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Mikroregion jest przetkany gęstą siecią oznakowanych i nieoznakowanych szlaków 
rowerowych, które są odpowiednie zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób 
starszych. Mogą oni podziwiać nie tylko słynne zabytki architektoniczne, ale także 
istotne elementy krajobrazu, jakimi są na przykład holasickie topielisko Ludmiła, rajh-
radzka Młynówka, stare koryto rzeki Svratka, pozostałości lasu zalewiskowego, stawy 
w Opatowicach i Svratecka tama w Popowicach.

Najbardziej znaczące wydarzenia kulturalne, jakimi są na przykład koncerty i wystawy, 
są regularnie urządzane w opactwie benedyktyńskim w Rajhradzie i w dalszych insty-
tucjach, które mają siedzibę na jego terenie, jak na przykład w Pomniku Piśmiennictwa 
na Morawach, Centrum Parafialnym w Rajhradzie i Państwowym Archiwum Powia-
towym Brno-venkov. Ale również w pozostałych gminach odbywa się wiele imprez 
kulturalnych i sportowych, na przykład turnieje tenisa, zawody wędkarskie, mecze piłki 
nożnej, imprezy dla dzieci, zloty motocyklowe, bale wiejskie i bale maskowe. W gmi-
nach są miejsca do uprawiania sportów, boiska do gry w piłkę nożną i korty tenisowe, 
które w zimie zmieniają się w ślizgawki publiczne.

Najbardziej znaczący szlak rowerowy, który przecina mikroregion z północy na połu-
dnie, to ścieżka rowerowa Greenways nr 4 Brno – Wiedeń (przez Rajhradice i Opato-
wice), która nawiązuje na morawskie szlaki winiarskie. Dalsze to na przykład ścieżka nr 
404 Slavkov – Moravský Krumlov (przez Rajhradice i Rajhrad) i nr 5172 Židlochovice 
– Moravský Krumlov (przez Holasice).

Drodzy przyjaciele, nie zwlekajcie, przyjeżdżajcie!

Witamy w mikroregionie Rajhradsko!

„Kto nie poznał Rajhradsko, nie poznał Morawy Południowe“. 

Tym prostym, ale trafnym sloganem chcemy zasugerować Wam, drodzy odwiedzający, 
iż Rajhradsko jest niepowtarzalnym kulturowo-historycznym i naturalnym miejscem. 
Zanim ujawnimy Wam jego tajemnice i uroki, poznajcie kilka podstawowych danych.

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Rajhradsko rozpościera się 12 kilometrów na po-
łudnie od miasta Brno, w zalewisku rzeki Svratka, gdzie tworzy jednolite stowarzy-
szenie pięciu gmin. Powstało 16 grudnia 2003 r., najpierw jako Stowarzyszenie Gmin 
Rajhrad, Opatowice i Popowice, a w 2007 roku dołączyły sąsiednie gminy Holasice i 
Rajhradice. Obecnie mikroregion liczy około 6200 mieszkańców i ma powierzchnię 
27 km2. Gęstość zaludnienia z 225 mieszkańcami na 1 km2 znacznie przewyższa 
średnią krajową.

Mikroregion Rajhradsko znajduje się na pograniczu Bobravskiego pogórza (Bobravská 
vrchovina) i Dyjskosvrateckiej kotliny (Dyjskosvratecký úval). Jego terytorium jest w 
znacznej części pokryte obszarami rolniczymi. Północna część regionu Rajhradzkiego 
jest zalesiona gałęzistą bażanciarnią, a mniejsze obszary leśne w postaci gajów i zarośli 
znajdują się wokół biegów wodnych na całym jego terytorium.
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Bardziej tajemnicze i duchowe miejsce w na pierwszy rzut oka nudnawym i równin-
nym krajobrazie w okolicy Brna nie można znaleźć, a być może nawet na całych Mo-
rawach Południowych. Czteropasmówka Brno – Pohořelice wyniesie nas z krzątaniny 
i pośpiechu morawskiego wielkiego miasta do rozległej i spokojnej Svrateckiej niziny. 
Najpierw przyciągnie wzrok widok czołowy na w oddali wznoszące się modre sylwetki 
„południowomorawskich Tatr“ Pálavy, a w lewo znienacka wydźwignie się ta fascynu-
jąca bezkresna kraina, w której ludzie żyją od tak dawna, że z tej historycznej głębi 
zakręci się w głowie.

Tę urodzajną svratecką kotlinę, zamieszkałą od niepamiętnych czasów, od wieków za-
silaną wodą rzeki Svratka i wielu jej odnóg i dopływów, tę życiodajną równinę zalaną 
ciepłym słońcem na północnym wschodzie obramowuje wznoszące się Syroviczkie 
pogorze, na wschodzie Měninzkie pogorze, a na południu niedające się przeoczyć 
górujące kopuły wzgórza Výhon. Koronka Ždánickiego lasa przy dobrej widoczności 
łączy na horyzoncie świat ziemski z niebem.

Jak na dłoni otwiera się krajobraz przypominający bajkowy Eden, przepiękny ogród 
pokryty gajami, zwierzyńcami i laskami, barwnymi polami, sadami i winnicami. Rzeka 
Svratka, ozdobiona okrągłymi wisiorkami srebrnych odnóg, swym powolnym biegiem 
odmierza niekończący się i nieodwracalny czas. Niesie w sobie poselstwo generacji, 
które przy niej przez pięć tysięcy lat rodziły się i umierały, które jej wodą poiły bydło, 
nawadniały swe pola, czy też namaczały glinę, którą ugniatały do ceramiki.

Dawni Słowianie nawet w najlepszych snach nie wyobrażali sobie swego przyszłego 
kraju w takiej postaci, kiedy to w drugim wieku po Chrystusie wyruszyli w kierunku na 
zachód ze swej o wiele bardziej surowej praojczyzny. Po raz pierwszy tu wkroczyli w 
piątym wieku, i tutaj też zostali. Stopniowo budowali swoje siedziby i wytworzyli silny 
układ państwowy, którego ośrodek rozkładał się właśnie na tym terytorium – Rzeszę 
Wielkomorawską. Przeciwko najazdom nieprzyjaciół budowali potężne ufortyfikowa-
ne grodziska. Jedno z dwunastu najbardziej znaczących wyrosło również w tym regio-
nie. Dobrze ukryte w łęgowych lasach i bagnach było dostępne bez uszczerbku tylko 
miejscowym i obeznanym. Grodzisko to nazwali, jakżeby inaczej, rajski gród – Rajh-
rad. W jego okolicy powstawały osady, których nazw nie znamy, ale były one niewąt-
pliwie w żywym kontakcie gospodarczym i społecznym z grodziskiem. W ówczesnym 
złotym wieku tym rajskim krajobrazem kroczyli słynni bracia z Salonik Cyryl i Metody 
wraz ze słowem i pismem, które do dnia dzisiejszego uwznioślają. Okrutne zwroty 
historyczne zmiotły Morawską Rzeszę w przeszłość. Jednakże na ich ruinach kraj po-
nownie zaczął rozkwitać. Czeski książę Brzetysław I, który zabrał Morawy Polakom i 
Węgrom, w połowie XI wieku podarował stary, opuszczony, należący do władcy gród 
brzewnowskim benedyktynom. Do tego dodał również prastare okoliczne wioski, mię-
dzy innymi Rajhrad, Rajhradice, Opatowice i Popowice, później doszły także Holasice. 
Rajski gród zaniknął, ale na jego ruinach został zbudowany benedyktyński klasztor, 
który przejął jego nazwę i rolę. Klasztor stał się punktem centralnym tej wspaniałej 
krainy, którą odziedziczył po Wielkomorawanach, i od stuleci jest jej perłą duchową i 
architektoniczną, aż do dnia dzisiejszego.

Rajhradsko w mgiełce przeszłości
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Aczkolwiek Rajhrad z trzema tysiącami mieszkańców należy do mniejszych miast w 
kraju, swoją długą historią pokona niejedno wielkie miasto. Znaleziska archeologiczne 
wskazują na stałe zaludnienie Rajhradu już pięć tysięcy lat temu. Takie zaludnienie 
nie jest jednak w naszych stronach niczym wyjątkowym. Ważna rola historyczna tego 
miejsca miała dopiero nadejść. Stało się tak po przyjściu Słowian na Morawy, które 
odbywało się stopniowo od V wieku po Chrystusie. W VIII lub IX wieku w Rajhradzie 
zostało zbudowane jedno z dwunastu najbardziej znaczących, należących do władcy 
wielkomorawskich grodzisk! Rajhradzki wielkomorawski gród zaniknął jednak wraz z 
upadkiem państwa wielkomorawskiego na początku X wieku, które wyczerpane we-
wnętrznymi waśniami nie oparło się natarciom powtarzających się węgierskich ata-
ków. Znaczenie tego miejsca na tym się nie zakończyło, wprost przeciwnie. Po wy-
pędzeniu Polaków i Węgrów z Moraw książę Brzetysław I podarował w 1045 roku 
brzewnowskiemu benedyktyńskiemu klasztorowi cellę św. apostołów Piotra i Pawła w 
opuszczonym grodzie o nazwie Rajhrad. Trzy lata później odrodził się tutaj rajhradzki 
klasztor benedyktyński, który stał się przez stulecia centrum duchowym, kulturalnym i 
gospodarczym.

Z powodu wyżywienia klasztor otrzymał także pobliską wieś Rajhrad. Na rozwój wsi 
Rajhrad znacząco wpłynął przywilej margrabiego Przemysła z 1234 roku, który uczynił 
z niej wioskę targową. Od roku 1339 Rajhrad jest w dokumentach nazywany mia-
steczkiem. W 1554 roku opat brzewnowski Jan Chotovský oraz rajhradzki konwent po-
twierdzili status miasteczka dla Rajhradu, zezwolili na używanie starodawnej pieczęci 
i przenieśli na miasteczko uprawnienia karne, nadane klasztorowi przez króla Jana 
Luksemburskiego w roku 1327.

Niebywały rozwój rozpoczął się w Rajhradzie po powstaniu republiki. Wtedy wyrosły 
dwie nowe dzielnice Matlaška i Ostrůvek, a w latach od 1924 do 1929 został zbu-
dowany klasztor Sióstr Pocieszycielek Bożego Serca Jezusa. Po przewrocie komuni-
stycznym obydwa klasztory zostały zajęte przez wojsko ludowe. Pierwotni właściciele, 

bracia zakonni benedyktyni OSB i Siostry Pocieszycielki 
BSJ, do obydwu klasztorów powrócili po dalszym przeło-
mie historycznym w roku 1989. W dniu 27 października 
2000 r. Rajhrad uzyskał status miasta.

Obecnie miasto Rajhrad jest mniejszym ośrodkiem admini-
stracyjnym i kulturowym z kilkoma ważnymi instytucjami 
ponadregionalnymi, którymi są Opactwo Benedyktynów 
Rajhrad, Pomnik Piśmiennictwa na Morawach, Państwowe 
Archiwum Powiatowe Brno-venkov, Kongregacja Sióstr Po-
cieszycielek BSJ oraz Hospicjum św. Józefa. Miasto Rajh-
rad bardzo szybko się rozrasta i powoli staje się ulubionym 
obszarem wypoczynkowym na południe od Brna.

Pierwszy przystanek podczas podróży po regionie Rajh-
radzkim polecamy zrobić Państwu koło opactwa benedyk-
tyńskiego.

Opactwo benedyktyńskie
Kompleks barokowy klasztoru benedyktyńskiego w Rajh-
radzie jest siedzibą najstarszego klasztoru na Morawach, 
który należy także do najstarszych morawskich instytucji 
kościelnych. Biskupstwo ołomunieckie zostało przywróco-
ne w roku 1063, a więc 15 lat po założeniu tego klasztoru 
w 1048 roku. Zwiedzającego zachwyci barokowa pięk-
ność zaprojektowana w roku 1718 przez słynnego archi-
tekta Jana Santiniego Aichla, która była budowana stop-
niowo w latach od 1722 do 1840. W XVIII i XIX wieku 
klasztor zasłynął ze swej biblioteki i naukowej działalności 
wykształconych benedyktynów, na przykład Bonaventury 
Pitra, Rzehorza Volnego, Bedy Dudika i Maurusa Kintera.

Poznaj miasto Rajhrad

1908

1
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Pomnik Piśmiennictwa  
na Morawach
W 2005 roku w klasztorze otwarto Pomnik Pi-
śmiennictwa na Morawach, oferujący zwiedza-
jącym stałą ekspozycję obejmującą najbardziej 
znane osobistości literatury na Morawach od 
VIII do XX wieku, czasowe wystawy i zwiedza-
nie wnętrza zrestaurowanej historycznej biblio-
teki benedyktyńskiej z osiemnastoma tysiącami 
książek. Kompletne zasoby tej słynnej biblioteki 
zawierają 65 tysięcy tomów! Dla społeczności 
oferowane są usługi stałych przewodników,  
a fachowcy mogą studiować w sali do badań 
pomnika prawdziwe skarby literatury. Na te-
renie klasztoru benedyktyńskiego ma siedzibę 
także Parafialne Centrum Rajhrad, które urzą-
dza dużą ilość wystaw i koncertów.

Państwowe Archiwum  
Powiatowe Brno-venkov
W zbiorach i zasobach zrekonstruowanego 
Państwowego Powiatowego Archiwum Brno-
venkov w nowoczesnych i klimatyzowanych 
magazynach ukryte jest ponad 4000 metrów 
dokumentów archiwalnych od końca XIII wie-
ku aż do czasów teraźniejszych. Niestety sala 
do badań jest przystępna jedynie w dniach 
roboczych, tak samo jak niezmiernie roman-
tyczny dziedziniec z fontanną, posągiem św. 
Benedykta i kamienną dekoracją heraldyczną. 
Niepospolite są także wnętrza archiwum, które 
znajdują się w pomieszczeniach byłego browa-
ru klasztornego.

W romantycznym otoczeniu dwóch młynówek można znaleźć w drodze do rajhradz-
kiej bażanciarni pozostałość starego tartaku wodnego, który znajdował się tu już od 
1639 roku. Dokumentuje to dochowany inwentarz o jego wyposażeniu. Tartak, który 
miał jedno koło napędowe na górną wodę, był przez benedyktynów starannie utrzymy-
wany, znajdował się wszakże pomiędzy górnym i dolnym lasem klasztornym. Deski i 
belki cięto tu aż do roku 1919, kiedy to został zlikwidowany.

Pozostałość starego tartaku

Pomiędzy klasztorem i miastem majestatycznie stoi stary rajhradzki młyn, który w nie-
potwierdzonych źródłach wspominany jest już w roku 1092, jednakże z pewnością 
w roku 1340, kiedy w akcie proboszcza Vítka pojawia się młynarz Martin w młynie 
Strumen. Przez całe stulecia młyn był przez benedyktynów poszerzany i powiększany 
aż do teraźniejszej postaci. W XIX wieku młyn miał osiem kół napędowych na dolną 
wodę. Od zeszłego wieku służy jako mała elektrownia wodna.

Rajhradzki młyn „Strumen“

2

3

Jedynie kilkadziesiąt metrów od opactwa benedyktyńskiego można zwiedzić dalsze 
dwa zabytki miasta Rajhrad:
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W zachodniej części Rajhradu znajduje się rozległy kompleks klasztoru Sióstr Pocie-
szycielek Bożego Serca Jezusa, który został zbudowany w latach od 1924 do 1929. 
Kongregację założyła Marie Rosa Vůjtěchová w roku 1915. O dramatycznych losach 
kongregacji można przeczytać na tablicy informacyjnej znajdującej się na ścianie klasz-
tornej przy wejściu do kościoła. Na terenie klasztoru znajduje się siedziba Hospicjum 
św. Józefa i Dom Matki Rosy dla seniorów.

Klasztor Sióstr Pocieszycielek BSJ

Na południowym krańcu Rajhradu znajduje się pomnik tragicznego zdarzenia z końca 
II wojny światowej. Przed obecną średnią szkołą rolniczą 23 kwietnia 1945 r. został za-
strzelony gwardyjski generał-major Armii Czerwonej Maksim Jevsiejewicz Kozyr. Jego 
pojazd przez pomyłkę został naprowadzony do obszaru jeszcze zajmowanego przez 
jednostki niemieckie. Tę tragiczną pomyłkę przypłaciła życiem cała załoga samocho-
du. Ambasada Rosyjskiej Federacji w 2008 roku zaliczyła to miejsce do najbardziej 
znaczących pomników drugiej wojny światowej na terytorium Republiki Czeskiej.

Pomnik generała Kozyra

Najprawdopodobniej od połowy XI wieku Rajhrad i klasztor benedyktyński łączył most 
drewniany z mytem. Za proboszcza Pitra w 1760 roku został zbudowany most kamien-
ny, który służy do dnia dzisiejszego. Budowlę z trzema filarami i izbicami wiedeńskie-
go inżyniera Józefa Aneisa zdobiło pięć posągów świętych i krzyż kamienny wiedeń-
skiego rzeźbiarza Nösmanna. Posągi i krzyż obecnie obramowują drogę na dziedzińcu 
wstępnym klasztoru.

Most Pitra

W 1330 roku w miejscowości został zbudowany dom modlitwy Podniesienia 
Krzyża Świętego, aby wierzący mogli również w czasie powodzi uczestniczyć w 
nabożeństwach. Budowla została powiększona w roku 1683 przez proboszcza Arleta, 
a w roku 1766 przebudowana na sposób barokowy przez proboszcza Konrada. Do 
godności kościoła parafialnego został wyniesiony w roku 1767. Na cmentarzu, koło 
wschodniej strony kościoła znajduje się pomnik zmarłych benedyktynów, w którym są 
także pochowani opaci i wybitni naukowcy, jak na przykład dr. Beda Dudík, dr. Řehoř 
Volný, dr. Pavel Vychodil oraz wielu innych.

Kościół Parafialny Podniesienia Krzyża Świętego

Kamienna fontanna z XVIII wieku została zakupiona od miasta Brno po jego pożarze w 
roku 1868. W jej miejscu pierwotnie znajdował się pręgierz, a od roku 1795 pierwsza 
fontanna z drewnianym wodociągiem, który w latach od 1892 do 1896 został wymie-
niony na żelazny. W miejscu barokowego posągu św. Floriana znajdowało się wejście 
do dużej piwnicy gminnej, które obecnie jest zasypane. W górnej części rynku, przed 
ratuszem znajdował się posąg T. G. Masaryka, który nie przetrwał przełomów histo-
rycznych. Posągowi T. G. Masaryka w ponadnaturalnym rozmiarze od artysty rzeź-
biarza Hořavy koło Szkoły Podstawowej T. G. Masaryka w dzielnicy Matlaška jakoby 
cudem to się udało.

Zabytki w ulicy Miasteczko  
i posągi T. G. Masaryka

Brązowa płyta na dworcu przypomina, że pomiędzy Rajhra-
dem i Brnem w 1838 roku zaczął jeździć pierwszy regularny 
pociąg na terytorium Ziem Czeskich. Kolej przecięła miej-
scowość dosłownie w jej centrum. Pierwszą jazdę próbną z 
Rajhradu do Brna wykonała lokomotywa Moravia 11 listopa-
da 1838 r., a 15 grudnia uroczyście została zainaugurowana 
komunikacja Brno–Rajhrad. Dopiero 7 lipca 1839 r. został 
oddany do użytku cały odcinek z Wiednia do Brna.

Dworzec i pierwsza jazda pociągiem w 1838 roku
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Wygodnie można przejść dalszym przystankiem w mieście Rajhrad, skorzystać tam  
z posiłków kilku restauracji i następnie kontynuować wędrówkę ponownie wokół opac-
twa benedyktyńskiego do Rajhradic.
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Wybitne osobistości Rajhradu

Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberku
Do najbardziej wybitnych osobistości miasta Rajhrad należy Matouš Ferdinand 
Sobek z Bilenberka (1618–1675), który w 1648 roku został opatem klasztoru 
św. Mikołaja w Pradze, w roku 1665 pierwszym biskupem kralowohradeckim, 
a od roku 1668 piętnastym arcybiskupem praskim.

Antonín Pirmus
Proboszcz Antonín Pirmus (1676–1744) jest nazywany drugim założycielem 
klasztoru, ponieważ zdecydował się na jego kompletną wspaniałomyślną prze-
budowę. W 1718 roku proboszcz ten zlecił bardzo przezornie prace projekto-
we znakomitemu architektowi Janowi Błażejowi Santiniemu Aichlowi (1677–
1723)..

Josef Zelený
Artysta malarz Josef Zelený (1824–1886) był pierwszym nauczycielem rysunku 
Alfonsa Muchy. Jego wielkie płótna zdobią benedyktyński klasztor w Rajhra-
dzie, szereg kościołów na Morawach oraz na przykład także galerię Muzeum 
miasta Brna na Špilberku.

Beda Dudík
Słynny morawski historiograf, benedyktyn dr. Beda Dudík (1815–1890), jest 
autorem wielu studiów i artykułów, a zwłaszcza obszernych Dziejów Moraw 
(Dějiny Moravy) i Dziejów benedyktyńskiego klasztoru w Rajhradzie (Dějiny 
benediktinského kláštera v Rajhradě). Podczas swoich podróży do Szwecji uda-
ło mu się wynegocjować zwrot niektórych wybitnych archiwalnych i literackich 
dzieł, które zostały odwiezione przez Szwedów z naszego kraju w trakcie woj-
ny trzydziestoletniej.

Antonín Halouzka
Kowal i rusznikarz Antonín Halouzka (1860–1901) towarzyszył podróżnikowi 
MUDr. Emilowi Holubowi podczas jego drugiej ekspedycji po Afryce w latach 
od 1883 do 1887. Po ponad trzech latach spędzonych w zupełnej dziczy wy-
czerpana wyprawa przedwcześnie powróciła do domu. Okrutne afrykańskie 
warunki z ośmiu członków przeżyło jedynie pięciu. Pozostali później stopnio-
wo umierali na skutki chorób tropikalnych, oprócz pani Holubowej, która do-
żyła sędziwego wieku.

Marie Rosa Vůjtěchová
Członkini zakonu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza Marie Rosa Vůj-
těchová (1876–1945) w 1915 roku przy wsparciu biskupa dr. Huyna założyła 
nową kongregację pojednawczą. Marie Rosa została jej pierwszą Matką przeło-
żoną i na swoich ramionach niosła ciężar całej szybko rozwijającej się kongre-
gacji. Matka Marie Rosa umiera niedługo po wojnie, nie przeczuwając, że jej 
następczyni Marie Marta Vintrová zostanie przez reżim komunistyczny bezpod-
stawnie skazana na 17 lat więzienia.

Jak żyje dzisiaj Rajhrad

Benedyktyński klasztor w Rajhradzie stał się po czterdziestoletnim okresie gwałtow-
nego zawieszenia ponownie nosicielem wysokiej kultury i wykształcenia. W opackim 
kościele św. Piotra i Pawła odbywają się koncerty muzyki poważnej, w Pomniku Pi-
śmiennictwa na Morawach wystawy stałe i czasowe, konferencje naukowe, badane są 
tu przedmioty artystyczne, które dochowały się do dnia dzisiejszego, a także studiuje 
się w starych mądrych księgach, które uczą nas o zaletach i błędach naszych przod-
ków. Centrum Parafialne Rajhrad w swoich uroczych pomieszczeniach klasztornych 
przedstawia interesujące wernisaże współczesnych artystów, a w okresie adwentu tra-
dycyjną wystawę rozmaitych jasełek. Rajhradzka parafia, do której należą wszystkie 
gminy mikroregionu, ma własny Rajhradzki zespół muzyczny ze znakomitym pozio-
mem jakości wykonania, a jego koncerty mają wysoki poziom artystyczny.

Bardzo atrakcyjna i licznie odwiedzana przez widzów bywa rekonstrukcja bitwy hi-
storycznej z okresu wojny trzydziestoletniej, którą za klasztorem benedyktyńskim raz 
na dwa lata urządza Morawska Grupa Szermierki Asmodeus. W wieczór poprzedza-
jący bitwę wojsko w mundurach z tamtych czasów przechodzi przez całe miasto w 
pochodzie z pochodniami, i w ten sposób zaprasza na dalszy dzień, który jest wypeł-
niony nie tylko samą bitwą, ale także koncertami muzyki ówczesnej i folklorystycznej, 
pokazem starych rzemiosł, jarmarkiem oraz oględzinami szwedzkiego i austriackiego 
obozu wojskowego. Niecodzienna rajhradzka bitwa za każdym razem przyciągnie ty-
siące widzów.

Tysiące ludzi z najszerszej okolicy regionu Rajhradsko co roku przyciąga do starodaw-
nej alei pomiędzy Rajhradem i klasztorem odpust Piotra i Pawła. Wielobarwna mie-
szanina karuzel, różnych atrakcji i stoisk, które w tym miejscu regularnie się pojawiają 
w weekend przed świętem św. Piotra i Pawła, rozciąga się pomiędzy centrum miasta i 
klasztorem benedyktyńskim na obszarze całego jednego kilometra.

Rajhradzka bażanciarnia każdego roku w sobotę po Międzynarodowym Dniu Dziecka 
przeistoczy się w autentyczny, prawdziwie Bajkowy Las. Każdego przybysza przywita 
sama królowa, a następnie każdy z napięciem oczekuje tego, jakie bajkowe postacie w 
lesie się znajdują. Udane Bajkowe Lasy od kilku lat urządza Stowarzyszenie Obywatel-
skie Kalamajka we współpracy z Klubem Szkolnym przy SZP T. G. Masaryka Rajhrad.

Rajhrad staje się nowoczesnym miastem, które obok tradycji folklorystycznych żyje  
i rozwija się dzięki budowaniu nowych domów mieszkalnych i rodzinnych oraz aktyw-
ności młodej generacji.
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Prehistorycznym osadnictwem mogą się pochlubić także Rajhradice. Interesujące są na 
przykład znaleziska archeologiczne z epoki żelaza, która tutaj pozostawiła po sobie po-
zostałości horakowskiej kultury. Obecność Rzymian na terytorium Rajhradic w niespo-
kojnych czasach wojen markomańskich dowodzą z kolei odkrycia archeologiczne w 
okolicy byłego klasztornego spichlerza. Bardzo stara jest również nazwa miejscowości, 
oznacza bowiem wieś ludzi przybyłych z Rajhradu – Rajhradanie. Wioski Rajhradice i 
Loučka, które spłynęły w roku 1951 do jednej miejscowości, są obydwie wspomniane 
w Dokumencie Brzetysława z roku 1048. Zostały wówczas podarowane nowo założo-
nemu klasztorowi w Rajhradzie, ale dochody z karczm obydwu wsi zostały przeznac-
zone dla benedyktynów w Brzewnowie (Břevnov). Rajhradice i Loučka przez całe stu-
lecia były klasztornymi wioskami poddańczymi. Najstarsza wzmianka o Rajhradicach 
w źródłach archiwalnych pochodzi z roku 1292, a o Loučce z roku 1349. Od początku 
XV wieku znajdował się tu ważny folwark klasztorny, a od XVII wieku miejscowość mi-
ała wolny folwark i wolny ratusz. Rajhradice wsławił w całym kraju muzyk Vlasta Redl 
pieśnią „A te Rehradice“. Utwór powstał zainspirowany pieśnią ludową zapisaną przez 
Františka Sušila, który w roku 1835 włączył ją do swego pierwszego zbioru.

Ze względu na ilość mieszkańców Rajhradice są po mieście Rajhrad drugą największą 
gminą mikroregionu – stały pobyt ma tu ponad 1200 osób. Miejscowi zrzeszają się 
w wielu aktywnych stowarzyszeniach, jak na przykład w Myśliwskim Stowarzyszeniu 
Svratka, Klubie Sportowym Rajhradice, Stowarzyszeniu Obywatelskim Rajhradická sie-
lanka i na przykład Stacji Pszczelarskiej Rajhradice. W Rajhradicach pielęgnowane są 
zwyczaje ludowe bodajże najlepiej ze wszystkich gmin mikroregionu. Dziewczęta na 
śmiertelną niedzielę wynoszą Moranę, chłopcy całą wioskę nagłośnią wielkanocnym 
grzechotaniem, kiedy „odlecą dzwony do Rzymu“ i następuje autentyczne, prawdziwe 
wiejskie wielkanocne chłostanie, czyli dyngus. Regularnie obchodzi się tu Stanisławskie 
i Babskie uroczystości i uroczystości św. Scholastyki. Rajhradice stopniowo stają się 
nowoczesną wioską z dużymi możliwościami. We wschodniej części gminy krzyżują 
się dwa dalekobieżne szlaki rowerowe, tzw. Bursztynowa ścieżka (Jantarová stezka) i 
ścieżka Jihlava – Český Těšín.

Odwiedźcie Rajhradice
Klasztorny spichlerz kontrybucyjny zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku jest w 
Rajhradicach niedającą się przeoczyć monumentalną budowlą. Ta doniosła budowla 
z upodobaniem zamieszczana jest na wielu obrazach i dokumentach graficznych w tle 
wedut benedyktyńskiego klasztoru. Spichlerz służył do przechowywania zboża z całej 
klasztornej posiadłości. Patent z roku 1788 postanawiał, iż tak musiał czynić każdy 
poddany, który miał grunty uprawne, a to w ilości jednorocznego letniego i zimowego 
zasiewu na trzy lata. Klasztorny spichlerz zwierzchnictwa został zbudowany w bez-
piecznej odległości od Rajhradic, aby nie został zagrożony przez ewentualny pożar.

Spichlerz klasztorny

Kaplica św. Scholastyki, siostry św. Benedykta z Nursji, została zbudowana w 1897 
roku. Nad ołtarzem znajduje się obraz świętej namalowany przez Jana Jerzego Etgensa  
i podarowany kaplicy przez opata Korčiana, który tę kaplicę wyświęcił 25 lipca 1898 r. 

Kaplica św. Scholastyki

Na rozległym placu wiejskim do 1951 roku samodzielnej miejscowości Loučka znajdu-
je się od 1848 roku malownicza dzwonnica. Została wówczas zbudowana w miejscu 
pierwotnej drewnianej dzwonniczki.

Dzwonnica w miejscowości Loučka

W miejscowości Loučka obecnie mieszka i pracuje artysta rzeźbiarz Jaroslav 
Buncko (*1959), którego dzieła są znane także daleko poza granicami naszego 
państwa. Sklepik z galerią można znaleźć w Rajhradicach.

Jaroslav Buncko
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Tama rzeczna z roku 1848, która nadaje kierunek nowego koryta rzeki Svratka. 

Svratecka tama13
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Gmina Opatowice (Opatovice) ma prastarą historię. Przecież w jej katastrze mieszkali 
ludzie już w czasach młodszej epoki kamienia, brązu, żelaza i oczywiście także w 
okresie prasłowiańskim, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne! Od poło-
wy XI wieku historia Opatowic dokładnie przez 800 lat jest nierozerwalnie związana z 
niedalekim klasztorem benedyktyńskim w Rajhradzie. Już w 1405 roku zwierzchnictwo 
kościelne miało we wsi folwark gospodarczy. Miejscowa nazwa Opatowice powsta-
ła od pierwotnego nazywania miejscowych „Opatowiccy“, czyli ludzie opata. W ten 
sposób były nazywane wsie, które należały do zwierzchnictwa klasztornego i zostały 
oddane do użytku opata. Najstarszy dokument dotyczący wsi pochodzi z 1349 roku, 
kiedy to została nazwana „de Opatowicz“.

Gmina Opatowice leży w cudownej równinnej krainie, na południowy wschód od 
Rajhradu. Są tu porywające widoki z wijących się dróg do Rajhradic i Blučiny, poprzez 
urodzajne pola, sady i ogrody do benedyktyńskiego klasztoru w Rajhradzie. Można 
spacerować po długiej tamie, okalającej koryto potoku Dunávka. Dlatego też nie jest 
przypadkiem, że przez gminę prowadzi szlak rowerowy Brno–Wiedeń. Na wycieczko-
wiczów, zwłaszcza rodziny na rowerach z małymi dziećmi czy osoby starsze, czekają 
miejsca wypoczynkowe, w miejscowości przyjemna restauracja z ogródkiem i także 
dwa stawy, przy których regularnie urządzane są zawody wędkarskie. Z Opatowic jest 
niedaleko do bluczińskiego krytego basenu i kąpieliska.

Z wycieczki można wygodnie wrócić także bluczińską ścieżką do Wojkowic (Vojko-
vice), i następnie drogą prowadzącą wokół rzeki Svratka, z powrotem na most łączący 
Rajhradice z Rajhradem.

Przyjedźcie do  Opatowic Dominantą gminy, niedającą się przeoczyć, jest Kościół filialny św. Karola Borome-
usza, który stoi w miejscu pierwotnej kapliczki założonej przez proboszcza rajhradz-
kiego klasztoru Celestyna Arleta na końcu XVII wieku. Arlet zbudował ją jako podzię-
kowanie za oszczędzenie miejscowych mieszkańców przed epidemią dżumy, która 
grasowała na Morawach w latach od 1675 do 1676. Po pożarze w roku 1769 w jej 
miejscu została zbudowana w roku 1772 większa kaplica, a w latach od 1868 do 1869 
został zbudowany kościół w dzisiejszej postaci. Największe zasługi w budowie miał P. 
Vojtěch Slouk, rajhradzki benedyktyn i ówczesny opatowicki ksiądz. Jest on również 
autorem obrazu św. Karola Boromeusza za ołtarzem głównym oraz obrazu św. Barbary. 
Kościół jest jednonawowy, ma długość 30 m i szerokość 11,4 m. Z pierwotnej kaplicy 
zdobi kościół posag św. Rozalii. Zegar na wieży pochodzi z byłego konwentu domini-
kanek w Starym Brnie.

Kościół filialny św. Karola Boromeusza

Zabytkiem godnym uwagi jest miniaturowy, kwadratowy cmentarzyk z roku 1865, 
który obecnie znajduje się w centrum miejscowości i przez miejscowych otaczany 
jest niezwykłą troską. Poza Rajhradem i Opatowicami w mikroregionie nie ma innych 
cmentarzy.

Cmentarzyk

Uwadze zwiedzającego miejscowość nie miałyby ujść dwa niecodzienne kamienie 
pojednawcze z pierwszej połowy XVII wieku. Według legendy przypominają one poje-
dynek trzech pojedynkowiczów, którzy pojedynkowali się na pistolety z powodu zdra-
dzonej miłości i wszyscy zginęli. Pierwotnie trzy potężne ociosane głazy oznaczały 
prawdopodobnie miejsce ich pozycji podczas pojedynku.

Kamienie pojednawcze

Dalszym wspomnieniem tragicznego zdarzenia jest tzw. Štátule, kamienne 
wspomnienie zastrzelenia klasztornego myśliwego Josefa Soukala przez kłu-
sownika w roku 1830.

Štátule
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František Hořava
Wybitnym krajanem gminy jest artysta rzeźbiarz i malarz František Hořava (1906–
1974), którego dzieła zdobią galerie, zbiory publiczne i prywatne w Republice 
Czeskiej oraz za granicą. Wykonany przez Hořawę posąg pierwszego prezydenta 
republiki w ponadnaturalnej wielkości stoi na przykład koło Szkoły Podstawowej 
T.G. Masaryka w Rajhradzie.
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Osiedlenie Holasic już w starszej epoce brązu, a więc w okresie 1800–1400 lat przed 
Chrystusem, dokumentują znaleziska archeologiczne tzw. kultury unietyckiej w zachod-
niej części katastru gminy. Z okresu początków słowiańskiego osadnictwa w gminie zo-
stały odkryte ciałopalne groby z naczyniami tzw. ceramiki praskiej oraz z późniejszego 
okresu starosłowiańska ceramika epoki grodziskowej.

Po raz pierwszy Holasice są wspomniane w dokumencie rajhradzkiego proboszcza Mi-
kołaja w roku 1349 jako wieś czynszowa i dziesięcinna, a od tego czasu jej losy są połą-
czone z klasztorem benedyktyńskim w Rajhradzie. We wsi znajdował się folwark wolny, 
w najstarszym okresie rzekomo o charakterze cypla obronnego, który chronił dostępu do 
klasztoru od południa. Słynne są tzw. „holasickie lochy“, rozległe podziemne kryjówki, 
które zostały zbudowane już w połowie XIII wieku w trakcie powtarzających się najaz-
dów tatarskich. Lochy były przez miejscowych wykorzystywane również w trakcie wojny 
trzydziestoletniej i w okresie wypraw napoleońskich na Morawach. W dochowanych 
częściach służyły także podczas walk frontowych w czasie II wojny światowej w roku 
1945. Armia Czerwona właśnie w Holasicach natrafiła na zaciekły niemiecki opór, który 
trwał przez kilka dni. Walki całkowicie zniszczyły miejscowość, a wkrótce po wojnie 
została ona nazwana małym Stalingradem.

W ostatnich latach gmina Holasice szybko się rozwija. W jej katastrze buduje się wie-
le domków rodzinnych, a swoją działalność gospodarczą prowadzą tu znaczące firmy. 
Życie kulturalne i towarzyskie dziewięciuset mieszkańców aktywnie wypełniają bogate i 
urozmaicone czynności miejscowych stowarzyszeń, jak na przykład godowe uroczysto-
ści, obchody wyzwolenia z tradycyjnym udziałem wojskowych stowarzyszeń historycz-
nych, spektakle teatralne, bale piżamowe i maskowe, dni strażaków, dni dzieci, imprezy 
mikołajkowe itp. W katastrze gminy jest słynne lotnisko Klubu Modelarstwa Lotniczego 
Brno i strzelnica śrutowa ing. Romana Kosteleckiego.

Zajrzyjcie do Holasic
Na podwyższonej części placu wiejskiego od 1840 roku stoi kaplica św. Wacława. 
W 1848 roku kaplica została powiększona do teraźniejszej postaci, i od tego czasu w 
święto św. Wacława odprawiana jest tutaj msza święta.

Kaplica św. Wacława

Wspólnym grobem sześćdziesięciu dwóch żołnierzy Armii Czerwonej jest pomnik po-
ległym czerwonoarmistom w centrum miejscowości. Raz na dwa lata odbywają się tu-
taj uroczystości wspomnieniowe o tragicznych dniach walk o Holasice w roku 1945. W 
obchodach uczestniczą członkowie wojskowych stowarzyszeń historycznych z Brna 
i regionu Brneńskiego w historycznych mundurach i z historyczną techniką wojskową.

Pomnik poległym żołnierzom

Koło mostku za torami stoi Krzyż kamienny z 1810 roku, który znajdował się kiedyś 
obok zlikwidowanego cmentarza, założonego w czasie epidemii cholery w 1831 roku. 
W 1838 roku cmentarz usunięto podczas budowy kolei.

Krzyż kamienny

Do najwybitniejszych osobistości gminy Holasice należy Kašpar Jan Kupec z Bilen-
berka (1655–1720). Kašpar Jan, który towarzyszył w dalekich podróżach hrabiętom 
z Kolowrat, w roku 1683 został czeskim sekretarzem Sądu Apelacyjnego w Pradze. 
W 1698 roku nadano mu szlachectwo, a w roku 1708 przetłumaczył na język czeski 
oraz wydał Nowe prawo tortur i gardłowe dla Królestwa Czeskiego, Margrabstwa 
Morawskiego i Księstwa Śląskiego.
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Pozostałość pierwotnego mokradła w zalewisku rzeki Svratka. Przeprowadzana jest re-
generacja tego miejsca, które ma bardzo korzystny wpływ na zbiorowiska roślinne i 
zwierzęce, przede wszystkim chronione rodzaje płazów.

Naturalne topielisko Ludmila21

Kašpar Jan Kupec z Bílenberku
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Również Popowice (Popovice) podarował w 1048 roku książę Brzetysław I brzewnow-
skim benedyktynom po założeniu klasztoru w Rajhradzie. Nazwa miejscowości, która 
powstała poprzez nadanie nazwy ludziom, których wieś należała do popa, a więc Po-
powicy, jest dowodem najstarszego słowiańskiego osadnictwa na Morawach. Starzy 
Słowianie przejęli słowo pop w znaczeniu niższego rangą księdza wprost z języka 
greckiego. Jakby z tumanu przeszłości dzisiaj wypłynęły sylwetki postaci uczonych 
greckich apostołów Cyryla i Metodego... Jednakże osiedlenie Popowic przez człowieka 
jest o wiele starsze. Na szlaku U Chebzů zostały znalezione na przykład narzędzia 
skałkowe, siekiery kamienne, różne neolityczne skorupki i naczynia, na Nívkách nawet 
pozostałości szkieletu z naszyjnikiem z perłami z palonej gliny i namalowanymi niebie-
skimi oczkami z okresu młodszej epoki kamiennej 4500–2000 lat przed Chrystusem.

Od wczesnego średniowiecza przez całe stulecia miejscowość należała do niedalekie-
go klasztoru benedyktyńskiego w Rajhradzie. Pierwsza pisemna wzmianka o Popowi-
cach pojawia się w roku 1406, kiedy znajdował się tu już folwark pański. Szczękanie 
broni i rżenie dziesięciu tysięcy koni w 1683 roku przerażało mieszkańców Popowic 
z niedalekiego ogromnego obozowiska wojska polskiego króla Jana Sobieskiego, które 
tutaj obozowało przed wyruszeniem do walk o ratowanie Wiednia przed Turkami. W 
roku 1914 w Popowicach został otwarty przystanek kolejowy, po Rajhradzie do dnia 
dzisiejszego drugi w mikroregionie. Tego przystanku używają oprócz miejscowych 
przeważnie turyści, którzy przyjemną pieszą drogą poprzez Popowice i bażanciarnię 
w Rajhradzie dotrą wprost do benedyktyńskiego klasztoru koło Rajhradu. Z pewnością 
interesujące jest to, że jeszcze w latach dwudziestych miejscowi chodzili również na 
co dzień w charakterystycznych strojach popowickich, które obecnie są wykorzystywa-
ne podczas gminnych uroczystości, a zwłaszcza tradycyjnych uroczystości w strojach 
ludowych.

Z około dwustu pięćdziesięcioma mieszkańcami i powierzchnią 262 hektarów Popo-
wice są najmniejszą gminą mikroregionu. Swą malowniczością i czystością jednakże 

Podziwiajcie Popowice

Wyrazistym miejscowym zabytkiem jest dzwonnica na placu wiejskim z roku 1857. W 
dzwonnicy znajduje się obraz Nawiedzenia Panny Marii, który namalował rajhradzki 
benedyktyn Vojtěch Slouk. Obraz został podarowany mieszkańcom Popowic w roku 
1868 za pomoc podczas budowy kościoła opatowickiego.

Dzwonnica

Krzyż kamienny z małym ogrodzeniem, który obecnie znajduje się w zachodniej części 
miejscowości koło rozdroża, pochodzi prawdopodobnie z roku 1697, ponieważ ta data 
jest ukryta w łacińskim tekście. Z drugiej strony znajduje się jednakże napis o postawie-
niu krzyża z 1802 roku.

Krzyż kamienny

Pomnik ten należy do najstarszych w całym mikroregionie. Został poświęcony przez 
opata Prokopa Šupa w październiku 1920 roku.

Pomnik poległym w I wojnie światowej

przewyższają wszystkie pozostałe. Droga, która prowadzi do Popowic, dalej już nie 
prowadzi, więc ruch drogowy jest tutaj minimalny. Mieszkańcy Popowic mają wiele 
czynności społecznych: urządzają dziecięce dni, bale maskowe, tradycyjne zawody 
wędkarskie, ostatki, palenie czarownic, publiczne domowe świniobicie i uroczystości 
w strojach ludowych. Inicjatywny Klub Sportowy Popowice organizuje turnieje tenisa o 
nazwie „Strmeński kanarek” („Strmeňský kanár“), tradycyjny turniej w siatkonodze, tur-
nieje tenisa stołowego czy też zawody w rzucaniu strzałkami. Popowice koło Rajhradu 
są prastarą miejscowością z nowoczesną teraźniejszością.
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Staw z basztą rybacką do celów rybołówstwa został poddany gruntow-
nej przebudowie w 2008 roku. Drugi nowo założony wodny i mokra-
dłowy biotop znajduje się przed wejściem do rajhradzkiej bażanciarni.

Staw25
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Mikroregion Rajhradsko obfituje ukrytym pięknem natury, które nieustannie odkrywa-
my i poznajemy. Kataster Rajhradu zdobią na przykład nadzwyczaj ważne białe topole 
i letnie dęby, które znajdują się w rajhradzkiej bażanciarni. Bardzo romantycznym i 
dobrze ukrytym zakątkiem jest czeladnicka wyspa o powierzchni 34 hektarów. Po-
między dwoma starymi naturalnymi ramionami Svratki znajduje się urocza mozaika 
pól, ogrodów i sadów z rozproszonym drzewostanem, w tle z architektonicznie do-
minującym benedyktyńskim klasztorem. Bardzo istotnym elementem krajobrazu jest 
pierwotne koryto rzeki Svratka, które przepływa koło samego Rajhradu. Stara rzeka 
obramowana jest bujnym brzegowym porostem, pojawiają się tu typowe, lubiące wil-
goć oraz mokradłowe rodzaje traw i ziół, a swój dom znalazło tu wiele ryb, ssaków 
i śpiewnych ptaków. Warty odwiedzenia z pewnością jest były górny las klasztorny, 
obecnie rajhradzka bażanciarnia, który jest wyizolowanym kompleksem pierwotnego 
lasu łęgowego z typową florą i fauną.

Jeżeli przejdziemy w dzisiejszych Rajhradicach w miejscach pierwotnej miejscowości 
Loučka na lewą stronę tamy rzeki Svratka z roku 1848, możemy podziwiać widoki na 
równy bieg, w oddali zwężający się, który po obydwu stronach opasany jest pierście-
niami porostów łęgowych. Benedyktyński klasztor z tego miejsca widzialny jest w całej 
swej monumentalności. Nowo wybudowane mokradło w miejscu Blatiny jest pokryte 
roślinami lubiącymi wodę, z zadomowionymi barwnymi wodnymi zwierzętami poczy-
nając, chrząszczami i drobnymi ssakami i ptakami kończąc.

Typową południowoczeską wioskę swymi stawami przypominają Opatowice. Na po-
wierzchniach trzech zbiorników wodnych odzwierciedlają się bowiem romantyczne 

Rajhradsko i naturalne atrakcje

weduty wioski z dominującym kościołem. Okolica stawów, które zdobią wierzby, to-
pole i jesiony, jest ulubionym miejscem wycieczek miejscowych i obeznanych. Pomię-
dzy rzekami Svratka i Dunávka znajduje się miejsce Přední líchy, które jest układem 
czterech porostów liściastych na powierzchni ponad sześciu hektarów i prawie dzie-
więciohektarowy niedaleki łęgowy las w rzecznym zalewisku, który nosi nazwę Zadní 
líchy.
Do rozpoznawalnych znaczących elementów krajobrazu w katastrze miejscowości 
Holasice należy Holasický hliník. Parów z lessowymi ścianami gości roślinność lubiąca 
sucho i ciepło, a swym bogactwem zaskoczy entomofauna. Częściowo zalesiony jest 
drugi parów na południowym krańcu miejscowości. Miejsce Do starej cegielni jest po-
zostałością po wydobywaniu gliny ceglarskiej. Na powierzchni prawie sześć i pół hek-
tara rozkłada się w zalewisku rzeki Svratka Topielisko Ludmila, w którym pozostawiono 
naturalny wodny tryb z mokradłowym zbiorowiskiem roślinnym. Topielisko, opasane 
porostem wierzb, jest domem wielu rzadkich rodzajów płazów. Najcenniejszym ele-
mentem krajobrazu w katastrze gminy jest stare koryto rzeki Svratka, którego długość 
wynosi prawie trzy i pół kilometra.

Osobliwością krajobrazu w katastrze miejscowości Popowice jest Svratecka tama  
o długości 200 metrów oraz zbieg rzeczki Bobrava i Svratka z bujną pokrywą roślin-
ną. Zbiornik Pastvisko w Popowicach został utworzony specjalnie do celów rybołów-
stwa, ale stał się interesującym biotopem. Jest napełniany wodą gruntową i deszczową,  
a porost tworzy na przykład topola czarna, bez czarny, trzcina pospolita i żywokost le-
karski. Strome brzegi stały się naturalnym gniazdowiskiem zimorodka zwyczajnego. Do 
katastru Popowic znacząco wchodzi powierzchnią prawie 60 hektarów licznie przez 
wycieczkowiczów odwiedzana rajhradzka bażanciarnia, która jest wyizolowanym 
kompleksem lasu łęgowego.
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Rajhradsko znajduje się na północnych obrzeżach typowego południowomorawskiego 
obszaru folklorystycznego. We wszystkich gminach mikroregionu regularnie odbywają 
się kostiumowe uroczystości godowe wraz ze wszystkim, co się z tym wiąże. Godowa 
młodzież wiejska z dużym wyprzedzeniem trenuje tańce ludowe, a zwłaszcza godową 
biesiadę, która zazwyczaj bywa punktem kulminacyjnym uroczystości. Stawianie maja, 
zapraszanie miejscowych chodząc od domu do domu, przejęcie prawa godowego od 
wójta gminy, sama zabawa, niedzielna msza, orszak godowy i inne zwyczaje ludowe 
może odwiedzający przeżyć sam każdego roku w Rajhradzie we wrześniu w święto 
Podniesienia Krzyża Świętego, w Rajhradicach na św. Scholastykę, a w jej dzielnicy 
Loučka na św. Stanisława. W Opatowicach gody odbywają się na św. Karola, w Hola-
sicach bywają na końcu września Gody Wacława, a w Popowicach listopadowe Gody 
Marcina. W Rajhradzie regularnie odbywa się również Odpust Piotra i Pawła - zawsze 
w weekend przed świętem św. Piotra i Pawła.

Rajhradsko i jego tradycje

W każdej gminie miejscowe kluby sportowe i kółka urządzają rozmaite 
zawody i turnieje, poczynając od piłki nożnej, i na rzucaniu strzałka-
mi kończąc. Bardzo popularne są zawody wędkarskie na stawach w 
Opatowicach i Popowicach. Uczestniczyć w zawodach może każdy 
po spełnieniu wymogów konkursu. Któż by nie chciał złowić suma o 
długości 195 cm, jak to udało się w Opatowicach w 1999 roku panu 
W. Koláčkowi? O tych imprezach można znaleźć aktualne informacje 
na stronach internetowych gmin.

Po olimpiadzie w Pekinie w roku 2008 chyba najbardziej znanym miej-
scem do uprawiania sportów w mikroregionie jest strzelnica śrutowa 
Romana Kosteleckiego, na której trenuje jego brat oraz złoty olimpij-
czyk David Kostelecký. Strzelnica dla TRAP i SKEET niedaleko od Hola-
sic jest przystępna społeczności od marca do października w czwartki i 
niedziele. Na strzelnicy można wypożyczyć broń i strzelać pod nadzo-
rem instruktora. Więcej na stronie http://www.kostelecky.cz.

Dla wielu będzie wielkim zaskoczeniem, iż Rajhradsko posiada własne lotnisko spor-
towe. I to nie byle jakie. Klub Modelarstwa Lotniczego Brno stworzył w Holasicach 
świetną bazę lotniczą, gdzie organizuje dni lotnictwa oraz różne konkursy, które warto 
zobaczyć. Aktualne imprezy kółka i sylwetki wszystkich pilotów znajdują się na stronie 
internetowej http://www.volny.cz/klmbrno.

Kółka sportowe i zainteresowań 
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RAJHRAD 

Restauracja KLášTeRní TAVeRnA
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 603 283 485, +420 603 283 489
E-mail: akroupova@seznam.cz
Czynna: Po–So 11.00–22.00
 Ne  11.00–20.00
Stylowo urządzona restauracja w autentycznej 
klasztornej tawernie, salonik do imprez towa-
rzyskich, ogródek letni.

Restauracja U KAšny
Městečko 54, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 076
E-mail: UKasny@email.cz
www.ukasny.cz
Czynna:  Út–Ne 11.00–22.00
Restauracja z ogródkiem i salonikiem.

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

Bistro TeReSSA
Masarykova 741, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 602 823 354
Czynna: Po–Ne 10.00–22.00
Restauracja dla niepalących, ogródek na po-
dwórku.

Café BeneDIKTIne 
Masarykova 552, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 079 
Kawiarnia z ogródkiem, ciastka, lody.

Restauracje, bistra, 
kawiarnie, winiarnie i in.

Restauracja nA SIMáLCe
Tovární 22, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 602 790 496
Południowe menu, salonik myśliwski, bilard.

Knajpka BUDKA
Odbojářů, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 608 955 310
Czynna: Po–Pá  14.00–24.00
 So–Ne  15.00–24.00
Posiłki z ogródkiem - obok klasztoru 
Sióstr Pocieszycielek BSJ.

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

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

PIWnICZKA KLASZTORnA
Štefánikova 69, 664 61 Rajhrad  
Tel.: +420 605 074 481, +420 723 235 804 
Czynna: Čt, Pá, So: 18.00–02.00
Wina rajhradzkich piwniczek klasztornych.

RAJHRADICE 
Restauracja U SUPA
Opatovická 20, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 603 423 760
Czynna: Po–Ne  11.00–22.00
Stylowo urządzona restauracja z ogródkiem  
i bilardem.

Knajpka nA KOńCU śWIATA
Spojovací 198, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 608 539 369
Czynna: Po–Pá  15.00–22.00
 So–Ne  10.00–22.00

POPOVICE 
Restauracja POPOVICe
Popovice 12, 664 61
Tel.: +420 728 576 939
Czynna: Út–Pá  18.00–23.00
 So  16.00–24.00
 Ne 15.00–23.00
Restauracja na placu wiejskim z krytym ogród-
kiem i kręgielnią na powietrzu. Sala dla stu 
osób.

HOLASICE
Restauracja U ZLATéHO SRnCe
Brněnská 130, 664 61 Holasice
Tel.: +420 547 230 051
Restauracja myśliwska, rozległy parking, 
ogródek, domowa kuchnia.

Restauracja nA KUžeLně
Holasice 257, 664 61
Tel.: +420 608 442 523
Knajpka na odludziu z widokiem na starą Svrat-
kę. Wnętrze z wielkim kominkiem i kręgielnią. 
Przystanek turystyczny na szlaku do topieliska 
Ludmila.  

Posiłki U HALOUZKů
Holasice 131, 664 61
Tel.: +420 547 229 433
Posiłki, ogródki na zewnątrz.

OPATOVICE
Restauracja KOBRA
Na Hlinkách 328, 664 61 Opatovice
Najbardziej na południe położony przystanek 
w mikroregionie, gdzie można się posilić, przy-
jemny ogródek w spokojnej ulicy.

Gdzie się
       zrelaksować?
RAJHRAD 

Studio ReLAX
Michaela Langová
Masarykova 42, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 777 852 700
Czynna: Po–Pá  8.00–18.00 
 So  8.00–11.00 (na zamówienie)
www.relaxrajhrad.estranky.cz
Solarium, salon fryzjerski, masaże, kosmetyka,
manicure, pedicure, posiłki.

POPOWICE

SAUnA RODZInnA
Popovice 2, , 664 61
Czynna: každoročně od 1.11.–31.3.
Zamówienia pod nr tel. +420 737 305 423

Muzea i galerie
RAJHRADICE 

KOWALSTWO ARTySTyCZne MITTneR
U zvonice 375, 664 64 Rajhradice
Tel.: +420 547 229 829, +420 608 107 107
www: mittner.cz
Kuźnia w stylu starej posiadłości z małym 
Muzeum Kowalstwa.

Galerie FOLKART
Rajhradice č. 294, 664 64 Rajhradice
Tel. +420 604 354 550 (na objednání)
W galerii można obejrzeć dzieła Jarosława  
i Radka Bunckowych.
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Przydatne 
        informacje
POMOC LEKARSKA

Szybka pomoc lekarska: 155
Pomocy lekarskiej dla turystów w przypadku 
konieczności chętnie udzielą w dni robocze 
lekarze pracujący w ośrodku zdrowia w cen-
trum Rajhradu. 
MUDr. štork Josef 
tel. +420 547 232 107, +420 547 230 044
MUDr. Hana Jarošová
tel. +420 547 229 572 
W skrajnej konieczności można zażądać  
o udzielenie pierwszej pomocy lekarzy ma-
jących stały lekarski dyżur w Domie leczenia 
bólu z hospicjum św. Józefa w Rajhradzie, 
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad.   
Tel. +420 547 232 225.

         POLICJA RC
Telefon alarmowy: 158
Policja RC – Komenda Powiatowa Rajhrad
Štefánikova 109, 664 61  Rajhrad 
Tel: +420 547 232 193 
Fax: +420 974 626 443 
E-mail: boooprajhr@mvcr.cz 
www.policie.cz

JAK DO NAS DOJECHAć?
Komunikacja autobusowa lub kolejowa-
(przystanki pociągów w Popowicach i Raj-
hradzie) www.idos.cz 

SERWIS DLA  
KIEROWCÓW
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 
Czynna: Po–Pá   9.00–18.00 
 So   8.00–11.30
 

SERWIS DLA  
KIEROWCÓW
SeRWIS OPOn – Miloš Dolejš
+ sprzedaż części zamiennych 
Masarykova 101, 664 61 RAJHRAD
Tel.: +420 547 229 523, +420 603 044 205
Czynna:  Po–Pá  9.00–18.00 
W weekendy w nagłych przypadkach można  
dzwonić pod numer komórkowy.

AUTOOPRAVnA – Vojtěch Polák
Syrovická 619, 664 61 RAJHRAD
W nagłych przypadkach dzwonić oprócz soboty pod 
numer +420 602 522 431

AUTODíLnA – Luděk Schovanec
Malé dráhy 47, 664 61 OPATOVICE
Tel.: +420 602 786 232 (dzwonić kiedykolwiek)

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

INSTYTUCJE FINANSOWE

ČeSKá SPOřITeLnA a.s., filia Rajhrad
Masarykova 544, 664 61 Rajhrad 
Tel.: +420 547 230 067
www.csas.cz
Czynna:
Po   9.00–12.30  13.30–17.00 
Wt   9.00–12.30 
Sr   9.00–12.30  13.30–17.00 
Cz   9.00–12.30  13.30–16.00 
Pi   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 
Zielona linia: +420 800 104 410 
www.cpost.cz 
Czynna: 
Po–Pá   08.00–12.00
  13.00–17.00 

INSTYTUCJE

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

POMnIK PIśMIennICTWA  
nA MORAWACH
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
Czynne oprócz poniedziałku:
maj – wrzesień 9.00–17.00
październik – kwiecień 9.00–16.00

KLASZTOR SIÓSTR POCIeSZyCIeLeK BSJ  
Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 075, +420 547 232 535 
web.quick.cz/tesitelky

PAńSTWOWe ARCHIWUM POWIATO-
We Brno-venkov
Klášter 81, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 425 711
www.mza.cz

Gdzie można się  
  zakwaterować? 
RAJHRAD 

Pensjonat GARDen
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
Pojemność 40 łóżek, ogródek, zaplecze 
dla rowerzystów i turystyki samochodowej.

Pensjonat CASIOPeA
Marie Cicálková
Masarykova 149, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 547 230 128
Pojemność 12 łóżek.

Pensjonat AJKA
Alena Soukupová
Masarykova 468, 664 61 Rajhrad
Tel.: +420 603 376 566
Pojemność 8 łóżek.

RAJHRADICE 

Pensjonat 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 
Pojemność 12 łóżek, piwniczka winiarska,  
bilard, sauna, wirówka, basen, jazda  
na quadach.

UByTOVnA
Josef Dvořák
Hlavní 76, 664 61 Rajhradice
Tel: +420 731 216 855
E-mail: dvorak.jme@tiscali.cz
Pojemność 7 łóżek.



Członkowie mikroregionu + Kontakty
Miasto RAJHRAD 

Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: +420 547 426 811

http://www.rajhrad.cz

Gmina RAJHRADICe 

Opatovická 93, 664 61 Rajhradice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 319

http://www.rajhradice.cz

Gmina OPATOVICe
Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 433

http://www.opatovice.eu

Gmina HOLASICe
Václavská č.29, 664 61 Holasice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 229 362

http://holasice.cz

Gmina POPOVICe
Popovice 2, 664 61 Popovice, pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 155

http://www.obecpopovice.cz

www.mikroregion-rajhradsko.cz

Redakcja i teksty: Mgr. Ivo Durec

Opracowanie graficzne: Mgr. Petr Fuchs

Druk: v.e. TERCIE s.r.o.

Zdjęcia i załączniki dostarczyły gminy mikroregionu..

© 2008

Niniejsza broszura powstała dzięki wsparciu finansowemu Regionalnego Programu 
Operacyjnego NUTS 2 południowy wschód w celu wsparcia ruchu turystycznego  
w Mikroregionie Rajhradsko, 2008.


