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ŽELEZNIČNÍ BUDOVA SE RODILA S PRVNÍM VLAKEM
Vznikla v roce 1847, kdy do Bohumína přijel i první vlak. V roce 1860 na je-

jím místě vyrostla nová stanice. V letech 1902 až 1904 byla přebudována v no-
vorenesančním stylu. Má bohatou štukovou výzdobu. V devadesátých letech 
20. století došlo ke komplexní opravě stanice v původním stylu. V roce 2003 
prošlo rekonstrukcí i nádraží. Jako komplex teď patří k jedněm z nejhezčích 
a nejmodernějších nádraží v České republice.

RAILWAY BUILDING EMERGED WITH THE FIRST TRAIN
The railway building was founded in 1847, when the fi rst train arrived in 

Bohumin. In 1860, in its former place, a new station was set up. In the ye-
ars 1902-1904 it was rebuilt in the renaissance style with a rich stucco de-
coration. In the 90s of the 20th century, the station underwent a complex re-
construction in the original style. In 2003, either the train station underwent 
a renovation. As a complex, the train station now belongs to one of the most 
fair-faced and modern ones in the Czech Republic.

DNEŠNÍ RADNICE BÝVALA NĚMECKOU ŠKOLOU
Dnešní budova radnice vznikala postupně jako komplex německých školních 

budov na konci 19. a začátku 20. století hned vedle kostela. První část byla postavena 
už v roce 1894 a to křídlo u kostela a polovina dnešní přední části. Žáků stále 
přibývalo, proto kapacitně nedostačovala, a tak se třikrát přistavovalo, dokud budova 
neopsala obdélník a nevrátila se ke své nejstarší části. Naposledy se rozrostla v roce 
1914. Fungovala tady obecná i měšťanská škola společně s gymnáziem, a to až 
do roku 1940, kdy studenty vystřídali úředníci. Ti v ní zůstali bez přerušení dodnes.

RECENT TOWN HALL USED TO BE A GERMAN SCHOOL
The recent town hall was gradually rising as a complex of German school 

buildings just by the church in the late 19th and early 20th centuries. The fi rst 

part was already set up in 1894, and that was a wing by the church and a half 
of the contemporary front. Due to its insuffi cient capacity, because the number 
of students was continuously growing, thus the building was built out three ti-
mes until it formed the rectangle shape complex and concluded the full rectang-
le. Last time the building was built out in 1914. Both general and burgess school 
together with the grammar one were operating there until 1940, when students 
were replaced by offi cials. Those last ones have been operating there until now.

KOSTEL BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ MĚL MÍT O DVĚ LODĚ NAVÍC
Novogotická římsko-katolická kostelní stavba z červených neomítaných ci-

hel, tzv. typ backsteingotiky, začala vznikat v roce 1892 a dokončena byla v roce 
1894. Kostel ale nestačil pojmout neustále stoupající počet věřících, takže už 50 let 
po jeho existenci se začalo uvažovat o jeho rozšíření o dvě boční lodě. K tomu však 
kvůli politické situaci v zemi nedošlo. Kostel je od roku 2002 kulturní památkou.

CHURCH OF THE DIVINE HEART OF GOD SHOULD HAVE HAD TWO 
CHURCH-BODIES IN ADDITION

The Neo-Gothic Roman-Catholic church built of fair-faced red bricks cal-
led Backsteingotik style, began to be raised in 1892, and was completed in 
1894. Nevertheless, the church capacity was not enough to seat ever increa-
sing number of believers, so that after 50 years of its existence was considered 
its extension with two lateral church-bodies. However, this was not realized 
due to the political situation in the country that time. Since 2002, the church 
has been the cultural monument.

TRAMVAJE KŘIŽOVALY 70 LET BOHUMÍNEM 
Bohumín křižovaly od roku 1902 do roku 1973. Po příjezdu prvního vlaku 

do Bohumína bylo nutné spojit tuto část s dnešním Starým Bohumínem, který 
propásl možnost vybudování železnice. V Bohumíně se tramvajová dráha 
vyvíjela nejzajímavěji, prošla od první koňské tramvaje, přes parní, až nakonec 
byla elektrifi kována. Trať byla dlouhá téměř čtyři kilometry a jízda z náměstí 
ve Starém Bohumíně k nádraží trvala 12 minut. Navazovala na tramvajovou linku 
do Orlové a Karviné, která vedla přes Skřečoň. Další tramvajová trať vedla přes 
Pudlov a Vrbici do Ostravy. V Bohumíně fungovaly dvě vozovny, jedna ve Starém 
a druhá v Novém Bohumíně. Nakonec tento druh dopravy, který byl ekologicky 

čistý, rychlý a pohodlný, vytlačila autobusová doprava. V září 1973 vyjela poslední 
elektrická tramvajka z Bohumína do Ostravy-Hrušova. S tramvajemi se tehdy přišly 
rozloučit stovky lidí. Dnes je jednou z mála vzpomínek na slavnou tramvajovou éru 
desetimetrová kolej s pamětní deskou na pěší zóně v centru Bohumína.

TRAMS WERE CRUISING BOHUMIN FOR 70 YEARS 
Trams were cruising Bohumin from 1902 to 1973. After the arrival of the fi rst 

train to Bohumín, it was necessary to connect this part with recent Stary Bohumin 
that had missed the opportunity to build a railway. In Bohumín, the interesting 
development of tram public transport passed from the fi rst horse trams through 
the steam one, and fi nally was electrifi ed. The track was almost four kilometers 
long, took 12 minutes and led from the square in Stary Bohumín to the railway 
station. This track was connected with another one leading to Orlova and Karvi-
na, passing through Pudlov. Another tram track passed through Pudlov and Vr-
bice to Ostrava. In Bohumín operated two depots, one in Stary Bohumin and the 
second in Novy Bohumín. Eventually, this kind of traffi c that was environmentally 
friendly, fast and comfortable enough, was pushed away by buses.

In September 1973, the last electric tram pulled from Bohumin to Ostrava-
Hrusov. When the tram transport in Bohumin was shut down, hundreds of pe-
ople came to farewell. Today the only memory resembling the glorious era of 
its tram transport in Bohumin is ten-meter-long rail with a memorial plaque 
on the pedestrian zone in the center of Bohumín.

ČTYŘI PĚCHOTNÍ SRUBY
Mohutné a technicky téměř dokonalé...  Jejich historie se začala psát ve druhé 

polovině 30. let 20. století. Vyrostly za zhruba 2,5 roku v nejisté době, kdy se 
k moci dostal Adolf Hitler a ve vzduchu viselo ohrožení naší republiky. A tyto 
stavby nás měly před Němci ochránit. Československá armáda je začala budovat 
po vzoru Francie na hranicích s Německem a Polskem. V celé republice vzniklo 
do září 1938 téměř 10 tisíc objektů lehkého opevnění a 263 objektů těžkého 
opevnění. Jedny z vůbec prvních byly vybudovány právě v Bohumíně. Dějiny 
bohužel nakonec způsobily, že armáda musela bunkry bez boje opustit. Dodnes 

stojící sruby však dokazují, že bez Mnichovské dohody, tzv. O nás, bez nás, 
by naši republiku Hitler jen velmi těžce dobýval. Po válce bunkry v republice 
chátraly... V Bohumíně dva z nich zachránila hrstka nadšenců. Ofi ciálně se 
spolek jmenuje Klub vojenské historie Bohumín a od konce 90. let 20. století 
se snaží vrátit bunkry MO-S4 Šedá vila a MO-S5 Na Trati do původního stavu. 
Srub Na Trati se tak díky nim stal kulturní památkou. Vzniklo v něm muzeum 
s dobovými exponáty. Objekt má i svou dřevěnou turistickou známku.

FOUR INFANTRY BLOCKHOUSES
They are strong and almost perfect from the technical point of view. Their his-

tory started to be written in the second half of the 30th of the 20 century. Grown 
within 2.5 years in this uncertain time, when Adolf Hitler came to power and the 
threat of war was hanging in the air above our country. And these buildings were 
supposed to protect our country against the Germans. The Czechoslovak army 
followed the French model and began to build these blockhouses on the border 
with Germany and Poland. Till September 1938, there were established nearly 
10,000 objects of the light fortifi cation and 263 objects of the heavy one. Ones of 
the very fi rst were built right here in Bohumin. History, unfortunately, ultimate-
ly allowed that the army had to leave the fortifi cation without any fi ght. Never-
theless, the blockhouses are still standing there and prove that without the Mu-
nich Agreement, “About us but without us”, our country would be for Hitler tou-
gh to conquer. After the war, the blockhouses in the Czech Republic were about 
to decay ... In Bohumín two of them were rescued by a few enthusiasts. Offi cially, 
the club is called “Club of the military history in Bohumin” and from the end of 
the 90’s has been trying to return the blockhouses MO - S4 “Seda vila” and MO 
– S5 “Na trati” into their original state. The blockhouse “Na trati” thanks to 
the enthusiast’s activities became a cultural landmark. The museum of contem-
porary exhibits was set up there. The building has its own wooden tourist signs.

V BOHUMÍNSKÉM POLENLAGRU BYLO AŽ 800 VĚZŇŮ
Zvláštní druh nacistických koncentračních táborů ve Slezsku, tzv. polenlager, 

vznikl v roce 1942 také v Bohumíně. 
Dostal číslo 32 a podle odhadů v něm 
najednou pobývalo až 800 vězňů. Fungoval 
až do května 1945 a byl určen pro polské 
vysídlence, kteří museli zanechat svou 
půdu Němcům. Jako levnou pracovní sílu je 
přesunuli do záchytných táborů, kterým se 
později začalo říkat polenlagery. Museli tady 
bez ohledu na věk pracovat při regulacích 
řek, na stavbách a opravách cest i železnice, 
někteří v místních průmyslových podnicích. 
Děti pak přímo v táboře, ty starší u místních 
rolníků. Dozorci s nimi jednali tvrdě a podle 
německé propagandy je považovali za pouhé 
kriminálníky. Kvůli špatným hygienickým 
podmínkám v bohumínském polenlageru zemřelo mnoho lidí. 104 obětí je 
pohřbeno na hřbitově v Bohumíně-Skřečoni. Mají tam i monumentální pomník.

IN THE CONCENTRATION CAMP CALLED “POLENLAGER” WERE UP TO 800 PRISONERS
This special kind of Nazi concentration camps in Silesia, so called polenlager, 

was founded as well in Bohumin in 1942. The camp was given the number 32 and 
as estimated, up to 800 prisoners lived there at one time. It was operating till May 
1945 and was intended for Polish expellees who had to leave their land to hands 
of the Germans. As a cheap labor force, the expellees were moved to a detention 

camp, which later became known as a polenlager. Regardless the age, the expellees 
had to work there on the regulation of rivers and construction and repairs of roads 
and railways and some of them in the local industrial enterprises either. Their chil-
dren then had to work right in the camp, the older ones at the local peasants. The 
guards treated them harshly, and according to the German propaganda, they were 
regarded as mere criminals. Due to poor hygienic conditions in the polenlager of 
Bohumin, many people died, 104 of victims were buried in the cemetery in Bohu-
min-Skrecon. There was built and dedicated to them a commemorative monument.

ROK 1997 BYL ROKEM OSLAV I KATASTROF
V roce 1997 slavila nejnovější městská část Nový Bohumín 150 let od svého 

vzniku a současně si Bohumín připomněl stejné výročí od příjezdu prvního vlaku. 
Rok 1997 se však nesl nejen ve znamení oslav, ale také katastrof. Začátkem 
července totiž postihla Bohumín ničivá tisíciletá povodeň, kdy v některých 
oblastech dosahovala voda až do výše 2,2 metru a zasáhla většinu města. Pod 
vodou byly nejen městské části kolem řek Odry a Olše, ale také centrum včetně 
náměstí T. G. Masaryka, kde hladina vody vystoupila do výšky 80 centimetrů. 
Tato novodobá historie zanechala na dlouhou dobu v obyvatelích hraničního 
města nepříjemné vzpomínky. Přesto se však město s povodněmi dokázalo 
vypořádat a po této katastrofi cké události rozkvetlo. Povodně ve městě udeřily 
od té doby několikrát znovu, nejvíce však v květnu roku 2010, kdy do města 
vtrhla stoletá voda. Mezitím však přibyla část protipovodňových hrází, takže 
škody nebyly tak velké jako v roce 1997.

HEREWITH THE YEAR 1997 WAS A YEAR OF CELEBRATIONS AND DISASTERS
In 1997, the newest part of the town, Novy Bohumin, celebrated its 150 anniver-

sary since its establishment and simultaneously the anniversary of the fi rst train arri-
val. However, the year 1997, happened to turn not only to the year of celebrations, but 
also a disaster one.  At the beginning of July, devastating millennium fl ood hit Bohu-
min, where in some areas the fl ooding water reached up to 2.2 meters and hit most of 
the town. Under the water were not only urban areas around the rivers Odra and Olza, 
but also the center of the town, including the T.G. Masaryk square, where the water 
level came up to 80 centimeters. This kind of a modern history has left unpleasant me-
mories to the town residents. However, the city was able to cope with fl ood and its con-
sequences and after this catastrophic event has again developed. Floods have hit the 
city several times since then again, most in May 2010, when the city had to face again 
the centennial water. Though, the town still has been prospering. Meanwhile, there 
had been built some fl ood protection dikes, so damage was not as extensive as in 1997.
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Novorenesanční budova nádraží v Novém Bohumíně patří k nejhezčím v České republice.
Neo-Renaissance building of the railway station in Novy Bohumín - one of the most beautiful stations in the Czech Republic.

Dobový pohled na budovu radnice i školy. Dnes v obou budovách sídlí úředníci.
Period view on the Town Hall building and school herewith. Today, both buildings serve to offi cials.

Novogotický kostel Božského Srdce Páně v Novém Bohumíně.
Neo-Gothic Church of the Divine Heart of God in Novy Bohumín.

Pěchotní srub MO-S5 Na Trati je kulturní památkou. Infantry blockhouse MO-S5 „Na Trati“ is a cultural monument.

Pohled na tramvaje stojící před nádražím v Novém Bohumíně v roce 1928.
View on the trams standing in front of the train station in Novy Bohumin in 1928.

Pamětní deska obětem polenlagru
stojí také v parku Petra Bezruče.
Memorial plaque, devoted to the 
victims of so called polenlagr, is pla-
ced in the park of Peter Bezruc.

Současný pohled na náměstí v Novém Bohumíně. Current view on the square in Novy Bohumín.
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BOHUMÍN – MĚSTO HISTORIE
BOHUMIN – THE CITY OF HISTORY
ODRA PÍŠE HISTORII BOHUMÍNA ODJAKŽIVA
Historie současného 23tisícového Bohumína, jehož vznik a život ovlivnila 

a stále ovlivňuje řeka Odra, se začala psát před tisíciletími. A to už v době, kdy 
první obchodníci a obchodní karavany mířili z tehdejší římské říše na sever, 
který obývaly barbarské kmeny. Putovaly tehdy k pobřeží Baltského moře pro 
jantar, ze kterého se zhotovovaly velmi módní a oblíbené šperky. Obchodní ka-
ravany ale nemohly při svých cestách na sever kdykoli překročit brod přes řeku 
Odru, protože ta často a především na jaře vystupovala ze svého koryta. Muse-
ly zde proto čekat až do té doby, kdy bude přechod řekou bezpečný, a tak zde 
začaly vznikat první tábory. Kupecké tábořiště, které se postupem doby přemě-
nilo v osadu nazývanou zprvu Bogun, vzniklo v těsném sousedství řeky Odry, 
a proto dějiny tohoto místa nejsou vlastně ničím jiným než dějinami řeky Odry...

THE ODRA RIVER HAS ALWAYS BEEN WRITING THE HISTORY OF BOHUMIN
The history of contemporary 23-thousand- citizen Bohumín, where its foun-

dation and life have always been infl uenced by the Odra river, started to be 
written millenniums ago. And even by the time when the fi rst traders and tra-
ding caravans were heading from the former Roman Empire to the north, in-
habited by barbarian tribes. Then travelled to the coast of the Baltic Sea for 
amber, from which very popular and fashionable jewelry were made. Never-
theless, the trade caravans, when travelling to the north, could not cross the 
Odra river ford at any time, because it often and especially in the spring time 
was getting out of its bed. Therefore, they had to wait there until it became safe 
to cross the river, so the fi rst camps emerged to be pitched there. The merchant 
camp, that was gradually transformed into a village, initially called Bogun, 
was established in the close vicinity of the Odra river, and therefore the his-
tory of this place is actually nothing more than the history of the Odra river.

JMÉNO BOGUN UŽ VE 13. STOLETÍ
Vůbec první objevená písemná zmínka o Bohumínu, respektive o vsi Bogun, 

pochází už z roku 1256. Jedná se o dnešní nejstarší městskou část Starý Bohumín. 
Vzestupným cestovním ruchem totiž přibývalo osadníků, takže osada byla v době 
krále Přemysla Otakara II. již velkou vesnicí. Tvořilo ji tehdy 57 velkoměšťan-
ských domů s právem várečným a čepováním vína. Žilo tady asi 350 obyvatel. 
Na základě jména Bogun můžeme soudit, že se jednalo o slovanské sídlo. Držení 
vesnice bylo díky vybírání mýtného od pocestných a dobré poloze na hranicích fi -

nančně a strategicky výhodné. Už ve 12. století procházely Bohumínem křižovat-
ky významných obchodních cest. Solná stezka, spojující solné doly v okolí Krako-
va s Moravou, Jantarová, vedoucí od pobřeží Baltského moře do Uher, a Kupec-
ká z Prahy do Krakova, která propojovala Čechy s Polskem. To, že osada vznikla 
na frekventovaném místě, vhodném pro překročení řeky, dokazuje i stavba mos-
tu v 15. století. Městečko však kvůli blízkosti řeky často sužovaly povodně a most 
mnohokrát rozvodněná řeka strhla. Díky povodním vznikaly v Bohumíně ve stře-
dověku a na počátku novověku dnes už neexistující rybníky. V 19. století místní 
měšťané řekli „ne“ nové železnici a zastavili tak rozvoj Starého Bohumína.

 
THE NAME BOGUN ORIGINATES FROM THE 13TH CENTURY
However, the fi rst written mention of Bohumin, respectively of the village Bo-

gun, originates from 1256 and it relates to present Stary Bohumin, that is recent 
oldest part of the town. Due to rising tourism, the number of settlers was continu-
ously increasing either, so at the time of the king Premysl Otakar II., this settlement 
already turned into a large village. It was represented by 57 burgess houses with 
the right to brew and wine tapping. At that time about 350 inhabitants lived here. 
Based on the name Bogun, can be concluded that it originally was a Slavonic set-
tlement. Possession of the village was fi nancially and strategically benefi cial due 
to collecting of pilgrims tolls and thanks to a good location at the border. Already 
in the 12th century, intersections of important trade routes were passing through 
Bohumin. The Salt Trail was linking the salt mines near Krakow with Moravia, the 
Amber Trail was linking the Baltic Sea with Hungary, and the Merchants Trail was 
leading from Prague to Krakow and connecting Bohemia with Poland. 

The fact that the settlement was a busy place suitable for crossing the river 
shows as well the construction of a bridge in the 15th century. However, the small 
town near the river was often plagued by fl oods and the bridge was frequently 
swept away by fl ooded river. In the Middle Age, as well as at the beginning of the 
modern period, many ponds, that don’t exist now, arisen in Bohumin. In the 19th 
century, the local townspeople said their ”no’ to a new railway and thereby stop-
ped the development of Stary Bohumín.

Z ŠESTI OBCÍ JSOU DNES MĚSTSKÉ ČÁSTI
Bohumín má v současné době sedm městských částí. Zdejší kraj byl ale 

v minulosti řídce osídlen a neoplýval úrodnou půdou. Nízké břehy Odry 
a Olše způsobovaly při přívalech vody časté záplavy a vzhledem k charakteru 
dřevěných, lehkých obytných staveb i ničivé požáry. Pudlov, Skřečoň, Starý 
Bohumín, Šunychl, Vrbice, Záblatí... To jsou názvy šesti samostatných obcí, 
které vznikaly a postupně se vyvíjely od 13. století. Až ve 20. století k nim 
přibyl Nový Bohumín. Nakonec se všechny spojily v jeden jediný název – 
Bohumín, ale to až v roce 1974.

SIX FORMER VILLAGES TURNED INTO TOWN DISTRICTS
Currently there are seven town districts. In the past, the region was sparsely 

populated and did not teem with fertile soil, low banks of the Odra and Olza ri-
vers were causing frequent fl ooding in case of fl ush water and regarding to light, 
wooden residential constructions, frequent fi res occurred as well. Pudlov, Skre-
con, Stary Bohumín, Sunychl, Vrbice, Záblatí - these are the names of six sepa-
rate town districts that have been establishing and developing gradually sin-
ce the 13th century. In the 20th century, Novy Bohumin was joined as well. Fi-
nally in 1974, all town districts were merged under the single name – Bohumin.

SEDMÁ MĚSTSKÁ ČÁST NOVÝ BOHUMÍN NEMÁ ANI 200 LET
Současné centrum Bohumína, Nový Bohumín, má poměrně mladou his-

torii a vzniklo shodou náhod. Starobohumínští měšťané se v roce 1847 po-

stavili proti stavbě železnice a využili fi nanční tísně zdejší hraběnky Rudnic-
ké, aby nabídla ke stavbě „Císařsko-královské soukromé dráhy Košicko-bo-
humínské“ své bažinaté pozemky uprostřed lesů. Na nejnevhodnějším mís-
tě, které se muselo vysoušet, tak začala vznikat železniční trať, která předur-
čila rychlý rozvoj tohoto místa. Začaly vznikat domy pro úředníky, řemeslní-
ky, obchodníky, zaměstnance železnice. První vlak sem přijel 1. května 1847. 
Později vznikly továrny, a dělnické kolonie, které nadlouho poznamenaly ráz 
města. Překotná výstavba si ale vybrala svou daň. Kvůli ní nevzniklo mnoho 
architektonicky zajímavých památek, ani dominantní náměstí.

THE SEVENTH TOWN DISTRICT - NOVY BOHUMIN – IS NOT OLDER THAN 200 YEARS
The current center of Bohumín, Novy Bohumin, is with relatively young 

history and started up by coincidence. In 1847, the burgesses of Stary Bo-
humin opposed the construction of railroads and made use of a fi nan-
cial distress of the local countess Rudnicki, to offer her marshy land sur-
rounded by forests to build “Košice -Bohumín royal-emperor private rail-
road tracks”. And then on the most inconvenient place in the middle of 
swamps and forests, that had to be dried, began to develop the railway 
line and so it determined the rapid development of this site. Houses for ci-
vil servants, craftsmen, merchants and railroad workers were built. The fi rst 
train arrived on 1st May, 1847. The factories were established later. Wor-
kers residential colonies stigmatized the character of the town for long. 
But this rush bustling construction took its tribute. Due to it, neither many 
architecturally interesting buildings nor a dominant square were built.

KORYTEM ODRY SE PROCHÁZELI MAMUTI
Korytem řeky Odry se ve čtvrtohorách před několika desítkami či stovka-

mi tisíců let procházeli mamuti se zahnutými kly a dlouhými chlupy. Dokazu-
je to hned několik nálezů mamutího klu i stoličky u řeky Odry. Část mamutí-

ho klu se tady našla v roce 1959. O čtyřicet let později našel dvoukilovou sto-
ličku mamuta místní obyvatel. Archeologové potvrdili, že mamutí zub je sta-
rý minimálně 20 tisíc let.

MAMMOTHS WALKED THROUGH THE ODRA RIVER-BASIN
Mammoths with curved tusks and long hair walked through the Odra ri-

ver-basin a few tens or hundreds of thousands years ago in the Quaterna-
ry. This is evidenced by several fi ndings of mammoth tusk and molars at the 
Odra river. A part of the mammoth tusk was found here in 1959. Forty years 
later, a local citizen found a two-kilo-heavy mammoth’s molar. Archaeologists 
have confi rmed that the mammoth’s molar was at least 20 thousand years old.

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE SE ZÁZRAČNÝM OBRAZEM
Nejstarší kulturní památka na území Bohumína je ve Starém Bohumíně. 

Na přelomu 12. a 13. století stávala v místech kostela první dřevěná kaple, 
kterou v letech 1320 až 1400 nahradil zděný gotický kostel. V roce 1620 
proběhla jeho renesanční přestavba a přibyla kostelní věž se dvěma novými 
zvony. Boční kostelní kaple pocházejí z let 1668 a 1688. Po požáru v roce 
1850, který způsobil úder blesku, nahradila gotickou křížovou klenbu klenba 
valená. Dnešní podobu získal kostel po rekonstrukci v roce 1910.

V průběhu roku 1942 přišel kostel o své historické zvony z roku 1620, vojáci je 
zabavili pro vojenské účely. Po téměř šedesáti 
letech neúspěšných jednání o navrácení zvonů 
vyhlásili místní na nové zvony - sv. Hedviku 
slezskou, sv. Jana Nepomuckého i sv. Benedikta 
z Nursie veřejnou sbírku. Všechny tři nové zvony 
v kostele vyzvánějí společně od roku 2007. 

Uvnitř kostela se nachází obraz Panny 
Marie Růžencové-Starobohumínské. Modlitba 
k němu údajně uzdravuje nemocné. Díky 
korunovaci tohoto obrazu získal v roce 2004 
kostel znovu statut poutního místa. Korunky, 
které ozdobily postavy Panny Marie a Ježíše 
Krista na obraze, posvětil v červnu 2004 
v Římě tehdejší papež Jan Pavel II.

CHURCH OF THE NATIVITY OF THE VIRGIN 
MARY WITH A MIRACULOUS PICTURE

The oldest cultural monument on the territory of Bohumin is located in Stary Bohu-
min. The fi rst wooden chapel stood there at the turn of the 12th and 13th centuries and in 
the period of 1320 to 1400 it was replaced by the brick Gothic church.  In 1620, an exten-
sive Renaissance reconstruction of the church was completed and the newly constructed 
church tower was given two bells. The side chapels of the church date to 1668 - 1688. Af-
ter the fi re in 1850, caused by lightning, the Gothic cross vault was replaced by the barrel 
one. The church acquired its current appearance during the extensive renovation in 1910.
In 1942 the church lost its historical bells from 1620, the soldiers confi sca-
ted them for the military purpose. After nearly sixty years of unsuccessful nego-
tiations for the bells return, local citizens announced a public collection for the 
new local bells - St. Hedvika Silesian, St. Jan Nepomucky and St. Benedikt z Nur-
sie. All three new bells have been ringing together in the church since 2007.
Inside the church is situated the grace painting of Our Lady of the Rosary-Starobohu-
mínske.  It is said that a prayer for healing to it can cure illnesses. Thanks to the coro-
nation of the image, the church again obtained in 2004 the status of pilgrimage. Crowns 
that graced the fi gures of Virgin Mary and Jesus Christ in the painting, were consecra-
ted in Rome by the Pope John Paul II. in June 2004.

KAPLE PANNY MARIE BÝVALA HROBKOU
Nachází se za kostelem Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Jde 

o drobnou dvoupodlažní barokní stavbu, která připomíná spíše románskou 
rotundu bez apsidy. Původně ji nechali vystavět v roce 1752 majitelé 
bohumínského panství, a to hraběcí rodina Henckelů von Donnersmarck und 
Wösendorf jako svou hrobku. Tomuto účelu však sloužila jen krátce. Hrobka 
se nacházela v suterénu, v nadzemí byl sakrální prostor. Už na přelomu 
19. a 20. století byla podzemní část hrobky vyklizena a vchod do ní byl zasypán. 
V roce 2002 prošla opravou a adaptovala se na kapli Panny Marie. V květnu se v ní 
konají odpolední májové pobožnosti.

CHAPEL OF THE VIRGIN MARY 
USED TO BE A TOMB

The chapel is located behind the 
Church of the Nativity of the Virgin 
Mary in Stary Bohumín. It is a small 
two-storey-baroque-building that re-
sembles a Romanesque rotunda without 
apses. Originally it was built in 1752 by 
owners of the Bohumin masterdom - the 
count family of Henckels von Donner-
smarck and Wösendorf, as their family 
tomb. Nevertheless, it served to its pur-
pose only shortly. The tomb was located 
in the basement, the ground was deter-
mined to a sacred space. At the turn of the 19th and 20th centuries, the 
underground part of the tomb was abandoned and its entrance was pelt. In 
2002, the chapel underwent reconstruction and was adapted to a chapel of the 
Virgin Mary. In May, the afternoon services are usually held there.

NÁMĚSTÍ SVOBODY JE O 1,5 METRU VYŠŠÍ
Náměstí je historickým jádrem Bohumína. Až do 20. století bylo 

náměstí a jeho budovy centrem kulturního i společenského života. Kvůli 
častým záplavám nechali navézt na nízko položené náměstí na začátku 
18. století majitelé bohumínského panství Henckelové z koryta řeky Odry, 
kde bylo hodně štěrkových ostrůvků, až 1,5 metru štěrku. To povodňové 
škody zmírnilo. Místní měšťané však byli nakonec při vyměřování budoucí 
železniční tratě v polovině 19. století proti stavbě železnice. A to se stalo 
nejstarší městské části osudným. Rozvoj se tady zastavil a město postupně 
ztrácelo na svém významu.

THE SQUARE SVOBODY IS HIGHER WITH 1.5 METERS 
This square is the historical core of Bohumin. Up to 20th century, the square 

and its buildings were a center of the cultural and social life. In the early 18th 
century, because of frequent fl oods, the family Henckels, owners of Bohumín 
masterdom, left the low-lying square to be piled up with 1.5m of a gravel layer 
from the Odra river basin. In fact it alleviated fl ood damage. Local burgess ci-
tizens, however, were ultimately against building of the railway line during its 
triangulation in the 19th century. And it became fatal for the oldest district. 
Development here stopped entirely and the town gradually lost its importance.

ZE ZÁJEZDNÍHO HOSTINCE HOTEL ZELENÝ STROM
V Bohumíně ojedinělá secesní stavba městského hotelu z počátku 20. století. 

Najdete ji přímo na současném náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. Před 
městským hotelem stál v jeho místě zájezdní hostinec Grüner Baum (Zelený 
strom), který kromě jídla a pití nabízel pocestným nocleh i výměnu koní. Ten 
v průběhu staletí zchátral a město tady v roce 1907 podle návrhu vídeňského 
architekta Siegfrieda Kramera vystavilo moderní a reprezentativní hotel, 
opět s názvem Zelený strom. V jižním křídle u hraničního přechodu vznikly 
pokoje a v hlavním traktu ze strany náměstí pak restaurace a kavárna. 
V prvním patře vyrostl velký divadelní sál, který byl od roku 1958 využíván 
k fi lmovým projekcím. Na svou znovuobrodu teď hotel opět čeká. Fungovat 
v něm zase budou hotel, restaurace, kavárna i společenský sál.

Nárožní dům má tvar písmene L, bohatou secesní ornamentiku. Uprostřed 
hlavního průčelí do náměstí je rizalit (středová vystouplá část s balkonem). 
Zadní fasáda je hladká, prolomena obdélnými okny, v průčelí velké schodištní 
okno s vitráží se secesními motivy – stuha a pletenec. 

THE ROADSIDE-INN CHANGED INTO THE GREEN TREE HOTEL
In Bohumin it is a unique building of the town hotel in the Art Nouveau 

style dated to the early 20th century. This building can be found right on the 
current square Svobody in Stary Bohumín. Before it became the town’s hotel, 
an inn named Grüner Baum (Green Tree), that besides food and drinks offe-
red to travelers either bed and horses exchange, was staying there instead.
The building was deteriorating over the centuries and later, in 1907, the town, 
according to a design of the Viennese architect Siegfried Kramer, built a mo-
dern and prestigious hotel, again of the same name - Green Tree. In the south 
wing at the border, rooms were pitched and in the main wing out of the square, 
then a restaurant and cafe were established. On the fi rst fl oor, a large theater 
hall grown, that since 1958 was used for fi lm projections. For the time being
the hotel is still waiting for its renaissance. A hotel, restaurant, cafe and ballroom 
will again be there at disposal. The house is situated at the corner and is 
L-shaped, with rich Art Nouveau ornaments. In the middle of the main frontage 
leading to the square is a buttress (a central protruding part with a balcony). 
The rear facade is plain, broken by rectangular windows with a frontal lar-
ge stair window of stained glass with art nouveau motifs - ribbon and braid.

Kostel Božského Srdce Páně, v pozadí škola a radnice v Novém Bohumíně v roce 1919.
Church of the Divine Heart of the Lord and in the background the Town Hall in Novy Bohumin in 1919.

Stolička a část mamutího klu nalezených v Bohumíně.
Mollar and a fragment of the mammoth tusk both found in Bohumin.

Zázračný obraz Panny Marie 
Růžencové-Starobohumíské.
Grace painting of Our Lady 
of the Rosary-Starobohumíske.

Starobohumínské náměstí v roce 1914. Vlevo je hotel Zelený strom a vpravo budova radnice.
Square of Stary Bohumin in 1914. On the left there is the Hotel Green Tree and the former Town Hall on the right.

Kaplička Panny Marie. Chapel of the Virgin Mary.

Náměstí ve Starém Bohumíně v roce 1907. Vpravo je kostel Narození Panny Marie.
Square in Stary Bohumin in 1907. On the right there is the Church of the Nativity of the Virgin Mary.

Bývalý secesní hotel Zelený strom vznikl v roce 1907. V Bohumíně je ojedinělý. Čeká na svou rekonstruk-
ci, která mu vrátí lesk i slávu.  Former hotel Green Tree in the Art Nouveau style founded in 1907. It is uni-
que in Bohumín and for now it is waiting for its reconstruction that should give back its gloss and glory.


