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Bašta a
obranné hradby

Fot. Bolesław Stachow

Již mnoho let je bašta symbolem Ratiboře. Zdobí logo města i loga oslav devítistého výročí Ratiboře (1108-2008). Společně
se stylizovanou stuhou řeky Odry v pozadí je umístěna na reverzu mince Ratiboře
v hodnotě dvou Zlotých ze série „Polská
historická města“, kterou v roce 2007 emitovala Polská národní banka v nákladu jednoho milionů kusů.
Bašta byla postavena v roce 1574
v renesančním slohu. Je jedinou zachovalou částí městského opevnění vybudovanou
za hradbami města. Zdobí ji atika s otvory
střílen a čtyřmi věžičkami. Stavba poskytovala úkryt posádce obránců. Plnila rovněž
funkci vězení. Z dochovaných zpráv víme,
že se zde nacházel tzv. „studený pokoj“, ve
kterém na podlaze vystlané trochou slámy
byli zadržování vězni. V XVII. století se
zde po několik zimních měsíců nacházeli
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vzdorovití řezničtí mistři, které magistrát
obžaloval ze zvyšování cen.
Při baště se zachoval úsek gotických
obranných hradeb existujících v Ratiboři
již v roce 1299. Systém opevnění starého
města byl dostavěn ve XIV. století. Byla
v něm umístěna řada obranných bašt a tři
brány. Před hradbami byl vykopán hluboký
příkop. V roce 1663 bylo opevnění zesíleno
v souvislosti s nebezpečím tureckého nájezdu. Od XVIII. století bylo úspěšně likvidováno. V létech 1764-1771 byl zasypán příkop. Úseky starých opevnění je dnes možné
spatřit v blízkosti ulic Basztowé, Batoreho,
Drzymaly, Leczniczé a Drewniané.
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Zámecká kaple –

perla gotiky
První zmínka o ratibořském hradu pochází z roku
1108. Z Kroniky Galla Anonima se dozvídáme, že v té
době byl vojsky knížete Boleslava Křivoústého znovudobyt z rukou Moravanů. Stal se
sídlem polského kastelána a ve
II. polovině XII. století dvorem Mieška nazývaného Platonohý , pana Ratiboře, Opole
a panovníka Polska. Po něm,
zde sídlila další hornoslezská
Fot. WAW
knížata, mimo jiné i Kazimír,
děd polského krále Vladislava Lokietka.
V první polovině XII.století na místě dřevěno–zemních základů hradu z dob
kmene Holasiců vyznačených na mapách
Geografa Bavorského (rok 845) byla zahájena výstavba prvních zděných částí ratibořského zámku. Kolem roku 1290 kníže
Přemysl zahájil stavbu dvoupodlažní gotické
kaple, která nese název sv. Tomáše Becketa
z Canterbury, anglického mučedníka, který
zahynul rukou krále Jindřicha II. Název připomíná spor mezi vratislavským biskupem
Tomášem II. a knížetem Jindřichen IV. Probusem. Jeho závěr, který se odehrál v Ratiboři, popisuje Jan Dluhoš na stránkách knihy „Ročníky, čili kronika slavného království
polského“. Vojska Probuse obléhala zámek,
na který se uchýlil biskup. Nakonec došlo
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k usmíření hierarchů a vděčný biskup za to
ustanovil při kapli kolegiátu. Kanovníci tam
pobývali až do roku 1416.
Významní znalci historie umění nepochybují, že dvoupodlažní gotická kaple
dnes představuje nejcennější objekt svého
druhu v Polsku. Je nazývána perlou hornoslezské gotiky – s ohledem na podobnost
se slavnou pařížskou kaplí – slezská Saint
Chapelle. Dochovaly se v ní nádherné křižně-žebrované klenby, kanovnická křesla
a také originální kamenné obložení oken.
Ze starých odkazů je známo, že kdysi zde
byla přechovávána ctěná svatá relikvie, nejpravděpodobněji ostatky kanonizovaného
biskupa z Canterbury.
V osmdesátých letech XX.století
v sanktusníku na střeše kaple byla nalezena mapa pocházející z poloviny XIX.století,
na které stavitel Schneider zaznamenal tajnou chodbu vedoucí pod Odrou ze zámku
do kláštera Sv. Ducha sester Dominikánek.
Vchod do podzemní chodby se nachází v
základech staré bašty a je skrytý pod jihovýchodním nárožím zámeckého nádvoří.

Fot. WAW
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Kostel sv. Jakuba –

první polská věta
V roce 1241 napadly mongolské hordy země jižního Polska. K rozhodující bitvě s vojskem Čingischána došlo u Legnice.
Polská vojska tam utrpěla zdrcující porážku.
Zahynul hlavní velitel kníže Jindřich Pobožný. Bez větších ztrát odešly z bitevního pole
jedině houfy opolsko-ratibořského knížete
Mieszka II. Otylého.
Z pogromu se zachránil rovněž Jan
Ivanovič, rytíř a pobočník knížete Jindřicha. Pronikl do Ratiboře, kde jeho zprávu
o tragických událostech u Legnice zaznamenal do klášterní kroniky převor ratibořských dominikánů Vincent z Kielcze, slavný autor dvou životopisů svatého Stanislava
a také hymny Gaude Mater Polonia. Dnes
je kronika považována za ztracenou, ale v
XV.století ji využil krakovský kanovník a
slavný dějepisec Jan Dluhoš. Z tohoto zdroje přenesl na stránky „Ročníku , čili
kroniky slavného království polského“
poslední slova u Legnice umírajícího knížete Jindřicha. Zněla: „gorze
szo nam stalo“ neboli „přihodilo se
nám neštěstí“. Panovník je vyslovil,
když viděl z bitevního pole odcházející hornoslezská vojska. Toto je nejstarší polská věta a je téměř o třicet
let starší než z roku 1270 pocházející
zápisy v proslulé Knize Jindřichovské.
V roce 1241, když Vincent psal
zprávu pro Ivanoviče, ratibořští do- Fot. WAW
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minikáni ještě neměli kostel ani klášter. Pobývali pravděpodobně v měšťanském domě
a služby konali v malé kapli. Na jejím místě
v období let 1246-1258 vybudovali kostel sv.
Jakuba. Vedle svatyně byl postaven klášter.
Konvent existoval do roku 1810, kdy byl
zrušen Prusy. Stavby klauzury byly rozebrány, ale gotický kostel stojí dodnes v severovýchodním rohu náměstí a to v podobě jakou dostal při rekonstrukci provedené
po požáru v roce 1300. Z kláštera ratibořských dominikánů pochází známý, bohatě
zdobený graduál z období kolem roku 1500,
uložený nyní v muzeu.

Fot. WAW
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Kostel svatého Jana Křtitele –

poutní kostel
Ježíše Bolestného
První zmínka o kapli sv. Jana v Ostrogu pochází z roku 1307. Původní kostel byl
dřevěný a současný zděný byl vybudován
v letech 1856-1860 podle projektu architekta Vincenta Statza z Kölnu. Je to jedna
z krásnějších hornoslezských neogotických
svatyní, postavená podle vzoru katedrály ve Freiburgu v Bádensku-Virtembersku
z XIII.století, považované za arcidílo středověké gotiky.
V XIX. a XX. století, byl kostel v Ostrogu cílem mnohých poutí k laskavosti proslulému obrazu Ježíše Bolestného, umístěného v horní části bočního oltáře sv. kříže.
Malba na dřevě z konce XVII. nebo počátku
XVIII.století je dílem anonymního autora
podle vzoru italských mistrů Il Volterrana
a Palloniho. Nezvykle sugestivní a děsivá
tvář Ježíše ukazujícího rány ve svém boku
způsobila, že v roce 1827 na náklady nadace rodiny knížat von Ratibor byla udělána
kopie obrazu se značně jemnějším výrazem
tváře Spasitele. Je umístěna na hlavním oltáři
pod okázalou malbou Jana Bochenka, která
představuje křest Ježíše v řece Jordán.
Kult Ježíše Ostrogského, nazývaného
Ratibořských trpitelem, a zázraky, které se
zde za jeho přímluvy vykonaly, potvrzují
mnohé historické záznamy a také děkovné
dary. Známý polský cestovatel a etnograf Lucián Malinovský řadí Ostrog k poutním místům v Piekarach Slezských a Čenstochové.
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V příčné chrámové lodi upoutají pozornost nádherné vitráže zhotovené okolo
roku 1900 renomovanou dílnou Otto Lazara
z Ratiboře a také mistra Františka Borgiase
Mayera z Mnichova. V měřítku Slezska se
jedná o unikátní dílo. Ikonograﬁe výjevu
z vitráže Lazara obsahuje: sv. Annu s dívkou Marií, sv. Edvarda – krále, nesoucího
na zádech muže, sv. Kateřinu s kolem a také
sv. Stanislava – biskupa. Níže se nachází štít
s nápisem „Bohu ke chvále“, erb knížat von
Ratibor, erb Ratiboře a polský znak. Firma
z Mnichova na protější stěně provedla nezvykle sugestivní „Poslední soud“.

Fot. WAW

Fot. WAW

Fot. Bolesław Stachow
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Mumie Egypťanky –

dar excentrického
barona
Kolem roku 1860 bohatý židovský bankéř baron
Anselm von Rothschild, majitel panství v Chalupkách a
Šilheřovicích, vykonal cestu do Egypta, odkud přivezl
mnohé památky. Mezi nimi
i úplnou mumii Egypťanky, která měla být darem pro
jeho snoubenku. Zvláštní
dar, jak říká zpráva, byl odmítnut. Mimo to v šilheřovickém zámku v přítomnosti Fot. WAW
Rothschildových hostů pozvaných na společenský večer byly otevřeny
dva sarkofágy a z vytaženého nabalzamovaného těla byly odvinuty obvazy.
V roce 1864 se baron rozhodl zbavit
se památky dovezené z cesty a díky tomu
se mumie dostala do kabinetu starožitností
Královského evangelického gymnázia v Ratiboři, které sídlilo v objektu staré klauzury
sester dominikánek. V roce 1927 památku
převzalo nově vzniklé městské muzeum,
které rovněž vlastní s gymnáziem sousedící starý kostel dominikánek. Po několik
let vedlo spor s muzeem v Glivicích, které si mumii vypůjčilo a nechtělo ji vrátit
zpět do Ratiboře. Učinilo tak teprve v roce
1934. Starodávný exponát šťastně přežil
II.světovou válku.
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Z půlky obvázaná mumie, sarkofág, nezvykle bohatě zdobený barevný karton a také tři originální vázy
kanopské na vnitřnosti mrtvých, dovezené před válkou
z Muzea starožitností v Berlíně jsou dnes největšími atrakcemi ratibořského muzea
a přitahují každým rokem
tisíce turistů. Stálá expozice s názvem „V kraji Ozyryse“ se nachází ve zdech
bývalého dominikánského
kostela Sv. Ducha.
Vědecký výzkum ratibořské mumie
provedený slavným německým egyptologem Karlem Richardem Lepsiusem umožnil určit, že Egypťanka žila v době XXII.
dynastie (946-722 př. Kristem) a jmenovala
se Džed-Amonet-ius-anch, to značí: bohyně Amonet řekla, ona bude žít. Byla bohatou vdanou ženou, pravděpodobně dcerou
kněze a lazebníka z Teb. Zemřela mladá ve
věku okolo 20 let. Příčinou smrti, jak dokazují současné rentgenologické výzkumy,
byly nejpravděpodobněji komplikace v těhotenství.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Místo
pochování Piastů
a Přemyslovců
Podle starých odkazů ukrývá bývalý klášterní kostel dominikánek Sv. Ducha
nejen ostatky řádových sester a dobrodinců
jejích konvektu, ale také hroby hornoslezských panovníků z rodu Piastů a Přemyslovců. Na hroby se narazilo při archeologických
pracích v devadesátých letech XX.století.
Několikaleté výzkumy prováděné v presbytáři svatyně a také na místě již neexistující
kaple sv. Dominika (přiléhala k severní zdi
kostela), odkryly několik krypt s ostatky
žen, mužů a také dětí.
Mezi nejzajímavější patřily hroby knížat z kaple sv. Dominika, které patřily nej-

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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pravděpodobněji rodičům a sourozencům
pobožné Ofky Piastovny, dcery knížete Přemysla, která byla matkou představenou ratibořských domikánek. V presbytáři byl objeven hrob knížete Valentýna Přemyslovce
– posledního představitele rodu, který vládl
Ratiboři a zemřel v roce 1521. Symbolem
konce dynastie byl zlomený meč nalezený
v hrobě vládce.
Objevy v presbytáři byly zadaptovány pro potřeby muzejní expozice ukazující
vnitřek středověkých hrobek. Dnes je unikátem v celém kraji. Byla obohacena o další
památky nalezené v hrobech mezi jinými o
medailonky, kruciﬁxy a části oděvů.
Hodnotu naleziště v bývalém kostele
Sv. ducha zvyšují výsledky výzkumu prováděných zde krakovskými antropology. Na
lebkách, ve svatyni pohřbených žen, bylo
identiﬁkováno hodně případů vzácné genetické nemoci nazvané HFI (Hyporostisis
frontalis interna). Dvě z lebek náležely příbuzným ženám, což bylo považováno za
světový unikát, o kterém se později hovořilo
na prestižních mezinárodních antropologických sympoziích.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Poutní svatyně matky Boží –

Sobieski prosí
o vítězství
Legenda hovoří, že odvážný Štěpán z
Ratiboře vzal hlídku na předměstí, aby upozornil měšťany v případě nájezdu husitů.
Když neopatrně usnul pod velkým dubem,
byl zajat a spoután. Husité jej chtěli pověsit na stromě, ale když se jim zjevila Matka
Boží s andělským rytířem, v rozrušení utekli. Štěpán vděčný za záchranu, jako poděkování vykonal pouť do Čenstochové, odkud přivezl kopii zázračného Jasnohorského obrazu. Obraz zavěsil na dub a mši zde
vykonal kaplan Staroveský. Podle legendy,
maďarský hrabě, který motlitbou před obrazem Matky Boží si vyprosil uzdravení pro
smrtelně nemocnou manželku, zde postavil
v roce 1432 kostel.
Původ svatyně je doložen v roce 1445.
Na místě původně dřevěné, byla v barokním
slohu postavená v létech 1723-1736, svatyně zděná. Obraz Matky Boží Ratibořské se
nachází na hlavním oltáři. Na obraze jsou
umístěny korunky posvěcené papežem Janem Pavlem II. Pomník papeže Poláka, dílo
profesora Česlava Dzwigaje byl postaven
před kostelem v roce 2006.
Zázračná ikona je cílem mnohých poutí. Matka Boží Ratibořská je proslulá velkou
laskavostí, zejména k ženám toužícím po
rodině. V roce 1683 na cestě do Vídně se k
ní modlil král Jan III. Sobieski, prosíc o vítězství ve střetnutí s Turky u Vídně.
Výzkum obrazu dosud nebyl proveden,

i když podle předběžných názorů pochází
z přelomu XVI. a XVII. století . Zajímavou
skutečností je, že výjev panoramatu města
s Matkou Boží zachraňující Ratiboř před
požárem se nachází na tzv. Mensie mariana
– malbě z počátku XVIII.století, umístěné
na zadní straně obrazu Matky Boží čenstochovské v klášteře Jasnohorském.

Fot. Bolesław Stachow
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Gotická fara –

stará kolegiata
Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, nazývaný farním, je nejstarší v
Ratiboři. Postaven byl pravděpodobně, jak
říká legenda, v roce 1205 za vlády knížete
Mieszka – tvůrce hornoslezského knížectví,
pana Ratiboře a panovníka Polska. Staviteli
svatyně byli osídlenci Ratiboře, kteří přišli
z Holandska – Flandři a Valonové. Původní
svatyně vyhořela v roce 1300. Krátce poté
byla provedena její rekonstrukce. Z
té doby pochází hlavní loď s hvězdicovou klenbou ve východní části a presbytář s unikátními znaky
rané slezské gotiky.
V roce 1416 se při kostele trvale usídlili ratibořští kanovníci,
kteří doposud sídlili při zámecké
kapli. Na novém místě byla kolegiáta bohatě placena krutým ratibořským knížetem Janem Železným,
který si tak chtěl vykoupit svá provinění. K jižní zdi presbytáře byla Fot. WAW
přistavena pokladnice a kapitulář. V roce
1654 byl presbytář vybaven okázalými kanovnickými křesly zhotovenými podle historických křesel Mariánského kostela v Krakově. Kanovníky při ratibořské faře bylo mnoho kněží z hornoslezských farností. V roce
1810 Prusové zrušili kolegiátu a odebrali jí
mnohé statky. Od té doby farní svatyně plní
funkci centra největší ratibořské farnosti.
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Uvnitř imponuje monumentální
hlavní oltář postavený v létech 1656-1660
mistrem Salomonem Steinhoﬀem z nadace
preláta Andrzeje Scodoniuse a Literárního
Bratrstva, které bylo nejstarší na horním
Slezsku. Ve výklencích mezi sloupy se nachází sochy svatých: Jana Křtitele, Hedviky,
Jana Evangelisty, Alžběty, Václava, Sebastiána, Rocha a Floriána. V horní části je
umístěna soška svatého Marcela,
patrona Ratiboře, který podle legendy měl v roce 1290 zachránit
město před nájezdem Rusínů a
Tatarů. Na oltáři jsou také umístěny dva cenné obrazy malíře Jan
Bochenka: Korunovace Nejsvětější Panny Marie z poloviny XVII.
století a Nanebevzetí Nejsvětější
Panny Marie z roku 1890.
Od západu k hlavní lodi
přiléhá Polská kaple z XV.století,
místo kultu místní dominikánky
– pobožné Eufemie Oﬀky Piastovny, zvané
Blahoslavená kněžna ratibořská, kterou uctívají dominikánky na celém světě.

Fot. Bolesław Stachow
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Mariánský sloup –

předpověď
konce světa
Umělecká památka slezského baroka výjimečné hodnoty z roku 1727 od
zkušeného mistra dláta Jana Melchiora
Oesterreicha. Monument byl postaven na
místě středověkého kupeckého domu, nadací Marie Alžběty Gaschin a ratibořských
radních jako dar za záchranu města před
strašlivou epidemií cholery. Na trojbokém
kamenném soklu se nachází nadstavba s
erby zakladatelů a třemi postavami svatých:
sv. Marcela – papeže a patrona Ratiboře, sv.
Floriána – orodovníka v časech požárů a
sv. Sebastiána – patrona morového povětří.

V horní části je umístěna socha Neposkvrněného početí Panny Marie.
Sloup se zázračně zachránil při požáru v roce 1945, i když v ruinách skončila
celá okolní výstavba. Podle legendy, zaplaví
Ratiboř pokaždé voda, jestliže se kdokoliv
opováží kopat okolo podstavce (to se stalo
před katastrofální povodní v roce 1997).
Legenda hovoří také o rychlém konci světa,
kdy přijde den, ve kterém žádný z obyvatel
Ratiboře se nepožehná před sloupem.

Fot. Bolesław Stachow
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Stará technika dentistů –

výjimečná sbírka
Vášeň rodiny Steranczaků způsobila,
že ratibořské muzeum se může pochlubit v
evropském měřítku unikátní výstavou staré
dentistické techniky. Sbírání historických
stomatologických křesel, nástrojů a zařízení
používaných v minulosti dentisty a protetiky
začal Kazimír Steranczak – protetik, zlepšovatel a vynálezce, který byl pracovníkem
stomatologické kliniky Slezské akademie
lékařství v Zabrze. Zanedlouho jeho vášeň

podědil syn Vojtěch – stomatolog. Společně
sbírali likvidované vybavení ordinací a laboratoří. Tak vznikla imponující sbírka, která
trvale nalezla své místo v muzeu a pohled
na ni způsobuje zimnici mnoha dnešním
návštěvníkům. Těžko totiž může mít jiný
dojem ten, kdo si prohlíží třeba ruční vrtačku z XIX.století nebo zvláštní přístroj na
trhání zubů hezky nazvaný „kozí nožka“.

Fot. Marek Krakowski - Muzeum Racibórz
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Rezervace
Lenžčok
Fot. Marek Bichta

Unikátní chráněné území starého koryta Odry čítá více než 400 hektarů. Patří
zde rybníky založené v XIII.-XIV. století
cisterciáckými mnichy, rašeliniště, v Polsku vzácný přírodní vícedruhový lužní les
a stromořadí s pamětními stromy například
proslulým čtyřistaletým dubem Sobieszkého.
Monarcha v roce 1683 se přes toto území
ubíral k Vídni (přes rezervaci dnes vede turistická trasa nazvaná Alej Polských Husarů).
V XIX.století se zde zúčastňovali lovu hosté knížete von Ratibor, dvakrát i německý
císař Wilhelm II.
Floru v rezervaci tvoří téměř 540 druhů rostlin cévnatých, z toho 30 je chráněných. Přísnému chránění podléhají leknín
bílý, stulík žlutý, nepukalka vzplývající nebo
kotvice plovoucí. Zvláštností je vzácný druh

vstavače – kruštík polabský. Hnízdí zde více
než 210 druhů ptactva (z 435 registrovaných
v Polsku), hlavně vodního, bažinatého a také
dravců. Mezi jinými potápky a kormoráni,
orel mořský a orlovec říční. V době tahu
ptactva jsou pozorovány tak vzácné druhy
jako jsou volavka červená nebo luněc šedý
(jediný potvrzený výskyt v Polsku). Hnízdí tady plazi (zmije obecná), obojživelníci
(kuňka obecná, ještěrky, ropuchy), savci
(ondatra pižmová, jezevec lesní a až 10 z
22 v Polsku registrovaných netopýrů, mezi
nimi netopýr stromový zapsaný v Polsku
do červené knihy ohrožených zvířat), vážky, čmeláci, brouci a motýli.

21

Arboretum Moravské Brány –

starý knížecí les

Fot. Bolesław Stachow

Starý knížecí les od pradávna nazývaný Obora prodal ratibořským měšťanům v
roce 1928 kníže Viktor von Ratibor. Tento
bohatý šlechtic si ponechal pramen vytékající u severního okraje lesu. Voda z něj, známá
výjimečnými vlastnostmi, tekla dřevěným
vodovodem do zámeckého pivovaru, kde z
ní vařili znamenité ratibořské pivo. Legenda hovoří, že v Oboře bydlel kdysi poustevník. Ratibořskými měšťany darovanou
stravu mu do poustevny přinášel věrný pes.
Vděčný poustevník každý večer vytáhl velikou tubu, nasměroval ji na město a svým
dobrodincům hlásal „Pozdraven buď Bože“
a také „dobrou noc“.
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Dnes na více než
160 hektarech pahorkatého terénu dominuje na
horním Slezsku vzácně se
vyskytující původní smíšený les, bohatý na zajímavé exempláře ﬂóry,
fauny a hub. Vyskytují
se zde duby se čtyřmetrovým obvodem kmene,
rokle, rybníky, prameny,
strouhy, a také zvlášť vysazené sbírky rostlin. Do
loga se vepsala těšíňanka jarní – objevená zde v
roce 1830. Návštěvu arboreta usnadňují dvě značené naučné stezky: dendrologická a ekologická.
Les je oblíbeným místem odpočinku
Ratibořanů. Nachází se zde mini ZOO, stezka zdraví, sáňkařská dráha a malý lyžařský
skokanský můstek. Poblíž arboreta je koupaliště. V 60-tých letech XX.století skupina
krakovských archeologů prováděla v Oboře
výzkumy mohyl z V.-VIII.století. Milovníci
vojenské historie postřehnou na východním
okraji lesa stopy po opevnění z dob povstání a v lesíku při osadě Obora bunkr z doby
II. světové války.

Fot. WAW
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