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V kraji vzdělaných benediktinů

Vítejte v mikroregionu Rajhradsko!
vyhlášené architektonické památky, ale také významné krajinné prvky, jako například
holasickou tůň Ludmila, rajhradský mlýnský náhon, staré koryto řeky Svratky, pozůstatky nivního lesa, rybníčky v Opatovicích a Svrateckou hráz v Popovicích.
Nejvýznamější kulturní události, jako například koncerty a výstavy, jsou pravidelně pořádány v Benediktinském opatství v Rajhradě a v dalších institucích, sídlících v jeho
areálu: v Památníku písemnictví na Moravě, Farním centru v Rajhradě a Státním okresním archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají mnohé kulturní a sportovní
akce, například tenisové turnaje, rybářské závody, fotbalové zápasy, akce pro děti, motorkářské sjezdy, venkovské bály a maškarní plesy. V obcích jsou sportoviště, fotbalová
hřiště a tenisové kurty, které se v zimě mění na veřejná kluziště.
Nejvýznamnější cyklotrasa, která mikroregion protíná od severu k jihu, je cyklostezka
Greenways č. 4 Brno – Vídeň (přes Rajhradice a Opatovice), která je napojená na
moravské vinařské stezky. Dalšími jsou například stezka č. 404 Slavkov – Moravský
Krumlov (přes Rajhradice a Rajhrad) a č. 5172 Židlochovice – Moravský Krumlov (přes
Holasice).
Milí přátelé, neváhejte a přijeďte!

„Kdo nepoznal Rajhradsko, nepoznal jižní Moravu“.
Tímto jednoduchým ale výstižným sloganem Vám, milí návštěvníci, chceme napovědět, že Rajhradsko je jedinečnou kulturně historickou a přírodní lokalitou. Než Vám
prozradíme jeho taje a kouzla, seznamte se s několika základními údaji.
Svazek obcí Mikroregionu Rajhradsko se rozkládá 12 kilometrů jižně od města Brna
v nivě řeky Svratky, kde tvoří celistvé seskupení pěti obcí. Vznikl 16. prosince 2003,
nejprve jako sdružení obcí Rajhradu, Opatovic a Popovic, a v roce 2007 se připojily
sousedící obce Holasice a Rajhradice. V současnosti má mikroregion přibližně 6200
obyvatel a rozlohu 27 km2. Hustota zalidnění s 225 obyvateli na 1 km2  značně převyšuje republikové průměry.
Mikroregion Rajhradsko leží na pomezí Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Jeho území je z větší části pokryto zemědělskými plochami. Severní část Rajhradska
je zalesněna rozložitou bažantnicí, a menší lesní útvary v podobě hájů a porostů jsou
okolo vodních toků po celém jeho území.
Mikroregion je protkán hustou sítí značených i neznačených cyklotras, které jsou příjemné zvláště pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Ti mohou obdivovat nejen
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Rajhradsko v oparu dávnověku
Tajemnější a duchovnější místo v na první pohled fádní a rovinaté krajině v okolí Brna
nenajdete, a snad ani na celé jižní Moravě. Rychlostní komunikace Brno – Pohořelice nás vynese z hemžení a mumraje moravského velkoměsta do rozlehlé a poklidné
Svratecké nížiny. Nejdříve upoutá čelní pohled na v dáli se vypínající modré siluety
„jihomoravských Tater“ Pálavy, a nalevo se náhle vyloupne ona fascinující širá krajina,
ve které žijí lidé tak dávno, že se z té dějinné hloubky roztočí hlava.
Tu úrodnou svrateckou kotlinu, od nepaměti obydlenou, od věků napájenou vodou
řeky Svratky a mnoha jejich ramen a přítoků, tu životadárnou pláň, zalitou hřejivým
sluncem, ohraničuje na západě zvedající se Syrovická pahorkatina, na východě Měnínská vydulina a na jihu nepřehlédnutelná a dominantní homole kopce Výhonu. Krajka
vzdáleného Ždánického lesa na horizontu spojuje za dobré viditelnosti svět pozemský
s nebem.
Jako na dlani se rozbaluje krajina připomínající bájný Eden, nádherná zahrada, osázená
háji, oborami a lesíky,  pestrobarevnými poli, sady a vinohrady. Řeka Svratka svým pomalým tokem, ozdobená oblými přívěsky stříbrných ramen, měří nekonečný a nevratný
čas. Nese v sobě vzkazy generací, které se u ní po pět tisíc let rodily a umíraly, které
její vodou napájely dobytek, zavlažovaly svá pole, či namáčely hlínu, kterou hnětly pro
keramiku.

Dávní Slované si ani v nejlepším snu nepředstavovali svou budoucí zem v takové podobě, když se ve druhém století po Kristu pohnuli západním směrem ze své mnohem
drsnější pravlasti. Ve století pátém poprvé vkročili sem, a zde také zůstali. Postupně si
budovali svá sídla a vytvořili silný státní útvar, jehož střed se rozkládal právě na tomto
území – Velkomoravskou říši. Proti nájezdům nepřátel si stavěli mohutná opevněná
hradiště. Jedno z dvanácti nejvýznamnějších vyrostlo i v této krajině. Dobře schované
v lužních lesích a bažinách bylo přístupné bez újmy jen místním a znalým. To hradiště
si nazvali, jak jinak, než rajský hrad – Rajhrad. V jeho okolí vznikaly osady, jejichž
jména neznáme, ale které byly s hradištěm bezpochyby v čilém hospodářském a společenském kontaktu. V tom zlatém věku kráčeli onou rajskou krajinou slavní soluňští
bratři Cyril a Metoděj se slovem a písmem, která dodnes povznášejí. Kruté dějinné
zvraty smetly moravskou říši do minulosti. Avšak na jejich troskách začala země opět
vzkvétat. Český kníže Břetislav I., který odňal Moravu Polákům i Uhrům, daroval v polovině 11. století starý opuštěný zeměpanský hrad břevnovským benediktinům. K tomu
přidal i okolní prastaré vesnice, mimo jiné Rajhrad, Rajhradice, Opatovice a Popovice,
později přibyly také Holasice. Rajský hrad zanikl, ale na jeho troskách byl postaven
benediktinský klášter, který převzal jeho jméno i roli. Klášter se stal středobodem té
nádherné krajiny, kterou zdědil po Velkomoravanech, a po celá staletí je její perlou,
duchovní i architektonickou, až do současnosti.
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vou armádou. Původní vlastníci, řádoví bratři benediktini
OSB a sestry Těšitelky BSJ, se do obou klášterů vrátili po
dalším dějinném zlomu v roce 1989. Dne 27. října 2000
byl Rajhrad povýšen na město.

Poznejte město Rajhrad
Historie města

V současnosti je město Rajhrad menším správním a kulturním centrem s několika významnými nadregionálními
institucemi, jakými jsou Benediktinské opatství Rajhrad,  
Památník písemnictví na Moravě, Státní okresní archiv Brno-venkov, Kongregace Sester Těšitelek BSJ a Hospic sv.
Josefa. Město Rajhrad se velmi rychle rozrůstá a postupně
se stává oblíbenou odpočinkovou zónou jižně od Brna.

Ačkoliv se Rajhrad třemi tisíci obyvatel řadí k menším městům v republice, svou dávnou historií překoná leckterá města velká. Archeologické nálezy dokazují stálé osídlení Rajhradu před pěti tisíci lety. Takové osídlení není ale v našich končinách ničím
výjimečným. Významná dějinná úloha tohoto místa měla teprve přijít. A to se stalo po
příchodu Slovanů na Moravu, které pozvolna probíhalo od 5. století po Kristu. V 8. či 9.
století bylo v Rajhradě vybudováno jedno z dvanácti nejvýznamnějších zeměpanských
velkomoravských hradišť! Rajhradský velkomoravský hrad ovšem zanikl s pádem velkomoravského státu na počátku 10. století, který oslaben vnitřními rozbroji neodolal
náporu opakujících se maďarských útoků. Význam tohoto místa tím ale neskončil, právě naopak. Po vyhnání Poláků a Maďarů z Moravy daroval kníže Břetislav I. v roce 1045
břevnovskému benediktinskému klášteru cellu sv. apoštolů Petra a Pavla v opuštěném
hradě jménem Rajhrad. O tři roky později se zde zrodil rajhradský benediktinský klášter, který se stal na staletí duchovním, kulturním a hospodářských centrem.

U benediktinského opatství vám doporučujeme první zastavení při vašem putování po Rajhradsku.
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Benediktinské opatství
Barokní komplex benediktinského kláštera v Rajhradě je
místem nejstaršího kláštera na Moravě, který náleží k nejstarším moravským církevním institucím. Olomoucké biskupství bylo obnoveno v roce 1063, tedy 15 let po založení
tohoto kláštera v roce 1048. Návštěvníka omráčí barokní
nádhera vyprojektovaná v roce 1718 slavným architektem
Janem Santinim Aichlem, která se stavěla postupně v letech 1722 až 1840. V 18. a 19. století proslul klášter svou
knihovnou a vědeckou činností vzdělaných benediktinů,
například Bonaventury Pitra, Řehoře Volného, Bedy Dudíka a Mauruse Kintera.

Pro výživu obdržel klášter také nedalekou ves Rajhrad. Rozvoji vesnice Rajhradu značně napomohlo privilegium markraběte Přemysla z roku 1234, které z ní učinilo trhovou
ves. Od roku 1339 je v dokumentech Rajhrad nazýván městečkem. V roce 1554 břevnovský opat Jan Chotovský a rajhradský konvent potvrdili Rajhradu status městečka, povolili užívat starodávnou pečeť a přenesli na městečko trestní pravomoc, danou klášteru
králem Janem Lucemburským v roce 1327.
Nebývalý rozvoj propukl v Rajhradě po vzniku republiky. Tehdy vyrostly dvě nové čtvrtě Matlaška a Ostrůvek a v letech 1924 až 1929 byl postaven klášter sester Těšitelek
Božského Srdce Ježíšova. Po komunistickém převratu byly oba kláštery zabrány lido-
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Památník písemnictví
na Moravě
V roce 2005 byl v klášteře otevřen Památník písemnictví na Moravě, který návštěvníkům nabízí stálou expozici zahrnující díla nejvýznačnějších osobností literatury na Moravě od 8. do 20.
století, temporární výstavy a prohlídku interiéru
restaurované historické benediktinské knihovny
s osmnácti tisíci knihami. Kompletní fond této
slavné knihovny zahrnuje 65 tisíc svazků! Veřejnosti slouží stálá průvodcovská služba a odborníci mohou studovat v badatelně památníku
pravé literární poklady. V areálu benediktinského kláštera sídlí také Farní centrum Rajhrad, které pořádá množství výstav a koncertů.

Jen několik desítek metrů od benediktinského opatství můžete navštívit další dvě pamětihodnosti města Rajhradu:
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V romantickém prostřední dvou mlýnských náhonů naleznete na cestě do rajhradské
bažantnice torzo staré vodní pily, která zde byla již v roce 1639. Dokládá to dochovaný
inventář o jejím zařízení. Pila, která měla jedno hnací kolo na horní vodu, byla benediktiny pečlivě udržovaná, vždyť stávala mezi horním a dolním klášterním lesem. Desky
a trámy se zde řezaly až do roku 1919, kdy byla zrušena.

Státní okresní archiv
Brno-venkov
Ve sbírkách a fondech zrekonstruovaného Státního okresního archivu Brno-venkov je ukryto
více než 4000 metrů archivních dokumentů od
konce 13. století až do současnosti v moderních a klimatizovaných depozitářích. Bohužel
pouze v pracovní dny je přístupná badatelna a
navýsost romantické nádvoří s kašnou, sochou
sv. Benedikta a kamennou heraldickou výzdobou. Nevšední jsou také interiéry archivu, jež
se nacházejí v prostorách bývalého klášterního
pivovaru.
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Torzo staré pily
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Rajhradský mlýn „Strumen“
Mezi klášterem a městem stojí majestátně starý rajhradský mlýn, který se v nepotvrzených pramenech objevuje již k roku 1092, ovšem určitě v roce 1340, kdy se v listině
probošta Vítka jmenuje mlynář Martin na mlýně Strumen. Mlýn byl po celá staletí
benediktiny rozšiřován a zvětšován až do dnešní podoby. V 19. století měl mlýn osm
hnacích kol na spodní vodu. Od minulého století slouží jako malá vodní elektrárna.
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V roce 1330 byla v obci postavena modlitebna Povýšení sv. Kříže, aby se věřící mohli
i v době záplav účastnit bohoslužeb. Stavba byla zvětšena v roce 1683 proboštem
Arletem a v roce 1766 barokně přestavěna proboštem Konrádem. Na farní byl kostel
povýšen v roce 1767. Na hřbitově u východní strany kostela je pomník zemřelým benediktinům, kde jsou pochovaní také opati a významní vědci, jako například dr. Beda
Dudík, dr. Řehoř Volný, dr. Pavel Vychodil a mnozí další.

Pohodlně projdete další zastavení v městě Rajhradu, můžete využít občerstvení několika restaurací a potom pokračovat opět kolem benediktinského opatství do Rajhradic.
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Pitrův most
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Nejspíše od poloviny 11. století spojoval Rajhrad a benediktýnský klášter dřevěný most
s mýtem. Za probošta Pitra byl roku 1760 postaven kamenný most, který slouží dodnes.
Stavbu se třemi pilíři a ledolamy vídeňského inženýra Josefa Aneise zdobilo pět soch
světců a kamenný kříž vídeňského sochaře Nösmanna. Sochy a kříž dnes lemují cestu
ve vstupním nádvoří kláštera.
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Památky na Městečku a sochy T. G. Masaryka

Farní kostel Povýšení sv. Kříže

Klášter sester Těšitelek BSJ
V západní části Rajhradu je rozsáhlý komplex kláštera sester Těšitelek Božského Srdce
Ježíšova, který byl postaven v letech 1924 až 1929. Kongregaci zřídila Marie Rosa Vůjtěchová v roce 1915. O dramatických osudech kongregace se dočtete na informační tabuli
na klášterní zdi u vchodu do kostela. V areálu kláštera sídlí Hospic sv. Josefa a Domov
Matky Rosy pro seniory.
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Kamenná kašna z 18. století byla koupena od města Brna po jeho požáru v roce 1868.
Na jejím místě původně stával pranýř a od roku 1795 první kašna s dřevěným vodovodem, který byl v letech 1892 až 1896 vyměněn za železný. Na místě barokní sochy sv.
Floriána býval vstup do velkého obecního sklepa, který je dnes zasypán. V horní části
náměstí před radnicí stávala socha TGM, která nepřežila dějinné zvraty. Soše TGM
v nadživotní velikosti od akademického sochaře Hořavy u Základní školy TGM na
Matlašce se to jako zázrakem podařilo.

Nádraží a první jízda vlakem v roce 1838
Bronzová deska na nádraží připomíná, že mezi Rajhradem
a Brnem začal v roce 1838 jezdit první pravidelný vlak na
území Českých zemí. Dráha proťala obec doslova jejím
středem. První zkušební jízdu z Rajhradu do Brna provedla
lokomotiva Moravia 11. listopadu 1838 a 15. prosince se
slavnostně zahájila pravidelná doprava Brno–Rajhrad. Až
7. července 1839 byl zprovozněn celý úsek z Vídně do Brna.
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Památník generála Kozyra
Na jižním konci Rajhradu je památník na tragickou událost z konce 2. světové války.
Před dnešní střední zemědělskou školou byl zastřelen 23. dubna 1945 gardový generálmajor Rudé armády Maxim Jevsejevič Kozyr. Jeho vozidlo bylo omylem navedeno do
oblasti ještě obsazené německými jednotkami. Tento tragický omyl zaplatila životem
celá osádka auta. Velvyslanectví Ruské federativní republiky přiřadilo v roce 2008 toto
místo k nejvýznamnějším památníkům druhé světové války na území České republiky.

106

11

Významné osobnosti Rajhradu
Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku
K nejvýznamnějším osobnostem města Rajhradu náleží Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku (1618–1675), který se stal v roce 1648 opatem kláštera sv.
Mikuláše v Praze, v roce 1665 prvním královéhradeckým biskupem a od roku
1668 patnáctým arcibiskupem pražským.

Antonín Pirmus
Probošt Antonín Pirmus (1676–1744) je nazýván druhým zakladatelem kláštera,
protože se odhodlal k jeho kompletní velkorysé přestavbě. V roce 1718 zadal
tento probošt velmi prozíravě projekční práce vynikajícímu architektovi Janu
Blažeji Santininu Aichlovi (1677–1723).

Josef Zelený
Akademický malíř Josef Zelený (1824–1886) byl prvním učitelem kreslení Alfonse Muchy. Jeho rozměrná plátna zdobí benediktinský klášter v Rajhradě, řadu
kostelů na Moravě a například také galerii Muzea města Brna na Špilberku.

Beda Dudík
Známý moravský historiograf, benediktin dr. Beda Dudík (1815–1890), je autorem mnoha studií a článků, a zvláště rozsáhlých Dějin Moravy a Dějin benediktinského kláštera v Rajhradě. Na svých cestách do Švédska se mu podařilo vyjednat vrácení některých významných archivních a literárních děl, odvezených
Švédy z našich zemí za třicetileté války.

Antonín Halouzka
Kovář a puškař Antonín Halouzka (1860–1901) doprovázel cestovatele MUDr.
Emila Holuba na jeho druhé expedici po Africe v letech 1883 až 1887. Po více
než třech letech strávených v naprosté divočině se vyčerpaná výprava předčasně vrátila domů. Z osmi členů přežilo kruté africké podmínky pouze pět. Na
následky tropických nemocí pak zbylí postupně umírali, mimo paní Holubové,
která se dožila vysokého věku.

Jak žije Rajhrad dnes
Benediktinský klášter v Rajhradě se stal po čtyřicetileté násilné přetržce opět nositelem vysoké kultury a vzdělanosti. V Opatském chrámu sv. Petra a Pavla se pořádají
koncerty vážné hudby, v Památníku písemnictví na Moravě výstavy stálé i dočasné,
vědecké konference, studují se zde umělecké předměty, jež se dochovaly, bádá se ve
starých moudrých knihách, které nás poučují o přednostech i chybách našich předků.
Farní centrum Rajhrad uvádí ve svých kouzelných klášterních prostorách zajímavé vernisáže současných umělců a v adventním čase tradiční výstavu rozmanitých betlémů.
Rajhradská farnost, do které náleží všechny obce mikroregionu, má svůj Rajhradský
pěvecký sbor vynikajících interpretačních kvalit, jehož koncerty mají vysokou uměleckou úroveň.
Velmi atraktivní a bohatě diváky navštěvovaná bývá rekonstrukce historické bitvy z období třicetileté války, kterou za benediktinským klášterem jednou za dvě léta pořádá
Moravská šermířská skupina Asmodeus. V předvečer bitvy prochází vojsko v dobových
uniformách celým městem v loučovém průvodu a zve tak na další den, který je naplněn
nejen samotnou bitvou, ale také koncerty dobové a folkové hudby, ukázkou starých řemesel, jarmarkem a prohlídkami švédského i rakouského vojenského ležení. Nevšední
rajhradská bitva přiláká pokaždé tisíce diváků.
Tisíce lidí z nejširšího okolí Rajhradska každoročně přitahuje do starodávné aleje mezi
Rajhradem a klášterem Petropavelská pouť. Pestrá směsice kolotočů, různých atrakcí
a stánků, které se tu pravidelně objevují nejbližší víkend svátku sv. Petra a Pavla, je
rozprostřena mezi centrem města a benediktinským klášterem na jednom celém kilometru.
Rajhradská bažantnice se každým rokem v sobotu po Mezinárodním dni dětí promění
v pravý nefalšovaný Pohádkový les. Každého příchozího přivítá sama královna a pak
už každý s napětím čeká, jaké pohádkové bytosti v lese budou. Děti plní různé soutěže
a dovednosti, vozí se po lese v kočáře, projedou se na koních a posedí s rodiči u táboráku. Úspěšné Pohádkové lesy pořádá již  řadu let Občanské sdružení Kalamajka ve
spolupráci se Školním klubem při ZŠ TGM Rajhrad.
Z Rajhradu se stává moderní město, které vedle folklórních tradic žije a rozvíjí se díky
nové výstavbě bytových a rodinných domů a aktivitě mladé generace.

Marie Rosa Vůjtěchová
Členka řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Marie Rosa Vůjtěchová
(1876–1945) zřídila v roce 1915 za podpory biskupa dr. Huyna novou smírnou
kongregaci. Marie Rosa se stala první Matkou představenou a nesla na svých
bedrech tíhu celé rychle se rozvíjející kongregace. Matka Marie Rosa umírá
krátce po válce, netušíc, že její nástupkyně Marie Marta Vintrová bude komunistickým režimem bezdůvodně odsouzena k 17 rokům vězení.
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Navštivte Rajhradice
Pravěkým osídlením jsou výjimečné také Rajhradice. Zajímavé jsou například archeologické nálezy z doby železné, která zde po sobě zanechala pozůstatky horákovské
kultury. Přítomnost Římanů na území Rajhradic v neklidné době markomanských válek
dokazují zase archeologické objevy v okolí bývalé klášterní sýpky. Prastaré je i jméno obce, znamená totiž ves lidí přišlých z Rajhradu – Rajhradici. Vesnice Rajhradice
a Loučka, které splynuly v roce 1951 v jednu obec, jsou obě jmenovány v Břetislavově
listině z roku 1048. Tehdy byly darovány nově zřízenému klášteru v Rajhradě, ale příjmy z hospod obou vsí byly určeny benediktinům v Břevnově. Rajhradice i Loučka se
staly na celá staletí klášterními poddanskými vesnicemi. Nejstarší ověřená zmínka o Rajhradicích v archivních pramenech je z roku 1292 a o Loučce z roku 1349. Od počátku
15. století zde býval významný klášterní hospodářský dvůr a od 17. století měla obec
svobodný dvůr a svobodnou radnici. Rajhradice proslavil po celé republice hudebník
Vlasta Redl písní „A te Rehradice“. Skladba vznikla na motivy lidové písně zaznamenané Františkem Sušilem, který ji zařadil v roce 1835 do své první sbírky.
Počtem obyvatel jsou Rajhradice po městu Rajhradu druhou největší obcí mikroregionu
– trvalý pobyt tu má na 1200 lidí. Místní se organizují v mnoha aktivních spolcích, jako
například v Mysliveckém sdružení Svratka, Tělovýchovné jednotě Rajhradice, Občanském sdružení Rajhradická pohoda a například Včelařské stanici Rajhradice. V Rajhradicích se udržují lidové zvyky snad nejlépe z obcí mikroregionu. Děvčata na smrtnou
neděli vynášejí Moranu, chlapci celou vesnici ozvučí velikonočním hrkáním, když
„uletí zvony do Říma“, a následuje pravý nefalšovaný vesnický velikonoční mrskut,
neboli pomlázka.  Slaví se zde pravidelně Stanislavské a Babské hody a hody sv. Scholastiky. Rajhradice se postupně stávají moderní vesnicí s velkým potencionálem. Ve východní části obce se křižují dvě dálkové cyklistické trasy, tzv.  Jantarová stezka a stezka
Jihlava - Český Těšín.
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Klášterní sýpka
Klášterní kontribučenská sýpka, postavená na přelomu 18. a 19. století, je v Rajhradicích nepřehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou znázorňována na mnohých obrazech a grafických listech v pozadí vedut benediktinského
kláštera. Sýpka sloužila k uskladnění obilí z celého klášterního panství. Patentem z roku
1788 tak musel činit každý poddaný, který měl ornou půdu, a v množství jednoroční
letní i zimní setby na tři roky. Klášterní vrchnostenská sýpka byla postavena v bezpečné
vzdálenosti od Rajhradic, aby nebyla ohrožena případným požárem.
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Kaple sv. Scholastiky
Kaple sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta z Nursie, byla postavena v roce 1897. Nad
oltářem je obraz světice, namalovaný Janem Jiřím Etgensem a darovaný kapli opatem
Korčianem, kterým byla kaple 25. července 1898 vysvěcena.
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Loučská zvonice
Na rozlehlé návsi do roku 1951 samostatné obce Loučka stojí malebná zvonice od roku
1848. Byla tehdy postavena na místě původní dřevěné zvoničky.

13

Svratecká hráz
Říční hráz z roku 1848, která usměrňuje nové koryto řeky Svratky.

Jaroslav Buncko
V Loučce žije a pracuje umělecký řezbář Jaroslav Buncko (*1959), jehož díla jsou
známá i daleko za hranicemi našeho státu. Prodejnu s galerií naleznete v Rajhradicích.

15

Rajhradské

putování

1

Benediktinské opatství

2

Torzo staré pily

3

Rajhradský mlýn

4

Pitrův most

5

Městečko

6

Farní kostel

7

Klášter Těšitelek BSJ

8

Nádraží

9

Památník gen. Kozyra

10

Klášterní sýpka

11

Kaple sv. Scholastiky

12

Loučská zvonice

13

Svratecká hráz

14

Filiální kostel

15

Hřbitůvek

16

Smírčí kameny

17

Štátule

18

Kaple sv. Václava

19

Pomník padlým

20

Kamenný kříž

21

Přírodní tůň Ludmila

22

Zvonice

23

Kamenný kříž

24

Pomník padlým

25

Rybníček
občerstvení

na kole i pěšky

silniční síť

x

oficiální cyklostezky
doporučené trasy

17

Zastavte se v Opatovicích

14

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je filiální kostel sv. Karla Boromejského, který
stojí na místě původní kapličky zřízené proboštem rajhradského kláštera Celestinem
Arletem na konci 17. století. Arlet ji vystavěl jako poděkování za ušetření místních
obyvatel před epidemií moru, která řádila na Moravě v letech 1675 až 1676. Po požáru
v roce 1769 byla na jejím místě postavena v roce 1772 větší kaple a v letech 1868 až
1869 byl vystavěn kostel v dnešní podobě. O stavbu se nejvíce zasloužil P. Vojtěch
Slouk, rajhradský benediktin a tehdy opatovický kaplan. Ten je také autorem obrazu
sv. Karla Boromejského za hlavním oltářem a obrazu sv. Barbory. Kostel je jednolodní,
30 m dlouhý a 11,4 m široký. Z původní kaple zdobí kostel socha sv. Rosalie. Věžní
hodiny pocházejí z bývalého konventu Dominikánek na Starém Brně.

Obec Opatovice má prastarou historii. Vždyť v jejím katastru žili lidé již v dobách mladší
doby kamenné, bronzové, železné a samozřejmě také v období praslovanském, o čemž
svědčí mnohé archeologické nálezy! Od poloviny 11. století jsou dějiny Opatovic na
rovných 800 let nedílně spjaty s nedalekým benediktinským klášterem v Rajhradě. Již
v roce 1405 měla církevní vrchnost ve vsi hospodářský dvůr. Místní jméno Opatovice
vzniklo z původního pojmenování místních „Opatovici“ tedy lidé opatovi. Takto byly
nazývány vsi, které náležely klášterní vrchnosti a byly dány k užívání opatovi. Nejstarší
ověřená listina o vsi je z roku 1349, kde je jmenována „de Opatowicz“.
Obec Opatovice leží v kouzelné rovinaté krajině, jihovýchodně od Rajhradu. Má
úchvatné výhledy z klikatících se cest k Rajhradicím a Blučině, přes úrodná pole, sady
a zahrady, na benediktinský klášter v Rajhradě. Proto není náhodou, že obcí vede cyklistická trasa Brno–Vídeň. Můžete se procházet po dlouhé hrázi, lemující koryto potoka Dunávky. Na výletníky, nejlépe cyklorodiny s malými dětmi či seniory, čekají
odpočívadla, v obci příjemná restaurace se zahrádkou a také dva rybníky, u kterých se
pravidelně pořádají rybářské závody. Z Opatovic je to co by kamenem dohodil k blučinskému krytému bazénu a koupališti.
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Smírčí kameny
Návštěvníku obce by neměly uniknout dva nevšední smírčí kameny z 1. poloviny 17.
století. Podle pověsti připomínají tyto kameny souboj tří duelantů, kteří se stříleli pro
nevěrnou lásku a všichni zahynuli. Původně tři mohutné otesané balvany označovaly
patrně místo jejich soubojového postavení.

František Hořava

18

Hřbitůvek
Pozoruhodnou pamětihodností je miniaturní čtvercový hřbitůvek z roku 1865, který je
dnes uprostřed obce a místními je nebývale opečováván. V mikroregionu mimo Rajhrad
a Opatovice jiné hřbitovy nejsou.

Ze svého výletu se můžete pohodlně vrátit i blučinskou stezkou k Vojkovicím, a dál
cestou, vedoucí okolo řeky Svratky, zpět na most spojující Rajhradice s Rajhradem.

Významným rodákem obce je akademický sochař a malíř František Hořava
(1906–1974), jehož díla zdobí galerie, veřejné i soukromé sbírky v České republice i v zahraničí. Hořavou vytvořená socha prvního prezidenta republiky
v nadživotní velikosti stojí například u Základní školy TGM v Rajhradě.

Filiální kostel sv. Karla Boromejského

17

Štátule
Další vzpomínkou na nešťastnou událost je tzv. Štátule, kamenná připomínka
zastřelení klášterního myslivce Josefa Soukala pytlákem v roce 1830.
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Pohleďte na Holasice
Osídlení Holasic již ve starší době bronzové, tedy v období 1800–1400 let před Kristem, dosvědčují archeologické nálezy tzv. unětické kultury v západní části katastru
obce. Z doby počátků slovanského osídlení byly v obci objeveny žárové hroby s nádobami tzv. pražské keramiky a z pozdější doby staroslovanská keramika doby hradištní.
Poprvé se Holasice připomínají v listině rajhradského probošta Mikuláše v roce 1349
jako činžovní a desátková ves a od té doby má osudy spojené s benediktinským klášterem v Rajhradě. Ve vsi býval svobodný dvůr, v nejstarší době údajně s charakterem
obranné výspy, jež chránila přístup ke klášteru od jihu. Známé jsou tzv. „holasické
lochy“, rozsáhlé podzemní úkryty, které byly vybudovány již v polovině 13. století za
opakujících se tatarských nájezdů. Lochy bývaly místními využívány i za třicetileté války a za napoleonských tažení na Moravě. V dochovaných částech posloužily také při
frontových bojích za II. světové války v roce 1945. Rudá armáda narazila právě v Holasicích na tuhý německý odpor, který odolával několik dní. Boji zcela zničená obec byla
krátce po válce nazvána malým Stalingradem.
V posledních letech prochází obec Holasice prudkým rozvojem. V jeho katastru se staví množství rodinných domů a svoji podnikatelskou činnost zde provozují významné
firmy. Kulturní a společenský život devíti set obyvatel činorodě naplňují bohaté a pestré
aktivity místních spolků, jako například hodové zábavy, oslavy osvobození za tradiční účasti vojenských historických spolků, divadelní představení, pyžamové a maškarní
bály, hasičské dny, dny dětí, mikulášské besídky atd. Na katastru obce je vyhlášené
letiště Klubu leteckých modelářů Brno a broková střelnice Ing. Romana Kosteleckého.
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Kaple sv. Václava
Na vyvýšené části návsi stojí od roku 1840 Kaple sv. Václava. V roce 1848 byla kaple
zvětšena do dnešní podoby a od toho roku se zde na svátek sv. Václava slouží mše
svatá.
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Pomník padlým vojákům
Společným hrobem šedesáti dvou vojáků Rudé armády je v centru obce pomník padlým
rudoarmějcům. Jednou za dvě léta se zde konají vzpomínkové akce na tragické dny
bojů o Holasice v roce 1945. Oslav se účastní v dobových uniformách a s historickou
vojenskou technikou členové vojenských historických spolků z Brna a Brněnska.
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Kamenný kříž
U mostku přes železnici stojí Kamenný kříž z roku 1810, který býval vedle zrušeného
hřbitova, zřízeného za epidemie cholery v roce 1831. V roce 1838 byl hřbitov odstraněn při stavbě železnice.
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Přírodní tůň Ludmila
Torzo původního mokřadu v nivě řeky Svratky. Probíhá regenerace této lokality, která
je velmi prospěšná pro rostlinná a živočišná společenstva, především chráněné druhy
obojživelníků.

Kašpar Jan Kupec z Bílenberku
K nejvýznamnějším osobnostem obce Holasice náleží Kašpar Jan Kupec z Bílenberku
(1655–1720). Kašpar Jan, který doprovázel na dalekých cestách hrabata z Kolovrat,
se stal v roce 1683 českým sekretářem apelačního soudu v Praze. V roce 1698 byl
povýšen do šlechtického stavu a v roce 1708 přeložil do češtiny a vydal Nové právo
útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské.
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Obdivujte Popovice
Také Popovice byly darovány v roce 1048 knížetem Břetislavem I. břevnovským benediktinům pro zřízení kláštera v Rajhradě. Název obce, který vznikl pojmenováním
lidí, jejichž ves náležela popovi, tedy Popovici, jsou dokladem nejstaršího slovanského
osídlení na Moravě. Staří Slované převzali slovo pop ve významu nižšího kněze přímo
z řečtiny. Jako by se nyní z oparu dávnověku vynořily siluety postav učených řeckých
věrozvěstů Cyrila a Metoděje... Ovšem osídlení Popovic člověkem je mnohem starší.
V trati U Chebzů byly nalezeny například pazourkové nástroje, kamenné sekyry, různé
neolitické střepy a nádoby, na Nívkách dokonce kosterní pozůstatky s náhrdelníkem
s perlami z pálené hlíny s malovanými modrými oky z období mladší doby kamenné
4500–2000 let před Kristem.
Od raného středověku náležela obec po celá staletí nedalekému benediktinskému klášteru v Rajhradě. První ověřená písemná zmínka o Popovicích se objevuje v roce 1406,
kdy zde již stával panský dvůr. Řinčení zbraní a ržání deseti tisíce koní v roce 1683
děsilo popovické obyvatele z nedalekého mohutného tábořiště vojska polského krále
Jana Soběského, které zde leželo před odchodem do bojů o záchranu Vídně před Turky.
V roce 1914 byla v Popovicích zřízena železniční zastávka, po Rajhradu podnes druhá
v mikroregionu. Tuto zastávku používají mimo místních hlavně turisté, kteří příjemnou
pěší cestou skrze Popovice a Rajhradskou bažantnici přijdou přímo k benediktinskému
klášteru u Rajhradu. Jistě není bez zajímavosti, že ještě ve dvacátých letech chodili
místní i běžně v typických popovických krojích, které jsou v současnosti používány při
obecních slavnostech a zvláště tradičních krojovaných hodových zábavách.
S asi dvě stě padesáti obyvateli a rozlohou 262 hektary jsou Popovice nejmenší obcí
mikroregionu. Svou malebností a čistotou předčí ovšem všechny ostatní. Silnice, která
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vede do Popovic, dál nepokračuje, takže je zde minimální provoz. Popovičtí mají mnoho společenských aktivit: pořádají dětské dny, maškarní bály, tradiční rybářské závody,
ostatky, pálení čarodějnic, veřejné domácí zabíjačky a krojované hodové zábavy. Agilní Sportovní klub Popovice organizuje tenisové turnaje s názvem „Strmeňský kanár“,
tradiční turnaj v nohejbale, turnaje ve stolním tenisu či závody v házení šipkami. Popovice u Rajhradu jsou prastarou obcí s moderní přítomností.
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Zvonice
Výraznou místní pamětihodností je zvonice na návsi z roku 1857. Ve zvonici je obraz
Navštívení Panny Marie, který namaloval rajhradský benediktin Vojtěch Slouk. Obraz
byl Popovickým darován roku 1868 za pomoc při stavbě opatovického kostela.
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Kamenný kříž
Kamenný kříž s malou ohradou, který je dnes v západní části obce u rozcestí, pochází
patrně z roku 1697, protože toto datum je ukryto v latinském textu. Z druhé strany je
ovšem nápis o postavení kříže z roku 1802.
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Pomník padlým v 1. světové válce
Tento pomník je nejstarším v celém mikroregionu. Byl posvěcen opatem Prokopem
Šupem v říjnu roku 1920.
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Rybníček
Rybníček s rybářskou baštou pro účely rybolovu, který v roce 2008 prošel generální úpravou. Druhý nově založený vodní a mokřadní biotop
se nachází před vstupem do rajhradské bažantnice.
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Rajhradsko a přírodní

zajímavosti

Mikroregion Rajhradsko oplývá skrytou přírodní krásou, kterou neustále objevujeme
a poznáváme. Katastr Rajhradu zdobí například mimořádně významné topoly bílé
a duby letní, které se nacházejí v Rajhradské bažantnici. Velmi romantickým a dobře
utajeným zákoutím je čeladický ostrov o rozloze 34 hektarů. Mezi dvěma starými přirozenými rameny Svratky je kouzelná mozaika políček, zahrad a sadů s rozptýlenou
dřevinnou vegetací, v pozadí s architektonickou dominantou benediktinského kláštera.
Velmi významným krajinným prvkem je původní koryto řeky Svratky, které protéká
u samotného Rajhradu. Stará řeka je lemována bujným břehovým porostem, vyskytují
se zde typické vlhkomilné a mokřadné druhy trav a bylin, a domov tu našlo množství
ryb, obojživelníků a zpěvných ptáků. Za návštěvu stojí určitě bývalý horní klášterní les,
dnes Rajhradská bažantnice s typickou flórou a faunou.
Pokud vstoupíme v dnešních Rajhradicích v místech původní obce Loučka na levou
stranu říční hráze řeky Svratky z roku 1848, budeme se kochat pohledy na rovný tok,
do dálky se zužující, který je po obou stranách lemován prstenci lužních porostů. Benediktinský klášter je z tohoto místa vidět ve vší monumentalitě. Nově zbudovaný mokřad
v lokalitě Blatiny je osázen vodomilnými rostlinami se zabydleným pestrým vodním
živočišstvem, brouky počínaje a drobnými savci a ptáky konče.
Typickou jihočeskou vesnici připomínají svými rybníčky Opatovice. Na hladinách tří

vodních nádrží se totiž odrážejí romantické veduty vesnice s dominantním kostelem.  
Okolí rybníků, které zdobí vrby, topoly a jasany, je oblíbeným výletištěm pro místní
a znalé. Mezi Svratkou a Dunávkou je lokalita Přední líchy, která je soustavou čtyř listnatých porostů na ploše více než šesti hektarů, a téměř devítihektarový lužní les v říční
nivě opodál, který se nazývá Zadní líchy.
Mezi registrované významné krajinné prvky v katastru Holasic náleží Holasický hliník.
Strž se sprašovými stěnami hostí suchomilné a teplomilné rostlinstvo a svou bohatostí
překvapí entomofauna. Částečně zalesněná je druhá strž  na jižním okraji obce. Lokalita Ke staré cihelně je pozůstatkem těžby cihlářských hlín. Na ploše téměř šesti a půl
hektaru se rozkládá v nivě řeky Svratky Tůň Ludmila, v niž byl ponechán přirozený
vodní režim s mokřadnými rostlinnými společenstvy. Tůň, lemovaná porostem vrb, je
domovem mnoha vzácných druhů obojživelníků. Nejcennějším krajinným prvkem na
katastru obce je staré koryto řeky Svratky, dlouhé téměř tři a půl kilometru.
Krajinnou zvláštností v katastru Popovic je Svratecká hráz o délce 200 metrů a soutok
říčky Bobravy a Svratky s bujnou rostlinnou vegetací. Nádrž Pastvisko v Popovicích
byla účelově založena pro rybářství, ale stala se zajímavým biotopem. Je sycena spodní
a dešťovou vodou a porost tvoří například topol černý, bez černý, rákos obecný a kostival lékařský. Příkré břehy se staly přirozeným hnízdištěm ledňáčka říčního. Do katastru
Popovic významně zasahuje rozlohou téměř 60 hektarů hojně výletníky navštěvovaná
Rajhradská bažantnice, která je izolovaným komplexem lužního lesa.
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Sportovní a zájmové kluby
V každé obci pořádají místní sportovní kluby a spolky rozmanité závody
a turnaje. Fotbalem počínaje a házením šipkami konče. Velmi oblíbené
bývají rybářské závody na rybnících v Opatovicích a Popovicích. Závodů se může zúčastnit kdokoliv po splnění podmínek soutěže. Kdo by
nechtěl ulovit sumce 195 cm dlouhého, jak se to povedlo v Opatovicích
v roce 1999 panu V. Koláčkovi? O těchto akcích najdete aktuální informace na webových stránkách obcí.

Rajhradsko a jeho tradice
Rajhradsko je na severním okraji typicky jihomoravské folklorní oblasti. Ve všech
obcích mikroregionu se pravidelně pořádají krojované hodové slavnosti se vším, co
k tomu náleží. Hodová chasa dlouho dopředu nacvičuje lidové tance a zvláště hodovou
besedu, která bývá vyvrcholením slavností. Stavění máje, zvaní místních dům od domu,
převzetí hodového práva od starosty obce, samotná zábava, nedělní mše, hodový průvod a jiné lidové zvyklosti může návštěvník zažít každým rokem v Rajhradě v září na
svátek Povýšení svatého Kříže, v Rajhradicích na sv. Školastiku a v její části Loučka na
sv. Stanislava. V Opatovicích jsou hody na sv. Karla, v Holasicích bývají koncem září
Václavské hody a v Popovicích listopadové Martinské hody. V Rajhradě se také pravidelně pořádá Petropavelská pouť - vždy nejbližší víkend svátku sv. Petra a Pavla. Pestré
kroje, řízná dechovka a veselá nálada hodové chasy okouzlí každého, kdo se ocitne
v její bezprostřední blízkosti, ať je to místní či cizí, dítě či senior.
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Po olympiádě v Pekingu v roce 2008 je asi nejznámějším sportovištěm
mikroregionu broková střelnice Romana Kosteleckého, na kterém trénuje jeho bratr a zlatý olympionik David Kostelecký. Střelnice pro TRAP
a SKEET nedaleko Holasic je přístupná veřejnosti od března do října ve
čtvrtek a neděli. Na střelnici se půjčují zbraně a střílí se pod dohledem
instruktora. Více na stránkách http://www.kostelecky.cz.

Pro mnohé bude velkým překvapení, že Rajhradsko má své sportovní letiště. A ne ledajaké. Klub leteckých modelářů Brno si vytvořil v Holasicích skvělou leteckou základnu,
kde pořádá letecké dny a různé soutěže, které stojí za to vidět. Aktuální akce spolku
a profily všech pilotů jsou na webových stránkách http://www.volny.cz/klmbrno.
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Restaurace, bistra,
kavárny, vinárny aj.

Tovární 22, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 602 790 496
Polední menu, myslivecký salónek, kulečník.

Rajhrad

Hospůdka Budka

Restaurace Klášterní Taverna

Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 603 283 485, +420 603 283 489
E-mail: akroupova@seznam.cz
Otevřeno: Po–So 11.00–22.00
Ne 	 11.00–20.00
Stylová restaurace v původní klášterní taverně,
salonek pro společenské akce, letní zahrádka.

Restaurace U kašny

Odbojářů, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 608 955 310
Otevřeno: Po–Pá  14.00–24.00
So–Ne 	15.00–24.00
Občerstvení se zahrádkou - vedle kláštera
sester Těšitelek BSJ.

Motorest U TOMA

664 61 Rajhrad, (po obou stranách silnice R52)
Tel.: +420 604 242 060
Otevřeno: nonstop

Městečko 54, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 076
E-mail: UKasny@email.cz
www.ukasny.cz
Otevřeno: 	Út–Ne 11.00–22.00
Restaurace se zahrádkou a salónkem.

Rajhradské klášterní vinné sklepy

Restaurace Na kině

Klášterní sklípek

Masarykova 459, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 774 326 107
E-mail: nakine@seznam.cz
www.restauracenakine.cz
Otevřeno: Po–Ne 	11.00–23.00

Bistro Teressa

Masarykova 741, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 602 823 354
Otevřeno: Po–Ne 10.00–22.00
Nekuřácká restaurace, dvorní zahrádka.

Café Benediktine

Masarykova 552, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 079
Kavárna se zahrádkou, zákusky, zmrzlina.
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Restaurace Na Simálce

Štefánikova 69, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 230 039
www.rajhradskeklasterni.cz
E-mail: info@rajhradskeklasterni.cz
Otevřeno: 	Po–Pá 9.00–17.00

Štefánikova 69, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 605 074 481, +420 723 235 804
Otevřeno: Čt, Pá, So: 18.00–02.00
Vína Rajhradských klášterních sklepů.

RAJHRADICE
Restaurace U SUPA

Opatovická 20, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 603 423 760
Otevřeno: Po–Ne  11.00–22.00
Stylová restaurace se zahrádkou a kulečníkem.

Hospůdka na konci světa

Spojovací 198, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 608 539 369
Otevřeno: Po–Pá  15.00–22.00
So–Ne 	10.00–22.00

POPOVICE
Restaurace Popovice

Popovice 12, 664 61
Tel.: +420 728 576 939
Otevřeno: Út–Pá  18.00–23.00
So 	
16.00–24.00
Ne
15.00–23.00
Restaurace na návsi s krytou zahrádkou
a venkovní kuželnou. Sál pro sto lidí.

HOLASICE
Restaurace U zlatého srnce

Brněnská 130, 664 61 Holasice
Tel.: +420 547 230 051
Myslivecká restaurace, prostorné parkoviště,
zahrádka, domácí kuchyně.

Restaurace Na kuželně

Holasice 257, 664 61
Tel.: +420 608 442 523
Hospůdka na samotě s výhledem na starou
Svratku. Interiér s velkým krbem a kuželkárnou.
Turistická zastávka na trase k tůni Ludmila.  

Občerstvení u Halouzků

Holasice 131, 664 61
Tel.: +420 547 229 433
Občerstvení, venkovní posezení.

OPATOVICE
Restaurace Kobra

Na Hlinkách 328, 664 61 Opatovice
Nejjižnější občerstvovací zastávka
mikroregionu, příjemná zahrádka
v klidné ulici.

Kde relaxovat?
RAJHRAD
Studio Relax

Michaela Langová
Masarykova 42, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 777 852 700
Otevřeno: Po–Pá  8.00–18.00
So 	
8.00–11.00 (na objednání)
www.relaxrajhrad.estranky.cz
Solárium, kadeřnictví, masáže, kosmetika,
manikúra, pedikúra, občerstvení.

POPOVICE
Rodinná sauna

Popovice 2, , 664 61
Otevřeno: každoročně od 1.11.–31.3.
Objednávky na tel. č. +420 737 305 423

Muzea a galerie
RAJHRADICE
Umělecké kovářství Mittner

U zvonice 375, 664 64 Rajhradice
Tel.: +420 547 229 829, +420 608 107 107
www: mittner.cz
Kovárna ve stylu staré usedlosti s malým
kovářským muzeem.

Galerie FOLKART

Rajhradice č. 294, 664 64 Rajhradice
Tel. +420 604 354 550 (na objednání)
V galerie můžete vidět díla Jaroslava a Radka
Bunckových.

29

Kde se

ubytujete?

Užitečné

informace

Rajhrad

Lékařská pomoc

Penzion GARDEN

Rychlá lékařská pomoc: 155

Josef Staněk
Masarykova 229, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 230 063, +420 602 710 770
Fax: 547 230 063
E-mail: pension.garden@seznam.cz
www.pension-garden.cz
Kapacita 40 lůžek, zahrada, zázemí
pro cyklisty a autoturistiku.

Penzion CASIOPEA

Marie Cicálková
Masarykova 149, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 128
Kapacita 12 lůžek.

Penzion AJKA

Alena Soukupová
Masarykova 468, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 603 376 566
Kapacita 8 lůžek.

RAJHRADICE

Lékařskou pomoc v nouzi pro turisty rádi
zabezpečí v pracovní dny lékaři působící na
zdravotním středisku v centru Rajhradu.

MUDr. Štork Josef

tel. +420 547 232 107, +420 547 230 044

MUDr. Hana Jarošová

tel. +420 547 229 572
V mimořádné nouzi lze požádat o první pomoc lékaře sloužící stálou lékařskou službu
v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad,  
který ovšem nesmí opustit areál léčebny.  
Tel. +420 547 232 225.

         POLICIE ČR
Tísňové volání: 158

Policie ČR – Obvodní oddělení Rajhrad
Štefánikova 109, 664 61  Rajhrad
Tel: +420 547 232 193
Fax: +420 974 626 443
E-mail: boooprajhr@mvcr.cz
www.policie.cz

Penzion LOUČKA

Ing. Pavel Švec
Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 603 465 614, +420 737 585 639
E-mail: pensionloucka@seznam.cz
www.pensionloucka.cz
Kapacita 12 lůžek, vinný sklípek, kulečník,
sauna, vířivka, bazén, jízda na čtyřkolkách.

UBYTOVNA

Josef Dvořák
Hlavní 76, 664 61 Rajhradice
Tel: +420 731 216 855
E-mail: dvorak.jme@tiscali.cz
Ubytování pro 7 osob v jednom čtyřlůžkovém
a jednom třílůžkovém pokoji, kuchyňka i soc.
zařízení k dispozici.
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DOPRAVA
Autobusová nebo železniční doprava

(vlakové zastávky v Popovicích a Rajhradu)
www.idos.cz

SERVIS PRO CYKLISTY
Cyklosport – Jiří Minařík

Masarykova 735, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 088, +420 728 582 379
Fax: +420 547 232 521
E-mail: jir.minarik@tiscali.cz
www.jirminarik.cz
Otevřeno: Po–Pá  	 9.00–18.00
So  	
8.00–11.30

SERVIS PRO ŘIDIČE
Pneuservis – Miloš Dolejš
+ prodej náhradních dílů

Masarykova 101, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 229 523, +420 603 044 205
Otevřeno: 	Po–Pá 	 9.00–18.00

INSTITUCE
Benediktinské opatství Rajhrad

Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 027
E-mail: benediktini@volny.cz
www.rajhrad.cz/benediktini

O víkendu v případě nouze volat na mobilní telefon.

Autoopravna – Vojtěch Polák
Syrovická 619, 664 61 Rajhrad
V případě nouze volat mimo sobotu
na číslo +420 602 522 431

Autodílna – Luděk Schovanec

Malé dráhy 47, 664 61 Opatovice
Tel.: +420 602 786 232 (volat kdykoliv)

Autoopravna – Petr Havlík
Popovice 72, 664 61 Popovice
Tel.: +420 606 151 479

PENĚŽNÍ ÚSTAVY
Česká spořitelna a.s., pobočka Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 229 136, +420 547 229 126
E-mail: pamatnik.rajhrad@quick.cz
www.muzeumbrnenska.cz/rajhrad.htm
Otevřeno mimo pondělí:
květen–září  9.00–17.00
říjen–duben 9.00–16.00

Klášter sester Těšitelek BSJ Rajhrad
Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 075, +420 547 232 535
web.quick.cz/tesitelky

Státní okresní archiv Brno-venkov
Klášter 81, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 425 711
www.mza.cz

Masarykova 544, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 067
www.csas.cz
Otevřeno:
Po  	 9.00–12.30 	 13.30–17.00
Út  	 9.00–12.30
St  	 9.00–12.30 	 13.30–17.00
Čt  	 9.00–12.30 	 13.30–16.00
Pá  	 9.00–12.30 	 13.30–15.00
+ BANKOMAT ČS
Česká pošta, s.p., Rajhrad
Masarykova 88, 664 61 Rajhrad
Tel: +420 547 230 047
Zelená linka: +420 800 104 410
www.cpost.cz
Otevřeno:
Po–Pá  	08.00–12.00
 	
13.00–17.00
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Členové mikroregionu + kontakty
Město Rajhrad
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: +420 547 426 811
http://www.rajhrad.cz

Obec Rajhradice
Opatovická 93, 664 61 Rajhradice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 319
http://www.rajhradice.cz

Obec Opatovice
Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 433
http://www.opatovice.eu

Obec Holasice
Václavská č.29, 664 61 Holasice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 229 362
http://holasice.cz

Obec Popovice
Popovice 2, 664 61 Popovice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 155
http://www.obecpopovice.cz

www.mikroregion-rajhradsko.cz
Redakce a texty: Mgr. Ivo Durec
Grafické zpracování: Mgr. Petr Fuchs
Tisk: v.e. TERCIE s.r.o.
Fotografie dodaly obce mikroregionu.
© 2008
Tato brožura vznikla díky prostředkům Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod pro podporu cestovního ruchu v Mikroregionu Rajhradsko, 2008.

