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Vážení šachoví přátelé, 

dovolte, abychom Vás jménem Šachklubu Sokol Klatovy přivítali na této vrcholné 

republikové šachové akci pro nejmladší děti. Jsme velmi rádi, že jste do našeho města 

zavítali právě v době, kdy si klatovský šach podle legendy připomíná výročí 1000 let od 

první zmínky o této krásné královské hře. O tom, že Klatovy jsou s šachem velmi spojeny, 

svědčí i to, že mezi nejvýznamnější památky města patří Černá a Bílá věž a šachovnice je 

součástí erbu města. Věříme, že se Vám zde bude líbit, a že se sem budete rádi vracet ať 

už začátkem prázdnin jako šachisté na tradiční letní šachový festival O pohár města 

Klatov nebo jako turisté s cílem poznat historické město Klatovy nebo krásnou přírodu 

Šumavy.  

Za Vaši přízeň Vám za celý organizační tým děkují 

Václav Kopecký – ředitel soutěže a Karel Nováček – hlavní pořadatel. 

 

 

Časový harmonogram 

pátek 8. 5. 
 

17.00 - 21.00     prezence + ubytování 

18.30 - 20.30  večeře  
 

sobota 9. 5. 
 

07.30 - 08.30  snídaně  

08.00 - 09.00  prezence  

09.00 - 09.30  slavnostní zahájení 
09.30 - 10.30  1.kolo 

10.40 - 11.40  2.kolo 

11.50 - 12.50  3.kolo 
12.00 - 13.30  oběd  

14.00 - 15.00  4.kolo 

15.10 - 16.10  5.kolo 
16.20 - 17.20  6.kolo 

17.00 - 18.30  večeře  

18.00 - 20.30  kulturní a sportovní program 

 
neděle 10. 5. 
 

07.30 - 08.30  snídaně  

09.00 - 10.00  7.kolo 

10.10 - 11.10  8.kolo 

11.20 - 12.20  9.kolo 
11.30 - 13.00  oběd  

13.15      slavnostní zakončení  

 



3 
 

Úvodní informace účastníkům 

1) Prezence – účastníci se po příjezdu do Klatov dostaví do Kulturního domu, kde v našem 

infocentru obdrží děti hrající kategorii H8 a D8 drobnou věcnou cenu a pak se dostaví do 

místnosti, kde probíhá prezence. Zde dostanou všichni účastníci včetně doprovodu účastnický 

průkaz s číslem pokoje na ubytování a stravenky na jméno. S tímto účastnickým průkazem je 

pak možno se jít ubytovat, bez tohoto průkazu je to zbytečné. Při prezentaci zároveň budou 

vyřešeny nedoplatky a přeplatky, v případě časové tísně se finance budou řešit v sobotu 

odpoledne. Prezenci urychlí, když nahlásíte kód přihlášky, který si přečtete na nástěnce u 

infocentra u Vašeho jména. 
 

2) Potvrzení o zaplacení – účastníci, kteří žádali vystavit fakturu, tuto dostali mailem a na místě 

obdrží originál. Ti, kdo platili převodem na účet uvedený v propozicích, pro ty je účetním 

dokladem tento bankovní převod, kdo by však k tomu potřeboval potvrzení o příjmu částky na 

účet (což není účetní doklad), není problém toto potvrzení v sobotu odpoledne vystavit. Při 

prezenci žádáme tento požadavek uvést, abychom si příslušné potvrzení s předstihem 

připravili. V neděli už nebudou vydávána žádná potvrzení. 
 

3) Infocentrum – po celou dobu MČR bude v předsálí fungovat Infocentrum, kde se můžete 

dozvědět všechny potřebné informace týkající se doprovodného programy, jak se dostanete 

k příslušné ubytovně a zároveň si zde můžete zakoupit šachový suvenýr týkající se nejen 

tohoto mistrovství. Jde především o trička, propisky, tužky, hrnky, ručníky apod.  V infocentru 

Vás s úsměvem obslouží naše ochotná děvčata 
 

4) Přístup rodičů a doprovodu do hracího sálu – plně si uvědomujeme jak kontraverzním 

tématem tento bod je. Nechceme jít cestou, že hned zakážeme rodičům a doprovodu přístup do 

hracího sálu, protože je nám jasné, že by tito účastníci byli o dost zajímavého ochuzeni. Na 

druhou stranu musíme plně zachovat regulérnost turnaje. Je striktně zakázána jakákoliv 

komunikace mezi hráči a dalšími osobami, partie je pouze věc těchto hráčů a nikdo do partie 

nesmí zasahovat ať se tam děje cokoliv. Jedinou výjimkou je, že si hráč zvednutím ruky 

vyžádá účast rozhodčího, pak smí rozhodčí do partie zasáhnout. Nebudeme zakazovat rodičům 

a doprovodu, aby se šli podívat na své děti, budeme však vyžadovat, aby stáli za zády svých 

svěřenců a nebude umožněno trvale u partie postávat, protože rozhodčí a jejich asistenti musí 

mít přehled o dění za šachovnicemi. Pokud by tato pravidla byla porušována, bude přístup do 

hracího sálu zakázán! Věříme ale, že k tomuto opatření nebude nutné sáhnout. Všechny hráče 

žádáme, aby po odehrání partie trávili čas mimo hrací sál." 
 

5) On-line – minimálně 8 partií bude on-line snímáno a tyto partie bude možné sledovat na 

internetu. Navíc prvních šest šachovnic bude promítáno na velkoplošném plátně v hracím sále. . 
 

6) Písnička – jak už v Klatovech bývá zvykem, hráči jsou cca 3 minuty před partií svolávány 

k šachovnicím pomocí písničky, takže když zazní písnička (během zahájení uslyšíte jaká ), je 

to neklamné znamení, že začíná další kolo a je třeba zaujmout svá místa. 
 

7) Cenový fond – V každé kategorii včetně OPEN bude 10 věcných cen, první 3 hráči v H8 a D8 

obdrží medaile, diplomy a poháry. Na začátku každý hráč H8 a D8 obdrží drobnou cenou. 

Zajímavostí určitě je, že hlavní cenou mezi chlapci je létající dron od společnosti RC modely 

v hodnotě 2500 Kč a zkrátka nepřijdou ani děvčata. Ukázky dronů je možné vidět během MČR 

ve stánku RC Modely a účastníci mají možnost během MČR si tyto drony zakoupit se slevou 

20%. 
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Jídelní lístek 

Pátek 

 

8.5.2015 

 

Restaurace M&P Catering 

     

    

Večeře: 

    

Rybí prsty (děti) / smažené rybí file (dospělí), 

šťouchané brambory 

 
        

     Sobota 9.5.2015 
 

Restaurace M&P Catering 

     

    

Snídaně: 

    

Párek, pečivo, hořčice, teplý nápoj 

     

    

Oběd: 

    
Polévka: Frankfurtská 

    

Vepřová kýta na paprice, těstoviny(vřetena) 

     

    

Večeře: 

    
Mexický guláš s hráškovou rýží 

  
      

     Neděle 10.5.2015 
 

Restaurace M&P Catering 

     

    

Snídaně: 

    

Koláček, pečivo, máslo, šunka,sýr, teplý nápoj 

     

    

Oběd: 

    
Polévka: Hovězí vývar s masem a nudlemi 

    

Smažený kuřecí řízek, vařené brambory,m.m. 

 

        

 

Přehled ubytování - časy vystěhování 

 

Kód Ubytovací zařízení Čas vystěhování 

A Internát ISŠ 10:00 

B Beránek-ubytovna 15:00 

C Beránek-penzion 15:00 

D Penzion Hejtman 13:00 (po domluvě na penzionu déle) 

E Penzion Na vršku 15:00 

F Penzion Rozmarýn podle domluvy na místě  

G Penzion Klatovský dvůr 12:00  

H Penzion Princ 10:00 (po domluvě na penzionu déle) 

I Penzion Na Úhlavě 15:00 

J Penzion Nela 10:00 

 



5 
 

Doprovodný program: 

 

1) Černá věž (sobota, 17:30 – 19:30) 

Všichni účastníci včetně doprovodu mají možnost navštívit dominantu Klatov – 

Černou věž po předložení průkazu za poloviční vstupné. Pro šachisty bude speciálně 

otevřeno v sobotu v čase 17:30 – 19:30. Kromě toho je možné navštívit tuto památku 

za standartních podmínek v normálních otevíracích hodinách.  

 

2) Katakomby (sobota, 18:00- cca 19:00) 

Všichni účastníci včetně doprovodu mají možnost navštívit věhlasné klatovské 

katakomby. Jednotná zvýhodněná cena po prokázání průkazem účastníka ve výši 

30 Kč. Společný odchod od Kulturního domu Klatovy je v 18:00. Kromě toho je možné 

navštívit tuto památku za standartních podmínek v normálních otevíracích hodinách. 

 

3) Fotbal (sobota, 18:45 – 19:45)  

Kdo by z dětí si chtěl trošku protáhnout tělo, je možnost si jít zahrát fotbal na umělou 

trávu na hřiště ZŠ TGM. Společný odchod od kulturního domu v 18:15 nebo sraz na 

místě. Vstupné zdarma. 

 

4) Výstava vůně šeříků a svobody (Sobota 13:00-16:00) 

Aneb 70. Výročí osvobození západních Čech americkou armádou.  

Jedná se o unikátní výstavu pořádanou Klubem 3. armády v Klatovech v prostorách 

Kulturního domu Klatovy, kde budete moci vidět mnoho drobné vojenské techniky 

zajímavostí týkající se americké armády v době osvobozování západních Čech. 

Výstava je v tento čas otevřená speciálně pro šachisty a vstupné je dobrovolné. 

 

5) Dětské atrakce před kulturním domem (během MČR v závislosti na počasí) 

Drobné atrakce pro děti, které se po partii budou moci jít před hlavní vchod 

Kulturního domu trochu odreagovat. Atrakce zapůjčil DDM Klatovy. Vše zdarma.  

 

6) Zahájení turistické sezóny 

Celou sobotu bude na klatovském náměstí probíhat zahájení turistické sezóny 

spojené s bohatým kulturním a společenským programem 
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Z historie šachu v Klatovech 

      Podle legendy jel kníže Oldřich z rodu Přemyslovců, který v Čechách panoval v letech 
1012 až 1034 a měl za manželku pověstnou Boženu, na obhlídku jihozápadního území 

svého knížectví. Dle knihy Jana Floriana Hammerschmida z roku 1699 to bylo roku 

1015.  Navštívil přitom i trhovou ves Klatovy, kde byl uvítán v domě primase Radoslava 
Kurky. Když uviděl na stole vyrytou šachovnici, vyzval primase k zápasu. 

      Dle knihy vsadil se kníže při první partii o 2 zlaté peníze. Tolik peněz primas neměl a 

vsadil 2 poháry vína. Kníže prohrál. Prohrál i druhou partii, u které se sázka 

zdvojnásobila. Prohrál i potřetí, když se hrálo již o 8 zlatých peněz nebo 8 pohárů s tím, 
že by takto prohrál celé knížectví. Porážku však vzal sportovně, vůbec se neurazil, ale 

naopak zaplatil primasovi sázku a navíc dal Klatovům znak, kde dominantou je 

šachovnice obložená písmeny WKC, což znamená Woldřich Kníže Český. I když byl 
později městský znak změněn, můžeme spatřit původní znak stále jak na dřevěném 

obložení místností na klatovské radnici, tak na balkonu klatovské sokolovny.  

            Na tuto tradici navázalo i 30 Klatovanů, kteří založili 3. prosince 1921 Klub 
šachistů v Klatovech. Nejvíce se hrály volné, tzv. „kavárenské“ partie bez hodin. Občas se 

hrály diktované bleskové turnaje a zpestřením byly simultánky. Jednou ročně se hrál 

klubový přebor. Z dnešního hlediska bylo největším nedostatkem, že se hrálo v prostředí 
zakouřených restaurací a navíc pozdě večer. To samozřejmě vylučovalo účast nezletilé 

mládeže.    

      Výjimečně se hrály přátelské zápasy, na které si museli hráči uhradit jízdné sami. Až 

v roce 1933 zjišťujeme první zmínku o organizované soutěži. Tu přerušila německá 
okupace a válka, nikoliv však činnost klubu, která trvá nepřetržitě od založení až po 

dnešní dny. 

      Po válce šachy profitovaly zařazením mezi sporty, které byly podporovány 
patronátními závody. Klub šachistů v Klatovech byl v roce 1950 vzat pod ochranná 

křídla podniku Keramostroj Klatovy a měnil názvy na Klatovské strojírny, Spartak 

Klatovy, Jiskra Klatovy, TJ Klatovy, až v roce 1993 zakotvil v Sokolu Klatovy. Za tu dobu 
jsme hráli na 9 místech a stěhovali se 16x. 

     

      V období 1950 až 1995 se zvýšil počet členů oddílu z 20 na 40. Patřili jsme sice k 
předním oddílům Západočeského kraje, ke špičce však jen výjimečně. Za vrcholy lze 

považovat: rok 1956, kdy jsme postoupili mezi 32 nejlepších oddílů v republice, rok 1960 

se ziskem přebornického titulu Plzeňského kraje (ten rok se slavilo 700 let od založení 

města Klatov),  rok 1965 s druhým místem v bývalém Plzeňském kraji a čtvrtým místem 
v Západočeském kraji a rok 1978 s druhým místem v Západočeském kraji. 

      Mnohem větší úspěchy jsme měli na poli šachu korespondenčního v období 1970 až 

2001, kdy nejen někteří naši členové hráli úspěšně v polofinále republiky, ale naše 
4členné družstvo hrálo v 7 ročnících, čili plných 14 let, nejvyšší soutěž 1. ligu. V ročníku 

1986/1987 dokonce dosáhlo na bronzové medaile.   

          Prudký rozvoj oddílu nastal po roce 1993, kdy jsme přestoupili do Sokola. V 
sezóně 1996/1997 jsme poprvé postoupili do 2. ligy. Ve dvou ročnících jsme dokonce 

účinkovali v 1. lize. 2x v 2. lize hrálo i družstvo B. V letošních mistrovských soutěžích 

jsme postavili 4 družstva.      
          Hlavním pilířem naší činnosti je péče o mládež. Té se již od roku 1975 věnuje 

trenér Václav Kopecký a na tehdejší dobu dosáhl pozoruhodných výsledků. Z jeho líhně 

jmenujme aspoň 2 nejblyštivější klenoty: mezinárodního mistra Mgr. Milana Orsága a 

mezinárodní mistryni a dvojnásobnou přebornici České republiky žen Mgr. Kateřinu 
Čedíkovou.  

      Družstvo mladšího dorostu do 16 let hrálo 8 sezón v mládežnické extralize, v nichž 

4x získalo  medaile: v roce 2007 zlaté, v roce 2008 stříbrné a v roce 2009 a 2010 sbírku 



7 
 

zkompletovalo bronzovými medailemi. Hráči však „přestárli“ a extraligu jsme neobeslali. 
V sezóně  2011/2012 však naše naděje vyhrály 1. ligu a tak opět hrajeme extraligu. 

      V posledních letech se stali naši dorostenci několika dorosteneckými přeborníky 

republiky: Kristýna Havlíková byla trojnásobná v D16, D18 a D20 a v roce 2010 byla 

dokonce 4. na Mistrovství světa v D18, Kateřina Palková byla před ní přebornice v D18 (a 
stříbrná v D20), Vojtěch Plát v H14 a Lukáš Vlasák dorosteneckým přeborníkem v 

bleskovém šachu.  

      V roce 2011 jsme získali 3 tituly přeborníků ČR Lukáš Vlasák v H18, Tomáš 
Hurdzan v H10 a 6členné družstvo mladších žáků do 12 let z 28 družstev v domácím 

klatovském prostředí.  

      A v roce 2012 se těšila z tohoto titulu v D14 Jitka Jánská a v letošním roce se 
mistrem republiky v kategorii do 14 let stal Tomáš Hurdzan.  

      Pořádání větších turnajů má v Klatovech určitou tradici. V roce 1953 jsme byli 

pověřeni uspořádat polofinále přeboru žen Československé republiky a do konce 
padesátých let jsme uskutečnili ještě 5 dalších turnajů podobné úrovně. 3x jsme 

pořádali finále přeboru republiky: v roce 1980 dorostenců a v letech 1998 a 1999 žen. Na 

to jsme navázali letech 2010,  2012 a 2013, kdy jsme uspořádali Mistrovství ČR mládeže 

do 16 let v rapid šachu.  
      Turnaj O pohár města Klatov jsme pořádali v naší sokolovně nepřetržitě od roku 

1993 a ten je od roku 1996 oficiálním přeborem ČOS, rovněž nepřetržitě. Největší počet 

účastníků byl 256 v roce 1999. Od roku 2010 nám umožnilo město Klatovy uspořádat 
turnaj v reprezentačních místnostech Kulturního domu.  Bylo to v rámci oslav 750. 

výročí založení našeho města. Pokud jste tento článek pozorně četli, je v něm zmínka o 

roku 1960, kdy jsme městu Klatovy vydobyli k 700. výročí titul krajského přeborníka. 
Jako hráč tehdejšího družstva na 1. šachovnici si mohu jen povzdechnout: „Jak ten čas 

rychle letí.“ 

      Ředitelem turnaje je po celých 23 let duchovní otec turnaje Václav Kopecký. 
Organizačně se na turnaji podílejí skoro všichni členové oddílu včetně mládeže, 

především hlavní organizátor Ing. Karel Nováček.  
                         

Ing. Jaromír Novák, předseda Šachklubu Sokol Klatovy. 
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Historie a památky Klatov 

V jihozápadní části České republiky na Drnovém 
potoce, 3 km od jeho soutoku s řekou Úhlavou, na 

mírném návrší,  obklopené zalesněnými kopci se 
rozkládají Klatovy. Bohatá historie tohoto 

královského města sahá hluboko do minulosti. 

Dávno před jeho založením mírné klima i zdejší 

úrodná půda vytvořily příhodné podmínky pro 
osídlení tohoto místa. Archeologické nálezy 

dokládají život pravěkých lidí již od mladší doby 

kamenné. Původně byly Klatovy malou vsí na staré 
obchodní stezce vedoucí z Bavorska do Čech. Okolo 

roku 1260 král Přemysl Otakar II. povýšil osadu 

na královské město. To mělo pravidelný šachovnicový půdorys s velkým čtvercovým 
náměstím a  důsledným městským opevněním zdokonalovaným v  průběhu 13. - 16. 

století.  

Doba lucemburská znamenala pro Klatovy hospodářský, politický a kulturní 

rozkvět. Panovníci postupně udělili městu právo míle, privilegium výročního trhu, právo 
popravy a povolili ražbu tzv. brakteátů.Rozvoj města pokračoval i za husitské revoluce. I 

když v roce 1464 zničil rozsáhlý požár všechna tehdejší předměstí, nadále patřily Klatovy 

mezi nejvýznamnější husitská města. I v 16. století je město zvelebováno, zejména 

rozkvět stavitelství je znát na každém kroku. Výstavnost tehdejšího města reprezentuje 
započetí výstavby Černé a Bílé věže, radnice, farního chrámu a nových městských domů. 

Rozkvět renesanční výstavby je však zastaven jak vojenskými konflikty, tak i dalšími 

ničivými požáry. Také třicetiletá válka je  pro Klatovy znamením velkého úpadku. 

Spásou byl pro Klatovy až příchod jezuitů v polovině 17. století. Jezuité se přičinili jak 
o rozkvět města samého (výstavba jezuitského chrámu a řádové koleje, katakomb, 

interiéru barokní lékárny),  tak i o rozkvět vzdělanosti. Ale ani tyto stavby nebyly 

uchráněny před ničivými plameny požáru, který roku 1689 založili francouzští žháři. 

Zmizely prakticky všechny pozdně gotické a renesanční památky. 

V polovině 18. století se Klatovy stávají krajským městem, později zde vzniká i 

kriminální soud. V době obrozenectví působí v Klatovech celá řada buditelů, zejména 

klatovský rodák Matěj Václav Kramerius. Roku 1812 poctil Klatovy svojí návštěvou císař 

František II. 

Na začátku 19. století Klatovy zcela změnily svoji architektonickou tvář, a to v důsledku 
demoličních úřednických rozhodnutí v duchu germanizačního programu vídeňského 

dvora:   bourá  se  část  opevnění, brány, zasypávají  se  příkopy.  Druhá polovina 19. 

století je ale pro Klatovy příznivější. V roce 1882 zahajuje svoji činnost muzeum, je 
obnovena činnost gymnázia, kde se začíná vyučovat česky, jsou zakládány nejrůznější 

spolky a své jméno si získávají také celosvětově známé klatovské karafiáty. Také 

výstavba nových železničních a silničních koridorů podporuje rozvoj mezinárodního 
obchodu. Klatovy vzkvétají společensky i kulturně, k čemuž přispívá i přítomnost 

a  působení mnoha významných osobností.  Klatovy si užily katastrof v podobě požárů i 

válek, ale vždycky zde naskočil motor, který je znovu nastartoval. Výsledkem jednotlivých 
historických vývojových etap a budovatelských snah je město s dlouhou a bohatou 

kulturně-historickou tradicí, se živou a moderní současností, město vstřícné a 

pohostinné. 
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Městská památková zóna v Klatovech byla vyhlášena v roce 1992. Její jádro tvoří 
nejstarší část města vymezená zbytky městských hradeb. Spolu s některými přilehlými 

lokalitami charakterizují hospodářský a sociální vývoj města v 19. století - století, které 

znamenalo zlom ve vývoji města. Hned při první procházce centrem na vás dýchne 

atmosféra dávných časů. Tady pulzuje život mezi obchody a pohostinskými zahrádkami, 
tady se připomínají některé významné události, a probíhají některé významné akce. 

V těchto místech pocítíte tu živou tradici a zároveň i sílu, stejně jako i přirozenou a 

hřejivou pohostinnost, která odtud zvláště v letních měsících vyzařuje do okolí. 

Přehled významných památek : 
 

Do výše 81 metrů se tyčí Černá věž, dílo Antonia de Salla. Věž byla postavena v období 
let 1547 až 1557 z neomítnutých tesaných kvádrů. Tato nepřehlédnutelná dominanta 

měla být místem, z něhož by bylo možné přehlédnou a ovládat centrální město, chránit 

ho tak proti častým požárům i proti nepříteli. Byla symbolem bohatství s patřičnou 
okázalostí. Na ochoz v pátém patře vede 226 schodů. Odměnou za namáhavý výstup je 

krásný výhled na okolí, za jasného počasí i na vzdálené šumavské vrchy. Majestátně 

působící barokní stavba jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a 
svatého Ignáce s bohatě zdobeným dekorativním průčelím  a interiérem přitahuje už na 

první pohled. Stavbu započal architekt Carlo Lurago v roce 1656, později se na jejích 

úpravách podílel architekt Giovanni Domenico Orsi. Během staletí se několikrát 
rekonstruovala. Kostel je vystavěn na půdorysu latinského kříže s kupolí nad křížením 

ramen a zachovává tím tak klasickou koncepci jezuitských chrámů. Nejvýraznější 

vnějším prvkem jsou barokní portály, pocházející z dílny uznávaného architekta Kiliána 

Ignáce Dienzenhofera. Souběžně s kostelem byla v době působení Jezuitů v Klatovech 
započata i výstavba jezuitské koleje, která sloužila jejich záměrům pozvednout úroveň 

vzdělání obyvatelstva. Po zrušení Jezuitského řádu byla přestavěna na kasárna a 

seminář na pivovar. Od roku 1990 je objekt využíván jako nákupní centrum. Je také 

sídlem městské knihovny. 

Prohlídku města osvěží návštěva barokní lékárny „ U Bílého jednorožce“. Tato 

unikátní expozice lékárenství mapuje vývoj tohoto „řemesla“ od roku 1776 až do roku 

1966, kdy lékárna ukončila svoji činnost. Svým interiérem a zařízením, z velké části 

nepostrádajícím prvky kuriozit pocházejících převážně z 18. století. 

Téměř každé město má svoji radnici. Odtud vycházela rozhodnutí a impulsy, které 

ovlivňovaly vývoj města a jeho okolí. Se stavbou klatovské radnice se započalo v roce 

1557. Stavební úpravy během staletí změnily kompletně její podobu. Poslední její velká 

přestavba v novorenesančním slohu, na základě projektu architekta Josefa Fanty, se 
uskutečnila v letech 1923 – 1925. Budovu zdobí sochařská díla Č. Vosmíka a F. Rouse, 

malby jsou dílem L. Nováka a J. Čejky. V současnosti je sídlem Městského úřadu. 

Katakomby - tajemné podzemní prostory jezuitského 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce navozují 

pocit posvátné úcty. V této kostelní kryptě byli pohřbíváni 

členové jezuitského řádu a významné osobnosti města. 
První zemřelí byli do katakomb ukládáni ještě před 

dokončením stavby od počátku 70. let 17. století. 

Pohřbívání v katakombách ukončily patenty císaře Josefa 
II. v roce 1783, které zakazovaly pohřby 

v kostelech.  Důmyslně řešený větrací systém umožňuje 

udržovat optimální teplotu vhodnou pro konzervaci mumifikovaných těl. Do dnešních 

dnů se jich zachovalo asi 38. 
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Chvíli klidu a velebný zážitek nabízí gotický arciděkanský 
kostel  Panny Marie  situovaný v  jedné z přilehlých  uliček u 

náměstí. Tento nejstarší historický objekt ze 13. století byl 

několikrát přestavován a rozšiřován. Úpravy realizované 

počátkem 15. století zcela změnily jeho původní vzhled. Právě 
díky tomuto zásahu vznikl na svoji dobu ojedinělý síňový prostor, 

který vtiskl kostelu osobitou atmosféru, kterou si uchoval 

dodnes. V jeho prostorách je vystaven zázračný obraz Panny 
Marie Klatovské chovající na klíně malého Ježíše, která 

uzdravuje, a ke které se váže staletími udržovaná pověst 

prokazující nejen její zázračnost, ale i pravost lidské krve na jejím 
zraněném čele. Dochovala se také kaple Zjevení Panny Marie 

„Chaloupka“, postavená v roce 1696, na místě, kde stál původně domek, ve kterém byl 

zázračný obraz nějaký čas uchováván. Každoročně o klatovské pouti se koná velký 

církevní průvod ulicemi města k uctění památky tohoto obrazu.  

Osamoceně vedle chrámu stojí Bílá věž, původně zvonice postavená v roce 1581. Po 

požáru v roce 1758 byla zvýšena a upravena do současné podoby. Portál na věži byl 

původně zasazený  v průčelí arciděkanského kostela.  

Za zmínku stojí i nedaleký dominikánský kostel sv. Vavřince, postavený v letech 1694 

– 1709 a stejně jako všechny památky mnohokrát upravovaný. Stavbu kostela vedl 
klatovský stavitel italského původu  Marco Antonio Gilmetti. Svým jednoduchým a 

prostým stylem nasvědčuje tomu, že dominikáni nebyli tak majetní jako příslušníci 

jezuitského řádu. Kostel je veřejnosti nepřístupný.Výraznými památkami přitahujícími 
oko návštěvníka jsou i některé měšťanské domy se zachovalými fasádami a památné 

budovy. V historickém domě čp. 149, na náměstí, se nachází Galerie U Bílého 

jednorožce s působivými prostory pro výstavní účely moderního umění.Mezi mladší 
architektonicky působivé stavby patří i secesní budova Vlastivědného muzea Dr. 

Hostaše, přestavovaná v letech 1905 – 1907. Muzeum mapuje zajímavou formou 

prostřednictvím vystavovaných exponátů jednotlivé etapy vývoje města od pravěku až po 

současnost.Severně od středu města je umístěn židovský hřbitov ze 2. poloviny 19. 
století. Synagoga, upravovaná v letech 1966 – 1967, je v současnosti využívána pro jiné 

účely.Ochranu středověkých Klatov zajišťovaly dvojité kamenné hradby, budované při 

založení města. Byly vysoké 10-12 metrů, doplněné baštami a příkopy. Nejzachovalejší 

část hradeb se nachází na východní straně města, kde stojí dvě kruhové bašty. 
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Ukázky z knihy  
 

Hammerschmied, Historie Klatovská z roku 1699 
 

  
 
 

1) Pojednání o erbu města Klatov se šachovnicí 
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2) Legenda o šachovém zápase mezi Knížetem Woldřichem a 

primasem Klatov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výše uvedené fotokopie zapůjčilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Uvedené 
fotokopie slouží čistě k propagaci akce 1000 let šachu v Klatovech a jsou určené  k výstavním 
účelům v rámci MČR mládeže do 8 let v šachu (8.-10.5.2015) a v rámci letního šachového 
festivalu O pohár města Klatov  (27.6.-5.7.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šachklub Sokol Klatovy tímto velmi děkuji Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech  
  



13 
 

 

Naši partneři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Děkujeme všem našim partnerům, bez jejichž pomoci by tato akce nemohla proběhnout 


