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ČASOVÝ HARMONOGRAM 

SKUPINA A 

13:00 - 13:35 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"   

13:35 - 14:05 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

14:05 - 14:40 Pavilon skla 

14:40 - 15:15 Černá věž 

15:15 - 15:50 Bývalá jezuitská kolej 

15:50 - 16:25 Jezuitský kostel 

16:25 - 17:00 Klatovské katakomby 

17:00 - 17:35 Kostel sv. Vavřince 

SKUPINA B 

13:00 - 13:35 Kostel sv. Vavřince 

13:35 - 14:05 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"   

14:05 - 14:40 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

14:40 - 15:15 Pavilon skla 

15:15 - 15:50 Černá věž 

15:50 - 16:25 Bývalá jezuitská kolej 

16:25 - 17:00 Jezuitský kostel 

17:00 - 17:35 Klatovské katakomby 

SKUPINA C 

13:00 - 13:35 Klatovské katakomby 

13:35 - 14:05 Kostel sv. Vavřince 

14:05 - 14:40 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"   

14:40 - 15:15 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

15:15 - 15:50 Pavilon skla 

15:50 - 16:25 Černá věž 

16:25 - 17:00 Bývalá jezuitská kolej 

17:00 - 17:35 Jezuitský kostel 

SKUPINA D 

13:00 - 13:35 Jezuitský kostel 

13:35 - 14:05 Klatovské katakomby 

14:05 - 14:40 Kostel sv. Vavřince 

14:40 - 15:15 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"  

15:15 - 15:50 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

15:50 - 16:25 Pavilon skla 

16:25 - 17:00 Černá věž 

17:00 - 17:35 Bývalá jezuitská kolej 

SKUPINA E 

13:00 - 13:35 Bývalá jezuitská kolej 

13:35 - 14:05 Jezuitský kostel 

14:05 - 14:40 Klatovské katakomby 

14:40 - 15:15 Kostel sv. Vavřince 

15:15 - 15:50 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"   

15:50 - 16:25 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

16:25 - 17:00 Pavilon skla 

17:00 - 17:35 Černá věž 

SKUPINA F 

13:00 - 13:35 Černá věž 

13:35 - 14:05 Bývalá jezuitská kolej 

14:05 - 14:40 Jezuitský kostel 

14:40 - 15:15 Klatovské katakomby 

15:15 - 15:50 Kostel sv. Vavřince 

15:50 - 16:25 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"  

16:25 - 17:00 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

17:00 - 17:35 Pavilon skla 

SKUPINA G 

13:00 - 13:35 Pavilon skla 

13:35 - 14:05 Černá věž 

14:05 - 14:40 Bývalá jezuitská kolej 

14:40 - 15:15 Jezuitský kostel 

15:15 - 15:50 Klatovské katakomby 

15:50 - 16:25 Kostel sv. Vavřince 

16:25 - 17:00 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"  

17:00 - 17:35 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

SKUPINA H 

13:00 - 13:35 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Stálé expozice 

13:35 - 14:05 Pavilon skla 

14:05 - 14:40 Černá věž 

14:40 - 15:15 Bývalá jezuitská kolej 

15:15 - 15:50 Jezuitský kostel 

15:50 - 16:25 Klatovské katakomby 

16:25 - 17:00 Kostel sv. Vavřince 

17:00 - 17:35 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

  Výstava " Retro"  



POPIS LOKALIT 
 
 
 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše bylo založeno v roce 1882 a základem 
jeho sbírek se stala soukromá sbírka starožitností Františka Junga. V 
současné době si mohou návštěvníci muzea prohlédnout dlouhodobé 
výstavy "Muzeum dětem" (výstava hraček a loutek) na chodbě před 
vstupem do expozičních sálů a v expozičních sálech "Mecenáš muzea 
Ševcovic" (výstava k poctě klatovského rodáka, milovníka umění a váš-
nivého sběratele), "Věci všední, přesto neobyčejné" (výstava z nejroz-
sáhlejších sbírkových souborů) a "Zakladatelé moderní regionální histo-
riografie" (výstava věnovaná historikům a sběratelům muzea). Již jen do 

neděle 19. září 2021 bude v klatovském muzeu zpřístupněna návštěvnicky poměrně úspěšná výstava nazvaná 
RETRO. Ta byla připravena jako ukázka socialistického bydlení v tehdejším panelovém domě, rozšířené formě 
řešení bytové výstavby. Expozici ve výstavním sále doplňují  na chodbě přízemí vzorky dobové elektroniky z 60. 
- 80. let minulého století, v přednáškovém sále dále ukázky mincí a papírových platidel z druhé poloviny minulé-
ho století. 
 
 

Pavilon skla 
Výstavní pavilon v zahradě u Muzea Dr. Karla Hostaše byl postaven v 
60. letech 20. století v tzv. akci „Z“ pro výstavy klatovských karafiátů. 
Později byl ale využíván pro účely převážně amatérských uměleckých 
výstav (např. AMTEX), které bývaly velmi populární. V 80. letech byl 
pavilon rekonstruován, ale záhy začal sloužit jen jako depozitář muzea. 

Jako součást muzea později přešel do majetku nově vzniklého Plzeňského kraje. V roce 2012 se podařilo městu 
Klatovy získat pavilon zpět výměnou s krajem a to otevřelo cestu k jeho revitalizaci. Na jaře 2013 vypsalo město 
Klatovy architektonickou soutěž na úpravu pavilonu a v ní zvítězil projekt studia Ateliér 25 architektů Martina 
Kožnara a Jiřího Bízy. Jejich projekt zaujal jednoduchou nápaditostí řešení i koncepcí prostoru jako zóny klidu a 
světla.  Základem expozice je unikátní soukromá sbírka šumavského skla firmy Lötz, doplňovaná příležitostnými 
výstavami českého i zahraničního skla. Po slavnostním otevření dne 15. srpna 2014 se brzy stal  vyhledávaným 
místem odpočinku pro občany města i lákadlem pro jeho návštěvníky. 
 
 

Černá věž 
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů, byla postavena v letech 1547 - 
1555 mistrem Antoněm za účelem signalizace nebezpečí - požárů a ne-
přátelských vojsk. Vlivem mnoha požárů získala věž tmavočerné zbarve-
ní, proto dostala název Černá věž. Legenda praví, že z míst pod Vodoje-
mem byl postaven dřevěný most vedoucí nad střechami domů až ke 
stavbě věže. V roce 1855 byla věž osazena hodinami, které zhotovil kla-
tovský mechanik Jan Bošek. Velká ručička těchto hodin měří 2 metry, 

ručičky a číslice jsou pozlaceny. K ochozu vede 226 schodů. Odsud je krásný pohled nejen na město, ale i na 
překrásné panorama Šumavy. Pokud je velmi dobrá viditelnost je možno vidět i vrcholky Alp. Skokem z věže 
skončilo svůj život několik sebevrahů, jako první student Antonín Dobízl v roce 1884. 

 
 
 
 
 
 



POPIS LOKALIT 
 
 

Bývalá jezuitská kolej 
Vrcholně barokní mohutný trojkřídlý objekt s pozdně barokními fasáda-
mi. Nedílná součást unikátního raně barokního jezuitského komplexu, 
centra barokního kulturního a společenského života. Ve dvoře probíhá 
městská hradba. Působil zde např. Bohuslav Balbín, který zde napsal 
slavné dílo 'Obrana jazyka slovanského' namířené proti odrodilcům a 
zrádcům českého národa. Po zrušení řádu v roce 1773 byla kolej přemě-
něna na kasárna. V současné době jsou v budově kanceláře městského 
úřadu a sídlí zde i městská knihovna. 
 

 
 

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 
 a sv. Ignáce  
Roku 1636 se v Klatovech usadili jezuité, kteří se snažili převést protes-
tantské obyvatelstvo na katolickou víru. Roku 1656 byly položeny zákla-
dy jezuitského chrámu, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři 
portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Kostel 
několikrát vyhořel, do současné podoby byl opraven po požáru v roce 
1810. Chrám je 49 metrů dlouhý a 28 metrů široký, výška hlavní lodi je 
23,4 metru. Pod kostelem jsou rozsáhlé katakomby, do nichž byli po-
chováváni v letech 1674-1783 řádoví bratři a šlechta sympatizující s 

jezuity. Těla zemřelých byla konzervována působením zvláštního systému větracích kanálů.  
 
 
 

Klatovské katakomby 
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných 
katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh ba-
rokních jezuitských Klatov. Obsahuje dobové listiny, historické předmě-
ty, modely staveb či dokumentární filmy. Expozice využívá multimediál-
ních prvků. V nově zpřístupněných částech lze vidět hrobku Koců z Dob-
rše, cisternu na vodu i systém spouštění rakve do původně nepřístup-
ných krypt. Pietní prostory, kde spočívají mumifikovaná těla, doplňuje 
seznam pochovaných a panel s nákresem ventilačního systému. Nově je 
zpřístupněná krypta s ostatky objevenými při rekonstrukci v r. 2020.  

 
 
 

Kostel sv. Vavřince - výstava 
Kostel dnes slouží jako výstavní prostor. Reprezentativní výstava Petra 
Volfa s názvem „Litomyšl – hlavní město současné české architektury“ 
představující Litomyšl jako jedno z klíčových center soudobé české ar-
chitektury, bude od 31. července do 31. října 2021 k vidění v kostele sv. 
Vavřince v Klatovech. Výstava měla svoji premiéru v roce 2016 v Regio-
nálním muzeu v Litomyšli v rámci „ArchiMyšle“, oslavy Světového dne 
architektury, a poté byla k vidění v Národním technickém muzeu v Pra-
ze. Je rozdělena na tři témata: Veřejný prostor, Rekonstrukce a No-
vostavby. Součástí výstavy je projekce krátkého dokumentu Davida Vá-
vry s názvem V Litomyšli neměníme směr, jen občas střídáme starosty. 

Architektem a iniciátorem výstavy v Klatovech je klatovská rodačka Michaela Flašarová Zucconi. 


