POUTNÍ MÍSTA NA TRASE PRAMEN LABE – HRADEC KRÁLOVÉ
Vrchlabí
Klášter Augustiniánů
Bývalý klášter řeholního řádu Augustiniánů leží v samotném historickém centru města Vrchlabí, které
je vstupní branou do našeho nejvyššího pohoří Krkonoš. Je jeho jednou z významných
pamětihodností.
Klášter založil v roce 1705 Maxmilián František Felix, hrabě Morzin. Po jeho smrti pokračoval ve
stavbě jeho bratr Václav. Základní kámen ke stavbě klášterního kostela sv. Augustina byl položen
v roce 1712. Klášter s kostelem dokončen v roce 1725 a vysvěcen 27. září 1733 královéhradeckým
biskupem Mauriciusem Adolfem Karlem z Pharsalu.
Klášter v barokním stylu vystavěl rakouský stavitel Matyáš Auer. V roce 1751 byla přistavěna dřevěná
krytá chodba, přestavěná r.1785, která spojila kostel s městem. Od roku 1760 provozovali
Augustiniáni v areálu kláštera lékárnu a v roce 1883 založili rovněž muzeum, jehož základem se stala
knihovna z roku 1881.V roce 1895 konvent i kostel vyhořely.
Po požáru byl celý komplex opraven až roku 1904. Je tvořen třemi patrovými křídly.
K nim se v jižní straně připojuje kostel. Celý soubor uzavírá obdélný dvůr. K lodi klášterního kostela
o čtyřech polích valené klenby s výsečemi přiléhá zúžené presbyterium. Původní fresky na klenbách,
později přemalované, pocházejí od Gottfrieda a Ignaze Tauchmannových. V lodi jsou zobrazeny
výjevy z legendy o sv. Augustinovi.
V padesátých letech minulého století byli Augustiniáni z kláštera odsunuti. V rámci restitucí získal řád
Augustiniánů klášter zpět a následně ho odkoupila Správa Krkonošského národního parku ve
Vrchlabí. Počátkem 21. století Areál byl celý areál postupně rekonstruován. V objektu se dnes nachází
expozice Krkonošského muzea. Klášterní kostel je využíván jako koncertní síň pro konání svátečních
koncertů, pro účely bohoslužeb již neslouží. Muzeum je přístupné v návštěvních hodinách. Jedna
expozice je zaměřena na téma „Člověk a hory“, stálá expozice o historii osídlení Krkonoš“. Druhá
expozice na tématem „Kámen a život“ , je stálou ekologickou expozicí“.
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