
Klášterní hostinec  
s hotelem 
Ranní snídaně v klášteře,  
rodinný oběd se švábskými 
lahůdkami či večeře ve dvou  
při svíčkách – klášterní hosti-
nec nabízí každému pestrou  
nabídku chutí. Lze tu uspo- 
řádat svatby, konference  
i rodinné slavnosti (až pro 300 
hostů). V tříhvězdičkovém  
hotelu Superior je k dispozici 
více než 25 světlých komfort-
ních pokojů, které splňují  
moderní standardy.

Klášterní obchůdek  

Vhodné dárky k příležitostem, 
jako je křest či první svaté  
přijímání, lze najít v klášterním 
obchůdku. Milovníci knih zde 
naleznou náboženskou  
literaturu a CD, stejně jako 
devocionálie či dekorace do 
domácnosti. Připomeňme ještě 
vynikající výběr vín a lihovin, 
jakož i gurmánské pochutiny – 
v klášterním obchůdku může 
každý objevit mnoho dárků, 
které potěší.

„Vzdělávání tak pestré jako  
život sám“ – Vzdělávací  
centrum pro rodinu, prostředí  
a kulturu nabízí pod tímto  
heslem po celý rok kulturní  
a pedagogické programy pro 
děti a mládež, rodiny, senio-
ry, školní třídy a skupiny všeho 
druhu. 
Jeho moderní a dobře  
vybavené prostory s kapacitou 
až 150 účastníků si můžete  
rezervovat i pro své vlastní  
akce a semináře. Pro vícedenní 
aktivity je možno využít až 120 
lůžek v 55 pokojích.

Klášter 

V Roggenburgu a jeho okolí 
premonstráti žijí a působí již 
více než 800 let. V 21. století, 
po restaurování budov  
a venkovních barokních  
prostor, září tento klášter  
řeholních kanovníků no-
vým jasem. Kostel, muzeum 
i klášterní zahrada se svým 
břečťanovým labyrintem  
poskytují v každém ročním  
období působivý zážitek. 

l	 Výstavy  
 umění

l	 Břečťanový labyrint,  
 zahrada

l	Bylinná zahrádka

l	Lesní pavilon s výstavou

l	Klášterní muzeum

l	Zahradní restaurace

l	Klášterní kostel

l	Hřiště l	Hotel  
 Horní brána
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Klášterní hostinec s hotelem
Klosterstraße 2
89297 Roggenburg
Tel. (0 73 00) 9 21 92 -0
klostergasthof@kloster-roggenburg.de

Vzdělávací centrum pro rodinu,  
prostředí a kulturu
Klosterstraße 3 · 89297 Roggenburg
Tel. (0 73 00) 96 11 -0
bildungszentrum@kloster-roggenburg.de

Premonstrátský klášter Roggenburg
Klosterstraße 5
89297 Roggenburg
Tel. (0 73 00) 96 00 -0
kontakt@kloster-roggenburg.de

Klášterní obchůdek Roggenburg
Klosterstraße 1
89297 Roggenburg
Tel. (0 73 00) 9 21 92 -750
klosterladen@kloster-roggenburg.de
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Klášter 
Roggenburg
Nový život  
ve starých zdech
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Začátky

Podle tradice založili klášter 
Roggenburg okolo roku 1126 
hrabě Bertold von Bibereck 
se svou manželkou a bratry 
Konrádem (biskupem v Chu-
ru) a Žibřidem (Siegfriedem, 
kanovníkem v Augšpurku).  
První premonstráti (řád  
založil sv. Norbert roku 1121 
v Prémontré ve Francii) přišli  
z blízkého kláštera Ursberg.  
Kvetoucí klášter byl roku  
1444 povýšen na opatství  
a roku 1544 se stal opatst-
vím říšským. Přečkal pohromy 
německé selské války, zmatky 
reformace i bídu za války se 
Švédy.

Rozkvět

V požehnaném 18. stol. 
vytvořilo trojhvězdí velkých 
opatů Dominika Schwaninge-
ra, Kaspara Geislera a Geor-
ga Lienhardta barokní svět, 
který dnes máme před očima. 
Kolem roku 1732 byla zahá-
jena stavba západního křídla 
klášterních budov. Práce na roz- 
sáhlém klášterním kostele se 
dvěma věžemi byly zakončeny  
slavnostním posvěcením  
v říjnu roku 1758. Jižní křídlo 
klášterního komplexu bylo  
dokončeno roku 1766. 
Následující léta, ztížená péčí 
o strádající uprchlíky, utíkající 
z revoluční Francie, válečnými 
zmatky, pleněním a obrovský-
mi válečnými náhradami,  
přivodily klášteru velké škody.

Zrušení

Po té co byl roku 1801 v Luné-
ville uzavřen mír mezi Francií  
a Rakouskem, sekularizaci už  
nebylo možno zastavit. 
Dne 4. září 1802 bylo roggen-
burské říšské opatství obsazeno 
bavorským vojskem a 29. listo-
padu téhož roku byl poslední 
opat Tadeáš Aigler zbaven úřa-
du a konvent, čítající tehdy 36 
kanovníků, byl zrušen. Veškeré 
snahy opata a konventu, aby 
společný život pokračoval, se 
ukázaly marné.

Nový začátek

180 let po sekularizaci se  
premonstráti do svého dří- 
vějšího kláštera vrátili. 
Opatství ve Windbergu u obce 
Bogen v Dolním Bavorsku roku 
1982 převzalo roggenburskou 
farnost. Cílem této iniciativy 
bylo obnovení někdejšího  
premonstrátského kláštera  
v Roggenburgu. Roku 1986 byl 
roggenburský klášter znovu  
zřízen i oficiálně a 8. listopadu 
1992 byl opatstvím ve Wind- 
bergu povýšen na závislý  
priorát.

Opětné osídlení

Od opětovného osídlení kláštera 
se klášterní společenství snaží  
o sanaci budov a o nalezení  
vhodných způsobů, jak klášterní 
areál využít. Po rozsáhlých  
renovacích tak dřívější západní  
hospodářský dvůr „Prelátská 
zahrada“ mohl být roku 2001 
posvěcen a otevřen jako Dům 
umění a kultury. Roku 2002  
– tedy o rok později –  
následovalo zprovoznění  
novostavby vzdělávacího centra 
pro rodinu, prostředí a kulturu. 
Ve stejném roce otevřely své 
brány též klášterní hostinec,  
hotel a klášterní obchod.

Sanace kláštera

V letech 2008 až 2015 byl 
klášter Roggenburg sanován  
a renovován. Roku 2006 se  
zjistilo, že klášter je v dezolátním 
stavu, což zavdalo podnět  
k jeho celkové sanaci.  
Vlhkost a dřevomorka daly 
zdem, baroknímu krovu  
a celému trámoví notně zabrat. 
Dvě stě let, kdy řeholníci  
budovy neužívali, způsobilo 
mnoho škod. Bylo třeba zbourat 
přístavby, také štuky a fresky  
vykazovaly značné škody.  
Podmínky, v nichž konvent  
bydlí, byly přizpůsobeny  
současným standardům.

Klášterní zahrady

Od roku 2015 získávaly novou 
podobu i venkovní prostory. 
Důkladný průzkum umožnil 
nalézt původní polohu zahrad 
a následně jejich obnovení.  
Terasovité zahrady na jižní 
straně jsou upraveny podle  
historického, barokního vzoru. 
V jedné části meditační  
zahrady vznikl břečťanový  
labyrint. Klášterní bylinnou 
zahradu tvoří 12 záhonů, na 
nichž roste asi 150 různých 
druhů léčivých bylin. Prostor  
je rozdělen na 2×6 záhonů.  
V první části je každý záhon 
věnován jedné významné 
osobnosti klášterní medicíny 
minulosti. Dalších šest záhonů 
je osázeno léčivými bylinami, 
užívanými v klasické školní a 
lidové medicíně.

Živý klášter

Hlavními oblastmi zájmu  
roggenburských premonstrátů 
byly a jsou po celá staletí  
budování společenství a pasto-
race, zvláště pastorace farní, 
ale i další oblasti pastorační 
péče, jak se na daném místě 
nabízejí. Současný konvent  
v Roggenburgu navazuje na  
intelektuální a duchovní  
kořeny této bohaté tradice. 
Pastorace ve školách, péče  
o lidi v nouzi, doprovázení lidí  
v hospici – to jsou další obla-
sti jeho činnosti. Zvláštní místo 
má také péče o církevní  
hudbu.

1126
Stiftung der Grafen von Bibereck

1732
Neubau der Klostergebäude

1802
Säkularisation, Aufhebung des Klosters

1982
Wiederbesiedelung

1997
Beginn der umfassenden Bautätigkeit

2002
Eröffnung Bildungszentrum und Klostergasthof

2017
Ende der Sanierungsmaßnahmen

Podobizna zakladatele  
(na chodbě před refektářem)

Klášterní kostel, vystavěn 1752-1758 Dezolátní stav areálu kláštera  
v 70. letech 20. stol.

Novostavba vzdělávacího centra  
a klášterního hostince

Rozsáhlá sanace historických budovVzdělávací centrum pro rodinu, prostředí  
a kulturu krátce po dokončení

Podzimní nálada v nové klášterní zahradě Konvent premonstrátů roggenburského 
kláštera (2017)

n 1144 proboštství,  
papežské schválení kláštera  
n 1444 opatství n 1544 říšské opatství

Klášterní budovy začaly sloužit  
nejrůznějším účelům. 

V době rozkvětu v 18. stol. byly nově zřízeny 
či přebudovány všechny farní i filiální kostely 
na území, které klášter spravoval

n Řád premonstrátů se vrací zpět 
n 1986 opětné zřízení kláštera 
n 1992 priorát

n 2000 vlastní noviciát  n 2001 Dům pro umění 
a kulturu  n 2002 Vzdělávací centrum, klášterní 
hostinec a obchod

n 2007 25. výročí znovuosídlení kláštera 
n 2013 znovuposvěcení kláštera po sanaci 
n 2015 dokončení celkové sanace 

opat Tadeáš Aigler opatství Windberg

Dokončení bylinné zahrady


