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K o n z e r v a c e 

k o s t e l a 

v  i t a l s k é m 

s t y l u

S kostelem sv. Václava jsem měl rendez-vous 

poprvé, když se dokončila přestavba kláštera 

pod vedením Ing. arch. Leopolda Plavce. 

Kostel mě fascinoval tím, jak byl dosud 

nezkažen rekonstrukcí. 

Posléze jsem byl nadšen, že v něm mohu 

vystavovat. To bylo v roce 1991. Byla to, tuším, 

první výstava, která prosákla z kláštera (Domu 

umění) také do kostela. Tenkrát tam chyběla 

podlaha, a tak se do kostela navezl štěrk, 

i to mělo svůj půvab. Už jsem kdesi citoval 

Medu Mládkovou, českoamerickou sběratelku 

umění, jak byla nadšena propojením výstavy 

s interiérem kostela, který byl mimořádně 

jinačí než rekonstrukcemi zmrtvělé výstavní 

síně v historických objektech.

Od té doby se sem tam stále něco dělo, 

většinou alternativní hudba, výstavy, ale 

nenechavost a také nutnost zafixovat 

chátrající omítky daly vzniknout obvyklému 

bombastickému projektu, který by jako 

obvykle to, co je na památce neopakovatelné, 

zničil. Bohužel realizace části tohoto nápadu 

už poškodila budovu zvenčí.

Naštěstí radnice zastavila už takřka 

rozjetý vlak realizace neobarokního 

postsocialistického památníku v tomto kostele. 

A nastalo zdlouhavé a složité hledání cesty 

a realizátorů konzervace prostoru bez hrubých 

zásahů do toho, co tu dějiny vytvořily. Celá 

ta cesta měla i tragické zvraty, ale konec je 

na úrovni. Svou koncepcí se podobá italským 

památkám, kdy stavba vyvolává pocit, že 

jde o historickou budovu, ruinu, prostor 

a ne památku oplácanou maltou, žulou 

a mramorem podle ne příliš zasvěcených 

a šťastných představ ambiciózních architektů 

a zedníků.

Takže gratuluji Opavě, gratuluji Evropě 

a gratuluji také sobě, že jsem měl možnost 

přispět k přehození výhybky jedné z mála 

veřejných realizací z tragického omylu na 

správný směr.

P.S.: Ještě by bylo fajn, kdyby se povedlo 

vybourat ta nesmyslná okna a obouchat 

omítku kostela vedle vchodu do Domu umění 

na původní stav, který byl nádherný.

 prof. Kurt Gebauer, ak.  soch.



Bývalý klášter dominikánů s kostelem sv. Václava vznikl po roce 
1291, kdy tento mendikantský řád do Opavy uvedl fundací z 1. 
září opavský vévoda Mikuláš I. a poskytl mu za účelem vybudo-
vání klášterního komplexu pozemky při severním úseku měst-
ských hradeb. Kostel byl vysvěcen biskupem Janem VIII. v roce 
1336 a jeho bazilikální trojlodí se dvěma kaplemi – kaplí sv. Do-
minika jižně a Moravskou kaplí severně presbytáře prošlo všemi 
historickými slohovými etapami od gotiky přes renesanci a raně 
barokní úpravy po požáru v roce 1651, které probíhaly celou 
druhou polovinu 17. století a projevily se především v exteriéru, 
až k radikální barokizaci interiéru ve třicátých letech 18. století. 
V roce 1758 při velkém požáru města došlo opět ke značnému 
poškození kostela a následnému zadlužení kláštera; dekret císa-
ře Josefa II. z roku 1786 o zrušení kláštera znamenal vysvobození 
z bezvýchodné situace. Instituce, které věřitelé hrozili žalobami, 
tímto problém vyřešila, pro objekty v areálu to však znamenalo 
tragedii.
V roce 1788 byl celý klášterní komplex přidělen vojsku a kostel 
se stal proviantním skladištěm mouky a obilí. Po vyklizení inte-
riéru a jeho znehodnocení vestavěním třípodlažní trámové kon-
strukce následovaly i likvidační zásahy v exteriéru. V letech 1823 
- 1824 byla zbořena bývalá klášterní fortna i kostelní věž a od-
straněna loretánská kaple před západním průčelím, okna kostela 
byla dozděna na rozměr větracích průduchů a vstupní portál byl 
nahrazen širokými vraty pro vjezd zásobovacích vozidel. V roce 
1851 byl ze statických důvodů odbořen polygonální závěr pres-
bytáře a nahrazen nově postavenou rovnou štítovou zdí s okny 
v úrovni podlažnosti, zapřenou do dvou odstupněných opěráků 
a otevřenou širokými obslužnými vraty do „skladiště“. Dalším 
znehodnocujícím zásahem byly adaptační práce v letech 1883 – 
1887, kdy došlo k vytrhání dlažby z tesaných kamenných dlaždic 
a po navezení silné vrstvy zeminy k provedení betonové podlahy. 
Potupná degradace architektury, jejíž skutečnou hodnotu si uvě-
domovali pouze odborníci, trvala dále přesto, že v roce 1911 byl 
kostel dočasně předán pod správu c. k. ministerstva kultu a vy-
učování a v rámci zabezpečovacích a udržovacích prací (opravy 
omítek, stažení zdiva šroubovými kotvami, snesení staré a po-
řízení nové střechy) byla odstraněna dřevěná patra v interiéru. 
V roce 1912 sice svitla naděje na rehabilitaci objektu v původní 
funkci, když dominikánský provinciál projevil zájem o restituo-
vání kostela a za tímto účelem byla zpracována i dokumentace 
stavebních úprav. V roce 1914 byly zahájeny alespoň restaurátor-
ské práce na freskové výmalbě klenby, ovšem začátek první svě-
tové války kostel znovu vrátil do rukou armády s využitím jako 
sklad potravin. O získání objektu za účelem obnovení původní 
sakrální funkce se pak ucházel v roce 1917 ještě opavský probošt 
Paul Heider z řádu německých rytířů a v roce 1921 žádala o při-
dělení kostela k bohoslužebným účelům formou pronájmu cír-
kev českoslovanská spolu s církví bratrskou – ani jednomu však 
nebylo vyhověno – a v roce 1922 si dala objekt definitivně zapsat 
do pozemkových knih opět československá armáda. V bývalém 
kostele, budovaném jako místo rozjímání a pokory, se tak místo 
věřících znovu shromažďoval militantní materiál – proviant voza-
tajského a motorizovaného oddílu opavské posádky. Vojenským 
skladištěm zůstal kostel i za druhé světové války, kdy jej takto 
od října 1938 užívala německá Wehrmacht; ještě v roce 1944 byl 
však architektem Karlem Gottwaldem vypracován návrh na jeho 

přestavbu na slavnostní sál (klášter měl sloužit jako muzeum 
a archiv). Při osvobozovacích bojích v dubnu 1945 byly pak oba 
objekty zachváceny požárem, nicméně po opravě střechy kostel 
nadále sloužil jako skladiště, i když poetičtějšího materiálu – ku-
lis opavského divadla. 
V roce 1947 byl celý areál zařazen do regulačního plánu města 
Opavy a v následujícím roce se ustanovila Jednota pro obnovu 
kostela sv. Václava. Ta 10. dubna 1950 zaslala Státnímu památko-
vému ústavu v Brně podklady pro případnou rekonstrukci, špat-
ná konstelace dějinných událostí však příležitost zmařila; v dub-
nu 1950 byly v tehdejším totalitním Československu zrušeny 
všechny řeholní řády a žádost Jednoty o státní subvenci na opra-
vu bývalého sakrálního objektu byla zamítnuta. V roce 1953 tak 
také Jednota ukončila svou činnost a kostel nadále sloužil jako 
sklad kulis a později sklad nábytku obchodního domu Průkop-
ník v Opavě. Žádost Městského národního výboru Opava v roce 
1955, aby byl areál jako celek rekonstruován s cílem kulturního 
využití, byl Krajským národním výborem Ostrava zamítnut. Od-
mítnutá naštěstí byla i žádost odboru školství a kultury Okres-
ního národního výboru Opava, výkonného orgánu památkové 
péče, o vynětí zchátralé budovy kláštera, charakterizované jako 
objekt „zcela bez památkové hodnoty“ ze seznamu nemovitých 
kulturních památek, adresovaná na jaře roku 1964 ministerstvu 
školství a kultury. To naopak reagovalo důrazným vyzváním k za-
bezpečení architektury, k čemuž došlo v rozsahu celkové rekon-
strukce kláštera na Dům umění v průběhu let 1967 - 1974.
Pokud se týče kostela, byl v zásadě vnímán jako součást revi-
talizace areálu se záměrem využití jako výstavní síň, případně 
koncertní sál. V letech 1965 - 1967 byly provedeny základní prů-
zkumy, elaborát na úrovni stavebně historického průzkumu (Le-
opold Plavec, Václav Štěpán, Jaroslav Svoboda) a archeologický 
průzkum (Vlasta Šikulová), v roce 1968 započalo restaurování 
gotických nástěnných maleb v kapli sv. Dominika (Vladimír Terš). 
V rozmezí sedmdesátých a osmdesátých let dochází k realizaci 
statického zabezpečení zajištěním narušených barokních kleneb 
nad hlavní lodí a presbytářem rubovými skořepinami s perlitovým 
násypem a betonovou podlahou a stabilizaci obvodového zdiva 
tehdy pro památkové objekty preferovanou technikou zpevnění 
hloubkovou cementovou injektáží, dnes posuzovanou jako vel-
mi problematický zásah do hmotné podstaty památky, stírající 
navíc všechny detaily stavění zalitím původního zdiva nehybnou, 
neprodyšnou a téměř neodstranitelnou masou. Z architektonic-
kého hlediska byla podle projektu ing. arch. Leopolda Plavce 
nastartována památková obnova barokizací exteriéru otevře-
ním zazděných termálních oken lodí a rekonstrukcí západního 
průčelí. U kaple sv. Dominika byla rehabilitována gotická forma 
okenních otvorů. Současně probíhaly další restaurátorské práce 
na nástropních malbách v hlavní lodi, presbytáři, Dominikánské 
a Moravské kapli (L. Razimová, J. Čoban – J. Stejskal – F. Matásek, 
V. Doležal – P. Kuthan, S. Genčev – J. Stejskal, R. Balcarová). Na 
konci osmdesátých let byla schválena studie „Rekonstrukce a do-
stavby kostela sv.Václava v Opavě“, zpracovaná Okresním sta-
vebním podnikem Opava (autoři ing. arch. J. Hanuška, ing. arch. 
A. Řehulka ), která pokračovala v obnově objektu jehož interiér 
měl být adaptován pro potřeby koncertního sálu. 
Nové společensko-ekonomické klima po roce 1989 tuto vizi za-
stavilo a téma tak mohlo vyzrát v přirozeném působení fakto-

Č e k á n í  n a  r e h a b i l i t a c i rů občanských, uměleckých, odborně pro-
fesních i prozaicky investorských. Teprve 
v roce 1999 byla zpracovaná projektová 
dokumentace pro dokončení rekonstruk-
ce všech fasád bývalého kostela sv. Václava 
(ing. arch. J. Hanuška, ing. arch. Antonín 
Řehulka). Stavebně-historický průzkum 
(A. Grůza, N. Goryczková) formuloval jako 
výchozí konstantu stav památkové obnovy, 
zahájený ing. arch. L. Plavcem v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech s dopracováním 
detailů (okna, dveře) a rehabilitací průzku-
mem a v průběhu prací zjištěných autentic-
kých prvků. V letech 1999 - 2001 byla obno-
va všech fasád provedena.
V tomto roce realizované práce na památ-
kové obnově v interiéru kostela (autoři 
projektu akad. arch. M. Hulec a ing. arch. 
D. Špička na základě průzkumů a zásad-
ního elaborátu s návrhem konzervačních 
a restauračních zásahů, vypracovaného 
J. Čobanem) byly nastaveny s jednoznačnou 
preferencí zakonzervování daného stavu 
s minimálními zásahy do sugestivně půso-
bícího seskupení hmot. V takto kultivova-
ném prostoru se podařilo pietně respek-
tovat všechny hmotné doklady stavby, ty 
umělecky významné s vysokou vypovídací 
hodnotou i ty, které dokládají degradující 
zásahy jako stigmata ponížení. Výsledkem 
je symbióza přemosťující minulé a součas-
né, celek, který ve své fragmentárnosti vy-
zařuje nezlomný emotivní náboj.

PhDr. Dana Kouřilová



Konzervační úprava interiéru 
kostela sv. Václava v Opavě 

je v prostředí české památkové 
péče zatím spíš ojedinělým 

počinem, reprezentuje však moderní 
přístup k obnově torzálně dochovaných 

památek. 
Plánovaná koncepce obnovy kostela formou 

hypotetické rekonstrukce, která byla nešťastně 
započatá a také uskutečněná v exteriéru stavby, 

by v interiéru znamenala nenávratnou ztrátu 
vypovídací hodnoty historických vrstev i unikátní 

atmosféry staletími zbrázděného chrámového prostoru. 
Nejednoduché rozhodnutí o změně koncepce přijali zástupci 

města Opavy na poslední chvíli v roce 2003 a nemalou měrou 
se o něj zasloužil svým odborným apelem sochař prof. akad. 

sochařem Kurt Gebauer.
Zvolený konzervační přístup představuje, zjednodušeně řečeno, 

zachování a prezentaci prolínajících se historických vrstev a stavebních 
zásahů, a to včetně věky, lidmi i živly způsobených poškození, jež 

dohromady vytvářejí neopakovatelnou syrovou atmosféru a jsou i praktickou 
učebnicí stavebního a uměleckého vývoje původně gotického chrámu. 

Ve skutečnosti je tento způsob obnovy velmi náročným architektonickým, 
restaurátorským a památkovým dílem, také tedy nezbytným kompromisem 

technologie, estetiky a památkové péče.
Z historických nánosů byly odstraněny pouze utilitární, zcela novodobé 

stavební úpravy, například v podobě zazdívek původních otvorů průmyslovými 

děrovanými cihlami nebo cementových omítek s ocelovou armaturou, ale také 
další viditelné stopy nesprávného statického zajištění – třeba vyteklé cementové 

injektáže na stěnách z lomového zdiva. A naopak zůstaly odkryty fascinující 
kamenné gotické konstrukce pod částečně opadanými vrstvami z doby pozdější 

barokní přestavby. Přiznané zůstaly i stopy po využívání kostela vojskem, 
které zde sídlilo od josefínských reforem. Zakonzervovány byly také některé 

novodobé vrstvy, na jednom z pilířů v místě bývalé kazatelny byl ve fragmentu 
betonu dokonce ponechán otisk ocelové výztuže, jako připomínka „betonové 

lobby“, která se bohužel také nesmazatelně zapsala do dějin památky. Součástí 
nynější regenerace kostela byly nezbytné opravy konstrukčních poruch a statické 

zajištění popraskaných kleneb bočních lodí ocelovými táhly. 
Novými architektonickými prvky jsou dveřní výplně, cihelná podlaha z očištěných 

a vytříděných historických dlaždic, schodišťové stupně, rampa pro vozíčkáře 
nebo osvětlení interiéru, umístěné pouze v nové podlaze a na zrekonstruované 
hlavní římse tak, aby svítidla, zásuvky ani rozvody kabelů nenarušily hodnotné 
původní povrchy a architektonické detaily. Návrhy nových interiérových 
prvků vycházely částečně z tradičních materiálů a řemeslných postupů, 
některé – například průhledné prosklené dveře do kaple sv. Dominika 
– mají však zcela soudobé provedení.
Dveře v probouraných, dříve zazděných otvorech, umožní nyní 
opět propojit kostel jak s ambitem původního kláštera, tak 
s Moravskou kaplí, která – doufejme – bude ve spojení se 
sousední restaurací vhodným zázemím pro nadcházející 
kulturní a společenský život nově zpřístupněného 
chrámu.

Ak. arch. Mikuláš Hulec – Ing. arch. Daniel Špička

A r c h i t e k t o n i c k é  ř e š e n í



Na podzim roku 2005 zahájená konzervace interiéru koste-
la sv. Václava v Opavě, konkrétně jeho trojlodí a presbytáře, 
probíhala s důrazem na respektování všech dochovaných his-
torických vrstev výmaleb a omítek. Výjimku tvořily degradu-
jící zásahy ze statického zajišťování kostela, které proběhlo 
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Od-
straňovaly se neúčinné betonové torkrety z pilířů hlavní lodě, 
stříkance betonů, cementů a térových barev z mnoha zdí ce-
lého kostela a částečně i šedý nátěr skladiště, vzniklého v kos-
tele v 19. století. 
Záchranný restaurátorský zásah pod vedením BcA. Josefíny 
Pekárkové byl proveden na nástropní malbě v ploše náběhů 
klenby. Malby na stropě hlavní lodi a presbytáře mnoho let po-
škozovala kondenzační vlhkost, vznikající v důsledku zalepení 
větracích otvorů ve stropě betonovou skořepinou na klenbách 
a zazděním větracích otvorů nad podlahou. Vlhkost vznikající 
v kostele během výstav, koncertů a představení kondenzovala 
na stropě a způsobila vznik plísní na velkých plochách malby. 
Práce na jaře roku 2006, pokoušející se zlepšit vlhkostní po-
měry a proudění vzduchu, se omezily na obnovení původních 
větracích otvorů nad podlahou kostela a vyvrtání několika ot-
vorů ve stropu hlavní lodi, presbytáři a severní lodi. 
Část gotického okna na levé stěně presbytáře, přestavěné-
ho na barokní vchod do dormitáře, byla v rámci konzervace 

K o n z e r v a c e  i n t e r i é r u

očištěna a nalezené gotické líčky byly fixovány. Konzervace 
proběhla u barokních dřevěných stupňů osazených ve spodní 
části otvoru. Na hlavici pilastru na pravé straně dnes pravo-
úhlého závěru byly zaznamenány otisky akantových dekorací 
z barokního hlavního oltáře, pocházejícího z dílny Jana Jiřího 
Lehnera. 
U severní arkády hlavní lodi byly odstraněny betonové tork-
rety pod nimiž se skrývaly gotické pilíře ze spárovaných tu-
fitových kvádrů ve velmi dobrém stavu. Na pilířích ve výšce 
dvou metrů vysekal některý ze stavebníků kapsy na osazení 
konzol. Na prvním pilíři od presbytáře zůstala velká kapsa po 
kazatelně a část soklu je šikmo osekána pro osazení schodiště 
na kazatelnu. Na všech pilířích se dochovaly fragmenty gotic-
kých bílých a červenohnědých líček a na posledním arkádo-
vém oblouku od presbytáře byly nalezeny fragmenty gotické 
dekorativní malby. Restaurátorský zásah provedl Mgr. Ladi-
slav Werkmann.
Pod nátěry z 19. století se v jižní boční lodi objevila jádrová 
barokní omítka se štětcovými podmalbami a škrábanci od 
špachtlí, kterými byla původní malba odstraněna už v 18. 
století. Ve špaletách oken zůstala dochována jen dekorativní 
malba s páskovými ornamenty, mušlemi a rozetami v žlutých 
a červených barvách. Do dnešních dnů se dochovala jen díky 
překrytí rámy oken vsazených po roce 1758. Stejné dekorativní 
výmalby se objevují na dvou arkádových obloucích. Na stropě 
se dochovaly kartuše s výjevy ze života sv. Dominika. Podmal-
by na klenbě jižní lodi souvisejí s podmalbami pod iluzivními 
architekturami na čelních stranách bočních lodí a pocházejí 
tedy jistě z maleb Ignáce Depée a Michaela Schwegele z roku 
1734. Po požáru kostela v roce 1758 pracoval na obnově ma-
leb v kostele Josef Matyáš Lassler. V prvním poli před kaplí sv. 
Dominika na jižní stěně byly objeveny pozůstatky malé podo-
kení niky s celoplošnou malbou znehodnocenou přestříkáním 
několik centimetrů tlustou vrstvou betonu. Nika je pravděpo-
dobně pozůstatek některého z oltářů.
Jako součást kostela sv. Václava vnímáme dnes i reliéf pochá-
zející z loretánské kaple, která stála před průčelím kostela od 
roku 1697 do její likvidace v roce 1824. Reliéf byl vyňat ze zdi-

va kaple a umístěn někde v areálu bývalého kláštera, během 
úprav kostela v sedmdesátých letech byl zaformován, uzavřen 
do železobetonového rámu a umístěn do jižní lodi kostela. 
Časem byl pouze zbaven krycí betonové desky, ale dále byl 
ponechán osudu. Teprve při konzervaci interiéru kostela vy-
vstala potřeba jeho restaurování. Na reliéfu o rozměrech 
2,2x3,2 m je scéna zázračného přenesení rodného domu Pan-
ny Marie z Jeruzaléma do Loreta v Itálii. Reliéf byl jistě sou-
částí kaple od samého začátku tj. od roku 1697, což z něj dělá 
výjimečný doklad raně barokního sochařství na Opavsku. Re-

staurování prokázalo existenci původní bohaté polychromie 
a také původní umístění reliéfu nad vchodem do loretánské 
kaple. Ve spodní části reliéfu byl nalezen otisk trojúhelného 
frontonu. Tento reliéf je jediným hmotným zbytkem po lore-
tánské kapli a také cenným dokladem o tom, jak vypadal její 
exteriér, o němž jsme si mohli udělat jen mlhavou představu 
z dochovaných ikonografických dokladů. V rámci konzervace 
reliéfu byla vytvořena přesná sádrová faksimile.

Po provedeném restaurátorském zásahu a architektonických 
úpravách je kostel připraven pro budoucí hudební a divadelní 
představení, výtvarné akce a výstavy. Jeho interiér je však ob-
jektem sám o sobě, návštěvník se ocitá v otevřené struktuře 
stavby a při bližším pohledu nalézá detaily jednotlivých sta-
vebních fází, které ve fragmentech prorůstají skrze stěny na-
rušené defekty času. Interiér kostela sv. Václava je otevřenou 
knihou historie, do které můžeme vstupovat a poznávat. 

Mgr. Dalibor Halátek



Největším problémem se při restauro-
vání kostela jevilo nadměrné zavlhčení 
stěn a kleneb v objektu, které v minu-
losti způsobilo migraci vodorozpust-
ných solí. Jejich přítomnost byla patrná 
krystalizací na povrchu maleb i omítek 
a způsobovala praskání a odlupování 
barevné vrstvy. Se zavlhčením maleb, 
i s nevhodně zvolenými prostředky k za-
jištění barevných vrstev v minulosti, sou-
visel i rozsáhlý výskyt plísní na povrchu 
maleb i omítek v celém prostoru.
Malby na klenebních nábězích nad ko-
runní římsou a fragmenty maleb v boč-
ních lodích se nacházely v havarijním 

stavu. Na mnoha místech docházelo 
k oddělování nosných omítkových vrstev 
od podkladu, zřetelná byla i špatná ko-
heze samotných omítek. Barevná vrstva 
se místy oddělovala od podkladu a vy-
tvářela kapsy či puchýře, nebo se spolu 
s intonakem (vrchní omítková vrstvou 
pod malbou) oddělovala od podkladové 
omítky a na mnoha místech již zcela od-
padávaly kusy intonaka i jádrové omít-
ky. Ve vrstvě barev i omítek jsou zřetel-
ná četná mechanická poškození (ryté 

Původně gotický dominikánský kostel sv. 
Václava prošel v průběhu času několika 
přestavbami. Kostel byl postaven na po-
čátku 14. století v gotickém slohu a patří 
k nejstarším památkám Opavy. V kapli 
sv. Dominika můžeme dodnes obdivovat 
gotické nástěnné malby z první poloviny 
14. století. Roku 1556, při velkém požá-
ru Opavy, kostel s klášterem vyhořel. Po 
roce 1600 byl rekonstruován v renesanč-
ním slohu. Obětí požáru se stal ještě ně-
kolikrát.

Jeho současná dochovaná podoba je vý-
sledkem barokních úprav v první polo-
vině 18. stol. Byly provedeny za převora 
Tomáše Pompeho, který rovněž zajistil 
malířskou výzdobu kleneb v presbytáři 
i hlavní chrámové lodi. Autorem je vrati-
slavský malíř Jan Ignác Depée. Po stržení 
gotických kleneb v celém kostele byly 
postaveny nové cihlové valené klenby 
s výsečemi, kamenné gotické pilíře byly 
osekány a doplněny cihlovými pilastry, 
kladím a korunní římsou. Také gotické 
mezilodní arkády byly sníženy cihlovou 
vestavbou barokních půlkruhových ob-
louků. 
Další úpravy neminuly kostel i s klášte-
rem po jejich zrušení císařem Josefem II. 
v roce 1788 a později, kdy už odsvěcený 
kostel sloužil různým účelům. Kostel byl 
přestavěn pro účely armády a přepat-
rován. Přízemí sloužilo k ustájení koní, 
v prvním patře bylo skladiště a pod ba-
rokními malbami vojáci bydleli. Presby-
tář je v současnosti uzavřen rovnou stě-

nou, která byla vystavěna v letech 1851 
- 1861, kdy nahradila stržený polygo-
nální (půlkruhový) závěr. Nad výraznou, 
profilovanou korunní římsou je cihlová 
valená klenba s lunetovými výsečemi, 
ve kterých jsou zasazena okna. Presby-
tář a hlavní loď odděluje půlkruhový ví-
tězný oblouk s ornamentální výzdobou 
a nápisovým medailonem. Hlavní loď je 
od bočních oddělena pilastry, korunní 
římsa i klenba jsou ve stejné výšce jako 
v presbytáři.

kresby, autogramy psané křídou a další), 
která pocházejí nejčastěji z doby, kdy 
byl prostor kostela přepažen, v nejvyš-
ším patře bydleli vojáci a na klenbu bylo 
možné dosáhnout.
V posledních letech byl kostel využíván 
Domem umění jako výstavní prostor, 
odehrávaly se zde koncerty a různé kul-
turní akce. Další užívání prostoru ve stá-
vajícím stavu nebylo z bezpečnostních 
důvodů možné pro havarijní stav omítek 
na stropech. 
Naším úkolem bylo v první řadě zafixo-
vat stěny a stropy a zabránit jejich další 
degradaci. Při obnově kulturních pamá-
tek existuje několik zásadních přístupů, 
které se mezi sebou liší v míře, kterou 
je do památky zasahováno – konzerva-
ce, restaurování a rekonstrukce. Nastá-
vá otázka, které historické etapy budou 
prezentovány, pokud byl objekt v minu-
losti přestavován. Prezentace interiéru 
kostela Sv.Václava v tomto stavu je velmi 
ojedinělá a estetické vyznění prostoru je 
výsledkem spolupráce, nesčetných disku-
sí a nakonec kompromisů mezi restaurá-
tory, architekty a památkáři.
Restaurátorský zásah se týkal stěn v hlav-
ní lodi a obou bočních lodí. Současnou 
podobu stěn tvoří mozaika historických 
omítek, barokních cihel, zdiva z lomové-
ho kamene, gotických ostění a kovových 
prvků. Můžeme pozorovat gotickou 

hlazenou omítku, barokní pekovanou 
omítku a omítku z devatenáctého stole-
tí, kterou pokrývají podpisy vojáků. 
Všechny tyto části byly s ohledem na ma-
teriál čištěny a konsolidovány. Zpráško-
vatělé fragmenty barokních nástěnných 
maleb byly fixovány vodným roztokem 
akrylátové disperze. Pohybující se omít-

kové vrstvy byly zpevněny hloubkovou 
injektáží konsolidanty na bázi hydrau-
lického vápna a následně mechanicky 
přitlačeny zpět k podkladu. Obnažené 
omítkové vrstvy a defekty vzniklé střel-
bou v interiéru byly zpevněny organok-
řemičitany. Okraje omítek a hlubší spáry 
byly vytmeleny vápenným tmelem od-
povídající zrnitosti. Biologicky napade-
né plochy omítek byly ošetřeny biocid-
ními prostředky. Ze sloupů v hlavní lodi 
byla odstraněna vrstva betonu a povrch 
kamene byl konzervován. Tmely a nové 
omítky byly retušovány. Klenba hlavní 
lodi nebyla součástí této, zatím posled-
ní, etapy oprav. 
V kostele sv. Václava lze za výjimečnou 
zajímavost považovat jasně viditelné zá-
sahy z doby Josefa II., kdy kostel sloužil 
jako kasárna a do hlavní lodi byla vesta-
věna dvě podlaží. Na postranních zdech 
hlavní chrámové lodi vidíme pásy cihel, 
které dokládají umístění dřívějších pater, 
a dále je zřetelně vidět, kde byly kdysi 
probourány dveře a okenní otvory. 
Prezentace interiéru ve stávajícím stavu 
je unikátním zásahem. Návštěvník kos-
tela bude mít možnost vstoupit do his-
torie a pozorovat všechny její doklady. 
Po zpřístupnění kostela se zde budou 
opět odehrávat výstavy, koncerty a další 
kulturní akce.

BcA. Josefina Pekárková

S l o v o  r e s t a u r á t o r k y
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Dokončením konzervace kostela sv. Václava získává 
Opava ojedinělý prostor využitelný pro pořádání koncertů 
alternativní hudby, výstav či jiných pořadů. Díky zvolené 
formě konzervace vnitřního prostoru zůstala v kostele 
zachována vynikající akustika přímo vyzývající k pořádání 
koncertů komorní hudby. 
Konzervací hlavní a vedlejších lodí kostela je ukončena 
1. etapa prací na záchraně celého areálu bývalého 
dominikánského kláštera. Dalšími kroky by mělo být 
zrestaurování přilehlé kaple sv. Dominika. 
Nebude se jednat pouze o konzervaci prostoru, ale 
pravděpodobně o prolínání restaurování některých 
fragmentů fresek a maleb a konzervaci konstrukčních prvků 
kaple. 
Poslední etapou záchranných prací v kostele by mělo být 
postupné restaurování nástropních maleb v hlavní lodi 
kostela a presbytáře. Práce na obou zmiňovaných etapách 
si vyžádají vysoké finanční náklady – řádově v desítkách 
milionů korun. Logicky předpokládáme, že město bude 
hledat cesty k získání možných dotačních titulů. 
Současně s dokončením prací na konzervaci kostela zadalo 
město Opava studii na rekonstrukci stávajících sklepních 
a přízemních prostor bývalého dominikánského kláštera 
přiléhajících ke kostelu. 
Autory této studie jsou páni architekti Mikuláš Hulec 
a Daniel Špička. 

Ing. arch. Pavel Mališ
náměstek primátora



…každým okamžikem se dílo mění pod 
rukama dělníků, tvůrců, takže náhodný 
pozorovatel po relativně krátkém 
časovém úseku s úžasem zaznamenává 
změny, k nimž došlo. Nejinak tomu 
bylo v počátečních fázích práce 
konzervace objektu kostela sv. Václava. 
Po vystrojení prostoru presbytáře 
a posléze i hlavní lodi lešením bylo 
započato s odstraňováním zazdívek 
okenních otvorů z druhé poloviny 
minulého století v čele presbytáře, 
omítnutí plochy komínového tělesa 
u Moravské kaple a doplnění chybějící 
části hlavní římsy, která je nosičem 
elektrorozvodů i svítidel nasvětlujících 
klenbu.
Průběžně pracoval tým restaurátorů 
BcA Josefíny Pekárkové a Mgr. Romany 
Balcarové. Pracovníky generálního 
dodavatele byly prováděny 
požadované sondy, respektive vzorky 
omítek různých složení i jejich 
zpracování a posléze aplikovány na 
místa určená projektem.
Po zjištění defektů na oknech, která 
byla nedostatečně chráněna proti 
stékající zkondenzované vodě byla 
navržena jejich konstrukční úprava 
z interiéru i exteriéru vložením 
dubových okapnic nad parapetní rám 
okna.
Problematika zlepšení větrání hlavní 
části byla vyřešena vyvrtáním deseti 
otvorů ve vrcholu klenby severní 
a hlavní lodi. Bezvibrační technologie 
bylo nutné provrtat otvory průměru 
165 milimetrů skrze železobetonovou 
desku, půlmetrový perlitbetonový 
sarkofág a nosnou cihelnou klenbu 
s železobetonovou skořepinou, 
přikotvenou k této klenbě.
Podle projektu byly proraženy dva 
nové otvory do ambitu areálu bývalého 
dominikánského kláštera a jeden 
do Moravské kaple. Byly vyrobeny 
masivní dubové dveře osazené jak 
do dřevěných, tak kamenných ostění. 
Jednotlivá dveřní křídla byla kovářsky 
a pasířsky doplněna a kompletována. 
Výjimku tvoří celoskleněné 
dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 
oddělující dominikánskou kapli od 
prostoru jižní boční lodě. 
Průběžně s přestavbou prostorového 
lešení probíhaly konzervátorské práce 

a čištění větracích kanálů, částečně 
využitých pro uložení rozvodů 
silnoproudu. Konzervátorské práce 
kameníků Mgr. Ladislava Werkmanna 
na kamenných částech pilířů byly 
rozšířeny o úpravy tufitových ostění 
dveřních otvorů.
Statické zajištění obou bočních 
lodí bylo projektantem navrženo 
obousměrnými ocelovými táhly 
o průměru 25 milimetrů, kotvenými 
v patách kleneb na pilířích hlavní lodi 
a bočních stěn. Tloušťka vrtů byla 
65 milimetrů, délka se pohybovala 
v rozmezí od 1000 do 1200 milimetrů. 
Ocelovými táhly byl také přikotven 
západní štít budovy.
Pata jednoho z restaurovaných 
sloupů byla stažena ocelovou 
konstrukcí tvořenou úhelníky na 
rozích a pásovinou. Veškeré prvky byly 
nejprve předehřáty a poté vzájemně 

svařeny. Následným smrštěním došlo 
k vnesení předpětí do paty sloupu. 
Z důvodu velikosti vnášené síly 
byly úhelníky na rozích podloženy 
olověným plechem tak, aby nedošlo 
k drcení kamenných bloků.
Podlaha o síle 70 až 90 milimetrů 
betonu, jež se v počátku zdála být 
nejmenším problémem, se v průběhu 
realizace objevila ve zcela nových 
souvislostech. Především otázka 
vnitřního klimatu objektu, který v době 
konzervace od listopadu 2005 do září 
2006 se podstatně změnilo. Změny 
teploty, byť pozvolné, se výrazně 
projevovaly zvyšováním relativní 
vlhkosti ovzduší i na vnitřních plochách 
objektu. Tento problém se nakonec 
ukázal jako klíčový k přehodnocení 
skladby podlahy. Tisíce litrů vody 
v betonové směsi podlahy by se 
odpařovaly z objektu ne v řádech 

měsíců, nýbrž let! Po plodných 
diskusích projektanta, Národního 
památkového ústavu v Ostravě 
i ostatních účastníků bylo navrženo 
a přijato řešení zhotovit podlahu ze 
staré půdní cihelné dlažby. Záměr 
sice velkolepý, ovšem pro zhotovitele 
úkol téměř nadlidský. Neznámý 
materiál, neurčená či neověřená 
technologie pokládky, nejasnost 
barevnosti a struktury spárování, 
reakce povrchu na použité spojovací 
materiály a jejich úplná povrchová 
úprava – takové a další otázky se 
vynořily před námi, které jež náhlé, 
celkem bezproblémové dokončení 
prací v plánovaném termínu změnilo 
v hororový sen. Ten sen ale znamenal 
na plochu větší než 800 metrů 
čtverečních položit více něž 21 000 
cihel v sedmi různých velikostech, 
různých tloušťkách a v omezeném 

množství jednotlivých druhů. Tak se 
z relativně dobře naplánovaného 
provedení díla stal vážný problém, 
jež zejména ze strany zhotovitele 
vyžadoval absolutní nasazení. 
Řady testů maltoviny, spárovacích 
receptur, ochrany při spárování, 
systém spárování, čištění a finální 
povrchové úpravy dlažeb všichni 
účastníci stavby pečlivě a vstřícně 
konzultovali a odsouhlasovali. Ten čas, 
kdy s úsměvem určený termín 5. října 
2006 v půl osmé večer zasvítí světla 
odhalující novou tvář tohoto klenotu, 
se stal naší noční můrou. Závod s časem 
jsme však nemohli jinak než vyhrát.
Dějiny této stavby se táhnou staletími. 
My jsme v nich působili pouze zlomek 
času – deset měsíců. I tak se však 
s hrdostí, skromností ale i s pýchou 
dívám na náš podíl v její kráse.

Ing. Jaromír Pekárek 

P r á c e  s t a v b a ř ů  j e  t ě ž k á , 

a l e  k r á s n á … 
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