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 9   Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego i Matki Boskiej 
Siedmiobolesnej, Karniów

Barokowy kościół pielgrzymkowy z lat 20. XVIII wieku 
z dwoma wieżami frontalnymi. Po pożarze w 1865 
roku remontowano teren kościoła z 14 kapliczkami 
drogi krzyżowej wraz 
ze schodami wejścio-
wymi i kaplicą.

 Czy wiecie, że…? 
Od XVII w. pielęgnu-
je się tutaj legendę 
o  uzdrawiącej sile wi-
zerunku Matki Boskiej 
Siedmiobolesnej, któ-
ry umieszczony jest 
w głównym ołtarzu 
kościoła.

ŚWIĄTYNIE, KLASZTORY, MIEJSCA PIELGRZYMKOWE 

 1   Katedra pw. Boskiego Zbawiciela, 
Ostrawa

Monumentalna trzynawowa bazylika neorenesansowa 
z dwoma frontalnymi wieżami, wzniesiona w  latach 
1883–1889.

 Czy wiecie, że…?  W sześciu oknach katedry 
umieszczono ekrany transparentne wyświetlające 
twórcze imitacje tradycyjnych witraży.

 2   Bazylika pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, Frýdek-Místek

Pielgrzymkowy barokowy kościół wzniesiony 
w latach 1740–1759, otoczony przywołującymi 
historię kapliczkami drogi krzyżowej i tzw. Kaplicą 
Rzymską. Przed fasadą kościoła znajduje się zbiór 
rzeźb świętych z lat 1760–1949. Kościół jest wyrazistą 
dominantą okolicy.

 3  Katedra pw. św. Wacława, Ołomuniec
Budowa katedry rozpoczęła sie już na początku XII 
wieku. Dzisiejszy wygląd monumentalnej katedry z lat 
1883–92 charakteryzuje się różnorodnością stylów 
architektonicznych - od romańskiego, przez neogotycki, 
aż po romantyzm. Największy na Morawach dzwon 
ważący 8 ton oraz ogólnodostępna krypta, w  której 
pochowani są biskupi i arcybiskupi, to tutejsze unikaty. 
W neogotyckim ołtarzu umiejscowiono relikwiarz 
z relikwiami św. Jana Sarkandra.

 5  Klasztor Hradisko, Ołomuniec
Klasztor powstał w XI wieku jako siedziba benedyktynów. 
Natomiast w XII wieku zakonnicy tego zakonu byli 
zmuszeni do odejścia, po czym zastąpili ich norbertanie. 
Hradisko doświadczyło wielu katastrof i kilkukrotnie było 
niszczone. Dziś ma wygląd barokowy i od ponad 200 lat 
jest siedzibą szpitala wojskowego. W jednej z jego wież 
urządzono wystawę o historii klasztoru.

 4   Kościół pw. św. Maurycego, 
Ołomuniec

Późnogotycki trzynawowy kościół ze sklepieniem 
krzyżowym szczyci się dwoma asymetrycznymi 
wieżami prostopadłościennymi i największymi 
organami w Europie Środkowej. Kościół jest obecnie 
w  trakcie obszernego remontu, który będzie trwał 
aż do końca 2021 roku.

 POLECAMY!   Światowe 
Muzeum Biblii z Biblioteka 
Biblijną, Jabłonków
W budynku starego klasztoru obejrzycie 
ekspozycję poświęconą najbardziej znanej 
księdze – Biblii oraz innym księgom religijnym. 
Zobaczycie tu na przykład Biblię Melantricha 
pochodzącą z XVI wieku, Biblie pisane w języku 
czarnoskórego plemienia Zulu lub Biblię pisaną 
w sztucznie stworzonym języku esperanto. 
Ciekawostką jest ręcznie pisana Ewangelia 
według św. Marka na papierze papierosowym 
lub Biblia zanurzona w wodzie w pełnym 
akwarium.

www.muzeumbible.cz 

 6   Bazylika Mniejsza pw. Nawied-
zenia Najświętszej Maryi Panny, 
Św. Kopeczek koło Ołomuńca

Świątynia na Św. Kopeczku należy do najbardziej 
znanych i najczęściej odwiedzanych miejsc 
pielgrzymkowych w Republice Czeskiej. Została 
wzniesiona na przełomie XVII i XVIII wieku, w miejscu 
kapliczki zniszczonej przez Szwedów. W trakcie swojej 
pielgrzymki w 1995 roku papież Jan Paweł II podniósł 
świątynię do rangi bazyliki mniejszej.

 POLECAMY!  Kościół pw. 
Oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny, Dub nad Moravou
Barokowa bazylika jest znanym maryjnym 
miejscem kultu z pierwszej połowy XVIII wieku.

www.svatykopecek.cz 

Aczkolwiek Republika Czeska uważana jest za najbardziej ateistyczny kraj na świecie, znajdziecie na jej terenie niewiarygodną liczbę 
zachwycających miejsc pielgrzymkowych, kościołów czy klasztorów. W przeciwieństwie do Polski, która nadal pielęgnuje swoją 
chrześcijańską tradycję i może pochwalić się między innymi drewnianymi kościołami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 7   Były Klasztor Augustianów, 
Šternberk

Najstarsza kanonia augustianów na Morawach 
założona w 1371 roku. W 1786 roku klasztor został 
rozwiązany, w  czasach wojen napoleońskich budynek 
był wykorzystywany jako szpital wojskowy. Dzisiejszy 
barokowy wygląd to skutek kilku modyfikacji 
architektonicznych  w XVIII wieku.

 8   Konkatedra pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, Opawa

Monumentalna gotycka ceglana trzynawowa katedra 
halowa z XIV wieku z dwoma frontalnymi wieżami 
i  wielobocznym prezbiterium, położona w centrum 
miasta. Wzniesiona została na starszych fundamentach, 
a następnie przebudowana w stylu barokowym w II 
połowie XVIII wieku oraz później na początku XX wieku.

 10   Pielgrzymkowy Kościół Matki 
Boskiej Panny Wspomożenia 
Wiernych, Zlaté Hory

W lasach na południe od Zlatych Hor znajduje 
się odnowione miejsce pielgrzymkowe 
poświęcone Matce Boskiej Wspomożenia 
Wiernych – Obrończyni Dzieci Nienarodzonych 
(nazywanej Maria Hilf ).

 12   Katedra pw. św. Ducha, 
Hradec Králové

Wyjątkowo znany budynek wzniesiony w XIV wieku, 
w późnogotyckim stylu, regotyzowany w II poł. XIX 
wieku. Charakterystyczna dominanta miasta oraz 
jeden z najbardziej znanych przykładów ceglanej 
architektury gotyku.

 11   Miejsce pielgrzymkowe Góra 
Matki Boskiej, Dolní Hedeč

Monumentalny klasztor barokowy z kościołem 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
krużgankiem, kaplicą Świętych Schodów, cmentarzem 
i  domem pielgrzyma znajdziecie na Górze Matki 
Boskiej nad miastem Králíky. Święte Schody to unikat 
klasztoru będący kopią schodów z zamku Antonia 
w Jerozolimie, później przewiezionyche do Rzymu.

www.klasterkraliky.cz 

Bazylika pw. św. Wawrzyńca 
i św. Zdzisławy z klasztorem 
dominikanów, Jablonné 
v Podještědí  1 

Barokowa bazylika z przełomu XVII 
i XVIII wieku.

 POLECAMY!  Zainteresowani 
mogą zajrzeć do głębokich na 39 m 
katakumb służących od końca 
XVIII wieku jako cmentarzysko 
dominikańskich zakonników.

 POLECAMY!    Szpital Kuks
Szpital z XVIII wieku z kościołem pw. Trójcy Przenajświętszej, grobowcem 
hrabiego, zakrystią i apteką barokową. W autentycznej scenerii 
barokowej piwnicy możecie przez chwilę zostać poszukiwaczem 
skarbów.

www.zkuskuks.cz 

 Bazylika pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, Hejnice  2 

Barokowy kościół stoi w miejscu dawniej 
popularnego miejsca pielgrzymkowego. 
Najcenniejszym zabytkiem bazyliki mniejszej 
jest drewniana gotycka rzeźba Czarnej 
Madonny z 1380 roku. W świątyni mieści się też 
ruchoma Szopka Hejnicka z XVIII wieku.

 POLECAMY!  W sezonie letnim odbywają 
się tu koncerty muzyki klasycznej.

www.klasterhejnice.cz  

 13   Opactwo Cystersów, Krzeszów
Klasztor należy do najcenniejszych zabytków 
architektury barokowej na Śląsku. Klasztorny kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
w  którym można oglądać m.in. obrazy Michaela 
Willmanna, zwanego śląskim Rembrandtem, jest 
wyjątkową barokową budowlą sakralną, tutejsze 
organy Michaela Englera z Wrocławia uważane są 
za najlepsze ograny na Śląsku. Engler jest również 
autorem organów w ołomunieckim kościele 
pw. św. Maurycego.

 Czy wiecie, że…?  W 1946 roku z klasztoru 
wyruszył konwój załadowany tysiącami 
rękopisów, który w później zaginął w tajemniczych 
okolicznościach. W zbiorze tym były własnoręczne 
partytury W. A. Mozarta, L. van Beethovena, 
J.   S.   Bacha oraz innych kompozytorów. Niektóre 
z  tych tomów odnalazły się w 1965 roku w NRD 
oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 1 

 2 
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www.klasterbroumov.cz 

www.kosciolpokoju.pl

Kościoły Pokoju, Jawor  14  
i Świdnica  15  UNESCO
Drewniane Kościoły Pokoju powstały w latach 50. XVII 
wieku na Śląsku w Jaworze, Świdnicy i Głogowie (jako 
jedyny nie zachował się do naszych czasów). W 2001 
roku wyremontowane kościoły zostały dzięki swoim 
unikatowym barokowym wnętrzom wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kościół 
Pokoju w Świdnicy jest największym kościołem konstruk-
cji szachulcowej w Europie, mieszczącym 7,5 tys. osób. 
Jest także znany ze swoich organów – co roku odbywa 
się tutaj Festiwal Kompozycji Johanna Sebastiana Bacha.

 Czy wiecie, że…?  Kościołom została nadana 
nazwa na mocy tzw. pokoju westfalskiego, który został 
podpisany pod koniec wojny trzydziestoletniej w 1648 
roku. Protestancka Szwecja zmusiła cesarza Ferdynanda 
III, żeby zobowiązał się umożliwić luteranom na Śląsku 
odprawianie nabożeństw w kościołach wzniesionych 
przez protestanckich wiernych na własny koszt. 
Świątynie musiały być zbudowane wyłącznie z drewna, 
gliny i słomy, a także znajdować się poza obrębem murów 
miejskich, ale jednocześnie w zasięgu strzału armatniego 
(w ten sposób nie mogły zostać wykorzystane w razie 
buntu i konfliktu). Kościoły te nie mogły też mieć żadnych 
wież oraz dzwonów.

 15 

 14 
 16  Klasztor Broumov
W trakcie zwiedzania klasztoru zobaczycie 
przepiękne wnętrze kościoła pw. św. Wojciecha, 
refektarz z unikatową kopią Całunu Turyńskiego 
oraz biblioteką klasztorną z 17 tys. tomów książek. 
Zobaczyć możecie także ekspozycję Mumii 
z Vamberku i ogólnodostępny ogród klasztorny.

 17   Kaplica Czaszek w Czermnej, 
Kudowa-Zdrój

Ossuarium zostało zbudowane obok miejscowego kościoła 
w 1776 roku przez ówczesnego proboszcza, który razem 
z  grabarzem i zakrystianem zebrał kości z masowych 
grobów ofiar wojny trzydziestoletniej, wojen śląskich, 
a także epidemii cholery i umieścił je w małej kaplicy. Ściany 
kaplicy pokryte są trzema tysiącami ludzkich czaszek, 
kości innych 21 000 ludzi znajdują się w fundamentach. 
W ołtarzu zostały zaś umieszczone czaszki założycieli. Jest 
to jedyny tego rodzaju zabytek na terenie Polski.

 18   Bazylika pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, 
Wambierzyce

Bazylika wznosi się nad niewielkim placem, z  którego 
prowadzi do niej 57 schodów o symbolicznym 
znaczeniu: 9 (liczba chórów anielskich) + 33 (wiek Jezusa 
Chrystusa w chwili ukrzyżowania) + 15 (wiek Matki 
Boskiej w chwili poczęcia Jezusa Chrystusa). W okresie 
od XVII do XIX wieku powstała kalwaria z około setką 
kaplic, mniejszymi kapliczkami i 12 bramami.

 19   Bazylika pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, Bardo

Bazylika została wzniesiona na przełomie XVII i XVIII 
wieku na miejscu dwóch dawnych mniejszych 
kościołów. Na głównym ołtarzu wystawiona jest 
drewniana, łaskami płynąca, figurka Matki Boskiej 
z XI wieku.

 20   Opactwo Cystersów, Henryków
Okoliczności założenia klasztoru opisane są 
w tzw. Księdze Henrykowskiej – klasztornej kronice, 
w której znajduje się pierwsze zdanie napisane 
w  języku polskim. Dzisiejszy kształt opactwa jest 
wynikiem barokowej przebudowy z XVII wieku.

 21   Bazylika pw. św. Jakuba 
i św. Agnieszki, Nysa

Bazylika pw. św. Jakuba i św. Agnieszki jest jedną 
z  największych świątyń gotyckich w Polsce. 
Imponujący obiekt posiadający w swoich wnętrzach 
liczne artystyczne skarby, na przykład drogocenny 
zbiór nagrobkowych dzieł rzeźbiarskich (XV–
XVIII  wiek). W rzędzie gotyckich bocznych kaplic 
znajdują się renesansowe i barokowe ołtarze. Warte 
uwagi są szczególnie główny ołtarz późnogotycki 
i tryptyk renesansowy, rzeźba św. Anny z 1500 roku lub 
chrzcielnica z XV wieku. Tuż przy fasadzie świątyni stoi 
samodzielna budowla późnogotyckiej dzwonnicy.

www.rudy-opactwo.pl

 22   Katedra pw. Podwyższenia 
św. Krzyża Świętego, Opole

Gotycki kościół z dwoma neogotyckimi 73 metrowymi 
wieżami. Katedra została konsekrowana w 1295 roku. 
Wewnątrz znajduje się sklepienie gwiaździste z połowy 
XVI wieku. Do najcenniejszych elementów wnętrza 
należy gotycki obraz Matki Boskiej Opolskiej z około 
1480 roku, który umieszczony jest w ołtarzu bocznym.

 23   Kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, 
Jemielnica

Klasztorny kościół cysterski z XIV wieku z elementami 
architektury gotyckiej i barokowej.

 24   Bazylika pw. św. Anny, 
Góra św. Anny

Miejsce pielgrzymkowe od ponad 500 lat. Pierwsza 
wzmianka pisemna pochodzi z 1516 roku. Bazylika 
była wielokrotnie przebudowywana i modernizowana. 
Dzisiejsze wnętrza pochodzą z lat 1957–1964.

 25   Klasztor Cystersów z Bazyliką, 
Rudy

Klasztor założył zakon cystersów w XIII wieku. 
W pierwotnej architekturze można zauważyć szereg 
gotyckich elementów. Natomiast kształt budynku 
jest w stylu romańskim.  Bazylika jest przykładem 
architektury okresu przejściowego, który łączył 
cechy obydwu stylów. Średniowieczna świątynia 
przeszła dalsze przebudowy w XVII i XVIII wieku.

 POLECAMY!!    Bazylika pw. św. Józefa i klasztorem franciszkanów, Prudnik

Kościół razem z klasztorem franciszkanów został wyzbudowany na skraju Prudnika, niecałych 5 km 
na południowy zachód od Starego Miasta. Kościół z klasztorem Braci Mniejszych poświęcony został 
w 1852 roku.

 POLECAMY!  Sanktuarium 
Matki Boskiej Fatimskiej, Turza
Budowa świątyni rozpoczęła się po II wojnie światowej. 
W 1959 roku do świątyni została przywieziona 
oryginalna figurka z Fatimy. W okolicy znajduje się 
kalwaria z drogą krzyżową z 1959 roku, dwadzieścia 
kaplic różańcowych i tzw. Rajski Plac ze studzienką.

 26   Bazylika pw. Narodzenia 
Matki Boskiej, Pszów

Kościół pielgrzymkowy zbudowany w latach 1743–
1747. Główny ołtarz z 1904 roku jest w  kształcie 
miniaturowej świątyni z szeregiem rozstawionych 
słupów w półokręgu, podtrzymujących baldachim. 
W  1997 roku papież Jan Paweł II nadał świątyni 
tytuł bazyliki mniejszej.

 28   Parafia Świętej Marii Magdaleny, 
Cieszyn

Pierwotnie gotycki kościół z XIII wieku w 1790 roku, 
dzięki przebudowie, uzyskał swoją barokową formę.

 POLECAMY!  Katedra pw. 
św. Mikołaja, Bielsko-Biała
Katedrę wzniesiono w 1447 roku i przebudowano 
w stylu modernistycznym w 1912 roku. We 
wnętrzach znajdują się relikwie św. Mikołaja, 
św.  Franciszka z Asyżu, dzieci fatimskich i bł. 
księdza Jerzego Popiełuszki.  

 27   Kościół pw. św. Aapostołów 
Piotra i Pawła, Tworków

Kościół został wzniesiony w stylu barokowym w latach 
1691–1694 w miejscu wcześniejszej drewnianej 
konstrukcji. W trakcie renowacji kościoła w latach 90. 
XX wieku pod podłogą odkryto 11 bogato zdobionych 
trumien z XVII wieku. Miedziane sarkofagi, łącznie 
z ubiorem nieboszczyka wystawione są w boczne kaplicy 
kościoła. Zbiór ten jest porównywalny z podobnymi 
eksponatami, znajdującymi się na zamku Wawelu 
w Krakowie, a także w Wiedniu oraz w Monachium. 
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 17   Kościół pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Bystrzyca 

Kościół z 1897 r. jest 
przykładem, historyzmu 
romantycznego końca 
XIX wieku, stosującego 
elementy architektury 
ludowej. Bryła budynku , 
inspirowana jest dziełami 
a r c h i t e k t o n i c z n y m i 
D. Jurkoviča.

 POLECAMY!  Kościół św. Barbary, 
Bielsko-Biała, Mikuszowice
Kościółek z modrzewia z 1690 roku został zbudowa-
ny w miejscu pierwotnego kościółka z 1455 roku.

 POLECAMY!  Kościół św. Szymo-
na i św. Judy Tadeusza, Łodygowice
Kościół z lat 1631–1634 zachwyca wielkością – 
w  porównaniu z innymi drewnianymi świątyniami 
jest olbrzymi (ma około 40 m długości!). Żeby wstą-
pić do kościoła, 
należy wejść po 
56 stromych ka-
miennych scho-
dach. Nagrodą 
będzie dla Was 
widok na pano-
ramę Beskidu 
Śląskiego.

 POLECAMY!   Kościół św. Andrzeja, 
Gilowice

Neogotycki kościół z 1547 roku stał w Rychwałdzie 
i w 1757 roku został zdemontowany i przeniesiony 
do Gilowic. Przy wejściu do koscioła stoi 
zabytkowa chrzcielnica z 1440 r.

 1   Kościół pw. św. Michała 
Archanioła, Gierałcice

Kościół został wzniesiony w 1694 roku.

 2   Kościół ewangelicko-augsburski 
w Maciejowie

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1446 
roku. W 1532 roku kościół został przejęty przez 
protestantów. Obecny wygląd pochodzi z XVI–XVII 
wieku. Wnętrze kościoła pochodzi z XVII–XVIII wieku.

 3   Kościół cmentarny pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, 
Chocianowice

Kościół wzniesiony został w 1662 roku na miejscu 
starego kościoła. Do 1810 roku był pod patronatem 
zakonu krzyżowców.

 5   Kościół pw. św. Marii Magdaleny, 
Stare Olesno  – Kościół pochodzi z 1680 r.

 4  Kościół Pielgrzymkowy pw. 
św. Anny, Olesno – Kościół z bogatymi 
zdobieniami barokowymiz, postawiony wzniesiony 
w miejscu i na pamiątkę cudu z 1518 roku.

 6  Kościół pw. św. Jadwigi, Bierdzany 
Kościół z 1711 roku z bogatym barokowym wnętrzem.

 1  

 5  

KOŚCIOŁY DREWNIANE
Na całym terenie Republiki Czeskiej zachowało się jedynie 37 drewnianych kościołów, przy czym większość z nich pochodzi z okresu od XVIII 
do XIX wieku. Do tych największych należy Kościół pw. Wszystkich Świętych w miejscowości Sedliště. Oprócz niepowtarzalnych polskich 
kościołów drewnianych w Jaworze i Świdnicy (→ s. 48) wpisanych na listę UNESCO, wyróżnia się również Kościół Wang w Karpaczu, który 
otrzymał swoją nazwę po norweskiej wiosce, w której to w XII wieku został  pierwotnie wybudowany. Cała konstrukcja, w której nie znajdziecie 
żadnego gwoździa, została zbudowana z sosny norweskiej.

 7   Kościół cmentarny pw. św. 
Wawrzyńca, Laskowice 

Kościół pochodzi z 1686 r.

 8   Kościół pielgrzymkowy pw. św. 
Krzyża, Pietrowice Wielkie

Kościół pielgrzymkowy wzniesiony został w 1667 
r. w stylu barokowym. W ołtarzu głównym znajduje 
się obraz Jezusa Chrystusa, odnaleziony w pobliskim 
jeziorku.

 9   Kościół pw. św. Barbary i św. 
Józefa w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół barokowy wzniesiony w XVII wieku wyposażony 
jest w drogocenne barokowe rzeźby i ołtarz.

 10  Kościół św. pw. Anny, Gołkowice
Kościół został wzniesiony w 1878 r., ale historia tego 
miejsca jest o wiele dłuższa.  Powiązana jest z kaplicą 
pałacową, która służyła tutejszemu dworowi książęcemu.

 12   Kościół pw. św. Piotra i Pawła, 
Olbrachcice 

Barokowy drewniany jednonawowy kościół pierwotnie 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła, obecnie 
św. Piotra i Pawła, z 1766 r. z czworoboczną wieżą 
wejściową uwieńczoną barokową kopułą. Kościółek 
znajdziemy na terenie miejscowego cmentarza.

 11   Kościół pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego, Marklowice Dolne

Zrębowy kościół z 1739 r. ze stożkowatą wieżą 
z  izbicą. Jest częścią wyjątkowej grupy śląskich 
kościołów drewnianych. We wnętrzach znajdują się 
rzadkie malowidła z poł. XVIII wieku.

 13   Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, Kaczyce

Kościół został wzniesiony w 1620 r. w gminie Rupta-
wa. Do Kaczyc przeniesiony został w latach 70. XX 
wieku. Kościół posiada barokowe zdobienia wnętrza.

 14  Kościół pw. św. Anny, Ustroń 
Kościół pochodzi z 1769 r. 

 15   Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, 
Wisła

Kościół z 1909 r. znajduje się na terenie rezydencji 
Prezydenta RP.

 16  Kościół pw. św. Mikołaja, Nydek 
Pierwotnie ewangelicki kościół z 1576 r., 
przebudowywany w okresie od XVIII do XX wieku.

 18   Kościół pw. św. Antoniego 
Padewskiego, Ligota Górna 

Jednonawowy nieorientowany kościół zrębowy 
z1640  r. z zakrystią dobudowaną do południowej 
strony prezbiterium w 1779 r. W 1860 r. konstrukcja 
kościoła została uzupełniona o wieżyczkę, 
przebudowaną w 1907 r. 

 Czy wiecie, że…?  
W 1455 r. kościół ufundował 
były bandyta wynagradzając 
wyrządzone krzywdy. Świątynia 
przetrwała najazd wojsk 
szwedzkich, jednak spłonęła 
przez przypadek w  trakcie 
chrztu w 1687 r. 
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 19  Kościół pw. św. Andrzeja, Hodslavice
Jednonawowy kościół z początku lat 80. XV wieku stoi 
w  centrum miejscowości. Jest przykładem architektury 
gotyckiej, później uzupełnionym także o przybudówkę 
zakrystii, kaplicę z oratorium na piętrze oraz zewnętrzną 
galerię otaczającą jego nawę.

 Czy wiecie, że…? 
W jego pobliżu znajduje 
się wiele miejsc pamięci 
poświęconych tutejszemu 
krajanowi, znanemu 
historykowi i  politykowi 
Františkowi Palackiemu 
(1798–1876), którego 
wizerunek widnieje także 
na czeskim banknocie 
o nominale 1000 koron.

 POLECAMY!  Kościół św. Bartłomieja, Kočí
Drewniany gotycki kościół z końca XIV wieku przykuje uwagę renesansowymi i barokowymi malowidłami ścienny-
mi i drewnianym sufitem. Częścią terenu kościoła jest też drewniana dzwonnica pokryta gontem oraz unikatowy 
drewniany zadaszony most.

 20   Kościół pw. św. Prokopa, 
Kunčice pod Ondřejníkem

Kościół został wzniesiony w XVII wieku. W 1931 
roku został przywieziony z wioski Hliňance na  Rusi 
Podkarpackiej. Budowla została wzbogacona tylko 
o  nową wieżę i pokrycie dachowe z gontu, oryginalne 
jest też wewnętrzne wyposażenie,  łącznie z ikonostasem.

 21  Kościół pw. św. Fryderyka, Bílá
Kościół wzniesiony w latach 1872–1875, zaprojekto-
wany przez arcybiskupiego architekta ołomunieckiego 
Antona Kybasta według wzoru średniowiecznych 
kościołów klepkowych (tzw. stavkirken). Konstrukcja 
kościoła jest jedyną tego typu zachowaną budowlą 
w Europie Środkowej.

 22   Kościół pw. Wszystkich 
Świętych, Siedliszcze

Kościół z 1638 r. z galeriami i z wieżą z 1860 r. 
Nad wejściem do kościoła dominuje potężna 
kwadratowa wieża, uzupełniona o małą wieżyczkę 
nad prezbiterium. Cała konstrukcja otoczona jest 
podcieniami – tzw. „sobotami” służącymi wiernym 
do ukrycia się przed deszczem.

 POLECAMY!    Kościół pw. św. Michała Archanioła, Rzepiszcze
Jednonawowy drewniany kościół zrębowy. Czas jego powstania jest nieznany, natomiast pierwsza wzmianka o nim 
pojawia się w 1606 r. Po 1820 r. przeszedł znaczną rekonstrukcję, której skutkiem jest dzisiejszy kształt kościoła.

 24  Kościół pw. św. Katarzyny, Ostrawa
Pierwotny kościół z II poł. XVI wieku spłonął w 2002 
r. i  został odbudowany w 2004 r. jako wierna kopia 
poprzedniej bryły.

 23   Kościół pw. św. Piotra i Pawła, 
Hněvošice

Barokowy kościół z lat 30. XVIII wieku stoi na wzgórzu 
nad miejscowością na terenie cmentarza.

 25   Kościół pw. św. Michała, Maršíkov
Późnogotycki zrębowy kościół pw. św. Michała 
z renesansowym wnętrzem pochodzi z 1609 roku. 
Zrębowy kościółek znajduje się we wschodniej 
części gminy Maršíkov i jest najstarszym 
zachowanym budynkiem architektury wiejskiej 
na Morawach Północnych. W późniejszym 
okresie kościół był przebudowywany w stylu 
barokowym i rokokowym. Kościół jest dostępny dla 
zwiedzających po wcześniejszym uzgodnieniu.

www.farnostlosiny.cz

 26  Kościół pw. św. Marcina, Žárová
Renesansowy zrębowy kościół pw. św. Marcina w cen-
trum Žárovej, położonej 4 km na północny zachód od 
Velkich Losin. Jak dotąd jego bryła nigdy nie została 
naruszona przez przebudowy czy zniszczenia. Kościół 
jest dostępny dla zwiedzających po wcześniejszym 
uzgodnieniu.

 www.iclosiny.cz

www.obec-koci.cz/kostel

 27    Kościół Czechosłowackiego 
Kościoła Ewangelickiego, Dobříkov

Pierwotnie greckokatolicki zrębowy kościółek, 
pochodzący z terenów z Rusi Podkarpackiej z 1669 r., 
uratowany przed zniszczeniem dzięki przeniesieniu 
do  Dobříkova. Wyjątkowo cenny jest znajdujący się 
tutaj ikonostas z końca XVIII wieku.

 POLECAMY!    Kościół pw. św. 
Piotra i Pawła, 
Liberk

Wczesnobarokowy drewniany kościół 
położony jest na krańcu małego 
miasteczka w  sąsiedztwie plebanii i ruin 
średniowiecznego zamku. Kompleks tworzy 
drewniany budynek jednonawowego 
kościoła, stożkowata dzwonnica oraz 
parterowa plebania.

 POLECAMY!   Kościół św. Mikołaja, Veliny
Neobarokowy kościół wraz z dzwonnicą i kostnicą wzniesiono w 1752 roku w stylu warkoczowym.

 Czy wiecie, że…?  W zakrystii kościoła przechowywana jest tzw. trumna józefińska pochodząca z lat 80. XVIII wieku. Wtedy z powodu 
oszczędzania drewna na trumny, szczególnie przy liczniejszych zgonach w czasie epidemii, zmarłych opuszczało się do grobu przez otwarte dno takiej 
trumny. Ze względu na sprzeciw ludności z tego sposobu grzebania zmarłych korzystano jedynie przez niedługi okres.

 28   Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, 
Slavoňov

Zachowany kompleks zrębowego renesansowego 
kościoła z dzwonnicą typu obronnego. Znajdują 
się tutaj także kostnica, mur oraz kamienny 
krzyż z   wizerunkiem sceny ukrzyżowania. Jeden 
z  najstarszych zachowanych kompleksów tego typu 
w Czechach. Wewnątrz kościoła znajdują się także 
ludowe malowidła ścienne z 1705 r.

 29   Kościół pw. św. Mikołaja, 
Hradec Králové

Greckokatolicki kościółek typu bojkowskiego z ory-
ginalnym zabytkowym wyposażeniem. Kościół 
został zakupiony od greckokatolickiej wspólnoty 
religijnej Malé Polany ze wschodniej Słowacji.

 POLECAMY!    Kościół pw. św. 
Jerzego, 
Loučná Hora

Kompleks wiejskiego kościoła zrębowego 
z  drewnianą dzwonnicą i ogrodzeniem 
z  XVIII wieku. 

 31  Kościół Wang, Karpacz
Drewniana protestancka świątynia stojąca po pol-
skiej stronie Karkonoszy w Karpaczu (dawniej niem. 
Krummhübel). Pierwotnie kościół stał w norweskiej 
gminie rybackiej Vang już od 1175 roku (region Val-
dres), od której otrzymał swoją nazwę. Na północne 
zbocze Karkonoszy został przeniesiony w połowie 
XIX wieku. Obecnie co roku odwiedza go ponad 
dwieście tysięcy turystów.

 Czy wiecie, że…?  Świątynia nazywana 
jest „kościołem szczęśliwych małżeństw“!

 30  Kościół Maryi Panny, Broumov 
Kościół został wzniesiony około 1450 roku i jest najstarszym drewnianym kościołem w Republice Czeskiej. 
We wnętrzach wart uwagi jest sufit dekorowany malowidłami szablonowymi prawdopodobnie z 1450 roku 
z motywami roślinnymi, łowieckimi i heraldycznymi oraz tekstami pisanymi frakturą gotycką.
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