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Za historickými fondy a 
klášterními knihovnami v 

Rakousku           
Marcela Procházková           

 
     Sdružení knihoven ČR pořádalo ve dnech 23.-25. září 2008 zahraniční služební cestu 
do Rakouska. Skupina přibližně třiceti pracovníků knihoven a archivů ze všech koutů 
České republiky se sešla 23. září v 8 hodin ráno u Janáčkova divadla v Brně. Čekalo nás 
třídenní putování za vybranými historickými fondy a klášterními knihovnami Horního a 
Dolního Rakouska. V následujících dnech měl každý z nás možnost seznámit se s 
původem, historií a staletým vývojem těchto klášterů. A co bylo nejdůležitější, navštívit 
starobylé prostory klášterních knihoven. Průvodcem nám byl pan profesor Jaroslav Sýkora 
z Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně.  
 
      Rakousko je synonymem pro krásnou a rozmanitou zemi. Lákadlem jsou nádherná 
příroda, historická města, hrady, zámky, paláce a kláštery. Rakousko je zkrátka rájem pro 
cestovatele všeho druhu. A věřte, když je takovým cestovatelem český knihovník, i jeho 
dušička si přijde patřičně na své. Cesta za historickými fondy a klášterními knihovnami mě 
o tom dokonale přesvědčila. 
 
      V Horním a Dolním Rakousku se nachází mnoho klášterů. Na návrších nalezneme 
sídla benediktinských řádů, jako Göttweig, Klosterneuburg, Altenburg, Melk nebo 
Kremsmünster. V údolích se potom ukrývají převážně cisterciácké kláštery, jako například 
Zwettl. Právě tato zmiňovaná poutní místa jsme navštívili.  
 
      Göttweig  
 
      Klášter Göttweig byl první zastávkou na naší cestě. K jeho monumentální stavbě jsme 
dorazili 23. září kolem poledne. Klášter stojí na hoře ležící 260 m nad Dunajem na 
jihovýchodním okraji údolí Wachau v Dolním Rakousku. Vybudován byl roku 1083 z 
popudu biskupa Altmanna. Svatý biskup Altmann vysvětil klášter dne 9. září 1083. Do 
kláštera povolal členy řádu řeholních kanovníků sv. Augustina. Tyto řeholníky však po 11 
letech života v Göttweigu vystřídali v roce 1094 benediktinští mniši. Za celou dobu své 
existence prošel klášter velkými hospodářskými těžkostmi, které však byly úspěšně 
překonány. Do kláštera patřilo na jaře roku 2005 celkem 61 mnichů. Mniši mají mnoho 
úkolů. Zajišťují provoz kláštera a kostela, vedou dům pro mládež, vypomáhají v duchovní 
správě v okolí, pečují o umělecké sbírky v klášteře, připravují koncerty a různé akce pro 
turisty a širokou veřejnost, pečují o hosty a spravují barokní a příruční knihovnu. 
 
      Knihovna göttweigského opatství čítá přibližně 150 000 svazků, z toho 1 150 rukopisů. 
Stěžejními oblastmi jsou teologie a historie. Ke zhlédnutí se nabízí vzácná bible z 
göttweigského knižního fondu. Reprezentativní exempláře jsou vystaveny v muzeu 
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opatství. Knihovna není běžně přístupná veřejnosti. Prohlídky jsou určeny pouze pro 
odborné publikum po předchozí domluvě s knihovníkem.  
 
      Klosterneuburg 
 
      Klosterneuburg je malé město nacházející se na Dunaji severně od Vídně. Navštívili 
jsme ho 23. září odpoledne. Největším lákadlem pro návštěvníky je téměř 900 let starý 
stejnojmenný klášter. Klášter založil v roce 1114 markrabě Leopold III. Za vlády císaře 
Karla V. pak došlo k barokní přestavbě budovy kláštera. Klosterneuburg je vyhlášený 
svými sakrálními uměleckými sbírkami. Největším pokladem je "Verdunský oltář", který je 
považovaný za nejlépe zachované středověké umělecké dílo svého druhu. Jméno získal 
po Mikuláši z Verdunu, umělci, který koncem 12. století dokončil zlatnické práce na tomto 
oltáři. Dalším pokladem klosterneuburského opatství je knihovna. 
 
      Knihovna opatství Klosterneuburg obsahuje přibližně 250 000 svazků, z toho 1 250 
rukopisů a 850 inkunábulí. Mezi zajímavé exempláře patří Leopoldova bible (1. polovina 
12. století), Velká klosterneuburgská bible (14. století) a četné rukopisy z vídeňské dílny 
(15. století). Knihovna není přístupná veřejnosti. Své dveře otevírá pouze vědcům a 
badatelům.  
 
      Altenburg 
 
      Benediktinský klášter Altenburg, který nás přivítal 24. září v ranních hodinách, leží 5 
km jihozápadně od města Horn v Dolním Rakousku. Založen byl v roce 1150. Klášter se 
honosí pěti nádvořími, kostelem a v okolí rozlehlým upraveným parkem. Pýchou mu je také 
knihovna s původními skříněmi, freskami, sochami a malbami. 
 
      Knihovnu altenburgského opatství postavil a roku 1743 dokončil stavitel Joseph 
Munggenast. Dekoraci tří kopulí zhotovil Paul Troger, který zde vyobrazil 4 fakulty. 
Knihovna obsahuje kolem 8 000 svazků. Tyto svazky byly roku 1678 z velké části jednotně 
svázány do vepřové kůže. Mezi zajímavé exempláře knihovny patří přibližně 50 rukopisů z 
12. století a prvotisky. Prostor knihovny slouží v letních měsících jako koncertní sál. 
Pravidelně zde vystupuje se svým programem Altenburgský chlapecký pěvecký sbor. 
Knihovna je veřejně přístupná. Prohlídku je možné uskutečnit na základě objednávky.  
 
      Zwettl 
 
      Cisterciácký klášter Zwettl se nachází 3 km severovýchodně od stejnojmenného 
dolnorakouského města Zwettl. 24. září dopoledne se stal naší další zastávkou. Klášter 
roku 1138 založil Hadmar z Kuenringu. Během století byl mnohokrát poničen požáry i 
válkami. V roce 1651 v něm žili jen tři mniši. V 18. století proběhla rozsáhlá barokní 
obnova celého kláštera. Jeho dominantou je kostel Panny Marie s 90 m vysokou věží. 
 
      Klášterní knihovna v současnosti čítá 50 000 svazků. Nalezneme zde řadu inkunábulí a 
rukopisů. Interiér knihovny je vyzdoben freskami Paula Trogera.  
 
      Putování mezi jednotlivými kláštery nám obohatilo krátké zastavení v malebném 
městečku Dürnstein. Dürnstein leží ve Wachau, rakouské turistické oblasti na břehu 
Dunaje. Jak jsme se dozvěděli od pana profesora Sýkory, v roce 1192 tady byl údajně 
vězněn anglický král Richard Lví srdce. Hlavní pamětihodností Dürnsteinu je barokní farní 
kostel z let 1721-1725 s modrobílou věží, která ční vysoko nad město. Městečko je 
obklopené vinicemi a protkané křivolakými kamennými uličkami. Prosycené je vůní vína a 
meruněk. Nabízí krajinově velkolepé výhledy na údolí Dunaje. Protože nám byl čas 
neúprosně v patách, zamířili jsme k dalšímu pozoruhodnému místu. Byl jím klášter Melk.  
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      Melk 
 
      Barokní klášter Melk se nachází uprostřed světového kulturního dědictví Wachau 
přímo nad Dunajem. Když navštívíte toto benediktinské opatství, jako byste se ocitli v 
přepychovém zámku. 24. září k večeru jsem se tak cítila i já. Dnešní podoba kláštera 
pochází z přestavby v první polovině 18. století. Benediktini tam ale žijí téměř tisíc let. 
Prohlídka kláštera v Melku začíná na tzv. prelátském nádvoří. Návštěvníci si mohou 
prohlédnout císařskou galerii, Mramorový sál, klášterní kostel sv. Petra a Pavla a obvykle 
také barokní knihovnu. Naše výprava bohužel to štěstí pro tentokrát neměla. Knihovna byla 
právě uzavřena pro veřejnost. Vstřícná průvodkyně nás alespoň několika slovy seznámila 
s její dnešní podobou.  
 
      Knihovna benediktinského opatství v Melku obsahuje téměř 100 000 svazků 
rozdělených do několika místností. Uloženo je zde na 1 800 rukopisů a 750 inkunábulí. 
Stěžejními oblastmi jsou teologie a historie. K nejvzácnějším exemplářům klášterní 
knihovny patří zlomek rukopisu Písně o Nibelunzích (konec 13. století). Tento rukopis je 
společně s dalšími vybranými rukopisy vystavován v centrální vitríně knihovny. Knihovna je 
obvykle veřejně přístupná. V rámci prohlídek opatství je přístupný velký knihovní sál s 
předsíní. Rovněž je možné vědecké využití knihovny, avšak pouze na základě předchozí 
objednávky. 
 
      Poslední den našeho zájezdu 25. září nás při cestě domů čekalo ještě jedno 
nahlédnutí do říše klášterů. Patřilo největšímu benediktinskému klášteru v Rakousku.  
 
      Kremsmünster 
 
      Největší benediktinský klášter v Rakousku najdeme 35 km jihozápadně od Lince v 
Horním Rakousku. Založil ho v roce 777 bavorský vévoda Tassilo III. Je až s podivem, že 
existence kláštera trvá více než 1200 let. Současnou podobu získal komplex se šesti 
nádvořími až při barokní přestavbě v 17. a 18. století. Ke klášteru náleží kostel sv. Agapéta 
a na jižní křídlo navazuje tzv. Matematická věž, původně astronomická observatoř a 
přírodovědné muzeum. Devítipatrová věž je vysoká 51 m. V jejích jednotlivých patrech jsou 
umístěny bohaté fyzikální, geologické, biologické a etnografické sbírky. Meteorologické 
záznamy se zde vedou nepřetržitě po více než 250 let.  
 
      Klášterní knihovna kremsmünsterského opatství obsahuje přes 100 000 svazků, 792 
prvotisků, 416 středověkých rukopisů a Codex millenarium, vzácný iluminovaný evangeliář 
z 8. století. Knihovnu vybudoval roku 1690 Carlo Antonio Carlote. Je stavbou galeriového 
typu. Její délka dosahuje 65 m. Knihovna je veřejně přístupná v rámci prohlídky opatství. 
Pro vědce je otevřena po domluvě s knihovníkem.  
 
      Nedávno jsem někde četla, že "kláštery jsou střechou pro duši". Při vzpomínce na 
putování po klášterech Horního a Dolního Rakouska dávám tomuto výroku za pravdu. 
Zmiňovaná služební cesta pro nás byla přínosná nejen z profesního, ale i z osobního 
hlediska. Byla příjemným vytržením z každodenního pracovního koloběhu. Nabídla tolik 
potřebný odpočinek a relaxaci. Sešla se při ní bezvadná parta lidí, které spojoval zájem o 
kulturu a historii. A to vše za příjemného doprovodu pana profesora Jaroslava Sýkory. 
Zkrátka a dobře, cesta do Rakouska se vydařila a lepšího průvodce jsme si nemohli přát.  
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