
KOSTEL 
SV. VÍTA

KOSTEL 
SV. PETRA A PAVLA

KOSTEL 
SV.  MARKA

Kostel sv. Víta je stavitelskou perlou jižních Čech. 
Jeho klenba nesená dvěmi štíhlými pilíři a věž 
připomínající minaret je vrcholným dílem gotiky 
období Václava IV. 

Byl založen v letech  
1374 - 1390, kdy Soběslav 
spravoval Oldřich I.  
z Rožmberka. Současně  
s kostelem byl stavěn  
i městský špitál. Kostel 
měl pohnutou historii  
a v průběhu stalení 
sloužil k různým účelům:  
jako seník, vojenské 
ležení nebo obytné 
stavení.

V dnešní době je kostel 
ve správě Římskokatolické  
farnosti a konají se zde bohoslužby nebo koncerty. 

Kostel byl vybudován v letech 1360 - 1380 na 
místě původního raně gotického kostela. Vzácností 
kostela je sklípková klenba z let 
1499 - 1501 v chrámové lodi.  

K zajímavostem kostela patří  
gotická kaple Panny Marie  
Lurdské, kde se nalézá Boží  
hrob, který se otevírá vždy na 
Velikonoce. Dále pak cínová 
křtitelnice z roku 1501 ozdobena nápisy, 
ornamenty a výraznými lidskými tvářemi, ze které 
byl údajně pokřtěn Petr Vok z Rožmberka.  
U kostela se majestátně vypíná štíhlá, 68 m vysoká 
věž s cibulovitou barokní bání z roku 1750.

  Jedná se o bývalý hřbitovní kostel postavený  
 v renesančním stylu. 
 
V roce 1650 ho založil primátor Soběslavi Zachariáš 
Marek Markovský. Vzácností kostela je barokní 
osmiboká kaple s kopulí zdobená nádhernou 
freskou představující svatou Trojici.  U kostela stojí 
kamenná kazatelna s pětilistou růží. V roce 1729 
byla přistavěna sakristie a v roce 1753 kaple Panny 
Marie. 

Dnes je v kostele 
galerie, která 
nabízí zajímavý 
kulturní program 
a poskytuje své 
prostory ke konání 
civilních svateb.

OD SMUTEČNÍCH  
                    OBŘADŮ  
                             KE SVATBÁM

Prostory kostela sv. Víta každoročně využívají  
organizátoři kulturních akcí, včetně Noci kostelů  
a červencového festivalu komorní hudby s názvem 
Setkání s hudbou v Soběslavi. 
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PO STOPÁCH  
DUCHOVNA

kaple
panny marie bolestné

Křížová cesta

Českobratrský
evangelický kostel

Českobratrská církev evangelická v Soběslavi 
nechala postavit v roce 1925 kostel na nároží 
nově vznikající ulice k nádraží. Kostel bez větších 
zásahů dodnes slouží svému účelu.

    Poutní kaple Panny 
Marie Bolestné, jejíž 
současný vzhled pochází 
z 19. století, stojí poblíž 
studánky, k níž se váže 
několik příběhů místních 
lidí. Tito lidé byli vodou 
ze studánky a modlitbou 
k Panně Marii uzdraveni. 

Právě zázračně léčivé 
účinky vody ze studánky 
vedly místní obyvatele  
k postavení přístřešku  
a poté k postavení 
cihlové kaple. Kaple byla 
v roce 1867 vysvěcena. 
Dnešní vzhled kaple je  
v novorománském stylu. 

Zvonice k ní byla přistavena v roce 1900. Hlavní poutní 
mše svatá je zde sloužena každoročně kolem  
2. července.

V roce 2017 byla na úvozovou cestu od Lužnice ke 
kapli umístěna Svákovská křížová cesta vytesána do 
kamenných bloků. Byla pořízena z darů soběslavských 
občanů a ostatních dobrodinců.

SAKRÁLNÍ STAVBY

Kostel je zároveň 
komunitním 
centrem, ve 
kterém se  konají 
různé společenské 
akce, koncerty, 
dětské divadelní 
hry. Pravidelně se 
zapojuje do Noci 
kostelů  
a otevírá své 
brány i ve 
večerních 
hodinách jako 
ostatní kostely  
v Soběslavi.

So
běs

la
v

rozm
anitá


