Rejštejn – Sv. Bartoloměj
Tato jednolodní stavba (1570)
s trojbokým presbytářem s mohutnými opěráky a hranolovou
věží byla přestavěna v baroku
(1792). Krása dřevěných oltářů, které jsou důkazem zručnosti místních řezbářů. Na hřbitově
jsou pochováni matka šumavského spisovatele Karla Klostermanna Charlotta a jeho bratr
Jakub, rejštejnský farář.

Strašín – Narození Panny Marie
Trojlodní vrcholně barokní bazilika
je dominantou kraje. Po staletí
(od r. 1369) sem putovalo mnoho
věřících, i kvůli zázračné sošce
Panny Marie Strašínské, která byla v 90. letech
odcizena. Ideální místo na rozjímání.
Komentovaná prohlídky ve ST a NE 15–16
a po včasné dohodě:
M. Nutilová, 777 262 724 (min. 5 osob)

Komentované prohlídky po včasné dohodě:
R. Mathausová, 731 456 411 (min. 5 osob)

Rejštejn – Kaple Panny Marie
Pomocné
Klostermannova vrchu severovýchodně od Rejštejna. Kaple
z r. 1936 stojí na prostranství
uprostřed lesa. Přístupová strmá stezka ze
silnice směr Sušice. O kousek dál nalezneme
pozůstatky „Bílého domku”, kde trávil prázdniny spisovatel Karel Klostermann.

Srní – Nejsvětější Trojice
Na první pohled zaujme výrazná
báň barokního kostela z r. 1805
a ochranné pokrytí jeho jižní
stěny šindelem typické pro
tzv. horské kostely, které se dodnes v centrální části Šumavy dochovaly zde a na Kvildě.
V kraji dříve velmi uctívaná socha Panny Marie
Hauswaldské se nachází po levé straně od
presbytáře.

Srní – Hauswaldská kaple
Pramen u Hauswaldské kaple se
proslavil díky mnoha nevysvětlitelným uzdravením. V r. 1820
byla vystavěna první kaple
a v ní byly slouženy poutní mše. Pro rostoucí
oblibu byly postaveny další dvě, aby vše bylo
v r. 1957 zničeno armádou ČSSR. V r. 2006
bylo poutní místo obnoveno spolkem Karla
Klostermanna.

Sušice – sv. Václav
Největší církevní památka ve
městě. Bývalá románská kaple
je dnes sakristií pozdější gotické
baziliky, jejíž obvodová zeď tvořila součást městského opevnění. Po barokní
přestavbě byla v 19. stol. regotizována.
Komentovaná prohlídky v ÚT 15.00 a 16.00
nebo po včasné dohodě:
L. Březinová, 777 655 733 (min. 5 osob)

Sušice – Kaple Anděla Strážce
Raně barokní kostelík „Andělíček” na vrchu Stráži je dominantou Sušice. Lze k němu putovat
pěšky po křížové cestě začínající
u břehu Otavy. Naleznete zde křížovou chodbu
s vnitřními arkádami se čtyřmi menšími rohovými kaplemi.

PO ŠUMAVSKÝCH
KOSTELECH A KAPLÍCH
AUTEM, NA KOLE I PĚŠKY
ČERVENEC – SRPEN 

Komentovaná prohlídky ve ČT 16.00 nebo
po včasné dohodě: L. Březinová, 777 655 733
(min. 5 osob)
Každé pondělí se od 14.00 koná prohlídková
trasa po sušických kostelech.
Info: 376 540 214, icsusice@mususice.cz
Naskenováním QR kódu aplikací na vašem chytrém zařízení získáte polohu
památky na mapě. Aplikaci pro čtení QR kódů lze zdarma stáhnout z internetu.
parkování, dostupné autem

interiér k nahlédnutí skrz mříž
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Dobrá Voda – Sv. Vintíř
Jediný kostel v Čechách zasvěcen
sv. Vintíři byl v době totalitního
režimu využíván jako vojenské
skladiště. V r. 1995 znovu
vysvěcený kostel skrývá unikátní a jedinečný
skleněný interiér, dílem výtvarnice Vladimíry
Tesařové, která do něj zakomponovala svou
hlubokou víru v Boha i velikou lásku k Šumavě.
Před kostelem se můžete napít ze studánky.

Hůrka – Kaple sv. Kříže
Kaple sv. Kříže s hrobkou sklářů
Abelů je jediná stavba, která se
zachovala z obce Hůrka. Po válce
byli vysídleni němečtí obyvatelé
a později zde vznikl vojenský prostor se střelnicí. Všechny budovy vsi Hůrka byly zlikvidovány, jen kaple se hodila jako dělostřelecká
pozorovatelna. Díky nasazení dobrovolníků
vzniklo důstojné pietní místo.

Otevřeno: ÚT–NE 9:00–16:00
Komentované prohlídky po včasné dohodě:
V. Volenec, 777 784 347 (min. 5 osob)

Komentované prohlídky po včasné dohodě:
V. Černý, 604 791 925, cortik01@centrum.cz
(min. 5 osob)

Dobrá Voda – Kaple sv. Vintíře
Tato malá kaplička nacházející
se na vrcholu Březníku na
Vintířově skále ne daleko kostela
sv. Vintíře je starým poutním
místem. Původní poustevna světce byla
zničena armádou ČSSR a za přispěním mnoha
Čechů a Němců v r. 1992 znovu vybudována.
Je to promodlené místo s krásným výhledem
k zastavení a rozjímání.

Kašperské Hory – Sv. Markéta
Přímo na náměstí najdete gotickou pozdně středověkou trojlodní
baziliku, která byla v 1883 po
požáru upravena v novogotickém
slohu. Vnitřní zařízení je z počátku 18. století.
Naleznete tu gotickou kamennou křtitelnici
a náhrobníky z 16. a 18. stol., památný kříž
tzv. Honakreuz, sochu Panny Marie Ochranitelky a okouzlující interiér.

Hartmanice – Sv. Kateřina
Tento gotický kostel vznikl
zřejmě před 15. stol. a byl
přestavěný v 18. stol.
Naleznete tu stálou výstavu
„Vyvoleny k utrpení” věnovanou památce
12 židovských žen zemřelých při pochodu
smrti v roce 1945 v katastru obce Hartmanice.
Otevřeno: ÚT–SO 8:00–15:30
Komentované prohlídky po včasné dohodě:
informační středisko 376 593 059,
is@muhartmanice.cz (min. 5 osob)
Naskenováním QR kódu aplikací na vašem chytrém zařízení získáte polohu
památky na mapě. Aplikaci pro čtení QR kódů lze zdarma stáhnout z internetu.
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Otevřeno: ÚT–NE, 10:30–12.30 a 14:00–16:00
Komentované prohlídky po včasné dohodě:
H. Pekárková 606 545 062,
helenapek@centrum.cz (min. 5 osob)

Kašperské Hory - Sv. Mikuláš
2 km od náměstí stojí uprostřed
krásného hřbitova trojlodní
bazilika, jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké
architektury v našem kraji. Ukrývá muzeum
Brána nebes s expozicí o pojetí života a smrti
šumavského lidu. Najdete tu barevné fresky,
ranně gotický presbytář, malovaný prkenný
strop a také barokní kapli sv. Anny s rokokovým interiérem.
Otevřeno: ÚT–ČT a SO–NE, 14:00 a 15:00,
v ostatní dobu po včasné dohodě:
H. Pekárková 606 545 062,
helenapek@centrum.cz (min. 5 osob)

Mouřenec nad Annínem –
Sv. Mořic
Pozdně románský kostelík ze
13. stol. Za minulého režimu ho
lidé zdevastovali. Díky českoněmecké spolupráci byl ale v roce 1993
opraven. Při rekonstrukci se našly vzácné
fresky ze 14. století. V areálu je i barokní
kostnice a stálá expozice o historii tohoto
místa. Více informací a program akcí na
www.pratelemourence.cz
Komentované prohlídky denně v 16:00 nebo
po včasné dohodě: L. Milota, 607 118 846,
lukas.milota@centrum.cz

Prášily – Sv. Prokop
Zde naleznete zbytky farního
kostela z r. 1803, který byl
obdélníkovou jednolodní
stavbou se zaoblenými nárožími,
v průčelí štíhlá hranolovitá věž a mansardová
báně. V r. 1951 se stal částí vojenského
újezdu, byl zneuctěn a přestavěn na kulturní
dům a r. 1979 odstřelen. Díky činnosti
dobrovolníků vzniká důstojné pietní místo.
Komentované prohlídky po včasné dohodě:
I. Adam, 602 495 417, ivan.adam@iol.cz
(min. 5 osob)

Petrovice – Sv. Petra a Pavla
Kostel ze 13. stol. s románskou
věží s cimbuřím stále dýchá svou
středověkou minulostí. V podlaze
je 10 náhrobníků rodu Plánských
ze Žeberka. Naleznete zde také hradební zeď,
neboť vedle kostela stával hrad, který zanikl
v 14. stol. Pod kostelem se nachází pozdně
středověká fara, která dnes funguje jako
pension.
Otevřeno: ČT 13:00 – 17.00
Komentované prohlídky po včasné dohodě:
I. Sedláčková, 721 759 283,
bivoj123@seznam.cz (min. 5 osob)
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