
Kašperské Hory
Přímo uprostřed Kašperských Hor na náměstí 
najdete kostel sv. Markéty, gotickou trojlodní 
baziliku, která pochází z 2. pol. 14 stol.; po 
požáru byla v 1883 vystavěna nová věž 
a vnějšek upraven v novogotickém slohu. 
Vnitřní zařízení je z počátku 18. století. 
Naleznete tu gotickou kamennou křtitelnici 
a náhrobníky z 16. a 18. století, památný kříž 

i křížovou cestu šumavských sklářů. Přilehlé Muzeum Šumavy se 
vzácnými exponáty místních církevních památek stojí za návštěvu.

Kostel sv. Mikuláše
se nachází cca 2 km od náměstí. Stojí 
uprostřed krásného hřbitova a ukrývá nové 
muzeum Brána nebes s expozicí o významu 
smrti a věčného života v pojetí šumavského 
lidu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších 
památek rané středověké architektury 
v jihozápadních Čechách – trojlodní bazilika 
z počátku 14. století. Kostel je zdobený  

barevnými freskami datovanými do doby vzniku kostela, 
původním gotickým uspořádáním presbytáře a malovaným 
prkenným stropem z roku 1700 v hlavní lodi. Barokní poutní 
kaple sv. Anny zasvěcená ochranitelce rodiny a horníků, překvapí 
příchozího lehkým, skoro hravým interiérem s rokokovými prvky. 

Dobrá Voda u Hartmanic
Nenápadný barokní kostel z r. 1734 je 
jako jediný v Čechách zasvěcen sv. Vintíři 
a byl v době totalitního režimu využíván 
jako vojenské skladiště. Když však vejdete 
dovnitř, budete ohromeni jako každý prvně 
přicházející poutník. Opravený kostel, který 
byl znovu vysvěcen v r. 1995, se může chlubit 
zcela unikátním skleněným interiérem, dílem 

výtvarnice Vladimíry Tesařové. Před kostelem nesmíte minout 
zázračnou studánku s chuťově vynikající a nadto léčivou vodou, 
která dala obci své jméno a jejíž pověst byla tak vynikající, že 
tu v minulosti byly i lázně. Výstava o sv. Vintíři, patronu Šumavy 
i expozice o šumavských Židech v přilehlém muzeu také stojí za 
zhlédnutí.

Hartmanice
Gotický kostel sv. Kateřiny v někdejším 
horním městečku na severním úbočí Šumavy 
vznikl zřejmě před 15. stol., neboť první 
zmínky o městečku a místní farnosti sahají do 
třicátých let 14. stol. Jde o zajímavou gotickou 
stavbu, která je integrální součástí městské 
zástavby. 

Rejštejn
Útulný kostelík sv. Bartoloměje je jednolodní 
stavba s trojbokým presbytářem s mohutnými 
opěráky a hranolovou věží. První zmínka o něm 
sahá do r. 1570. Barokní vzhled pochází z roku 
1792. Krása dřevěných oltářů, které jsou dílem 
místních řezbářů, vám vyrazí dech. Na hřbitově 
za presbytářem kostela jsou pochováni matka 
šumavského spisovatele Karla Klostermanna 

Charlotta a jeho bratr Jakub Klostermann, bývalý rejštejnský farář.

Mouřenec
Tento pozdně románský jednolodní kostelík 
s dvoupatrovou věží nad chórem a apsidou 
z 1. pol. 13. stol. se vypíná nad údolím Otavy 
u Annína na vrchu zvaném Mouřenec. Vznik 
původní svatyně je spojován s rýžováním 
zlata a působením poustevníka Vintíře. Kostel 
je zasvěcen sv. Mořici, stejně jako Vintířův 
mateřský klášter v bavorském Niederalteichu 

a stojí na tzv. Vintířově stezce do Břevnova, kde se nachází 
jeho ostatky. Při opravě téměř zničeného kostela v r. 1993 byly 
objeveny a poté restaurovány vzácné nástěnné malby ze 14. stol. 
V nově dostavěné kapli je zajímavá kamenná křtitelnice z doby 
vzniku kostela. Za zmínku stojí i dochovaná barokní kostnice 
z 18. stol. a fotografi cká výstava v sakristii a oratoři.
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