Klášterní kulturně historické stezky
Kulatý stůl 5.-6. června 2015
Cisterciácký klášter Osek

Druhé zasedání pracovní skupiny zaměřené na vznik kulturně historické stezky po
klášterech v České republice se sešlo ve dnech 5. a 6. června v cisterciáckém klášteře
v Oseku. Jednání se zúčastnilo 27 osob, většinou zástupců jednotlivých klášterních objektů,
dále pak pracovníci různých vědeckých odborností souvisejících se studiem problematiky
středověkých a novověkých klášterů.
Účastníci se seznámili s činností správy oseckého kláštera stejně jako s aktivitami
Informačního centra, které v klášteře zajišťuje průvodcovskou službu. Prohlídka areálu
vedená současným správcem kláštera J. Koskou zahrnula nejen běžně navštěvovanou
historickou část, ale i místa obvykle nepřístupná včetně dosud nezrekonstruovaných budov.
Samostatná část exkurze vedla do rozlehlých klášterních zahrad, kde měli návštěvníci
možnost vyslechnout zasvěcený výklad Zdeňka Chudárka.
Během dvoudenního zasedání zazněly také přednášky, jež navazovaly na hlavní téma
setkání- klášterní kulturní stezky. Zástupci měst Davle a Zbraslavi informovali o záměru
vytvořit stezku, která by propojila obě lokality a připomenula dva významné středověké
kláštery ostrovský a zbraslavský. D. Foltýn představil revitalizaci broumovského kláštera a
nové možnosti využití broumovského areálu. Inspirací pro zástupce klášterů byla přednáška
botaničky J. Skružné věnovaná středověkým klášterním zahradám.
V pátek odpoledne proběhla bouřlivá diskuse, jež se zaměřila na několik
okruhů. Jedním z témat diskuse se stala otázka, zda se má projekt klášterních stezek zaměřit
pouze na jednotlivé řády, nebo zda se má připravit stezka, jež by zahrnula všechny klášterní
objekty, které by měly na participaci zájem. Většina účastníků se klonila k myšlence společné
stezky pro všechny kláštery, neboť pro regionální využití hraje větší roli blízkost objektů, než
to, zda jde o benediktiny, cisterciáky nebo např. kapucíny. Stezka by měla být společná pro
všechny kláštery, v jejím rámci by však mohly být dílčí linie podle řádů. Zazněla myšlenka, že
by bylo možné začít s vybranými lokalitami v nevelkém počtu cca 20 a postupně přidávat
další objekty. Kvalitu objektů zařazených do stezky by certifikovala společná značka, již by se
tyto objekty identifikovaly. Kláštery zařazení do stezky by spolu mohly (a měly)
spolupracovat; předpokládaly by se výměny programů, putovní výstavy, společné akce apod.
Z diskuse, jež ukázala na značnou roztříštěnost pohledů i zájmů, vyplynula potřeba zmapovat
široký proud očekávání a následně se jej pokusit svést do užšího a přehlednějšího řečiště.
K mapování názorů by měla napomoci níže uvedená anketa.
Společný pobyt v Oseku zakončila v sobotu návštěva poutního místa v Mariánských
Radčicích.

Účastníci kulatého stolu velmi děkují MVDr. Jindřichovi Kostkovi za možnost návštěvy
Oseka a za mimořádnou hostitelskou péči. Místo dalšího setkání, které se uskuteční
v říjnu/listopadu 2015 bude ještě upřesněno.

Zapsala K.Charvátová

ANKETA
1. Co si představujete pod pojmem klášterní stezka?
2. Co od této stezky (pro objekt, kde působíte) očekáváte?
3. Co můžete budoucí klášterní stezce nabídnout?

Odpověď prosíme do 30. června 2015

