
Vyšší Brod - Cisztercita Apátság 
38273 Vyšší Brod, Cseh Köztársaság
E-mail: cist.klaster@vyssibrod.cz 
Web: www.klaster.vyssibrod.cz
tours@vyssibrod.cz
+420 380 746674
GPS: 48.620839 , 14.308993, fizető automatás parkoló, előre kell megvásárolni a kívánt 
időre a parkolójegyet, 5 CzK/óra.
Nyitva tartás: 9:30 – 11:30 és 12:30 – 17:00, látogatás óránkénti indulással, 60 perc.
Belépődíj: felnőtt 95 CzK, nyugdíjas 75 CzK.

Vyšší Brod kolostor egyik legnagyobb kolostor Csehországban, 
33 km-re Cesky Krumlov-tól délre, a legdélebben fekvő 
település.. 

A cisztercita apátságot Wok Rozmberk alapította 1259-ben, és 
ma még mindig a székhelye a ciszterci rendnek. A kolostor on 
belül található a gótikus templom, a képgaléria több mint 100 
festményt mutat be barokk mesterektől, mint a Brandl, 
Hirchelly, egy kis kiállítás mutatja be a ciszterci életformát és 

egy 70 000 kötet tartalmazó könyvtár.

A Bohemian Forest lábainál, gazdagon erdős, romantikus tájban fekszik, a Moldva folyó felső jobb 
partján város fölé emelkedve. Vyšší Brod (Altovadum latin, német Hohenfurth) Ciszterci Apátság 
alapítója WOK Rosenberg 1259.VI.1.-ban, a legenda szerint hálából, hogy megmenekült a 
viharos Moldva folyóból,  mint egy fuldokló ember fordult segítségért Szűz Mária-hoz. A család 
kihalt  1611-ben , a híres cseh arisztokrata család emlékét azóta is őrzik a cisztercita szerzetesek, 
akik  jelenleg próbálják visszaállítani a kolostort a régió szellemi és kulturális központjának.
A Rosenberg-eket követte a Schwarzenberg család 1719-ben. 

1950-1990 között a kolostor Múzeumként működött, a cseh állam fenntartásával. 1991-ben a 
kolostor visszakerült Ciszterciek tulajdonába.

A kolostor temploma szerves része a kolostornak. Alapjai nem sokkal az 
alapítást követően keletkeztek a 13. században, az egész épület elkészültéhez 
mintegy 100 évre volt szükség, a 14. század közepén fejezték be az építkezést.

A templom alaprajza kereszt alakú és keletre tájolt. Két oldal 
hajó azonos magasságú, mint a főhajó. A kereszthajóban 
jellemzően a ciszterci rend templomokra, kápolnák kaptak 
helyet. Néhány méretbeli adata a templomnak: magassága 17,5 
m az ív tetején, hossza 52 m és szélessége 29 méter 

(kereszthajóval). Az összesen 8 oltárok került kialakításra a templomban, a két 
legrégibb: a késő gótikus oltár Szent. Barbara (1525, balra) és a St. Rocha 
(1524, jobbra). A templom nagy orgonája a 19. századból való és a főbejárat fölé 

mailto:cist.klaster@vyssibrod.cz
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dvyssi%2Bbrod%26hl%3Dhu%26client%3Dubuntu%26hs%3Dofb%26channel%3Dfs%26prmd%3Divnsm&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.discoverczech.com/ceske-budejovice/rozmberk.php4&usg=ALkJrhjfVW8Znx2DvzVyFC3l1UhP0jdm4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dvyssi%2Bbrod%26hl%3Dhu%26client%3Dubuntu%26hs%3Dofb%26channel%3Dfs%26prmd%3Divnsm&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.discoverczech.com/cesky-krumlov/index.php4&usg=ALkJrhhaTDEFjeIVrODa_mGHMyXCeIKIsQ
mailto:tours@vyssibrod.cz
http://www.klaster.vyssibrod.cz/


került beépítésre.
A Szent Benedek kápolna 1597-ben épült Rosenberg család hagyatékaként, padlózatában gróf Jan 
Zrinský sírkőve, továbbá az apátok figurális sírkövet a 17 századból. 

A Szűz Mária kápolna egy neogótikus oltár, amely egy táblaképet kapott, amely Szűz Mária-t 
áblázolja a híres, "Vyšší Brod Madonna"-t ábrázolja, amely 1400 körül keletkezett, a cseh festészeti 
iskolától származtatják, a szerző, mint szokás a középkorban, anonim.

Képgaléria az első emeleten, a kolostor nyugati szárnyán kapott helyet.  A 
galériát a szerzetesi feladatokhoz igazytva átépítették új-klasszicista 
stílusban (1835-1838) Charles Jámbor Krumlov építész tervei alapján.
A háromhajós csarnokot toszkán oszlopokkal és cseh boltívek alkotják. A 
galériában elhelyezett gyűjtemény hangsúlyát a cseh barokk festészet adja. 
A legfontosabb festők közé tartozik: Petr Brandl, Jan Kaspar Hirschelly és 

Norbert Grund. A kép gyűjteményt 17 - 18. századi liturgikus tárgyak egészítik ki.

Könyvtár a kolostorban több teremben kapott helyet és 
elsősorban a 19 - 20. századi irodalom képezi a 
gyűjteményt. Figyelemre méltó az apátok portréi a 16 – 19. 
századból, melyek a könyvtár szekrények felett kerültek 

elhelyezésre. 

Filozófiai Hall a kisebb terem melyben a könyvtár működik, a 
különböző irodalmi tudományok, különösen a filozófia kapott benne 
helyet. A mennyezeti freskó témája az Ószövetség, "Salamon bíróság", 
a 18.század második felében keletkezett. Az asztalon üveg alatt látható 
nagyon részletes térkép Bohemia Müller (1720). Az ablakok felett 
latin idézetek kerültek, Szent. Bernard dicséri az oktatás vezetőinek 

mások szolgálatára. A könyvtár jelenleg összesen több mint 70 ezer kötetet, 200 pergament 
kéziratot, 1000 papír és 400 ősnyomtatványt, valamint 1500 előtt nyomtatott könyveket tartalmaz.

Teológiai Hall a nagyobb terme a könyvtárnak, teológiai irodalom átfogó gyűjteménye, figyelemre 
méltó a Biblia több mint 40 nyelven, melyekre fehér disznóbőr kötés került a 18. században, 
köszönhetően az akkor magasan képzett Quirin Mickl apátnak. Az ő képe lóg a bejárati ajtó felett 
45 éves korában (1756). A mennyezeti freskó díszített bibliai téma, de ezúttal az Újszövetségről, a 
falfestményt a a8.században ismét Vyšší Brod konvrš Luke Vavra munkája.

A kolostor épületében került elhelyezésre a Posta Múzeum is, ahol a Posta történetét, eszközökkel 
mutatják be.

A már felújított szárnyban került elhelyezésre a Shoop és egy kávézó is.


