
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katolický kostel sv. Anny na dobové pohlednici z roku 1913. V zadní části jsou 
vidět původní boční vstupy, které byly pak rekonstrukcí změněny. 
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Nejstarší dochovanou zmínkou o dřevěném filiálním 
kostelíku je stará listina z roku 1596, kde těšínský kníže 
Václav Adam nařizuje majiteli Šumbarku Janu 
Lubovskému z Lubovic a na Šumbarku dodržování 
starodávných práv. V listině se mimo jiné píše: „Dále sic 
Jan Liubovský podle starobylého řádu již dotyčnému 
knězi a žákům služby Boží v kostele šumbarském 
vykonávajícím oběd dávati, i desátky...“ Tato listina byla 
reakcí na stížnost kněze Havla Pinkase, jemuž byla tato 
práva upírána. 

Původní kostel byl zasvěcen sv. Kateřině, sv. Petrovi 
a Pavlovi a byl filiálním kostelem farního kostela              
v Dolních Bludovicích. Byl se zámkem dle tradic spojen 
chodbou pro přímý vstup zámecké rodiny. V roce 1687 
můžeme číst, že pod podlahou kostela je umístěna 
krásná hrobka zdejších majitelů panství Šumbarku.     
30. října 1823 vypukl v zámecké prádelně požár, který 
se přenesl na zámek i   kostel. Ten shořel až do základů. 

NÁHROBEK HRABĚTE 

FRIDRICHA VON ARCO 
 

Nejznámější památkou na hřbitově u kostela sv. Anny je 
náhrobek majitele Šumbarku hraběte Fridricha von Arco 
nesoucí německý nápis „Hrobka jeho blahorodí p. říšského 
hraběte Fridricha z Arca, pána na Šumbarku, naroz.             
11. listopadu 1797; zemřel 21. září 1835. Libé odpočinutí 
jeho popelu!" Hrabě držel panství se svou manželkou 
Henriettou roz. baronkou von Durant v letech 1827 až 1835. 
 
 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
 

 
 

6. číslo/Srpen 2013 

Kostel v Šumbarku byl postaven nejspíše už za dob 
drobných šlechticů, uvádějících si přídomek „ze 
Šumbarku" někdy na přelomu 15. a 16. století. Nebyl 
to ale dnešní současný zděný, ale jeho dřevěný 
předchůdce, který stával na severní straně kousek od 
nynějšího zámku a byl s ním propojen chodbou. 

 



 
 

 

        

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

KOSTEL SV. ANNY V ŠUMBARKU  

Zůstaly po něm jen hluboce zaryté 
zvony v zemi, stříbrný kalich a také 
mešní roucho. Tyto věci byly 
uschovány na zámku. Zvony pak 
nechal vykopat majitel zámku 
Bernard Michník. 
 Nový současný kostel dal 
postavit až v polovině 19. století 
vlastník šumbarského panství Josef 
Ludvík Neisser. 28. Dubna 1841 byl 
položen základní kámen, do nějž 
byla uložena pamětní listina               
s důležitými dobovými informacemi. 
Stavbu řídili zednický mistr Jan 
Hermann z Hradiště a tesařský 
mistr Antonín Keller. S vydatnou 
finanční pomocí Neisserových 
rodičů byl dostavěn a 27. července 
1845 vysvěcen vikářem Matějem 
Opolským z Bílska. Dle přání 
zakladatele byl zasvěcen sv. Anně, 
patronky jeho matky a prvním 
kněžím se stal současný farář 
bludovického kostela Theodor 
Michal Schmidt. 
 V 50. a 60. letech po vzniku 
města Havířova a s velkým přílivem 
obyvatel začal být malý kostel pro 
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Kostel sv. Anny na dobových pohlednicích 
z roku 1913 a 1921. 
 

své účely nedostačující, a proto se 
v roce 1968 začalo přemýšlet  
o výstavbě kostela nového. Jako 
nejvhodnější lokalita pro výstavbu 
bylo zvoleno území nedaleko 
obchodního centra Permon              
v Havířově-Podlesí. Stavoprojekt 
Havířov vyhlásil soutěž o nejlepší 
architektonickou stavbu kostela.      
Vybraný návrh byl zpracován  
a připraven pro následnou 
realizaci.  

Následující rok se ale ukázalo, že  
z hlediska financí nebude možné 
tento projekt uskutečnit, a proto 
se hledalo nějaké náhradní řešení. 
Z mnoha navrhovaných variant se 
nakonec ukázala nejvhodnější 
přístavba a rozšíření současného 
kostela. Na jaře roku 1970 se 
započalo s rekonstrukcí dle 
projektu ing. arch. Zdeňka 
Kosteckého a celé dílo bylo za 
přispění mnoha dobrovolníků 
dokončeno v roce 1973. V roce 
1991 byly ze sbírek dobrovolníků 
pořízeny nové zvony, roku 1993 
byl postaven nový oltář a v roce 
1994 proběhla generální oprava 
celého kostela. Od roku 2010 je 
farářem kostela sv. Anny P. Marcel 
Krajzl a v současné době v kostele 
probíhají další rekonstrukce. 

           Autor: Kamil Křenek 

 

 
Kostel sv. Anny na fotografii ze současnost, rok 2013. 
 

 

 
Na okolním hřbitově se nachází kolem 
dvaceti hrobek. Kamenný křížek na jednom 
z nich. 
 


