
SUŠICE 

 

Památek celkem  - 68  

v MPZ  - 60 

mimo MPZ - 08  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Sušice I 

34658/4 - 3315 – městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 

                    1) rohový dům 

                    2) pavlačový dům 

                    3) dvorní dům 

                    4) kočárovna 

24945/4 - 3316 - městský dům čp. 5/I, nám. Svobody   

                   1) nárožní  dům 

                   2) dvorní křídlo 

37820/4 - 3317 – branka čp. 156/I, nábř.K.Houry,  ul. V Brance  

22692/4 - 3318 - městský dům čp. 27/I - ul. V Brance, nám. Svobody  

26823/4 - 3319 - městský dům čp. 28/I, nám. Svobody  

33107/4 - 3320 - městský dům čp. 29/I,   nám. Svobody  

 15263/4 - 3321 - městský dům čp. 33/I, nám. Svobody  

28499/4 - 3322 - městský  dům čp. 35/I, nám. Svobody  

1) obytný dům 

2) dvorní stavení jižní 

  3) dvorní stavení severní 

38794/4 - 3323 - městský dům čp. 36/I, nám. Svobody   

                   1) přední dům 

                   2) jižní dvorní křídlo 

                   3) dvorní dům 

21244/4 - 3324 - městský dům čp. 39/I, nám. Svobody   

1) dům 

2) jižní dvorní křídlo 

3) dvorní objekt 

30943/4 - 3325 - děkanství (muzeum) čp. 40/I, nám. Svobody   

                   1) děkanství 

                   2) jižní dvorní stavení 

                   3) severní renesanční křídlo 



                   4) býv. sladovna 

                   5) brána 

                   6) kašna   

38508/4 - 3326 - městský dům čp. 45/I, ul. Mostní  

15316/4 - 3327 - městský dům čp. 48/I, nám. Svobody  

                 1) obytný dům 

                 2) dvorní trakt 

                 3) stodola 

35767/4 - 3328 - městský dům čp. 49/I, nám. Svobody – „hotel Fialka“  

37033/4 - 3329 - městský dům čp. 50/I, nám. Svobody  

26290/4 - 3330 - městský dům čp. 51/I, nám. Svobody  

33216/4 - 3331 - městský dům čp. 132/I , ul. Americké armády, nám. Svobody  

29169/4 - 3332 - městský dům čp. 133/I, nám. Svobody  

1) dům 

2) dvorní stavení 

19834/4 - 3333 - městský dům čp. 134/I, nám. Svobody   

13854/4 - 3334 - městský dům čp. 135/I, nám. Svobody  

1) dům 

2) dvorní křídlo 

42171/4 - 3335 - radnice čp. 138/I, nám. Svobody   

28292/4 - 3336 - městský dům čp. 53/I, ul. V Brance, nábř. K. Houry  

23261/4 - 3337 - městský dům čp. 44/I, Mostní ul.  

                   1) dům 

                   2) dvorní dům 

                   3) dřevník   

                   4) hospodářský trakt 

31739/4 - 3338 - městský dům čp. 89/I, Havlíčkova ul.  

37801/4 - 3339 - městský dům čp. 98/I, Havlíčkova ul.  

30510/4 - 3340 – městský dům čp. 115/I, Havlíčkova ul.  

                   1) dům 

                   2) brána 

39647/4 - 3341 - městský dům čp. 127/I, Havlíčkova ul.   

17292/4 - 3342 - městský dům čp. 153/I, Klostermannova ul, Havlíčkova ul. 

46813/4 - 3343 - městský dům čp. 116/I, Klostermannova ul.  

23926/4 - 3344 - městský dům čp. 117/I,  Klostermannova ul.  

22425/4 - 3345 - městský dům čp. 118/I, Klostermannova ul.  

19157/4 - 3346 - městský dům čp. 119/I,  Klostermannova ul.  

18425/4 - 3347 - městský dům čp. 13/I, ul. T.G.Masaryka  

26831/4 - 3348 - městský dům čp. 20/I,  ul. TGM 

16947/4 - 3349 - městský dům čp. 21/I,  ul. TGM 



32584/4 - 3353 - městský dům čp. 69/I, Kostelní ul. (znehodnoceno, návrh na zrušení PO)  

52483/4 – 3354 – dům čp. 52/I  s pivovarem, ul. Americké armády 

37529/4 - 3355 – městský dům čp. 73/I, ul. Americké armády  

                    1) dům 

                    2) býv. ohradní zeď  

37550/4 - 3356 - městský dům čp. 76/I, ul. Americké armády 

26476/4 - 3357 - městský dům čp. 84/I,  ul. Americké armády 

1) dům 

2) dvorní křídlo 

3) hospodářské stavení 

19910/4 - 3358 - městský dům čp. 85/I, ul. Americké armády   

1) dům 

2) dvorní stavení 

35408/4 - 3359 - městský dům čp. 128/I, Havlíčkova ul., ul. Americké armády 

1) přední dům 

2) zadní dům 

  3) dvorní křídlo 

25117/4 - 3360 - městský  dům čp.  146/I, z toho jen: dvorní stavení, Vodní  ul.  

41629/4 - 3361 - městský dům čp. 147/I, Vodní ul.  

53660/4 – 3364 – městský dům čp. 101/I., Příkopy 

29301/4 - 3373 – městské opevnění  

                         1) západní úsek 

                          2) severní úsek 

                          3) východní úsek 

                          4) jižní úsek 

25978/4 - 3374 - kostel sv. Václava, děkanský  

19212/4 - 3383 – kašna, nám. Svobody  

 

Sušice II 

24993/4 - 3350 - městský dům čp. 115/II,   ul. TGM 

53114/4 – 3351 – městský dům čp. 141/II., ul. TGM 

37101/4 - 3352 - městský dům čp. 146/II.a 217/II., ul. TGM  

1) dům čp. 146 

2) dvorní křídlo čp. 217 

31624/4 - 3362 - městský dům čp. 17/II., ul. Příkopy 

34747/4 - 3363 – městské domy  čp. 90/II, 91/II, ul. Příkopy  

                    1) dům čp. 90/II 

                    2) dům čp. 91/II 

                    3) spojující stavení 

                    4) chlévy 



53697/4 – 3365 – dům čp. 198/II., Příkopy 

54200/4 – 3366 – dům čp. 52/II. – hostinec V Ráji, ul. Pod Svatoborem 

52675/4 – 3367 – dům čp. 59/II., Lerchova ul. 

37152/4 - 3380 - kaplička Nejsvětější Trojice, Hrádecká ul.                                                            mimo MPZ 

44224/4 - 3381 - kaple sv. Jana Nepomuckého, Pravdova ul.                                                          mimo MPZ 

14304/4 - 3382 - boží muka, rozcestí ul. TGM a Hrádecká                                                              mimo MPZ  

26426/4 - 3384 - židovský hřbitov starý, areál – ul. Příkopy 

1) hřbitov s náhrobky 

2) ohradní zeď 

44225/4 - 4744 - židovský hřbitov nový, areál  - Kříčkova ul.                                                         mimo MPZ 

1) hřbitov s náhrobky 

2) schodiště 

3) ohradní zeď s branou a brankou 

4) domek hrobníka čp. 185 

101481 – činžovní dům čp. 113/II., ul. T.G. Masaryka 

102066 – předměstský dům čp. 99/II., ul. Příkopy  

103531 - dům sociální péče a.s. SOLO Sušice čp. 565/II., Nádražní ul.         mimo MPZ 

103608 - bývalá C.k. česká vyšší reálka čp. 324/II a 325/II, dnes gymnázium, ul. Fr.Procházky     mimo MPZ 

Kód ochrany OK  

 

Sušice III 

22472/4 - 3368 – měšťanský dům čp. 11/III, Mariánská ul.  

                    1) obytný dům 

                    2) ohradní zeď 

18368/4 - 3369 – měšťanský dům čp. 98/III., Krátká ul. 

46107/4 - 3370 - býv. vodní mlýn  čp. 68/III., z toho jen: brána, ul. Dlouhoveská 

11628/4 – 3371 – dům čp. 25/III., hostinec Bouchalka, Nuželická ul.    

52898/4 – 3372 – hradiště 

41745/4 - 3375 – kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní – areál – Dlouhoveská ul.   

                    1) kostel 

                    2) ohradní zeď 

                    3) brána 

47083/4 - 3376 - kapucínský klášter čp. 1/III s kostelem sv. Felixe, areál – Dlouhoveská ul.  

                    1) kostel sv. Felixe 

                    2) konvent čp. 1/III 

                    3) ohradní zeď  

26184/4 - 3377 - poutní kaple Anděla Strážce, areál   

                    1) kaple Anděla Strážce 

                    2) ambity s rohovými kaplemi 

                    3) přístupová schodiště 



                    4) terasa 

45382/4 - 3378 - mešní kaple sv. Rocha, areál - ul. U Rocha   

                   1) kaple 

                   2) ohradní zeď s branou 

31081/4 - 3379 – kaplička, rozcestí Palackého a Alšova ul.                                                              mimo MPZ 

23253/4 - 3547 - hrobka rodiny Kožušníčků a Rathů, na hřbitově, ul. Na Kateřince  

22861/4 - 4111 – hrob sovětských vojáků A.Žulina a I.Hitovčuka, na hřbitově, ul. Na Kateřince    mimo MPZ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  

 

 objekty se zrušenou památkovou ochranou 


