
Nedávno jsem někde četL, že se církevní
majetlq/ řadiLy hned na druhé místo za ty
šLechtické. Já bych to aLe přehodiL. Nevzpoi
mínám si totiž, že by někdy v naší historii
chyběLy nářky na prázdnou kráLovskou
pokLadnici. A netýkaLo se to jen boha-
tých rodů, snadné to v tomto ohLedu
neměLa ani šlechta. Vždyť kompLetní
Lepší zbro]. měLa obdobnou cenu
jako tři vesnice a nesmíme za-
pomínat ani na to, že kvaLitně
opancéřovat byLo třeba i koně.
Nějaké polnosti, lesy a luhy
jen sotva pokrývaLy výdaje
na družinu a k'ompLetní
provoz hradu.
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církevních  sýpek«  trvaLo  ve  veLkém  až  do
konce  18.  století,  kdy císař Josef 11.  začal
nekompromisně rušit řády i jejich jedineč-
né výsaďu. Došlo k zabawovůri cirkevmHio
majetku - toho movitého (stwby i pozem-
lqi) i nemovftého (hotovost, veškeré cermé
předmět]h drahé kow atd.) . Kdtolícká ďr
kev Oiná tu tehdy nebyla) tak měla podle
programu Josefa 11. zkrátka přift o pod-
sfwtnou čdst majeffli. Do té doby vlastnila
mnohé vesnice, městečka, statky, lesy i pol-
nosti, pobírala dlouhá staletí od poddaných
nejrůznější poplatky, berně i desátky.  (Pro
úphost si připomeňme,  že jí patřil desátý
dil ze všeho. Byly to daně ze soU, ze dřeva,

plavby po řece, piva, medu, zkrátka ze vše-
ho, na co si vzpomeneme.)  Múbec nejvěíš.i'
částkynouaHiomcůetkuvšakciTlc`ňpřichá-
zela jestě z jíných zdicijů - v závěttch věří-
ct.ch.MajetekpřipisovaLipanovníci,šlechtici
i měšťané a mnohdy na řády mysleu
vT'c,  než  na  vLastní  přfluzné.
Tímto   způsobem   se
chtěli vykoupit

ze  svých  hříchů.  Musíme  si však uvědomit
těžký úkol,  který před  sebou  církev  měla.
Kam  takový  ohToimý majetek  wchovat,
aby nevzbudil nežádoucí pozomost a zá-
wabůn bohatnutim nedošlo ke ztrátě při-
zněvěřídch?

sNmNÉ ŘEŠEHf

Nadbytkyseinvestovalydochrámovýchpo-
kladů s hotovostí ve zlatě a do uměleckých
a duchovně tematických předmětů nevída-
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né  krásy.  Byly vyrobeny z  drahých  kovů,
perel a kamenů. Neumíme si ani představit
jejich celkovou hodnotu. Moc dobře známe
bá].e o pokLadech pirátů, Loupeživých rytí-
řů i hradních pánů. Zapomínáme ovšem na
to , že církevní poklady skutečně existovaly
a najednou se po nich doslova slehla zem.
Existují přesné soupiq/ chrámových i)řed-
mětů a jejich kopie jsou dodnes ulože"y
v  tajných  archivech  Matikánu.  Obiovská
bohatství klášterů umocňovalo také to, že
prostí mniši  zásadně  neměli  kromě  osob-
ních potřeb vůbec nic. Mnohé kLáštery byly
opevněné  a měly dostatek financí na to,
aby si  mohly vydržovat po  zuby  ozbro].e-
né posádky, o kterých se světslýn pánům
většinou  mohLo jen  zdát.  0  to  podivnější

je,  že některé kláštery do  své bezpečnos-
ti  neinvestovaly,  ačkouv  byly  opakovaně
drancovány. Byla to chyba, nebo měli svůj
majetek  dobře  uschován,  takže  hlídat jej
nemělo větší smysl? Konstatujme, že vědě-
Ly, co děLají.

KLÁŠTERNÍ LABYRINTY,
0 NICHŽ NEMÁME AN] TUŠE

Uved'me napřftLad impozantní klášter Lou-
ka ve Znojmě. Byl tam mocný hrad i opev-
něné město, ale klášter byl vydán napospas
veškerým  váLečnýn  udáLostem.  Je  to  při-
nejmenším  zvLáštní...  Vždyť  kLášter,  který
za  dobu  své  existence  navštíůlo  mnoho
významných  osobností,  včetně  Napoleona
a ruského cara, nikdy nebyL opevněn, přes-
tože -].ak víme - se hradbami chrániLo, co
se dalo. Proč byl takto dáván napospas? Je
možné,žemělnějakoujinou,mocnouzbraň,
a tou bylo složité podzemí, které je důležité
pro téměř všechny tyto komplexy.  Při poo-
hLédnutí zpět zjistíme, že asi nebyLo váLky,
v níž by se kláštery nestaTy obětí útoku. jvI.-
kdy to ale církev ftnančně nesrazilo na ko-
lena. Jen ten, kdo navštiri podzemí někte-
rýchzlcláštemíchkomplexů,pochopíproč.
V Teplé,  kde je  pod povrchem  hotové blu-
diště podzemních  chodeb,  stačilo jen  ote-
vřít stavidLa a útočnik, pokud do podzemí
vůbec pronikl, se už nikdy nedostal ven. Do
bludiště nebylo radno nikomu nepovolané-
mu vstupovat, vždyť celé rozsáhlé podzemí
a  všechny  nástrahy  znal  dobře  jen  před-
stavený kláštera. Smw.d[a smčí obsluJiovat
potLze jeden brc[tr, který měl sa[mozřejmé
náhradmtkapropřipadúmrtí.By\ozdemož-
no  nepozorovaně  zazdít  prakticky  cokoliv
a v ].akémkouv množst`ri a přístupové cesty
účeLově během několika minut zatopit.

BomTSTVI-,riri_ri~ri "sÁHL
Akdehrabivíná].ezdni'cinikdyneuspěLi?Jozf-

peži\ň a dTancuóící hwfté st kupŤííkladu ari
neškrtií v  bohatém  klášteru  v  Chotěšově.
Řádové sestry se včas uchylily pod ochranu
pkeňských  hradeb,  kam  se  dle  pověsti  do-

Pokračování  na str. 30-31 »
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staly tajnýn podzemnh tunelem.  My jsme
ovšem ani po opakovaných průzkumech pod

gotic]Ú konventem nenasli po chodbách ani
stopu. Nem' však pochyb  o tom, že tam jsou
dnes odezděné prostory, které byly evidentně
tajnými slďýšemi pro  nejcennější předměty.

Fasďnuftcíprůhleayčástígotickéhopodzemí

ItotoschodBtěvChotěšorvěbylopostaletlzcuzděno

Napovi`dáotomjejichumístěm'vsilenosných
stěn.Jetologické.Bortitcelézdi-tobysiteh-
de].ŠÍ agresoři dovoliu].en těžko, protože se to
na ně mohlo zřítit. Duch zvítěziL nad hmotou
ivpražskémKlementinu.SynMarieTerezie,cí-
sařJosefll.,vrocel784zasadilkatolickéúk-
vi těžkou ránu, když začaL zabavovat cffkevní
majet]qr.  Obrovské bohatství pražského  Kle-
mentina, které tehdy náLežeLo jezuitům, byLo
jedním zjeho cilů. Jezuité už tehdy přerůstali
přes  hLavu  nejen panovníkovi,  aLe  i papeži,
kterýtentořádzmšiLJe].ichperfektnívýzvěd-
ná sLužba daLa včas echo a z jejich majetku se
nenašLo  vůbec  nic.  S  »vybilenými«  stěnami
iprázdnýmipokLadnicemiseJosefll.jentěžko
smiřovaL, aLe nic jiného mu nakonec nezbýo.
Můžemesevšakprávemdomrivat,žese].ejich

pokladnikdyneztratilabýpouzepřesunutna
bezpečnémísto,protožedLefaktůnebýnikdy
nalezen. Předpokládá se, že cennosti nevyčís-
litehé hodnoty zůstaly v hlubokém podzemí
KLementina  dodnes.  Samozře].mě,  že  se  zde

jíž  nesčetněkrát  pátralo.  Je  však  nezbytné
upozornit,žezhrubadvacetmetrůodtudteče
řeka. Jezuité býi natolik vynalézaví a chytří,
aby ma].etlqr nedozfiných hodnot ukrýu ještě
mnohem hLouběji, tedy pod úrovmí nedaLeké
Vl±a:w. Ďdst\úí doložená svědectví, že st tab
kontrorverzri orgarizace v inkriminovanou
dobu najala do podzemí Klementina i něko-
Ukzedmíků.

MÍSTASI: pOvĚsri

K daLšh majetkům toLik  obávaných jezuitů
na územ' nebo hranicích Prahy patřila i tvrz
v Horních Měcholupech. Je hodně zajímavá
a dnes uŽ `The, Že se v t\mzi nalézaóí sbytá
schodiště a qývalá pokhdrice. A rieáen to.
Spletité podzemí bylo propojené s tehdejším

30  *fi#.z2a°h`a3dyrivota.Q

pivovarem.Intrikánskémuřádupatřilizámek
Túchoměřice,  který  stojí  na  místě  původní
tvrze. Měl obrovské sklepy v podobě tunelů
atákékyvadLovézařízení,kterépřinášelosmrt.
JednaLo se o propadLo v přijhacfi sále, které
se pod  nepohodlným návštěvníkem  sklopilo
a ten spadt do šachty. Deska se poté protivá-
hou vTátiLa na původní místo.  Zákeřné, jed-
noduché,  účinné.. Po  zrušem' řádu  prý byLy

].eště v  18.  století z ].akési podzemní kobky
ta].ně v noci odvezeny pozůstatlqr mnoha těL
Řád  sice  přestal  existovat,  ale  zastupující
místodržitel se po nuceném odchodu jezuitů
z  objeldi   obávaL  propuknutí  protikatolic-
kých bouří. Češi k tomu nikdy neměu daleko,
a tak bylo nutné zamést veškeré stopy.  Dů-
kazů, že se přes propaduště zbavovau nepo-
hodhých Udí, bylo třeba se zbavit za každou
ce". Nemovitosti jim sice býU zabcwe"y,
protože se ukrýt ari převézt nedaM ale ja-
kékolív jiné cermosti rikay nebýu oftdáhě
"Iezerv: Společně s řádem se ztraHW jako
pánti  nad  hmcem.  Za  sociausmu  byh  na
příkaz stranických orgánů stržena veu{á část
hospodářských   budov   a   staiobylé   sklepy
a tunelové chodby zavezeny sutinami. Th se
dLenichušetřiLčasaprostředky,protožezbyt-

ky ruin byLo třeba někam rychLe ukudit. Před-
th, než byTy sklepy zavezeny, býy zceLa ur-
Čitě státnhi orgány podrobeny důkLadnému
prohLedání.JednojeaLejisté:vykutanétuneLy
do skály ne].sou zavalené. Jsou pouze zaveze-
né tunami sutiny aje jen otázkou času, než se
o  ně  začnou  příští  generace  vi`ce  zajhat.
A možná budou mít to Štěstí, že najdou, co už
bylo zapomenuto.

NEJZÁIIADNĚ]ŠÍKLÁŠTERVČECHÁffi

DaLŠÍ  bohatství  byLo  nebo ještě  stáLe je  ve
spLetitém   podzemí   chrámu   ve    Křtinách
u Brna. Majetek, který tehdy mniši předávau
císařs]ů komisařům, totiž vůbec nesouhLa-
sil  se  soupisem.  Nakonec  se  však  komisaři
museu spoko].it jen s tím málem, které mniši
oficiálně přiznau, protože ani při důkladné
prohlídce  nenašu  vůbec  nic.  První  záhada
zdejšfl`o chrámu tedy zní: kam mniši veucou
částztracenéhopokladuukryu?Přiopravách
kostelaseve20.stoletízaprvnírepublikytři
zedníci,  kteří  tady  pracovau,  rozhodu,  že
místní podzemí prozkoumají na vlastní pěst.
Zvědavostbylasilnějšínežstrach.Vždyťioni
už mnohokrát  slyšeu  dámé legendy,  které
vyprávějí  o  zde].ším  podzemním  bohatství.
0pracovnípřestávcezednícivnikudopodze-
mípoklopemakprůzkumusivzaLijennějaké

KtiíšterKŤřŤtiny

zb]ri]qr svíček z oLtáře. Asi si umíte představit
to zděšení, když].im při cestě zpátlqr dohoře-
ly. Potmě pak ve spletitých chodbách hodiny
bloudiu a  dlouho  nemohu najít  cestu ven.
Měu však Štěstí. Později o tom sepsau dlouhý
a podiobný zápris. 0 křtirukém podzemí se
znow začalo mlu\iit za vállqh v roce 1942.
Pychotro"ík, ld]erý rikq předfim v tom-
to podzemí nebyl, vytvořil pomocí virgule
podnobnýpíán. Pozdě].i se ukázalo, že map-
ka, kterou vytvořil, nebyla přesná.  Došlo  se
k závěru, že senzibiL pouze přizpůsobiL svůj
nákresonomuvyprávěníztracenýchdělníků.
Myslím si však, že určité neshody s realitou
mohLy vzniknout i ze  zceLa jiného  důvodu,
Vždyť stačilo, aby byTy určité vstupy zazdě-
ny nebo zamaskovány,  a už mohlo do].Ít ke
zkiesterií. Psychotrorik mohl »vidět« chod-
by; o nichž dosud nemáme ani tušeni.

WVŘÍNOVÉ I.EB

Dlouho se mluvilo i o podzemnh spojení kláš-
tera s nedaLelqjm zámkem.  I když se mi tato

Podzemí křtinského kláštera

možnostjeví(stejnějakohistorikům)jakoveL-
mi pravděpodobná, místní faráři se vždy sna-
žiú jakémukoLiv obdobnému pátrání zamezit.
Otázkou ].e, proč! Dals'].m páíma.m pokitsům
se  zabrárilo  novým  a  celkoiqhn  pokryům
chrámu dlažbou v roce 1911. Dnes už si rikdo
na umistění vstupu do chodby nepamatuje.
V chrimu je  dodnes  rmoho  tajemství.  Při
oprawě střechy došlo k objevu skrytého scho-
diště v tubusu sloupu, které z půq sestupo-
vqío až do skJepen]..  Ale ].estu cffkev někdy
podniklakrokyohledněvyzvednutízatajených
cemostl',  není  známo.  Novodobější  pokusy
speLeologů však přinesly nejeden datší pozna-
tek. ByLa objevena krypta s veLkým množst`ún
kostí,  což ].e u kypt běžná věc.  ZvLáštní však
bylo,žezcelavespodutéhromadybytonaleze-
nodvanáctlebeksposmrtnýmzelenýmtetová-
ním se symboLem vavřfiu a písmenem T. Jejich
význam se dosud rozlďýt nepodařilo.

STÁTNÍ ZÁJEM DVOU TAJNÝCH SLUŽE:B

Klášter v ]ablonném v Pod5eštědí skrýval
cosi  velmí  důležitého.  Farář,  který  tady
po  druhé  světové  válce  působil,  určitě
něco věděl, protože se opakovaně pokou-
šel naóit vstup  do podzemmtiio patra.  H+e
marně.  Státní bezpečnost tu pořádala ma-
névry téměř tři měsíce, což vypovi'dá o dů-
Ležitosti poktadů -bez ohledu na to, o jaké
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šlo -ve zde].ším podzemí. Státní bezpečnost
v 60. Letech úzce spolupracovala s východo-
německou tajnou službou Stasi, a proto zna-
la umístění podzemních vstupů. Do hledání
se zapojiu i žabí muži, kteří se potápěu do
méně přístupných lokaut, a nebylo pochyb
o tom, že nejspodnější patro, které tak dlou-
ho  farář  hledal, ].e  zatopeno  vodou.  Stát-
ní  bezpečnost  nepohrdla  ani  senzibilem,
který jim  s  pomod virgule  dával  cenné
z.n/orrrzace.  HLedači  si  pomáhaLi všemi  do-
stupnými prostředky. Ve sklepech a v okol-
ních  staveních  zapalovau  dýnovnice,  aby
zjistiu, zda jim kouř dílqr průvanům nepro-
zradí dosud neznámé prostory. Svědci uvá-
dějí, že něco nalezeno být muselo, protože
po  nocích  odtud  cosi vyvážety náklad'áky.
MLuviL jsem s Udmi,  kteří toho byu svědky.
Tajné sLužby vynaložiLy maximáLní úsiLÍ, aby
veřejnost mátLy ne].různějšími povi`dačkami
a fantastickými nesmysly. Napřiklad se vy-
pustila fáma, že Němci do zdejšfl`o podzemí

KláštervJablomémvpoqestědíajehopodzeri

nakladu  nálože.  Ni.kdo  nepovolaný  ťeh4y
ke kíáštem nesméí. Jedno se musí nechat.
Vnitráci po  sobě vzorně ukudiu a dokonce
vymalovaLi. Nikdo aLe neví, zda našLi skuteč-
ně vše, co bylo v klášteře uschováno. Celá ta
věc se zametla pod koberec.

NEDRÁŽDĚTI: HADA B0SOU NOHO

Muselo se jednat o něco moc důležitého, pro-
tožeještěpředtřicetiLetydostávaupracovníci
teLevize a ].iných médií, kteří pátraLi po prav-
dě, výhružné dopisy, aby se do případu zdej-
Šflio kláštera nemontovali. Spodní patra ].sou
dodnesnepřístupná.Cotambylo,jestáleuta-

jeno.  Mohlo tam být cokouv, včetně tajných
německýcharchivů,případněpLánůvynáLezů,
které mohly způsobit zvrat ve válce. Nyní ob-
].ekt opět patří dominikánskému řádu. ZískaL
].sem důvěru převora a ten nás pustil dolů. Je
to  impozantni` a majestátní podzemí, vůbec
nepůsobípochmumějákovjinýchtokautách.
Panpřevorbývstřícný,aleevidentněopatmý.
Dovolil i fotografování, ale na dotaz na mož-
nost vstupu do nepochybně hlubšflo podze-
míodpověděl,žeserozhodliponěmnepátrat,
athbýacelávěcuzavřená.

NEWĚTšÍ ZMIZHÝ POKLAD

Velice  napínavé  je  iqprávčn].  o  po[i.ckg.m
pokladu,  jehož  bohatst`ri  bylo  sro`mává-
no s  bohatst\rim Jeruzalémského chrámu.
Je  tak podrobné,  že  si  ho  nemohl  někdo
u.p[nč ia/rriyslet.  Sesterský klášter břevnov-
ských  benediktinů  v  PoLici  nad  Metují  byL

postaven  na  močálu,  v  »bezedné«  bažině.
V  tomto  případě  byLa  použita  tzv.  piLotáž,
což znamená zatLučení stovek až tisíců du-
bových kůlů  do  dna.  Dub ve vodě  ztvrdne
na kámen a na tomto podloží byl postaven
mohutný chrám. TrvaLe se rozčiLuji nad tvr-
zenh některých autorů o budování chodeb
pod vodními plochami,  v tekutých  pÍscích
a v bažinách. Je to technicky absolutně ne-
možné! Když se v třicetiLeté váLce bužiLi Švé-
dové,  kteří v naší zemi napáchaLi vÍc  Škod,
než  obě  světové vál]qr dohromady,  byl po-
Ucký poklad ukryt někde v okoh' ve skalách.
Svědectvl' o tom podal generál Montecucco-
Li. Mniši i s opatem byLi povražděni, protože
Švédům nic neprozradili. Faktemje, že poUc-
ký poktad existoval a dosud nebyl nalezen.

ZTRACI:NÉ PODZEMÍ NALEZEN

Aktivita řediteLe  Podještědského  muzea To-
máše  Edela  přinesla  v  roce  1991  v  Českém
Dubu v oblasti cffkevních staveb objev stole-
tí. Komenda ].ohanitů (opeměné sídlo řádu)
byla rozvTácena husity, ale podzemí zůstalo,
i když byto překryto přestavbami a daEí vý-
stavbou. Potkal jej osud zapomnění. Doktor
Edel se nechal vést zápisem ].ezuitského ba-
datele  Balbína,  který v  17.  století detaihě
popsal sklepení s chodbou vedoucí do tvrze
Rabena.  Edel  daL  dohromady  i  ostatní  zá-
znamy o zdejším podzemí a zahrnuL do své-

Spodri schoďště bylo po staletí zc&děno. Tlomáš
Edelsnadšendaarcheologysetamprobourali,
vynostlitunysutinaobjewllifdsci"jiďpodzemi.

Autorčlánku(vpr"o)připrůzkumu

ho  pátrání  i  skupinu  nadšenců-speLeoLogů.
Tiseprobouraudopodzem'avyvezunesčetné
množstvl' kubíků zeminy, sutě a naplavenin.
A výsledek3 Wtouplo se úchwatné podzemí
i s chodbou a obůevili i zcela zapomenutou
odvodňovacíštolutáhnoucíseažzahradby.
Zaftmavé je, že mapa z  19.  stoleti šachtu
ani navazuóiď štolu vůbec nezaznamenává.
To znamená, že chodba ze sklepů byla oprav-
du chodbou únikovou, a ne »možná« Štolou
odvodňovací,jakzaseopatrněspekuLujívěd-
ci. Ani skeptici však nevyvrací,  že byL Český
Dub chodbami tak říkajíc protkán. T. I:delovi
aLe  šLo ještě  o  něco jiného.  ChtěL vytipovat
místo,  kde  mohL  být  podle  mnoha  indicií
schován dámo ztracený relikviář. Jak to do-
padlo? Veškeré pátráni' skončilo na nedostat-
ku financí. Nadšenci jen horko těžko  dávaLi
dohromady částku deseti tisíc na vrtnou sou-
pravi].. A když se zadařiLo, vrták se zLomiL Na
dauší vTt nebyTy peníze.  Po  čase  se  ale ještě

jednou opakoval. 0čekávaná kamenná klen-
bachodbytamvšaknebyla,narazilinaskálu.
medání se z finančních důvodů neopakovato
ajátutoskutečnostpovažujizavehinešťast-
nou. Myslet si, že když se narazí na skálu, vše
končí, je nesmysl. Vždyť chodby byTy do skal
ražené  už  od  nepaměti  a  kdyby zde vrtau
znovu, ale třeba o jediný metr vedle či hlou-
běji, mohLi být úspěšní. Edel skutečně mohL
mít pravdu a ztracený reLikviář mohL být na-
dosah.                                                              1
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