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BÚevnovskû kláÞter

Bâevnovský klæter je opomÇƴjenou Popelkou mezi praāskými pamtkami. Pâesto patâÇƴ k nejd±le
fungujÇƴcÇƴm institucÇƴm na ïzemÇƴ Prahy, protoāe jeho existence se datuje od 14. ledna 993. D±le
funguje uā jen Praāský hrad a (zâejm³) Vyæehrad.Zakladateli prvnÇƴho muāsk±ho klætera byli
druhý praāský biskup Vojt³ch a knÇƴāe Boleslav II., synovec sv. Vclava. Legenda pravÇƴ, āe ob³ma
jim ve snu Bõh ozna«il mÇƴsto nedaleko Prahy, kde by m³li zbudovat nový klæter. Druh±ho dne
se s pâekvapenÇƴm seæli v lese, kde padlý strom brnil v pâÇƴstupu ke studnce. Nhle k prameni
pâiæel jelen, ale nemohl se napÇƴt, kmen stromu to nedovolil. Biskup Vojt³ch s knÇƴāetem
Boleslavem spojili sv± sÇƴly a strom odvalili. Na pamtku t±to udlosti nazvali nov³ zaloāený
klæter Bâevnovem a bâevno se studnkou se dostalo i do klæternÇƴho erbu.Pot±, co roku 1420
vyplenili bâevnovsk± opatstvÇƴ husit±, povedlo se obnovit klæter aā na sklonku 17. stoletÇƴ.
Ovæem ten uā nikdy nezÇƴskal svõj n³kdejæÇƴ význam.Pohnutou historii m³l klæter i ve 20. stoletÇƴ.
PâedposlednÇƴho opata, Anastze Opaska, komunistický reāim na po«tku 50. let uv³znil do
pracovnÇƴho tbora. Klæter pak pâipadl ministerstvu vnitra, pâi«emā v³tæina budov slouāila jako
archiv. Krom³ n³j bylo v klæteâe i výcvikov± stâedisko kontrarozv³dky. Fara navzdory tomu v
omezen± mÇƴâe fungovala dl, i kdyā jejÇƴ farâi byli agenty StB. V roce 1977 zde byl pohâben
filosof prof. Jan Pato«ka, jeden z prvnÇƴch mluv«Çƴch Charty 77. Ten podlehl vy«erpnÇƴ z maratonu
výslechõ komunistick± tajn± policie. Smute«nÇƴ akt ovæem naruæil svým hlukem vojenský
vrtulnÇƴk, který zm³rn³ krouāil na hâbitovem b³hem obâadu.Dnes je bâevnovský klæter
naæt³stÇƴ op³t v drāenÇƴ benediktinõ a stal se významným kulturnÇƴm centrem Prahy 6. V baroknÇƴ
bazilice sv. Mark±ty se konajÇƴ varhannÇƴ koncerty a klæternÇƴ zahrada skýt klidn± mÇƴsto k
odpo«inku. V baroknÇƴ oranāerii funguje galerie. Krom³ toho se v arelu klætera nachzÇƴ
staro«esk restaurace, kde mimo jin± mõāete ochutnat pivo z mÇƴstnÇƴho minipivovaru. Ten v
roce 2012 navzal na tradici nejstaræÇƴho pivovaru v ƽ echch. Takto vm, aniā byste se tu nudili,
poskytne bâevnovský klæter azyl mimo pâelidn³n± centrum Prahy ԟ jen kousek od Praāsk±ho
hradu.

