
4

3

5

6

7

9

10

Klatovské katakomby, z.s.
Denisova 148/II, Klatovy, tel.: 376 320 160

rezervace pro organizované skupiny: 
rezervace@katakomby.cz
www.katakomby.cz a www.kk2010.cz

Vstup/pokladna
Spojovací chodba do expozice
Jezuité v Klatovech
Rozmach Tovaryšstva Ježíšova ve světě
Život v řádových domech
Jezuité a věda
Konzervátorská dílna
Cisterna a spouštění nebožtíka
Duchovní působení Tovaryšstva Ježíšova
Anežka Příchovická
Krypta I
Spojovací chodba
Chodba ke kryptám
Krypta II
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Klatovské katakomby

Krypty pod jezuitským kostelem Neposkvrněného poče-
tí Panny Marie a sv. Ignáce byly budovány jako součást 
kostela i gymnázia v letech 1656–1676. Staly se pohře-
bištěm členů jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad 
místní šlechty, měšťanů a vojska. V letech 1676–1783 do 
nich bylo uloženo na 200 zemřelých. V roce 1784 Josef II. 
pohřbívání v kryptách zakázal. Nejznámějším z pohřbe-
ných je páter Vojtěch (Adalbert) Chanovský z Dlouhé 
Vsi, misionář působící v jihozápadních Čechách v první 
polovině 17. století.

Ventilační systém a mumifi kace

Důmyslný ventilační systém se podílel na procesu přiro-
zené mumifi kace těl. Na začátku 20. století však byl po-
škozen, což zapříčinilo rozpad 140 mumifi kovaných těl. 
Zničené mumie byly v roce 1937 pohřbeny na hřbitově 
sv. Jakuba v Klatovech. Dnes je ventilační systém plně 
obnoven a o posledních 38 mumifi kovaných těl pečují 
konzervátoři. Na několika místech lze vidět zakončení 
otvorů původního barokního ventilačního systému.

Současná expozice

Expozice je instalována v původních prostorách krypt, 
dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. 
Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských 
Klatov. Obsahuje dobové listiny, historické předměty, 
modely staveb či dokumentární fi lmy. Expozice využívá 
multimediálních prvků. V nově zpřístupněných částech 
lze vidět hrobku Koců z Dobrše, cisternu na vodu i sys-
tém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt. 
Pietní prostory, kde spočívají mumifi kovaná těla, dopl-
ňuje seznam pochovaných a panel s nákresem ventilač-
ního systému.
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