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Muzea okresu
Klatovy

První muzea v českých zemích jsou založena
krátce po roce 1800. Výrazným obdobím
pro vznik muzejní sítě je druhá polovina
19. století, kdy nejdříve zahájila činnost
regionální muzea a muzejní spolky, následně
v závěru tohoto století i specializovaná
muzea – národopisná a na podporu
podnikání.
Podobným způsobem se utvářel systém
muzeí i na území současného okresu Klatovy.
Nejstarší muzea vznikla jako vlastivědná
a městská v Sušici (1880), Klatovech (1882)
a Horažďovicích (1895). V meziválečném
období bylo založeno muzeum v Kašperských
Horách (1924) a Železné Rudě (1936),
následně ještě v Chudenicích (1942). Několik
muzejních expozic bylo zpřístupněno
v 50. a 60. letech 20. století: rekonstrukce
rodného domku Františka Křižíka v Plánici
(1955 – 1957), zřízení galerie jako muzea
umění na hradě Klenová (1964) a zařazení
interiéru barokní lékárny U Bílého jednorožce
v Klatovech do systému muzeí (1966 – 1967).

Dlouhodobě se připravují i další muzejní
počiny jako je např. expozice kamenictví
v Zavlekově, krajkářské muzeum ve Strážově
či zcela nově pojaté v rámci současných
informačních technologií Multimediální
muzeum tradiční lidové kultury Plzeňského
kraje.
Muzejní síť okresu Klatovy přispívá
ke sbírkotvorné i sběratelské činnosti,
ale také k získávání poznatků o přírodě
a společnosti, které jsou nezbytné pro
optimální orientaci ve světě. Sbírky jsou
pouze prostředkem, jak tyto poznatky
získat, často jediným a nezastupitelným
a představují tudíž významnou část
„kulturního pokladu“ České republiky.

Mgr. Luboš Smolík
ředitel Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech

Většina muzejních projektů byla na
okrese Klatovy zrealizována až po roce
1990. Do veřejné sítě muzeí se přihlásilo
17 expozičních záměrů, jež veřejnosti
představují většinou specializované činnosti
či sbírkové kolekce. Jejich zakladateli jsou
obce a soukromé osoby, ale také současná
krajská muzea, občanské sdružení či České
energetické závody.
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ČACHROV

HARTMANICE

Muzeum
železničních dresin

Návštěvu je nutno
domluvit předem
telefonicky.
Doba prohlídky 30
minut.

Muzeum bylo založeno v roce 1997
a spravuje železniční drezíny a drážní
zařízení z 19. a první poloviny 20. století.
Dokumentuje vědu, techniku a práci –
obecně, osobnosti, dopravu, letectvo,
historii, regionální historii.
Expozice: samostatný objekt depa; strážní
domek se závorami z roku 1893 a předváděcí
kolej s venkovní expozicí; možnost projížďky
drezínou na předváděcí koleji, kde se projede
i tzv. Fahrmaschina (drezína se šlapadly)
z roku 1826, pak ji vystřídá traťmistrovské
kolo Wohanka z roku 1897 nebo inspektorská
drezína z roku 1851; sbírka historických
čísel z lokomotiv, sbírka výrobních štítků
z lokomotiv a vozů.

Muzeum železničních dresin
Ing. Václav Zahrádka
Čachrov 44
339 01 KLATOVY
Ing. Václav Zahrádka
Tel.: +420 376 399 390
Tel.: +420 602 448 129
dresina.cachrov@seznam.cz
www.muzeum–dresin.cachrov.cz
N 49°15´50.85´´
E 13°18´11.223´´
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Horská synagoga
Hartmanice

Synagoga byla otevřena v roce 2006
po šedesáti osmi letech. Nejvýše
položená synagoga v České republice.
Jediná zachráněná a přístupná veřejnosti
na Šumavě. Synagoga byla postavena v roce
1883 tehdejší hartmanicko-kundratickou
židovskou obcí.

Otevírací doba:
04 – 10:
Út – Ne
9.00 – 18.00
Mimo turistickou
sezónu je otevírací doba
omezená.

Jde o kulturní památku oceněnou porotou
soutěže Stavba roku 2006; její moderní
expozice s audiovizuálními prvky zaměřeny
na spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě;
šumavské vesnice zlikvidované po roce 1948;
na železnou oponu. Expozice připomíná
různé aspekty historie života na Šumavě.
Pravidelně se zde konají koncerty, přednášky
a výstavy.

Horská synagoga Hartmanice
Hartmanice 77
342 01 SUŠICE
Tel.: +420 376 383 107
Tel.: +420 723 953 426
synagoga@hartmanice.cz
www.hartmanice.cz
N 49°10´15.028´´
E 13°27´14.826´´
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HARTMANICE

HORAŽĎOVICE

Muzeum Dr. Šimona
Adlera v Dobré Vodě

Otevírací doba:
04 – 09:
Út – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
10 – 03:
Út – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Doba prohlídky
30 minut.

Dne 9. července 1997 bylo slavnostně
otevřeno muzeum na paměť 110 židovských
komunit zaniklých v západních Čechách
v období holocaustu. Do Dobré Vody, kde
po dlouhá desetiletí žily společně tři etnické
skupiny: česká, německá a židovská,
se po roce 1989 navrací nový život. Vrátil se
sem také syn Šimona Adlera – Matityahu
Adler, který byl spolu se svým bratrem
rabínem Sinajem Adlerem iniciátorem vzniku
muzea. Muzeum je umístěno v rodném
domě Dr. Šimona Adlera, poblíž kostela
svatého Vintíře.
Expozice: práce a osud Dr. Šimona Adlera;
život židovských menšin na Šumavě;
replika šumavské hospody; replika
židovské světničky; košer porážka; historie
Hartmanic a Dobré Vody; lidová řemesla
na Hartmanicku.
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Městské muzeum

Původně gotická tvrz byla vystavěna ve
13. století. V 17. století přestavěna na barokní
zámek. V současné době je zde umístěno
městské muzeum a zámecká galerie. Muzeum
vlastivědného typu založeno roku 1895.

Otevírací doba:
06 – 09:
Út – Ne
9.00 – 16.00
Poslední návštěva
v 15.30 hodin. Doba
prohlídky 60 minut.

Expozice: zámecký sál a kaple s freskovou
výzdobou, stavebně historický vývoj zámku,
Velký sál s nově restaurovanými freskami,
život Horažďovicka – měšťanský a lidový
interiér, významní rodáci, společenský
a kulturní život města, mineralogie, historie
Horažďovic od středověku až po současnost,
doklady mapující život židovské komunity,
otavské perlorodky; cechy připomíná
unikátní sbírka dokumentů a písemností,
památkou husitských bouří jsou kyrysy
s otvory po střelách, zbraně a helmy; lidovou
kulturu zastupují textilie z 18. a 19. století;
interaktivní dílna nabízí po celý rok možnost
vyzkoušet si stará řemesla jako je tkaní na
stavu, zpracování vlny, výrobu předmětů
ze dřeva a paličkování; stálá výstava obrazů
horažďovického rodáka profesora Jaroslava
Němce.
Speciální sbírka: Otavské perlorodky.

Muzeum Dr. Šimona Adlera
Dobrá Voda 5
342 01 SUŠICE 1

Městské muzeum
Zámek 11
341 01 HORAŽĎOVICE

Tel.: +420 376 593 412
Fax: +420 376 593 412
adler@zcm.cz
www.zcm.cz
N 49°9´20.803´´
E 13°26´12.523´´

Tel.: +420 376 512 271
Fax: +420 376 512 786
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz
N 49°19´17.866´´
E 13°41´54.69´´
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HORY MATKY
BOŽÍ

HORAŽĎOVICE

Rosenauerův mlýn

Otevírací doba:
06 – 09: po předchozím
ohlášení pro minimálně
8 osob
Doba prohlídky cca 60
minut.

První historická zmínka o objektu se
datuje z doby před rokem 1670, kdy objekt
sloužil jako papírna. V roce 1807 kupuje
papírnu Josef Rosenauer, syn význačného
vodohospodáře a lesního inženýra Josefa
Rosenauera. Tím se tato část větve rodu
Rosenauerů dostává do Horažďovic. Josef
Rosenauer je v historických materiálech
uváděn jako horažďovický papírník až
do roku 1834. Jeho syn Petr Rosenauer
přeměňuje v roce 1834, tedy po 164 letech
provozu, papírnu na mlýn a tím proslavená
výroba ručního papíru v Horažďovicích
deﬁnitivně zaniká.
Expozice: historická expozice původního
mlýna, život a zvyky mlynářů, praktické
ukázky mlýnských strojů a jejich funkce,
vývoj využití vodní síly, skutečné vodní
stroje v činnosti; objekt renovuje a provádí
zde potomek slavného vodního stavitele
Ing. Josefa Rosenauera.

Ing. Josef Kotlaba
Velké Hydčice 28
341 01 HORAŽĎOVICE
Tel.: +420 376 547 540
Tel.: +420 775 029 467
j.kotlaba@seznam.cz
kotlabat@seznam.cz
www.rosenauer.unas.cz
N 49°19´5.798´´
E 13°41´57.064´´
8

Muzeum hornictví

Muzeum vlastivědného typu bylo založeno
v roce 1995. Téměř pět set let historie
hornické osady povýšené roku 1522
na královské horní město je připomínáno
ve sbírkách místního muzea v Horách Matky
Boží.
Stálá expozice: těžba stříbra, expozice
starých řemesel, zejména výroba obuvi,
dýmek, perleťových knoﬂíků a krabiček
pro sušickou sirkárnu. Velká část sbírek je
věnována činnosti spolků, zemědělským
a domácím pracím. Specializace: historie
hornictví v královském horním městě Hory
Matky Boží, historie obce, výměnkářská
světnička, etnograﬁe obce a okolí. Kromě
památek na hornickou minulost ilustrují
exponáty muzea široké spektrum dalšího
života městečka.

Otevírací doba:
05 – 09:
Út – Ne
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
10 – 04:
Út – Ne
11.00 – 12.00
13.00 – 16.00
V jinou dobu dle
dohody. Poslední
návštěva 30 minut
před uzavřením. Doba
prohlídky 60 minut.

Možnost zhlédnutí videoﬁlmu o historii Hor
Matky Boží (cca 30 minut), dále možno projít
naučnou stezku „Hornictví v okolí Hor Matky
Boží“ (cca 4 km).

Muzeum hornictví
Hory Matky Boží 64
341 42 KOLINEC
Tel.: +420 376 594 431
itcruda@sumava.net
www.sumava.net
N 49°16´7.73´´
E 13°26´6.256´´
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CHANOVICE

CHANOVICE

Expozice lidové
architektury
v Chanovicích

Otevírací doba: sezónní
provoz s průvodcem.
05:
So – Ne: 10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
06 – 09:
Út – Ne:
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Hromadné návštěvy
nad 10 osob lze objednat
i mimo návštěvní dobu.
Doba prohlídky
30 – 60 minut.
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Skanzen byl založen v roce 1994 a v současné
době se rozprostírá na 1,5 ha pozemku.
Záchranný projekt pro ohrožené objekty
lidové architektury v terénu jihozápadních
Čech.
Expozice: dvoupodlažní špýchar s dřevníkem
a chlívkem z usedlosti čp. 6 z Petrovic, kůlna
se stodůlkou ze statku čp. 9 v Měčíně, stodola
z areálu mlýna v Nezdicích u Borov, kopie
zděné sušárny na ovoce z usedlosti čp. 151
v Měčíně, rekonstrukce předzahrádky,
obytná roubená chalupa čp. 39 z Čachrova,
kopie chlívku z usedlosti čp. 6 v Kokšíně,
špýchar s kůlnou z usedlosti čp. 34 v Přetíně,
dvoupodlažní špýchar z usedlosti čp. 17
ve Svrčovci, čeledník z Otěšic u Merklína,
kopie výklenkové kaple, litinový a kovaný
kříž, smírčí kříž. Nově byl v letech 2006 – 2007
postaven vstupní objekt se stodolou. V letech
2010 – 2011 bude znovupostavena obytná
roubená chalupa čp. 12 z Těšetin a v letech
2011 – 2012 roubená stodola z usedlosti
čp. 29 v Příkosicích na Rokycansku. Součástí
je i záchrana původních druhů ovocných
dřevin a léčivých bylin.

Galerie Nositelů
tradice lidových
řemesel

Galerie Nositelů tradice lidových řemesel
zde byla zřízena v roce 2005. Stálá výstava
z výroby a tvorby vynikajících českých
lidových řemeslníků se nachází ve střední
části hospodářského zámeckého dvora
v původních maštalích. Výstava je každoročně
rozšiřována o nově vyhlášené Nositele tradice.

Otevírací doba:
05, 09:
So – Ne
10.00 – 16.00
06 – 08:
Po – Ne
10.00 – 16.00
Mimo uvedené měsíce
a otevírací dobu lze
domluvit prohlídku
pro skupiny na obecním
úřadě.

Projekt Galerie Nositelů tradice lidových
řemesel má za cíl veřejně prezentovat
pro české a zahraniční návštěvníky nejlepší
současné domácí výrobce z oboru lidových
uměleckých řemesel: jde o představení
titulem oceněných řemeslníků, prezentaci
jejich umu a výroby, jimiž navazují na původní
a tradiční technologie výroby, ale také
o formu společenského ocenění. Galerie
reprezentuje výrobky Nositelů tradice, které
oceňuje přímo ministr kultury. Nositelé
představují a zachraňují původní řemesla,
musí své řemeslo dále učit, ale i navazovat
na tradici předků. Můžete zde vidět výrobky
ze dřeva, proutí, slámy, kukuřičného šustí,
keramiku či modrotisk, tkané či vyšívané
výrobky. Zastoupeni jsou též kováři, hrnčíři,
sekerníci a řezbáři.

Expozice lidové architektury v Chanovicích
Chanovice 133
341 01 HORAŽĎOVICE

Galerie Nositelů tradice lidových řemesel
Chanovice 1 – zámecký areál
341 01 HORAŽĎOVICE

Tel.: +420 376 323 525
Tel.: +420 721 721 908
Fax: +420 376 316 011
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz
N 49°24´24.924´´
E 13°42´52.382´´

Tel.: +420 376 514 353
Tel.: +420 376 514 164
Fax: +420 376 514 000
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
N 49°24´20.933´´
E 13°42´56.109´´
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CHANOVICE

CHANOVICE

Historická místnost
zámku Chanovice

Otevírací doba:
05, 09:
So – Ne
10.00 – 16.00
06 – 08:
Po – Ne
10.00 – 16.00
Mimo uvedené měsíce
a otevírací dobu lze
domluvit prohlídku
pro skupiny na obecním
úřadě.

Provoz zámku jako šlechtického sídla
skončil v roce 1945. Od roku 1947 je zde
základní škola. Postupné rekonstrukční
práce od 90. let minulého století zpřístupňují
veřejnosti části interiérů zámku.
V klenuté přízemní místnosti přístupné
z vnitřního nádvoří byla vytvořena expozice
prezentující možný původní interiér zámku
ve 20. a 30. letech 20. století. Pro tuto stálou
výstavu byl soustředěn a restaurován
původní nábytek a vybavení. V první
polovině 20. století zde bývala kancelář
správce panství.
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Lidová řemesla
v Pošumaví

Expozice věnovaná některým tradičním
řemeslům v minulosti rozšířeným
v regionu jihozápadních Čech. Expozice
lidových řemesel Pošumaví se nachází
ve zrekonstruovaných sklepeních zámku
od roku 2001. Jde o prostory původní tvrze
z gotického období.

Otevírací doba:
05, 09:
So – Ne
10.00 – 16.00
06 – 08:
Po – Ne
10.00 – 16.00
Mimo uvedené měsíce
a otevírací dobu lze
domluvit prohlídku
pro skupiny na obecním
úřadě.

Můžete zde obdivovat velké množství
nástrojů, náčiní a výrobků tradičních řemesel
a zemědělství. Své zastoupení zde mají
truhláři, tesaři, bednáři, kováři i kameníci.
K vidění jsou také kuchyňské pomůcky,
máselnice, výrobky ze slámy, kolovrátky,
dobové hračky i různé druhy pastí na myši.
Řemesla vystavovaná v expozici mají v obci
hlubokou tradici. Důraz je kladen na využití
a zpracování původních materiálů Pošumaví
– dřevo a kámen. Expozice je průběžně
obměňována, exponáty jsou zapůjčené
z fondů Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech.

Historická místnost zámku Chanovice
Chanovice 1 – zámecký areál
341 01 HORAŽĎOVICE

Lidová řemesla v Pošumaví
Chanovice 1 – zámecký areál
341 01 HORAŽĎOVICE

Tel.: +420 376 514 353
Tel.: +420 376 514 164
Fax: +420 376 514 000
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
N 49°24´18.951´´
E 13°42´55.516´´

Tel.: +420 376 514 353
Tel.: +420 376 514 164
Fax: +420 376 514 000
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz
N 49°24´18.951´´
E 13°42´55.516´´
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KAŠPERSKÉ
HORY

CHUDENICE

Muzeum
Josefa Dobrovského

Otevírací doba:
06 – 08:
Út – Ne
9.00 – 12.00
13.00 – 18.00
04, 05, 09, 10:
So – Ne, svátky
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Doba prohlídky
45 minut. Návštěvu
lze dohodnout i mimo
stanovenou dobu.
Poslední návštěva 60
minut před uzavřením.

Chudenické muzeum sídlí ve Starém
czernínském zámku s více než sedmisetletou
historií. Muzeum založeno roku 1942 jako
muzeum lokálního vlastivědného typu
a literární památník. Starý zámek stojí poblíž
kostela svatého Jana Křtitele.
Expozice: historie rodu Černínů, majitelů
zdejšího panství s prezentací „andělského
pokoje a černé kuchyně“; život a dílo
Josefa Dobrovského; Jaroslav Kvapil –
básník, spisovatel, dramatik, režisér, ředitel
Národního divadla; historie městečka
Chudenic; příroda Chudenicka.

Muzeum Josefa Dobrovského
U Černínského zámku 1
CHUDENICE
339 01 KLATOVY
Tel.: +420 376 398 100
Tel.: +420 724 007 576
Fax: +420 376 398 100
staryzamekchudenice@email.cz
www.chudenice.info
N 49°28´6.247´´
E 13°10´27.389´´
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Muzeum motocyklů
a expozice české
hračky

Muzeum je zbudováno v rozsáhlých půdních
prostorách domu pocházejícího z původní
zástavby ze 13. století. Bylo založeno roku
1993 a vlastní přes 70 kusů historických
motocyklů. Zastoupeny ﬁrmy JAWA, ČZ,
INDIAN, BSA, FN a mnoho dalších světových
značek. Expozice je neustále doplňována,
nejnověji o motocykly Čechie Böhmerland,
Wanderer, JAP a další. V současné době
se jedná o největší expozici historických
motocyklů v ČR, která je rozšířena
i o historická jízdní kola.

Otevírací doba:
05 – 09:
Po – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 17.30
10 – 04:
po domluvě
9.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Poslední návštěva
v 17.30 hodin. Doba
prohlídky 60 minut.
V období 10 – 04 je
otevřeno pro skupiny na
objednávku.

Výstava České hračky je ukázkou vývoje
českého hračkářství se zaměřením
na současnou produkci, která vychází
z lidových tradic výroby hraček v Čechách
jako je Skašov, Krouna a Hlinecko.
Prohlédnout si můžete několik tisíc českých
dřevěných hraček, např. sady nábytečku pro
panenky, stavebnice, auta, vlaky, hlavolamy,
atd. Výhledově je počítáno s doplněním
expozice o plechové hračky.

Muzeum motocyklů a expozice české hračky
Vimperská 12
341 92 KAŠPERSKÉ HORY
Tel.: +420 376 582 255
Tel.: +420 606 737 041
Tel.: +420 731 510 734
Fax: +420 377 982 570
rbrand@seznam.cz
Moto-muzeum.Zdenek.Balek@seznam.cz
www.sumavanet.cz/khory
N 49°8´39.543´´
E 13°33´23.956´´
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KAŠPERSKÉ
HORY

KAŠPERSKÉ
HORY

Muzeum Šumavy
Kašperské Hory

Otevírací doba:
05 – 06, 09 – 10:
Út – So
9.00 – 12.00
12.45 – 17.00
Ne
9.00 – 12.00
07 – 08:
Út – Ne
9.00 – 12.00
12.45 – 17.00
Mimo letní provoz lze
prohlídku pro skupiny
nad 10 osob objednat.
Poslední návštěva
45 minut před
uzavřením. Doba
prohlídky 60 minut.

Muzeum založeno roku 1924, původně
bylo spojeno s městským archivem a sídlilo
v objektu bývalé Odborné dřevařské školy.
Muzeum nyní umístěno ve dvoupatrové
budově na rohu kašperskohorského náměstí.
Kašperskohorské muzeum tvoří dnes
důležitou součást komplexu Muzea Šumavy
a patří k nejnavštěvovanějším muzeím
v republice.
Muzeum nabízí stálou přírodovědnou
a historickou expozici. K nejcennějším
exponátům patří soubor pozdně gotických
plastik z přelomu 15. a 16. století a kolekce
šumavského skla.
Stálá expozice: zoologie, botanika,
geologie, ochrana přírody, osídlení, bydlení,
zemědělství, dřevařství, myslivost, sklářství,
Kašperské Hory a těžba zlata, lidové umění,
gotické a barokní plastiky, obrazy a graﬁka
se šumavskými motivy; obrazy Otakara
Nejedlého, Vincence Beneše, Josefa Váchala,
Josefa Krejsy a Aloise Moravce.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí 140
341 92 KAŠPERSKÉ HORY
Tel.: +420 376 582 226
Tel.: +420 721 214 186
Fax: +420 376 528 850
horpeniak@sumavanet.cz
www.muzeum.sumava.net
N 49°8´36.467´´
E 13°33´21.355´´
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Šumavské
pivovarnické
muzeum

Šumavské pivovarnické muzeum nabízí
návštěvníkům více než 800 exponátů
ze starých hospod a pivovarů z Čech
i Moravy. Expozice je rozdělena do tří
místností.

Otevírací doba:
06 – 09:
Po – Ne
9.00 – 17.00
Muzeum je přístupné
celoročně. Mimo sezónu
si návštěvníci zazvoní na
průvodce.

V první místnosti najdete interiér hospody
z 30. let minulého století včetně historického
kulečníku a dubového výčepu. V druhé
místnosti, která je věnována čepovanému
pivu, jsou různé druhy výčepů, rozsáhlá
sbírka půllitrů, tupláků a mázů, ruční
kompresory, ohříváčky, porcelánové tácky. Ve
třetí místnosti je umístěna největší expozice
starých pivních lahví v republice. Vystavené
lahve s litým nápisem jsou z let 1870 – 1930,
najdete jich zde na 400 kusů. V této místnosti
také najdete plničky, špuntovačky a myčku
na lahve z období 2. poloviny 19. století i jiné
nástroje na lahvování piva. Na chodbičce
můžete obdivovat reklamní cedule a obrazy
pivovarů.

Šumavské pivovarnické muzeum
Vimperská 12
341 92 KAŠPERSKÉ HORY
Tel.: +420 376 582 734
Tel.: +420 728 124 463
muzeum@volny.cz
N 49°8´39.543´´
E 13°33´23.956´´
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KLATOVY

KLATOVY

Barokní lékárna
U Bílého jednorožce

Otevírací doba:
05 – 10:
Út – Ne
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
11–04:
po předchozím
objednání na telefonním
čísle +420 739 235 184
Doba prohlídky
45 minut. Poslední
návštěva v 11.30 a 16.30
hodin.

V domě číslo 149/I. je provoz městské apatyky
doložen již roku 1639. Z tohoto období však
pochází zařízení zadní místnosti, nazývané
přípravna, kde je možno zhlédnout nejen
různé ruční a mechanické přístroje a nástroje
sloužící k přípravě léků, mastí a čípků, ale také
starou třístupňovou z vnější chodby vytápěnou
pec na sušení bylin a zbytky starých léčiv, ať
už rostlinného či živočišného původu. Zařízení
přední místnosti nazývané oﬁcína, vyřezal
pro lékárnu jezuitské koleje laický řádový
bratr Jan Geschwendt v roce 1733. Po zrušení
řádu roku 1773 zařízení odkoupil pro svoji
živnost tehdejší klatovský lékárník Jan Michal
Firbas. U stěn kolem oﬁcíny stojí repozitoria
se sloupy jednoduše až trojnásobně vinutými
nebo jednoduchými s bohatě vyřezávanými
hlavicemi. Narvalí zub umístěný v horní části
repozitoria vpravo od vchodu připomíná
období, kdy lékárník dostal povolení používat
označení lékárny U Bílého jednorožce.
V repozitoriích se nachází bohatý stojatkový
materiál: dřevěný, majolikový, cínový,
porcelánový i skleněný. Tato lékárna sloužila
běžnému provozu až do roku 1966, kdy byla
prohlášena za památku, pro provoz uzavřena
a přešla pod správu klatovského muzea.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce
Náměstí Míru 149
339 01 KLATOVY I.
Tel.: +420 376 326 362
Tel.: +420 739 235 184
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz
N 49°23´43.622´´
E 13°17´34.035´´
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Galerie
Klatovy/Klenová

Galerie Klatovy/Klenová patří k největším
muzeím umění v České republice. Byla
založena roku 1964. Sídlí na dvou místech
Plzeňského kraje, na Klenové a v Klatovech.
Galerie Klatovy se ve své výstavní činnosti
orientuje na české a zahraniční umění
20. století, zejména na umění po 2.
světové válce. Každoročně pořádá několik
mezinárodních výtvarných sympozií, vydává
celou řadu výstavních katalogů, ale také
vlastní výtvarný časopis a sborník věnovaný
lokální historii.

Otevírací doba:
04, 10:
Út – Ne
10.00 – 12.00
12.30 – 16.00
05, 06, 09:
Út – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
07 – 08:
Po – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 18.00
Poslední návštěva
45 minut před
uzavřením. Doba
prohlídky 40 – 60 minut.

Galerie Klatovy
Náměstí Míru 149
339 01 KLATOVY I.
Tel.: +420 376 392 208
Tel.: +420 602 489 057
Fax: +420 376 312 049
info@gkk.cz
www.galerie-klatovy.cz
N 49°23´43.493´´
E 13°17´34.089´´
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KLATOVY

KLENOVÁ

Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech

Otevírací doba:
01 – 04, 11:
Út – Pá
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
05 – 10, 12 do vánočních
svátků:
Út – Ne
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Poslední návštěva:
expozice v 11.00 a 16.00;
výstavy v 11.30 a 16.30
hodin.
Délka prohlídky
30 – 60 minut.

Muzeum v Klatovech bylo založeno v roce
1882. Do současné hlavní budovy se
přestěhovalo po její dostavbě v roce 1907.
Objekt byl rekonstruován v letech 1985 – 1994.
Pro veřejnost nabízí stálou expozici ve druhém
nadzemním podlaží, v přízemí prostory pro
příležitostné výstavy a přednáškový sál pro
další kulturní aktivity. Pro badatele je k dispozici
studovna, fond knihovny a archivu.
Stálá expozice „Historie Klatovska“ je již třetí
stálou expozicí klatovského muzea. Byla
zpřístupněna v roce 1996. V sále expozice
nabízí tým odborných pracovníků na základě
vybraných dokladů hmotné kultury,
písemných pramenů či reprodukovaných
reálií z terénu jihozápadních Čech výklad
historie regionu od pravěku po současnost.
Ze sbírkového fondu prezentována především
archeologická sbírka, knihovní a archivní
fond, etnograﬁcká sbírka. V předvelikonočním
a předvánočním období nabízí muzeum trh
s lidovými uměleckými výrobky, v adventu
Vánoce v muzeu – hudební vystoupení,
videoprojekce, semináře s vánoční tematikou,
ukázky starých řemesel.
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Galerie
Klatovy/Klenová

Galerie Klatovy/Klenová patří k největším
muzeím umění v České republice. Byla
založena roku 1964. Sídlí na dvou místech
Plzeňského kraje. Prvním z nich je Klenová,
kde spravuje rozsáhlý areál. Jeho součástí
je několik památkově chráněných objektů,
např. zámek z 19. století se stálou expozicí
ze sbírek galerie a reprezentativním
výstavním prostorem, dále zřícenina
středověkého hradu, historická sýpka,
zajímavý alternativní prostor pro mladé
umění, vila, kde galerie buduje pobytové
centrum se dvěma ateliéry pro výtvarné
umělce a rozsáhlý statek, kde by
v budoucnosti měly vzniknout depozitáře
sbírek a umělecké dílny.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova 1
339 01 KLATOVY IV.

Galerie Klenová
Klenová 1
340 21 JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Tel.: +420 376 326 362
Tel.: +420 603 267 600
Fax: +420 376 316 011
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz
N 49°23´38.241´´
E 13°17´50.147´´

Tel.: +420 376 392 208
Tel.: +420 602 489 057
Fax: +420 376 312 049
info@gkk.cz
www.galerie-klatovy.cz
N 49°19´54.954´´
E 13°13´45.806´´

Otevírací doba:
04, 10:
Út – Ne
10.00 – 12.00
12.30 – 16.00
05, 06, 09:
Út – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 17.00
07 – 08:
Po – Ne
9.00 – 12.00
12.30 – 18.00
Poslední návštěva
30 minut před
uzavřením. Doba
prohlídky 60 minut.
Galerijní knihovna,
volný pohyb po areálu
a neomezená doba
návštěvy. Při vernisážích
je zajištěna doprava
mezi Klenovou
a městem Klatovy.
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MĚČÍN

NÝRSKO

Skašovské
hračkářství

Otevírací doba:
04 – 10:
Út
10.00 – 18.00
St
9.00 – 15.00
Čt
12.00 – 18.00
Pá
9.00 – 15.00
Muzeum je umístěno
v objektu Městského
úřadu. Mimo otevírací
dobu po předchozí
domluvě
na tel. +420 376 395 570.

Etnograﬁcké regionální muzeum. Výroba
dřevěných hraček v sousedním Skašově
má velkou tradici, první zmínky pocházejí
již z počátku 18. století. Skašovská hračka
je podobná hračkám z Českomoravské
vrchoviny, ale liší se od ní některými detaily,
což ji činí jedinečnou a nezaměnitelnou.
Hračky se vyráběly především ze smrkového
dřeva, menší součásti byly ze dřeva
osikového, lipového nebo březového.
Specializace: dlouhodobá expozice
dřevěných lidových hraček regionálního
původu ze Skašova. Hračky pocházejí
ze sbírek Národního muzea v Praze,
Národopisného muzea Západočeského
muzea v Plzni a Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech. Jde o tradiční
dřevěné hračky pro dívky: panenky,
miminka, nábyteček, i pro chlapce: koníci,
husaři, vozíky. Expozice je doplněna
ukázkami postupů výroby některých hraček.
Ojedinělou součástí expozice je také soubor
portrétních fotograﬁí výrobců hraček
z 1. poloviny 20. století.
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Muzeum
Královského hvozdu
v Nýrsku, o. s.

Muzeum se nalézá v barokní budově
bývalého panského hostince Koců z Dobrše.
Svoji činnost zahájilo v roce 2000.

Otevírací doba:
01 – 12:
Út – So
9.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Ne
12.30–16.00
Doba prohlídky
60 minut.

Jediné muzeum věnované osobnosti
nejvýznamnějšího právníka 19. století,
profesoru JUDr. Antonínu rytíři Randovi.
Jsou zde vystaveny unikátní fotograﬁe,
dokumenty a předměty týkající se života
Dr. Randy. Muzeum je autorizovaným
badatelským centrem. Expozice:
JUDr. Antonín rytíř Randa, historie Optické
továrny v Nýrsku, známé Okuly.

Skašovské hračkářství
Farní 43
MĚČÍN
340 12 ŠVIHOV

Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, o. s.
Na Náměstí 81
340 22 NÝRSKO

Tel.: +420 376 395 570
Tel.: +420 722 661 123
Fax: +420 376 395 132
knihovna@mecin.cz
www.mecin.cz
N 49°28´47.303´´
E 13°24´14.287´´

Tel.: +420 376 377 811
Tel.: +420 603 528 713
Fax: +420 376 571 616
muzeum.nyrsko@seznam.cz
www.sumavanet.cz/nyrsko
N 49°17´36.053´´
E 13°8´33.176´´
23

SRNÍ
ČEŇKOVA
PILA

PLÁNICE

Muzeum
Františka Křižíka

Otevírací doba:
01 – 12:
Út – Ne
10.00 – 15.00
15.30 – 17.00
Mimo uvedenou
otevírací dobu lze
domluvit prohlídku
v informačním centru
na MěÚ.

Muzeum se specializovanou interaktivní
expozicí věnovanou životu a dílu
Františka Křižíka se nachází v jeho rodném
domku, obytné roubené chalupě. Ta byla
zrekonstruována v letech 1955 – 1957,
následně pak v letech 2008 – 2010. Nová
expozice byla zpřístupněna v závěru června
2010.
Expozice je kompromisem mezi chudým
lidovým stavením a prezentací Křižíkova
přínosu v moderním elektrotechnickém
oboru. Vystavené stroje a zařízení, včetně
obloukové lampy, jsou plně funkční
a názorně přibližují výrobu elektrické energie
na počátku 20. století. Expozici doplňují
dobové předměty i archivní materiály.
Křižíkův význam přibližuje také ﬁlmová
vidoeprodukce, která zachycuje jeho život
a dílo.

Muzeum Františka Křižíka
Plánice 86
340 34 PLÁNICE
Tel.: +420 376 394 103
Fax: +420 376 394 103
is@planice.jz.cz
www.planice.cz
N 49°23´27.387´´
E 13°27´52.036´´
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Vodní elektrárna
Čeňkova pila

Muzeum založeno v 90. letech 20. století.
Od roku 1997 je v budově elektrárny
instalovaná expozice „Šumavská energie“
přístupná celoročně.
Stálá expozice: nosným prvkem je krajinný
model území od Modravy po soutok řek
Vydry a Křemelné. Za pozornost stojí
modely vodních elektráren Vydra, Černé
jezero a Čeňkova pila s aktivní simulací
technologického procesu i panely a vitríny
obsahově zaměřené na Vchynicko-Tetovský
plavební kanál a vývoj elektro-energetiky
v západních Čechách. K dispozici je také malý
kinosál, kde je možné zhlédnout tematické
videopořady. Součástí expozice je i prohlídka
blízké malé vodní elektrárny Čeňkova Pila
z roku 1912. Tato národní technická památka
stojí přímo u soutoku Vydry a Křemelné, tedy
v místě vzniku „zlatonosné“ Otavy. Ročně
do sítě dodá 500 MWh elektrické energie.

Otevírací doba:
05:
St, So
9.00 – 15.00
06 – 09:
Út – Ne
9.00 – 15.00
10 – 04: pouze pro větší
skupiny po objednání
na zákaznické lince
Prohlídka začíná v 9.00,
11.00, 13.00 a 15.00
hodin.
Délka prohlídky
cca 90 minut.

Vodní elektrárna Čeňkova pila
Srní – Čeňkova pila 35
341 92 KAŠPERSKÉ HORY
Tel.: +420 840 840 840
cez@cez.cz
www.cez.cz
N 49°6´19.857´´
E 13°29´35.119´´
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SUŠICE

VELHARTICE

Muzeum
Šumavy Sušice

Otevírací doba:
05 – 10:
Út – So
9.00 – 12.00
12.45 – 17.00
Ne
9.00 – 12.00
12 – 03:
Út – Ne 10.00 – 16.00
Kapacita místnosti
s betlémem je maximálně
30 osob. Mimo sezónu
na základě telefonické
objednávky. Poslední
návštěva 30 minut
před uzavřením. Doba
prohlídky 45 minut.

Kovářské muzeum

Otevírací doba:
06 – 09:
Po – So 11.00 – 19.00
Ne
10.00 – 19.00
Muzeum Šumavy je komplexem tří původně
městských muzeí v Sušici, Kašperských
Horách a Železné Rudě, spojených od roku
1967 do jednoho celku. Sušické muzeum
založené roku 1880 bylo prvním muzeem
v Pošumaví. Sídlí v Sušici na náměstí
v jednom z nejkrásnějších domů, který
je jedinečnou ukázkou gotického
a renesančního stavitelství. Je zde i ředitelství
muzea, knihovna a archiv muzea.

Historická kovářská dílna, která je stále
v činnosti. Dvě místnosti ukazující život
kovářské rodiny.
Expozice: historie, regionální historie,
kovářské osobnosti, umělecké řemeslo, užité
umění, design.

Stálá expozice: regionální dějiny, šumavské
sklářství, kapucínská knihovna, archeologie,
sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka
skla Bruna Schreibera, sušické sirkařství,
pamětní síň šumavského spisovatele Karla
Klostermanna a sušický mechanický betlém.
Stavba betlému trvala autorům Karlu Tittlovi
a Pavlu Svobodovi deset měsíců. Veřejnosti je
betlém zpřístupněn od konce roku 2004.

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40
342 01 SUŠICE
Tel.: +420 376 528 850
Tel.: +420 376 511 459
Fax: +420 376 528 850
muzeum.susice@tiscali.cz
www.muzeum.susice.cz
N 49°13´49.683´´
E 13°31´12.784´´
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Kovářské muzeum
Velhartice 49
341 42 KOLINEC
Tel.: +420 777 619 698
Fax: +420 376 583 330
velhartice@raz-dva.cz
www.velhartice.cz
N 49°15´55.753´´
E 13°23´29.866´´
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ŽELEZNÁ
RUDA

ŽELEZNÁ
RUDA

Muzeum historických
motocyklů

Otevírací doba:
01, 02, 03:
So – Ne
10.00 – 16.00
04:
So – Ne
9.30 – 17.00
05 – 09:
Po – Ne
9.30 – 17.00
Skupiny nad 10 osob
se mohou telefonicky
domluvit ohledně
mimořádného vstupu.
Doba prohlídky je
30 minut. Poslední
návštěva 30 minut před
koncem otevírací doby.
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Muzeum bylo založeno roku 2005. Budova je
umístěna na náměstí proti kostelu v bývalém
loveckém zámečku z roku 1690. V současné
době je opraven a je zde umístěna expozice
historických motocyklů, loutek a hodinářská
dílna.
Expozice v Železné Rudě obsahuje jak kolekci
historických motocyklů a jízdních kol, tak
i několik historických automobilů. Vidět
můžete unikátní motocykl Görner Klatovy
z roku 1921, motocykl Pešík vyráběný v Plzni,
řemenový motocykl Metro-Tyler, první
vyráběný automobil Škoda na dřevěných
loukoťových kolech. K muzeu v Železné
Rudě náleží pobočka v Kašperských Horách
a v Bečově nad Teplou. Celkem se v těchto
třech expozicích vystavuje 170 kusů
historických motocyklů, 80 kusů historických
jízdních kol a několik automobilů. Tato kolekce
je největší kolekcí historických motocyklů
v České republice. Některé vystavené
exponáty jsou světovými unikáty. V pravém
křídle zámečku je expozice lyžování a turismu.
V zadní části objektu je otevřena geologická
expozice pod názvem Český kráter. Expozice
je věnována vzniku Čech a Šumavy.

Muzeum Šumavy
v Železné Rudě

Původně Vlastenecké muzeum bylo založeno
1. května 1936 a bylo umístěno ve starém
hostinci čp. 39. Po druhé světové válce bylo
muzeum přestěhováno do vily sklářské
rodiny Abelů, kterou poslední představitel
tohoto rodu daroval státu. V této vile pobýval
i Karel Klostermann (příbuzný Abelů)
a napsal zde román Skláři.

Otevírací doba:
01 – 12:
Út–So
9.00 – 12.00
12.45 – 17.00
Ne
9.00 – 12.00
Poslední návštěva 30
minut před uzavřením.
Doba prohlídky
30 – 45 minut.

Stálá expozice muzea seznámí návštěvníky
se soukromým životem i sklářskou výrobou
rodiny Abelů. K vidění je tady cínové
a porcelánové nádobí, rodinné sklo, nábytek,
obrazy na skle. Muzeum dále přibližuje
historii města, těžbu a zpracování železné
rudy. Součástí expozice jsou mimo jiné
i ukázky hamernického nářadí a náčiní
pro zpracování lnu a mléka. Nechybí
ani pro Šumavu typická umrlčí prkna.
Specializace: sklářství.

Muzeum historických motocyklů
Belvederská 1 – Lovecký zámeček
340 04 ŽELEZNÁ RUDA

Muzeum Šumavy v Železné Rudě
Javorská 154
340 04 ŽELEZNÁ RUDA

Tel.: +420 377 982 570
Tel.: +420 606 737 041
Fax: +420 377 982 570
moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz
www.sumava.net/itcruda
N 49°8´15.38´´
E 13°14´3.514´´

Tel.: +420 376 397 319
Tel.: +420 376 397 033
Fax: +420 376 397 033
itcruda@sumava.net
www.muzeum.sumava.net
N 49°8´15.907´´
E 13°13´49.157´´
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ŽELEZNÁ
RUDA

Pivovarnické
muzeum

Otevírací doba:
01 – 12:
Po – Pá
14.00 – 19.00
Mimo otevírací dobu
lze objednat prohlídku
na tel. +420 602 406 136.
Doba prohlídky je
40 minut.

Muzeum bylo otevřeno 1. července 2005,
a to na počest pivovaru GRADL, kde se vařilo
pivo od roku 1937 do konce 2. světové
války. Po rekonstrukci hotelu byl zájem
tento pivovar obnovit, ovšem rozbory vody
ukázaly, že voda je na výrobu piva nevhodná
(kyselá), a tak se zde vybudovalo pivovarské
muzeum.
Muzeum má velice zajímavé exponáty
nejen z oblasti Železné Rudy, ale celého
bývalého okresu Klatovy. Návštěvník se dozví
o historii pivovarnictví od dob Féničanů až
po současnost, uvidí množství historických
pivních lahví, sudů, výčepních zařízení
a pomůcek k vaření piva, včetně historických
fotograﬁí železnorudského pivovaru, který
ukončil výrobu piva v roce 1962 a byl
demolován. Ve druhé části prohlídky se
návštěvník přesune do strašidelné knajpy,
která je plná pohádkových bytostí, skřítků
a strašidel. Na samý závěr si mohou hosté
koupit na památku originální šumavské
skřítky pro štěstí. Od železnorudského
zámečku vede k hotelu Gradl pohádková
stezka s deseti zastaveními u pohádkových
bytostí Šumavy.
Pivovarnické muzeum
Železná Ruda 299
340 04 ŽELEZNÁ RUDA
Tel.: +420 376 387 270
Tel.: +420 602 406 136
hotelgradl@email.cz
www.hotelgradl.cz
N 49°8´14.078´´
E 13°14´49.71´´
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Projekt
Dialog MuzEUm

Na podzim roku 2010 tomu bylo dvacet let,
kdy se poprvé setkali klatovští a chamští
muzejníci. Následující období pak bylo
příležitostí pro vzájemnou výměnu
výstav, ale také znalostí a názorů z oblasti
sbírkotvorné činnosti, ochrany a zajištění
sbírek, prezentace sbírek a muzejní práce,
muzejní výzkumné činnosti i propagace
muzeí.
Příprava a realizace společného projektu
Dialog MuzEUm v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko v letech
2008 – 2011 byla tak logickým a koncepčním
vyústěním dosavadních vztahů a společné
práce.
Uvedený projekt je zaměřen na zintenzivnění
spolupráce, především výměnu odborných
znalostí, výstupů muzejní práce, ale také
na propagaci všech muzeí a muzejních
expozic ve společném přeshraničním
prostoru okresů Klatovy a Cham.

Kontakt:
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše v Klatovech
Hostašova 1
CZ-339 01 Klatovy IV.
Telefon:
+420 376 326 362
muzeum.klatovy@
tiscali.cz
www.muzeum.
klatovynet.cz
Landratsamt Cham
Kulturreferat
Projektbüro
DIALOG | MUZEUM
D-93404 Cham
Telefon:
+490 997 178 218
kultur@lra.landkreischam.de
www.landkreis-cham.de

V rámci projektu Dialog MuzEUm bylo proto
vydáno v českém i německém jazyce několik
informačních tiskovin o muzeích a galeriích
okresu Klatovy a Cham s cílem zvýšení
informovanosti o současném regionálním
muzejnictví.
Další informace o více než 70 muzeích
najdete na webové adrese:
www.dialog-muzeum.eu.
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Dialog MuzEUm

Otevírací doba: sezónní
provoz s průvodcem.
04 – 10:
St, So – Ne, svátky
14.00 – 17.00
Prohlídky (muzeum,
slavnostní sál, kostel);
pro skupiny po
domluvě.

Walderbach
Oblastní muzeum

Národopisné sbírky
Muzeum okresu Cham se nachází
v barokních konventních budovách bývalého
cisterciáckého kláštera Walderbach. Muzeum
založené roku 1965 prezentuje ve třech
podlažích trojkřídlé budovy kromě místní
a klášterní historie především všední kulturu
rolnického a maloměšťanského obyvatelstva
regionu uplynulých 200 let. Oddělení
s názvem „Muzeum podzemních chodeb“
představuje „trpasličí chodby“ neboli
tajemné chodby Bavorského lesa. Program
muzea doplňují různé výstavy a muzejněvýchovné akce.

Kromě muzea a klášterní budovy zve
k zastavení i farní kostel Walderbach.
Je to někdejší klášterní trojlodní halový
kostel v románském stylu z 12. století
s originálními románskými klenbovými
malbami a rokokovým kněžištěm z roku
1748. Příjemným zakončením návštěvy
ve Walderbachu u řeky Řezná (Regen) může
být procházka původní klášterní zahradou,
dnes okresní naučnou zahradou, a zavítání
do klášterního hostince.

Historie někdejšího cisterciáckého
kláštera Walderbach sahá až do 12. století.
Po reformaci, období mnoha změn, byl
klášter v době baroka obnoven. Původní
prelátskou kapli zdobí nástropní malba,
jejímž autorem je Cosmas Damian Asam,
který zde vyobrazuje sv. Marii Magdalenu
jako kajícnici.
Pozoruhodný a zároveň působivý je také
slavnostní sál kláštera s nástropní malbou
od Otty Gebharda z let 1765 – 1770.
Slavnostní sál poskytuje také příjemnou
atmosféru pro okresní renomovanou řadu
koncertů.
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Kreismuseum Walderbach
Kirchstraße 5
D-93194 Walderbach
Tel.: +490 9464 676
Tel.: +490 9971 78218
(Landratsamt Cham / Okresní úřad Cham)
Fax.: +490 9971 845218
kultur@lra.landkreis-cham.de
www.kreismuseum-walderbach.de
www.festliche-konzerte.de
N 49°11´4.078´´
E 12°22´42.808´´
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Rejstřík

Čachrov
Hartmanice
Horažďovice
Hory Matky Boží
Chanovice
Chudenice
Kašperské Hory
Klatovy
Klenová
Měčín
Nýrsko
Plánice
Srní – Čeňkova pila
Sušice
Velhartice
Železná Ruda
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