
Kašperskohorský skříňový betlém patří k největším svého druhu v České republice (3 m dlouhý, 1,2 m hluboký a 2,5 m vysoký). 
Tvůrci Vladivoj Hrach (řezbář a malíř) a Jiří Brož (truhlář) navázali na zdejší starou betlémářskou tradici a po šestileté práci představili 
své obdivuhodné dílo veřejnosti poprvé v roce 2012. Každý rok postupně přidávali nové fi gurky, rekvizity či kulisy. V současné době 
jich vidíte více než 200. Dvě scény jsou dokonce mechanické a některé budovy mají své vlastní osvětlení. Betlém vyniká precizností, 
věrohodným zobrazením a velkým smyslem pro detail.

Víte, na které střeše se vyhřívá zrzavý kocour, nebo koho honí pes ve sklárně? Přijeďte k nám na návštěvu a vše se dozvíte. Těšíme 
se na vás po celý rok v otevírací době infocentra v budově radnice.

Medailonky tvůrců:
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Vladivoj Hrach
 
Do Kašperských Hor se přestěhoval koncem 90. let 20. století 
z Kralup nad Vltavou. V historickém domě U Madonky na 
náměstí má svou řezbářskou dílnu i stylový obchůdek. Svou 
tvorbou navazuje na betlémářskou tradici Kašperských Hor. Jeho 
díla dělají radost nejen mnohým rodinám v Čechách i zahraničí, 
ale i návštěvníkům sakrálních staveb v širším okolí.

Jiří Brož

Narodil se v Sušici, vyrůstal ve Lhotě pod Kůstrým, do školy 
chodil v  Česticích a od roku 1977 žije v Kašperských Horách, 
kde pracuje jako truhlář Národního parku Šumava. Některé 
z  fi gurek si také sám vyřezal.
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Historické budovy (zleva, horní patro): 

 1 bývalá solnice – nejstarší dům ve městě
 2 kostel sv. Markéty 
 3  barokní sýpka, zvaná Baywa – před ní poutní procesí 

vedené kardinálem Dominikem Dukou
 4 hotel Bílá Růže
 5  radnice – před ní porevoluční starostové a starostky 

(v kočáře)
 6 městský pivovar – dnes Parkhotel Šumavské bylinné lázně
 7 Gasthaus – bývalý hostinec
 8  penzion U Čerta – nyní penzion U Kašny, před ním sousoší 

sv. Vojtěcha, které bylo v roce 1958 zničeno
 9  dům čp. 11, zvaný U Madonky – fasádu zdobí nástěnný 

obraz Panny Marie s Ježíškem
 10  na obzoru se tyčí hrad Kašperk, který byl stavěn 

v letech 1356–1361 na popud krále Karla IV.

Místní živnosti (zleva, prostřední patro): 

 11 pekař Netáhlo
 12 Sbor dobrovolných hasičů s historickou stříkačkou
 13  L. Hadrava – kovář
 14 Nebespán – původně domov sester Notre Dame
 15  muzikanti z Nezdic, kteří jezdili po různých 

světových cirkusech
 16 opravna povozů Oudes
 17 truhlářství Kůs
 18 kamnářství Voldřich
 19 řeznictví Vrhel
 20 lyžaři

Spodní patro

 21  centrální scéna – narozený Ježíšek v chlévě, obklopený 
rodiči, pastýři, Třemi králi a zvířectvem

 22 nalevo – těžba zlata v dole – mechanická scéna
 23 napravo – sklárna Lötz v Rejštejně – mechanická scéna
 24 zcela vpravo – kaple Panny Marie

Významné osobnosti:

horní patro: 
Kůrovci – místní oblíbená kapela 

prostřední patro:

Karel Větrovec – učitel a kronikář

Jiří Valášek – v roce 1968 jakožto velitel vojenské posádky 
v Kašperských Horách nepustil do města ruské vojáky

Václav Hrabánek – proslul podmalbami na skle, původní 
profesí právník, žil na mlýně Žežulka u Hartmanic (Sterzmühle)

Jaroslava Korandová – Hrabánkova následovnice 
v malování na sklo

Vladimír Horpeniak – historik Muzea Šumavy, autor mnoha 
knih a článků o Šumavě

Ivan Lukeš – zoolog Muzea Šumavy, fotograf, provozovatel 
stanice pro handicapovaná zvířata

 Emil Kintzl – šumavská legenda, učitel, vášnivý lyžař, turista, 
cyklista a tvůrce pořadu Zmizelá Šumava

Nad celým městem bdí dva patroni
český král Jan Lucemburský (povýšil Kašperské Hory na město)
a jeho syn Karel IV. (zakladatel hradu Kašperk).


