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Dostáváte do rukou průvodce s názvem Po sto-
pách neogotiky ve slezsko-moravském příhra-
ničí. Náš kostel svatého Mikuláše v Bílovci vybízí 
nejen ke společným bohoslužbám a modlitbě, 
ke kterým byl postaven ve 14. století v době 
gotiky, ale je místem setkání s krásou starobylé 
architektury a také duchovní hudby. Ta vynikne 
nejvíce prostřednictvím našich varhan, které by-
ly před 125 lety postaveny v neogotickém stylu. 
Od roku 2018 varhany ve své obnovené kráse ro-
zeznívají při bohoslužbách a koncertech každý 
kout kostela a promlouvají tak k jeho návštěvní-
kům. Přeji Vám, milí návštěvníci našeho kostela 
mnoho pěkných duchovních a kulturních zážit-
ků. Ať se i pro Vás stane oázou pokoje, naděje 
a krásy. 

P. Lumír Tkáč, farář

Úvodní slovo  
kněze z farnosti Bílovec



Další doporučené gotické památky

1  Bruntál – Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
(neogotický oltář z dílny Kutzerů) 

2  Fulnek – Kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku  
(gotická křížová chodba)

3  Javorník – Kostel sv. Kříže (gotická stavba) 

4  Karviná-Fryštát – Kostel Povýšení sv. Kříže  
(gotická kaple)

5  Krnov-Kostelec – Kostel sv. Benedikta (gotické fresky)

6  Ludgeřovice – Kostel sv. Mikuláše (neogotická stavba)

7  Opava – Kaple sv. Kříže „Švédská kaple“  
(stavba slezské gotiky)

8  Opava – Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
(slezská gotika)

9  Ostrava – Kostel sv. Václava (gotická stavba)

10  Rusín-Hrozová – Kostel sv. Michaela Archanděla 
(gotické fresky)

Diecéze ostravsko-opavská
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Společný projekt realizovaný  
v letech 2017 a 2018

Partneři se společně rozhodli vytvořit nový produkt cestov-
ního ruchu s názvem „Příhraničními stopami neogotiky”. 
Společný produkt upozorňuje na nejcennější památky 
obou partnerů a současně vzdělává své zájemce o archi-
tektonickém stylu gotiky a neogotiky. Produkt je zaměřen 
na obyvatele česko-polského příhraničí v oblasti Eurore-
gionu Silesia. Celkové náklady projektu se pohybovaly ve 
výši 90,7 tis. euro (40,9 tis. euro: náklady polského partne-
ra; 49,8 tis. euro: náklady českého partnera). Výše spolufi-
nancování EU byla: 66,2 % z uznatelných nákladů. Polský 
partner v rámci projektu provedl opravu neogotického 
oltáře v Kostele narození Panny Marie v Glubčicích. Český 
partner v rámci jedné ze svých aktivit provedl opravu kos-
telních varhan v Kostele sv. Mikuláše v Bílovci. Hlavním cí-
lem společné iniciativy bylo vytvoření nového turistického 
produktu v česko-polském příhraničí. To se oběma partne-
rům podařilo nejen díky realizaci svých částí projektu, ale 
současně propojením několika míst, v nichž se nacházejí 
gotické a neogotické památky.
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Okna, rozety

V gotických stěnách byla umisťována velká okna vyplněná 
mistrovsky zdobenými, barevnými vitrážemi. Barevné světel-
né paprsky procházející do interiéru kostela dotvářely du-
chovní prostor. V horních částech gotických oken pak byly 
umisťovány dekorativní geometricky symetrické pletence. 
Okna štítových stěn umístěna nad portály mají formu rozet 
(kulaté okno vyplněné vitrážemi s růžicovým dekorem).

Dekorace

Uvnitř gotických staveb celou atmosféru umocňují řezbář-
ské dekorace umístěné na hlavicích sloupů či pilířů a svor-
níky umístěné v místech křížení žeber. Z období gotiky se 
můžeme v některých kostelích setkat s nástěnnými malba-
mi, které představují biblické příběhy popř. výjevy ze živo-
ta svatých. Pro gotiku je typická bohatá architektonická 
a řezbářská výzdoba s bohatou dekorací (fiály, věžičky, 
květy, vimperky, kraby, listy).

Portály

Další částí jsou portály. Jsou vstupem i východem z kostela, 
oddělují duchovní část od části světské. Smysl jejich vzniku 
můžeme hledat v biblické symbolice dveří. Gotický portál 
je tvořen lomeným obloukem s několika řadami oblouků 
ustupujících do hloubky stěny. Podpěry oblouku mohou 
být tvořeny sloupy či pilíři. Častým prvkem u portálů bývá 
„vimperk” – zdobení portálů ve tvaru trojúhelníků. Ozdobný-
mi prvky zde jsou křížové kytky, kraby či chrliče. V řezbářské 
tvorbě se objevují rostlinné motivy např. vinné révy, břečťa-
nu, jetele popř. dubu, které se prolínají s ornamenty zvířat. 

Neogotika

Velká popularita gotiky měla za následek, že se k ní tvůr-
ci v dalších obdobích vraceli. Neogotický styl vznikl okolo 
poloviny 18. století v Anglii a přetrval do počátku 20. sto-
letí. Charakteristickým znakem tohoto stylu je využití čer-
vených „režných“ cihel, jakožto hlavního stavebního ma-
teriálu. Neogotické sakrální stavby mají typicky vysoká  
okna, zdobné vitráže, které dokreslují vznešené vysoké 
budovy, křížové klenby – žebrované, lomené oblouky nad 
vstupními portály a jemně zdobené ornamenty. Navíc se 
zde objevují vysoké věžičky, bohatě zdobené ukončující 
jehlice, a mnohobarevné dřevěné sochy umisťované na 
honosných oltářích.

Gotika a neogotika v církevní  
architektuře

Gotika

Gotická architektura se objevuje okolo poloviny 12. stole-
tí a přetrvává do počátku 16. století. Příznačné jsou pro ni 
vysoké, špičaté stavby, křížové žebrové klenby, velká okna 
s vitrážemi, rozety a portály. Tyto prvky nás upozorňují, že se 
setkáváme s vysokou architekturou. Gotiku v církevním pro-
středí můžeme vnímat jako odraz touhy přiblížit se k Bohu. 

Velké stavby, které byly stavěny ke cti Boha, byly viditelné 
z velkých dálek a převyšovaly okolní zástavbu. Gotické kos-
tely, zejména ty v Čechách a v Polsku byly budovány jako 
trojlodní baziliky. Stavba je pak většinou obohacena o vě-
nec kaplí a jednu či dvě věže. 

Lomené oblouky a nosný systém

Uplatnění systému opěrných oblouků, oblouků lomených 
a křížových a žebrovaných kleneb umožnilo celkové od-
stranění stěn. Lomené oblouky umožnily úplně jiné rozlo-
žení zatížení stropů, které bylo prostřednictvím křížových 
a žebrovaných kleneb a následně přes sloupy přeneseno 
do vnější nosné konstrukce. To umožnilo stavbu vyšších 
a štíhlejších objektů. Nosné pilíře přiléhaly přímo ke kostelu, 
popř. se nacházely v jeho bezprostřední blízkosti. Často se 
stávalo, že pilíře byly s chrámem propojeny pilířovým ob-
loukem. 

Křížové a žebrové klenby, sloupy

Vysoké stavby s křížovými klenbami vymáhaly náročnější 
podpěrný systém. Tuto roli plnily masivní sloupy s dříky. Jsou 
to vertikální prvky o malém průřezu plnící funkci přenášení 
tíhy křížového žebrovaného stropu prostřednictvím žeber 
do podloží. Od žeber jsou odděleny hlavicemi čtvercové-
ho profilu. Později se začaly objevovat bohatě zdobené 
hlavice s rostlinnými motivy.

S rozvojem různých forem tvorby stropních systémů bylo vy-
užíváno stále více žeber. Vytvářely se tak žebrové soustavy. 
Stropy pořád více připomínaly pohled jakoby do koruny 
stromů.
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Bílovec 

Město nacházející se ve Slezsku v okrese Nový Jičín v Morav-
skoslezském kraji. Jeho západní část se rozprostírá v přírodním 
parku Oderské vrchy. Vzdálenost od Glubčic je okolo 70 km. 
První písemná zmínka o městě pochází z roku 1324, kdy je 
vlastnil Vok I. z Kravař. Z rodového erbu je odvozen městský 
znak v podobě stříbrné zavinuté střely na červeném štítu. 
V letech 1576–1595 zde byl zbudován čtyřkřídlý renesanční 
zámek. Navzdory poškození na konci druhé světové války 
se historické jádro města stalo městskou památkovou zónou. 
Mezi další památky patří renesanční radnice, kostel sv. Miku-
láše a budova městského muzea. V rámci cestovního ruchu 
lze Bílovec zařadit do regionu Kravařsko. Nachází se zde také 
Děkanát Bílovec, jež je částí ostravsko-opavské diecéze.

Historie Kostela svatého Mikuláše v Bílovci

Kostel vznikal v období okolo r. 1323, což souvisí se vznikem 
města a s osobou Voka z Kravař. Jednalo se o jednolodní 
kostel s křížovou klenbou a sakristií. Z původního vybavení 
kostela se nám dochovala dřevěná plastika Ukřižovaného 
Krista z 30. let 14. století. V letech 1420–1430 došlo k rozšíření 
kostela o dvě boční kaple na severu a na jihu. Tím dostal 
půdorys kostela tvar kříže. V 16. století za pánů z Fulštejna 
byla hlavní loď změněna na trojlodí a došlo ke zbudování 
věže, která sloužila také jako hláska. Významnou úpravou 
bylo v roce 1771 z důvodu umístění nového oltáře, stržení 
původní gotické křížové klenby v presbytáři a nahrazení no-
vou klenbou barokní, jak ji můžeme vidět dodnes. 

Uvnitř v přední části, v průčelí je umístěn hlavní oltář s obra-
zem svatého Mikuláše a svatého Jana Nepomuckého, jak 
se přimlouvají u Krista za věřící lid. Obraz maloval význam-
ný bílovecký rodák Ivo Leicher okolo roku 1770. Na bocích 
obrazu stojí na levé straně socha papeže svatého Řehoře 
Velikého a na pravé straně socha svatého Augustina. 

Na levé straně presbytáře je obraz a socha svatého Jana 
Nepomuckého z 18. století. Na pravé straně obraz Salvator 
Mundi z Rubensovy malířské školy z 16. století. Při východu 
z presbytáře je na pravé straně umístěna socha Křtu Páně, 
v horní části je socha Boha Otce. Napravo je socha Panny 
Marie přenesená pravděpodobně z kapličky poblíž Bílov-
ce. Vlevo je barokní kazatelna, vedle které je gotický kříž. 
V severní kapli je oltář svaté Anny s obrazem svaté Anny 
vyučující Pannu Marii a v jižní kapli oltář svaté Rodiny. 
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Na kůru jsou umístěny varhany. Jsou několikráte předělá-
vaným nástrojem krnovské firmy Gebrüder Rieger z r. 1893, 
opusové číslo 416, které podle poznámek ing. Plánského 
v opusovém seznamu stejnojmenné firmy z r. 1924 měly  
16 rejstříků. Tyto varhany byly předělány nástupnickou fir-
mou Rieger – Továrna na varhany v r. 1947 pod opusovým 
číslem 3023 na 19 rejstříků. Skříň a některé rejstříky zůstaly ze 
starých varhan. 

Věž kostela je vysoká 
50 metrů a má na vněj-
ším zdivu označení dvou 
letopočtů: 1657 – rok, kdy 
se Bílovec probral z po-
hrom třicetileté války 
a znovu se stal kvetou-
cím městem a rok 1945 
– památka konce 2. svě-
tové války. Ve věži jsou 
zavěšeny čtyři zvony. 
Nejstarší a největší zvon 
o hmotnosti 1650 kg je 
svatý Jakub a Mikuláš. 
V chodbě kostela jsou umístěny pamětní desky, které jsou 
věnovány obětem první světové války a byly na toto místo 
instalovány v roce 1931.

Doporučené atraktivity  
města Bílovce

Muzeum

Muzeum se nachází v měšťanském barokním domě z po-
loviny 18. století, který dříve sloužil správě panství rodu 
Sedlnických. Muzeum a jeho sbírky vznikaly na přelomu  
19. a 20. století. Za zakladatele lze považovat učitele Franze 
Wolfa a Leoše Benziga. V roce 1958 byla budova muzea 
prohlášena za kulturní památku, ale z důvodu špatného 
technického stavu bylo v roce 2007 rozhodnuto o provede-
ní rekonstrukce a modernizace celého objektu. Samotná 
rekonstrukce proběhla v letech 2011–2014. Současně zde 
došlo k instalacii nové expozice. 

Výstavní expozice přinesla nové uspořádání a exponáty 
dokumentující dějiny města Bílovce, jeho textilní výrobu, 
zámek a správu bíloveckého panství včetně produkce nej-
významnější bílovecké továrny Massag a.s., dříve Salcher.

Renesanční zámek

Nepřehlédnutelná dominanta Bílovce byla vybudována 
na místě staršího šlechtického sídla v letech 1576–1595 Ber-
nardem Pražmou z Bílkova, který byl považován ve své do-
bě za nejbohatšího a nejvlivnějšího muže celého opavské-
ho knížectví. Od roku 1648 byli majiteli bíloveckého panství 
Sedlnitzští z Choltic. Vlastnili zámek až do roku 1945. Zámek 
byl ve své historii několikrát poškozen požárem. Největší 
škody napáchal ten v r. 1945. Byla zcela zničena šindelem 
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krytá střecha, všechny trámové stropy, okna, dveře, vnitřní 
omítky a vnitřní zdi byly narušeny. Později sloužil zámek jako 
sklad. Od roku 2010 prochází zámek postupnou obnovou.

Jedním ze stavitelů, kteří zámku vtiskli barokní podobu, byl 
známý krnovský stavitel Georg Friedrich Gans. Bylo strženo 
západní křídlo, a tím dostala budova otevřenou trojkřídlou 
dispozici, kterou má v podstatě dodnes. Barokní přestav-
ba, která dala zámku dnešní podobu, probíhala v letech 
1736–1740. 

Renesanční budova radnice

Původní radnice stávala pravděpodobně uprostřed ná-
městí, ale žádné písemné doklady o její existenci se nedo-
chovaly. Roku 1593 byla postavena nová radniční budo-
va, která existuje dodnes. Renesanční radnici vyprojekto-
val Andreas Butowsky z Opavy. V roce 1784 byla budova 
rekonstruována zednickým mistrem Janem Nohelem 
z Velkých Albrechtic, štukatérské práce prováděl Josef 

Wismann z Frýdku. Ve věžičce radnice byl zavěšen malý 
zvon, který vyzváněl pouze tehdy, když došlo na Šibenič-
ním vrchu k výkonu hrdelního trestu. V roce 1870 bylo pod-
loubí radnice zazděno a byla zde umístěna služebna měst-
ské policie a později úřadovna spořitelny. Po roce 1939 bylo 
podloubí znovu obnoveno.

Kaple sv. Barbory

Základy nemocniční kaple sv. Barbory byly položeny již 
v 15. století. Původní gotická kaple byla přestavěna na po-
čátku 18. století v patronátu majitelky bíloveckého panství, 
baronky Bohunky Alžběty Sedlnitzké z Choltic. Původně 
byla součástí městského špitálu zbořeného po roce 1945. 
Její dnešní podoba je z poslední přestavby na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let minulého století. V této 
době byla kaple upravena na obřadní síň. Další stavební 
úpravy probíhaly v devadesátých letech 20. století.

Socha sv. Jana  
Nepomuckého

Kamenná plastika z 80. let 
18. století je umístěna v blíz-
kosti farního kostela sv. Mi-
kuláše. Figura světce v tra-
dičním kanovnickém rouchu 
stojí na vysokém hranolovém 
podstavci. Na čelní straně 
podstavce je v dekorativním 
rámci v reliéfu vyobrazeno 
svržení Jana Nepomuckého 
do Vltavy.
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Glubčice

Glubčice (v překladu Hlubčice) jsou městem ve vojvodství 
opolském ležícím v bezprostředním sousedství České re-
publiky, na historické obchodní stezce Opole – Olomouc – 
Brno. Blízkost hranice a četné hraniční přechody tvoří již po 
řadu let příležitosti pro partnerskou spolupráci, v rámci které 
je možné realizovat polsko-české projekty. Glubčice a jeho 
okolí jsou určeny milovníkům pěkných výhledů, hor, lesních 
prostranství, rozlehlých polí, ale rovněž vyznavačům aktiv-
ního odpočinku a cestovatelům po stopách historie. Glub-
čice se mohou pochválit několika významnými památkami 
z různých období. Mezi ně patří např. gotický farní kostel Na-
rození Panny Marie či františkánský klášter. Silné vazby s čes-
kým sousedem vycházejí nejen ze společné hranice, ale 
rovněž ze vzniku městských práv, která byla potvrzena čes-
kým králem Přemyslem Otakarem II. v r. 1275. S českým sou-
sedem jsou Glubčice propojeny nejen historií, ale i územ-
ním vymezením nazývaným Euroregion Silesia. Glubčice 
a Bílovec pojí také kulturní nabídka v podobě významných 
památek charakterizujících nejhonosnější architektonický 
styl, kterým je gotika, a na něj navazující neogotika.

Historie kostela Narození panny Marie  
v Glubčicích

Kostel byl postaven ve 13. století za přispění glubčických 
měšťanů a za přispění českého krále Otakara II. Následně 
došlo ke stavebním úpravám ve 14., 18. a 20. století. Raně 
gotický kostel z cihlového zdiva byl vystavěn na kamenných 
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základech. Díky dvěma dominantním věžím se dostává 
často do pozice měšťanské katedrály. Vstup do kostela je 
tvořen raně gotickými portály ze 13. století. Uvnitř kostela se 
na sloupech a oknech nachází řada architektonických go-
tických detailů, které byly vyhotoveny v různých obdobích. 
Před r. 1579 došlo k nástavbě jižní věže, ve které do r. 1871 
bydlel noční strážník. V letech 1903–1907 došlo k velkému 
rozšíření kostela. Byl přestavěn presbytář a kaple sv. Barbo-
ry. Na jejich místech vznikla příčná loď s novým presbytá-
řem. Na stropním systému bylo zopakováno využití křížové 
a žebrové klenby, přičemž se žebra provedená z režných 
cihel opírala o čtyři žulové sloupy. Z tohoto období pochází 
rovněž neogotické vybavení interiéru. Rostlinné motivy cha-
rakteristické pro gotiku se nacházejí i v interiéru kostela (na 
sloupech) i na vstupních portálech. Dalším zajímavým ar-
chitektonickým detailem, který má symbolický význam, je 
dub a břečťan. Dub symbolizuje nesmrtelnost, víno s břeč-
ťanem symbolizuje duchovní přeměnu člověka a život věč-
ný. Centrální část kostela zdobí neogotický oltář zasvěcený 
patronce kostela. Jeho autorem je Zeidler-Wimmel z Bo-
lesławca (1903–1907). 



18 19

Další oltář pocházející z dílny rodu Ondrušův zachycuje  
sv. Annu držící na kolenou Marii, která se učí číst. Po bocích 
je pak socha sv. Antonína z Padovy a sv. Františka z Assisi. 
Neogotickou památkou je oltář sv. Floriána, patrona hasi-
čů, a sv. Vavřince, patrona pekařů. Samozřejmě zde nemů-
že chybět postava sv. Jana Nepomuckého, patrona dobré 
zpovědi, kterému je rovněž zasvěcen jeden z oltářů.

Celkové vybavení interiéru je doplněno cyklem křížové 
cesty a souborem vitráží z počátku 20. století. Interiéru pak 
dominuje kůr s více než stoletými, šedesátirejstříkovými var-
hanami z dílny Rieger z Krnova.

Doporučené atraktivity  
města Glubčice

Městská radnice

První zmínka o ní je zaznamenána již v r. 1383. Vznikla na 
místě původního kupeckého domu. V r. 1570 byla přesta-
věna v renesančním slohu a byly k ní přistavěny dvě věže 
se žulovou dekorací. V pozdějších dobách byla rovněž čet-
ně přestavována. Dnešní renesanční vzhled je výsledkem 
přestavby z r. 2006. Radniční věž je vysoká 33 m a je nejlep-
ším vyhlídkovým bodem ve městě. Po zdolání 180 schodů 
se návštěvníkovi naskytne pohled na překrásné panorama 
glubčického okresu.

Okresní Muzeum Glubčicka

Uvnitř muzea se nachází bohatá expozice plná zajíma-
vých exponátů. Tou největší zajímavostí je kopie Knihy 
městských práv Glubčic. Jedná se o bohatě stříbrem 
a zlatem zdobenou knihu plnou ilustrací a ručně psaných 
textů týkajících se městských práv z 15. století. V muzeu 
se nachází oddělení etnografie, archeologie, historie 
a umění. Návštěvníkům jsou zde prezentovány památky 
spojené s dějinami glubčicka z období od pravěku až 
do r. 1945. Za pozornost stojí rovněž expozice věnovaná 
pivovarnictví v Horním Slezsku a dále předměty spojené 
s místní etnografií jako je oblečení, předměty domácí po-
třeby či různá řemeslná nářadí. 
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Mariánský sloup

Na náměstí se nachází kamenný barokní sloup s Pannou 
Marií z roku 1738 z dílny Antona Jörga. Na trojhranném 
podstavci jsou andílci a socha Adama a Evy. V horní části 
je umístěna socha Panny Marie s dítětem stojící na země-
kouli. Rovněž zde najdeme různé symboly ctnosti. 

Městské hradby

Jako každé město 
tak i Glubčice mají 
své obranné měst-
ské hradby postave-
né z cihel a kamenů. 
Nacházejí se zde  
4 městské brány: Ny-
ská, Opavská, Hrob-
nická a Vodní. První 
zmínka o městských 
hradbách pochází 
z roku 1282. Nejlépe 
dochovaný úsek hra-
deb se nachází v za-
hradě františkánské-
ho kláštera a v parku 
sousedícím s farním 
kostelem. 

Ve východní části města se při obranných hradbách  
nachází několik objektů z 18. století. Jedná se o kostel  
sv. Indzego a sv. Bernarda reprezentující barokní sloh a ty-
pickou stavbu kláštera. Kostel a františkánský klášter byly 
postaveny v r. 1448 za přispění posledního knížete opav-
sko-glubčického Jana Pobožného. Dnes existující komplex 
byl postaven v období 1753–1770 dle projektu Jana Inno-
cence Töppera z Prudníku. Nad vstupním portálem koste-
la je umístěn symbol františkánů, který představuje objetí 
Krista krále a sv. Františka z Asissi. Pozoruhodný je oltář, na 
němž se nachází socha sv. Rocha, Sebastiána a sv. Cyri-
la a Metoděje s dominující sochou Boha Otce s holubicí. 
Uprostřed kostela je umístěna kamenná osmiboká gotická 
křtitelnice z 15. století.

Městský park

Po putování za historickými památkami se jako vhodné 
jeví navštívit městský park založený v r. 1837, který se na-
chází v jižní části města. V parku nalezneme obnovenou 
část obranných hradeb z období 10. století. V nejstarší 
části parku stojí fontána dekorovaná kamennými sochami 
zvířat. Její výstavbu financoval v letech 1911 a 1912 vlast-
ník původního pivovaru Eduard Bayer. V parku je umístěn 
také pomník „Filozofa z Lesu”, což byl významný poeta Jo-
hannes Reinelt (1858–1906) a pomník zakladatele parku 
Josefa Lauffra. 
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Další doporučené gotické  
památky

Ostravsko-opavská diecéze je územím s malým výskytem 
objektů, o kterých lze říci, že jsou typickými „čistými“ před-
staviteli gotického slohu. Častějším případem je uchování 
částí gotických staveb ve stavbách, které byly později pře-
stavěné. Tímto příkladem je nejen kostel v Bílovci, ale také 
ty uvedené níže.
• Fulnek – Gotická křížová chodba u kostela Nejsvětější 

Trojice ve Fulneku 
• Javorník – Kostel sv. Kříže
• Opava – Kaple sv. Kříže 
• Ostrava – Kostel sv. Václava

Nejzajímavější gotické památky opolské diecéze lze obdi-
vovat v níže uvedených městech.
• Nysa (PL) – Katedrála sv. Jakuba a sv. Anežky
• Opole (PL) – Katedrála povýšení sv. Kříže
• Paczkow (PL) – Kostel sv. Jana Evangelisty
• Raciborz (PL) – Kaple sv. Tomáše Becketa



Další doporučené gotické památky

1  Głubczyce – Kostel Narození Panny Marie  
(stavba slezské gotiky)

2  Góra św. Anny – Poutní místo sv. Anny Samotřetí 
(neogotický interiér)

3  Kałków – Kostel Narození Panny Marie  
(stavba slezské gotiky)

4  Lasowice Wielkie – Kostel Všech svatých  
(neogotický oltář) 

5  Nysa – Bazilika menší sv. Jakuba apoštola a sv. Anežky  
(gotická stavba)

6  Nysa – Kostel Panny Marie, Pomocnice křesťanů  
(neogotická stavba)

7  Olesno – Poutní kostel sv. Anny „Oleská růže zakletá  
ve dřevě“ (pozdně gotická socha sv. Anny Samotřetí)

8  Opole – Katedrála povýšení sv. Kříže  
(stavba slezské gotiky)

9  Paczkow – Kostel sv. Jana Evangelisty  
(románsko-gotická stavba)

10  Raciborz – Kaple sv. Tomáše Becketa (gotická stavba)

Diecéze opolská
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Euroregion Silesia se nachází na polsko-českém 
území, ve kterém se vyskytuje řada cenných 
památek, které vytvářejí naše společné kulturní 
dědictví příhraničí. V průběhu putování po Euro-
regionu Silesia se máme možnost setkat s archi-
tekturou z období gotiky i neogotiky. Chci Vás 
tímto povzbudit, abyste se vydali na putování 
Příhraničními stopami neogotiky. Ať se tento vy-
daný průvodce stane nápovědou při poznává-
ní tohoto zákoutí opolského vojevodství a rovněž 
při hledání památek na druhé straně hranice. 
Přeji všem hodně pěkných duchovních a turis-
tických zážitků a zvu Vás tímto na prohlídku měs-
ta Glubčic a Bílovce.

Michał Ślęczek, farář

Úvodní slovo  
kněze z farnosti Glubčice

Projekt „Příhraničními stopami neogotiky“
Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko
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CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808
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90,7 tis. euro (míra spolufinancování: 66,2 %  
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