
1

Jihočeské

kláštery
a klášterní stavby



2



3

Vážení milovníci památek, otevíráte publikaci, v níž se dočtete o místech, kde 
našli domov řeholníci nebo řádové sestry. 
Kláštery a klášterní stavby jsou místa s osobitou atmosférou, místa pozoruhodná 
bohatstvím architektury i uměleckých památek, ale zejména místa, kde hledá-
me a nalézáme duchovní obrodu, zklidnění a odpočinek. Vždy byly centry du-
chovního, ale také kulturního a hospodářského života. Kláštery byly a dodnes 
jsou nositeli vzdělanosti, v klášterních skriptoriích vznikla řada velmi cenných 
rukopisů. Mnoha dnes jménem neznámým řeholníkům vděčíme za značnou část 
křesťanské literatury, ale také za zachování historických, filozofických a přírodo-
vědeckých antických textů. Kláštery byly proslulé vysokou úrovní knižní malby, 
ale rozvíjela se tu také hudba; ostatně gregoriánský chorál má svůj původ prá-
vě v klášterech. V neposlední řadě je třeba nezapomínat také na charitativní 
působení řeholníků a řadových sester. V klášterních špitálech nacházeli pomoc 
nemocní, poutníkům bylo nabízeno ubytování na jejich cestách, potřební tu na-
cházeli duchovní útěchu a chudí se tu mohli nasytit. 
Pro katalog staveb, který nyní držíte v ruce, bylo rozhodující působení řeholníků 
nebo řádových sester na území dnešního Jihočeského kraje. Charakter budov,  
v nichž pobývali, působili a nacházeli své domovy, je různý. Nejedná se jen  
o klasické kláštery, ale také různé řeholní domy, zámky nebo třeba přestavěný 
hrad. Nejspíše vám v katalogu budou chybět např. Libějovice, kde v novém zám-
ku žili od roku 1923 redemptoristé. Tento zámek je v současné době opuštěný, 
neudržovaný a je v podstatě nemožné se jít k němu podívat. Nezabývala jsem 
se ani místy,v nichž klášterní stavby zanikly, jako je např. Nicov, Kostelec nad 
Vltavou, Zátoň, nebo Sezimovo Ústí a několika dalšími.
V tomto katalogu nenajdete až na výjimky popisy architektury nebo uměleckých 
památek, snažila jsem se vám spíše přiblížit historii domů, v nichž členové růz-
ných řádů v různých dobách žili, a také osudy těchto lidí. Přeji vám, abyste i vy  
v těchto místech našli domov, byť jen na malou chvíli. 

Autorka Mgr. Blanka Rozkošná

„Jak jsou milí příbytkové Tvoji.“
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Kdy byl minoritský konvent v Bechyni založen, není 
přesně známo, podle novověké tradice k tomu do-
šlo údajně roku 1281. První minorité byli do Be-
chyně slavnostně uvedeni snad o tři roky později. 
Minoritský klášter byl zničen husity a posléze byl 
pravděpodobně opuštěn, takže jeho předhusitská 
podoba není známá. Znovu byl obnoven koncem  
15. století Zdeslavem ze Šternberka, ale v té době 
se v původním klášteře minoritů usazují v říjnu roku 
1491 františkáni. V dějinách kláštera je důležitý rok 
1619, kdy byl klášter vydrancován vojáky. S touto 
událostí se spojuje řada legend a bechyňský klášter 
se stává významným poutním místem jižních Čech. 

Nový klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se 
začal stavět roku 1490 nebo 1491. Letopočet 1491 
společně s profilovaným ostěním zdobí sedile na jižní 
straně presbytáře. Kostel má podobu pozdně gotic-
kého síňového dvoulodí, kaple Ukřižování Páně a Bo-
lestné Panny Marie na jižní straně je barokní. Presby-
tář je zaklenut síťovou klenbou milevského typu, na 
svornících můžeme vidět znak Šternberků. Dvoulodí 
bylo zaklenuto sklípkovou klenbou krátce před ro-
kem 1500. Na severní straně kruchty z první poloviny  
17. století je nástěnná malba Posledního soudu  
z doby kolem roku 1520. Mobiliář je převážně ba-
rokní ze 17. a 18. století, ale na hlavním oltáři je pod 
Ukřižovaným ze druhé poloviny 16. století zajímavá 
pozdně gotická Pieta z konce 15. století (její hlava je 
barokní) a na jižní straně presbytáře je ve výklenku  
s tepanou mříží z 16. století socha Piety.  

Základní kámen konventních budov postavených 
při severní straně kostela byl položen v dubnu roku 
1501 a jejich výstavba byla dokončena do roku 1513, 
kdy v klášteře zasedala provinciální kapitula. V se-
verovýchodním nároží ambitu se nachází vchod do 
kaple sv. Karla Boromejského, vedle něhož je kamen-
ná pozdně gotická kazatelna pocházející z doby vý-
stavby kláštera. Cenné sklípkové klenby se dochovaly 
v ambitech postavených kolem téměř čtvercového 
dvora, kapitulní síni, kapli sv. Karla Boromejského, 
západní předsíni a sakristii. 

V současnosti využívá část konventu základní 
umělecká škola pojmenovaná po hudebním sklada-
teli Václavu Pichlovi. V rámci prohlídek, které organi-
zuje informační centrum, je možné navštívit klášterní 
kostel a ambity. 

Bechyně
Bývalý konvent minoritů, posléze františkánů  
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
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Augustiniánský klášter v Borovanech je prvním kláš-
terem, který byl založen v jižních Čechách po husit-
ských válkách. Jeho zakladatelem je Petr z Lindy, kte-
rého vedla k založení kláštera roku 1455 jeho osobní 
tragédie. Poté, co mu zemřel jediný syn a tedy i dědic, 
se rozhodl, že svůj majetek v Borovanech a okolí vě-
nuje novému klášteru, který se měl stát také rodovou 
nekropolí. Na jaře roku 1461 byli do rozestavěného 
borovanského kláštera povoláni řeholníci z Třeboně. 

Nejprve byly postaveny v letech 1455–1464 pro-
vizorní dřevěné budovy konventu, v 70. – 90. letech 
15. století byl na místě staršího farního kostela vysta-

věn klášterní kostel Navštívení Panny Marie, v letech 
1480–1510 byl vybudován zděný konvent a v letech 
1495–1505 kapitulní síň a severní a východní kříd-
lo ambitu s dormitářem. Do dnešní doby se z této 
stavební fáze dochovala loď kostela (jediným pozů-
statkem středověkého presbytáře je svorník zdobený 
dvojicí lipových listů), středověký konvent využívaný 
dnes jako fara a pozdně gotická křížová chodba,  
v níž je možné vidět svorníky zdobené znakem Rožm- 
berků, tedy pětilistou růží, a také svorníky zdobené 
dvojicí lipových listů, které připomínají fundátora Pet-
ra z Lindy a jsou také symbolem borovanské kanonie. 

Po vymření Rožmberků připadl jejich majetek 
Švamberkům, kteří o něj přišli kvůli své účasti ve sta-
vovském povstání. Od roku 1630 se císař Ferdinand 
III. snažil o obnovu kláštera, který byl v té době v rui-
nách. Oprava klášterních budov byla dokončena až 
roku 1651 a roku 1658 se v borovanském klášteře 
usadili augustiniáni kanovníci, kteří přišli z rakouské-
ho Klosterneuburgu. 

Další stavební úpravy probíhaly v první polovině 
18. století – tehdy byl prodloužen chór kostela, ke 
kostelu byla přistavěna Škapulířová kaple a byl po-
staven barokní presbytář, v letech 1760–1770 byla 
vystavěna nová prelatura. Roku 1785 byl klášter zru-
šen. Roku 1787 majetek kláštera získali Schwarzen-
bergové, kteří bývalou prelaturu upravili na zámek  
s hospodářským zázemím. 

V současné době je klášterní areál zpřístupněn 
veřejnosti, je možné si prohlédnout expozice o his-
torii kláštera v Borovanech, římovské pašijové cestě 
a železniční muzeum, v obnovené křížové chodbě je 
vybudováno lapidárium kamenných plastik. 

Borovany
Bývalé proboštství augustiniánů kanovníků  
s kostelem Navštívení Panny Marie.
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Obec Budeč je v písemných pramenech poprvé do-
ložena roku 1251. V té době tu již existovala ves  
a pravděpodobně také tvrz, která stávala snad na místě 
dnešního zámku. O její podobě není nic známo, v pí-
semných pramenech je poprvé uvedena až roku 1520. 

Ve 14. století existoval v Budči kostel, k němuž 
roku 1346 získaly patronátní právo benediktinky  
z kláštera v Pustiměři a držely jej až do zániku kláštera 
roku 1588. Díky tomu se mezi budečskými faráři ob-
jevují také pustiměřští probošté nebo oltářníci. 

V červenci roku 1662 koupila budečské zboží pre-
monstrátská kanonie v Louce u Znojma, jejímž cílem 
bylo zřídit v Budči letní sídlo opata. Následně obsadili 
loučtí řeholníci faru v Budči a až do roku 1758 zastá-
vali také funkci administrátora statku. 

Správním střediskem louckého kláštera se v Budči 
stala rezidence s kaplí, která vznikla přestavbou star-
šího panského sídla. Zasloužil se o to roku 1672 louc-
ký opat Norbert Pleyer, který se v budečské rezidenci 
usadil po své nucené abdikaci roku 1678. Základem 

rezidence byla středověká tvrz, která byla renesančně 
přestavěna. Po roce 1672 byly postaveny kolem tří 
stran dvora zámecké budovy, raně barokní kaple byla 
vybudována roku 1672. 

Budeč patřila louckému klášteru až do jeho zru-
šení roku 1784, poté byla kaple v rezidenci zrušena  
a její mobiliář byl rozprodán. 

Roku 1789 koupil budečský statek hrabě Josef 
Wallis a připojil jej k panství Moravské Budějovice. 
Následně byla část zámku využita jako kanceláře  
a byty úředníků a část byla vyčleněna pro pobyty ma-
jitele a jeho hostů. Jako byty a kanceláře využívali část 
zámku již loučtí premonstráti. V současné době jsou 
v někdejší premonstrátské rezidenci třídy mateřské  
a základní školy. Ve dvou místnostech prvního patra 
jsou stropy vyzdobené v 19. století bohatým malo-
vaným dekorem. Nad portálem jihovýchodního křídla 
je opatský znak, který připomíná někdejší vlastníky 
rezidence. V květnu roku 2019 jedno křídlo zámku 
vyhořelo a část budovy je opuštěna.

Budeč
Bývalá rezidence louckých premonstrátů s kaplí.
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Dominikánský klášter byl založen současně s městem, 
pozemek k založení kláštera dominikánům předal 
královský purkrabí Hirzo pravděpodobně nejpozději 
roku 1263. V místech plánovaného presbytáře byla 
nejprve postavena menší sakrální stavba, která byla 
vysvěcena nejspíše roku 1274. Výstavba klášterního 
kostela byla dokončena až sto let od jejího zahájení.

O počátcích stavby a podobě konventu není zná-
mo téměř nic, je možné, že tu nejprve byly postaveny 
provizorní dřevěné, nebo hrázděné budovy a rajský 
dvůr obklopovala dřevěná křížová chodba. Z docho-
vané stavby je dnes zřejmé, že jako první bylo v první 
čtvrtině 14. století zaklenuto západní křídlo, severní, 
východní a jižní křídlo ambitu se studniční kaplí byly 
postaveny na místě starší plochostropé chodby v le-
tech 1360–1380.

Někdy před rokem 1418 daroval klášteru česko-
budějovický kupec Václav Milostný obraz Panny Ma-

rie Budějovické, který je někdy označován též jako 
Panna Maria Klasová, jež se stala ochranitelkou kláš-
tera a města. Dnes je originál obrazu uložen na bis-
kupství, na hlavním oltáři najdeme jeho kopii. 

Nejdůležitějšími stavebními počiny 15. století byla 
stavba zvonice (60. léta 15. století – 1498) a zaklenutí 
kapitulní síně (1479–1480).

V 16. století se klášter potýkal s řadou problémů. 
Roku 1520 zemřelo mnoho řeholníků na mor, v le-
tech 1521 a 1560 byl klášter poškozen požáry, bylo 
málo noviců, a po polovině 16. století byla dokon-
ce správa kláštera svěřena městské radě. V té době 
byla část konventních budov využita jako mincovna, 
sklad soli a řemeslnické dílny. Situace se zlepšila až 
v 70. letech 16. století, kdy zesílily snahy o obno-
vu řeholního života a dominikáni usilovali o restituci 
svého majetku. 

Další stavební práce probíhaly v 17. století: v le-
tech 1633–1634 proběhla přestavba severní boční 
kaple, roku 1667 byla postavena před severním prů-
čelím příčné lodi předsíň a v 70. letech 17. století pro-
šla barokní přestavbou klášterní bazilika. 

Roku 1728 byl klášter těžce poškozen požárem; 
oprava, která následovala a během níž zanikl středo-
věký charakter konventních budov, byla ukončena až 
roku 1740. 

Roku 1784 museli dominikáni budějovický kláš-
ter na základě výnosu Josefa II. opustit. Místo nich 
obývali klášterní budovy nejprve piaristé a později 
redemptoristé (ti využívali od roku 1923 také nový 
zámek v Libějovicích); jejich kolej zanikla roku 1950. 
V současné době je klášter zpřístupněn veřejnosti,  
v části konventu sídlí základní umělecká škola. 

České Budějovice
Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, 
později piaristická kolej na Piaristickém náměstí.
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S přítomností kapucínů ve městě se setkáváme od 
počátku 17. století. Členy řádu kapucínů uvedla do 
města manželka císaře Matyáše Habsburského císa-
řovna Anna a její zpovědník z řádu kapucínů P. Che-
rubín. Pro klášteřiště byl vybrán prostor východně od 
náměstí, místo, kde původně stávalo devět měšťan-
ských domů, které byly roku 1597 zničeny požárem. 
V červnu roku 1615 byl za přítomnosti pražského 
arcibiskupa Jana III. Lohelia položen základní kámen 

ke stavbě kostela, který měl být zasvěcen sv. Anně. 
Kostel pravděpodobně stavěli sami bratři kapucíni, 
jak to v té době bylo obvyklé. Stavba byla dokončena 
roku 1620. 

Dne 1. února následujícího roku byl kostel, opět 
za účasti pražského arcibiskupa, slavnostně vysvěcen. 
Součástí této slavnosti byl příchod prvních osmnácti 
kapucínů do kláštera, takže lze předpokládat, že v té 
době stála dvě křídla konventu. Roku 1709 byl kostel 
opraven a rozšířen o boční kaple. 

Posledního prosince roku 1786 byl kapucínský 
klášter v Českých Budějovicích zrušen, v červenci 
1788 byl kostel s klášterem uzavřen a posledních 
dvacet jedna řeholníků, kteří tu v té době žili, přešlo 
do laické duchovní správy nebo do jiných konventů. 

Následně byl někdejší kapucínský konvent využí-
ván jako „kněžský dům“, v němž byli dále vzdělává-
ni nově vysvěcení kněží z pražského semináře. Roku 
1803 tu byl zřízen samostatný seminář, který byl 
otevřen po stavebních úpravách 4. listopadu 1804,  
v této době byly také v kostele obnoveny bohosluž-
by. V letech 1843–1844 proběhla podle projektu An-
tonína Krátkého klasicistní přestavba celého areálu: 
kostel v té době získal nový štít v průčelí, konventní 
budova byla zvýšena a byly upraveny její fasády. Celý 
komplex byl slavnostně vysvěcen 4. listopadu 1844. 
Kněžský seminář tu existoval do června roku 1950, 
kdy byly téměř všechny bohoslovecké fakulty zruše-
ny. Roku 1971 byly zřízeny v prostorách někdejšího 
semináře třídy krajské politické školy. V 80. letech  
20. století prošel klášterní kostel necitlivou rekon-
strukcí a je využíván jako koncertní síň. V části bu-
dovy sídlí umělecká galerie Zlatý kříž, ale většinu ně-
kdejšího konventu od roku 1990 využívá Teologická 
fakulta Jihočeské univerzity. 

České Budějovice
Kapucínský klášter s kostelem sv. Anny v Kněžské ulici.
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Roku 1755 se ve městě zakládalo gymnázium, na 
němž podle představ městského zastupitelstva měli 
vyučovat piaristé. Tato jednání nejspíše probíhala ně-
kolik let, radní museli shromáždit dostatečné množ-
ství finančních prostředků, získat podporu krajského 

hejtmana a také překonat odpor místního děkana 
nebo jezuitů, kteří se obávali, že nové gymnázium jim 
odláká jejich studenty v kolejích v Jindřichově Hradci 
nebo Českém Krumlově. Předpokládá se, že jednání 
o příchodu piaristů do města vedl doktor Ignác Hartl, 
který byl švagrem tehdejšího provinciála piaristů Ge-
lasia Dobnera. Souhlas císařovny Marie Terezie získali 
budějovičtí radní až v lednu roku 1761. 

Do Českých Budějovic přišli piaristé z Mikulova  
a nejprve bydleli v měšťanském domě, kde bylo také 
několik gymnaziálních tříd (další se nacházely v jiných 
dvou domech). V lednu roku 1762 byla slavnostně 
otevřena provizorní kolej. 

Řád brzy zakoupil domy čp. 403 a 411 v Biskupské 
ulici v místě, kde se měla postavit nová kolej. Dne  
13. dubna 1763 byl položen její základní kámen  
a stavba probíhala dalších šest let. Někteří badatelé 
se domnívají, že autorem projektu by mohl být praž-
ský dvorní stavitel Anselmo Martino Lurago. V nedo-
končené budově byla 18. listopadu 1767 vysvěcena 
domácí kaple Nejsvětější Trojice. Následujícího roku 
se již v koleji vyučovalo. Roku 1775 byl areál koleje 
rozšířen o další čtyři parcely, které piaristé zakoupili, 
a na jejich místě bylo do roku 1780 postaveno severní 
křídlo piaristické koleje. Ke stavbě kostela již nedošlo, 
takže tím stavební vývoj celého areálu skončil. 

Po založení českobudějovického biskupství roku 
1784 se piaristé přestěhovali do dominikánského 
kláštera. Piaristická kolej byla upravena pro potřeby 
biskupské rezidence a dodnes slouží jako sídlo bis-
kupství. Dvakrát do roka, v dubnu na Mezinárodní 
den památek a sídel a v září ve Dnech evropského 
kulturního dědictví, je pro veřejnost přístupná biskup-
ská zahrada.

České Budějovice
Bývalá kolej piaristů s gymnáziem (pozdější biskupská  
rezidence) v Biskupské ulici.
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K nejcennějším a nejkvalitnějším projevům beuron-
ského umění v Čechách patří umělecká výzdoba no-
vorománského kostela Panny Marie Růžencové, který 
je skryt ve vnitrobloku domů v Žižkově ulici. 

O založení řeholního domu bratří Nejsvětější Svá-
tosti se zasloužil Václav Petr (1856–1901), který po 
složení řeholních slibů v září roku 1891 přijal řádo-
vé jméno Klement. Již dříve, v září roku 1888, koupil  
v Žižkově ulici bývalou továrnu na lišty, kterou nechal 

přestavět na řádový dům s kaplí Panny Marie Lurdské. 
Kongregaci založil P. Václav Petr (proto se jejím čle-
nům říká také petrini) společně s dalšími šesti bratry 
roku 1888, schválena byla roku 1891; tehdy bratři 
složili řeholní sliby, přijali řeholní jména a roucha. Jde 
o jedinou ryze českou mužskou řeholní kongregaci, 
jejíž členové se v minulosti starali o chlapce z chudých 
venkovských rodin. 

K modlitbám využívali bratři nejprve kapli se so-
chou Panny Marie Lurdské, která vznikla stavebními 
úpravami průjezdu domu. Členů kongregace postup-
ně přibývalo, původní mateřinec byl malý a v krátké 
době byl rozšířen o dva sousední domy. 

Také původní malá kaple se ukázala jako nevyho-
vující, takže bratři brzy začali shromažďovat finanční 
prostředky na stavbu kostela, který měl být zasvěcen 
Panně Marii Růžencové. Základní kámen kostela byl 
položen v srpnu roku 1898 za účasti mnoha věřících. 
Kostel se stavěl podle plánů českobudějovického 
stavitele Jakoba Stabernaka v průběhu následujících 
dvou let, slavnostně byl vysvěcen českobudějovickým 
biskupem Martinem Josefem Říhou 7. října 1900.

Interiér kostela byl vyzdoben v beuronském slo-
hu podle návrhu benediktinů z pražského kláštera  
v Emauzích. 

V klášteře žili bratři Nejsvětější Svátosti do roku 
1950, kdy byla jejich činnost násilně ukončena v rám-
ci „akce K“ a mnozí z nich byli na řadu let uvězně-
ni. Po roce 1989 se vrátili do Českých Budějovic, kde 
otevřeli mateřinec a noviciát, ale působí také v Písku 
a Brně. Část budov Kongregace bratří Nejsvětější Svá-
tosti využívá ke svým potřebám od roku 2003 Vysoká 
škola evropských a regionálních studií. 

České Budějovice
Mateřinec Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti  
(petrinů) a kostel Panny Marie Růžencové v Žižkově ulici.
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Rozvoj obce Čtyři Dvory, která byla až do roku 1952 
samostatná, je spojen v 19. století se založením Lan-
novy loděnice. Ve 20. a 30. letech 20. století počet 
obyvatel ve Čtyřech Dvorech prudce vzrůstal a věřícím 
chyběl kostel. Ve 30. letech byl založen „Výbor pro 
postavení katolického kostela ve Čtyřech Dvořích“,  
v jehož čele stál profesor bohosloví Mons. Dr. Anto-
nín Melka. 

Pozemek k výstavbě kostela a řeholního domu da-
rovaly sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, které tu vlastnily hospodářské stavení. 

Základní kámen byl sice položen 8. května 1938 
za účasti P. Dr. Antonína Melky, ale stavba kostela 
oficiálně probíhala od listopadu předchozího roku. 
Ukončena byla v lednu roku 1939, již 23. dubna 
1939 tu P. Dr. Antonín Melka sloužil první bohosluž-
bu a kostel byl slavnostně zasvěcen sv. Vojtěchovi.

Jedná se o stavbu ovlivněnou funkcionalismem, 
autorem projektu je člen III. řádu sv. Františka a praž-
ský architekt Jaroslav Čermák (1901–1990), vedením 
stavby byl pověřen českobudějovický stavitel Franti-
šek Stašek. Jaroslav Čermák je také autorem návrhu 
na vybavení kostela mobiliářem. 

Od března do listopadu roku 1939 stavěla  
v sousedství kostela sv. Vojtěcha firma českobu-
dějovického stavitele Františka Staška řeholní dům  
s přednáškovým sálem. V listopadu 1939 se ve Čty-
řech Dvorech usadili první františkáni žebravého 
řádu menších bratří v čele s představeným P. Celsem 
Josefem Létavkou. Přišli na pozvání budějovického 
biskupa Šimona Bárty, který na stavbu řeholního 
domu poskytl finanční prostředky z fondu sv. Miku-
láše zřízeného pro potřeby duchovenstva. Koncem 
40. let tu žil jen představený a dva laičtí bratři. Roku 
1950 museli františkáni řeholní dům opustit, po je-
jich nuceném odchodu kostel spravovalo děkanství 
v Českých Budějovicích a řeholní dům byl využíván 
jako mateřská škola. 

Situace se změnila po roce 1989. Roku 1990 bis-
kup Miloslav Vlk rozhodl o zřízení čtvrté fary ve městě 
při kostele sv. Vojtěcha a její správu svěřil salesiánům. 
Ti roku 1997 přistavěli k původnímu řeholnímu domu 
další trakt a kapli. Od roku 1995 tu sídlí Salesiánské 
středisko mládeže. 

České Budějovice, Čtyři Dvory
Kostel sv. Vojtěcha s řeholním domem  
v ulici Emy Destinnové.
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Suché Vrbné bylo původně samostatnou vsí, dnes je 
předměstím Českých Budějovic. 

Od počátku 20. století počet obyvatel v Suchém 
Vrbném vzrůstal, ale žádný kostel poblíž nebyl a věřící 
museli chodit do Dobré Vody, kde byla samostatná 
farnost. Měli tedy zájem, aby byl přímo v Suchém 
Vrbném postaven nový kostel. O jeho výstavbu se 
zasloužil zejména kněz z Dobré Vody Mons. Václav 
Řepa, který roku 1923 vyhlásil finanční sbírku. Roku 
1926 byl zakoupen pozemek pro stavbu kostela. 

Jako první byla roku 1933 postavena budova církev-
ní školky, která stojí dodnes a je využívána jako fara.

Novorománský kostel byl podle návrhu českobu-
dějovického architekta Procházky postaven od března 
do října roku 1935, nástěnné malby namalovali pod-
le návrhu pražského architekta Majora malíři Jelínek  
a Bašný. Kostel byl slavnostně vysvěcen 26. prosince 
1935 za účasti více než tisíce věřících Mons. Václa-
vem Řepou, jenž v té době zastával funkci budějovic-
kého děkana. Stavební práce pokračovaly výstavbou 
klášterní budovy, která byla ukončena roku 1936. 
Následně se v klášteře usadili klerikové z kongregace 
Těšitelů Božského Srdce z Getseman, kterou založil 
roku 1922 ve Vídni český kněz P. Josef Litomirský 
(1888–1956), bratři Těšitelé zde žili do násilného 
vyhnání roku 1950. Klášter v současné době slouží 
jako Kněžský domov pro starší nebo nemocné kněze  
a v kostele se pravidelně konají bohoslužby.

České Budějovice, Suché Vrbné
Kongregace Těšitelů Božského Srdce z Getseman  
a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Puchmajerově ulici.
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Cisterciáci z Vyššího Brodu působili v Českých Bu-
dějovicích v letech 1815–1921, vyučovali na biskup-
ském teologickém a filosofickém ústavu při kněž-
ském semináři, který sídlil v konventu zrušeného 
kapucínského kláštera v Kněžské ulici. Tady také 
cisterciáci první tři roky bydleli v pronajatém bytě  
v domě v Kněžské ulici čp. 372/12, v letech 1818–
1864 žili v domě „U Zlatého bažanta“ v Krajinské 
ulici čp. 239/21.

Opatu vyšebrodského kláštera Leopoldu Wac-
kářovi (1857–1901) se to však zdálo nedůstojné,  
a rozhodl se založit v Českých Budějovicích nové 
reprezentativní sídlo. V červenci roku 1862 byla za-

koupena stavební parcela a v březnu roku 1863 bylo 
vydáno povolení ke stavbě, která byla dokončena  
v červnu následujícího roku. Stavebníkem Vyšebrod-
ského domu na Senovážném náměstí je cisterciácké 
opatství ve Vyšším Brodě, autorem plánů na jeho 
stavbu je známý pražský architekt, c. k. profesor  
a historik umění Bernhard Grueber (1807–1882).  
Cisterciáci jej dobře znali, protože byl autorem pro-
jektu na regotizaci vyšebrodského klášterního kos-
tela. 

Vyšebrodský dům využívali profesoři i studenti do 
roku 1921, od té doby to byly převážně „světské“ 
instituce, nyní jsou to zejména vzdělávací ústavy.

České Budějovice
Vyšebrodské domy (Kněžská ul. čp. 12, Krajinská ul. čp. 21 
a Senovážné náměstí čp. 12).
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Kongregace sester Nejsvětější Svátosti je ženská ka-
tolická kongregace českého původu založená roku 
1887 Marií Magdalenou Šebestovou v Českých Bu-
dějovicích. Sestry této kongregace v počátcích své 
činnosti úzce spolupracovaly s bratry Kongregace 

Nejsvětější Svátosti, kteří jsou někdy označováni jako 
petrini, a proto se někdy setkáváme s tím, že sestry 
Kongregace Nejsvětější Svátosti jsou nepřesně ozna-
čovány jako petrinky. Hlavní klášter těchto sester se 
nachází v Českých Budějovicích, kde vždy leželo těži-
ště jejich činnosti. Zabývají se výchovou a vyučováním 
dívek, ale pečují také o nemocné a postižené a zho-
tovují bohoslužebná roucha. 

Roku 1887 zakoupila kongregace na rohu Rudol-
fovské třídy a Lipenské ulice dva domy se zahradou, 
které sestry přestavěly na řeholní dům s mateřincem 
a noviciátem. Ve 20. letech 20. století přikoupila 
kongregace další nemovitosti v sousedství a zřídila 
tu několik vzdělávacích zařízení s právem veřejnosti, 
např. obecnou dívčí školu, měšťanskou školu, žen-
ský učitelský ústav nebo ústav pro vzdělávání učitelek 
mateřských škol. Od roku 1927 měly sestry na starost 
také vedení domácnosti budějovických biskupů.

V letech 1942–1945 byly jejich klášterní školy 
zrušeny a řádové sestry pracovaly jako ošetřovatelky. 
Roku 1945 školy znovu otevřely a zahájily vyučování, 
ale v roce 1950 byly násilně přesídleny do bývalého 
františkánského kláštera v Hostinném. Svoji činnost  
v Českých Budějovicích obnovily až po roce 1990, kdy 
jim byla vrácena malá část klášterních budov, v nichž 
provozují církevní mateřskou a základní školu. 

Součástí klášterního areálu Kongregace sester 
Nejsvětější Svátosti je kostel Božského srdce Páně. 
Novobarokní kostel byl postaven v letech 1903–1904 
českobudějovickým stavitelem Jakobem Staberna-
kem podle jeho vlastního projektu z roku 1902, dne 
26. června roku 1904 byl vysvěcen. V současnosti se 
v něm pravidelně konají bohoslužby.

České Budějovice
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti a kostel Božského 
srdce Páně na Rudolfovské třídě.
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Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Bo-
romejského byla první ženskou řeholní kongregací, 
která ve městě začala působit. Boromejky do českých 
zemí jako první uvedl katedrální vikář z Českých Bu-

dějovic Herman Dichtl (1802–1877), který postupně 
roku 1835 poslal do noviciátu v Nancy čtyři dívky  
z Českých Budějovic.

Do Českých Budějovic přivedl sestry budějovický 
biskup Josef Ondřej Lindauer, známý svojí charitativní 
činností, který značnými částkami podporoval chu-
dobinec i nemocnici, v níž od roku 1850 Milosrdné 
sestry svatého Karla Boromejského pracovaly. 

Milosrdné sestry patřily mezi nejpočetnější řeholní 
kongregace ve městě. Ve 40. letech 20. století jich tu 
žilo 60–80, což bylo nejvíce v době jejich působení  
v Budějovicích.

S působením sester boromejek je spojena zejmé-
na existence budějovického sirotčince, jehož budo-
vu nechaly sestry postavit nedaleko tehdejší městské 
nemocnice, kde pracovaly. Od 60. let 19. století tu 
kromě sirotčince postupně vyrostla také škola a v le-
tech 1886–1887 byl v sousedství sirotčince postaven 
Jakobem Stabernakem v novogotickém slohu kostel 
sv. Rodiny. Jeho interiér je vyzdoben v beuronském 
stylu podle návrhu benediktina Gislena Béthunema. 
V červnu roku 1888 byl vysvěcen budějovickým bis-
kupem Martinem Josefem Říhou. 

Roku 1950 byla Kongregace Milosrdných sester 
svatého Karla Boromejského zrušena a jejich maje-
tek, tedy kostel sv. Rodiny společně s areálem kláš-
tera a sirotčincem, byl zestátněn; v nemocnici mohly 
působit do roku 1956. Kostel do roku 1968 sloužil 
sakrálním účelům, poté jej využíval archiv. Od roku 
1992 byl postupně opravován, nyní se v kostele slouží 
bohoslužby zejména pro studenty, ale pořádají se tu 
také různé výstavy, koncerty, přednášky apod. Budo-
va někdejšího sirotčince je využita jako internát.

České Budějovice
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského  
a kostel sv. Rodiny v ulici Karla IV.
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Špitálek s kaplí Nejsvětější Trojice je poprvé v pí-
semných pramenech uveden roku 1515, ale z tva-
rosloví dochovaných konzol a žeber v kapli je mož-
né usuzovat, že byl postaven již koncem 14. století.  
V 16. století se špitálku říkalo „U nuzných“, protože 
byl určen pro nemocné nebo staré chudé obyvatele 
města. Městská rada tu přidělovala místa jen těm nej-
potřebnějším, protože kapacita špitálku byla 10–14 
osob.

V letech 1763–1766 prošel celý areál barokní pře-
stavbou. V té době byla v kapli upravena okna, pro-
raženy nové dveře a byly obnoveny omítky. Nástěnné 
a nástropní malby jsou dílem českobudějovického 
malíře Františka Jakuba Prokyše. V přilehlém kříd-
le byla roku 1766 zrušena společná velká místnost  
a místo ní vzniklo šest nových menších místností. 
Roku 1779 bylo postaveno nové severní křídlo špitá-
lu, v němž byly zřízeny dvě místnosti a kuchyň určené 
pro chudé cestující, kteří ve městě onemocní. Pravdě-
podobně ve druhé polovině 18. století byl při západní 
straně postaven přístavek, který se z neznámých dů-
vodů označoval jako „márnice“, ale ve skutečnosti 
v něm nejspíše bývala kuchyně. Tím stavební vývoj 
celého areálu skončil. 

Ve 30. letech 19. století byla postavena městská 
nemocnice, špitálek tedy přestal sloužit svému pů-
vodnímu účelu a nadále byl využíván jako starobinec. 
V letech 1937–1951 se tu staraly o staré lidi řádové 
sestry ze Společnosti Dcer křesťanské lásky svatého 
Vincence de Paula. 

Sociální byty byly v někdejším špitálku do konce 
60. let 20. století, bohoslužby v kostelíku se občas 
konaly do roku 1971. Vzhledem k tomu, že špitá-
lek s kaplí byl v té době hodně zchátralý, jednalo se 
od počátku 70. let 20. století o jeho rekonstrukci  
a následném využití. Po dokončení obnovy špitálku tu  
v letech 1980–1996 sídlilo Krajské středisko památ-
kové péče a ochrany přírody (později přejmenované 
na památkový ústav), od roku 1996 tu byli jako ná-
jemci Salesiáni Dona Bosca. V letech 2014–2015 pro-
šel špitálek generální opravou a nyní se tu nacházejí 
kanceláře Národního památkového ústavu.

České Budějovice
Špitálek Nejsvětější Trojice, později klášterní dům  
vincentek na Pražské třídě na Pražském předměstí.
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Areál kláštera minoritů byl založen současně s kláš-
terem klarisek roku 1350. Zasloužila se o to Kateřina  
z Rožmberka se svými syny Joštem, Petrem, Oldři-
chem a Janem. Stavba pokračovala nepochybně vel-
mi rychle, protože společný klášterní kostel byl vysvě-
cen již roku 1358. Minorité se v klášteře usadili roku 
1357, řádové sestry roku 1361. Od roku 1375 žily 
vedle klarisek v samostatném objektu zbožné laické 
sestry – bekyně, čímž vzniklo unikátní trojklášteří.

Kláštery minoritů i klarisek se stavěly pod patrona-
cí Rožmberků ve třetí čtvrtině 14. století a vzhledem 
k tomu, že architektura obou konventů byla prostá, 
uvnitř byly jen trámové stropy, předpokládá se, že je-
jich výstavba byla ukončena před rokem 1400. Sou-
časná podoba klášterů je výsledkem nejenom první 
etapy výstavby, ale také jejich přestavby na přelomu 
15. a 16. století (z této doby je dochován mj. vel-
mi cenný soubor pozdně gotických krovů, které jsou 
částečně zpřístupněny veřejnosti) a barokních úprav  
v 17. a 18. století.

Klarisky žily v krumlovském klášteře do roku 1782, 
kdy byl jejich řád Josefem II. zrušen. Minorité museli 
klášter nuceně opustit v roce 1950, tedy v době, kdy 
by si řeholníci připomínali šest set let od jeho založení. 

Následně v klášterním areálu sídlilo vojenské učili-
ště, různé vzdělávací instituce, byly tu sklady, v někte-
rých prostorách až do 90. let 20. století sociální byty. 
Před zahájením revitalizace klášterů roku 2014 byly 
některé jejich části v havarijním stavu. 

Roku 2015 byla celková rekonstrukce klášte-
rů dokončena. V jejím průběhu bylo mj. objeveno  
a zrestaurováno 24 středověkých malovaných strop-
ních trámů z poloviny 14. století. Tento nález získal 
cenu Národního památkového ústavu Patrimonium 
pro futuro. V současnosti v části budov sídlí Střední 
umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České, jsou 
tu ateliéry nebo řemeslné dílny, ale většina prostor 
obou konventů, v nichž je instalováno několik stálých 
expozic, je včetně klášterního kostela a zahrad zpří-
stupněna veřejnosti. 

Český Krumlov
Klášter minoritů, klášter klarisek a dům bekyň  
s kostelem Božího Těla a Panny Marie.
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Po neúspěchu reformy místní školy povolal roku 1584 
Vilém z Rožmberka do Českého Krumlova jezuity. 
Rektor klementinské koleje P. Alexandr Vogt nakreslil 
schematický plánek plánované novostavby krumlov-
ské koleje a napsal instrukce k její stavbě. 

Základní kámen byl slavnostně položen 19. března 
1586. Vedením stavby byl pověřen vlašský architekt 
Baldassare Maggi, kamenické práce vedl mistr Anto-
nín, kterým byl nejspíše Antonio Cometta. Stavba ce-
lého reálu probíhala velice rychle a již 16. května 1588 
byla slavnostně předána jezuitskému provinciálu Jiří-
mu Badersovi. Práce však nebyly nejspíše dokončeny,  
protože slavnostní vysvěcení koleje proběhlo až  
10. prosince 1590, kdy se do koleje nastěhovali první 
řeholníci. 

Na kolej měla navazovat budova kolejního chrá-
mu, ale k její výstavbě nikdy nedošlo, i když jezuité 
tuto myšlenku několikrát oživili. K bohoslužbám vyu-
žívali nedaleký chrám sv. Víta. 

Jezuitská kolej sousedí s budovou prelatury, která 
má gotické jádro postavené ve 14. století, později k ní 
byla přistavěna dvě pozdně gotická křídla. K zásadní 
přestavbě prelatury došlo roku 1576, v roce 1624 byl 
vystavěn střední spojovací trakt. V roce 1768 byla pre-
latura poškozena požárem. Při následné opravě vznikly 
nádvorní rokokové fasády a ve slavnostním sále první-
ho patra dodnes dochované malby, které jsou dílem 
českobudějovického malíře Františka Jakuba Prokyše. 

V polovině 17. století (1650–1652) byla šikmo proti 
koleji postavena pro potřeby seminaristů a gymnázia 
nová raně barokní budova, která je dnes využívána 
jako muzeum. 

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 se původ-
ní kolej stala kasárnami, po roce 1881 tu byly různé 
kanceláře, spolkové místnosti nebo hostinské pokoje. 
Roku 1889 byla budova adaptována na český hotel  
„U růže“. Zásadní rekonstrukcí prošla někdejší jezuit-
ská kolej po požáru roku 1919. Po roce 1990 byl hotel 
Růže nově zrekonstruován a slouží takto dodnes.

Český Krumlov
Bývalá jezuitská kolej (čp. 154) s prelaturou (čp. 155)  
a gymnáziem se seminářem (čp. 152) u děkanského  
kostela sv. Víta v Horní ulici.
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O založení františkánského kláštera v Dačicích se za-
sloužil primátor města Matěj Jiří Kapeta, jinak též ob-
chodník se suknem, který zbohatl díky vývozu této 
komodity do Indie a Ameriky. 

O vyslání řeholníků požádal v září roku 1659 pro-
vinční kapitulu františkánů v Jindřichově Hradci. Jako 
první přišli do Dačic Bedřich Brukáč a Václav Nedbal, 
kteří se usadili u špitální kaple sv. Anny, při níž měl 
být postaven nový klášter. Místo bylo ale nevyhovu-
jící, kvůli močálu byla stavba kláštera nemožná. Z to-
hoto důvodu koupil primátor Kapeta pozemky v loka-
litě Na Stráni, kde byl v červenci roku 1660 položen 
základní kámen nového kláštera. 

Klášter se stavěl ve dvou stavebních etapách. Tra-
duje se, že v letech 1660–1664 byl postaven kon-
vent a v letech 1672–1677 klášterní kostel. Je ale 
pravděpodobnější, že do roku 1664 byla postavena  
a zabydlena pouze část konventu a další část konven-
tu byla vystavěna až společně s klášterním kostelem, 
na jehož stavbu dlouho chyběly finanční prostředky. 
Bohoslužby se v té době konaly ve špitální kapli. 

Roku 1672 zakladatel kláštera Matěj Kapeta ze-
mřel a pohřben byl ve farním kostele. Po jeho smr-
ti pokračovali v bohulibé činnosti hrabata František  
z Fürstenberka, František Benedikt z Berchtoldu  
a František Antonín Berka, kteří františkány dále fi-
nančně podporovali. 

V srpnu 1672 byl položen základní kámen pro 
stavbu klášterního kostela sv. Antonína Paduánské-
ho. Bohoslužby se v tomto kostele konaly od roku 
1677, ale vysvěcen byl až roku 1729 Jakubem Ar-
noštem z Liechtensteina – Kastelkornu, který zastá-
val funkci biskupa ve štýrskem městě Seckau. 

Za Josefa II. klášter zrušen nebyl, ale život  
v něm postupně utichal: roku 1759 žilo v konventu 
35 františkánů, roku 1846 už jen pět kněží a čtyři 
laičtí bratři. Klášter byl zrušen až při známé akci 
„K“ roku 1950, kdy byli poslední tři řeholníci od-
vlečeni a následně internováni v želivském klášteře. 
V dačickém klášteře byli nejprve ubytováni vojáci, 
v letech 1957–1959 tu byly třídy zednické učňov-
ské školy a v letech 1959–1996 byl klášter sídlem 
městského muzea a galerie. Po roce 1989 byl kláš-
ter vrácen františkánskému řádu, do vlastnictví 
Řádu bosých karmelitek byl celý objekt převeden  
v roce 1994.

Dačice
Bývalý konvent františkánů s kostelem sv. Antonína  
Paduánského, nyní Klášter Bosých karmelitek  
zvaný Karmel Matky Boží.
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Hrad postavený počátkem 14. století se roku 1455 
stává majetkem Rožmberků. Páni ze Rzavého jej po-
čátkem 16. století přestavěli ve stylu pozdní gotiky. 
Do dnešní doby se dochoval bergfrit v čele hradního 
jádra, na východní straně hradního areálu zbytky go-
tického paláce ze 14. století (dnes sklepní prostory), 
na jižní straně zbytky kaple, v níž jsou patrné náběhy 
sklípkových kleneb zřejmě z doby kolem roku 1500, 
kdy byl sklípkovou klenbou zaklenut také presbytář 
kostela. V tzv. předním zámku je v přízemí dochován 
otisk roubené komory. Koncem 17. století se hrad 
stal jezuitskou rezidencí. 

Panství Dobronice zakoupila jezuitská kolej v Pra-
ze - Klementinu roku 1691. Cílem tehdejšího rektora 
P. Václava Sattenwolfa bylo scelit a rozšířit opařanské 
panství. Následně středověký hrad prošel drobnými 
stavebními úpravami a jezuité jej využívali jako letní 
rezidenci.

Jezuité bydleli nejspíše ve dvou pozdně gotických 
křídlech v severní části hradního areálu, v tzv. před-
ním zámku. Jedno z těchto křídel je dodnes docho-
váno v sousedství věže, druhé stálo až za hlubokým 
příčným příkopem v místě bývalého předhradí.

Jezuité tu bydleli jen krátce, po výstavbě nové vel-
ké rezidence v Opařanech se roku 1727 přestěhovali 
tam a Dobronice zůstaly opuštěny. Po zrušení jezuit-
ského řádu Dobronice přešly do majetku Studijního 
fondu. Od roku 1825 je majitelem Dobronic Karel 
kníže Paar, který je koupil v dražbě. V této době byl 
ale areál hradu ve velmi špatném stavu, jeho zdivo 
bylo rozebíráno a druhotně používáno jako stavební 
materiál. K destrukci nepochybně přispělo odstranění 
střech z budov roku 1790. Do dnešní doby se docho-
valy z bývalé jezuitské rezidence jen malé zbytky.

Dobronice u Bechyně 
Jezuitská rezidence.
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Tento velký areál se skládá z kostela sv. Jana Křti-
tele, kaple sv. Mikuláše, bývalého kláštera s ambity  
a kaplemi Soukenickou a Nanebevzetí Panny Marie  
a bývalého špitálu. 

Dvoulodní kostel sv. Jana Křtitele, stojící na mís-
tě starší svatyně, patří mezi nejstarší památky města.  
S jeho výstavbou se začalo v letech 1270–1280. Pr-
votním záměrem bylo, že tu bude postavena trojlodní 
bazilika, ale tento plán nebyl nikdy realizován a na 
místě plánované severní boční lodi stojí jižní rameno 
ambitu. Stavba klášterního kostela byla dokončena 
kolem poloviny 14. století. 

Kolem roku 1320 se začal při severní straně koste-
la stavět minoritský klášter, jehož výstavba v základní 
podobě byla dokončena kolem poloviny 14. století.  

Na presbytář navazuje na jižní straně kaple  
sv. Mikuláše dokončená před rokem 1369, která je 
považována za přímého předchůdce dvoulodních ji-
hočeských kostelů. 

Roku 1370 se začalo s výstavbou východního křídla 
křížové chodby. Stavbu vedli kameníci Mikuláš a Ond-
řej, kteří stavěli ambit podle vzoru kláštera v Třeboni. 
Kapitulní síň na severní straně ambitu byla postavena 
kolem roku 1375 a brzy se stala kaplí soukenického 
cechu, proto se dnes označuje jako Soukenická kaple. 

Ambit byl postaven krátce po roce 1370, ale jeho 
zaklenutí probíhalo v několika stavebních etapách od 
70. let 14. století do počátku 16. století. Hlavní loď  
kostela byla sklenuta kolem roku 1485.

V 60. letech 16. století minorité z města odešli. 
Jáchym z Hradce poté nechal západní křídlo již bý-
valého kláštera přestavět pro potřeby špitálu, v této 
době tu byly postaveny dva velké dvoulodní rene-
sanční sály. Nejmladší částí klášterního areálu je kaple 
Nanebevzetí Panny Marie postavená ve třetí čtvrtině 
18. století. 

Celý areál je dnes zpřístupněn veřejnosti. Cenné 
jsou zejména unikátní a velmi kvalitní nástěnné mal-
by ze 14. a 15. století, díky nimž patří klášter mi-
noritů k nejvýznamnějším českým gotickým památ-
kám. V kapli Nanebevzetí Panny Marie je expozice 
sakrálního umění Jindřichohradecka, křížová chodba 
a renesanční sály jsou využívány k výstavním účelům  
a přednáškám.

Jindřichův Hradec
Klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele  
v ulici Štítného.



39



40

První františkáni z Hlohova ve Slezsku se usadili  
v Hradci již roku 1557 a přišli do města snad na popud 
Jana Kapistrána. Tento proslulý františkánský kazatel 
údajně město za Oldřicha V. z Hradce (1449–1452) 
navštívil.

Františkáni nejprve chtěli s Jáchymem z Hrad-
ce jednat o postoupení minoritského konventu, ale 
k tomu nedošlo. Zprvu tedy bydleli v měšťanském 
domě a bohoslužby konali v kostele sv. Václava. Ne-
líbila se jim ale velká vzdálenost tohoto kostela od 
města a usilovali o pozemky blíže k městu, což se jim 
podařilo roku 1478. Toho roku Jindřich IV. z Hradce 
zakládá na Novoměstském předměstí nový františ-
kánský klášter.

Stavební práce byly zahájeny nepochybně ihned 
poté, v letech 1478–1491 byl postaven klášterní kos-
tel sv. Kateřiny, který byl roku 1491 vysvěcen. 

Za stavovského povstání roku 1619 byl klášter 
pobořen a zapálen a řeholníci byli z města nakrátko 
vyhnáni. Vrátili se po bitvě na Bílé hoře a za finanční 
podpory Slavatů klášterní areál obnovili. Roku 1625 
byla přistavěna kaple sv. Barbory, roku 1661 byla po-
stavena zvonice a roku 1662 kaple sv. Antonína Padu-
ánského. Po požáru roku 1669 byl klášter rekonstru-
ován a roku 1674 k němu byla přistavěna významná 
kaple zvaná Portiuncule zdobená mariánským cyklem. 
Návštěva této kaple na svátek Panny Marie Andělské 
2. srpna bývala spojena s udílením odpustků a tady se 
zrodila tradice slavných poutí, které se konají dodnes.  

Za Josefa II. klášter těsně unikl zrušení, ale kata-
strofou byl velký požár města roku 1801. Tehdy byly 
ohněm zničeny horní části kostela i kláštera včetně 
mobiliáře. Dnešní podoba kláštera je výsledkem této 
poslední velké obnovy.

Františkáni obývali klášter do roku 1950, kdy byli 
vyhnáni a poslední čtyři řeholníci internováni. Kostel 
spravovalo proboštství, ale budovy kláštera byly vyu-
žívány k světským účelům, např. jako internát. 

Po roce 1990 byl klášter v restituci františkánům 
vrácen, ale ti se do Jindřichova Hradce nevrátili a kláš-
terní budovy jsou dnes využívány jako byty.

Přes ulici, proti klášteru, je budova tzv. Klášte-
říčku, která je spojena krytou chodbou s kostelem. 
Tato budova byla postavena po roce 1534 jako špitál  
a vdovské sídlo hradeckých šlechtičen. Klášteříček byl 
přestavěn barokně v letech 1750–1780 a znovu pak 
po požáru roku 1801. Od roku 1949 tu sídlil soud  
a vězení a sídlem soudu je tato budova dodnes.

Jindřichův Hradec
Klášter františkánů s kostelem sv. Kateřiny  
v Klášterské ulici.
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Nynější kostel sv. Maří Magdalény stojí na základech 
nejstarší sakrální stavby města. Původní svatyni ne-
chal postavit ve 13. století zakladatel města Jind-
řich I. z Hradce a patronátní právo ke kostelu udělil 
řádu německých rytířů. Ve 13. století byl u kostela 
postaven špitál pro dvanáct nemocných. Koncem  
14. století byl kostel goticky přestavěn. Koncem  
16. století byl kostel značně zchátralý, dokonce hro-
zilo, že se zřítí, a proto byl roku 1594 připojen k nově 
založené jezuitské koleji. Roku 1615 byl kostel zničen 
požárem a nějakou dobu dále chátral, protože roku 
1618 museli jezuité město opustit. Znovu je do měs-
ta přivedl v prosinci roku 1620 majitel panství Vilém 
Slavata, který se také zasloužil v letech 1628–1632  
o postavení nového kostela ve slohu raného baroka. 

Finanční prostředky na tuto stavbu získal konfiskací 
majetku protestantských měšťanů. V červenci roku 
1632 byl kostel vysvěcen za účasti pražského světící-
ho biskupa Šimona Brosia. V kostele působil známý 
jindřichohradecký hudebník a básník Adam Michna  
z Otradovic (1600–1676). Po zrušení jezuitského 
řádu roku 1773 někdejší svatyni využívalo vojsko jako 
skladiště.

O příchodu jezuitů do Jindřichova Hradce se uva-
žovalo od roku 1566, ale došlo k tomu až téměř  
o tři desetiletí později. Jezuitskou kolej podle donační 
listiny sepsané v lednu roku 1594 založili Adam II.  
z Hradce a jeho manželka Kateřina z Montfortu. Je-
zuitská kolej, v pořadí čtvrtá v Čechách, byla posta-
vena na místě starého špitálu a dalších asi dvaceti 
domů. Základní kámen k její stavbě položil syn za-
kladatelů Jáchym Oldřich z Hradce v červenci roku 
1595. Stavební práce prováděné v letech 1595–1604 
vedl vlašský stavitel Martin (Vlach), kamenické prá-
ce jsou dílem Antonia de Salla. Definitivně byla kolej 
dostavěna roku 1648, potom už probíhaly jen drob-
né úpravy. V gymnaziálním sále je nástěnná malba 
pitvy člověka nemající v Čechách obdoby. Po zrušení 
jezuitského řádu jejich kolej také využívalo vojsko, ol-
táře byly odvezeny a roku 1779 byla kolej přestavěna 
Filipem Hegerem na kasárna. 

Jezuitskou kolej i kostel sv. Maří Magdalény vyu-
žívala armáda až do 90. let minulého století. Od roku 
1995 jsou tyto budovy ve vlastnictví města, které je 
kompletně zrekonstruovalo. Kostel od roku 1998 
slouží různým kulturním a společenským účelům,  
v jezuitské koleji po její obnově sídlí Muzeum foto-
grafie a moderních obrazových médií.

Jindřichův Hradec
Jezuitská kolej s kostelem sv. Maří Magdalény  
na Balbínově náměstí.
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Jezuitský seminář založila manželka Adama II.  
z Hradce, Kateřina z Montfortu, která zrušila původní 
špitální nadaci a její jmění převedla v září roku 1598 
na fond pro zřízení studijního semináře pro chudé 
žáky jezuitské koleje. Jeho vznik podpořila finančními 
prostředky také Lucie Otylie Slavatová. Samostatná 
budova jezuitského semináře byla postavena ved-
le jezuitské koleje v letech 1606–1608, ale již roku 
1615 vyhořela. V semináři tehdy uhořelo osm stu-
dentů, kteří nestačili utéci. S výstavbou nové budovy 
jezuitského semináře se začalo až po deseti letech, 
roku 1625. Důvodem této prodlevy byl nejspíše ne-
dostatek finančních prostředků. Stavební práce tý-
kající se samotného semináře byly ukončeny roku 
1636, roku 1642 byla dostavěna kaple zasvěcená  
sv. Vítu a touto poslední stavební etapou získal pozd-
ně renesanční jezuitský seminář dnešní podobu. 

Roku 1773 byl sice jezuitský řád zrušen, ale školní 
třídy gymnázia tu sídlily až do roku 1777, kdy bylo 
vyučování na gymnáziu dvorským dekretem ukon-
čeno. Zvláštním výnosem bylo následujícího roku 
přeměněno na německou hlavní školu a gymnázium 
bylo obnoveno až roku 1806. Studoval zde i mladý 
Bedřich Smetana bydlící v sousedství. 

Od roku 1925 je budova jezuitského semináře 
sídlem muzea, které bylo roku 1928 poprvé otevřeno 
pro veřejnost. V současnosti tu mají návštěvníci mož-
nost prohlédnout si řadu stálých expozic a seznámit 
se tak např. s historií města a Landfrasovy tiskárny, 
sbírkou gotických plastik z Jindřichohradecka, letec-
kou bitvou nad Jindřichohradeckem, sbírkou betlé-
mů nebo Krýzovými jesličkami.

Jindřichův Hradec
Bývalý jezuitský seminář s gymnáziem a kaplí sv. Víta, 
dnes Muzeum Jindřichohradecka na Balbínově náměstí.
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Kájov je poprvé zmíněn roku 1263 v zakládací listině 
kláštera Zlatá Koruna jako součást klášterního po-
zemkového majetku. Zlatokorunští cisterciáci po ně-
kolik století Kájov spravovali. 

Nejstarší částí poutního areálu je kostelík Smrti 
Panny Marie z konce 13. století. V jeho sousedství byl 
v průběhu 14. století postaven nový kostel nebo jeho 
sakristie. K zásadní přestavbě kostelního okrsku došlo 
v době, kdy tu jako farář působil vzdělaný a činorodý 
Michael Pils (v úřadu 1460/1461–1503), syn rychtáře 
z nedalekých Chvalšin. Roku 1471, nebo 1474 zahájil 
Michael Pils stavbu dvoulodního kostela Panny Ma-
rie, která byla dokončena roku 1485. Součástí hlav-

ního oltáře je socha milostné Madony, která je do-
dnes uctívaná jako Panna Marie Kájovská. Ve druhé 
polovině 15. století prošel stavebními úpravami také 
starší kostel Smrti Panny Marie, kolem hřbitova byla 
postavena dodnes dochovaná ohradní zeď se třemi 
sedlovými portály a byla přestavěna fara. 

K dalšímu rozkvětu dochází v 17. století, kdy se 
Kájov stává jedním z nejznámějších poutních míst 
jižních Čech. V první polovině18. století do Kájova 
přicházelo kolem čtyřiceti tisíc poutníků ročně. V té 
době byl poutní areál postupně rozšiřován, již roku 
1630 tu cisterciáci stavěli pohostinskou budovu pro 
poutníky, roku 1661 byla postavena fara tvořící jád-
ro dnešního konventu, průběžně probíhaly stavební 
úpravy kostela, roku 1689 byla postavena kaple nad 
studnou, k farní budově byla roku 1699 přistavěna 
kaple sv. Jana Nepomuckého, jedna z nejstarších to-
hoto zasvěcení v Čechách, a roku 1752 byla vystavě-
na hřbitovní kaple s kostnicí, nyní označovaná jako 
kaple sv. Terezie z Lisieux.

V 80. letech 18. století začíná úpadek Kájova jako 
poutního místa, protože Josef II. zrušil klášter ve Zlaté 
Koruně a zakazoval poutě. Znovuoživení klášterního  
i poutního života je spojeno s obláty, kteří se v Kájově 
usadili roku 1930, provedli poslední renovaci budov 
a přestavěli areál na konvent. Protože většina z nich 
byla německé národnosti, byli po druhé světové válce 
až na jednoho Čecha odsunuti. 

V 90. letech byla zahájena celková rekonstrukce 
poutního areálu, který je dnes přístupný veřejnosti. 
Od roku 1996 se o chod kájovského areálu staraly 
Milosrdné sestry řádu sv. Vincence z Pauly, které roku 
2012 vystřídaly Milosrdné sestry Svatého Kříže.

Kájov
Konvent oblátů s poutním kostelem Matky Boží, kostelíkem 
Smrti Panny Marie a kaplí sv. Jana Nepomuckého.
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První pauláni se usadili u léčivých pramenů nedaleko 
Nové Bystřice údajně v letech 1491–1493. V červnu 
roku 1501 tu u trojice pramenů založili klášter s kos-
telem Nejsvětější Trojice. Jde v pořadí o třetí klášterní 
areál paulánů v jižních Čechách (po Kuklově a Přední 
Výtoni). Výstavbu kláštera finančně podporoval ma-
jitel novobystřického panství Konrád Krajíř z Krajku. 
V květnu roku 1507 daroval Konrád Krajíř z Krajku 
konventu Nejsvětější Trojice, který se označoval Sana 
Cella (Uzdravující), les u Nové Bystřice a šest rybníků, 
protože se zvýšil počet řeholníků v klášteře.

Roku 1533 v den pouti sv. Marie Magdalény byl 
klášter vypálen a kostel zpustošen, téměř čtyřicet ře-
holníků a účastníků pouti řádění novokřtěnců nepře-
žilo. Novokřtěnci vypálili také okolní vesnice.

Po bitvě na Bílé hoře se pauláni začali o poničený 
klášter znovu zajímat. Roku 1626 byl klášter obnoven 
francouzskými paulány z Burgundské řádové provin-
cie. V červenci toho roku do kláštera slavnostně uvedl 
šest řeholníků majitel panství Adam Pavel Slavata. 

Konvent, který měl podobu čtyřkřídlé jednopa-
trové stavby uzavírající čtvercový rajský dvůr, byl 

dostavěn v letech 1665–1667. Kostel byl postaven  
v letech 1668–1679 stavitelem Giovanni Domenico 
Orsim, který je s velkou pravděpodobností také auto-
rem plánů kostela.

Roku 1785 byl klášter dekretem Josefa II. zrušen, 
ale komisaři se do kláštera dostavili až tři roky poté. 
Roku 1788 odešlo posledních třináct řeholníků, kláš-
terní kostel se stal kostelem farním a byla tu zřízena 
škola, později byty pro vrchnostenské hutníky a uh-
líře. 

Klášterní kostel byl nadále využíván k bohoslužeb-
ným účelům, ale v prostorách kláštera se v 19. století 
mj. také vyráběly cvočky a hřebíky. Po roce 1948 se 
klášter dostal do správy jednotného zemědělského 
družstva, které se o něj nezajímalo a klášter chátral. 
Roku 1959 klášterní budovy zbořila armáda. 

Zachována zůstala jen tzv. Červená chodba při-
léhající ke kostelu a kostel Nejsvětější Trojice, což je 
významná raně barokní stavba. Hlavní oltář z roku 
1678, který je dílem vídeňského truhláře K. Zellera 
a zdobí jej sochy českých zemských patronů, patří  
k nejvyšším v Čechách. 

Klášter u Nové Bystřice
Zaniklý konvent paulánů s kostelem Nejsvětější Trojice.
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Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
sahá nejméně do 14. století, kdy je v Klokotech dolo-
žen farní kostel navštěvovaný mnoha poutníky. Roz-
květ poutního místa byl narušen husity. V okolí Klo-
kot se usadili adamité, které nechal Jan Žižka zajmout  
a na klokotské faře upálit. Došlo i k poškození koste-
la, který byl opraven krátce před polovinou 15. sto-
letí. Kolem roku 1520 byl kostel přestavěn. Legenda 
praví, že v době obnovy kostela byl nalezen starý zvon 
a údajně nepoškozený obraz Panny Marie, který byl 
v opraveném kostele zavěšen. Zprávy o tomto zázra-
ku se rozšířily a Klokoty se staly velmi vyhledávaným 
poutním místem. Zvyšující se počet poutníků vedl  
v polovině 16. století k rozšíření kostela. Dne 15. srpna 
1636 se konala za účasti mnoha tisíc hostů významná 
slavnost – tehdy byl do klokotského kostela přenesen 
z Tábora obraz Panny Marie Klokotské, který je dílem 
pražského malíře Johanna Andrease Burgera. 

Roku 1640 byla správa Klokot svěřena premonst-
rátům, které roku 1679 vystřídali benediktini. Toho 
roku koupil Klokoty se souhlasem císaře Leopolda I. 
benediktinský prelát španělského původu P. Didacus 
z Convero. O necelých dvacet let později začal P. Di-
dacus z Convero ve spolupráci s táborským děkanem 
Jiřím Josefem Winklerem plánovat přestavbu a rozší-
ření klokotského kostela. Díky tomu v letech 1700–
1714 vzniká v Klokotech vrcholně barokní poutní are-
ál. Na jeho výstavbu finančně přispěla řada mecenášů 
v čele s krumlovským vévodou a milovníkem umění 
Janem Kristiánem z Eggenbergu. Stavební vývoj ce-
lého areálu byl ukončen ve 40. letech 18. století, kdy 
byla do jižní strany ambitu vestavěna kaplanská re-
zidence, pak probíhaly jen jeho opravy. Roku 1934 
byli do Klokot slavnostně uvedeni řádoví kněží z kon-
gregace Těšitelů Božského Srdce z Getseman. Krát-
ce po svém příchodu nechali celý areál elektrifikovat  
a provedli jeho celkovou obnovu, která byla ukonče-
na slavnostmi na počest třísetletého přenesení obra-
zu Panny Marie Klokotské z Tábora do Klokot. 

Od roku 1950, kdy museli řádoví kněží Klokoty 
nuceně opustit, sloužila budova jejich rezidence jako 
domov důchodců. O jeho obyvatele se až do roku 
1965, kdy byl zrušen, staraly sestry vincentky. Kon-
cem 60. let se do Klokot vrátili dva bratři těšitelé,  
P. Alois Matulík tu působil až do své smrti roku 1985. 
Roku 1994 byla správa klokotského areálu svěřena 
členům kongregace Misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné, kteří zahájili jeho celkovou rekon-
strukci, jenž byla dokončena roku 2018. V součas-
nosti je kostel s ambity přístupný veřejnosti. 

Klokoty
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s rezidencí benediktinů, 
později Bratří Těšitelů Božského Srdce z Getseman,  
dnes oblátů.
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Předchůdcem nynějšího konventu obutých karmelitá-
nů byla původně malá kaple postavená roku 1709, 
do níž měl být umístěn zázračný obraz Panny Marie 
Karmelské, který se dnes nachází na hlavním oltáři. 

Nejspíše po roce 1737 tu byla vybudována cent-
rální kaple, v níž se od roku 1738 mohly konat boho-
služby. V letech 1746–1752 byla jižně od kaple po-
stavena rezidence, nešlo ale o klášterní budovu, ale 
o příbytek duchovního správce. Výstavba poutního 
areálu probíhala v letech 1754–1789. 

Roku 1908 povolal do Kostelního Vydří brněnský 
biskup Pavel hrabě Huyn obuté karmelitány z Víd-
ně. Stalo se tak na přání majitele panství Friedricha 
svobodného pána Dalberga, jenž nosil karmelský 
škapulíř, který si přivezl roku 1888 z kláštera Stella 
Maris na hoře Karmel z cesty do Svaté země, o níž 
napsal podrobný cestopis. Ihned po svém příchodu 
karmelitáni celý kostel obnovili, aby si mohli násle-
dujícího roku připomenout dvousetleté výročí první 
kaple. Roku 1920 rakouští řeholníci odešli do Vídně. 
V Kostelním Vydří zůstal jediný český kněz P. Albert 
Veleba, k němuž později přibyli další řádoví bratři. Po 
akci „K“ roku 1950 byli dva ze tří řeholníků interno-
váni v Želivi, v Kostelním Vydří zůstal jediný, Kostel-
ní Vydří přestalo být klášterem a fungovalo jen jako 
farní úřad. 

Do Kostelního Vydří se karmelitáni vrátili až  
v červenci roku 1990. Zásluhou finanční podpory ze 
zahraničí byl celý areál opraven, roku 1993 byla do-
končena výstavba nové konventní budovy související  
s barokní rezidencí. Kromě karmelitánů se v Kostel-
ním Vydří usadily také řeholnice. 

V současné době je klášter sídlem Karmelitánské-
ho nakladatelství, duchovní správy několika okolních 
farností a místem pastorační práce s mládeží. V sa-
mostatném domě žijí laické sestry, které se starají  
o chod celého areálu.

K poutnímu areálu patří také lesní hřbitov zalo-
žený roku 1914 Friedrichem Dalbergem pro řeholní-
ky a jeho rodinu. Jako první byl na něm pohřben on 
sám; zemřel po dlouhé bolestivé nemoci roku 1914 
ve věku 51 let. Pohřbena je tu také jeho manželka  
a jejich synové Josef a Jan.

Kostelní Vydří
Konvent obutých karmelitánů s kostelem  
Panny Marie Karmelské.
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Klášter kajícných poustevníků kongregace sv. Fran-
tiška z Pauly je prvním paulánským klášterem zalo-
ženým v Čechách. Stalo se tak roku 1495 zásluhou 
Petra IV. z Rožmberka a jeho bratra Oldřicha, kteří 
pozvali do Kuklova paulány  z nedalekého hornora-
kouského Thalheimu a poskytli jim kromě potřeb-
ných pozemků k založení řádového domu také les, 
vesnice a bývalý farní kostelík sv. Ondřeje, který byl 
již sto let opuštěný. 

O samotné stavbě kláštera, která nikdy nebyla do-
končena, se dochovalo jen velmi málo zpráv. Jako 
první byla nejspíše postavena jen malá provizorní 

budova, která sloužila poustevníkům k přebývání.  
K bohoslužbám pravděpodobně v prvních letech vyu-
žívali starší kostelík sv. Ondřeje, který je v písemných 
pramenech poprvé doložen roku 1378. Se stavbou 
kláštera s velkoryse plánovaným klášterním koste-
lem a křížovou chodbou se začalo kolem roku 1500. 
Budova konventu se stavěla v prvních deseti letech 
16. století. Přilehlé části křížové chodby byly zakle-
nuty na rožmberském panství jinak vzácnými sklíp-
kovými klenbami. Se stavbou kněžiště mezi starším 
kostelíkem sv. Ondřeje a konventem se začalo kolem 
roku 1505. Stavební práce probíhaly i v následujícím 
desetiletí. Roku 1514 byl celý areál uzavřen bránou 
a ve stejném roce byl vedle kněžiště při vstupu do 
křížové chodby osazen sedlový portál. Kolem roku 
1530 stavební práce, nejspíše z nedostatku finanč-
ních prostředků, utichaly. V té době bylo kněžiště 
na západní straně uzavřeno kamennou příčkou s lo-
meným portálem. Ve 30. letech 16. století řeholníci  
z nedostavěného kláštera odešli. 

Do dnešní doby se dochovalo obvodové zdivo 
jednolodního pozdně gotického klášterního kostela 
se sedlovým vstupním portálem s bohatě zdobeným 
ostěním. Na portále vedoucím z kostela do křížo-
vé chodby jsou dvě kamenické značky; stejné jsou  
v kostele ve Chvalšinách a Zátoni a svědčí o tom, 
že na stavbě těchto tří kostelů pracoval stejný ka-
meník. Vpravo od klášterního kostela stojí myslivna,  
v níž je obsaženo zdivo kostelíka sv. Ondřeje. Části 
zdí někdejšího kláštera jsou dochovány i v jádru dal-
ších obytných domů. 

V nedalekém lesíku jsou viditelné nepatrné zbytky 
zdí a hradního příkopu někdejšího královského hra-
du ze 14. století, který roku 1405 daroval Václav IV. 
Rožmberkům.

Kuklov
Bývalý konvent paulánů s kostelem sv. Ondřeje.
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O příchod augustiniánů do Lnářů se zasloužil tehdejší 
majitel panství Tomáš Zacheus, hrabě Černín z Chude-
nic. Pohřben je v Černínské kapli v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze, ale jeho srdce je uloženo  
v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích. 

První dva kněží a jeden bratr přišli do Lnář  
20. května 1684 z konventu sv. Václava v Praze 
na Zderaze. Nejprve bydleli na zámku, kde denně 
sloužívali bohoslužby v zámecké kapli zasvěcené  
sv. Josefovi, jen slavnostní bohoslužby bývaly v kos-
tele Nejsvětější Trojice. Krátce poté si pronajali malý 
domek, který adaptovali pro potřeby své provizorní 
rezidence.

Založení lnářského konventu bylo předběžně 
schváleno roku 1685. Vypracováním projektu na 
stavbu nového konventu byl hrabětem Černínem 
pověřen roku 1688 jeho dvorní architekt Giovanni 
Batista Maderna, který se v té době podílel na stavbě 
místního zámku. 21. dubna 1688 byl slavnostně po-
ložen základní kámen. Výstavba konventu navazo-
vala na již existující kostel Nejsvětější Trojice. Stavba 
pokračovala asi velmi rychle, protože již roku 1690 
se řeholníci nastěhovali do prvního, pravděpodobně 
severního křídla. Po ukončení stavby konventu roku 
1693 byl klášterní kostel vybaven mobiliářem, byla 
postavena sakristie a nad ní byla zřízena oratoř. 

Stavba kostela na místě starší poustevny a kaple 
byla zahájena ještě před příchodem augustiniánů roku 
1666. Někteří historikové se domnívají, že architektem 
byl Carlo Lurago. Roku 1706 se začalo s rozsáhlou pře-
stavbou kostela, která byla spojena s jeho rozšířením  
a přinesla také nové vybavení jeho interiéru. Na tom 
se podílel významný český barokní malíř Petr Bran-
dl, který sice pracoval zejména na zámku, ale je také 
autorem obrazu na hlavním oltáři. Kostel byl vysvěcen  
13. prosince 1723 při návštěvě bratra majitele panství, 
brixenského biskupa Kašpara Ignáce, hraběte z Küniglu.

Za josefínských reforem lnářský klášter jako jediný 
augustiniánský klášter v Čechách nebyl zrušen, zejmé-
na proto, že jeho členové vykonávali v místě duchovní 
správu; z tohoto důvodu tu byla roku 1786 založena 
fara. Klášter byl násilně zlikvidován roku 1950 v rámci 
známé akce „K“. V současné době je klášterní kostel 
využíván jako kostel farní a v budovách konventu se 
nachází veřejnosti nepřístupná psychiatrická léčebna. 

Lnáře
Konvent bosých augustiniánů s kostelem  
Nejsvětější Trojice.
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Myšlenkou postavit na Lomci votivní kapli se zabýval 
již Karel Filip Buquoy, majitel libějovického panství. 
Podle rodinné pověsti zastihla Karla Filipa Buquoye 
roku 1685 při plavbě z Říma do Španělska bouře, 
hrozilo mu utonutí a on slíbil, že v případě přežití 
jako poděkování za záchranu života postaví kostel,  
v němž vystaví milostnou sošku. Po šťastném návra-
tu do Čech umístil kopii sochy Panny Marie de Foy  
v Nových Hradech, ale postavit novou kapli již nestihl.

Tohoto úkolu se ujal jeho syn, hrabě Filip Emanuel 
Buquoy, který sochu Panny Marie nechal nejprve pře-
vézt do Chelčic nedaleko Libějovic a současně začal 
připravovat stavbu nové kaple na Lomci. 

Základní kámen nové svatyně byl položen v květ-
nu roku 1695 a práce byly ihned zahájeny, ale bo-
hužel také téměř okamžitě ukončeny. Důvodem byla 

skutečnost, že stavebník neměl k postavení kaple 
církevní povolení. Stavba byla tedy na čtyři roky pře-
rušena. Nový základní kámen byl položen v červenci 
1699 a na svátek Jména Panny Marie byla 14. září 
1704 poutní kaple vysvěcena. Jméno architekta není 
známo, někteří historikové se domnívají, že jím byl 
hrabě Filip Emanuel Buquoy. Neobvyklý je balda-
chýnový oltář, který je dílem lineckého řezbáře Jana 
Wauschera. Jde o variaci Berniniho oltáře z chrámu 
sv. Petra v Římě. Pod baldachýnem je zavěšen osmi-
boký svatostánek se soškou Panny Marie, kterou tak 
mohou věřící uctívat ze všech stran. 

V roce 1720 byla přistavěna sakristie a roku 1747 
schodišťová věžička, čímž byl stavební vývoj poutní 
kaple ukončen. 

V blízkosti kostela byla roku 1939 postavena zvo-
nice a roku 2000 kruhový venkovní areál s oltářem 
pro letní poutní bohoslužby. 

Sousední zámeček nechal postavit v letech 1709–
1710 jako lovecký Albert Karel Buquoy, současně měl 
sloužit také jako ubytování kaplana. Po smrti Alberta 
Karla Buquoye roku 1714 byl zámeček využíván jen 
jako sídlo kněze. Koncem 18. století byla k zámečku 
připojena školní budova označovaná jako stará ško-
la. Roku 1859 byla zdejší lokálie povýšena na farnost  
a zámeček sloužil také jako fara. Roku 1903 byla k se-
verní straně zámečku přistavěna budova nové školy. 

Roku 1971 se v lomeckém zámečku zabydlely 
Šedé sestry III. řádu sv. Františka z Assisi, které ne-
chaly celý areál opravit. V letech 1978–1983 byla na 
západní straně vystavěna nová klášterní budova. Řá-
dové sestry tu sídlí dodnes. 

Lomec
Mateřinec kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka 
z Assisi s poutní kaplí Jména Panny Marie.
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Premonstrátskou kanonii založil roku 1187 český 
velmož Jiří z Milevska. Jeho prvním počinem byla 
stavba kostela sv. Jiljí, který je poprvé písemně do-
ložen roku 1184. 

První řeholníci v čele s mladým Jarlochem přišli do 
Milevska ze želivského kláštera. Jarlochova kronika, 
dnes uložená ve Strahovské knihovně, je nejstarším 
dochovaným českým letopisem.

Po usazení premonstrátů byly původní provizor-
ní budovy nahrazovány zděnými stavbami, a přestože 
byl klášter roku 1191 poškozen požárem, tak ještě za 
Jarlochova života (zemřel mezi lety 1227–1228) byla 

výstavba klášterní baziliky a hlavní konventní budovy 
včetně opatství a ambitů dokončena. Vznikl tak rozsáh-
lý románský areál nejstaršího kláštera v jižních Čechách. 

Ve druhé polovině 13. století byl přestavěn východ-
ní závěr baziliky s příčnou lodí a rozšířen refektář a také 
byla postavena opatská kaple. V té době se v klášteře 
vyráběly unikátní reliéfně zdobené keramické dlaždice.

V průběhu 14. století byla nově vystavěna Latinská 
škola a palácová budova severovýchodně od baziliky, 
bazilika byla zaklenuta a došlo k rozšíření kapitulní síně 
i kostela sv. Jiljí. 

Roku 1420 byl klášter vydrancován a zapálen husity. 
Znovu se řeholníci v nevelkém počtu do kláštera vrátili 
až roku 1437. Největší pohromou pro klášter bylo po-
čínání císaře Zikmunda Lucemburského, který většinu 
pozemkového majetku kláštera rozdal svým věrným. 

Díky nedostatku finančních prostředků postupo-
vala obnova kláštera velmi pomalu, ještě na počátku  
17. století byly klášterní budovy v ruinách. 

Změnu pro klášter přinesl rok 1683, kdy tu bylo zří-
zeno převorství. V průběhu druhé poloviny 17. století 
a první poloviny 18. století byl kostel opraven a dopl-
něn novým mobiliářem, obnoveny byly také konvent-
ní budovy. Za opata Mariana Hermanna (1675–1741) 
byl postaven velmi významný mariánský poutní areál  
v nedalekém Sepekově. 

Roku 1785 došlo ke zrušení milevského převorství. 
Klášterní kostel byl změněn na kostel farní a kostel  
sv. Jiljí měl sloužit už jen jako kostel hřbitovní. 

Za socialismu většina klášterních budov chátrala. 
Situace se změnila až po roce 1989, roku 1990 se do 
kláštera vrátili premonstráti, kteří ihned zahájili opravy 
klášterního areálu. Roku 2001 tu vznikl řeholní dům 
premonstrátů, kteří tu žijí a starají se o několik farností. 
Klášter je přístupný veřejnosti.

Milevsko
Premonstrátské převorství (původně opatství)  
s kostelem Navštívení Panny Marie.
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Dnešní konventní a současně farní kostel je popr-
vé v písemných pramenech zmíněn roku 1284, ale  
k založení kláštera došlo až o několik století později. 
Stalo se tak zásluhou Ferdinanda Buquoye, který roku 
1664 utrpěl těžké zranění v bitvě s Turky a založením 
kláštera chtěl poděkovat za své uzdravení. 

Zakládací listinu kláštera, ve kterém mělo žít osm 
kněží a čtyři bratři, vydal Ferdinand Buquoy roku 
1677. První servité přišli z konventu Zvěstování Pan-
ny Marie z Vídně – Rossau a v Nových Hradech se 
usadili několik dní před Vánocemi roku 1677. Ihned 
počátkem příštího roku začali servité s přípravou na 

stavbu konventních budov jižně od kostela sv. Pe-
tra a Pavla. Základní kámen ke stavbě byl položen  
27. května 1678. Kdo je autorem projektu, to se bohu-
žel neví. Sice se dochovaly tři variantní plány na stavbu 
klášterních budov, ale ani jeden z nich není signován. 

Na počátku byl vedením stavby pověřen Bartolo-
meus Spee, který pocházel z Rakouska. S jeho prací 
nebyli servité spokojeni, takže jej roku 1681 odvolali. 
Přesto se v září tohoto roku řeholníci do částečně po-
staveného konventu nastěhovali. V té době stálo jižní 
a snad i východní křídlo. Čtyřkřídlá budova kláštera 
byla dostavěna roku 1685. 

Servité zpočátku pomýšleli i na stavbu klášterního 
kostela, ale tato myšlenka ztroskotala na nedostat-
ku finančních prostředků a nikdy nebyla realizována. 
Svědčí o tom dodnes zachovaná proluka mezi původ-
ně farním kostelem a konventem, kde měl být zamýš-
lený klášterní kostel postaven. 

Řeholníci v klášteře žili až do poloviny 20. století, 
i když za druhé světové války musela většina z nich 
narukovat na frontu, kde působili jako sanitáři nebo 
polní duchovní. Po druhé světové válce byli jako prv-
ní roku 1946 odsunuti servité německé národnosti, 
takže ze dvanácti řeholníků tu zůstali dva. V dubnu 
roku 1950 museli klášter nuceně opustit poslední dva 
servité a konvent byl následně využíván jako kasár-
na pohraniční stráže. Roku 1991 byl klášter obnoven  
a konvent byl servitům vrácen. Ti zahájili rekonstrukci 
celého areálu, o niž se zasloužil zejména P. Bonfilius 
Maria, rodným jménem Franz Wagner. Po jeho smrti 
roku 2005 servité klášter opustili a nyní jej využívá 
Společenství papežského práva Rodina Panny Marie, 
jehož členové se starají také o duchovní správu pout-
ního kostela v nedaleké Dobré Vodě, podobně jako 
to dělali před nimi servité. 

Nové Hrady
Konvent servitů s kostelem sv. Petra a Pavla.
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Statek Opařany koupili od Jana Jáchyma Slavaty  
v listopadu roku 1667 jezuité z Jindřichova Hradce, 
kteří jej 15. února 1669 prodali jezuitům z pražské 
klementinské koleje. 

V té době tu stával malý kostelík, postavený záslu-
hou Marie Františky Slavatové v letech 1657–1658. 
Marie Františka Slavatová, známá svou zbožností, 
zastávala v letech 1646–1657 funkci nejvyšší hofmis-
tryně budoucího císaře Leopolda I. Velmi podporova-

la jezuity, v Telči pro ně založila kolej a její přátelský 
vztah k Tovaryšstvu Ježíšovu se projevil i v zasvěce-
ní opařanského kostelíka sv. Františku Xaverskému. 
Roku 1669 jezuité nechali přistavět ke staršímu kos-
telíku kapli sv. Ignáce a Panny Marie Svatohorské. 

Pro své potřeby si nechali jezuité v Opařanech vy-
stavět v letech 1717–1727 rezidenci, datovanou nad 
vchodem rokem dokončení stavby. 

Již v té době jezuité uvažovali také o stavbě no-
vého kostela, ale k tomu došlo až o pět let později. 
Kostel byl postaven v letech 1732–1735 podle plá-
nů Kiliána Ignáce Dientzenhofera na místě staršího 
barokního kostelíka, který byl stržen. V presbytáři  
a na klenbě kostela je možné vidět pozoruhodné 
malby, jejichž tématem jsou výjevy ze života sv. Fran-
tiška Xaverského. 

Opařanskou rezidenci využívali jezuité až do zru-
šení řádu roku 1773. Od roku 1786 sloužil klášterní 
kostel jako kostel farní, v této době došlo také k od-
dělení kostela od někdejší jezuitské rezidence. 

Roku 1826 koupil budovu někdejší jezuitské rezi-
dence kníže Karel Paar; Paarové ji vlastnili do druhé 
poloviny 80. let 19. století a využívali ji jako vrch-
nostenské úřady a byty. Roku 1887 byla rezidence 
přestavěna pro duševně nemocné dospělé pacienty. 
Areál byl postupně doplňován o další budovy a pro-
vozy. Roku 1924 tu byl zřízen zemský ústav a moder-
ní škola pro duševně nemocné děti. Dětská psychia-
trická léčebna tu sídlí dodnes.

Památkově chráněný areál se skládá z bývalé je-
zuitské rezidence s barokním refektářem, barokní 
brány sv. Markéty, vodárenské věže z roku 1911, 
bývalé klášterní zahrady a kostela sv. Františka Xa-
verského, v němž se slouží bohoslužby.

Opařany
Bývalá rezidence staroměstských jezuitů s kostelem  
sv. Františka Xaverského.
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Klášter byl založen po polovině 13. století, tedy krát-
ce po založení města králem Přemyslem Otakarem II. 
při západní městské hradbě, a posiloval tak opevnění 
města. S podobným vyměřením parcely pro výstav-
bu mendikantského kláštera se setkáváme i v jiných 
městech založených v době vlády Přemysla Otakara 
II., např. v Českých Budějovicích. Jako první se za-
čalo s výstavbou kostela, na který jižně navazovaly 
konventní budovy, nejprve snad jen roubené. Jejich 
stavební parcely zřejmě zasahovaly až do prostoru 
dnešního hotelu Bílá růže. 

Roku 1308 je existence kláštera poprvé doložena 
v katalogu mužských dominikánských konventů čes-
ké řádové provincie. V srpnu roku 1419 byl husitsky 
smýšlejícími obyvateli města klášter pobořen a kostel 
zpustošen. Z původní středověké stavby se docho-
val jen malý zbytek severní strany presbytáře, který 
je dnes zakomponován do předsíně kostela Povýšení 
sv. Kříže, a několik stavebních článků, např. žulová 
klenební konzola nebo nalezená klínová žebra. Poz-
ději byla v areálu někdejšího kláštera zřízena solnice 
a na klášteřišti se začaly stavět měšťanské domky. 

Koncem 20. let 17. století se dominikáni do Pís-
ku vrátili. Zasloužil se o to zejména don Martin de 
Hoeff- Huerta, který jako zástavní majitel píseckého 
panství obnovil konvent a přispěl i na stavební práce. 
Do dnešní podoby byl kostel postaven v několika sta-
vebních etapách ve druhé polovině 17. století a první 
polovině 18. století. V té době bylo také vybudováno 
přední, do náměstí obrácené křídlo nové konventní 
budovy.

V době války o rakouské dědictví si v prostorách 
kláštera zřídili francouzští vojáci lazaret a řeholníkům 
přenechali k obývání jen tři cely. Roku 1742 město 
obsadilo královské vojsko a klášter byl vydrancován. 
Roku 1785 byl konvent v Písku zrušen dekretem Jo-
sefa II. 

Od roku 1906 duchovní správu kostela zajišťovala 
Kongregace bratrů Nejsvětější Svátosti, jejíž členové 
jsou označováni též jako petrini. V Písku žili v měš-
ťanském domě čp. 126, který získali darem, až do 
roku 1950, kdy museli odejít. Znovu se ve městě usa-
dili roku 1990 a zasloužili se o rekonstrukci kostela. 
Několik z nich tu žije dodnes, roku 2019 čítala komu-
nita petrinů pouhých devět členů v celých Čechách. 
Kostel je přístupný veřejnosti. 

Písek
Bývalý dominikánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže.
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Roku 1384 byla ve Výtoni založena bratry Petrem II. 
a Janem I. a jejich synovcem Jindřichem III. z Rožm- 
berka poustevna se šesti celami a kaplí sv. Pavla.  
V jejím sousedství existovala koncem 15. století pou- 
stevna sv. Jana Křtitele, která se nacházela severně od 
dnešního kostela, ale stála na nevyhovujícím vlhkém 
místě. Roku 1491 povolil papež Inocenc VIII. spojení 
poustevny sv. Jana Křtitele s poustevnou ve Výtoni  
a výstavbu nového kostela se zvonicí a konventu  

s dormitářem, v němž měly obě komunity žít pospo-
lu, ale každá podle svých řeholních pravidel. Krátce 
poté, nejpozději od roku 1495, došlo k jejich spojení, 
využívaly společný dormitář, refektář i oratoř, odstou-
pily od paulánských tradic a nařízení a řídily se regu-
lí eremitů. Roku 1515 je v Přední Výtoni doloženo 
čtrnáct eremitů. Poslední zprávy o nich jsou z roku 
1556, nejspíše nedlouho poté byl klášter opuštěn. 
Následně si opuštěný kostel vzali do své správy cister-
ciáci z nedalekého kláštera ve Vyšším Brodě, z něhož 
pocházejí chórové lavice s kružbovými výplněmi, kte-
ré byly vyřezány kolem roku 1500 a snad v 17. století 
byly převezeny do Výtoně.

Nynější konvent s kostelem sv. Antonína (později 
byl zasvěcen sv. Filipu a Jakubovi) byl postaven jako 
pozdně gotický v letech 1515–1523 na místě kaple či 
kostela, který roku 1384 založili Jan I. a Petr II. z Rožm- 
berka. Stavba klášterního areálu na přelomu středo-
věku a novověku nebyla dokončena, další stavební 
práce probíhaly koncem 17. století a týkaly se koste-
la. V letech 1883–1886 prošel kostel radikální novo-
gotickou přestavbou, tehdy byl interiér kostela zakle-
nut, byla vestavěna kruchta a vytesán vstupní portál. 
V presbytáři je dochované gotické sedile a sedlový 
portál s bohatě profilovaným ostěním do sakristie, na 
kterou navazuje budova jediného zachovaného po-
zdně středověkého východního křídla konventu. 

V letech 1991–1995 byl kostel kompletně rekon-
struován, ale bohoslužby se v něm nekonají. Kostel 
je možné navštívit po předchozí domluvě se zástupci 
kláštera ve Vyšším Brodě. Východní křídlo konventu 
je přestavěno na byty.

Přední Výtoň
Bývalý klášter eremitů s kostelem sv. Pavla a Antonína 
(sv. Filipa a Jakuba).
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Roku 1626 koupil Římov jako konfiskát od králov-
ské komory Jan Oldřich, kníže z Eggenbergu a téhož 
roku jej věnoval jezuitské koleji v Českém Krumlově. 
Krumlovští jezuité začali roku 1648 v Římově budo-
vat poutní areál a Římov se stal jedním z nejvyhledá-
vanějších poutních míst jižních Čech. 

Jako první byla postavena v letech 1648–1650 
loretánská kaple Jména Panny Marie, která byla  
v 18. století na vnější straně vyzdobena rozměrný-
mi malbami Zvěstování Panny Marie a Loučení Krista  
s Pannou Marií. V letech 1652–1658 byly vystavě-
ny ambity obklopující Santa Casu ze všech stran  

a 12. srpna 1658 byl celý areál slavnostně vysvěcen. 
Nástěnné malby v ambitu pocházející z let 1686–
1698 představují nejslavnější poutní místa 17. století 
a také výjevy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. 

Velkou pozornost přitahuje dvacet pět zastavení 
pašijové cesty v podobě kapliček, soch nebo sousoší, 
která postupně vznikala od roku 1658 do první čtvr-
tiny 18. století. Za jejím vznikem, stejně jako za vzni-
kem loretánské kaple, stál jezuitský lékárník Jan Gu-
rre, který údajně financoval cestu jednoho řeholníka 
do Jeruzaléma, aby římovská zastavení co nejvěrněji 
zobrazila biblické události. Historikové se však do-
mnívají, že jako vzor spíše posloužila severoitalská 
Sacri Monti, nebo jezuitské pašijové kaple ve Štýrsku. 

Centrální kostel sv. Ducha byl k východní straně 
ambitu přistavěn v 70. letech 17. století, slavnostně 
vysvěcen byl roku 1697.

Na slavné pouti do Římova se sjížděly tisíce lidí 
včetně mnoha významných osobností, jako byli např. 
členové knížecího rodu Eggenbergů. Pro jejich po-
třeby začali roku 1669 jezuité přestavovat prostory 
ve staré tvrzi a posléze na jejím místě v letech 1671–
1691 postavili za významné finanční podpory Eggen-
bergů zámeček s refektářem, v němž měli pobývat 
také učitelé krumlovské školy. Od konce 17. století 
do 80. let 18. století v Římově působili dva jezuitští 
misionáři. 

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 připadl 
statek Římov Náboženskému a studijnímu fondu  
a kostel byl přifařen k Velešínu. Roku 1786 tu vznikla 
lokalie, která byla roku 1857 povýšena na samostat-
nou farnost. Od počátku 19. století zámeček ke svým 
potřebám využívali soukromí majitelé římovského 
statku, nyní slouží k obytným účelům. 

Římov
Bývalá jezuitská misie s poutní loretánskou kaplí  
Panny Marie a kostelíkem sv. Ducha.
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Rozsáhlý areál románsko-gotického strakonického 
hradu je zajímavý díky spojení středověké šlechtické 
hradní architektury s církevní komendou.

Hrad byl založen mezi lety 1220–1235 Bavorem 
I. ze Strakonic a skládal se ze dvou samostatných 
celků: hradu rodu Bavorů na západní straně a joha-
nitské komendy s kostelem na východní straně. Nej-

starší částí komendy je kapitulní síň z doby založení 
hradu, později byl johanitský areál doplněn o severní 
křídlo a na jižní straně uzavřen hradbou. 

V 80.–90. letech13. století byly v areálu komendy 
postaveny ambity, které byly v letech 1320–1330 vy-
zdobeny nástěnnými malbami s unikátním christolo-
gickým cyklem. Koncem 13. století bylo vybudováno 
patro konventu a na východní straně vstupní věžová 
brána. 

Roku 1402 se johanité stali majiteli celého hradu, 
zbořili dělicí zeď mezi komendou a někdejším bavo-
rovským hradem a celý areál scelili. Od druhé polo-
viny 13. století sídlil ve Strakonicích generální převor 
a za husitských válek se do strakonické komendy 
přestěhovali členové konventu od Panny Marie pod 
řetězem v Praze. 

Po roce 1421 bylo postaveno mezi komendou  
a někdejším bavorovským palácem nové obytné kří-
dlo a na přelomu 15. a 16. století došlo k přestavbě 
hradu na reprezentační sídlo velkopřevorů. Po polo-
vině 16. století vznikly v prvním patře severního kříd-
la reprezentativní renesanční místnosti, a tím byl sta-
vební vývoj hradu v podstatě ukončen. Po škodách 
způsobených během třicetileté války byl hradní areál 
opraven. Od konce 17. století byla sídlem velkopře-
vorství opět Praha a Strakonice začaly ztrácet na vý-
znamu. Roku 1925 johanité velkostatek Strakonice 
prodali a působili tu už jen jako kněží. Posledním řá-
dovým členem na Strakonicku byl kněz Josef Lukáš, 
který zemřel roku 1986. 

Hrad v současné době prochází celkovou rekon-
strukcí, po níž bude zpřístupněn veřejnosti. 

Strakonice
Bývalá komenda johanitů s kostelem sv. Vojtěcha  
(nyní sv. Prokopa).
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Střelské Hoštice jsou poprvé zmíněny v písemných 
pramenech roku 1320, kdy byla tato středověká 
osada majetkem Oldřicha z Potštejna. Kolem roku 
1500 vlastnili Střelské Hoštice Kraselovští z Kraselova, 
kteří tu nechali při mostě nad Otavou postavit tvrz.  
V 16. století byla přestavěna do podoby renesančního 
jednopatrového zámku. 

V polovině 17. století byl majitelem panství Fran-
tišek Libštejnský z Kolovrat, který ve své poslední vůli 
sepsané roku 1654 odkázal Střelské Hoštice jezuit-
skému řádu, jehož byl členem. Roku 1660 se Střel-
ské Hoštice stávají majetkem jezuitů na Malé Straně 

v Praze, kteří je následujícího roku prodali jezuitské 
koleji v Klatovech. Zámeček ve Střelských Hošticích 
využívali jezuité jako letní sídlo, podobně jako záme-
ček v sousední Střele. 

Po požáru roku 1666 byl zámek ve Střelských Hoš-
ticích opraven a v letech 1710–1720 byl celý zámecký 
areál zásadně přestavěn. 

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 připadly 
Střelské Hoštice Náboženskému a studijnímu fondu. 
Roku 1809 koupil hoštické panství pražský staroměst-
ský měšťan Erasmus Obst, který provedl v zámeckém 
areálu rozsáhlé úpravy. Členové jeho rodiny zámek 
vlastnili do roku 1885, kdy byl prodán v exekuci. Po-
sléze se majitelé relativně často střídali. Pro staveb-
ní vývoj zámku byl důležitý rok 1923, kdy se zámek  
s velkostatkem stává vlastnictvím tzv. Haléřového 
fondu dělnictva Škodových závodů v Plzni. Krát-
ce poté byl zámek přestavěn na ženskou a dětskou 
ozdravovnu a bylo přistavěno druhé patro zámku. Od 
50. let 20. století v zámku sídlila vojenská posádka. 
V době, kdy zámek vojáci spravovali, došlo k jeho 
rozsáhlé devastaci. V té době byly zbořeny některé 
starší budovy a na jejich místě se stavěly nové, které 
vůbec neodpovídaly historickému prostředí a dodnes 
jej narušují. Roku 2001 získala zámek do vlastnictví 
obec Střelské Hoštice, která začala s jeho renovací.  
V současnosti je část zámku přístupná veřejnosti jako 
Muzeum řeky Otavy a voroplavby.

Zámek v sousední obci Střela byl postaven kolem 
roku 1720 jezuity na místě staršího středověkého 
hradu. Podobně jako zámek ve Střelských Hošticích 
jej jezuité využívali jako své letní sídlo do zrušení To-
varyšstva Ježíšova. Od počátku 19. století byl v sou-
kromém vlastnictví, což je i v současnosti, a je pro 
veřejnost nepřístupný. 

Střelské Hoštice a Střela
Bývalé rezidence klatovských jezuitů.
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S výstavbou poutního areálu na Svatém Kameni  
u Rychnova nad Malší, jehož iniciátorkou byla abaty-
še kláštera klarisek v Českém Krumlově Anna Kristina 
Pöperlová, se začalo roku 1653.

Stavba poutního areálu probíhala v několika eta-
pách a dokončena byla za abatyše Beatrice Vintířo-
vé roku 1701. Nejprve v letech 1653–1655 byla na 
místě starší kaple postavena kaple nová, která tvoří 
presbytář současného kostela, s jehož budováním se 
začalo o trochu později. Současně s kostelem na jeho 
východní straně vyrůstala tři ramena ambitu s jedno-
duchou obytnou patrovou budovou s celami, která se 

označovala jako klášteříček klarisek. Roku 1709 byla 
nad nedalekým pramenem léčivé vody postavena ba-
rokní kaple. V první polovině 18. století byl kostel vy-
baven čtyřmi oltáři a kazatelnou a v srpnu roku 1744 
byl za účasti krumlovského arcijáhna vysvěcen. 

Po zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově 
roku 1782 byla jejich rezidence ve Starém Kameni 
uzavřena, ale kostel byl dále využíván k bohoslužbám. 

Roku 1801 koupil panství Rychnov nad Malší kníže 
Josef Schwarzenberg, a tím získal i patronátní právo 
ke kostelu na Svatém Kameni. V letech 1848–1894 
tu sídlili redemptoristé, v letech 1895–1924 bratři 
Kongregace Nejsvětější Svátosti, kteří tu provozovali 
rekonvalescentní a rekreační dům pro řeholníky, a po 
nich opět redemptoristé (až do roku 1950).

Poslední pouť se tu konala roku 1949. Po roce 
1949 se kostel na Svatém Kameni stal součástí hra-
ničního pásma a byl využíván jako skladiště umělých 
hnojiv, ženijního materiálu a materiálu pro vybudo-
vání „železné opony“. Mobiliář kostela byl zničen 
nebo spálen. Celý areál se postupně měnil v ruinu, 
roku 1975 byly zbořeny budovy někdejšího klášteříčku  
a v 80. letech byla naplánována demolice kostela. Od-
sunutí rakouští rodáci, kteří se toho velmi obávali, si 
dokonce za českou hranicí, v Hiltschenu na Hiltschen-
bergu, postavili kopii kostela ze Svatého Kamene.

Demolici zabránila změna společenských pomě-
rů. Po roce 1989 byl kostel za významné finanční 
podpory rodáků z Německa a Rakouska kompletně 
obnoven a roku 1993 znovu slavnostně vysvěcen.  
V současnosti se tu opět konají poutě a bohoslužby  
a kostel je přístupný veřejnosti. 

Svatý Kámen u Rychnova nad Malší

Nejprve rezidence krumlovských klarisek s kostelem  
Panny Marie Sněžné, posléze rezidence redemptoristů  
a nakonec rezidence petrinů.
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Historie Štěkně je hodně bohatá, z dochovaných pra-
menů vyplývá, že existovala již na počátku 14. sto-
letí. Předpokládá se, že tu páni z Bavorova postavili 
tvrz. Počátkem 15. století se majiteli tvrze stává rod 
pánů z Říčan, kteří tu pak žili asi dvě stě let. Před 
třicetiletou válkou krátce vlastnili Štěkeň Malovco-
vé z Malovic, kteří byli roku 1622 za svoji účast ve 
stavovském povstání odsouzeni ke ztrátě veškerého 
majetku. Následně se majitelé střídali a důležitý je až 
rok 1648, kdy statky Štěkeň a Cehnice koupil Jan An-
tonín Losy z Losinthalu. Losyové tu kolem poloviny  
17. století postavili raně barokní zámek a soused-
ní kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Roku 1781 zemřel 
Adam Filip Losy z Losinthalu bezdětný a majetek 
získává o několik let později synovec jeho manželky  
Josef Mikuláš, hrabě Windischgrätz. Jeho významným 
počinem byla přestavba zámku v 90. letech 18. sto-

letí. Rodina Windischgrätzů vlastnila zámek ve Štěk-
ni až do roku 1922, kdy jej koupil Ústav anglických 
panen. Ty v zámku zřídily soukromé učiliště s inter-
nátem pro dívky, které se tu kromě ženských prací 
vzdělávaly také v hudbě a anglickém, německém  
a francouzském jazyce. Kromě tohoto učiliště tu fun-
govala také dětská opatrovna. Za druhé světové války 
musely anglické panny zámek opustit a byli tu ubyto-
váni členové organizace Hitlerjugend. V květnu roku 
1945 tu bydleli američtí vojáci.

Téhož roku se anglické panny na štěkeňský zá-
mek vrátily, ale jeho prostory chtěl pro školské využití 
získat také místní národní výbor. Začal boj o zámek, 
který gradoval roku 1948. V létě roku 1948 musely 
studentky Ústavu anglických panen zámek ve Štěk-
ni opustit, poté v něm byl dočasně zřízen sirotčinec 
spravovaný ústavem pod dozorem národní správy  
a od roku 1949 Domov pro přestárlé ženy z budě-
jovického kraje, o které anglické panny pečovaly do 
roku 1985, kdy musely ze Štěkně odejít (domov dů-
chodců tu fungoval až do roku 2001).

Roku 1990 se anglické panny mohly do štěkeňské-
ho zámku vrátit a opět se o něj starají, jsou tu uby-
továny staré a nemocné řádové sestry. Kromě ubyto-
vání turistů nabízejí po předchozí domluvě možnost 
prohlídky zámku včetně stálé expozice o zakladatelce 
dnešní Congregatio Jesu Mary Ward nebo expozice 
věnované spisovateli Šumavy Karlu Klostermannovi, 
který na zámku roku 1923 zemřel. Veřejnosti je pří-
stupný také rozsáhlý zámecký park. Zámek ve Štěkni 
je dnes hlavním sídlem Congregatio Jesu v České re-
publice. 

Štěkeň
Mateřinec, noviciát a dívčí soukromá všeobecně vzdělávací 
škola anglických panen (Institutu blahoslavené Panny  
Marie, dnes nese kongregace označení Congregatio Jesu).
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Roku 1639 navštívil Tábor podpřevor pražského 
augustiniánského kláštera u sv. Václava, který na 
Táborsku nakupoval levnější potraviny pro své spo-
lubratry. Zástupci města, kteří usilovali o jeho rekato-
lizaci, se s augustiniány domluvili na založení kláštera.  
V květnu roku 1640 byl vytyčen v severozápadní části 
města prostor budoucího staveniště, na němž převor  
P. Markus vztyčil kříž.  Původně na tomto místě údaj-
ně stálo 14 měšťanských domů, které byly poškozeny 
velkým požárem. Některé z nich získali augustiniáni 
darem, jiné museli vykoupit. Po jejich demolici vznik-
lo před klášterem malé náměstí. Poškozené domy se 
staly zdrojem levného stavebního materiálu pro stav-
bu klášterních budov. 

Základní kámen ke stavbě kláštera byl položen  
v září roku 1642, dva dny poté, co se začaly hloubit 
základy. Celý konvent včetně kostela byl dostavěn 
až roku 1666. V jeho závěrečné fázi se na výstavbě 
podílel Antonio de Alfieri, jehož podpis je čitelný na 
dochovaných stavebních plánech. Tím byl stavební 
vývoj klášterního areálu ukončen, rekonstrukce, kte-
rá proběhla v letech 1938–1940, jeho podobu nijak 
nezměnila. Změnila se ale podoba klášterní zahrady, 
v jejímž prostoru byla ve druhé polovině 19. století 
postavena budova hlavní a nižší reálné školy. 

Augustiniáni žili v táborském klášteře do roku 
1816, kdy byl tento klášter zrušen ve druhé vlně 
sekularizace klášterů dekretem císaře Františka I.  
a klášterní kostel se stal kostelem filiálním. Vzápě-
tí začal někdejší konvent sloužit jako obecní vězení  
a soud. V současnosti některé budovy konventu vy-
užívá muzeum, nacházejí se tu mj. také jeho depozi-
táře; v kostele se slouží bohoslužby. 

Tábor
Bývalý konvent bosých augustiniánů s kostelem  
Narození Panny Marie.



81



82

Augustiniánský klášter byl založen roku 1367 bratry 
Petrem, Joštem, Janem a Oldřichem z Rožmberka, 
základní kámen ke stavbě nového konventu byl po-
ložen v květnu téhož roku. První tři řeholníci přišli do 
Třeboně z mateřské kanonie v Roudnici nad Labem. 
Usadili se nejspíše v objektu fary u staršího koste-
la, který je v písemných pramenech doložen již roku 
1280. Klášterní komplex s novým kostelem byl do-
stavěn do roku 1390. 

Zlomem byly husitské války. Opevnění města Tře-
boně sice husitům odolalo, ale augustiniáni se v Tře-
boni necítili bezpečně a město opustili. Někteří z nich 
zemřeli ve vyhnanství včetně opata Ondřeje (1422), 
ostatní se vrátili nejspíše až kolem roku 1425.

Druhá polovina 15. století je spojena s duchov-
ním, stavebním i majetkovým rozkvětem kláštera, 
který v té době získal několik vesnic. V první polo-
vině 16. století naopak dochází k úpadku kláštera, 
zvyšovaly se jeho dluhy a množily se stížnosti na ne-
přístojnosti, které se údajně měly v klášteře dít. To 
vše vedlo Viléma z Rožmberka k tomu, že roku 1566 
požádal papeže o zrušení augustiniánské kanonie. 
Místo augustiniánů měli zaujmout jezuité, kteří byli 
do Třeboně uvedeni roku 1571, ale již roku 1588 
se odstěhovali do atraktivnějšího Českého Krumlova, 
kde se v té době stavěla jezuitská kolej. 

Po konfiskaci třeboňského panství (roku 1622) byl 
klášter obnoven. Noví augustiniáni přišli roku 1631  
z rakouského kláštera v Klosterneuburgu, a třeboňský 
klášter se tak stal klášterem filiálním. Závislost na Klos-
terneuburgu skončila roku 1663, kdy správu kláštera 
převzal probošt Norbert Heermann. V průběhu ná-
sledujících sta let bylo postaveno nové opatství, nová 
konventní budova a chodba ze zámku na oratoř. Roku 
1781 byl klášter poškozen požárem a došlo zejména  
k přestavbě kostela, jehož presbytář byl nově zaklenut. 

Roku 1786 museli augustiniáni klášter opustit  
a jeho majetek následujícího roku koupil Jan  
Nepomuk, kníže ze Schwarzenbergu. Jan Adolf ze 
Schwarzenbergu s manželkou přivedli roku 1842 do 
Třeboně Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, 
které pečovaly o nemocné v nově zřízené nemocnici  
a vyučovaly na dívčí a industriální škole. V některých 
klášterních budovách byly až do jejich znárodně-
ní roku 1947 kanceláře schwarzenberských úřadů  
a byty pro jejich zaměstnance nebo školní třídy. 

V současnosti je část kláštera včetně klášterního 
kostela a křížové chodby zpřístupněna veřejnosti, 
část klášterních budov využívá děkanství, Státní ob-
lastní archiv v Třeboni nebo slouží obytným účelům.

Třeboň
Bývalá kanonie augustiniánů s kostelem sv. Jiljí.
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Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě patří k nejvý-
znamnějším církevním památkám v Čechách. Založil 
jej Vok I. z Rožmberka roku 1259. Z tohoto roku 
pochází také listina biskupa Jana III. z Dražic, který 
Vokovu donaci cisterciáckému řádu pro vznik klášte-

ra potvrdil. Vyšebrodský klášter byl osazen řeholníky 
z hornorakouského kláštera ve Wilheringu nedaleko 
Lince. 

Rožmberkové klášter zaopatřili mnoha vesnicemi, 
lesy a příjmy z kostelů. Vyšebrodský klášter se stal 
pro Rožmberky rodovou nekropolí, členové tohoto 
rodu v něm byli pohřbíváni od 13. století do počátku 
17. století. Kromě nich tu v neoznačeném hrobě od-
počívá také Záviš z Falkenštejna. 

Klášter byl založen v odlehlé oblasti v hlubokých 
lesích tak, jak to odpovídá zvyklostem cisterciáků, 
kteří se tak mohli věnovat modlitbám a rozjímá-
ní, ale také fyzické práci a obdělávání půdy. Je to  
i v souladu s heslem cisterciáků „Ora et labora“, tedy 
modli se a pracuj. 

Kromě toho, že se Rožmberkové starali o hos-
podářskou prosperitu kláštera, byli také mecenáši 
uměleckých děl. Tím nejznámějším je cyklus devíti 
deskových obrazů od Mistra vyšebrodského oltáře  
z první poloviny 14. století, které jsou dnes vystave-
ny v Národní galerii v Praze. Obrazy představují život 
Ježíše Krista od jeho narození až po zmrtvýchvstání, 
na jednom z nich je zobrazen Petr I. jako donátor. Ve 
vyšebrodském klášteře je vystaven tzv. Závišův kříž 
z první poloviny 13. století, který obsahuje úlomky 
dřeva z Kristova kříže.

V klášteře žili cisterciáci kontinuálně od středově-
ku až do roku 1950. V době josefínských reforem se 
sice uvažovalo o zrušení kláštera, ale k tomu naštěstí 
nedošlo. Roku 1950 museli klášter řeholníci opustit  
a znovu se v něm usadili roku 1990. V současnosti jsou 
možné prohlídky kláštera s průvodcem, v části klášter-
ních budov je stálá expozice Poštovního muzea. 

Vyšší Brod 
Cisterciácké opatství s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
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Klášter původně označovaný jako Svatá trnová koru-
na založil roku 1263 král Přemysl Otakar II. a povolal 
do něho cisterciáky z rakouského kláštera Heiligen-
kreuz. Klášter obdaroval údajným trnem z Kristovy 
trnové koruny, který snad získal od francouzského 
panovníka Ludvíka IX. Svatého. Pro zajištění hos-
podářského chodu věnoval Přemysl Otakar II. i jeho 
nástupci klášteru řadu vesnic a dalšího nemovitého 

majetku. Díky značnému bohatství byl klášter v lido-
vé řeči od 14. století označován jako Zlatá Koruna  
a toto pojmenování mu už zůstalo.

Rozkvět kláštera byl přerušen husitskými válka-
mi. Roku 1420 husité klášter dobyli, vypálili a vět-
šinu řeholníků, kteří neutekli, povraždili. Následně 
se kláštera i klášterních pozemků zmocnil Oldřich II. 
z Rožmberka. Po ukončení válek rozhodně nechtěl 
majetek vrátit a jeho následovníci se domohli toho, 
že roku 1493 Vladislav Jagellonský postoupil Rožm-
berkům zlatokorunský statek do dědičné správy. 

Řeholníci se sice po 17 letech do kláštera vrátili, 
ale neměli prostředky na obnovu pobořeného kos-
tela. Jejich počet se snižoval, a v polovině 16. století 
Rožmberkové dokonce usilovali o zrušení kláštera, 
čehož nedosáhli. K dalším škodám došlo za třiceti-
leté války, kdy klášter trpěl pobyty vojsk i jejich ra-
bováním. 

Po válce se duchovní život v klášteře obnovil, 
rozkvět kláštera je spojen s vlnou protireformace  
a šířením barokní zbožnosti. Pro klášter bylo důleži-
té působení posledního opata Bohumíra Bylanského 
(1755–1785), který nechal vyzdobit interiéry kláš-
tera v rokokovém slohu, upravit klášterní zahradu  
a založil tu školu pro děti místních poddaných.

Roku 1785 Josef II. svým dekretem činnost opat-
ství ve Zlaté Koruně ukončil. Roku 1787 budovy 
kláštera koupili krumlovští Schwarzenbergové, kteří  
v nich zřídili zcela nevhodné manufakturní a tovární 
provozy. Roku 1909 byla zahájena rekonstrukce kláš-
tera, která probíhala i za druhé světové války. Roku 
1948 přešel klášter do vlastnictví československého 
státu, nyní jej spravuje Národní památkový ústav a je 
přístupný veřejnosti. 

Zlatá Koruna
Bývalý konvent cisterciáků s kostelem  
Nanebevzetí Panny Marie.
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