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Šenovský park
a jeho památky

    Projekt Česká republika – Polsko, v rámci pro-
gramu „Překračujeme hranice“, funguje již řadu let. 
Šenovu se ve spolupráci s polskou Strumiení v rám-
ci tohoto   programu podařilo vybudovat mnohé, 
a tak jsme v roce 2019 uvítali možnost zachránit 
některé z překrásných, leč „zubem času“ pozname-
naných památek, které se nacházejí v šenovském 
„Zámeckém parku“. 
   Kolem budov šenovského zámku, které tvořily 

pomyslné centrum Šenova, začali v 17. století vytvá-
řet park tehdejší majitelé Skrbenští z Hříště. Stáva-
jící dotace však není cílena přímo na park, stromy, 
rostliny a zvířata, ale především na památky, které 
jsou jeho součástí. Patří k nim vstupní věžičky, kte-
ré od nepaměti tvořily jakousi „bránu“ do zámec-
kého areálu, a v nich na plechu malované obrázky 
sv. Anny a sv. Antonína. Poeticky se dá vyjádřit, že 
nejen na věžičkách samotných, ale především na 
plechových obrazech se „zub času“ vyřádil doko-
nale. Díky dotaci a umu akademické malířky paní 
Romany Balcarové se podařilo tato umělecká díla 
zachovat pro generace příští. Neodmyslitelnou sou-
částí tohoto byla úprava okolí a věžiček samotných, 
to vše pod bedlivým dohledem zástupců Památko-
vého úřadu v Ostravě. 
   Sochy třech světců, znázorňující sv. Floriana,     

sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého, bývaly sou-
částí zámeckého parku.  Ač „beznohé“ několikrát 
za dlouhou dobu své existence změnily své stanovi-
ště. I ony prošly restaurátorským zásahem a nyní je 
možno nejen je obdivovat, ale také v jejich blízkosti 
nacházet útěchu. 
  Účelem  naší skromné brožury však není popsat 

a předložit čtenáři restaurátorské zprávy či vyhod-
nocení projektu, ale seznámit jej s historií a součas-
ností památek, které se v parku a jeho okolí nachá-
zejí. Také pro tyto důvody jsme do naší publikace 
zařadili obrázky „božích muk“, či chcete-li křížů, 
které se v našem krásném městě nacházejí. Mnoh-
dy neznáme „ten“ důvod, proč je nechali lidé vysta-
vět a možná právě toto naše dílo pomůže k tomu, 
abychom to poznali a lépe pochopili život a činy 
našich předků. 
   Texty pro vás, milí čtenáři, připravili především 

pánové Milan Pastrňák a Zdeněk Šebesta, členové 
Historicko - letopiseckého aktivu, který pracuje 
při Šenovském muzeu a v daleko menším rozsahu 
pak také já, ředitelka Šenovského muzea. Nelehké-

ho úkolu grafické úpravy  a v neposlední řadě také 
mapy parku se ujal další náš kolega a člen HLA pan 
Jaroslav Bednář. 
   Nezbývá než popřát vám všem příjemnou četbu 

a těšit se na všechny postřehy a připomínky, které 
rádi uvítáme.

                                                         Simona Slavíková



Szonowski park 
i jego zabytki 

Projekt Republika Czeska – Polska, w ramach 
programu „Przekraczamy granice“, funkcjonu-
je już od wielu lat. W ramach tego programu, 
współpracując z polskim Strumieniem, udało 
się Szonowowi wiele wybudować. Kiedy w 2019 
roku nadarzyła się okazja uratowania niektórych 
pięknych, lecz „nadgryzionych zębem czasu” za-
bytków znajdujących się w szonowskim „Parku 
Zamkowym”, skorzystaliśmy z niej z radością.      
  W XVII wieku, ówcześni właściciele Szonowa, 

Skrbeńscy z Hrzisztie, wokół zamku i należących 
do niego budynków tworzących jakby centrum 
miejscowości, zaczęli zakładać park. Aktualna do-
tacja nie ma na celu zajmować się bezpośrednio 
przyrodą parkową, lecz przede wszystkim zabyt-
kami, które są jego elementami. Należą do nich 
dwa słupy bramne, które od niepamiętnych cza-
sów tworzą „bramę” wjazdową na teren zamku,     
a w nich malowane na blasze obrazy przedstawia-
jące św. Annę i św. Antoniego. Upływ czasu odcis-
nął swe piętno nie tylko na słupach, lecz także na 
namalowanych na blasze obrazach. Dzięki dotacji 
oraz umiejętnościom malarki akademickiej i kon-
serwatorki Romany Balcarovej udało się te dzieła 
zachować dla następnych pokoleń. Oprócz kon-
serwacji obrazów wykonano także remont słupów 
bramnych i uporządkowano ich otoczenie, wszy-
stko pod bacznym okiem przedstawicieli urzędu 
konserwatorskiego w Ostrawie (Památkový úřad). 
  Elementem parku zamkowego były również trzy 

rzeźby przedstawiające św. Floriana, św. Antonie-
go i św. Jana Nepomucena. Mimo że nieruchome, 
kilkakrotnie w czasie swojej egzystencji „wędro-
wały”, zmieniając swoje miejsce. Również one zo-
stały poddane zabiegom konserwatorskim i dzi-
siaj możemy je nie tylko podziwiać, ale również 
cieszyć się ich bliskością.  
  Celem naszej broszury nie jest przedstawienie 

Czytelnikowi opisu i dokumentacji konserwa-
torskiej czy oceny projektu, ale zaznajomienie z 
historią i obecnym stanem zabytków, które zna-
jdowały się w parku i jego okolicy. Dlatego też 
w naszej publikacji znalazły się przedstawienia 
„Bożej Męki”, inaczej krzyży przydrożnych, któ-
re znajdują się w naszej pięknej miejscowości. W 
wielu przypadkach nie wiemy, dlaczego zostały 
postawione. Być może nasza publikacja pomoże 
poznać oraz lepiej zrozumieć życie i działania na-

szych przodków. 
  Drodzy Czytelnicy, teksty z naszej publikacji 

zostały przygotowane przez panów Milana Pastr-
ňáka i Zdeňka Šebestę, członków stowarzysze-
nia Historický letopisecký aktiv, które działa przy 
szonowskim muzeum oraz w znacznie mniejszym 
stopniu przeze mnie, dyrektorkę Šenovskiego Mu-
zeum. Niełatwego zadania, opracowania graficzne-
go i wykonania mapy parku, podjął się inny nasz 
kolega i członek HLA, pan Jaroslav Bednář. 
  Na zakończenie życzę wszystkim Czytelnikom 

miłej lektury i oczekuję Państwa uwag i wniosków, 
których z chęcią wysłuchamy.

                                                        Simona Slavíková    
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Ohradní zeď

  Budeme-li v Šenově hledat nejstarší místo, pak 
jistě musíme za takové považovat cestičku vedou-
cí k chrámu Prozřetelnosti Boží. Kráčejíce po ní ve 
směru od bývalých panských stodol a pro současní-
ky od budovy zdravotního střediska, mineme dva 
zděné pilastry, které zdobí na plechu malované ob-
rázky svaté Anny, vyučující Pannu Marii a svatého 

Antonína Paduánského. Mohlo by se zdát, že zdě-
né pilastry tam, kde nyní stojí, vždy stávaly. Není 
to však pravda. Za dobu své existence po dvakráte 

změnily své původní místo, a to přesně tak, jak mů-
žete vidět v přiložené mapce na straně 15.
   Kroky předků i kroky současníků tak směřují 
do zámeckého parku, který byl podobně jako bu-
dova kostela obklopen zděnou ohradní zdí asi půl 
metru širokou a kolem dvou a půl metrů vysokou. 
Ohradní zeď už takřka neexistuje, zůstaly z ní jen 
chatrné torzovité zbytky, a tak nám nyní nic ne-
brání ve výhledu na park, jenž býval překrásnou 
zámeckou zahradou. Pohlédnout do ní, mimo do-
mácí panstvo, služebnictvo a zvané hosty, tak mohl 
případný poutník či zvědavec pouze škvírami mezi 

laťkovým plotem v jižní části za-
hrady. Tento umožňoval výhled 
na krajinu a louky obklopující 
řeku Lucinu. 
   Kdybychom se mohli vrátit 
v čase na již zmíněnou cestič-
ku, obklopenou nejprve z obou 
stran zděnou ohradní zdí, poz-
ději na levé straně vyměněnou 
za laťkový plot, viděli bychom 
snad nejčastěji kráčet po ní pana 
faráře, jdoucího naproti průvodu 
pohřebnímu, který se po obřadu 
kostelním zase touž cestou ubí-
ral na starý šenovský hřbitov.  
Mnozí nyní na tomto místě mo-
hou namítnout, že to tak vždy 
nebývalo, a budou mít pravdu, 
neb kostel Prozřetelnosti Boží 
není první šenovskou církevní 
stavbou. Na jeho místě stával 

kostel dřevěný, zasvěcený sv. Mikuláši, který byl 
obklopen hřbitovem, a snad z těchto dob pochází 
název „umrlá“ či „smrtná“ ulička  pro dnes již ne-

existující cestičku mezi farou 
a ohradní zdí, která se v těch 
místech, jako jedna z mála částí 
ohradní zdi, uchovala.     Těžko 
nyní spravedlivě posuzovat po-
hnutky našich předků, kteří, a 
věřím, že s radostí, v letech 1948 
a 1949 pozůstatky zbylé ohradní 
zdi kolem kostela zbourali. Taky 
už se asi nedozvíme, proč někte-
ré části zůstaly. 
   Na jedné z dobových fotografií 
můžeme vidět pozůstatek ohrad-
ní zdi, směřující k tzv. „Panské 
oratoři“, která byla v roce 2016 
opravena a dochovala se do dneš-
ních dnů.
  Na dvou zcela unikátních do-
bových snímcích známého še-
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novského fotografa pana Aloise Hrušky můžeme 
vidět nejprve pohled na onu cestičku ve směru od 
kostela. Z fotografie je zřejmé, že zeď pokračovala 
po pravé straně směrem ke kapličkám se svatými 
obrázky, až někde na úroveň ulic Kostelní a Vra-
clavské. Levá část ohradní zdi je „lomená“, končí 
ohradní „věžičkou“ vlevo nahoře a dolů pokračuje 
přibližně na úroveň fary. Druhý snímek, na kterém 
jsou rovněž kapličky či zděné pilastry vidět (v té 
době zhruba na úrovni ulic Kostelní a Vraclavská), 
je velmi unikátní především tím, že zachycuje dnes 
již neexistující „panské stodoly“ neboli „sypání“, jak 

se těmto budovám říkávalo. Tyto stodoly stály na 
svém místě zhruba od konce 18. století, kdy nahra-
dily původní dřevěnými došky pokryté staré stodo-
ly, které v dubnu roku 1894 vyhořely. V podobných 
časech jako ohradní zeď, zhruba kolem roku 1947, 
byly stodoly zbořeny. 
   Na dalších dobových fotografiích vidíme různé 

pozůstatky ohradní zdi. O její celkové velikosti si 
můžeme udělat představu z již výše zmíněné mapy.

    Inu, čas nezastavíme, a tak nezbývá než doufat, 
že nám zbytky ohradní zámecké zdi budou snad 
navždy připomínat ty, kteří žili za ní, také ty, kteří 
se za ni nikdy podívat nemohli a také nás ostatní, 
kteří se dnes již můžeme volně procházet místy, 
která pamatují staletí.

Mur ogrodzeniowy
  Szukając w Szonowie najstarszego miejsca, za-
pewne trafimy na dróżkę prowadzącą do kościoła 
Opatrzności Bożej. Idąc nią od dawnych stodół na-
leżących do majątku zamkowego, a dzisiaj od bu-

Nezvyklý pohled z jižní strany na katolický kostel Prozřetelnosti Boží s ještě zachovalou zámeckou ohradní zdí. Patrná je Márná 
(Smrtná, Umrlčí) ulička podél zdi. Po této cestě byli zemřelí doprovázeni na své poslední cestě. Foto z roku 1930

Niezwykły widok z południowej strony na kościół katolicki pw. Opatrzności Bożej z zachowanym jeszcze murem zamkowym.
Widoczna uliczka Márná (Smrtná, Umrlčí) ciągnąca się wzdłuż muru zamkowego. Drogą tą zmierzały kondukty pogrzebowe 

odprowadzające zmarłych na ostatniej drodze, fot. z 1930 r.
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dynku ośrodka zdrowia, miniemy dwa murowane 
słupy bramne z obrazami malowanymi na blasze i 
przedstawiającymi św. Annę nauczającą Marię oraz 
św. Antoniego Padewskiego. Można by przypuszc

zać, że murowane słupy bramne stoją w tym miej-
scu od początku swego istnienia. Jednak historia 
ich usytuowania jest jednak inna. W czasie swojego 
istnienia dwukrotnie zmieniły pierwotne miejsce, 

dokładnie tak, jak widać to na załączonej mapce na 
str. 15 
Kroki przodków i współcześnie żyjących ludzi 
zmierzają do parku zamkowego, który był tak samo 

jak budynek kościoła otoczony murem szerokości 
około 0,5 m i wysokości około 2,5 m. Murowane 
ogrodzenie już prawie nie istnieje, zachowały się 
wyłącznie jego drobne fragmenty i w ten sposób 
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można zajrzeć w głąb parku, który 
bywał kiedyś przepięknym ogrodem 
zamkowym. Niegdyś zaglądnąć do 
niego, oczywiście oprócz właścicie-
li, służby i zaproszonych gości, przy-
padkowy pielgrzym mógł wyłącznie 
przez szparę pomiędzy sztachetami 
drewnianego płotu od południowej 
strony ogrodu. Stamtąd roztaczał 
się widok na szeroki krajobraz z łą-
kami i płynącą przez Szonów jedyną 
rzekę, Łucynę.    
Gdyby cofnąć się w czasie na już 
wspomnianą dróżkę ograniczoną 
wtedy z dwu stron murem, spotkali-
byśmy na niej najczęściej proboszc-
za kroczącego na czele konduktu 
pogrzebowego zmierzającego po 
nabożeństwie żałobnym na stary 
cmentarz szonowski. 
 Wiele osób może powiedzieć, że 
tak nie było zawsze i będą miały 
rację, bowiem kościół Opatrzności 
Bożej nie jest pierwszą szonowską 
świątynią. Na jej miejscu stał wc-
ześniej kościół drewniany poświę-
cony św. Mikołajowi. Dookoła niego 
rozciągał się cmentarz i stąd zapew-
ne nazwa - „umrlá“ czy „smrtná“ - 
nieistniejącej już dzisiaj uliczki po-
między probostwem a murem, który 
właśnie zachował się w tym miejscu.



zeniową, a w dół dalej ciągnie się mniej więcej do 
poziomu budynku probostwa.
   Druga fotografia, na której widoczne są również 
słupy bramne (w tym okresie mniej więcej na wyso-
kości ulic Kostelní i Vraclavská), jest wyjątkowa, bo 
pokazuje nieistniejące już dzisiaj stodoły lub inac-
zej „sypání“ (spichlerze), jak je nazywano, należą-
ce do majątku. Stodoły nakryte strzechą stały tutaj 
mniej więcej od końca XVIII wieku, w kwietniu 
1894 roku spłonęły i zostały zastąpione nowymi. 
Mniej więcej około 1947 roku, podobnie jak mur, 
zostały wyburzone.
    Na następnych fotografiach widzimy pozostałoś-
ci muru ogrodzeniowego. O jego wielkości może-
my wnioskować na podstawie wcześniej już wspo-
mnianej mapy. 
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Trudno nam dzisiaj ocenić motywy, którymi ki-
erowali się nasi przodkowie, kiedy postanowili w 
latach 1948 i 1949 wyburzyć pozostałości muru 
otaczającego kościół. Pewnie nie dowiemy się już, 
dlaczego pozostawiono niektóre jego fragmenty. 
Na jednej historycznej fotografii możemy zobac-
zyć pozostałości muru ciągnące się w kierunku tzw. 
empory dla właścicieli, która w 2016 roku została 
wyremontowana i  zachowała się do dzisiaj.
  Na dwóch unikatowych fotografiach historycz-
nych znanego szonowskiego fotografa
pana Aloisa Hruški możemy zobaczyć ową uliczkę 
w kierunku od kościoła. Z fotografii wynika, że mur 
z prawej strony ciągnął się aż mniej więcej do ulic 
Kostelní i Vraclavská. Lewa część muru załamuje 
się, zakończona po lewej u góry wieżyczką ogrod-

  

Członkowie „Jednoty československého Orla” z Szonowa, w tle mur ogrodzeniowy. Foto około 1937 roku.

Členové Jednoty československého Orla ze Šenova, v pozadí zámecká ohradní zeď, zvaná parkán. Foto okolo roku 1937
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    Gospoda „Pod zámkem“, po lewej mur ogrodzeniowy jeszcze bez sklepu Baťa, pomiędzy gospodą „Pod zámkem“
   a „Šantarówką” prawdopodobnie znajduje się jeszcze stajnia zamkowa, fot. 1922 rok.

       Hostinec “Pod zámkem”, vlevo zámecká ohradní zeď ještě bez prodejny Baťa, mezi hostincem “Pod zámkem” 
       a “Šantarůvkou” je zřejmě ještě stojící panská konírna. Foto rok 1922 .

Původní cesta od hostince Pod zámkem, podél zámecké zdi, směrem nahoru k Šantarůvce. Vlevo Dům
obuvi Baťa, za ním v zahradě domeček holičství Jan Kratochvíl (1890-1970), za ním jedna ze zámeckých

hospodářských budov (dnes dům rodiny Dudíkových), nahoře na horizontu dům č. 311 rodiny Macečkových.

Dawna droga od gospody „Pod zámkem”, wzdłuż muru zamkowego, w górę w kierunku Šantarówki. Po lewej 
Dům obuvi Baťa, za nim w ogrodzie domek z fryzjernią męską Jan Kratochvíl (1890-1970), za nim jeden z zam-

kowych budynków gospodarczych (obecnie dom rodziny Dudíków), na horyzoncie dom nr 311 rodziny Macečków
Fot. około 1949 roku.



Pohled na kostel s pěkně viditelnou ohradní zdí před ním. Foto po roce 1912

Widok kościoła, mur ogrodzeniowy jest dobrze widoczny.

  Cóż, czasu nie uda nam się zatrzymać, a więc 
możemy tylko mieć nadzieję, że fragmenty zam-
kowego muru ogrodzeniowego będą nam na 
zawsze przypominać tych, którzy żyli za nim, 
także tych, którzy nigdy nie znaleźli się po jego 
drugiej stronie, a także nas wszystkich, którzy 
możemy spacerować swobodnie w miejscach, 
które pamiętają zamierzchłe czasy.
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Z historie Zámeckého parku v Šenově 
 

Historie Zámeckého parku v Šenově, jak již jeho název napovídá, je úzce spjata se zámkem, který po sta-
letí uprostřed něj stával. 
  Nejpravděpodobněji již v 16. století páni Sedlničtí z Choltic, kteří od roku 1531 Šenov drželi, započali na 

základech staré tvrze Šašků ze Šenova s výstavbou renesančního zámku.  
      Okolo roku 1575 získali Šenov páni Skrbenští z Hříště. V první polovině 17. století se šenovský zámek 

stal hlavním sídlem tohoto významného rodu.

1.  Jan Skrbenský z Hříště na Šenově a Hošťálkovech, těšínský 
maršálek, dosáhl  v roce 1658 povýšení do stavu svobodných 
pánů, šenovský zámek zvelebil a rozšířil o další budovy. Mezi 
léty 1617 až 1620  nechal vystavět zděnou budovu s bránou, 
která uzavírala zámecký areál ze severu. Lichoběžníkový pů-
dorys budovy upozorňuje na její vystavění na základech starší 
stavby. Jako  jediná ze zámeckých budov se však dochovala a  
stojí v parku dodnes. Umístěná je v ní Základní umělecká ško-
la v Šenově.    
   Ze zápisu  Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště, v jeho 

Knize pamětí, vyplývá, že mezi jednotlivými  budovami zá-
meckého areálu se nacházela zahrada:  „L. P. 1645, dne 1. julii, 
jdouce skerze zahradu z lázně, jest mně skerze čáry zle poslúže-
no, že jsem hrozné lámaní v hlavě, v nohách i v rukách měl…..“.
     Skutečnost, že zámecký areál sestával z několika budov, 

rovněž dokládá  jeho vyobrazení na vedutě Šenova, jejíž kres-
bu je možné klást do posledních desetiletí 17. století.                                                                

                                                  
                                                                                                         

obr. 1. Rozšířený erb svobodných pánů Skrbenských 
            z Hříště udělený Janu Skrbenskému  v roce 
            1658.

obr 2. Veduta Šenova vyobrazená  na mapě Těšínské-
           ho knížectví sestavené po roce  1675. Jedná se 
           o nejstarší,  doposud známé, zachycení vzhle-
           du šenovského zámku. Uložena v Národní kni-
           hovně v Praze. 

obr 3. Zámecká brána  dokazující jeho vystavění 
           v době renesance.

obr 4. Současný vzhled budovy ZUŠ v Zámeckém 
            parku. Foto: Z.Šebesta.       

obr 5. Půdorys budovy severní brány, nyní Základní  
           umělecké školy v Šenově, rozdělené  průjezdem. 

       

obr. 1

      obr. 2

                                                 obr. 2
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Historia Parku Zamkowego w Szonowie, o czym 
świadczy już sama nazwa, jest ściśle związana z 
zamkiem, który przez stulecia stał na jego tere-
nie.
 Najprawdopodobniej już w XVI wieku pa-
nowie Sedlniccy z Choltic, właściciele Szonowa 
od 1531 roku, rozpoczęli budowę renesansowego 
zamku na fundamentach starej twierdzy rodu 
Sasske z Szonowa.  
   Około 1575 roku Szonów stał się własnoś-
cią rodu Skrbeńskich z Hrzisztie. W pierwszej 
połowie XVII wieku szonowski zamek został 
główną siedzibą tego znaczącego rodu.
 Jan Skrbeński z Hrzisztie, marszałek ziemski 
Księstwa Cieszyńskiego, który w 1658 roku otrzy-
mał tytuł barona z predykatem z Szonowa na  

   Hošťálkovach i Szonowie, unowocześnił i roz-
budował zamek. Pomiędzy latami 1617 i 1620 kazał wybudować murowany budynek bramny, zamykający 
teren zamkowy od północy. Trapezowy rzut budynku może świadczyć o tym, że powstał na fundamentach 
starszej budowli,  jako jedyny zachował się i po dziś dzień stoi w parku zamkowym. 
     Z zapisków prowadzonych przez Krzysztofa Bernarda Skrbeńskiego z Hrzisztie w jego pamiętniku wyni-
ka, że pomiędzy poszczególnymi budowlami na terenie zamku znajdował się ogród: „L. P. 1645, dne 1. julii, 
jdouce skerze zahradu z lázně, jest mně skerze čáry zle poslúženo, že jsem  hrozné lámaní v hlavě, v nohách 
i v rukách měl…..“ (R. P. 1645, dnia 1 lipca, idąc przez ogród z łaźni…) O tym, że obszar zamkowy składał 
się z kilku budynków świadczy również weduta Szonowa, której powstanie przypada prawdopodobnie na 
ostatnie dziesięciolecie XVII wieku.                               
 
      
                                                                                                           

obr. 1   Herb złożony baronów Skrbeńskich z Hrzisztie 
            udzielony Janu Skrbeńskiemu w 1658 roku.

obr. 2  Weduta Szonowa przedstawiona na mapie 
            Księstwa Cieszyńskiego wykonana po 1675 roku.
            Jest to najstarsze, dotychczas znane przedstawienie  
            zamku szonowskiego.

obr. 3  Brama zamkowa powstała w okresie renesansu. 

obr. 4  Obecny wygląd budynku Podstawowej Szkoły 
            Artystycznej w Parku Zamkowym. Foto: Z.Šebesta       

obr. 5   Plan północnego budynku bramnego, obecnie 
             Podstawowa Szkoła Artystyczna w Szonowie, 
             z bramą przejazdową.

                                                                   
      

      

obr. 3

obr. 4

                                                       obr. 5
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       Ve století osmnáctém se šenovský zámek  stal rezidencí 
zemského hejtmana Těšínského knížectví, Karla Františka 
svodného pána  Skrbenského z Hříště. Tehdy došlo k nej-
výraznější přestavbě původního renesanční zámku. Stal 
se rozlehlým honosným šlechtickým sídlem ve stylu teh-
dejší doby, baroka. Vzhled zámku se celkově změnil. Str-
žena byla vysoká věž, renesanční arkády nahradilo dobové 
podloubí s uzavřenou chodbou v patře.  Uzavřený půdorys 
zámku byl rozšířen o nově k němu přistavěné objekty. Do-
šlo k propojení obytné části zámku s doposud samostatně 
stojící budovou s bránou, v níž byla umístěna správa šenov-
ského velkostatku. Zámek nikterak nevynikal architekto-
nickým provedením, udivoval však svou velikostí. Hlavní 
jednopatrová obytná budova lichoběžníkového půdory-
su byla 70 metrů dlouhá a 40 metrů široká s nádvořím o 
rozměrech  cca 40 x 20 metrů.  Nově vystavěná spojovací 
budova rozdělila prostranství okolo zámku na část jižní 
a severní. V jižní byla zřízená okrasná zahrada. Severní, 
s parkovou úpravou, volně přecházela do prostoru šenov-
ského zámeckého hospodářského dvora zabezpečujícího 
potřeby zámku. Nacházely se v něm konírny, chlévy, sýpky, 
kovárna, kolárna, kočárovna, budova určená k ubytování lidí ve dvoře trvale zaměstnaných, čeledínů, dě-
veček, kočích, drábů a podobně.   
Z jihu zámek obklopovaly okrasné zahrady založené na symetrickém barokním schématu. Pravidelné upra-
vené cestičky se setkávaly uprostřed zahrady, patrně zkrášlené sochou, neb fontánou. Zahrada umožňovala 
romantické procházky a odpočinek uprostřed nádherných květinových záhonů a mnohdy i cizokrajných    
a tropických rostlin.  
      Půdorys zámku včetně zahrady a parku je zakreslen na mapě Stabilního katastru, sestavené v lé-
tech 1824 až 1836. 

        
   V duchu baroka byla u zám-
ku patrně rovněž vystavěna tak 
zvaná „sala terrena“. Do zahra-
dy z jihu  otevřený sál se patr-
ně nacházel v budově směřující 
od zámku ke kostelu. Uzavírala 
okrasnou zahradu  mezi koste-
lem a zámkem ze severu.  
      Pro zřízení okrasné zahrady 
bylo rovněž využito prostorné 
zámecké nádvoří. Jeho podobu 
na počátku 20. století zachytily 
mnohé fotografie. Vysázeny zde 
byly okrasné rostliny a keře. Mís-
to obvyklé dlažby se na nádvoří 
nacházel trávník, upravené byly 
pouze cestičky směřující ke kru-
hové vodní nádrži, „bazénu“.  

obr. 6    Karel František sv. p. Skrbenský z Hříště
obr. 7    Detail fotografie zámeckého  nádvoří s vodní nádrží a cizokrajnými rostlinami  
obr. 8    Detail mapy Stabilního katastru z roku 1836 se zakreslenou okrasnou zahradou.
              Označené stavby: 1. zámek, 2. hospodářské budovy a plocha k nim náležící, 3. sala terrena, 5 skleník    
                                                                                                                                                                                                                             

                                             obr. 6

obr. 7
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 W XVIII wieku szonowski zamek stał się siedzibą starosty ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego, Karo-
la Franciszka barona Skrbeńskiego z Hrzisztie. Wtedy doszło do największej przebudowy renesansowego 
zamku, który stał się okazałą siedzibą w modnym wówczas stylu barokowym. Wygląd zamku uległ całkow-
itej zmianie. Wyburzono wysoką wieżę, renesansowe arkady na piętrze zamurowano, tworząc korytarz, 
a na parterze zastąpiono je podcieniami. Do dotychczasowego zamkniętego rzutu budowli dobudowano 
nowe obiekty. Połączono mieszkalną część zamku z dotychczas oddzielnie stojącą budowlą bramną, w 
której umieszczono administrację majątku ziemskiego. Zamek nie był architektonicznym arcydziełem, ale 
zadziwiał swoją wielkością. Główny budynek, jednopiętrowy, na rzucie trapezu, posiadał 70 metrów dłu-
gości i 40 metrów szerokości z dziedzińcem o wymiarach około 40 x 20 metrów. 
Nowo powstały łącznik rozdzielił przestrzeń wokół zamku na część południową i północną. W południowej 
założono ogród kwiatowy. Część północna z założeniem parkowym stopniowo przechodziła na teren fol-
warku zamkowego, który zabezpieczał potrzeby mieszkańców zamku. Znajdowały się tutaj stajnie, chlewy, 
spichlerz, kuźnia, warsztat kołodzieja, powozownia, budynek mieszkalny dla osób zatrudnionych na fol-
warku: czeladzi, dziewek służebnych, stangretów, rabów itd.      
    Od południa zamek otaczały ogrody kwiatowe założone na wzór symetrycznych francuskich ogrodów 

barokowych. Regularne ścieżki dochodziły do części centralnej ogrodu, prawdopodobnie udekorowanej 
rzeźbą lub fontanną. Ogród stanowił wymarzone miejsce do romantycznych spacerów oraz odpoczynku 
wśród szpalerów pięknych kwiatów i nierzadko egzotycznych i tropikalnych roślin.    
      Rzut zamku wraz z ogrodem i parkiem został odnotowany na mapie katastralnej z lat 1824-1836. 
    W pobliżu zamku prawdopodobnie znajdowała się też tzw. „salla terrena“. Sala strony południowej 

otwarta do ogrodu znajdowała się zapewne w budynku usytuowanym pomiędzy zamkiem a kościołem, 
zamykającym ogród francuski od strony północnej.   
   Również obszerny zamkowy dziedziniec został wykorzystany jako ogród kwiatowy. Jego wygląd z począt-

ku XX wieku upamiętniły licznie zachowane fotografie. Wysadzono tutaj rośliny ozdobne i krzewy. Zamiast 
tradycyjnego kamiennego bruku posiano trawnik, utwardzono wyłącznie ścieżki prowadzące do okrągłego 
zbiornika wodnego – „baseniku”. 

obr. 6  Karol Franciszek baron Skrbeński z Hrzisztie.                                                                                                       
obr. 7  Fragment fotografii dziedzińca zamkowego ze zbiornikiem wodnym i roślinami egzotycznymi.
obr. 8  Fragment mapy katastralnej z 1836 roku z zaznaczonym ogrodem. Oznaczenia budynków: 
            1- zamek, 2- budynki gospodarcze oraz teren należący do nich,  3- salla  terrena,  5- szklarnia.

                                                                           obr. 8
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 Oblíbeným doplňkem zámeckých zahrad byly 
exotické rostliny, palmy, citrónovníky, olivovníky, 
a mnohé další. Z důvodů jejich uskladnění 
v zimních měsících byly u zámků stavěny skleníky, 
neb oranžérie.  Sloužily však také k prozaičtěj š ím 
důvodům,  k  pěs tování  květ in a ze le -
niny.  U šenovského zámku  byly skleníky tři. 
Stávaly v hospodářské části areálu. Známá je pra-
vděpodobná podoba jednoho z nich vymalovaná 
na střeleckém terči barona Antonína Skrbenského 
z Hříště.    
    Současnou dominantou Zámeckého parku je še-

novský kostel Prozřetelnosti Boží. Nádherná pozd-
ně barokní stavba doplňovala poměrně strohou ar-
chitekturu zámku. Třívěžový chrám nechal rovněž 
vystavět Karel František sv. p. Skrbenský z Hříště. 
Letopočet výstavby kostela, rok 1764, byl donedáv-
na zaznamenán v jeho štítu.  
       

obr. 9

                                                                 obr. 10

obr. 9   Střelecký terč barona Antona Skrbenského,  
             uložený ve Slezském muzeu v Opavě.

obr. 10  Průčelí šenovského kostela Prozřetelnosti  
             Boží. Foto: Z. Šebesta

obr. 11   Zaznamenání letopočtu výstavby kostela  
             v jeho štítu.  Pod ním vyobrazení oka Boží
             Prozřetelnosti.
obr. 12  Boční pohled na kostel.
             Foto: Z. Šebesta  
 obr. 13 a 14 
             Portréty Otty Amadea sv. p. Skrbenského   
             z Hříště  a jeho manželky Antonie, rozené 
             hraběnky Podstatské   z Prusínovic    

                               obr. 11
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   Ulubionym uzupełnieniem ogrodów zamkowych były rośliny egzotyczne, palmy, drzewka cytrynowe, 
oliwkowe i wiele innych. Dla ich przezimowania budowano szklarnie i oranżerie, które służyły też do bard-
ziej prozaicznych celów – uprawy kwiatów i warzyw. Przy zamku szonowskim znajdowały się trzy szklarnie 
usytuowane w części gospodarczej. Znany jest prawdopodobny wygląd jednej z nich znajdujący się na tar-
czy strzeleckiej barona Antoniego Skrbeńskiego z Hrzisztie.    
 

     Obecnie dominującym elementem Parku Zamkowego jest kościół Opatrzności Bożej. Wspaniała późno-
barokowa budowla była przeciwwagą dla stosunkowo surowej architektury zamku. Trójwieżową świątynię 
kazał wybudować Karol Franciszek baron Skrbeński z Hrzisztie. Datę 1764 rozpoczęcia jego budowy umie-
szczono w chronogramie na fasadzie kościoła. Znajdowała się tam do niedawna.   
      
      
      
 
10.  Fasada szonowskiego
      kościoła Opatrznościci Bożej. 
      Foto: Z. Šebesta

11.  Chronogram z datą rozpoczęcia 
      budowy kościoła. Pod nim 
      przedstawie Oka Bożej Opatrz-
      ności. 
      
12. Widok boczny kościoła. 
      Foto: Z. Šebesta  

13. i 14. 
      Portrety Otty Amadeusza 
      barona Skrbeńskiego z Hrzisztie
      i jego żony Antoniny, 
      z domu hrabiny Podstatskiej 
      z Prusinowic.    
    

    obr. 13 obr. 14

obr. 12
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    Šenovský kostel zasvěcený Prozřetelnosti Boží byl patrně postaven v místě staršího kostela sv. Miku-
láše. Stavba chrámu však byla pojata velkolepě, měl připomínat slávu rodu pánů Skrbenských z Hříště. 
Na čtyřech nosných pilířích kostela jsou umístěny basreliéfy pánů Skrbenských, kteří na věky odpočívají 
v jeho kryptě. 
      Na výzdobě interiéru chrámu se podíleli významní moravští a slezští umělci té doby, František Sebas-
tini, Johann Schubert, Johann Jablonský. Pro svou nádheru a okázalost bývá kostel Prozřetelnosti Boží 
nazýván „Barokní perlou Slezska“. Chrám byl celkově dokončen až po smrti zakladatele jeho synem Ottou 
Amadeem sv. p. Skrbenským z Hříště. Dne 9. 8. 1772 byl slavnostně vysvěcen vratislavským biskupem 
Filipem Schaffgotschem.

                                                                                                                              

       Ze situování kostela, který je navzdory zvyklos-
tem svým průčelím s hlavním vchodem obrácen 
k východu, tudíž k zámku, je možné usuzovat, 
že byl postaven až po přestavbě zámku. Z  archi-
tektonického hlediska doplňoval zámecký are-
ál, avšak až do padesátých let 20. století byl od 
něj oddělen ohradní zdí. Ze zámeckého parku 
k němu vedla jen malá branka. 

      Panstvo se bohoslužeb v kostele účastnilo odděle-
ně od prostých lidí, na pro ně vyhrazené „Panské 
oratoři“. Vstupovalo se do ní zastřešeným schodi-
štěm, neseným zděným obloukem, přímo ze zá-
meckého parku. 

      
15., 16., 17., 18.  Basreliéfy pánů  Skrbenských 

       z Hříště, umístěné  v kostele.   

19.  Interiér kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově.
        Foto: Karel Smyček

20.  Historický pohled na kostel v Šenově s ohradní  
        zdí okolo něj, po provedení  parkových úprav před     
        ním. 

 21.  Část kostela se zastřešeným schodištěm   
        vedoucím ze Zámeckého parku na Panskou  oratoř.           
        Foto: Milan Pastrňák
      

       obr. 15       obr. 16          obr. 17  obr. 18

                                                 obr. 19
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  Szonowski kościół pw. Opatrzności Bożej 
najprawdopodobniej został wybudowany na 
miejscu starszego kościoła św. Mikołaja. 
  Budowla została zaplanowana z rozma-

chem, miała podkreślać sławę rodu baronów 
Skrbeńskich z Hrzisztie. Na czterech filarach 
kościoła zostały umieszczone płaskie reliefy 
baronów Skrbeńskich, którzy spoczywają w 
jego krypcie. 
 Budowa kościoła została zakończona dopi-

ero po śmierci inicjatora budowy świątyni, 
przez jego syna Ottona Amadeusza barona 
Skrbeńskiego z Hrzisztie. Dnia 9 sierpnia 1772 
roku świątynię poświęcił biskup wrocławski 
Filip Schaffgotsch.
  Z usytuowania kościoła, który wbrew tra-

dycji zwrócono fasadą z głównym wejściem 
na wschód, a więc w stronę zamku, można 
przypuszczać, że budowę rozpoczęto dopiero 
po przebudowie zamku. Pod względem archi-
tektonicznym stanowił uzupełnienie całego 
areału zamkowego, ale aż do lat 50. XX wieku 
oddzielał go od niego mur z niewielką furtką. 
Baronostwo uczestniczyło w nabożeństwach, 
zasiadając w specjalnie do tego celu zaprojek-
towanej loży, tzw. emporze. Wejście do niej 
prowadziło bezpośrednio z parku zamkowego 
przez zadaszoną klatkę schodową wspartą na 
murowanym łuku.      
                                         

15.,16.,17., 18.  Reliefy baronów Skrbeńskich 
       z Hrziszcze umieszczone w kościele.   

19.  Wnętrze kościoła Opatrzności Bożej 
       w Szonowie. Foto: Karel Smyček

20.  Dawny widok kościoła w Szonowie   
       z murem wokół niego, po wprowadzeniu 
       założeń parkowych przed nim. 

21.   Część kościoła z zadaszoną klatką 
       schodową prowadzącą z Parku Zamkowego 
       na emporę. 
       Foto: M. Pastrňák

      
    

obr. 20

obr. 21
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Barokní přestavba zámku spojená se  za-
ložením okrasné zahrady a parku v tiskla 
zámeckému areálu jeho základní podo-
bu. 
  V druhé polovině 19. století, patrně za 
Antonína sv. p. Skrbenského z Hříště, 
však došlo k další, tentokráte empíro-
vé, přestavbě zámku. Zámek byl jaksi 
„zmenšen“. Zbořeny byly objekty k němu 
přistavěné v 18. století. Od obytné části 
byla  oddělena budova správy velkostat-
ku, nazývaná rovněž  úřednickou neb 
obchodní budovou.  V její jedné polovi-
ně se nacházely kanceláře, ve druhé byt 
správce. Na budovu navazovala konírna 
a kočárovna.                                   
      Okrasná zahrada byla změněna v park. 
Na mapě III. vojenského mapování sesta-
vené v létech 1876 až 1892 již anglický 

park obklopoval celý zámek.  
      V roce 1867 baron Antonín Skrbenský z Hříště zámek, včetně šenovského velkostatku a dalších objektů 
k němu náležících, prodal paní Fanny Fatton, rozené Hein. Od její dcery Emy Marie a jejího manžela 
C. K. majora Josefa Aresina koupil v roce 1893 zámek s velkostatkem hrabě Jindřich Larisch-Mönnich. Pro 
nového majitele byl zajímavý hlavně  z hospodářského hlediska, polnosti a lesy k němu náležící. O provoz 
zámku v Šenově neměl zájem. V době I. světové války jeho syn, Bedřich Larisch,  nechal ze šenovského 
zámku odvézt na svá sídla Solce v Ráji a Fryštátu jeho veškerý mobiliář včetně rozsáhlé knihovny. 
      Vzhled šenovského zámku na konci 19. a počátku století 20. již bylo možné zachytit fotografií.  Z období 
po roce 1900 do roku 1927 se jich dochovalo  několik. 
      

22. Šenovský zámek na fotografii z roku 1922  
      Pohled od východu. Foto Josef Kostial
23. Šenovský zámek – pohled ze 
      severozápadu.
24. Detail mapy III. vojenského mapování. 
25. Vzhled průčelí budovy správy 
      šenovského velkostatku.
26. Konírna u správní budovy   
      velkostatku.
27. Šenovský zámek z pohledu od 
      jihovýchodu
28. Zámecké nádvoří
29. Jedna z několika knih, která byla 
      původně součástí zámecké 
      knihovny Skrbenských (razítko)
      v Šenově, nyní se nacházející na 
      zámku ve Fryštátě.
30. Šenovská zámecká knihovna.
31. Gotická komnata na zámku v Šenově.
32. Mramorová deska stolu ze šenovského 
      zámku s vyobrazením znaku pánů 
      Skrbenských z Hříště se nyní nachází 
      v Těšínském muzeu.
33, 34. Zámecké komnaty šenovského zámku.

           

                                                                obr. 22

                                                                  obr. 23
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   Barokowa przebudowa zamku połączona z założeniem ogro-
du francuskiego wpłynęła na ogólny wygląd całego terenu 
zamkowego. W 2. połowie XIX wieku, prawdopodobnie za An-
toniego barona Skrbeńskiego z Hrzisztie, doszło do dalszych 
zmian budowlanych. Zostały wyburzone obiekty dobudowane 
w XVIII wieku, co spowodowało jakby zmniejszenie budynku 
zamkowego. Od części mieszkalnej oddzielono budynek ad-
ministracyjny, nazywany też urzędniczym lub handlowym. W 
jego jednej połowie znajdowały się biura, w drugiej mieszkanie 
zarządcy. Do budynku przylegały stajnia i powozownia. 
Ogród francuski został zmieniony w park. Na mapie z III mapo-
wania wojskowego z lat 1875-1892 cały zamek otaczał już tylko 
park.  
    W 1867 roku Antoni Skrbeński z Hrzisztie sprzedał zamek 
wraz z szonowskim folwarkiem i pozostałymi obiektami na-

leżącymi do majątku pani Francisz-
ce Fattoni von Heim. Jej córka Ema 
Maria wraz z mężem c.k. majorem 
Józefem Aresinem w 1893 roku spr-
zedała majątek hrabiemu Henry-
kowi Larischowi-Mönnichowi. 
Nowego właściciela interesowały pr-
zede wszystkim pola uprawne i lasy 
przynależące do majątku, funkcjo-
nowanie zamku nie było w jego eko-
nomicznym interesie. W okresie I 
wojny światowej jego syn, Fryderyk 
Larisch, kazał przewieźć z zamku 
wszelki inwentarz, łącznie z obszer-
ną biblioteką, do swoich siedzib w 
Solcy, Raju i Frysztacie.  
Pod koniec XIX i na początku XX 

wieku pojawiają się fotografie przedstawiające zamek w Szonowie. Z okresu po roku 1900 do 1927 roku 
zachowało się kilka. 

                                      obr. 25

                                                                      obr. 26

                                                                          obr. 24

                                obr. 25
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                                                                  obr. 27
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22.   Zamek szonowski na fotografii z 1912 roku. 
        Widok od wschodu. Foto Josef Kostial.

23.   Zamek szonowski, widok od północnego 
        zachodu.

24.   Fragment mapy z III mapowania wojsko-
        wego.

25.   Widok fasady budynku administracyjnego 
        szonowskiego majątku. 

26.   Stajnia koło budynku administracyjnego.

27.   Zamek szonowski od strony południowo-
        wschodniej.

28.   Dziedziniec zamkowy.

29.   Jedna z książek, która pierwotnie znajdo-
        wała się  w bibliotece zamkowej Skrbeń-
        skich w Szonowie, o czym świadczy 
        pieczęć. Obecnie na zamku we Frysztacie.

 
       
       
                           
                       
              
    
          

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
      
      
      

      

                                                          

30.      Szonowska biblioteka zamkowa.
                                                                                              
31.       Komnata gotycka na zamku w Szonowie.

32.      Marmurowy blat pochodzący ze stołu z zamku szonowskiego           
           z przed stawieniem herbów baronów Skrbeńskich z Hrzisztie.  
           Obecnie w Muzeum Czesko-Cieszyńskim.
  
33, 34. Komnaty zamku w Szonowie.
      

obr.31
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                                                         obr. 33                                                obr. 34
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Na konci I. světové války bylo v zámku 
ubytováno vojsko. Nejdříve maďarští 
huláni a následně českoslovenští dob-
rovolníci. Vojáci zámek značně poško-
dili. Dřevěná konstrukce střechy zám-
ku jim posloužila jako zdroj topného 
dříví. Do zámku začalo zatékat. Pod-
máčení zdiva způsobilo na několika 
místech jeho sesutí.  Zkázu následně 
dokončili v něm ubytovaní zemědělští 
dělníci velkostatku, kteří vytrhali pod-
lahy, dřevěné obložení a vše, co v zám-
ku ještě  zbylo. 
V  roce 1927 byl proto  zámek, po doho-
dě majitele s obecním úřadem v Šeno-
vě, jakožto hygienicky závadný a zdraví 
nebezpečný, pro další využití  nezpů-
sobilý, stržen. Stavební materiál byl vý-
hodně rozprodán drobným zájemcům.  
    Následně se ruiny rozbořeného a ro-
zebraného zámku, zbytky zdí a sklepe-
ní, asi po čtvrt století nacházely před 
kostelem a budovou správy velkostat-
ku.
                                                                                                              
35. Pohled na rozpadající se zámek ze  
      severozápadu. 
36. Zámecké nádvoří s hromadami 
      cihel u kašny
37. Rozpadající se jižní průčelí zámku.
38. Z části rozebrané východní křídlo    
      zámku.  
39. Rozebrané nároží zámku. Pohled  
      z nádvoří.
40. Místní občané rozebírající šenovský                             
      zámek.

      
      
      
      
    
    

                                                                obr. 36

                                                                  obr. 35

                                                                                                               obr. 37



34

   Pod koniec I wojny światowej 
w zamku zostali zakwaterowani 
żołnierze. Najpierw węgierscy 
ułani, a później czescy ochotnicy. 
Zamek został znacznie zniszc-
zony przez kwaterujące w nim 
wojsko. Drewniana konstrukcja 
dachowa zamku posłużyła jako 
drewno opałowe i do obiektu 
zaczęła ciec woda. Nasiąknięcie 
murów wodą spowodowało w 
kilku miejscach ich zawalenie. 
Po wojnie ostatecznej dewastacji 
dokonali zakwaterowani tutaj ro-
botnicy rolni zatrudnieni w ma-
jątku, którzy powyrywali podło-
gi, zniszczyli drewniane boazerie 
i pozostałości z wyposażenia 
zamku. 
   Dlatego w 1927 roku, na mocy 
porozumienia właściciela z Ur-
zędem Gminny w Szonowie, 
zamek został zburzony. Taką 
decyzję podjęto z uwagi na tra-
giczne warunki higieniczne, nie-
bezpieczne dla życia i zdrowia 
oraz stan budowli nienadający 
się do dalszego użytku. Materiał 
budowlany z rozbiórki został po 
dobrej cenie sprzedany zaintere-
sowanym.     
  Przez następne ćwierć wieku 
ruiny po wyburzonym zamku, 
resztki murów i sklepień zna-
jdowały się przed kościołem 
i budynkiem administracyjnym 
majątku.   

35. Widok popadającego w ruinę zamku   
      od północnego zachodu. 

36. Dziedziniec zamkowy ze stertą cegieł  
      koło studni.

37. Rozpadająca się południowa elewacja 
      zamku.

38. Częściowo rozebrane wschodnie 
      skrzydło zamku.  

39. Rozebrany narożnik zamku. 
      Widok z dziedzińca.

40.  Miejscowi rozbierający szonowski  
       zamek.
 

                                                                     obr. 38

                                                                      obr. 39

                                                                    obr. 40
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    V padesátých letech minulého století 
bylo zbořeniště splanýrováno. V prostoru 
před kostelem a budovou tehdejšího ná-
rodního výboru tak vznikla rovinatá plo-
cha, na níž byla navezena zemina, zaset 
trávník a vysázeny stromy. V místě šenov-
ského zámku vznikl nový park, navazují-
cí na historickou parkovou úpravu okolí 
zámku, který vyhlíží zcela přirozeně, jako 
by zde existoval od pradávna. 
    Po rozlehlém šenovském zámku ne-

zbylo ani stopy, jen terénní nerovnost. 
Krátký příkrý svah, z jehož vzhledu je 
zřejmé jeho umělé navršení, napovídá, že 
jsou v něm ukryty pozůstatky zámeckého 
zdiva.  
    V centrální části nového parku, prav-

děpodobně jako připomínka zaniklého 
zámku, byla vystavěna fontána. Avšak 
pouze opracovaný kámen, šestiboká hla-
vice, z níž kdysi tryskala voda,  skuteč-
ně pochází ze zámku.  Do fontány byly 
nasazeny ryby. Návštěvníci parku, snad 
okouzlení  krásou parku, do nádrže házeli 
drobné mince. V současnosti je okrasa 
nového zámeckého parku,  fontána, již 
několik let nefunkční, bez vody.

41. Centrální část parku před kostelem,  
      nově založena po roce 1950.
      Foto: Z. Šebesta

42. Terénní nerovnost v místě jižního  
      průčelí zámku. Foto: M. Pastrňák

43. Idylické zobrazení šenovského 
      kostela. Hromady sněhu předním                
      zakrývají zbořeniště zámku.

44. Brigády mládeže, která prováděla 
      úpravy zámeckého parku.

45. Nově vystavěná kašna, neb fontána 
      uprostřed parku..

46. Pohled od fontány na budovu ZUŠ 
      Viléma Wünscheho. 
      Foto: Z. Šebesta

    
   

                                                              obr. 41

                                                                     obr.  42
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41. Centralna część parku przed kościołem, 
      nowo założona po 1950 roku.

42. Nierówności terenowe w miejscu południo-
      wej elewacji dawnego zamku.

43. Idylliczne przedstawienie szonowskiego  
      kościoła. Zwały śniegu przed nim zakry-
      wają ruiny zamku.

44. Grupy młodzieży, która zajmowała się
       porząd kowaniem parku zamkowego.

45. Nowo wybudowana fontanna.

 

   W latach 50. minionego wieku 
ruiny zostały uporządkowane                         
i zrównane z ziemią. W ten sposób 
na terenie przed kościołem i bu-
dynkiem ówczesnego urzędu Miej-
scowej Rady Narodowej powstał 
płaski teren, na który nawieziono 
ziemię, zasiano trawnik i posad-
zono drzewa. W miejscu dawnego 
zamku szonowskiego powstał nowy 
park nawiązujący do historycznego 
założenia parkowego. Jego natural-
ny wygląd sprawia dzisiaj wrażenie, 
jakby istniał tutaj od wieków. 
   Po rozległym szonowskim zamku 

nie ma śladu, pozostało tylko trochę 
nierówności w terenie, krótkie stro-
me zbocze, które może świadczyć 
o ukrytych w nim pozostałościach 
murów zamkowych.    
  W części centralnej nowego parku, 

zapewne jako wspomnienie o nieist-
niejącym już zamku, zainstalowano 
fontannę, wykorzystując sześcio-
boczną głowicę jako jedyny element 
ocalały z dawnego zamku, z której 
kiedyś tryskała woda. Fontannę za-
rybiono, a przychodzący tutaj goś-
cie, zapewne zachwyceni urokiem 
nowego parku zamkowego, wrzucali 
do niej monety. Od kilku lat ozdoba 
nowego parku, pozbawiona wody, 
jest nieczynna.

                                                                obr. 43

                                                                  obr. 44

                                                                 obr. 45



37

   Bývalá budova správy šenovského 
velkostatku se po II. světové válce sta-
la sídlem Místního národního výboru 
v Šenově. Za tímto účelem byly usku-
tečněny další přestavby této budovy. 
Její fasádu vyzdobil národní umělec 
akademický malíř Vilém Wünsche 
sgrafity. 
   Renomovaný park, tehdy nazvaný 

„Československé armády“, byl v pa-
desátých až sedmdesátých letech 20. 
století využíván k pořádání lidových 
slavností. V parku za  budovou tehdej-
šího národního výboru byl vytvořen 
jakýsi přírodní amfiteátr, postavena 
tribuna a upravena plocha pro diváky. 
Uskutečňovala se zde  různá kulturní 
vystoupení. Koncertovaly zde hudební 

s k u p i ny,  a m f i te á t r  s l o u ž i l  j a ko  l e t n í 
kino. Konaly se zde Dětské radovánky, či spar-
takiádní cvičení. Po několik let se v tomto par-
ku scházely prvomájové průvody, a to nejen ze 
Šenova, ale i z okolních obcí, a pořádaly  se ve-
selice. Určitou dobu byl park nad budovou ZUŠ 
hlavním místem konání Šenovských jarmarků. 
   Po  roce 1994, v němž došlo k přemístění 
obecního úřadu  do nově vystavěné radnice na 
náměstí a po zaregistrování Zámeckého par-
ku v Šenově jako významného krajinného prv-
ku v roce 2008, společenský život v parku ustal.                                                                                                      

46. Pohled od fontány na budovu 
      ZUŠ Viléma Wünscheho. 
      Foto: Z. Šebesta

47. Historická fotografie průčelí  
      budovy Místního národního 
      výboru v Šenově.

48. Oslavy desátého výročí  
      osvobození konané v parku.

49. Současný vzhled bývalého 
      amfiteátru v šenovském  parku.    

50. Průčelí Šenovské radnice na 
      náměstí. Foto: M. Pastrňák

                                                      obr. 47

                                                                    obr. 46

                                                                     obr. 48
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   Dawny budynek administracyjny 
szonowskiego majątku po II wojnie 
światowej stał się siedzibą Miejscowej 
Rady Narodowej w Szonowie. W tym 
celu dokonano jego przebudowy. Fa-
sada została ozdobiona sgraffitem 
autorstwa malarza akademickiego 
Viléma Wünscha. 
   W odnowionym parku, nazwanym 

„Armii Czechosłowackiej”, w trzecim 
ćwierćwieczu XX wieku odbywały 
się uroczystości ludowe. W parku 
za ówczesnym budynkiem urzędu 
stworzono coś na wzór amfiteatru. 
Wybudowano trybunę i urządzono 
miejsce dla widzów. Odbywały się 
tutaj różne imprezy kulturalne, kon-
certowały zespoły, działało kino let-
nie, organizowano festyny szkolne, a także ćwiczenia spartakiadowe. Przez kilka lat schodziły się w tym 
miejscu pochody pierwszomajowe, nie tylko z Szonowa, ale również z okolicznych miejscowości i bawiono 
się na majówce.  
   Przez pewien czas w parku rozcią-

gającym się powyżej budynku szkoły 
artystycznej odbywały się Szo-
nowskie Jarmarki. 
Po 1994 roku, kiedy Urzędu Gmin-
ny został przeniesiony do nowo 
powstałego Ratusza na rynku i po 
zarejestrowaniu w 2008 roku Parku 
Zamkowego w Szonowie jako ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego 
(významný krajinný prvek), życie to-
warzyskie w parku ustało.

46.   Widok od strony fontanny na budynek  
        PSA im. Viléma Wünschego. 
        Foto: Z. Šebesta

47.   Fotografia historyczna fasady Mie  
        jscowej Rady Narodowej w Szonowie.

48.   Uroczystości 10. rocznicy wyzwolenia, 
         odbywające się w parku.

49.   Współczesny wygląd dawnego amfiteat-
         ru w szonowskim parku.    

50.    Fasada Ratusza na rynku w Szonowie.  
         Foto: M. Pastrňák.

       

                                                                obr. 49

                                                                     obr. 50



51. Průčelí Základní umělecké školy v Śenově  Foto Z. Šebesta
52. Fotografie ze sázení Pamětní lípy v Zámeckém  parku v roce 2018  Foto: Z. Šebesta 
53. Dětské hřiště v parku. Foto: Z. Šebesta
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   Pro historickou budovu v Zámeckém parku bylo 
nalezeno smysluplné využití. Byla v ní umístěna 
Základní umělecká škola Viléma Wünscheho v Še-
nově, která je v ní dodnes. Při jejím zřízení došlo 
k její další přestavbě. Využito bylo i podkroví budo-
vy. Následně byla zateplena, část sgrafit národního 
umělce V. Wünscheho odstraněna. Průjezd budo-
vou byl uzavřen mřížemi. 
    V posledních létech začal být park opět využíván 
veřejností. Na parkovišti, na jeho okraji, bývají pra-

videlně v době šenovských jarmarků umísťovány 
houpačky, kolotoče a různé pouťové atrakce. V roce 
2018 se zde konal Dětský den a také oslava připo-
menutí stoletého výročí založení naší republiky. 
Přímo v Zámeckém parku byla zasazena pamětní 
lípa republiky. V parku bylo postaveno dětské hři-
ště. 
    V poslední době bylo započato s obnovou dřevin 
v parku. Vydlážděny byly hlavní chodníky.  Parku se 
dostává nového vzhledu a nového života. 

                                                                          obr. 52

                                                                         obr. 51



    Dla historycznego budynku administracyjnego w parku zamkowym wymyślono sensowne wykorzysta-
nie, umieszczono w nim Podstawową Szkołę Artystyczną im. Viléma Wünschego w Szonowie, która funk-
cjonuje tutaj do dzisiaj. Doszło wtedy do kolejnej przebudowy, w czasie której przystosowano do użytku 
również poddasze. Podczas prac ociepleniowych usunięto część sgraffita artysty V. Wünschego, a bramę 
przejazdową zakratowano. 
   W ostatnich latach park ponownie ożył. Na parkingu, na jego skraju, w czasie Szonowskiego Jarmarku, 

stoją huśtawki, karuzele i różne atrakcje jarmarczne. W 2018 roku odbywały się tutaj Dzień Dzieci oraz 
uroczystość upamiętniająca stulecie powstania Republiki. W parku wysadzono pamiątkowe drzewo – Lipę 
Republiki.
   W parku urządzono plac zabaw, w ostatnim czasie rozpoczęto wysadzanie nowych drzew, wybrukowa-

no główne ścieżki. Park zyskuje nowy wygląd i ożywa na nowo.  

                             51. Fasada Podstawowej Szkoły Artystycznej w Szonowie. Foto Z. Šebesta  
                             52. Fotografia przedstawiająca wysadzanie Lipy Republiki w Parku Zamkowym w 2018 roku.
                             53. Plac zabaw w parku.  Foto: Z. Šebesta
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                   Život Zámeckého parku 

    Po staletí patřil park, či lépe panská zahrada, k hlavnímu dvoru Skrbenských z Hříště. Zahrada byla po-
stupně osázena stromy, které pak staletí rostly za zdmi dvora. Dnes už letití obři jsou padlí a v parku začína-
jí růst stromy mladé. Park je nyní prosvětlený a bude trvat léta, než nové velké koruny zastíní letní slunce. 
Torzo kmene nejstaršího stromu, buku červenolistého, ještě stojí v kořenech, ale už brzy kmen své kořeny 
opustí. Ještě v parku roste několik starších stromů, jasanů, lip, dubů, jilmů, javorů, ale ty nejsou tak leti-
tými, jako byl buk červenolistý a další stromy podobně pamatující dlouhou historii parku.  Některé z nich 
také porazila vichřice. Poslední vzácný strom svým skromným vzhledem unikal dlouho lidské pozornosti 
i povětrnostem. Pouze v brzkém jaru (březen - duben) rozkvétá bez listí a může budit pozornost teprve v 
docela nedávné době objevený dřín v Zámeckém parku. Je to velmi starý strom, který byl znám možná něko-
mu už i dříve, ale patrně prvním odborníkem, který tento zajímavý keřovitý nenápadný strom, ukrytý pod 

korunami velikánů, objevil a určil, 
byl Petr Pavlík v roce 2012. On také 
sdělil poznatek, proč mohl strom 
tak dlouho v parku růst. K životu 
svému totiž potřebuje dostatečný 
přísun vápníku, teplé a suché místo. 
Vápník dodávala kořenům stromu 
vápenná malta a omítka ze zámecké 
zdi, při níž těsně dřín vyrostl. Nyní 
už jsou při kořenech dřínu pod kos-
telem Prozřetelnosti Boží jen zbytky 
zdiva. Zatím dřín, ten tuhý strom, 
roste dál částečně skrytě a patrně 
on je nyní nejstarším stromem v Zá-
meckém parku.

“Dřín obecný je rozkladitý keř nebo strom 
dorůstající výšky až 7 metrů.  Dřevo je vel-
mi tvrdé. Kmen může mít u země průměr 
až 25 cm. Žluté oboupohlavní květy se roz-
víjejí před olistěním v březnu a dubnu, něk-
dy i dříve. Plodem je červená, lesklá, 10 až 
30 mm dlouhá peckovice, obsahující žlu-
tohnědou podélně rýhovanou podlouhlou 
pecku. Celkový areál rozšíření dřínu obec-
ného zahrnuje teplejší oblasti Evropy a ji-
hozápadní Asii. Centrum jeho výskytu je v 
Malé Asii a na Balkáně. Jedná se o starou 
kulturní rostlinu a je možné, že na českém 
území není zcela původní. Je to teplomilná 
a suchomilná dřevina, rostoucí převážně na 
kamenitých, mělkých a vysýchavých půdách 
na zásaditých podkladech. Je to charakter-
istický prvek lesostepní xerotermní vege-
tace (svaz Quercion pubescenti-petraeae) a 
společenstev teplomilných křovin (Prunion 
fruticosae). Jeho výskyt v ČR je soustředěn 
do dvou oblastí: termofytika středních a 
severozápadních Čech (především Český 
kras, České středohoří a Dolní Povltaví) a 
jižní a střední Moravy. Místy přesahuje i do 
teplejších poloh mezofytika.“ Dřín obecný 
(Cornus mas) - Wikipedie. 

     Z popsaného vyplývá, že dřín byl v Zámeckém parku cíleně zasazen na místo nejpříhodnější, na jižním 
svahu, chráněn od severozápadu zdí, jen díky tomu tam mohl růst staletí, třeba tento strom patří spíše na 

                                                               Dřín obecný



chodívala, když kreslila svou rodnou krajinu. Tehdy v severní části dnešního parku rostly vysoké stromy, 
ale na jižním svahu pod zámkem ještě ne. Na pohlednici z počátku dvacátého století je ona část parku pod 
zámkem už bez patrných cestiček, ale též tam ještě nejsou patrné četné stromy jako dnes, i když už tehdy 
jsou tam vidět vyrůstat nějaké mladé lípy.  
     Šenovský Zámecký park se během staletí vyvíjel a měnil, však zůstal stále místem, kde ptáci především, 
ale i jiná zvířata nacházejí životní prostor a lidem to místo skýtá klid pro odpočinek uprostřed města. 
Park je živým organismem s v sobě uloženou staletou historií osídlení Šenova. O tom nám vypravuje svým 
mlčením.
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jih. Dřín je v šenovském parku jednak nyní zřejmě nejstarším stromem, rovněž tak stromem velmi nezvy-
klým v těchto zeměpisných šířkách. Jak starý může dřín být a kdo jej v parku ke zdi zasadil, to už lze sotva 
poznat. 
    Nebyl odjakživa Zámecký park tím, čím je dnes. Prostor za zámeckou zdí byl rozdělen na část severní, kde 

stály také skleníky a tam, co stál vysoký červenolistý buk, byly též ovocné zahrady (Obst Gaerten). Panskou 
zahradou byla rovněž plocha vně parku za zdí, v severozápadní části velkostatku, od školy směrem k části 
Vráclav. Panská ovocná zahrada (dnes už bez ovocných stromů) katastrálně přešla do majetku Římskoka-
tolické farnosti v církevních restitucích (2013 -2015) jako náhrada za pozemky dřívější, však už zastavěné 
na Vráclavi (76 arů a 75 m2, viz. Farní listy I. str. 23). Část svažitá k řece, pod jižním křídlem zámku, byla v 
polovině 19. století okrasnou zahradou, patrně bez vysokých stromů, rozdělenou četnými cestičkami. Je to 
dobře patrné na Indikační skici map Stabilního katastru Moravy a Slezska – Šenov, ačkoliv tam je to místo 
označeno jako „Englische Anlagen. Naopak v soupisu ploch šenovských v roce 1845 není žádný Anglický 
park uveden. Tou dobou na zámku v Šenově žil Anton Skrbenský z Hříště a jeho dcera Henriette tím parkem



                   Życie Parku Zamkowego 
    Przez całe stulecia park, czy lepiej ogród zamkowy, należał do majątku Skrbeńskich z Hrzisztie. Og-
ród stopniowo obsadzano drzewami, które przez wieki rosły za murami ogrodzeniowymi zamku. Dzisiaj 
wiekowe olbrzymy zastąpiły młode drzewa. Kikut najstarszego drzewa, buku leśnego czerwonolistnego, 
jeszcze trzyma się na korzeniach, ale już niedługo pień opuści swoje korzenie. W parku można spotkać 
jeszcze kilka starszych drzew: jesionów, lip, wiązów, klonów, ale te nie pamiętają zbyt odległej historii jak 
ich nieistniejący już poprzednicy. Niektóre stare drzewa zostały zniszczone przez huragany, inne „umarły” 
ze starości. Ostatni rzadki okaz, a jednocześnie skromny, nierzucający się w oczy, kwitnący wczesną wiosną 
(marzec – kwiecień) bezlistnie, dopiero niedawno odkryty w Parku Zamkowym, to dereń. Niezwykle 

wiekowy, być może znany już niektórym osobom od dawna, ale pierwszym specjalistą, który w 2012 roku 
odkrył i określił to krzewiaste drzewko ukryte pod koronami wysokich drzew, był PhDr. Petr Pavlík. On 
także wyraził przypuszczenie, dlaczego szonowski dereń przeżył tak długo i należy do najstarszych w par-
ku. Gatunek ten do swego rozwoju potrzebuje dostateczną ilość wapnia oraz ciepłe i suche miejsce. Wapnia 
korzeniom naszego derenia dostarczają wapienna zaprawa i tynk z resztek muru zamkowego, przy którym 
rośnie drzewo. Obecnie resztki muru znajdują się już tylko pod kościołem Opatrzności Bożej. Szonowski 
dereń najpewniej jest najstarszym drzewem w Parku Zamkowym.

 „Dereń jadalny, dereń właściwy (Cornus mas L.) – gatunek rośliny z rodziny dereniowatych. Pochodzi ze środkowej i południo-
wo-wschodniej Europy i zachodniej Azji, jest uprawiany w wielu krajach świata – również w Polsce. Tworzy rozłożysty krzew lub 
małe drzewo. W zależności od formy wzrostu osiąga od 3 do 10 metrów wysokości. Ulistnienie naprzeciwległe, liście jajowato-elip-
tyczne o długości 5–10 cm, długo zaostrzone, pod spodem w kątach nerwów biało wełniasto owłosione. Kwiaty drobne, zebrane w 
nieduże, kuliste baldachy z 4 podsadkami bocznie umieszczonymi i rozwijającymi się jeszcze przed rozwojem liści. Kwiaty składają 
się z 4-działkowego kielicha, 4 żółtych płatków korony, 1 słupka, 4 pręcików. Owoc podługowaty, wiśniowego koloru pestkowiec. Ma 
cierpki smak. W swoim naturalnym środowisku rośnie zwłaszcza w zaroślach i na zalesionych stokach rejonów o łagodnym klimacie. 
Kwitnie przed rozwojem liści, od marca do kwietnia. - Wikipedie. 

     Z opisu wynika, że dereń w Parku Zamkowym został wysadzony z rozmysłem, w miejscu chronionym od 
północnego zachodu murem, na południowym stoku i dzięki temu mógł rosnąć tam przez stulecia, choci-
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aż jego miejsce jest raczej na terenach o cieplejszym klimacie. Szonowski dereń jest nie tylko najstarszym 
drzewem w Parku Zamkowym, ale również drzewem niezwykłym w naszej szerokości geograficznej. Ile lat 
liczy nasz dereń i kto go wysadził? Pytania te zapewne zostaną bez odpowiedzi.   
Park Zamkowy dawniej wyglądał zupełnie inaczej. W części północnej stały szklarnie. Tam, gdzie rósł wy-
soki czerwonolistny buk leśny, znajdował się sad – ogród owocowy (Obst Gaerten). Ogród rozciągał się 
również w północno-zachodniej części, od szkoły w kierunku części nazwanej Vráclav. Dawny sad (dzi-
siaj już bez drzew owocowych) stał się własnością Parafii Rzymskokatolickiej w czasie restytucji mienia 
(2013 -2015) jako rekompensata za zabudowane obecnie działki na Vráclaviu należące dawniej do parafii 
(76 arów i 75 m2, patrz. Farní listy I. str. 23). Część opadająca w kierunku rzeki, pod południowym skrzy-
dłem zamku, była w połowie XIX wieku ogrodem ozdobnym, najpewniej bez wysokich drzew, podzielonym 
licznymi ścieżkami, co widoczne jest na mapach katastru gruntowego Moraw i Śląska – Szonów. Miejsce 
to oznaczono jako „Englische Anlagen”. Natomiast w spisie szonowskiego majątku z 1845 roku nie pojawia 
się żaden park angielski. W tym czasie na zamku w Szonowie mieszkał Antoni Skrbeński z Hrzisztie i jego 
córka Henrietta, która przechadzając się po parku, szkicowała swoje otoczenie.  Wtedy w północnej części 
obecnego parku rosły wysokie drzewa, ale na południowym stoku pod zamkiem jeszcze nie było drzew. Na 
widokówce z początku XX wieku w tej części parku nie ma już widocznych ścieżek, ale nadal nie zarasta 
drzewami tak jak dzisiaj, chociaż widoczne są już niewielkie, młode lipy. 
    W ciągu stuleci szonowski Park Zamkowy rozwijał się i zmieniał, nadal jednak pozostaje miejscem życia 

głównie dla ptaków, także innych zwierząt, a  ludziom zapewnia spokój i ciszę w centrum miasta. Park jest 
organizmem żywym, z nagromadzoną w sobie wielowiekową historią i o tym opowiada swoim milczeniem.
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Sochy z kamene, a přece zranitelné  
 

         Rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních, a proto i nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se 
tam nemusí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoli. Rodný kraj je jako rodný 
jazyk, i kdyby někdo mluvil nebo psal jiným jazykem, nepřestane myslit a snít jazykem svého dět-
ství. To není vliv, nýbrž něco původnějšího a silnějšího. To je kus vlastní duše a osobnosti.  
                                                                                                                                                         Karel Čapek 

    Pískovcové sochy tří světců, sv. Floriána, sv. Antonína z Padovy a sv. Jana z Nepomuku, stojí v Šenově 
od nepaměti. Neexistuje přesná datace jejich vzniku. Například o soše svatého Floriana, patrona hasičů a 
ochránce před ohněm, existují jen  nepotvrzené zprávy dřívějších badatelů. Dokonce se objevila informa-
ce, že socha svatého Floriana pochází ze starého dřevěného kostela svatého Mikuláše. To by znamenalo, 
že je socha sv. Floriana nejstarší. V roce 1673 opatřil do starého kostela sv. Mikuláše tehdejší farář Adam 
Jantoschowicz přenosný oltářík též s ostatky sv. Floriana. Však Páter Henner ve  zprávě z 10. července 1684 
žádnou sochu sv. Floriana neuvádí. František Kolář ve své kronice z let 1952- 1974 zase uvádí toto: „Socha sv. 
Floriana na konci Kaštanové aleje. Kdo ji nechal udělat, není dnes známo. Původně stála mezi dvěma lípami 
na cestě směřující (jak se lidově v Šenově říká) - „Na sedláky“. Pak byla přemístěna na nynější místo (pozn. to 
stejné místo je i v roce 2020), na konec Kaštanové aleje.  Stalo se tak asi v roce 1925, za asistence hasičského 
sboru. Socha byla pravděpodobně vytvořena v roku 1848 neznámým sochařem. (pozn. uvedený rok autor 

kroniky ničím nedokazuje). Při rekon-
strukci Kaštanové aleje v roku 1967 byla 
socha sv. Floriana odstraněna nezná-
mo kam. - Dopsáno 19. II. 1967; Socha 
sv. Floriana byla po dokončení úpravy 
silnice postavena na původní místo (r. 
1969). - Neznámí vandalové snad ka-
meny ubili soše hlavu. Stalo se tak na 
podzim 1972. Doposud opravená není 
16. III. 1973. - Konečně socha v r. 1975 
opravena.“  Informace o stěhování so-
chy z cesty „Na sedláky“ (dnes ulice Na 
Sedlácích) může být v kronice pravdi-
vá, neb František Kolář mohl stěhová-
ní sochy jednak přímo zažít (narodil se 
v Šenově roku 1916), nebo mohl poznat 
očité svědky tohoto stěhování. V knize 
Milana Pašíka - Historie města Šenov 
v datech /2014 se uvádí, že v roce 1884 
vyhořely staré dřevěné stodoly, a proto 
snad byl u nových stodol postaven na 
ochranu před ohněm Floriánek. Zřejmě 
však platí informace v kronice Františ-
ka Koláře o roku 1925. Socha sv. Floria-
na je evidována jako kulturní památka 
pod pořadovým číslem 3534/10346 a 
stojí od roku 1925 na stejném místě jako 
dnes.  Však jak píše v kronice František 
Kolář, nikoliv bez přestávek, když byla 
socha poškozena. To se stalo nejednou. 
Naposled byla socha sv. Floriána v péči 
akademického sochaře Václava Fidricha 
v roce 2001. Sochař tehdy popsal stav so-
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chy takto: „Socha byla zhotovena z hrubozrnného pískovce žluté barvy, materiál je celkem v dobrém stavu, 
nedrolí se a pod krustou se netvoří puchýře. Místy je porostena mechy a lišejníky. Socha byla v minulosti roz-
bitá na několik kusů, uražená hlava, v nohou dvakrát přeražená. Dřívější oprava byla provedena cementovou 
maltou celkem s přesným sesazením jednotlivých kusů na sebe. Na soše však nebyla doplněna chybějící špice 
na praporci. Plinta je roztržena od korodujícího železného čepu. Povrch sochy byl již dříve důkladně zbaven 
koloru, ojedinělé zbytky se dají najít v záhybech draperie a na hlavě ve vlasech. Socha sv. Floriána neměla 
podstavec, byla tak provizorně umístěna na betonových tvárnicích (pozn. zdejším nářečím „hakle“).“  

    Z popisu sochaře vyplývá, že socha byla přes mnohé dřívější nehody v roce 2001 v dobrém stavu. To 
může značit, že socha není příliš stará a rok 1848, uvedený jako rok vytvoření sochy, je zřejmě tím nejzaz-
ším datem proto, aby po 150 letech mohla socha být v tak dobré kondici, jak byla v roce 2001 podle sou-
du akad. sochaře Václava Fidricha. Podstavec z tvárnic byl nahrazen novým podstavcem z božanovského 
pískovce (pozn. Božanov - okres Broumov) a socha je dnes ozdobou v atraktivním místě. Na doporučení 
památkářů nebyla doplněna scházející špice praporce, což možná někteří obdivovatelé sochy vnímají jako 
něco nepatřičného. Zdá se, že socha svatého Floriana je ze tří pískovcových soch v Šenově tou nejmladší 
a může ještě nějaké to století v dobrém stavu vydržet, pokud ovšem bude periodicky ošetřována. Od po-
sledního ošetření uběhlo 19 let a mechy a lišejníky už si našly znovu místo na soše. To sice soše na kráse 
neubírá, ale její dlouhověkost může zkrátit. Socha svatého Floriana, vedle ochrany před ohněm, nás chrá-
ní od zevšednění místa, už tolik změněného od té doby, kdy byl sv. Florián na místo dnešní postaven.  

Svatý Florián v historii: 

  Sv. Florián se narodil v Cetti (dnes Zei-
selmauer u Vídně). Není známo datum 
jeho narození, ale byl plukovníkem v 
římských legiích za vlády císaře Diokle-
ciána. Byl pronásledován za své křes-
ťanství a nakonec pro svou víru přišel o 
život. Mlýnský kámen mu byl uvázán na 
krk a svrhli Floriána z mostu za to, že se 
zastal křesťanů a nevzdal své víry. Sta-
lo se tak 4. května roku 304. Po mučení 
svrhli Floriána s mlýnským kamenem 
na krku do Emže poblíž Lince. Tělo Flo-
riánovo pohřbila jeho žena Valerie a na 
tom místě dnes stojí město St. Florian, 
kde v kostele sv. Floriána je uložen i ten 
mlýnský kámen. Ostatky sv. Floriána 
však nakonec skončily v Polsku a svě-
tec je od té doby patronem polské země. 
    
   Další sochy z pískovcového kamene 
stojí pospolu na místě velmi význam-
ném, pod kostelem Prozřetelnosti Boží 
u Staré školy. Směrem dolů ulicí Kostelní 
k řece, po pravé straně stojí socha sv. An-
tonína z Padovy a vlevo naproti ní socha 
svatého Jana z Nepomuku. Obě sochy 
byly restaurovány akademickými malíři 
Václavem Fidrichem a Kostasem Rizo-
polusem v roce 1999, ale v roce 2020 už 
je lišejníky (především terčovka posypa-
ná - Xanthoparmelia conspersa) mocně 
porůstají. Socha sv. Antonína z Padovy 
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je movitou kulturní památkou s poř. č. 2359. Autor sochy není znám. Lze však předpokládat, že její vznik 
náleží do druhé poloviny 18. století (stejně jako socha sv. Jana Nepomuckého) a jejím autorem mohl být, 
tehdy působící v Šenově, sochař Antonín Stanetti. Další sochaři připadající v úvahu jsou Johann Schubert 
nebo možná Antonín Weissmann.
   O sochách sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduanského existují různé zprávy, jak a kdy vznik-
ly. Je uváděno, že snad mohly být vytvořeny v době narození Antona Skrbenského z Hříště, tj. v roce 
1791. To však zřejmě vylučují iniciály fundátora sochy Jana z Nepomuku, vytesané v jejím soklíku 
(pozn. podkladová deska, tzv. plinta)- C. F. S. C., které patří Karlu Františku Skrbenskému z Hříš-
tě (Carolus Franciskus Skrbensky Capitan?).  Takže obě sochy zřejmě pocházejí z poloviny 18. stole-
tí. Svatý Antonín je světec oblíbený a jeho sochy byly často stavěny také při mostech nad vodními toky.  

Svatý Antonín z Padovy - historie: 
   Svatý Antonín se narodil v roce 1195 v portugalské Lisboně. Pokřtěn byl jménem Fernandéz. Mladý Fer-
nandéz vstoupil do řádu františkánů a přijal jméno Antonín. Antonín byl skvělým kazatelem a jeho kázání 

se těšilo všeobecnému 
uznání a pozornos-
ti. Známá je příhoda, 
podle níž se jeho ká-
zání zúčastnily i ryby 
v Rimini. Výjev toho-
to zázraku je častým 
námětem v obrazech 
svatého Antonína. Po 
jeho kázání se dávali 
na lepší cestu i ti, co se 
dříve vyznačovali svou 
krutostí. Antonín měl 
krátký pozemský ži-
vot, během něhož však 
dokázal tolik dobré-
ho, že byl rok po své 
smrti 13. června 1231 
prohlášen za svatého. 

Kdy byly sochy sva-
tých - Jana a Antonína k mostu přes řeku Lucinu pod zámkem dány, to nejde prokázat, ale to, že socha 
sv. Jana Nepomuckého tam stála v roce 1808, dokazuje obraz malíře Augusta Klöbra, který sochu sv. Jana 
z Nepomuku u mostu přes Lucinu v tom roce nakreslil. Jan Karel Skrbenský (11. 4. 1768- 7. 4. 1822) si v tom 
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roce vzal druhou manželku Sofii v. Klöber a patnác-
tiletý bratr nevěsty August tehdy navštívil sestru 
v Šenově. Je tím potvrzeno, že socha sv. Jana stála 
nad řekou Lucinou v roce 1808. Možná tam stála 
už za Karla Františka od poloviny 18. století. Socha 
sv. Antonína na obraze Augusta Klöbra přítomna 
není. Možná jen byla mimo zorný úhel malířův, ne-
boť maloval patrně z okna zámku v patře, tak ne-
musel z toho místa vidět na obě sochy, navíc tam 
tehdy rostly u mostu velké stromy, za nimiž mohla 
být druhá socha skrytá jeho zraku. Sochu sv. Jana 
namaloval malíř podle všeobecné představy, jak 
podobné sochy dříve vypadaly, ne podle skutečné 
předlohy. Dříve byly sochy kolorované, tak i svatý 
Jan je na obrázku  barevný.  Kresba Augusta Klöb-
ra představuje sv. Jana s biretem (kvadrátkem) na 
hlavě a křížem, směřujícím nalevo, bez svatozáře. 
To jsou typické atributy světce. Nebýt iniciál na ny-
nější soše sv. Jana Nepomuckého C. F. S. C., bylo 
by možné uvažovat o záměně sochy za jinou po 
roce 1808, ale takto musela socha existovat už od 
poloviny 18. století. Socha sv. Antonína z Padovy 
může být i mladší. Pokud opravdu nebyla v roce 
1808 u mostu spolu se sochou sv. Jana Nepomuc-
kého, pak určitě tam byla postavena záhy potom. 

Svatý Jan z Nepomuku - historie: 
     Vodní živel byl v minulých dobách příčinou mno-
ha neštěstí a pohrom i v šenovském panství. Řeka 
Lucina byla často škodícím živlem. I proto snad 
byla socha sv. Jana Nepomuckého zde postavena. 
Na stránce www.abcsvatych.cz se píše, že sv. Jan 
Nepomucký je patronem Čech, kněží a zpovědníků, 
uchování zpovědního tajemství, cestování, poutní-
ků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umís-
těny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, 
vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, 
proti nebezpečím z vody, jezuitů, patron všech vod.  

    V roce 1908 byla podle záznamu v kronice v Še-
nově katastrofální povodeň.  Potom musel být  po-
staven nový most, železný. V tom roce byly sochy 
stěhovány poprvé. Stály pak za mostem po obou 
stranách silnice. Směrem k mostu vpravo pak stá-
la socha sv. Jana a vlevo socha sv. Antonína. Také v 
roce 1880 byly veliké povodně, ale sochy poškozeny 
nebyly (alespoň o tom nejsou žádné zprávy).
  V roce 1939 byly v Šenově opakující se záplavy, 
údajně větší, než byla „katastrofální“ záplava v roce 
1908. Však ani tehdy zřejmě nebyly sochy poško-
zeny tak, aby musely být odstraněny. V roce 1945 
byl železný most přes řeku Lucinu pod kostelem 
zničen ustupujícími německými vojáky. Při tom 
hrozilo, že také sochy můžou být poškozeny. Zřej-
mě však poškozeny nebyly, neb stály dost daleko 
od místa odpáleného mostu. Při budování nového 

mostu po válce, betonového, byly sochy podruhé 
posunuty. Ze silnice hlavní byly přemístěny na dol-
ní část cesty ke staré škole a kostelu. Tam stály až 
do roku 1967, kdy se započala velká situační změna 
Šenova, při stavbě silnice č. 11 z Ostravy do Haví-
řova přes šenovské louky. Tehdy se sochy stěhovaly 
po třetí, na místo, kde stojí dodnes. Zásluhou Ing. 
Jiřího Bednáře, který shromáždil velké množství 
fotografií lidí i krajiny Šenova pro publikaci Josefa 
Bilana – Knížka o Šenově – Vzpomínky a dokumenty 
o lidech a obci, již připravil se svým bratrem Jaro-
slavem a již vydalo Šenovské muzeum v roce 2019 
jako PDF publikaci, bylo možné sledovat změny še-
novské krajiny během jednoho století, kdy fotogra-
fie vznikaly. Mezi mnohými vzácnými fotografiemi 
jsou také opakující se pohledy na „Starou školu“ a 
kostel od řeky Luciny. Tak lze pozorovat probíhající 
změny jak okolní krajiny, tak samotné stavby školy.  
Škola byla postavena fundací Antona sv. p. Skrben-
ského z Hříště v roce 1856. Tehdy nesla škola název 
ŠKOLA – SCHULE. Patrně po vzniku první republi-
ky v roce 1918 byl nápis změněn na ŠKOLA MDCC-
CLVI. Ten nápis byl na budově ještě v roce 1938. Po 
válce v roce 1945 nebyl na škole chvíli název žádný, 
zřejmě po bojích v Šenově v březnu 1945 bylo
i školu nutno opravovat, minimálně vyměnit roz-
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bitá skla oken. Na fotografii stavby nového betono-
vého mostu přes řeku Lucinu místo zničeného ve 
válce mostu železného, je škola bez nápisu (most 
byl stavěn kolem roku 1950). Později už byl nápis 
na škole od řeky jen ve formě letopočtu postavení 
budovy, tedy známý dnes DCCCLVI. Fotografie, 
na níž je socha sv. Jana Nepomuckého s výrazně 
odlišnou tváří, než má světec dnes, pochází zřej-
mě z roku 1950, podle stavu Staré školy na pozadí. 
Zápisy v obecní kronice Šenova končí rokem 1945 
a pokračují až od roku 1953. Schází záznam dění 
v obci za 7 let. V té době se v obci napravovaly mno-
hé válečné škody. Také byl postaven nový most přes 
řeku Lucinu pod kostelem. O výstavbě tohoto mos-
tu není v kronikách zmínka. Pouze v kronice z roku 
1953 je stručný popis dění v roce 1950: 
 „Dále byly opraveny mosty v Šajaře, ve Vraclaví 

k farskému poli (při Kolářovi) a obnovena lávka přes 
řeku Lucinu a 2 mosty při pile.“
   Je také záznam v kronice Františka Koláře o za-

dání stavby mostu (1908), který však to byl, není ze 
záznamu jasné:
 „ Stavba mostu přes řičku Lučinu. Stavba mostu 

přes Lučinu byla zadaná p. staviteli Hugonovi Kö-
nigsbergovi z Karviné.“  „Most přes řeku Lucinu 
Němci vyhodili a průchodní lávky, přes které se cho-
dilo do zabrané části obce, byly zničeny. KoŠ (Kniha 
o Šenově) str. 106  „Hned pod domem pana dokto-
ra se šlo přes řeku Lucinu lávkou k domovu; (pozn. 
jedná se o dům u nádraží, první ordinace).“  KoŠ 
str. 332
  Všechny tyto informace vedou nutně k poznání, 

že socha sv. Jana z Nepomuku, ač se jeví v  lepším 
stavu, než její protějšek, socha sv. Antonína z Pa-
dovy, byla v minulosti tak poškozena, že jí musela 
být nasazena zcela jiná hlava, nebo byl obličej sv. 
Jana původní sochy změněn modelováním při její 
opravě tak, že nyní má socha světce tvář jinou. Toto 
může potvrzovat zpráva z roku 1999, kdy byly sochy 
restaurovány už zmíněnými akademickými socha-
ři Václavem Fidrichem a Kostasem Rizopulosem. 
Socha sv. Jana Paduánského je nemovitou kulturní 
památkou poř. č. 2358.  

Zpráva o restaurování kamenných soch sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Antonína 1999. 

Popis stavu památky:  
Socha sv. Jana Nepomuckého - po celé ploše 
nese úchyty mechů a lišejníků s množstvím drob-
ných výdrolů a uražených hran na draperii. Hlava 
byla uražena v krku a rozbita na čtyři kusy, v obli-
čeji uražen nos a horní ret. Hlava byla neodborně 
opravena cementem. V místech krku byly nalezeny 
otvory po svatozáři, která chybí. Na levé ruce ura-

ženy prsty. Pod levou nohou odpadl kus soklíku se 
špičkou prstů. Na podstavci jsou uražené hrany 
a rohy, na zadní straně odpadl kus omítky. 

Socha sv. Antonína - porostlá mechem a lišejníky 
s množstvím drobných výdrolů. Socha je zvětraná, 
nejvíce návětrná strana, v obličeji uražená brada. 
U Ježíška odpadla pravá ruka od ramene a nožička 
pod kolenem, na pravé noze chybí prsty. Soklík pod 
sochou byl roztrhán železným čepem a zvětraný se 
sype. Na pravé noze sv. Antonína chybí prsty s dra-
perii. Podstavec je porostlý mechem a má pouráže-
né hrany a rohy. Plastika byla kolorována, zbytky se 
našly v prohlubních draperie, na temeni hlavy je vy-
sekán otvor k upevnění paprskovité svatozáře. 

Ze zprávy je patrné, že obě sochy byly v roce 1999 
dost narušeny, také zpráva informuje o poškoze-
ních soch dřívějších, které se objevily při restau-
rování po odkrytí cementových výplní minulých 
oprav. Ze zprávy dále vyplývá, že byla hlava dříve 
rozbitá na více kusů, což částečně vysvětluje, proč 
má teď socha sv. Jana tvář jinou, než jakou měla 
v polovině minulého století, cca kolem roku 1950 
na staré fotografii. Možná byla hlava sochy sv. Jana 
v polovině dvacátého století poškozena tak, že mu-
sela být nahrazena hlavou jinou, která však rovněž 
musela být nejprve opravována a přizpůsobena fi-
guře sv. Jana Nepomuckého. Stopy po té záměně 
hlavy a její opravě cementem objevili pak v roce 
1999 restaurátoři. V roce 2020 má socha sv. Jana 
z Nepomuku tvář jinou, než měl sv. Jan Nepomuc-
ký v roce 1950.    
    
Všechny sochy, ač z kamene, měly v životě svém 
mnohokrát namále, když jim lidé ublížili. Vždy 
však jiní lidé pomohli, aby dál mohly s námi  být. 
Jsme vděčni hlavně my, lidé, že můžeme se socha-
mi žít. Dbejme o ně tak, aby i lidé po nás se z nich 
mohli radovat. 

Rzeźby z kamienia,  
a jednak narażone 

na zniszczenie  
 

Ziemia ojczysta jest ziemią dzieciństwa, zie-
mią pierwszych i największych wrażeń, odkryć 

i doznań. Człowiek nie musi do niej wracać, 
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właściwie nigdy jej nie opuścił, bez względu 
na to, dokąd rzucił go los. Ziemia ojczysta 
jest jak język ojczysty, i choćby ktoś mó-

wił czy pisał w innym języku, nadal będzie 
myślał i śnił językiem swego dzieciństwa. To 
nie jest oddziaływanie, to coś bardziej pier-
wotnego i silniejszego. To kawałek własnej 

duszy i osobowości. 
                                                     Karel Čapek 

  Rzeźby z piaskowca przedstawiające trzech 
świętych: Floriana, Antoniego Padewskiego i 
Jana Nepomucena stoją w Szonowie od niepa-
miętnych czasów. Nie istnieje dokłada data ich 
powstania. Na przykład o rzeźbie św. Floriana, 
patrona strażaków i opiekuna przed pożarem, 
istnieją tylko niepotwierdzone informacje wcześ-
niejszych badaczy. Pojawiła się nawet hipoteza, 
że rzeźba pochodzi ze starego drewnianego koś-
cioła św. Mikołaja. Wskazywałby na to fakt, że 
jest najstarszą z szonowskich rzeźb. W 1673 roku 
proboszcz Adam Jantoschowicz wyposażył sta-
ry kościół w ołtarzyk przenośny z relikwiami św. 
Floriana. Jednak ksiądz Henner w sprawozdaniu 
z 10 lipca 1684 roku nie wymienia żadnej rzeźby 
św. Floriana. Franciszek Kolář w swojej kronice z 
lat 1952-1974 pisze w ten sposób: Rzeźba św. Flo-
riana przy końcu alei kasztanowej. Kto ją kazał 
wykonać, nie wiemy. Pierwotnie stała pomiędzy 
dwoma lipami przy drodze zmierzającej (jak tu-
tejsze tradycja określa) – „Na sedláky”. Potem zo-
stała przeniesiona na obecne miejsce (uwaga aut. 
– to miejsce, na którym znajduje się również w 
2020 roku), przy końcu alei kasztanowej. Doszło 
do tego prawdopodobnie w 1925 roku, przy udziale 
straży pożarnej. Rzeźbę wykonano prawdopodob-
nie w 1848 roku, a jej autor jest nieznany (uwaga 
aut. – podany rok nie został przez autora zapisu 
w kronice niczym udokumentowany). W czasie 
odnawiania alei kasztanowej w 1967 roku rzeźbę 
przeniesiono na nieznane miejsce. 
  Dopisano 19 II 1967; rzeźba św. Floriana po za-

kończonych pracach drogowych wróciła na swoje 
pierwotne miejsce (1969 r.). 
  Nieznani wandale utrącili, prawdopodobnie ka-

mieniami, głowę świętego. Stało się tak jesienią 
1972 roku. Do tej pory nie została naprawiona 16 
III 1973. 

Wreszcie rzeźba naprawiona w 1975 r.   
   Informacja w kronice o przemieszczeniu rzeź-

by z drogi „Na sedláky” (obecnie ulica Na Sedlá-
cích) może być prawdziwa, ponieważ František 
Kolář mógł być naocznym świadkiem jej przenie-
sienia (urodził się w Szonowie w 1916 roku) lub 

mógł znać takie osoby. W książce Historie města 
Šenov v datech /2014, autor Milan Pašík podaje, 
że w 1884 roku spłonęła stara stodoła i zapewne 
dlatego koło nowych stodół postawiono rzeźbę 
św. Floriana chroniącą przed pożarem. Jednak 
rację ma prawdopodobnie kronika Františka 
Kolářa mówiąca o 1925 roku. Rzeźba św. Floria-
na została wpisana do wykazu zabytków kultury 
pod nr 3534/10346 i znajduje się od 1925 roku na 
tym samym miejscu, z wyjątkiem okresów, kiedy 
rzeźbę musiano naprawiać i konserwować. Do jej 
uszkodzenia dochodziło kilkakrotnie. Ostatnią 
konserwację przeprowadził rzeźbiarz akademic-
ki Václav Fidrich w 2001 roku. Jej stan zachowania 
opisał następująco: Rzeźba została wykonana z 
gruboziarnistego piaskowca koloru żółtego, mate-
riał jest ogólnie w dobrym stanie, nie kruszy się, a 
pod górną warstwą nie tworzą się pęcherze. Miej-
scowo pokrywają ją mchy i porosty. W przeszłości 
rzeźba była rozbita na kilka kawałków, utrąco-
na głowa, nogi dwukrotnie złamane. Poprzednią 
naprawę wykonano cementową zaprawą, zesta-
wiając dokładnie poszczególne części. Jednak 
nie uzupełniono brakującego ostrza na drzewcu 
chorągwi. Cokolik został uszkodzony przez rdze-
wiejący żelazny trzpień. Powierzchnia rzeźby już 
wcześniej została pozbawiona koloru, pojedyncze 
jego fragmenty można znaleźć w załamaniach 
draperii oraz na głowie we włosach. Rzeźba św. 
Floriana nie posiadała postumentu, została więc 
prowizorycznie ustawiona na betonowych pusta-
kach.
  Z opisu rzeźbiarza wynika, że rzeźba, mimo 

wcześniejszych wypadków, w 2001 roku była w 
dobrym stanie. Może to oznaczać, że nie jest zbyt 
stara, a data 1848, podana jako rok jej powstania, 
wydaje się być najstarszą możliwą, sądząc po jej 
dobrej kondycji w 2001 roku opisanej przez rzeź-
biarza akademickiego Václava Fidricha.  Postu-
ment z pustaków został zastąpiony nowym, wy-
konanym z piaskowca božanowskiego (Božanov 
– powiat Broumov) i w ten sposób rzeźba stała się 
ozdobą tego atrakcyjnego miejsca. Na zalecenie 
konserwatorów zabytków nie uzupełniono bra-
kującego ostrza na drzewcu, co niektórym oglą-
dającym rzeźbę może wydawać się błędem. Wy-
daje się, że rzeźba św. Floriana jest najmłodszą z 
trzech rzeźb znajdujących się w Szonowie i może 
jeszcze przez kilka wieków cieszyć oko ludzkie, 
oczywiście pod warunkiem regularnej jej kon-
serwacji. Od ostatnich prac konserwatorskich 
upłynęło 19 lat i mchy oraz porosty z powrotem 
zadomowiły się na jej powierzchni. Co prawda, 
nie umniejsza to jej piękna, ale może znacznie 
skrócić jej istnienie. Rzeźba św. Floriana, op-
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rócz ochrony przed ogniem, chroni nas też przed 
spowszednieniem tego miejsca, które uległo już tak 
ogromnym zmianom, odkąd św. Florian został na to 
miejsce postawiony.  
Historia św. Floriana: 
   św. Florian urodził się w Cetti (obecnie Zeiselmau-
er koło Wiednia). Nie znamy daty jego narodzin, ale 
wiemy, że był oficerem w legionach rzymskich za 
panowania cesarza Dioklecjana. Torturowany jako 
chrześcijanin, ostatecznie poległ za wiarę. Stojąc 
po stronie chrześcijan, nie wyrzekł się wiary i za to 
przywiązano mu kamień młyński do szyi i wrzuco-
no z mostu do rzeki Ems w pobliżu Linzu. Trage-
dia ta miała miejsce 4 
maja 304 roku. Ciało 
Floriana pochowała 
jego żona Waleria. Na 
miejscu jego pochów-
ku stoi dzisiaj miasto 
St. Florian, gdzie w ko-
ściele pw. św. Floriana 
znajduje się ów kamień 
młyński. Szczątki cie-
lesne świętego osta-
tecznie znalazły się w 
Polsce, gdzie czczony 
jest jako patron. 
   Następne rzeźby z 

piaskowca stoją razem 
w miejscu niezwykle 
ważnym, pod kościo-
łem Opatrzności Bo-
żej, koło Starej Szkoły. 
Idąc w dół ulicą Kostel-
ní w kierunku rzeki, po 
prawej stronie napo-
tkamy rzeźbę św. An-
toniego Padewskiego, 
a po lewej, na wprost 
niej, rzeźbę św. Jana 
Nepomucena. W 1999 
roku obie rzeźby zosta-
ły poddane konserwa-
cji, ale już w 2020 roku 
obie zostały zaatako-
wane przez porosty 
(przede wszystkim prze żełuczkę izydiową - Xantho-
parmelia conspersa).  
   Obie rzeźby w 1999 roku konserwowali rzeźbia-

rze akademiccy Václav Fidrich i Kostas Rizopolus. 
Rzeźba św. Antoniego Padewskiego jest ruchomym 
zabytkiem kultury z numerem 2359 nieznanego 
autorstwa. Można przypuszczać, że powstała w 
drugiej połowie XVIII wieku (tak samo jak rzeź-
ba św. Jana Nepomucena), a jej autorem mógł być 

Antoni Stanetti działający wówczas w Szonowie. 
Innymi rzeźbiarzami, branymi pod uwagę, mo-
gli być Johann Schubert lub Antoni Weissmann. 
 Istnieje kilka różnych informacji dotyczących 
miejsca i czasu powstania rzeźb św. Jana Nepomu-
cena i św. Antoniego z Padwy. Jedna z nich mówi, 
że wykonano je w okresie narodzin Antoniego Skr-
beńskiego z Hrzisztie, tj. w 1791 roku. Hipotezę tę 
jednak wykluczają inicjały fundatora wyciosane w 
cokoliku Jana Nepomucena – C. F. S. C., które należą 
do Karola Franciszka Skrbeńskiego z Hrzisztie (Ca-
rolus Franciscus Skrbensky Capitan?), a więc obie 
rzeźby powstały zapewne w połowie XVIII wieku. 

Święty Antoni jest po-
pularnym świętym, a 
jego figury stawiano 
często obok mostów, 
nad ciekami wodnymi.  
Historia św. Antoniego 
Padewskiego: Święty 
Antoni urodził się w 
1195 roku w portugal-
skiej Lizbonie. Przy 
chrzcie nadano mu 
imię Fernandéz. Młody 
Fernandéz wstąpił do 
zakonu franciszkanów 
i przyjął imię Antoni. 
Był świetnym kaznod-
zieją i jego kazania cie-
szyły się popularnością 
i uznaniem. Znana jest 
legenda o rybach w Ri-
mini, które słuchały 
jego kazania. Przed-
stawienie tego cudu 
jest częstym tematem 
obrazów ze św. Anto-
nim. Po wysłuchaniu 
jego kazań nawet na-
jwięksi grzesznicy się  
nawracali.  Ziemskie 
życie św. Antoniego nie 
było długie, ale w cza-
sie jego trwania zdołał 
uczynić tak wiele dob-

rego, że już rok po jego śmierci, 13 czerwca 1231 roku 
został kanonizowany. 
 
Nie wiadomo, kiedy rzeźby świętych Jana i Anto-
niego zostały umieszczone koło mostu nad rzeką 
Łucyną pod zamkiem. Pewne jest to, że rzeźba św. 
Jana Nepomucena stała tam już w 1808 roku. Taki 
wniosek można wyciągnąć na podstawie datowane-
go na ten właśnie rok obrazu Augusta Klöbra, który 
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utrwalił na płótnie św. Nepomucena nad rzeką. Jan 
Karol Skrbeński (11. 4. 1768- 7. 4. 1822) w 1808 roku 
ożenił się po raz drugi z Zofią von Klöber, a piętna-
stoletni brat panny młodej, August, odwiedził wte-
dy siostrę w Szonowie. W ten sposób możemy stwi-
erdzić, że rzeźba świętego stała już wtedy nad rzeką 
koło mostu. Być może miała tam swoje miejsce już 
za Karola Franciszka w połowie XVIII wieku. Rzeź-
by św. Antoniego na obrazie Augusta Klöbra jednak 
nie ma. Może znajdował się poza polem widzenia 
malarza? Obraz malowany był z okna na piętrze 
zamku, a więc rzeźba była skryta przed wzrokiem 
malującego. Rzeźbę św. Jana malarz przedstawił 
zgodnie z ówczesnym 
ogólnym wyobraże-
niem o tym jak taka 
rzeźba wygląda, a nie 
według rzeczywistoś-
ci. Rzeźby dawniej po-
kryte były barwną po-
lichromią, stąd święty 
na obrazie jest również 
w kolorze. 
  Akwarela Augusta 

Klöbra przedstawia 
św. Jana w birecie i z 
krzyżem zmierzają-
cym w lewo, bez aure-
oli. To typowe atrybu-
ty świętego. Gdyby na 
cokoliku rzeźby nie 
znajdowały się inicjały 
C. F. S. C., można by 
przypuszczać, że rzeź-
ba po 1808 roku została 
zamieniona na inną, 
ale w tym przypad-
ku wiemy, że istniała 
już w 2. połowie XVIII 
wieku. Rzeźba św. An-
toniego Padewskiego 
może być młodsza. 
Jeśli w 1808 roku nie 
znajdowała się razem 
z św. Janem Nepomu-
cenem koło mostu, 
to musiała znaleźć się tam tuż po tej dacie.  
Historia św. Jana Nepomucena: W przeszłości ży-
wioł wodny był przyczyną wielu nieszczęść i klęsk, 
które nie ominęły również szonowskiej posiadło-
ści. Rzeka Łucyna była często nieposkromionym 
żywiołem. Zapewne dlatego rzeźba św. Jana Ne-
pomucena została tutaj umieszczona. Ze stron 
www.abcsvatych.cz dowiadujemy się, że św. Jan 
Nepomucen jest patronem Czech, księży, spowied-
ników, jezuitów, pielgrzymów, zachowania tajem-

nicy spowiedzi i tajemnicy w ogóle, podróżowania, 
szczęśliwego powrotu (dlatego jego rzeźby często 
umieszczano na rozstajach dróg), przewoźników, 
flisaków, młynarzy, wszelkich wód, święty miał 
chronić przed pomówieniami, niebezpieczeń-
stwem ze strony wody.
  Według zapisu w kronice w 1908 roku Szonów 

nawiedziła katastrofalna powódź. Po niej musiano 
wybudować nowy most, żelazny. W tym roku rzeź-
by po raz pierwszy zostały przeniesione. Stały za 
mostem, po obu stronach drogi. Patrząc w stronę 
mostu, po prawej rzeźba św. Jana, po lewej św. An-
toniego. Również w 1880 roku miały miejsce po-

wodzie, ale rzeźby nie 
zostały uszkodzone, w 
każdym razie nic o tym 
nie wiadomo. W 1939 
roku Szonów ponownie 
nawiedziły powodzie, 
podobno większe niż 
te z 1908 roku. Również 
wtedy rzeźby ocalały i 
nie było potrzeby ich 
przenoszenia.  W 1945 
roku żelazny most na 
Łucynie został zniszc-
zony przez wycofujące 
się wojsko niemieckie. 
Rzeźby stojące stosun-
kowo daleko od zdeto-
nowanego mostu nie 
uległy zniszczeniu. W 
czasie budowy nowe-
go, betonowego mostu 
po II wojnie światowej, 
rzeźby ponownie pr-
zeniesiono, tym razem 
pod starą szkołę i koś-
ciół. Tam znajdowały 
się aż do 1967 roku, kie-
dy rozpoczęto budowę 
drogi nr 11 z Ostrawy 
do Hawierzowa przez 
szonowskie łąki. Wtedy 
rzeźby przewieziono na 
miejsce, w którym stoją 

po dziś dzień.   
  Dzięki Ing. Jiřemu Bednářowi, który zgromadził 

dużą ilość fotografii mieszkańców i widoków Szono-
wa opublikowanych w książce Josefa Bilana, Knížka 
o Šenově – Vzpomínky a dokumenty o lidech a obci, 
którą przygotował ze swoim bratem Jaroslavem, 
wydanej w 2019 roku przez Szonowskie Muzeum 
w formie publikacji w formacie PDF, można było 
śledzić zmiany zachodzące w krajobrazie Szonowa 

58



w ciągu jednego stulecia, kiedy powstawały fotogra-
fie. Wśród wielu cennych zdjęć znajdują się również 
ciągle powtarzające się widoki „Starej Szkoły” i koś-
cioła od strony rzeki Łucyny. W ten sposób można 
obserwować zmiany zachodzące zarówno w krajob-
razie, jak również w samym budynku szkoły. 
  Budynek szkolny powstał dzięki fundacji Anto-

niego barona Skrbeńskiego z Hrzisztie w 1856 roku. 
Wtedy szkołę zdobił napis ŠKOLA – SCHULE. Pra-
wdopodobnie w 1918 roku, po powstaniu Pierwszej 
Republiki, napis zmieniono na ŠKOLA MDCCCLVI. 
Napis ten znajdował się na budynku jeszcze w 1938 
roku. Po wojnie przez pewien czas nie było żadne-
go napisu, zapewne usunięto go w związku z re-
montem uszkodzeń po 
walkach w marcu 1945 
roku i zdetonowaniu 
mostu. Na fotografii pr-
zedstawiającej budowę 
betonowego mostu pr-
zez rzekę Łucynę (most 
budowano około 1950 
roku), szkoła jest bez 
napisu. Później napis 
się pojawia od strony 
rzeki i jest już tylko w 
formie daty powstania 
szkoły pisanej rzym-
skimi cyframi MDCC-
CLVI. Taki napis zacho-
wał się do dzisiaj. 
 Fotografia, na której 
widoczna jest rzeźba 
św. Jana Nepomucena 
z zupełnie inną twarzą 
niż ma postać świętego 
obecnie, sądząc po wy-
glądzie znajdującej się 
w tle Starej Szkoły, po-
chodzi prawdopodob-
nie z 1950 roku.  
   Wpisy do kroni-

ki gminnej Szonowa 
wprowadzano do 1945 
roku, a kontynuowane 
były dopiero od 1953 
roku. Brakuje więc in-
formacji na temat wydarzeń w gminie w latach 1946-
1952. W tym okresie w miejscowości naprawiano 
wiele szkód wyrządzonych w czasie II wojny świa-
towej. Wybudowano również poniżej kościoła nowy 
most przez rzekę Łucynę. O jego budowie nie ma w 
kronice żadnej informacji. Dopiero w 1953 roku po-
jawia się krótka notatka o tym, co działo się w 1950 
roku: Naprawiono też mosty w Šajaře, we Vraclaví w 

stronę pola należącego do fary (obok Kolářa) i przy-
wrócono kładkę przez rzekę Łucynę oraz 2 mosty 
koło tartaku. 
  W kronice Františka Kolářa pojawia się też 

wzmianka o zleceniu budowy mostu w 1908 roku, 
ale nie wiadomo, o który most chodzi: Budowa 
mostu przez rzeczkę Łucynę. Budowa mostu przez 
Łucynę została zlecona Hugonowi Kӧnigsbergovi 
z Karwiny.
   Most przez rzekę Łucynę został wysadzony w po-

wietrze przez Niemców, a kładki dla pieszych do za-
jętej części miejscowości zostały zniszczone – Kniha 
o Šenově, str. 106.  
   Zaraz poniżej domu pana doktora przechodziło 

się przez rzekę Łucynę 
do domu – Kniha o 
Šenově, str. 332. Chod-
zi o dom koło dworca, 
gdzie znajdował się 
pierwszy gabinet le-
karski. 
  Z dostępnych infor-

macji możemy wnio-
skować, że rzeźba św. 
Jana Nepomucena, 
chociaż zdaje się być 
w lepszym stanie niż 
rzeźba św. Antoniego 
Padewskiego, została w 
przeszłości tak mocno 
uszkodzona, że musia-
no jej wyrzeźbić nową 
głowę lub w czasie na-
prawy przemodelowa-
no zniszczoną twarz, 
zmieniając ją całkowi-
cie. Potwierdza to 
częściowo dokumen-
tacja konserwatorska 
z 1999 roku napisana 
przez Václava Fidricha 
i Kostasa Rizopulosa. 
Rzeźba św. Antonie-
go Padewskiego jest 
ruchomym zabytkiem 
kultury nr 2358.

  Informacja z dokumentacji konserwatorskiej do-
tyczącej rzeźb św. Jana Nepomucena i św. Antonie-
go Padewskiego. Opis zabytku:

   Rzeźba św. Jana Nepomucena – na całej powierzch-
ni znajdują się mchy i porosty z mnóstwem wykru-
szeń i uszkodzonymi krawędziami draperii. Głowa 
została utrącona i rozbita na cztery części, 
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twarz z utrąconym nosem i górną wargą. Głowa zo-
stała amatorsko naprawiona przy użyciu cementu. 
W szyi znaleziono otwory po aureoli, której nie ma. 
Na lewej ręce brak palców. Pod lewą nogą brak frag-
mentu cokoliku z końcówką palców. Postument po-
siada uszkodzone krawędzie i narożniki, z tyłu brak 
fragmentu tynku. 
   Rzeźba św. Antoniego – pokryta mchem i po-

rostami z dużą ilością drobnych wykruszeń. Rzeźba 
uległa zwietrzeniu, zwłaszcza od nawietrznej stro-
ny, twarz z ubytkiem w miejscu brody. Dzieciątku 
brak prawej ręki oraz nóżki pod kolanem, na prawej 
nodze brak palców. Cokolik został uszkodzony pr-
zez żelazny trzpień i rozsypuje się. Na prawej nod-
ze św. Antoniego brak palców i draperii. Postument 
pokryty mchem z ubytkami przy krawędziach i na-
rożnikach. Rzeźba była polichromowana, fragmen-
ty znaleziono w załamaniach draperii, na ciemieniu 
głowy został wycięty otwór na umocowanie promi-
enistej aureoli.
  Z dokumentacji wynika, że obie rzeźby w 1999 

roku były w niezbyt dobrym stanie. Informuje 
też o uszkodzeniach z dawniejszych czasów, któ-
re pojawiły się w trakcie konserwacji po usunięciu 
cementowych wypełnień z poprzednich napraw 
oraz o głowie, która była rozbita na cztery części, co 
niejako wyjaśnia, dlaczego rzeźba św. Jana ma inną 
twarz niż ta na dawnej fotografii z 1950 roku. Być 
może głowa rzeźby w połowie XX wieku została tak 
uszkodzona, że musiano ją zastąpić nową, która 
jednak wkrótce ponownie musiała być naprawiana i 
dostosowana do figury św. Jana Nepomucena. Ślady 
po zamianie głowy i jej naprawie cementem zostały 
odkryte w 1999 roku. W 2020 roku twarz św. Jana 
Nepomucena jest inna niż ta z 1950 roku. 
   Wszystkie rzeźby, chociaż wykonane z kamienia, 

w okresie swego istnienia były często narażone na 
zniszczenie przez człowieka. Zawsze jednak zna-
leźli się ludzie, którzy pomogli je uratować, żeby 
nadal mogły być z nami.  Troszczmy się więc o nie 
w taki sposób, żeby następne pokolenia mogły cie-
szyć ich obecnością.       
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        Svaté obrazy 

    Součástí cesty podél parku, směrem od panských 
stodol ke kostelu Prozřetelnosti Boží, byla brána, 
jejíž krajní pilíře byly také výklenkovými kaplička-
mi. Brána byla zbudována v roce 1829 a do ní byly 
zakoupeny ve vídeňském obchodě dva obrazy na 
plechu. Jeden obraz představuje svatou Annu, vy-
učující Marii, na druhém je svatý Antonín z Paduy. 
V roce 1829 byli vlastníky Šenova bratři Philipp a 
Anton Skrbenští z Hříště. Patrně se také podíleli na 
nákupu těchto dvou obrazů, ačkoliv zrovna v roce 
1829 prodal Philipp svůj dědičný díl panství bratru 
Antonovi a odešel ze Šenova do Vídně. Však An-
ton Skrbenský sv. p. z Hříště měl s tehdejším fará-
řem, otcem Antonem Monczkou, velmi přátelský 
vztah. 
   Brána s obrazy v pilířích se stávala branou tri-

umfální, když šenovskou farnost navštívil nějaký 
vzácný host, jako 
se stalo v roce 1855. 
Tehdy v srpnu na-
vštívil Šenov vrati-
slavský kníže-bis-
kup ThDr. Heinrich 
Förster a farář Anton 
Monczka tehdy na-
bádal své ovečky, aby 
se na příchod svého 
nejvyššího pastýře 
připravili také oz-
dobením triumfální 
brány a obrazů sv. 
Anny a sv. Antoní-
na. Ještě jednou na-
vštívil Šenov v roce 
1891 kníže arcibis-
kup kardinál Georg 
von Kopp a  opět 
byl přivítán v bráně 
u obrazů sv. Anny a 
sv. Antonína.   Brána 
s pilíři, v nichž byly 
obrazy svatých, sou-
sedila z jedné strany 
se zámeckým par-
kem, z druhé strany 
s panskou ovocnou 
zahradou. Do panské 
zahrady ještě v roce 
1855 chodila procesí farníků ke kapličce sv. Rodiny. 
V zahradě panské (katastrálně nyní patřící Římsko-
katolické farnosti Šenov) už kaplička nestojí a není 
zaznamenáno nikde, kdy byla kaplička zbourána. 

Jediný obrázek kapličky nakreslila Henriette Skr-
benská z Hříště v roce 1844. Po roce 1855 už o kap-
ličce není zpráv, takže lze předpokládat, že zanikla 
na konci devatenáctého století.  
   V 19. století byly obrazy sv. Anny a sv. Antonína 

v pilířích vstupní bránou ke kostelu Prozřetelnos-
ti Boží. Cesta za branou vedla mezi dvěma ploty. 
Vpravo za plotem byla panská zahrada s kapličkou 
sv. Rodiny, vlevo za vysokým plotem pak byl zámec-
ký park a zámek. Pilíř na straně panské zahrady (tj. 
sv. Antonín) byl zřejmě při osvobozovacích bojích 
v roce 1945 zbourán a později nahrazen dřevěným 
přístřeškem s obrazem sv. Antonína. Podobu dřevě-
ného přístřešku nakreslil do své kroniky v roce 1962 
František Kolář. Později byl zděný pilíř s obrazem 
sv. Anny posunut při stavbě zdravotního střediska v 
letech 1972- 1974 a vystavěn nově také protější pilíř 
pro obraz sv. Antonína. 
   Fotografii původních pilířů v bráně uvádí Ladislav 

Kiška v knize Starší historie a pamětihodnosti obce 
Šenova ve Slezsku (str. 
9 této publikace). 
   Obrazy sv. Anny a 

sv. Antonína na plechu 
už mají 191 let. Koroze 
je velkým nepřítelem 
podkladového materi-
álu a obrazům by bez 
pomoci restauratérské 
hrozil zánik. Proto byly 
obrazy z pilířů v roce 
2019 vyjmuty a poříze-
ny jejich kopie. Zatím v 
pilířích, prvně od roku 
1829, obrazy scházejí. 

Święte 
obrazki

     Przy drodze wzdłuż 
parku, w kierunku od 
dworskich stodół ku 
kościołowi Opatrz-
ności Bożej, stały dwa 
słupy bramne, w któ-
rych, w niszach, zna-
jdowały się niewielkie 
kapliczki. Powstały 
w 1829 roku, a w wie-

deńskim sklepie zakupiono do nich dwa obrazy 
malowane na blasze. Jeden z nich przedstawiał św. 
Annę nauczającą Marię, na drugim znajdował się 
św. Antoni Padewski. W 1829 roku właścicielami 
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Szonowa byli bracia 
Filip i Antoni Skr-
beńscy z Hrzisztie. 
Prawdopodobnie 
mieli swój udział 
w kupnie obrazów, 
aczkolwiek właśnie 
w 1829 roku Filip 
sprzedał bratu An-
toniemu swój ud-
ział w szonowskim 
majątku i przeni-
ósł się do Wiednia. 
Antoniego baro-
na Skrbeńskiego z 
Hrzisztie łączyły 
niezwykle przyjaz-
ne stosunki z ówcze-
snym proboszczem 
księdzem Antonim 
Monczką.   
  S ł u p y  b r a m -

ne z obrazami we 
wnękach tworzyły 
jakby reprezenta-
cyjną bramę, przez 
którą przejeżdżali 
zacni goście. W si-
erpniu 1855 roku do 
Szonowa przybył 
biskup wrocławski ThDr. Heinrich Förster i pro-
boszcz Monczka zwrócił się wtedy do swoich wi-
ernych, żeby ozdobili bramę oraz obrazy św. Anny 
i św. Antoniego w niej umieszczone na przyjazd 
swego Pasterza. W 1891 roku Szonów ponownie pr-
zywitał wrocławskiego kapłana, tym razem arcybis-
kupa Georga von Koppa i znowu przywitano go w 
bramie koło obrazów św. Anny i św. Antoniego.     
  Słupy bramne, w których znajdowały się obrazy 

świętych, sąsiadowały z jednej strony z parkiem 
zamkowym, z drugiej z ogrodami zamkowymi. 
Do ogrodu przyzamkowego jeszcze w 1855 roku 
przychodziły procesje wiernych pomodlić się przy 
kapliczce Świętej Rodziny. Dziś w dawnym ogrodzie 
(obecnie przynależącemu do Parafii Rzymskokato-
lickiej w Szonowie) kapliczki już nie ma, nie wia-
domo, kiedy została wyburzona. Jedyny dokument 
ikonograficzny o jej istnieniu zachował się na ry-
sunku z 1844 roku autorstwa Henrietty Skrbeńskiej 
z Hrzisztie. Po 1855 roku nie zachowała się już żad-
na wzmianka o kapliczce i należy przypuszczać, że 
została usunięta pod koniec XIX wieku.   
   W XIX wieku brama z obrazami św. Anny i św. 
Antoniego stała się przejściem w kierunku koś-
cioła Opatrzności Bożej. Droga za bramą prowad-

ziła wzdłuż dwóch 
ogrodzeń. Po pra-
wej znajdował się 
ogród zamkowy z 
kapliczką Świętej 
Rodziny, po lewej 
za wysokim ogrod-
zeniem rozciągał się 
park zamkowy i za-
mek. Słup bramny 
od strony ogrodu (ze 
św. Antonim) został 
zburzony w czasie 
walk, prawdopo-
dobnie w 1945 roku, 
i później zastąpiony 
drewnianym zadas-
zeniem chroniącym 
obraz św. Anto-
niego. Jego wygląd 
znamy z rysunku 
z 1962 roku wyko-
nanego przez Fran-
tiška Kolářa w jego 
kronice. Później, 
w czasie budowy 
ośrodka zdrowia w 
latach 1972-1974, 
słup bramny z obra-
zem św. Anny nauc-

zającej Marię został przesunięty, a słup z obrazem 
św. Antoniego wybudowano na nowo.  
   Fotografia pierwotnych słupów bramnych poja-

wia się w książce Starší historie a pamětihodnosti 
obce Šenova ve Slezsku Ladislava Kiški. 
  Obrazy namalowane na blasze powstały przed 

191 laty. Korozja jest ogromnym wrogiem takiego 
podłoża i bez pomocy konserwatorów groziło im 
bezpowrotne zniszczenie. Dlatego w 2019 roku 
zdjęto je, aby wykonać ich kopie. Po raz pierwszy 
od 1829 roku obrazy zostały usunięte ze swojego 
dotychczasowego miejsca. 
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Šenovské pamětní kříže
Szonowskie krzyże pamiątkowe 

 
             obr.  1     1862- Kříž na evangelickém hřbitově
                          Krzyż na cmentarzu ewangelickim 

             obr.  2    1864- Kříž na rozcestí k Datyním - Franz Blažek
                                      Krzyż na rozdrożu do Datyń – Franz Blažek
 
             obr.  3    1864- Dřevěný kříž - Škrbeň (Horizont) - Kempný
                                     Drewniany krzyż – Škrbeň (Horizont) – Kempný
 
 obr.  4    1873- Kříž ul. Frýdecká na kopci u Bobčoku, Chobot
                                      Krzyż ul. Frýdecká na wzgórzu koło Bobčoka, Chobot
 
             obr.  5    1881    Hlavní kříž hřbitova  ul. Kaštanová - Páter Anton Monczka     
                                      Głowny krzyż cmentarza - P. Anton Monczka             
                              
             obr. 6    1889   Kříž ul. Petřvaldská vpravo 
                                      Krzyż ul. Petřvaldská w prawo 

 obr.  7    1892- Kříž ul. Březůvka - Šimška, Fran. a Anna Zelinovi
                                      Krzyż ul. Březůvka – Šimška, Fran. i Anna Zelinowie
 
     obr.  8    1900- Svatý obrázek - ul. Okružní - dům č.p. 1630 - Kempný
                                      Obrazek święty – ul. Okružní – dom nr 1630 – Kempný
 
             obr.  9    1901-  Kříž pod ul. Na Kopci - Karel Ryška
                                      Krzyż poniżej ul. Na Kopci – Karel Ryška
 
             obr.  10   1903- Kříž ul. K Trati - Škrbeň, Jan a Karolína Bernatíkovi
                                      Krzyż ul. K Trati – Škrbeň, Jan i Karolína Bernatíkowie
  
 obr. 11  1905-   Kříž ul. Řadová, Jan a Marie Tomisovi
                            Krzyż ul. Řadová, Jan i Maria Tomisowie

             obr. 12    1912-  Kříž ul. Petřvaldská vlevo, Jakub Havlásek
                          Krzyż ul. Petřvaldská w lewo, Jakub Havlásek

             obr. 13   1915-   Kříž ul. Na Sedlácích, Josef Jaroš
                                 Krzyż ul. Na Sedlácích, Josef Jaroš

              obr. 14  1928-  Kříž Misijní - při kostele Prozřetelnosti Boží
                                      Krzyż Misyjny – koło kościoła Opatrzności Bożej 

 obr. 15   1928-  Kříž ul. Těšínská - U Rybníků , Otipka
                            Krzyż ul. Těšínská – U Rybníků, Otipka

              obr. 16  1935-   Kříž ul. Těšínská - (u terminálu kontejnerů) Jan Bernatík
                          Krzyż ul. Těšínská – (koło terminalu kontenerów) Jan Bernatík
              
              obr. 17   1938-  Kříž ul. Zámecká, Otipka 
                                      Krzyż ul. Zámecká, Otipka
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