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Legenda o založení kláštera jakoby přímo zapadala do
mystického prostředí obklopujícího klášter samotný.
Šlechtic Vok I. Rožmberk se v polovině 13. století ocitl na
pokraji smrti, když se jeho tělo zmítalo ve vlnách
rozbouřené Vltavy a zachránit se mu podařilo jen
zázrakem. Jako vyjádření díků Bohu, zde roku 1259
zakládá klášter, který nechává osídlit cisterciáckými
mnichy z nedalekého rakouského kláštera Wilhering.
Zároveň činí z kláštera rodové pohřebiště, kde je postupně
pohřbeno deset generací rodiny Rožmberků od 12. do 17.
století, mezi nimiž najdeme významné osobnosti našich
dějin v čele se Závišem z Falkenštejna nebo mecenášem
Petrem I. Rožmberkem.
Pro návštěvníky nabízí klášter mnoho zajímavostí,
počínaje nádhernými gotickými exteriéry i interiéry,
obrazovou galerií, jenž obsahuje díla Petra Brandla či
Norberta Grunda, nebo kapli Panny Marie, která má na
svém novogotickém oltáři vystaven obraz známý jako
Vyšebrodská madona. Vrcholem kláštera je však zcela
unikátní knihovní komplex, který obsahuje přes 70 tisíc
svazků a je třetím největším v České republice. Knihy jsou
rozčleněny po knihovní chodbě, filosofickém sále či sále
teologickém a pro návštěvníka jen korunují dojem z
nádherného místa protknutého chodem dějin.

Die Legende über die Gründung des Klosters, ist als ob
sie genau in die mystische Umgebung hinein passte.
Der Überlieferung nach soll der böhmische
Oberstmarschall Vok I. von Rosenberg das Kloster aus
Dankbarkeit für seine Errettung aus den Fluten der
Moldau 1259 errichtet haben. Das Kloster wurde
danach von Zisterziensern aus dem österreichischen
Kloster Wilhering besiedelt. Im Kloster ist auch das
Familiengrab, in der nach und nach 10 Generationen
der Familie Rosenberger vom 12. bis 17. Jahrhundert
begraben wurden. Ihre letzte Ruhestätte fanden hier
bedeutenden Persönlichkeiten der böhmischen
Geschichte, z. B. Záviš von Falkenstein oder der
berühmte Mäzen Peter I. Rosenberger.
Seinen Besuchern bietet das Kloster viel Interessantes:
von wunderschönen gotischen Ex- und Interieuren über
die Gemäldegalerie, Werke Peter Brandls oder Norbert
Grunds bis hin zur Jungfrau Maria-Kapelle, in deren
neugotischem Altar die bekannte Madonna von
Hohenfurth ausgestellt ist. Als Highlight des Klostesr gilt
jedoch die einzigartige Klosterbibliothek, die mehr als
70 Tausend Bänder umfasst und sogar die drittgrößte in
der Tschechischen Republik ist.
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