
 
 

Dřevěné kostely v Beskydech - česká strana Beskyd  

 

Nýdek, vzdálenost od hotelu – 7,2 km 

Kostel sv. Mikuláše 

Byl vybudován v roce 1576 místními evangelíky. Ve věži kostela je dodnes zavěšen renesanční 

zvon pocházející z roku 1581, který na sobě nese latinský nápis Jesus Nazarenus rex 

Judaeorum. Kostel prošel v průběhu let mnohými opravami - naposledy se v roce 2005 dočkal 

obnovení šindelové krytiny. 

 

 

Bystřice, vzdálenost od hotelu – 3,6 km 

Kostel Povýšení sv. Kříže 

Původní dřevěný kostelík byl vystavěn v roce1587. Na konci 19. století bylo rozhodnuto, pro 

velmi špatný stav kostela, že bude původní stavba zbourána a na jeho místě vznikne nový, 

romantický dřevěný kostel. Jeho stavba byla dokončena roku 1897. 

 

 

Guty, vzdálenost od hotelu – 8,9 k m 

Kostel Božího Těla 

Gutský kostel byl vystavěn roku 1563 - dokládá to letopočet na dřevěném portálku do 

sakristie. Ve věži je zavěšen renesanční zvon s letopočtem 1565. Tento kostelík nese veškeré 

znaky středověkých sakrálních staveb - strmá, vysoká sedlová střecha, ploché zakončení 

presbytáře, ochozová galerie, desková valená klenba. 

 

 

Hrčava, vzdálenost od hotelu – 31,5 km 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje  

Roku 1936 jej hned vedle staré cesty postavili místní obyvatelé. Vstup do sakristie kostela je 

netradičně umístěn hned za oltář, ukrytý pod závěsem. Zajímavostí je, že na malém hřbitově 

hned pod kostelem je mezi místními rodáky pohřbena babička známé herečky Jany Hlaváčové 

- Anna Hlaváčová. 

 

 

Vyšší Lhoty, vzdálenost od hotelu – 31,8 km 

Prašivá - Kostel sv. Antonína Paduánského 

 Kostel na Prašivé byl postaven roku 1640 hrabětem Jiřím z Oppenshorfu. Původně byl kostel 

zasvěcen sv. Ingnáci, ale po té, co byl roku 1673 nedaleko postaven jiný kostel sv. Ignáce, 

došlo ke změně patrona a na Prašivé stojí kostel sv. Antonína. Od roku 1753 je celý kostel 

pokryt šindelí pro ochranu před povětrnostními podmínkami. 

 

Kaplička 

Malá kaplička je obehnána bíle natřenými prkny. V rozsoše nad kapličkou je umístěn zvon, 

který zde byl přenesen v 19. století z kostela na Prašivé. Podle tradice na zvon zvonil místní 

zvoník, aby tak rozehnal mraky na nebi a ochránil vesnici před příchodem bouřky. 

 



 

 

Albrechtice, vzdálenost od hotelu – 25,8 km 

Kostel sv. Petra a Pavla 

 První zmínka o původním Albrechtickém kostele pochází z roku 1447. Až do začátku 18. 

století byl kostel ve velmi dobrém stavu, bohužel následovalo několik živelných katastrof - 

povodně a roku 1766 musel být původní kostel svržen. Na jeho místě byl ihned vystavěn nový 

dřevěný kostel sv. Petra a Pavla. Interiér kostela je skromný, i díky tomu, že se většina 

bohoslužeb přemístila do nového kamenného kostela, který v Albrechticích vznikl mezi lety 

1935 - 38. 
 

 

Frýdek Místek, vzdálenost od hotelu – 31,2 km 

Kaple povýšení sv. Kříže 

Roku 1786 vznikla v městském lese Hájek malá kaplička, která byla v průběhu let rozšiřována 

a upravována. Dnes před kapličkou stojí dvě sochy z umělého kamene - Panna Marie a 

Spasitel. Idylický ráz místu dodává studánka, jejíž vodu si místní vychutnávají dodnes. 

 

 

Sedliště, vzdálenost od hotelu – 30,9 km 

Kostel všech svatých 

První písemná zmínka o kostele je z roku 1447. Je možné, že kostel byl postaven na půdorysu 

gotické stavby. Kostel měl původně samostatně stojící věž - ta byla roku 1860 rozebrána a 

znovu postavena nad hlavním vstupem. Kolem celého kostela se nachází galerie - dříve zvaná 

soboty. 
 

 

Dolní Marklovice, vzdálenost od hotelu – 38,5 km 

Kostel Nanebevstoupení Páně 

První doklad o vzniku kostela pochází z roku 1360. V roce 1447 se o kostele mluví jako o 

farním chrámu. Kostel byl původně zasvěcen sv. Mikuláši, ale v 18. století (1739) byla původní 

stavba nahrazena novým kostelem, ten zasvětili právě Nanebevstoupení Páně. 

 

 

Řepiště, vzdálenost od hotelu – 34,2 km 

Kostel sv. Michaela Archanděla 

Kostel pochází z pol. 15. století. Na začátku 19. století (r. 1808) se kostel nacházel v 

katastrofálním stavu. Naštěstí se jej podařilo zachránit rozsáhlou generální rekonstrukcí v 

letech 1867 - 1891. Jedná se jeden z nejstarších kostelů na Moravě a ve Slezsku. 

 

 

Čeladná, vzdálenost od h otelu – 48,9 km 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

U pramene Cyrilka, na horním konci Čeladné, stojí malá, roubená kaplička zasvěcená bratrům 

ze Soluně - Cyrilu a Metodějovi. Uvnitř kapličky naleznete korpus ukřižovaného Krista. Nad 

pramenem Cyrilka je na mozaice vyobrazen právě sv. Cyril, který ve své ruce třímá model 

kostela. 
 

 

Staré Hamry, vzdálenost od hotelu – 63 km 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 

V roce 1773 postavil na Gruni rolník Šimon Tomeček sochu Panny Marie Frýdecké. O více než 

100 let později vznikl okolo sochy dřevěný kostel, zasvěcený Panně Marii - pomocnici 

křesťanům. Kostel byl slavnostně posvěcen 11. 11. 1891. 

 



 

 

Bílá, vzdálenost od hotelu – 60 km 

Kostel sv. Bed řicha 

Kostel sv. Bedřicha byl postaven 1873 - 1875. Na začátku 20. století byla v Bílé zřízena 

samostatná fara a kostel byl rozšířen o věž, sakristii a kůr s točitým schodištěm. Kostel je na 

první pohled odlišný od ostatních dřevěných staveb v Beskydech - jeho výstavba byla hodně 

inspirována skandinávskými gotickými kostely. V kostele můžete najít novogotický hlavní 

oltář s relikviářem. 

 

Kaple sv. Huberta 

Kaple sv. Huberta se nachází v areálu loveckého zámečku v Bílé. Roku 2008 ji zde nechala 

vystavět lesní správa ČR, která je v současnosti majitelem loveckého zámečku. Stavba kaple 

byla zasvěcena sv. Hubertu - patronu myslivosti. 

 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

 v roce 1923 byla v obci Bílá - Hlavatá postavena roubená kaplička. Nad oltářem 

nepřehlédněte vitráž s vyobrazením patronů kaple. 

 

 

Kunčice pod Ondřejníkem, vzdálenost od hotelu – 47,4 km 

Kaple Blahoslavené Panny Marie 

U vřídla Ferdinandova byla postavena roku 1891dřevěná kaple - dřevo použité na její stavbu 

„zbylo” při výstavbě hotelu Skalka. 

 

Kostel sv. Prokopa a Barbory 

 Za dřevěný kostel obec vděčí ing. Šebelovi, který roku 1928 zakoupil na Podkarpatské Rusi 

dřevěný kostel, který dal rozebrat, převést do Kunčic pod Ondřejníkem a následně je zde 

nechal znovu sestavit. Stalo se tak roku 1931 a kostel byl zasvěcen sv. Prokopovi a sv. 

Barboře. 

 

 

Trojanovice, vzdálenost od hotelu – 67 km 

Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Stavební kámen kaple sv. Cyrila a Metoděje v Trojanovicích na Radhošti byl posvěcen oku 

1892. Samotná kaple byla potom vysvěcena roku 1898. U 1100letého výročí narození Cyrila 

roku 1927 byla kaple zrestaurována a znovu vysvěcena. Od roku 1930 se u kaple nachází 

bronzové sousoší Cyrila a Metoděje, které vytvořil sochař Albín Polášek. 

 

 

Rožnov pod Radhoštěm, vzdálenost od hotelu – 71 km 

Evangelický kostel 

Evangelický kostel byl postaven necelých 100 m od brány rožnovského skanzenu mezi lety 

1950 - 1953. Svým vzhledem se kostel naprosto odlišuje od ostatních sakrálních staveb v 

oblasti. V interiéru kostela nalezneme varhanní pozitiv z roku 1824. 

 

Kostel sv. Anny 

Již od roku 1490 měl Rožnov svůj dřevěný kostel, který byl zasvěcen Všem svatým. Tento 

kostel byl v polovině 18. století nahrazen kostelem zděným. Dřevěný kostel se dnes nachází 

ve dřevěném městečku - v rožnovském skanzenu. Je zasvěcen sv. Anně a jedná se o nejmladší 

dřevěný kostel na severovýchodní Moravě. Dostavěn byl roku 1942. Na malém, symbolickém 

hřbitově jsou pochovány významné historické postavy oblasti - sourozenců Jaroňkových, 

Emila Zátopka a dalších. 

 



 

 

Frenštát pod Radhoštěm, vzdálenost od hotelu – 61 km  

Kaple sv. Cyrila a Metoďěje a sv. Václava 

Frenštát za svou kapli vděčí místnímu občanu Aloisi Štefkovi. Ten ve své závěti uvedl přání, 

aby byla i s jeho přispěním vystavěna kaple. Stavbou byl roku 1945 pověřen tesař Josef Štefek 

- starší bratr zesnulého. 

 

 

Hodslavice, vzdálenost od hotelu – 64 km 

Kostel sv. Ondřeje 

Původní dřevěný kostel v Hodslavicích vznikl v průběhu 14. století a pravděpodobně stál na 

místě dnešního kostla sv. Ondřeje, jehož výstavba se datuje pravděpodobně do roku 1523. 

Největší cenností kostela je Hodslavská madona - socha Panny Marie s Ježíškem, kterou 

vytvořil v období mezi lety 1400 - 1420 neznámý umělec. 

 

 

Malé Karlovice, vzdálenost od hotelu – 85 km 

Kaple sv. Bartoloměje 

V 80. letech 19. století byla v Karlovicích vystavěna malá zvonička zasvěcena sv. Bartoloměji. 

První zvon v ní zavěšený pocházel z roku 1881. Dnešní podobu kaple získala v roku 1956. 

 

 

Velké Karlovice, vzdálenost od hotelu – 85 km 

Kostel Panny Marie Sněžné 

kostel Panny Marie Sněžné patří mezi zcela výjimečnou stavbu mezi dřevěnými kostely. Je 

vystavěn jako barokní centrála na půdorysu řeckého kříže. Kostel byl vystavěn v roce 1754. 

 

Kaple Panny Marie Růžencové 

Kaple Panny Marie Růžencové stojí ve Velkých Karlovicích, v části Podťaté, od roku 1950, kdy 

nahradila původní jednoduchou zvoničku, která byla pro svůj špatný stav demontována. 

 

Kaple sv. Floriána 

Původně stály v místní části Léskové 2 malé zvoničky. V roce 1878 byla místo nich vystavěna 

dřevěná kaplička, před kterou byl umístěn dřevěný kříž. Původní kaple musela být roku 1946, 

kvůli značnému poškození, nahrazena kaplí novou - zasvěcenou sv. Floriánovi. 

 

 

Velká Lhota, vzdálenost od hotelu – 82 km 

Evangelická modlitebna 

Místní evangelíci si roku 1783 ve Velké Lhotě vystavěli jednoduchou obdélníkovou 

modlitebnu podle předepsaného vzoru pro evangelické modlitebny - bez věží, zvonů a se 

vstupem ze strany budovy. První bohoslužba se zde konala na svátek sv. Petra a Pavla roku 

1783. 

 

 

Hněvošice, vzdálenost od hotelu – 92 km 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Tento dřevěný kostel je jedinečnou památkou lidového stavitelství na Opavsku. Barokní 

kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v roce 1730. Ve zvonici je zavěšen pozdně barokní zvon, 

vážící 80 kg. 
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