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Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice
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Římskokatolický kostel nacházející se v centru
Českých Budějovic na Žižkově třídě, v areálu klášte-

ra petrinů. Umělecká výzdoba kostela je jednou z nejhezčích ukázek tzv. beuronského umění v jižních
Čechách.

Kostel byl postaven v letech 1899–1900 podle plánů Jakuba Stabernaka. Vznik kostela je spojen
s několika dalšími významnými jmény. Byl to především P. Václav Klement Petr, zakladatel Kongregace
bratří Nejsvětější Svátosti (1888), jenž zasvětil poslední léta svého života realizaci tohoto kostela. 
Jím založená řeholní kongregace – řád petrinů – byla první ryze českou mužskou řeholní komunitou.

Nástupcem P. Klementa se stal roku 1902 P. Pius Karpíšek,který nechal u Viktora Foerstera zhotovit
mozaiku na průčelí kostela.

Interiér kostela patří mezi nejvýznamnější ukázky tzv. beuronské umělecké školy v Čechách, která 
klade důraz na dekoraci a ornamenty. K jihozápadu orientovaná jednolodní stavba má čtvercový chór
a půlkruhovou apsidu s přiléhající čtvercovou kaplí a na druhé straně umístěnou sakristií.

Původně dominikánský kostel založený současně s městem roku 1265, presbytář byl dokončen kolem
roku 1300.

Nachází se na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích a je nejcennější historicko-uměleckou 
památkou Českých Budějovic

Nad jedním z vedlejších oltářů je zde umístěna největší freska sv. Kryštofa v České republice (téměř
10 metrů).

Klášterní kostel Obětování Panny Marie
Piaristické náměstí 149, 370 01 České Budějovice
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GPS: 48°58’20.014’’N 14°28’47.168’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 a17.30 hodin

✆ 386 359 625
Web: www.petrini.zde.cz

GPS: 48°58’32.362’’N 14°28’18.290’’E
Bohoslužby: neděle 11.00 a (řeckokatolická) 

a 19.30*hodin * jen v době prázdnin

✆ +420 386 350 455
Web:



Kaple sv. Josefa
Na Sadech 19, 370 01 České Budějovice

3 Kaple sv. Václava
Kostelní ulice (za hotelem Clarion Congress), 370 01 České Budějovice
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Školské sestry a jihočeská metropole spojily své 
životy v roce 1871, kdy biskup Jan Valerián Jirsík 
požádal o sestry pro nově zřízený ústav pro hluchoně-
mé děti (sestry ústav převzaly na podzim 1871 a ved-
ly jej až do konce roku 1957, kdy dostaly výpověď).
Druhou oblastí, v níž se měly sestry v Českých

Budějovicích angažovat, bylo české dívčí školství, až dosud ve městě úplně zanedbané. Pátého října 1871 
došlo k otevření čtyřtřídní dívčí obecné školy v nově otevřeném domě U Sv. Josefa na Vídeňském předměstí. 
Od 1. září 1948 došlo k postátnění všech církevních škol a vznikly Národní a střední škola u sv. Josefa. 
V červnu 1949 skončily sestry své pedagogické působení na těchto školách, v následujícím roce opustily i dům
U Sv. Josefa, v němž se usídlila českobudějovická okresní vojenská správa.

Na nový začátek a návrat ke „sv. Josefovi“ čekaly sestry čtyřicet let. Okamžitě po návratu do Českých
Budějovic (podzim 1991) začala náročná přestavba domu, která trvá vlastně doposud. V září 1993 
znovu ožil dům U Sv. Josefa dětským smíchem. Otevřeno bylo první oddělení Církevní mateřské školy, 
otevřít druhé oddělení se podařilo v roce 1996. Na jaře 1994 byla slavnostně posvěcena obnovená 
kaple – zasvěcena samozřejmě sv. Josefovi.

GPS: 48°58’37.607’’N 14°28’41.157’’E
Bohoslužby: neděle 6.30 hodin

✆ 387 001 511
Web: www.notredame.cz

GPS: 48°58’20.014’’N 14°28’47.168’’E
Bohoslužby: neděle 11.00 hodin

✆

Web:



Kostel Českobratrské církve evangelické
Tř. 28. října 1306/28, 370 01 České Budějovice

5 Církev bratrská sbor České Budějovice
J. Š. Baara 64, 370 01 České Budějovice
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Sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích vznikl z misijní práce započaté v roce 1873 absolventem
biblické školy J. V. Freytagem. Samostatný sbor zde vznikl v roce 1896. Bratr Zícha pak v roce 1906
daroval sboru v Baarově ulici č. 64 pozemek s obytným domem, v jehož zahradě byla postavena původní
modlitebna, která sloužila k bohoslužebným shromážděním téměř do konce století.

V roce 2000 byla slavnostně otevřena nově postavená modlitebna, která poskytuje příchozím větší 
prostor a sbor spolu s ní získal i vlastní baptistérium (bazén pro křest ponořením).

Evangelický kostel vystavěný na přelomu století si postavili v Českých Budějovicích němečtí luteráni.
Až do roku 1934 sloužil společně pro německý evangelický sbor i pro sbor Českobratrské církve 
evangelické. Po válce pak kostel připadl sboru Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích, 
který v něm sídlí dodnes.

Evangelický sbor v Českých Budějovicích je poměrně velkým společenstvím věřících lidí, kteří cítí, že 
víra není jenom záležitostí jednotlivce, ale že přirozeně vede do společenství. Sbor je místo, kde může-
me svou víru společně prožívat, společně naslouchat Božímu slovu a setkávat se u svátostí, navzájem 
se podporovat a podpírat ve svých starostech, vychovávat své děti, společně se radovat a sloužit svému
okolí.

GPS: 48°58’54.495’’N 14°28’29.183’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin

✆ 383 839 935
739 244 605 (farář David Nečil)

Web: www.ceske-budejovice.evangnet.cz
GPS: 48°58’44.742’’N 14°28’58.016’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin

✆ 387 319 265
Web: www.cb.cz/budejovice



Kostel sv. Vojtěcha
Emy Destinové 1/1, 370 05 České Budějovice (Čtyri Dvory)

7 Apoštolská církev sbor České Budějovice
Riegrova 1800/17 (1. patro), 370 01 České Budějovice
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Naše sborová budova vlastně není klasickým kostelem. Je to činžovní dům, který si společnými silami
upravujeme jako místo, kde se můžeme scházet. K tomu jsme si přebudovali byt v prvním patře jako 
sál s kuchyňkou, malou jídelnou a prosklenou místností pro maminky s dětmi. Ačkoliv se nemůžeme 
pochlubit bohatou výzdobou nebo nějakou architektonickou zvláštností, přesto návštěvou našeho sboro-
vého domu můžete zjistit, jak vypadá naše církev „zevnitř“.

V roce 1869 vzniká zásluhou podnikatele Vojtěcha Lanny malá kaple v tehdejší obci Čtyři Dvory.
Projekt kostela sv. Vojtěcha vypracoval Ing. Arch. Jaroslav Čermák z Prahy, vedením stavby byl pověřen
František Stašek, stavitel z Českých Budějovic v roce 1934.

Po přispění mnoha, zejména malých dárců mohl být kostel vysvěcen biskupem Josefem Hlouchem 
roku 1947.

Od roku 1990 působí na tomto místě salesiáni Dona Boska v nově vytvořené farnosti, provozují 
také středisko mládeže a řadu volnočasových aktivit.

GPS: 48°58’50.354’’N 14°27’13.078’’E
Bohoslužby: neděle 8.00, 10.00, 18.00 hodin

✆ 385 341 563
Web: www.ctyrak.sdb.cz

GPS: 48°58’43.017’’N 14°28’33.805’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin

✆ 739 584 002
Web: www.acbud.cz



Kaple Smrtelných úzkostí Páně
U Černé věže (za katedrálou sv. Mikuláše), 370 01 České Budějovice

9 Kostel sv. Jana Nepomuckého
Boženy Němcové (u nemocnice), 370 01 České Budějovice
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Barokní kaple, která se nachází východně od katedrály sv. Mikuláše, nedaleko Černé věže. Tato kaple
v letech 1727–1731 nahradila starší gotickou kapli svatého Jakuba. Kaple původně uzavírala křížovou
cestu, která byla vestavěna do obvodní zdi hřbitova. Hřbitov byl v roce 1784 zrušen. V roce 1785 byla
kaple v rámci josefínských reforem zrušena. V roce 1855 nechal biskup Jan Valerián Jirsík kapli obnovit.
Pod kaplí je zazděná kostnice.

V současné době se v kapli konají bohoslužby řeckokatolické církve.

GPS: 48°58’30.724’’N 14°28’35.648’’E
Bohoslužby: neděle 17.00 hodin

✆

Web:
GPS: 48°57’48.442’’N 14°28’18.448’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin

✆ 386 460 532
Web: www.jannepomuckycb.cz



Sbor Církve adventistů sedmého dne
Fráni Šrámka 34, 370 01 České Budějovice

11 Kostel sv. Rodiny
Karla IV. 22, 370 01 České Budějovice
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Budova s pohnutým osudem. Adventisté se v této budově schází od roku 1933. V roce 1952 byla 
nemovitost zabavena státem a činnost církve byla zakázána. Po obnovení činnosti církve v roce 1956
zde bylo agitační středisko a nesloužila k církevním účelům. V roce 1991 se budova vrátila do péče 
církve adventistů. Místní věřící zde během dvou let vybudovali svépomocí modlitebnu pro 200 věřících.
V průčelí sálu je zajímavá malba na skle od místního umělce Zenkla z roku 1992.

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem kláštera a sirotčince boromejek komunistickým 
režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor
Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Pro obnovu je připraven projekt architekta Josefa
Pleskota.

GPS: 48°58’53.900’’N 14°28’42.910’’E
Bohoslužby: sobota 9.00 hodin

✆ 739 345 663 (farář Vítek Chán)
Web: www.ceskebudejovice.casd.cz

GPS: 48°58’24.237’’N 14°28’38.157’’E
Bohoslužby: neděle

✆

Web:



Sbor Bratrské jednoty baptistů
U Hvízdala 9a (mezi Arpidou a domovem mládeže), 370 11 Č. B.

13 Husův sbor
Palackého náměstí 1154/1, 370 01 České Budějovice
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Církev československá se v Českých Budějovicích
počátkem dvacátých let pokoušela získat některý 
z existujících kostelů, nakonec však přikročila k novo-
stavbě z Prahy. Stavbu provedl od března do září
1924 budějovický stavitel Teverný podle návrhu 

Ing. Tomáše Šaška za vydatné spoluúčasti členů církve. Díky ranému vzniku se budějovický sbor po architek-
tonické stránce odlišuje od jiných svatostánků Církve československé, budovaných obvykle již ve stylu funkci-
onalismu. Je zároveň projevem uměleckého tápání prvních let republiky: shledáme zde prvky rondokubismu,
klasicismu a svým bazilikálním uspořádáním se dvěma věžemi může sbor vzdáleně připomenout i stavby 
románské. Osově souměrná hmota budovy se rozpadá do několika proporčně nestejných, za sebou stojících
částí: jižního vstupního a správního objektu, vlastní bohoslužebné dvorany o rozměrech 25x 15 metrů 
a dvojice severních hranolových věží, jejichž účel byl estetický a nikdy neměly nést zvony. Výzdoba bohoslu-
žebných prostor je převážně dílem Františka Bílka z roku 1924: jedná se o mohutné pískovcové sochy Mistra
Jana Husi a Petra Chelčického, oltářní menzu, kazatelnu, nápisové desky a především rozměrný reliéf Krista
na kříži. Roku 1957 doplnil výzdobu ještě reliéf Kázání Mistra Jana Husi na Kozím hrádku, dílo táborského 
sochaře J. V. Duška.

GPS: 48°59’51.731’’N 14°26’40.402’’E
Bohoslužby: neděle 9.30 hodin

✆ 775 211 174 (kazatel Jar.Hrůza)
Web: www.bjbcz.cz

GPS: 48°58’53.994’’N 14°28’50.088’’E
Bohoslužby: neděle 9.00 hodin

✆ 739 718 975
Web: www.ccsh.cz


