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TRASA ROWEROWA
„S zla k iem o biek tó w
sa k ra ln y ch ”

Szeroka • os. Jastrzębie Górne • os. Arki Bożka •
os. Jastrzębie Dolne • os. Zdrój •
Gołkowice • Skrbeńsko •
Petrovice u Karviné • Dolní Marklovice •
Karviná-Fryštát • Karviná-Doly
Trasa rowerowa „Szlakiem obiektów sakralnych” to
propozycja aktywnego odkrywania piękna kościołów,
kapliczek i krzyży przydrożnych oraz wybranych miejsc
związanych z postaciami świętych znajdujących się na szlaku
z Jastrzębia-Zdroju do Karviny. Szlak przebiega fragmentem
subtrasy 13Z, subtrasy 126Y, subtrasy 9N, Euroregionalnej
Pętli Rowerowej 24C, Europejskiej Trasy Rowerowej Eurovelo
R4, pieszo-rowerowej ścieżki dziedzictwa kulturowego
„Szlakiem Zamków nad Piotrówką” i subtrasy 6097.
OPIS TRASY:
Trasa rozpoczyna się w położonym w północnej części
Jastrzębia-Zdroju sołectwie Szeroka (ul. Powstańców
Śląskich 109, 270 m n.p.m.), gdzie znajduje się barokowoklasycystyczny kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich
Świętych, który powstał w latach 1796-1801. Świątynia
składa się z trójdzielnej nawy z kruchtą oraz prostokątnego
prezbiterium z zakrystią. Do kościoła przylega wieża
z cebulastym hełmem zwieńczonym latarnią. We wnętrzu
kościoła na uwagę zasługuje późnobarokowy ołtarz główny
z 1810 r. z płótnem przedstawiającym Wszystkich Świętych
z centralną postacią św. Nepomucena - patrona miasta.
W niewielkiej odległości od świątyni stoi także figura św.
Jana Nepomucena, która powstała w 1796 r., jeszcze zanim
zbudowano kościół.
Z Szerokiej kierujemy się na południe ul. Gagarina,
Pochwacie i Strażacką (po drodze towarzyszy nam
fragment subtrasy 13Z oraz 126Y). Po przecięciu ul.
Pszczyńskiej docieramy do kościoła rzymskokatolickiego
pw. św. Katarzyny i Opatrzności Bożej stojącego na
os. Jastrzębie Górne (ul. św. Katarzyny 3, 251 m n.p.m.).
Budowla powstała w 1825 r. na miejscu drewnianej świątyni
strawionej przez pożar w 1811 r. Kościół zaprojektowany
na planie prostokąta o zaokrąglonych narożnikach, składa
się z zamkniętego półkoliście prezbiterium. Przy wejściu
do zakrystii oraz loży zachowały się drzwi klepkowe,
natomiast przy schodach prowadzących na
ambonę fragment drewnianej balustrady.
Najcenniejszym elementem wyposażenia
wnętrza jest obraz przedstawiający Oko
Opatrzności Bożej z 1773 r. oraz ambona
z baldachimem ukoronowanym rzeźbą anioła
z tablicami Dziesięciorga Przykazań. 8 lipca
2012 r. dekretem nadanym przez arcybiskupa
Wiktora Skworca kościół został ustanowiony

Kościół pw. Św. Barbary i św. Józefa
foto: archiwum miasta Jastrzębie-Zdrój

Dzisiejszy
wygląd
wnętrza
pięknej,
drewnianej
świątyni o konstrukcji zrębowej przeniesionej tu
z Jodłownika znacznie odbiega od pierwotnego wystroju.
Ma to związek z gruntowną restauracją i przebudową
obiektu w 1888 r. Przy trójbocznie zamkniętym
prezbiterium znajduje się przybudówka z zakrystią, do
której przylega nawa z kruchtą i czworoboczną wieżą.
Zarówno nawa, jak i prezbiterium, zostały nakryte
sklepieniem kolebkowym oraz wzmocnione drewnianymi
belkami. We wnętrzu świątyni ciekawie prezentuje się chór
z XIX w., wsparty na sześciu słupach oraz ambona z XVII w.
z wizerunkiem czterech ewangelistów. Z trzech znajdujących
się tu niegdyś ołtarzy pozostał jedynie ołtarz główny.
<13,4 km> - /0,5 km szuter; 5,9 km asfalt/

Kapliczka św. Jana Nepomucena przy
kościele pw. Wszystkich Świętych
foto: A Kogut

Diecezjalnym Sanktuarium Opatrzności Bozej. Na
przyparafialnym cmentarzu znajduje się klasycystyczna
kaplica grobowa z I poł. XIX w., w której mieści się grób
rodziny Witczaków.
<4,7 km> - /4,7 km asfalt/
Kontynuujemy wycieczkę i opuszczamy Jastrzębie
Górne, zmierzając bardziej na południe. Jedziemy kolejno
ul. św. Katarzyny, św. Jana Nepomucena, Północną,
Sybiraków, Arki Bożka. Przecinamy ul. Podhalańską
i ul. ks. Popiełuszki. Docieramy do kościoła
rzymskokatolickiego pw. Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła zwanego kościołem „na górce”
(ul. ks. Popiełuszki 1a, 252 m n.p.m.). Ta stojąca
niedaleko osiedla Arki Bożka świątynia jest symbolem
wiary, pracy i „Solidarności”. Kościół, który został
zaprojektowany przez Mieczysława Króla składa się
z dwóch kondygnacji - dolnej z 1976 r. poświęconej
św. Janowi Nepomucenowi oraz górnej, wybudowanej w 1980
r. i poświęconej Najświętszej Marii Pannie Matce Kościoła.
<7 km> - /2,3 km asfalt/
Wsiadamy z powrotem na rower i kierujemy się w stronę
Jastrzębia Dolnego. Początkowo (aż do ul. Pszczyńskiej)
jedziemy tą samą trasą, którą przyjechaliśmy do kościoła
„na górce”. Dalej podążamy kolejno ul. Wierzyńskiego,
Gałczyńskiego, Okopową, Długą, Szybową,
a następnie przecinamy ul. Połomską
i wjeżdżamy w ul. ks. Bednorza (cały czas
towarzyszy nam fragment subtracy 126Y).
Ulicą ks. Bednorza prowadzącą przez
osiedle Przyjaźń dojeżdżamy do kościoła
rzymskokatolickiego pw. św. Barbary
i św. Józefa z I poł. XVII w. (ul. ks. Bednorza
1a, 270 m n.p.m.).
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Ruszamy dalej subtrasą nr 126Y w stronę Zdroju. Jedziemy
najpierw ul. ks. Bednorza, następnie Górniczą, Bogoczowiec,
Bożej Góry Prawej, Witczaka i 1 Maja, biegnącą wzdłuż
parkowo-rekreacyjnego
terenu
dzielnicy
zdrojowej.
Zaprowadzi nas ona prosto do kościoła rzymskokatolickiego
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. 1 Maja 36,
258 m n.p.m.). Jego początki wiążą się z odkryciem
źródeł solanki jodowo-bromowej. W 1890 r., kiedy
właścicielem Zdroju został bankier Landau z Berlina, zaczęły
powstawać tu zakłady lecznicze dla dzieci. Dwa lata później
założono Fundację Najświętszej Marii Panny, obejmującą
sanatorium dziecięce („Zakład Marii”) oraz kaplicę.
W 1898 r. do istniejącego zakładu dobudowano dwa skrzydła,
przenosząc jednocześnie do jednego z nich wspomnianą kaplicę.
W 1896 r. Zdrój stał się własnością dra M. Witczaka.
Wtedy to nastąpił jego szybki rozwój - wybudowano Łazienki;
dom św. Józefa oraz dom Aniołów Stróżów. W 1918 r.
opiekę nad zakładem zaczął sprawować ksiądz F. Macherski,
który podjął decyzję o budowie świątyni. Niestety plan nie
doczekał się realizacji. Przełomowym momentem okazał
się rok 1950, kiedy to dyrekcja uzdrowiska wprowadziła się
do jednego ze skrzydeł „Zakładu Marii”. W obawie przed
utratą całego budynku, podjęto decyzję o przystąpieniu
do prac służących adaptacji istniejącej kaplicy na kościół
parafialny. Poświęcenie kościoła miało miejsce 10 czerwca
1951 r., a 15 grudnia tego samego roku została erygowana
samodzielna parafia.
<15,6 km> - /0,2 km droga gruntowa; 0,2 km szuter; 1,8
km asfalt/

Opuszczamy Zdrój i ruszamy w stronę Gołkowic. Od tego
miejsca aż do skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Borowickiej
w Gołkowicach będziemy podróżować prawie wyłącznie
Euroregionalną Pętlą Rowerową 24C i pokrywającą się z nią
Europejską Trasą Rowerową Eurovelo R4 (do Moszczenicy
biegnie również oznakowanie subtrasy 9N). Do Gołkowic
docieramy, jadąc kolejno ul. Kasztanową, Kościelną,
Ranoszka, Komuny Paryskiej, Szotkowicką, Leśną,
Borowicką, 1 Maja. Przy tej ostatniej znajduje się kościół
rzymskokatolicki pw. św. Anny (ul. 1 Maja 133, Gołkowice,
240 m n.p.m). Piękna, drewniana świątynia o konstrukcji
słupowej z zastosowaniem szalowania, została wzniesiona
w 1878 r. Z zachodu przylega do niej czworoboczna,
gotycka wieża z izbicą zwieńczona piramidalnym hełmem.
Korpus kościoła składa się z kwadratowej nawy oraz nieco
węższego, trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Wnętrze
budowli posiada neogotycki wystrój.
<22,8 km> - /1,2 km szuter; 6 km asfalt/

i Žižkova). Z ul. Karola Śliwky skręcamy w prawo

PL (ul. Hrnčířská) i docieramy w końcu do Karviny-Fryštátu

(236 m n.p.m.). Najstarszym zabytkiem historycznego
centrum
miasta
jest rzymskokatolicki kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Masarykovo námĕstí
11/1a), a jego początki wiążą się z założeniem historycznej
dzielnicy końcem XIII w. Został on zbudowany jako
świątynia jednonawowa na rzucie prostokąta. Kaplice
boczne powstały w okresie późniejszym. Do chwili obecnej
zachowała ona z zewnątrz swój pierwotny, późnogotycki
wygląd. Wystrój wnętrza posiada z kolei elementy
renesansowe, barokowe i klasycystyczne. Pierwotne gotyckie
sklepienie zachowało się jedynie w kaplicy św. Mikołaja
z gotyckim portalem. Nieco młodsza jest czworoboczna
kamienna wieża z lat 1515-1530, kaplica Morawska z 1611 r.,
sklepienia tęczowe kościoła i pozostałe elementy wnętrza

Skręcamy w ul. Piotrowicką prowadzącą w kierunku
Skrbeńska, przy której stoi krzyż kamienny kapliczkowy
z II poł. XIX w., wykonany z białego marmuru. Został
on częściowo otynkowany i pomalowany. W wypukłej,
środkowej części cokołu znajduje się posąg Matki Boskiej,
natomiast na krzyżu postać Chrystusa. Podążając dalej
pieszo-rowerową ścieżką dziedzictwa kulturowego
„Szlakiem Zamków nad Piotrówką” przekraczamy granicę
i wjeżdżamy do Petrovic u Karviné (223 m n.p.m.).
Do ciekawych obiektów sakralnych Petrovic należy kościół
rzymskokatolicki pw. św. Marcina pochodzący z 1789 r.
oraz kamienny krzyż Kalwarii datowany na II poł. XIX w.
Na przedniej części postumentu widnieje płaskorzeźba
św. Weroniki, po lewej stronie stoi posąg Matki Boskiej,
a po prawej św. Jana.
<28,8 km> - /6 km asfalt/

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
foto: archiwum miasta Karviná

z XVIII i XIX w. Najcenniejszy element świątyni stanowi
barokowy obraz „Cudownej Marii Panny Frysztackiej”
z 1694 r., któremu przypisuje się wiele uzdrowień. W 2011 r.,
w kaplicy św. Mikołaja odkryto malowidła gotyckie z XV w.
przedstawiające życie i śmierć św. Katarzyny i św. Barbary.
Innym interesującym obiektem sakralnym Fryštátu
jest klasycystyczny rzymskokatolicki kościół filialny
pw. św. Marka z 1774 r. (ul. Markova 13/7). Powstał on
na miejscu drewnianego kościoła pogrzebowego z 1569 r.
wybudowanego w pobliżu Bramy Górnej zabytkowego
przedmieścia. Ta jednonawowa świątynia usytuowana
na planie prostokąta została nakryta dachem. Po pożarze
Fryštátu, który miał miejsce w 1781 r., kościół uległ
znacznemu uszkodzeniu, a w 1786 r. na skutek trzęsienia
ziemi w jego murze powstały głębokie pęknięcia. Po
kolejnym pożarze w 1823 r. kiedy to spłonął drewniany dach
świątyni wraz z wieżą, została przeprowadzona gruntowna
rekonstrukcja obiektu (lata 1823 -1826). W latach
1994-1995 przeprowadzono kolejną rekonstrukcję kościoła,
przywracając mu dawny blask.
<37,3 km> /5,9 km asfalt/

Jedziemy dalej przez fragment wioski Prstná
i Dolní Marklovice (226 m n.p.m.), w których
warto obejrzeć drewniany kościół rzymskokatolicki
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (Petrovice u Karviné 24).
Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą z 1360 r.
W 1654 r. świątynia została odebrana protestantom
i przekazana jako filia farze w Zebrzydowicach.
Początkowo kościół, wewnątrz którego znajdowały się
trzy ołtarze, poświęcony był św. Mikołajowi. Obecnie jest
to jednonawowa, drewniana świątynia z prezbiterium
w kształcie pięciokąta, posiadająca czworoboczną wieżę
z dzwonnicą zwieńczoną kopułą. W środku zwracają uwagę
malowidła z motywami kwiatowymi oraz stylizowanymi
wazami. Ciekawy jest również ołtarz główny z obrazem
przedstawiającym Wniebowstąpienie Pańskie pędzla Josefa
Schneidera oraz dwa barokowe ołtarze boczne .
<31,4 km> /2,6 km asfalt/
Na krzyżówce „Szlaku Zamków nad Piortówką” z subtrasą
6097 skręcamy w prawo i kontynuujemy naszą podróż
subtrasą 6097 (ul. Mickiewiczova, Žižkova, Rudé armády,
Poštovní, Karola Śliwky), mijając po drodze kapliczkę
św. Jana Nepomucena (skrzyżowanie ulic Mickiewiczova
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Kościół pw. św. Marka

foto: archiwum miasta Karviná

Na koniec dnia jedziemy jeszcze do południowo-zachodniej
części miasta, aby w dzielnicy Karviná-Doly zobaczyć jeden
z najbardziej niezwykłych zabytków sakralnych nie tylko
w regionie, ale i Republice Czeskiej - tzw.„Czeska Piza”.
Opuszczamy Fryštát, zmierzając początkowo z Masarykova
náměstí ul. Karola Śliwky. Skręcamy w lewo w główną
arterię przechodzącą przez centrum (ul. Ostravská/tř. 17.
listopadu) i po przejechaniu kilku kilometrów dojeżdżamy
na miejsce (231 m n.p.m.).
„Czeska Piza” - jak nazywany jest kościół rzymskokatolicki
pw. św. Piotra z Alkantary, pochodzi z 1736 r. (ul. Ostravská).
Został on zbudowany w stylu barokowym z inicjatywy
Franciszka Wilhelma Larischa na miejscu drewnianego
kościoła św. Marcina wzmiankowanego już w 1447 r. Jego
wyjątkowość wynika nie tylko z wartości historycznej, ale
przede wszystkim z okoliczności, które trwale odcisnęły
na niej swe piętno. Od czasu rozpoczęcia wydobycia węgla
kamiennego w 1854 r. pod kościołem wybrano w sumie
27 warstw o całkowitej miąższości 46,82 m. Jeszcze na
początku lat 90. XX w., gdy świątyni groziło zawalenie,
postanowiono ją wyburzyć. Tylko dzięki gruntownej
naprawie uszkodzeń i wielu pracom zabezpieczającym
udało się go uratować. Mimo tego jednak, wydobycie
węgla kamiennego, które trwało nieprzerwanie od poł.
XIX w. spowodowało, że kościół obniżył się o 37 m,
a jego odchylenie od pionu wynosi dziś 6,8° w kierunku
południowym. We wnętrzu tej ciekawej świątyni możemy
zobaczyć kamienną chrzcielnicę z I poł. XV w. oraz
obraz przedstawiający patrona kościoła, umieszczony
w prezbiterium. Na zewnątrz - przed fasadą stoi rzeźba
Marii Panny z 1861 r., a obok wejścia głównego kamienny
krzyż z II poł. XIX w.
W tym miejscu kończy się rowerowa wycieczka.
<42,3 km> - /5 km asfalt/
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CYKLISTICKÁ TRASA
„S tezk a sa k rá ln ích
p a má tek ”

chrámu, který shořel v roce 1811. Kostel byl navržen na
půdorysu obdélníku se zakulacenými rohy a skládá se z
presbytáře uzavřeného uvnitř půlkruhu. U vchodu do zákristie
a lóže se dochovaly palubkové dveře a u schodů vedoucích
na kazatelnu se zase dochovala část dřevěného zábradlí.
Nejcennějším prvkem vybavení interiéru je obraz s okem
Boží prozřetelnosti z r. 1773 a kazatelna s baldachýnem

rekonstrukcí v r. 1888. U trojboce uzavřeného presbytáře se

CZ nachází přístavba se zákristií, k níž přiléhá loď s kruchtou

a čtyřbokou věží. Jak loď, tak i presbytář byly přikryty
valenou klenbou a upevněny dřevěnými deskami. Uvnitř
chrámu vypadá zajímavě i kůr z XIX. století, podepřený
šesti sloupy, a kazatelna ze XVII. století s postavami čtyř
evangelistů. Ze tří původních oltářů se dochoval pouze ten hlavní.
<13,4 km> - /0,5 km suť; 5,9 km asfalt/

Szeroka • sídl. Jastrzębie Górne • sídl. Arki Bożka •
sídl. Jastrzębie Dolne • sídl. Zdrój •
Gołkowice • Skrbeńsko •
Petrovice u Karviné • Dolní Marklovice •
Karviná-Fryštát • Karviná-Doly
Cyklistická trasa „Uhelná stezka” nabízí aktivní trávení
volného času pro všechny, kteří chtějí poznat historii
a současnost míst souvisejících s hornickými tradicemi
Jastrzębia-Zdroju a Karviné. Trasa vede úsekem subtrasy
9N, subtrasy 126Y Euroregionálního cyklookruhu č. 24C,
Evropské cyklistické trasy Eurovelo R4, pěší a cyklistické stezky
kulturního dědictví „Po stopách zámků nad Petrůvkou”,
subtrasy 6097a subtrasy 6110.
POPIS TRASY:
Trasa začíná v městské části Szeroka nacházející se
v severní části Jastrzębia-Zdroju (ul. Powstańców Śląskich
109, 270 m.n.m.), kde se nachází barokně klasicistní
římskokatolický kostel Všech Svatých, který vznikl
v letech 1796-1801. Chrám se skládá z trojdílné lodi
s kruchtou a obdélníkového presbytáře se zákristií. Ke
kostelu přiléhá věž s cibulovitou helmicí zakončenou
lucernou. Uvnitř kostela naši pozornost přitáhne pozdně
barokní hlavní oltář z r. 1810 s plátnem zobrazujícím
všechny svaté s hlavní postavou sv. Jana Nepomuckého patrona města. Poblíž chrámu stojí také kaplička se sochou
sv. Jana Nepomuckého, která vznikla v r. 1796, tedy ještě
předtím, než byl objekt postaven.

Kostel sv. Kateřiny a Prozřetelnosti Boží
foto: Fotobanka Těšínského Slezska

Z Szerokiej směřujeme na jih ul. Gagarina,
Pochwacie a Strażacką (po cestě nás
doprovází úsek subtrasy 13Z a 126Y).
Po protnutí ul. Pszczyńskiej přijíždíme
k římskokatolickému kostelu sv. Kateřiny
a
Prozřetelnosti
Boží
nacházejícím
se
na
sídlišti
Jastrzębie
Górne
(ul. św. Katarzyny 3, 251 m.n.m.).
Budova vznikla v roce 1825 na místě dřevěného

Pokračujeme dále subtrasou č. 126Y ve směru Zdroju.
Nejprve jedeme ul. ks. Bednorza, následně Górniczą,
Bogoczowiec, Bożej Góry Prawej, Witczaka a 1 Maja, vedoucí
podél rekreačního území lázeňské části města. Zavede nás
přímo k římskokatolickému kostelu Nejsvětějšího srdce
Ježíšova(ul. 1 Maja 36, 258 m.n.m.).
Jeho počátky souvisejí s nalezením pramenů jodobromové
solanky. V roce 1890, kdy se majitelem Zdroju stal bankéř
Landau z Berlína, tu začala vznikat lázeňská centra pro děti.
O dva roky později byla založena Nadace Nejsvětější Panny
Marie, která zahrnovala i dětské sanatorium („Mariin dům”)
a kapli. V roce 1898 byla k objektu dostavěna dvě křídla. Do
jednoho z nich byla přestěhována už výše zmiňovaná kaple.
V roce 1896 se Zdrój stal majetkem doktora M. Witczaka.
Tehdy také došlo k jeho rychlému rozvoji - byly postaveny
Łazienki; dům sv. Josefa, kam se přestěhovaly Milosrdné
sestry svatého Karla Boromejského a dům sv. Andělů
strážných. V roce 1918 se o centrum začal starat kněz
F. Macherski, který se rozhodl postavit chrám. Bohužel jeho
plán nebyl zrealizován. Přelomovým okamžikem se stal rok
1950, kdy bylo sídlo ředitelství lázní přeneseno do jednoho
z křídel „Mariina domu”. Z obavy před ztrátou celé budovy
bylo rozhodnuto o přistoupení k přeměně existující kaple
na farní kostel. Posvěcení kostela se konalo 10. 6. 1951
a 15.12. 1951 byla vztyčena samostatná římskokatolická
farnost.
<15,6 km> - /0,2 km polní cesta; 0,2 km suť; 1,8 km asfalt/
Opouštíme Zdrój a jedeme ve směru Gołkowic.
Od tohoto místa až ke křižovatce ul. Leśnej
a ul. Borowickiej v Gołkowicach pojedeme téměř výhradně

Kostel Nejsvětější Panny Marie Matky církve

foto: M. Olszewski

zakončeným sochou anděla s deskami s desaterem
přikázání. Podle vyhlášky arcibiskupa Wiktora Skworca
ze dne 8. 7. 2012 byl kostel stanoven Dieceziálním
Svatostánkem Prozřetelnosti Boží. Na farním hřbitově
se nachází klasicistní hrobka z I. pol. XIX. století a hrob
rodiny Witczaków.
<4,7 km> - /4,7 km asfalt/
Pokračujeme dál, opouštíme Jastrzębie Górne
a směřujeme více na jih. Jedeme postupně ul. św. Katarzyny,
św. Jana Nepomucena, Północną, Sybiraków, Arki Bożka.
Protínáme ul. Podhalańską a ul. ks. Popiełuszki. Přijíždíme
k římskokatolickému kostelu Nejsvětější Panny Marie
Matky církve nazývaného kostelem „na kopečku”
(ul. ks. Popiełuszki 1a, 252 m.n.m.).
Tato svatyně nacházející se poblíž sídliště Arki Bożka je
symbolem víry, práce a „Solidarności”. Kostel, který navrhl
Mieczysław Król, se skládá ze dvou podlaží - dolního
z r. 1976 věnovaného sv. Janu Nepomuckému a horního,
postaveného v r.1980, věnovaného Nejsvětější Panně Marii
Matce církve.
<7 km> - /2,3 km asfalt/
Opět sedáme na kolo a jedeme ve směru Jastrzębia
Dolnego. Nejdříve (až k ul. Pszczyńskiej) jedeme po té
stejné trase, po které jsme přijeli ke kostelu „na kopečku”.
Dále jedeme postupně ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego,
Okopową, Długą, Szybową a pak protínáme ul. Połomską
a vjíždíme na ul. ks. Bednorza (celou dobu
nás doprovází úsek subtrasy 126Y). Ul. ks.
Bednorza vedoucí přes sídliště Przyjaźń
přijíždíme k římskokatolickému kostelu
sv. Barbary a sv. Josefa z I. pol. XVI. století
(ul. ks. Bednorza 1a, 270 m.n.m.).
Dnešní
vybavení
interiéru
krásného
dřevěného chrámu se srubovou konstrukcí
přemístěného sem z Jodłownika se výrazně
liší od původního. Je to spojeno s rozsáhlou

po Euroregionálním cyklookruhu č. 24C a Evropské
cyklistické trase Eurovelo R4 (do Moszczenicy vede také
subtrasa 9N). Do Gołkowic se dostaneme tak, že pojedeme
postupně ul. Kasztanową, Kościelną, Ranoszka, Komuny
Paryskiej, Szotkowicką, Leśną, Borowicką, 1 Maja. Na
ul. 1 Maja se nachází římskokatolický kostel sv. Anny
(ul. 1 Maja 133, Gołkowice, 240 m.n.m.). Krásný dřevěný
chrám má sloupovou konstrukci s použitím bednění a byl
postaven v r. 1878. Ze západu k němu přiléhá čtyřboká
gotická věž s kuželovitou kopulí. Trup kostela se skládá
z lodi a trojboce uzavřeného presbytáře. Interiér kostela je
v neogotickém stylu.
<22,8 km> - /1,2 km suť; 6 km asfalt/

jednolodního dřevěného chrámu s pětiúhelníkovým

CZ presbytářem. Jeho součástí je čtyřhranná věž se zvonicí

a kopulí. Uvnitř objektu naši pozornost připoutají malby
s motivy květin a se stylizovanými vázami. Pozoruhodný
je také hlavní oltář s obrazem představujícím Nanebevzetí
Páně. Autorem obrazu je Josef Schneider. Nalézají se tu také
dva barokní boční oltáře.
<31,4 km> /2,6 km asfalt/
Na křižovatce stezky „Po stopách zámků nad Petrůvkou”
se subtrasou 6097 odbočujeme vpravo a jedeme dále
po subtrase 6097 (ul. Mickiewiczova, Žižkova, Rudé
armády, Poštovní, Karola Śliwky), kde u křižovatky
Mickiewiczovy ulice a ulice Žižkovy míjíme kapličku.sv.
Jana Nepomuckého. Z ulice Karola Śliwky odbočujeme
vpravo (ul. Hrnčířská) a přijíždíme do Karviné-Fryštátu
(236 m.n.m.). Nejstarší památkou historického jádra města
je římskokatolický kostel Povýšení sv. Kříže (Masarykovo
námĕstí 11/1a). Jeho počátky jsou spjaty se založením
Fryštátu na konci XIII. století. Byl postaven jako jednolodní
chrám na jednoduchém obdélníkovém půdorysu. Boční
kaple byly přistavěny až v pozdější době. Dodnes si chrám
zachoval svůj původní pozdně gotický vzhled. Výzdoba
interiéru má však renesanční, barokní a klasicistní prvky.
Původní gotická klenba se dochovala jen v kapli sv. Mikuláše
s gotickým portálem. Z mladšího období pochází čtyřboká
kamenná věž z let 1515-1530, Moravská kaple z roku 1611,
nová kostelní klenba a další prvky interiéru z XVIII. a XIX.
století. Nejcennějším prvkem chrámu je barokní obraz
„Zázračná Panna Maria Fryštátská” z roku 1694, jemuž se
přisuzuje mnoho zázračných uzdravení. V roce 2011 byly
v kapli sv. Mikuláše objeveny gotické malby datované do
15. stol., které představují dva cykly zachycující život a smrt
dvou světic, sv. Kateřiny a sv. Barbory.
Další zajímavou sakrální památkou Fryštátu je klasicistní
římskokatolický kostel sv. Marka z r.1774 (ul. Markova
13/7). Vznikl na místě dřevěného pohřebního kostela
z roku 1569 postaveného v blízkosti Horního předměstí
Fryštátu. Tento jednolodní chrám je postaven na půdorysu
obdélníku a je pokryt střechou. Po požáru Fryštátu v roce
1781 byl kostel značně poškozen a po zemětřesení v roce
1786 začaly praskat kostelní zdi. Po dalším požáru v roce
1823 shořela dřevěná střecha i s věží. V důsledku toho prošla
budova v letech 1823-1826 rozsáhlou rekonstrukcí. V letech
1994-1995 prošel kostel další rekonstrukcí, díky níž získal
svůj dávný lesk.
<37,3 km> - /5,9 km asfalt/

Odbočujeme na ul. Piotrowicką vedoucí do Skrbeńska,
u níž stojí kamenný kapličkový kříž z bílého mramoru
pocházející z II. pol. XIX. století. Je částečně omítnutý
a namalovaný. Ve vyklenuté středové části podstavce se
nachází Matka Boží a na kříži je postava Krista. Dále
pokračujeme po pěší a cyklistické stezce kulturního
dědictví „Po stopách zámků nad Petrůvkou”, překračujeme
hranice a vjíždíme do Petrovic u Karviné (223 m.n.m.).
K zajímavým sakrálním památkám Petrovic patří
římskokatolický kostel sv. Martina pocházející z r.1789

Kostel sv. Martina

foto: archiv města Karviná

a kamenný kříž Kalvárie z II. pol. XIX. století. Na přední
části podstavce je reliéf sv. Veroniky. Po levé straně stojí
socha Matky Boží a po pravé socha sv. Jana.
<28,8 km> - /6 km asfalt/

CZ

Kostel sv. Anny

foto: Fotobanka Těšínského Slezska

Dále projíždíme částmi obce Prstná a Dolní Marklovice
(226 m.n.m.), v nichž stojí za to si prohlédnout dřevěný
římskokatolický kostel Nanebevzetí Páně (Petrovice
u Karviné 24). První zmínky o této budově pochází
z roku 1360. V roce 1654 byl kostel odebrán protestantům
a předán farnosti v Zebrzydowicích. Původně byl kostel,
mající tři oltáře, zasvěcen sv. Mikuláši. Nyní má podobu

Ke konci dne jedeme ještě do jihozápadní části města,
abychom si v městské části Karviná-Doly mohli
prohlédnout jednu z nejneobvyklejších sakrálních památek

CZ

Kostel sv. Petra z Alkantary
foto: archiv města Karvina

nejen v regionu, ale i v celé České republice - „Ćeská Pisa”.
Opouštíme část Fryštát, nejprve jedeme z Masarykova
náměstí po ul. Karola Śliwky. Odbočujeme vlevo na
hlavní silnici probíhající centrem (ul. Ostravská/tř.
17. listopadu) a po několikakilometrové jízdě přijíždíme na
místo (231 m.n.m.).
„Ćeská Pisa” - tak je nazýván římskokatolický kostel
sv. Petra z Alkantary. Kostel pochází z r. 1736 (ul. Ostravská)
a byl postaven v barokním stylu. Nechal jej postavit
František Wilhelm Larisch na místě dřevěného kostela
svatého Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Jeho
jedinečnost spočívá nejen v jeho historické hodnotě,
ale zejména v okolnostech, které stavbu postihly
a natrvalo poznamenaly. Po zahájení těžby černého
uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem vytěženo
27 slojí v celkové mocnosti 46,82 metrů. Ještě na
začátku 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení
a byl určen ke zbourání. Jen díky rozsáhlé opravě
a zajištění kostela se podařilo ho zachránit. Avšak kvůli
těžbě černého uhlí, která trvala nepřetržitě od pol. XIX.
století, pod kostelem klesla půda o 37 m a jeho vychýlení
nyní činí 6,8° směrem na jih. Uvnitř můžeme zhlédnout
kamennou křtitelnici z I. pol. XV. stol. a obraz představující
patrona kostela, jenž je umístěn v presbytáři. Venku před
fasádou stojí socha Panny Marie z r. 1861 a vedle hlavního
chodu se nachází kamenný kříž z II. pol. XIX. století.
Na tomto místě končí náš cyklistický výlet.<42,3 km>
- /5 km asfalt/
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