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úvodem
Ještě donedávna tvořilo náboženství podstatnou součást života celé
společnosti, naprostá většina obyvatel vnímala veškeré své konání
prizmatem náboženské víry a prakticky všechny důležité události
v životě člověka měly náboženský ráz. Náboženství bylo významným znakem sebeidentifikace jedince s daným státem a zároveň
i jedním z nejdůležitějších prostředků kontroly státu nad obyvatelstvem. Farnost byla pro prostého člověka důvěrně známým mikrokosmem, v němž se odvíjely jeho duchovní potřeby, a víra dávala
lidskému životu jasný smysl. Kostel s farou býval symbolem dané
lokality, rodné země, s níž se člověk ztotožňoval.
Historické církevní památky však nejsou pouze odrazem náboženského cítění, ale současně zůstávají také dokladem lidské obrazotvornosti a potřeby vytvářet vedle skutečného světa svět tvarů,
který pozorovatele dokáže oslovit bez ohledu na jeho vztah k víře.
Účelem umělecké tvorby je obecně autorova snaha vyvolat v duši
pozorovatele odraz tvůrcovy představy. Výtvarné umění jako projev
lidské tvůrčí vůle vedle toho zrcadlí také kulturní, hospodářský
a společenský stav společnosti. Dochované památky církevní povahy
tedy zůstávají hmatatelným dokladem snah o duchovní i duševní
rozvoj někdejších obyvatel daného regionu, jsou povětšinou architektonickou a urbanistickou dominantou dané lokality i malebným
krajinotvorným prvkem prostoru. Péče o tyto objekty by měla být
odrazem naší současné kulturní úrovně a úcty k hodnotám vytvořeným našimi předchůdci.
V neposlední řadě je pak nutno zdůraznit, že níže uváděné objekty
nejsou jen svědectvím duchovního života dávno minulé doby, nýbrž
i v dnešní sekularizované společnosti nadále tvoří stále živou součást
náboženského dění.
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Vítkov
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie
(49.7733864N, 17.7529706E)
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Samotné město Vítkov bylo založeno někdy v druhé polovině
13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1301. Původní
dřevěný kostelík zde však stál zřejmě ještě před založením města,
čemuž nasvědčuje jeho poloha mimo jádro na území pozdějšího
předměstí Dolní Ves. Pravděpodobně již na počátku 15. století byl
kamenný. Kolem roku 1600 byli také ve Vítkově luteráni v početní převaze a jejich bohoslužby tedy probíhaly v hlavním kostele,
katolíci navštěvovali kostel ve Svatoňovicích. Na začátku třicetileté
války byl vítkovský kostel vážně poškozen. Tato jednoduchá gotická
stavba byla podle dobového popisu malá a nízká, měla pouze tři
podlouhlá okna na šířku mužské dlaně, v kostelní věži byl 10 centů
těžký zvon z roku 1581. Nový katolický majitel panství Vilém Alexandr Oderský z Lideřova nechal v roce 1625 starý kostel částečně
přestavět, díky čemuž získal novou vysokou zděnou věž s bání, ve
které byly tři zvony, v interiéru byl umístěn hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie a dva boční oltáře. Následnou rozsáhlou přestavbou kostel prošel v letech 1730–1734. Zvony byly v roce 1833 převedeny do majetku Vítkova a Horní Vsi s tím, že obce byly povinny
zvony udržovat a platit zvoníka. Když 9. října 1860 zachvátil město
velký požár, padl mu za obě i kostel. Již tehdy se pomýšlelo na
postavení nového, prostornějšího chrámu, odpovídajícího počtu věřících, avšak pro nedostatek financí se občané museli spokojit s opravou starého kostela, díky níž získal svůj dnešní vzhled bez původní
cibulovité věže. Sochy svaté Barbory a svaté Kateřiny, provedené
v rokokovém stylu, byly kostelu věnovány po zmíněném požáru
z Opavy. Svatou Barboru poznáme podle meče, atributem svaté
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Autorem monumentální bronzové sochy Krista (49.7733367N,
17.7544697E) na hřbitově je vítkovský sochař a rodák z nedalekých Vrchů Josef Mühr. Socha zde byla instalována v roce 1905 po
vleklém sporu sochaře s tehdejším vítkovským farářem a děkanem
Johannem Hermetem. Náklady na toto umělecky velmi hodnotné
Mührovo dílo uhradili manželé Josef a Franziska Drößlerovi se svými dětmi. Mimořádně talentovaný Mühr bohužel nestihl vytvořit
více takovýchto monumentálních děl, nebo zemřel předčasně ve
věku pouhých 38 let.

Hřbitovní
kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Kateřiny je kolo. Křížová cesta je dílem opavského malíře Ignáce
Günthera z roku 1771. Pedálové varhany postavené Karlem Kuttlerem z Opavy v roce 1861 měly 12 rejstříků a 2 klaviatury. V sedmdesátých letech minulého století však byly již natolik zničené,
že byly nahrazeny elektronickými varhanami. Obraz Nanebevzetí
Panny Marie vytvořil Alois Heinz z Oder. V srpnu 1916 v důsledku
válečných rekvizicí Vítkov přišel o své kostelní zvony, ponechán zde
byl pouze jediný zvon vyrobený firmou Petera Hilzera z Vídeňského Nového Města, jenž byl později přenesen do nového kostela. Po
skončení druhé světové války byl hřbitovní kostel místem konání
bohoslužeb, nebo nový kostel byl silně poškozen. Teprve 28. září
1946 byl nový kostel znovu vysvěcen, ale protože okna ještě nebyla
opravena, nastěhovali se na zimu farníci zase do starého kostela. Teprve od června 1949 byly pravidelné bohoslužby přesunuty trvale
do nového kostela, ve starém se konaly pouze pohřby. V srpnu 1951
kostel zasáhl blesk, ale zničil pouze elektroměr, naproti tomu v roce
1955 vichřice poškodila střechu. Přestože zde v padesátých letech
státní moc usilovala o to, aby byl hřbitovní kostel přenechán evanglíkům, respektive místnímu národnímu výboru, ponechala si jej
katolická církev a kostel tak dodnes zůstává živou památkou, stále
se v něm konají bohoslužby, a to převážně v zimním období.
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Hřbitovní
zeď

Původní
nápis
na zadní
straně
kamenného
kříže

Hřbitovní zeď
Kamenný kříž

Památkou je rovněž hřbitovní ze (49.7734114N, 17.7525197E)
z lomového kamene, stejně jako před vstupní branou do kostela se
nacházející kamenný kříž (49.7734114N, 17.7525197E), který je
kvalitní kamenickou prací datovanou rokem 1827.
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Socha
sv. Floriána

Detail
kamenného
kříže

Poblíž fary je na kvádrovém podstavci a vysokém sloupu umístěna
socha sv. Floriána (49.7740078N, 17.7523119E). V roce 1825
nechali manželé Cuculinovi u svého domu č. 76 na Čermenské ulici
(později Budišovská č. 153) postavit sloup s patrně starší sochou sv.
Floriána od neznámého autora. Světec je pojat tradičně, je oděn
jako římský voják, v levé ruce drží džber, z něhož vylévá vodu na
hořící dům. V období komunistického režimu byl dům, u kterého
socha stála, demolován a socha byla v červnu 1978 přemístěna
k farní zahradě.
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Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
(49.7741178N, 17.7560264E)

Farní kostel
Nanebevzetí
Panny Marie
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Když v roce 1909 dosáhl fond na stavbu nového farního kostela
výše 160 000 korun, byla stavba zadána staviteli Václavu Matušovi
z Vejprt, jehož projekt byl vybrán jako nejlepší z šesti desítek různých návrhů. S vlastní stavbou bylo započato 27. září 1909. Jelikož
ještě chybělo značné množství peněz, byla uspořádána sbírka, která
vynesla 34 841 korun. Tehdejší majitel velkostatku Vikštejn-Melč
hrabě Camillo Razumovský daroval dřevo potřebné ke stavbě a sedláci se zavázali zdarma přivážet a odvážet veškerý materiál. Koncem
roku 1912 byl kostel pod střechou a následujícího roku zcela dokončen. Při kopání základů dělníci překvapivě narazili na silný pramen
vody, který posloužil nejen pro stavbu, ale je činný dodnes. V důsledku vypuknutí světové války však nastaly velké obtíže s vnitřním
vybavením kostela, takže k jeho vysvěcení došlo až 15. října 1918.
Celkové náklady na stavbu nového kostela, který dodnes zůstává
nejvýraznější dominantou města, činily 244 994 korun. Kostel byl
postaven v tehdy moderním novogotickém slohu. Stavěl se z místního kamene získaného především při kopání základů. Žebrovaná
klenba v hlavní lodi je zhotovena z jutového materiálu máčeného
v sádře a je zavěšena na železné nosníky upevněné v krovu. Každá
z obou bočních lodí má boční oltář. Rovněž interiér chrámu je odrazem novogotického stylu. Za pozornost stojí zvláště umělecky velmi
hodnotný soubor 12 soch apoštolů vytvořený v letech 1929–1933
fulneckým řezbářem Franzem Rabiserem ve spolupráci s malířem
Josefem Seidlerem, který sochy koloroval. Pro poměrně velká okna
byly zvoleny světlé tóny vitráží, které na rozdíl od staré gotiky, vyznačující se vznešeným přítmím, celý prostor projasňují a podtrhují
tak jeho velikost. Po úspěšné sbírce byly zakoupeny čtyři kostelní
zvony (Srdce Ježíšovo, sv. Marie, sv. Josef a sv. Barbora) zhotovené
brněnskou Hillerovou zvonárnou, jejichž vysvěcení se konalo v den
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1926. Do té doby farníkům
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Roku 1927 bylo před kostelem instalováno v současnosti již neexistující sousoší svatého Huberta – tzv. Hubertushirsch (Hubertův
jelen). Koncem dvacátých let byl v předsálí kostela osazen památník obětem světové války. Jeho autor sochař Josef Obeth osadil
na sloupky rámující pamětní desky dva orly střežící věčný oheň
uprostřed, nad ním umístil tlapatý kříž jako symbol statečnosti, celek pak dotvářely různé ornamenty a rozviliny z mramoru
a francouzského syenitu. Na konci druhé světové války byl kostel
poškozen dělostřeleckou palbou, ale již záhy začal být opravován.
Dne 20. června 1946 se v kostele slavilo první Boží tělo a v den
svátku národního patrona svatého Václava 28. září 1946 byl kostel
znovuvysvěcen, nebo jej znesvětili sovětští vojáci, kteří zde ustájili
své koně. Namísto rekvírovaných zvonů se do vítkovského kostela
dostal ze zvonice ve Fulneku největší zvon sv. Josef, ulitý roku 1630
opavským zvonařem Hansem Knaufem. Druhý zvon sv. Markéta je

Zadní trakt
farního kostela
Nanebevzetí
Panny Marie

sloužil pouze Hilzerův zvon, jenž zde byl přemístěn ze starého kostela a posléze byl zavěšen do věže kaple v Horní Vsi.
Zmínit je nutno i hodinový stroj, který pro nový farní kostel v roce
1917 vytvořila uničovská firma Thöndel. Jedná se totiž o vzácný
technický unikát, který nepřetržitě více než 100 let odměřuje čas
všem vítkovským občanům bez větších nároků na svůj provoz a
údržbu. K pohonu stroje dodnes slouží tři závaží zavěšená na ocelových nátahových lanech, z nichž každé je dlouhé 65 m. Stroj se
musí pravidelně každých pět dnů natahovat a s ohledem na klimatické podmínky je potřeba i průběžně seřizovat chod kyvadla.
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dílem rovněž opavského zvonaře Christiana Hoffmanna z roku 1666
a původně visel ve farním kostele v Čermné. Nejmenší a nejmladší
ze zvonů byl vyroben roku 1926 brněnskou Hillerovou zvonárnou
a během války nebyl rekvírován. V osmdesátých letech byl přenesen spolu se zvonkem ze sanktusníku na věž starého kostela. Dne
13. května 1947 zde byly v rámci celostátní pouti krátce vystaveny
ostatky sv. Vojtěcha. Poválečný odpor vůči veškerým symbolům
evokujícím německou minulost města se projevil v necitlivých zásazích do vzhledu památníku obětem první světové války v předsálí
kostela. Na dílčí opravu vitráží počátkem devadesátých let
20. století navázala v letech 2000–2002 rozsáhlá rekonstrukce
chrámu, zahrnující mimo jiné novou elektroinstalaci, provedení
sanačních omítek, výmalbu interiéru, osazení podstavců na zdi pro
sochy apoštolů, ozvučení kostela, opravu vitráží, opravu a nátěr
věže. Finanční náklady neslo Biskupství ostravsko-opavské za spoluúčasti města Vítkova, Česko-německého fondu budoucnosti, spon-
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zorských darů občanů Vítkova i německých rodáků. V letech
2005–2006 byl kostel odvodněn formou drenáží se zaústěním okapových svodů do nové sběrné kanalizace a výraznou úpravou prošel
i okolní prostor, který získal zámkovou dlažbu před hlavním schodištěm, lavičky a veřejné osvětlení. Projekt byl financován z dotace
Evropské unie se spoluúčastí města a farnosti. Následně se v letech
2013–2014 uskutečnila náročná venkovní regenerace kostela zahrnující kromě jiného novou střešní krytinu, klempířské práce, repasi zdobných prvků, celkovou opravu fasády a dílčí opravy v interiéru včetně věžních hodin. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly
téměř na 11 miliónů korun, regenerace byla financována z ROP
Moravskoslezsko, dotací města Vítkova a Česko-německého fondu
budoucnosti, z daru Biskupství ostravsko-opavského, sbírek věřících i veřejné sbírky. Pro svůj působivý vzhled
a podmanivou atmosféru je kostel právem nazýván „vítkovskou katedrálou“ a od roku 1994 je i s přilehlým
areálem kulturní památkou.

Mezinárodní
koncert
pěveckých
sborů

Kostel samozřejmě slouží věřícím k pravidelným
bohoslužbám či jako místo pro rozjímání, avšak
vedle toho se zde konají četné kulturní a společenské akce pořádané nejen církví, ale
i městem. V neposlední řadě je pak celý
areál kostela turisticky velmi atraktivní
lokalitou.

Socha
sv. Petra
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Socha
sv. Marka

Na pravé straně vchodu do chrámu je instalována socha
sv. Marka. Instalována byla roku 1861 z popudu městské obce na
náměstí, aby obyvatele Vítkova ochránila před podobným neštěstím, jakým byla epidemie cholery a břišního tyfu v roce 1855. Koncem druhé světové války byla socha z náměstí odstraněna a dlouhá
léta ležela v místním kamenictví. Teprve v říjnu 1987 konečně
našla své důstojné místo u kostela. Svatý Marek je vytesán z bílého
kamene jako důstojný muž s plnovousem, na sobě má zřasené roucho a u nohou mu leží okřídlený lev. Evangelista Marek byl žákem
sv. Petra a zemřel v roce 68 mučednickou smrtí v Alexandrii.
V 9. století měly být jeho ostatky přeneseny do Benátek, jejichž
patronem se sv. Marek následně stal. Díky legendám je tento světec
vzýván především proti katastrofám a lev, s nímž bývá zpodobňován, má být symbolickou výzvou k bdělosti, případně je vnímán
jako symbol vzkříšení či síly a královské moci Krista.
Nalevo od vchodu do kostela se nachází pseudogotický kamenný

kříž na vysokém soklu z bílého vápence.
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kaple
Budišovská ul.

Pseudogotický
kamenný kříž

kaple
Opavská ul.
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Drobný a v současnosti poškozený kamenný kříž (49.7835758N,
17.7608533E) se nachází poblíž křižovatky ulice Dělnické a Zemědělské. Nedaleko se v zahradě domu č. 35 na Opavské ulici nachází další kamenný kříž (49.7821522N, 17.7581047E). V roce
1872 byl posvěcen zvon v hornoveské kapli (49.7831464N,
17.7591956E) na Opavské ulici. Na ulici Budišovské se nachází prostá kaplička (49.7765100N, 17.7481161E), vedle níž se donedávna
nacházel dřevěný kříž s plechovým obrazem Ukřižovaného, avšak
tento kříž byl před několika lety zničen vichřicí a již nebyl obnoven.
U silnice k Čermné stála až do roku 1977 památkově chráněná
zděná omítaná boží muka. Mezi dnes již neexistující památky lze
zařadit také dřevěnou kapli před domem č. 12 v centru města,
zbořenou již ve čtyřicátých letech 19. století, z níž byl dřevěný obraz sv. Jana Nepomuckého přenesen do kaple v Horní Vsi a posléze
nalezl své místo v kapli v městské nemocnici. Připomeňme,
že roku 1957 byla nemocniční kaple zrušena a v červnu 1961
proběhlo v kostele rozloučení s řádovými sestrami sv. Františka,
které v nemocnici působily od jejího založení v roce 1905. V areálu
nemocnice se v současnosti nachází kamenný děkovný kříž

Děkovný kříž
v areálu
nemocnice

Dřevěný kříž
v lesíku
u tzv.
Balatonu

(49.479738N, 17.4545665E) zasazený v grotě z neopracovaných
kamenů. Při hlavní silnici směrem na Heřmánky si lze povšimnout
osamělého kamenného kříže (49.7494244N, 17.7638481E)
z bílého vápence, za zatáčkou se pak nachází kamenný pomníček (49.7478761N, 17.7678483E) v podobě božích muk s
původním německým nápisem z roku 1932. Prostý dřevěný kříž
(49.4551396N, 17.465148E) byl nedávno zasazen poblíž rozcestníku
„Kamenský potok“ směrem k tzv. Balatonu jako připomínka tragické smrti několika místních občanů, kteří zde byli 24. května 1945
bez řádného soudu popraveni.
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Pomníček
směrem
na Heřmánky

K církevním památkám ve městě je potřeba zařadit rovněž objekt
fary (49.7743475N, 17.7524900E) na Hřbitovní ulici, nebo se
pravděpodobně jedná o nejstarší dochovaný dům ve Vítkově. Budova nad hlavním vstupem nese letopočet „ANNO MDCCIII“ a byla
vystavěna na místě původní fary, která byla již roku 1690 velmi
zchátralá. Náklady na stavbu nové prostorné fary s hospodářským
zázemím tehdy zčásti hradilo město, přifařené obce a také zástavní
věřitel panství František Karel Wipplar. Již v roce 1723 byla fara
opravena a v roce 1904 přestavěna, roku 1947 byly provedeny nové
omítky na budově i hospodářských staveních, byly vymalovány
pokoje a zezadu přistavěna nová veranda. V roce 1952 byla opravena střecha, která pak musela být znovu obnovena po vichřici v lednu roku 1955. V roce 1978 bylo vybudováno ústřední topení.
Z hospodářské budovy ve farním dvoře byla vytvořena klubovna
pro děti. Poslední větší úpravy v interiéru fary byly provedeny
v letech 2004–2007.
Od roku 1850 byla částí Vítkova Dolní Ves, jež roku 1875 s městem
splynula. V roce 1920 byla k městu připojena do té doby samostatná Horní Ves s osadami Nýtek, Prostřední Dvůr a Veselka. V roce
1957 se stalo částí Vítkova Podhradí, které bylo předtím částí
Lhotky. V roce 1964 byl připojen Klokočov, v roce 1975 Čermná
a Nové Těchanovice s osadami Lhotka a Zálužné, roku 1979 Větřko-

Kamenný kříž
směrem
Heřmánky
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vice a Jelenice, jež byly v letech 1963–1978 částí Větřkovic. V roce
1992 se obce Čermná a Větřkovice znovu osamostatnily. V současnosti tak tvoří místní části Vítkova Klokočov, Nové Těchanovice,
Lhotka, Podhradí, Jelenice, Prostřední Dvůr a Zálužné.
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NOVÉ
TĚCHANOVICE

Kostel
sv. Mikuláše
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Obec je poprvé zmiňována v roce 1414 a již ve středověku zde existoval kostel, patrně s farními právy. Na jeho místě byl stavitelem
Antonem Matznerem v letech 1764–1765 postaven kostel
sv. Mikuláše (49.8081211N, 17.7143708E) s předsazenou věží
z lomového kamene se středověkými základy. V novější době byly
Nové Těchanovice podřízeny jako filiálka faráři z Vítkova, roku
1785 zde bylo zřízeno lokální kaplanství a v roce 1858 byla obnovena samostatná fara. V současnosti je farnost spravována excurrendo
z Vítkova. Kostel je od roku 2010 památkově chráněn. Ve středu
obce se dále nachází tři kapličky (49.8073583N, 17.7147506E;
49.8071311N, 17.7149964E; 49.8068047N, 17.7145667E), postavené pravděpodobně v druhé polovině 19. století, jež původně sloužily
při průvodech Božího těla. Protože původní zasvěcení kaplí nebylo
známo, byla po opravách v červnu 2012 kaple z druhé poloviny
19. století, stojící po pravé straně cesty směrem do Zálužné (růžová), nově zasvěcena svatému Kříži, naproti přes cestu stojící druhá
kaplička (modrá) je zasvěcena Panně Marii. V poli východně od obce
dříve stála boží muka, jež byla zbořena na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let 20. století.
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ZÁLUŽNÉ
V minulosti bylo Zálužné vždy osadou a posléze součástí Nových
Těchanovic, v roce 1975 bylo sloučeno s Vítkovem a od roku
2001 je jeho místní částí. Při hlavní komunikaci se nachází památkově chráněná kaple zasvěcená Pražskému Jezulátku
(49.8238839N, 17.7127531E). Jedná se o drobnou venkovskou
sakrální stavbu, zbudovanou roku 1897 na obdélném půdorysu
s trojbokým závěrem a tradiční střešní krytinou – břidlicí, jejíž
velkoplošné pláty uložené do pískového lože tvoří i podlahu. Kaple
je pojímána jako památník obětem těžby břidlice. Na kopci zvaném
Nikelsberg západně od Zálužného dále stojí stará kamenná pout-

ní kaple zasvěcená 14ti svatým pomocníkům v nouzi
Kaple
zasvěcená
Pražskému
Jezulátku
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(49.8220839N, 17.7063339E). Postavena byla snad již v první polovině 17. století, avšak po druhé světové válce byla zdevastována.
Zásluhou pracovníků vítkovského pracoviště Lesů ČR se po roce
2009 kaple dočkala velkorysé obnovy a následně ji do správy získalo občanské sdružení Zálužné, respektive Spolek Zálužné.

(33

LHOTKA
První zmínka o Lhotce pochází z roku 1377, kdy náležela k Vikštejnu, od roku 1708 se stala součástí statku Čermná. Ve zdejší kapli
Povýšení sv. Kříže (49.8032625N, 17.7346700E) je umístěn velmi kvalitní stejnojmenný obraz Ignáce Günthera z roku 1777. Tento
významný opavský malíř ve své době patřil k velmi vyhledávaným
umělcům, nicméně v druhé polovině 19. století a ve století následujícím bylo mnoho jeho oltářních obrazů nahrazeno novými, líbivějšími. Díky tomu se jen málo jeho děl dochovalo v místech, pro které
byly původně vytvořeny. Samotná kaple je drobnou pozdně barokní
sakrální stavbou z roku 1782 obdélného půdorysu s pětibokým
závěrem, předsazenou předsíní v průčelí s trojúhelným štítem, dřevěným portálem a čtyřhrannou zvonicí vyrůstající z hřebenu střechy. Od roku 2008 je kaple památkově chráněna. Poblíž se nachází
poškozený kamenný kříž (49.8044628N, 17.7335603E).

Kaple
Povýšení
sv. Kříže

Kamenný
kříž
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PODHRADÍ
První zmínka o Podhradí pochází teprve z roku 1805, kdy jej tvořilo jen několik usedlostí, od roku 1867 bylo osadou Lhotky. Ve středu Podhradí se poblíž mostu přes řeku Moravici ve svahu nachází
půvabná kaplička (49.8027164N, 17.7711889E) s opodál stojícím
poškozeným kamenným křížem s původním německým nápisem.

Kaplička
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Prostřední
Dvůr

Kaple
sv. Josefa

První zmínka o Prostředním Dvoře pochází z roku 1806, v minulosti sdílel osudy Horní Vsi, jejíž byl osadou podobně jako Nýtek
a Veselka. Památkově chráněná kaple sv. Josefa (49.7855511N,
17.7886022E) z roku 1888 se nachází ve středu této místní části.
Jedná se o drobnou sakrální stavbu prosté formy s historizujícím
tvaroslovím na obdélném půdorysu s mírně ustupujícím půlkruhovým závěrem a s autenticky dochovaným interiérem. Přestože je
vklíněna mezi rodinné domy, její sedlová střecha s věžičkou
zůstává viditelnou z daleka. Místní obyvatelé založili hned v roce
vybudování kaple zvláštní fond na její udržování. Stavba se pak
dlouho těšila velké péči ze strany věřících i pozornosti církve.
S postupem času však začala chátrat a v současnosti se téměř nevyužívá. Poblíž kaple na protější straně silnice se nachází kamenný

kříž (49.7851822N, 17.7884042E) z roku 1923. Další tradičně
pojatý kamenný kříž (49.7951100N, 17.7980122E) ze slezského
mramoru se dochoval ve Veselce. Posvěcen byl v roce 1902
a po úderu blesku musel být v roce 1930 obnoven a znovu posvěcen. Původní německý nápis byl později odstraněn. Také před
vstupem do bývalého statku v Nýtku nalezneme kamenný
kříž (49.8001539N, 17.7820836E) ze slezského mramoru na pískovcovém podstavci z roku 1822 s původním německým nápisem.
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JELENICE
Obec vznikla teprve koncem 18. století na místě původní vesnice
zaniklé za třicetileté války, kde byl později zřízen pouze vrchnostenský dvůr. Od roku 1963 byla Jelenice místní částí Větřkovic
a posléze spolu s nimi přičleněna k Vítkovu, po osamostatnění
Větřkovic zůstala místní částí Vítkova. Církevně však Jelenice vždy
náležela pod faru sv. Mikuláše v Březové. V prostoru před hasičskou
zbrojnicí se nachází tradičně pojatý pískovcový kamenný kříž
(49.8054011N, 17.8357611E) s tělem Ukřižovaného.

Kamenný
kříž
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KLOKOČOV

Kostel
sv. Ondřeje

Klokočov je poprvé zmiňován v roce 1377, zpočátku patřil pod vítkovskou faru, roku 1640 byl přifařen do Radkova. Roku 1784 byla
v Klokočově zřízena kurácie, která byla roku 1858 povýšena na
samostatnou faru, ale v současnosti je spravována excurrendo
z Vítkova. Již ve středověku zde existoval dřevěný kostel, namísto kterého byl údajně roku 1555 vystavěn zděný kostel opatřený
dřevěnou věží. Na místě této stavby pak byl v letech 1806–1810
postaven nový kamenný kostel sv. Ondřeje (49.7475703N,
17.7415539E). Jedná se o památkově chráněnou drobnou klasicistní jednolodní architekturu s odsazeným pětibokým presbytářem
s přístavky a s hranolovou věží v průčelí. Zajímavě je u tohoto
kostela řešena kruchta, podkruchtí spočívá na litinových sloupech,
presbytář je zaklenut kupolí s výsečemi, na klenbě se nachází kruhové medailony s obrazy světců. Kvalitní stropní malby i soubor
movitého vybavení dokládá vysokou úroveň uměleckého řemesla
a malířství v dané oblasti. Autorem obrazů Křížové cesty i sv. Ondřeje je oderský malíř a řezbář Josef Heinz. V roce 2007 byl kostel
prohlášen kulturní památkou. Před kostelem se nachází socha sv.
Jana Nepomuckého (49.7476483N, 17.7411639E) a železný
kříž s tělem Ukřižovaného. Na místě bývalé kapličky uprostřed
pastvin se v současnosti nachází kamenný kříž (49.7423494N,
17.7379225E). Na pastvinách za Františkovým Dvorem při modře
značené turistické trase směrem na Klokočůvek se nachází

kamenná boží muka s obrázkem svaté Hedviky
(49.7471606N, 17.7392358E). Na křižovatce staré spojnice mezi
Klokočovem a Čermnou se nachází nově zhotovený dřevěný kříž
(49.7614517N, 17.7217414E). Další dřevěný kříž (49.7388611N,
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17.7363364E) nacházející se směrem na Klokočůvek byl v roce
2002 vyměněn za nový. Na dolním konci obce u mostu je umístěn
kamenný kříž (49.7424081N, 17.7487667E), jenž zde podle dochovaného nápisu na kříži nechali v roce 1892 postavit manželé
Redelhammerovi. Další kamenný kříž z roku 1893, obnovený
v roce 2001 s původním německým nápisem je opět na dolním konci, ale za vesnicí, směrem na „Palesko“ (49.744047N, 17.752124E).
V minulosti byla ve vsi také zděná kaplička, která byla zbořena
během minulého režimu. Kromě toho se dříve zhruba v půli cesty
směrem na Vítkov nacházel ještě železný kříž (49.7594678N,
17.7299181E ) a nedaleko pak další železný křížek, po němž zůstal
jen kamenný podstavec. Poslední dva křížky zatím nebyly obnoveny.
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CÍRKEVNÍ PAMÁTKY na Vítkovsku

Kamenný
kříž
u mostu

1) Kaple ve Vítkově-Podhradí; 2) Socha Krista na hřbitově ve Vítkově;
3) Interiér farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově; 4) Kaple sv. Kříže
v Nových Těchanovicích; 5) Skleněná vitráž ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie;
6) Kaple Pražského Jezulátka v Zálužném; 7) Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie – průčelí
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