil klíčové funkce v Náboženské matici,
v České katolické charitě a v Centralizačních táborech. S těmito svými spolupracovníky
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pak uskutečňoval proticírkevní politiku včetně násilí a masového porušování základních
lidských práv řeholníků a řeholnic.
Do vedení Katolické charity se dostal Miroslav Wajsl, který společně s Josefem
Plojharem137 a Janem Márou byli čelními utlačovateli řeholí. Nepopsatelným způsobem
ničili a na různá místa rozvezli nepřeberné množství uměleckých a kulturních památek
a cenností, které po staletí řeholníci v klášterech shromažďovali a po mnoho generací
chránili. Sakrální předměty a pomůcky z drahých kovů a ornátů byly vyvezeny do
zahraničí přes podnik zahraničního obchodu Darex, který anonymně vykupoval předměty
z drahých kovů, nebo byly prodány v bazarech. Do dnešní doby se neví, kde skončilo 120
krabic s cennostmi z drahých kovů, které byly uloženy v trezoru Státní banky. Pouze část
z nich se dostala do Státní zkušebny pro drahé kovy s úmyslem získat surové zlato. Běžné
vybavení kláštera bylo přenecháno různým organizacím. Například nábytek, psací stroje
a učební pomůcky využil Svaz české mládeže, školy nebo i sekretariát Komunistické
strany.138 Lze konstatovat, že právě církevní objekty a kláštery v bývalých Sudetech byly
nejdříve a nejúplněji vydrancovány a jejich majetek nešlo vysledovat ani bezprostředně
po jejich zabrání.
8.7. Důsledky Akce K
Násilná likvidace klášterů měla za následek ekonomickou i kulturní
a společenskou krizi. V klášterech byli zaměstnáni civilní zaměstnanci, pracující
v hospodářství a správě kláštera. Ti najednou pozbyli zaměstnání a s ním spojený plat.
Státní úřady zabraly několik desítek milionů korun, uložených na klášterních vkladních
knížkách. Protože komunisté měli v plánu kláštery přebudovat na jiné účely, než ke
kterým byly postaveny, zbavovali se církevních památek. V českých klášterech bylo na
1 800 000 knih. Národní galerie dostala 629 obrazů, 247 plastik, Umělecko-průmyslové
muzeum získalo okolo 1 100 uměleckých předmětů. Tento malý výčet klášterních
cenností není pochopitelně úplný. Ne všechny cennosti byly evidovány a spousta z nich
byla zničena nebo alespoň poškozena. Jak udává Karel Kaplan ve své studii, velký podíl
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a spravedlnosti.139 V současnosti se objevují zřídka případy, kdy se někdo zmíní o tom, že
nábytek, který buďto vlastní nebo který se nachází v muzeích, pochází z konkrétního
kláštera. Těchto případů je sice poskrovnu, ale vyskytnou se. Akce vyklízení klášterů
nezůstala nijak utajena, dozvěděli se o ní i představitelé západních států, evropské
osobnosti kulturního a společného života, mezi nimi i osoba nejvyššího pontifika, papeže
Pia XII. Komunistický režim se s touto situací mimořádně vypořádal. Začal místo
termínu internační tábor používat označení centralizační tábor. Ostraha byla zbavena
uniforem a začalo se pro ně užívat označení referent.140 Papež Pius XII. uvalil na členy
KSČ a Katolické akce v Československu exkomunikaci, kterou bylo nicméně pro
duchovní obtížné dodržovat. Ne o každém penitentovi nebo frekventantovi kostela bylo
známo, zda je v KSČ, protože se stalo zvykem jezdit na bohoslužby do jiné farnosti
a svou příslušnost k církvi i KSČ utajovat. Jediným oficiálním mluvčím katolíků se stala
Československá strana lidová, kde však vedení převzalo její prokomunistické křídlo.
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9. Události po roce 1950
9.1. Budování Charitního domu pro řádové sestry
Do roku 1953 byli v oseckém klášteře internováni řeholníci, které postupně
přemísťovali do různých internačních klášterů napříč všemi řeholemi. V polovině tohoto
roku byli z Oseku vyvezeni nebo propuštěni poslední řeholníci. Koncem června bylo do
kláštera převezeno asi třicet řeholnic, které byly předtím internovány v klášteře
v Hejnicích. Hlavním zmocněncem nad řeholními sestrami byl ustanoven Josef Souhrada,
příslušník Státní bezpečnosti, uvolněný pro tento účel zvláštním rozkazem ministerstva
národní bezpečnosti. Práceschopné řeholnice byly nasazeny do výrobních podniků
v okolí kláštera. Osecký klášter získal nový název: Charitní dům. Dne 1. října 1953 byl
klášter předán do správy obrozené České katolické charity. V právních stanovách byl
nazván jako Zaopatřující ústav pro vysloužilé řeholnice.141
V roce 1954 zde byl zřízen charitní domov pro tři sta sester ze šesti různých
řeholí. Sestry zde žily do roku 1993.142 V čele této organizace stál komunistickým
režimem dosazený řeholník, Jan Mára, člen Rytířského řádu křižovníků s červenou
hvězdou. Byl tam dosazen jako duchovní osoba, která měla krýt komunistické plány,
spojené s hospodařením v klášterech. Správci oseckého kláštera hospodařili po svém, nic
a nikdo jim nebránil ve správě budovy. Kradlo se, plenilo se vše, co bylo použitelné,
opravy se prováděly jen ty nejnutnější, a to ještě způsobem, jaký je neslučitelný se
zdravým lidským rozumem. Devastace klášterního areálu došla tak daleko, že v roce
1966 požádala správa objektu, Charita a Náboženská matice, o předání části objektu
památkářům. Těm byly také svěřeny umělecké předměty, které zde ještě zůstaly po
častých nájezdech kunsthistoriků a muzejníků, kteří tím obohacovali státní galerie,
muzejní sbírky a mnohdy i své vlastní sbírky. Správcem tohoto institutu byl jmenován
František Halama. Charita vytvářela pro internované řeholnice nelidské životní
podmínky. Téměř celý personál i s ateistickými správci šikanoval a urážel řeholní sestry.
Byly nuceny samy vykonávat nejtěžší práce, spojené s provozem a životem v klášteře.
Zřejmě nejnáročnější prací v zimním období bylo přinášení paliva k vytápění několika
desítek kamen pomocí řetězového výtahu na uhlí.143 Paralelně se životem sester v klášteře
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byly prováděny prohlídky pro veřejnost. Sestry se však s turisty nesetkaly, protože byly
od vnějšího světa záměrně dobře odděleny. Prohlídka zahrnovala prohlídku kostela,
kapitulní síně a křížové chodby.144 Průvodci byli dostatečně vyškoleni tak, aby turisty
nijak nábožensky neovlivnili. Proto byli pečlivě vybíráni z řad přesvědčených ateistů bez
ohledu na svou odbornou způsobilost. Někteří byli spolupracovníky Státní bezpečnosti,
některé jen zlákalo poměrně snadné zaměstnání. Pokud je sestry výjimečně o něco
požádaly, podle svědectví většinou odmítli. Počet řádových sester do roku 1968 průběžně
rostl i přes častá úmrtí řeholnic. Sestry musely vykonávat těžkou práci, proto také byly
staré a nemohoucí sestry soustřeďovány do Oseka na dožití.145 O ležící sestry se zde
nestaral zdravotní personál, ale mladší a zdravější spolusestry, s občasnou návštěvou
lékaře. Sestry umístěné v Oseku byly většinou svou profesí učitelky, takže se ošetřování
ležících řeholnic musely učit. Přesto návštěvnice z řad bývalých žaček vzpomínaly na
příkladnou tělesnou i duševní péči o nemocné řeholnice. Žily a pracovaly zde sestry
Alžbětinky, Školské sestry de Notre Dame, voršilky, mnišky Kazatelského řádu,
Anglické panny, sestry sv. Kříže a sestry Nejsvětější svátosti.146
9.2. Ze vzpomínek na řádové sestry
Řeholníci byli zaměstnáváni často v továrnách menší výroby a řeholnice byly
posílány na práce v přádelnách. Přestože pracovaly na zastaralých stavech (tvz.
selfaktorech), dařilo se jim běžně překračovat normu, takže vedení továrny jim průběžně
zvyšovalo normy, aby jejich platy nevzrůstaly. V Oseku byly internovány i Školské
sestry de Notre Dame a františkánky. Dvě rodné sestry, absolventky jejich učitelského
ústavu, střední školy pro učitele, v Ječné ulici, vyprávěly o nepěkných životních
podmínkách v klášteře ještě koncem 70. let. Při svých častých návštěvách bývalých
profesorek se jim běžně stávalo, že kvadraturou proběhla nejedna krysa, když byly
pozvány ke společnému obědu, byl podle jejich slov takový, že by jej nejedla
u rodičů v jejich domácnosti ani služka. Řeholní sestry se ještě ve vysokém věku
zabývaly rukodělnou výrobou. Vyráběly růžence, vyšívaly mešní roucha, dokonce
malovaly obrazy s náboženskou tématikou. Svůj úděl nesly statečně, zvykly si velké
skromnosti, odložily veškeré své ctižádosti a svůj život zcela věnovaly modlitbě za druhé
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a obětovaly Bohu.147 Když byl klášter po roce 1989 předán zpět cisterciákům, byl
v dezolátním stavu. Nový opat Bernard Thebes si podle očitých svědků neměl ani kam
sednout. V klášteře nebyla ani židle ani stůl, lze si proto dobře představit, v jakých
podmínkách tam musely sestry žít.
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Závěr
Předložený nástin si nemůže činit nárok na úplnost zpracování, protože téma si
dalo za cíl seznámit čtenáře s cisterciáckou spiritualitou a jejich způsobem života
a stručně popsat nejdůležitější události, spojené s mnišským řádem cisterciáků. V historii
lidstva se objevuje mnoho lidských příběhů a osudů, které nás učí stálé otevřenosti
k dalšímu studiu a zkoumání celých dějin, proto, podle mého mínění, nelze obsáhnout
v plnosti do detailu žádná historická témata. Hlavní přínos této práce může spočívat
v tom, že se jedná o první zpracování událostí v oseckém klášteře v letech 1938 – 1950
společně s cisterciáckou spiritualitou. O klášteře bylo napsáno již několik knih, ale žádná
z nich nepopisuje samostatné události tohoto období. Mou snahou bylo také nastínit
propojení vztahu církve a státu v tomto dějinném období.
Lze říci, že cisterciácký ideál si od svého počátku zachovává svoji autonomii až
do dnešních dnů. Život v samotě, v mlčení a současně touha po vnitřním pokoji, zříkání
se sebe sama, má smysl proto, aby se následováním Krista v cisterciácké kontemplaci
naplňovalo evangelium. Cisterciácká spiritualita a život v ní prošel v průběhu staletí
několika proměnami. První mniši obývali nehostinné krajiny, v kterých by nikoho
nenapadlo se usídlit. Byla to většinou místa uprostřed lesů a bažin. Dnešní cisterciácké
kláštery se převážně nacházejí uprostřed lidské civilizace a většina z nich byla zbudována
z popudu a prostředků šlechtických rodin, proto se nesmíme podivovat nad honosností
chrámů a klášterních budov. Původním ideálem svatého Bernarda bylo žít z výtěžku
vlastních rukou, co si mniši sami vypěstují, to budou také jíst. Práce a modlitba, to je
hlavní poslání mnišského cisterciáckého řádu i dnes. V tichu mluví Bůh. V prostorách
kontemplativního kláštera poznává řeholník velikost a krásu Boha Stvořitele.
Benediktovo řádové motto: Ora et labora – Modli se a pracuj, které cisterciáci převzali,
mají řeholníci stále před očima a naplňují je svým životem, skrytým v Bohu, za zdmi
kláštera a to až do dnešních dnů.
Ve 20. století nastaly změny, které ovlivnily život celé církve a společnosti, a tyto
události se stále zamlčují dokonce ještě v současnosti, kdy je česká společnost
benevolentní a laxní vůči svým dějinám. Je stále patrná snaha, zejména u nejstarší
generace, pravdu i nadále zamlčovat. Většinou jde o ty, kteří se dosud nevyrovnali se
svojí vlastní minulostí a kteří nejsou ochotni se zbavit předsudků, anebo potřebují
neustále zastírat svou neblahou horlivost z dob komunistické či dokonce nacistické
totality. Ovšem pravda se musí jednou a provždy vyslovit, má-li se dosáhnout vyrovnání
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s problematickou historií. O dějinách, zvláště minulého století, lze samozřejmě vést
dlouhé diskuze, ale fakta, která se stala, jsou jasně daná a nelze je zamlčovat nebo
zlehčovat. Skutečné pravdy o dějinách se lze dobrat na základě archivních materiálů
s určitým časovým odstupem. To byl hlavní motiv mé diplomové práce: formulovat
a uveřejnit informace alespoň o části dějin, které se odehrály na severu Čech, v okolí
oseckého kláštera a naší vlasti.
Období padesátých let bylo pro duchovní a některé civilní obyvatele velikou
životní zkouškou a svědectvím o víře v Krista. Výslechy, věznění, bití a popravy získaly
v tomto období dějin pro českou římskokatolickou církev mnoho světců a přímluvců
v Božím království. U některých se již zahájil proces blahořečení, například u Josefa
Toufara a kardinála Berana, a u dalších se o něj usiluje. Katolická církev je jedním ze
svědků, kteří mohou a chtějí odkrýt události z dob minulých.
Mou snahou bylo také zaznamenat i několik osobních svědectví lidí, kteří tuto
dobu zažili. Jsou to vzpomínky ukazující osud národa, který ve 20. století prošel mnoha
temnými obdobími. Minulost hodnotí každý jinak, někdo projevuje vděčnost Bohu za to,
že prošel tím, čím prošel, jiný v sobě chová zášť a pocit křivdy. Nebylo možné
zaznamenat všechna svědectví internovaných osob. Mnozí, kteří ještě žijí, své příběhy
uchovávají jen ve svém srdci a nechtějí o nich mluvit.
Důležitou součástí práce jsou i písemná svědectví ve formě dopisů; zvláště cenný
je dopis od Johanna Bartla, správního úředníka. Nebýt jeho záznamu, byla by značná část
historie počátku odsunu oseckých německých cisterciáků zamlčena. Autor nepopisoval
pouze události týkající se přímo cisterciáků, ale také osoby, které pracovaly pro klášter
a místní obyvatele i vztahy mezi nimi. K otevřenosti vztahů mezi obyvateli města Osek
a obyvateli kláštera napomohl příchod salesiánů v roce 1946. Ti totiž projevovali v duchu
své spirituality upřímný zájem o obyvatele města i jeho okolí.
Období od roku 1938 – 1953 patří nepochybně k těm temnějším v celé historii
oseckého kláštera. Nacismus i komunismus neměly respekt k hodnotám, které cisterciáci
vytvářeli po celá staletí, dokonce se snažily jejich dílo i je samotné zničit. Nemohlo se
jim to však zcela podařit, protože tyto režimy tvořily jen krátké období v dlouhé historii
českých duchovních dějin.
Tato práce se pro mne stala přínosem ve dvou směrech, a to: zaprvé jsem pronikl
hlouběji do cisterciácké spirituality, která mne velmi oslovila a v některém směru ji
hodlám následovat. A za druhé jsem si osobně ověřil mnoho z historie minulého století,
kterou jsem znal doposud pouze z vyprávění pamětníků nebo televizních dokumentů.
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Samotné studium literatury a osobních svědectví je podle mého mínění nenahraditelné.
Samozřejmě záleží na každém historikovi, jak pohlíží na minulé události a je-li zaujat
a ovlivněn některou ideologií.
Pro svoji práci jsem použil a vycházel z dostupných zdrojů, ale domnívám se, že
existují dosud nezveřejněné prameny, které do budoucna budou moci badatelé využít.
Badatelé mohou tuto moji práci využít k seznámení s problematikou období odsunu
Němců z Československa a nechvalně známé Akci K v padesátých letech 20. století.
Nezbývá, než věřit a doufat, že se takovéto události nebudou v budoucnu
opakovat. Nechť Bůh tuto zem, která byla téměř od samého počátku duchovně živá,
znovu probudí k životu a navrátí lid naší krásné vlasti zpět k jejím kořenům a hodnotám,
které po mnoho staletí vyznávala.
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Seznam použitých zkratek
Čp. – číslo popisné
DDR – Německá demokratická republika
Dr. – Doktor
ha – hektar
JUDr. – doktor práv
JZD – Jednotné zemědělské družstvo
km – kilometrů
KSČ – Komunistická strana Československa
MNV – Místní národní výbor
NSDAP – Národně socialistická německá dělnická strana
NSKK – Nacionálně socialistický motoristický sbor
P. – Pater (označení kněžského titulu)
PhDr. – doktor filozofie
PTP – Pomocné technické prapory
ř. z. – říšský zákon
SA – organizace, která náležela k Národně socialistické německé dělnické straně
Sb. – Sbírky
SDB – Salesián Dona Boska
SNB – Sbor národní bezpečnosti
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
Srov. – srovnej
s. – strana
SS – ozbrojená organizace Národně socialistické německé dělnické strany
Sv. – svatý
Tzv. – tak zvaně
USA – Spojené státy americké
ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické strany Československa
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