
jistota proměny
pamětní list k rekonstrukci bývalých škrobáren v Opavě 

na obchodní centrum firmy Gavenda, s.r.o. v roce 2008



dovolte mi, prosím, několik slov jménem Statutárního města 

Opavy ke stavbě, jíž je právem věnován tento pamětní list a která 

se svou výjimečností zařadila mezi kulturní památky našeho města, 

které stojí za to shlédnout.

Po letech masivního chátrání a souběžného ničení se mnohým 

z nás zdál stav této památky – hlavního výrobního objektu 

někdejších škrobáren – již natolik bezútěšný, že již prakticky 

vylučoval jakoukoli možnost záchrany, či změny k lepšímu. Stačily 

však necelé tři roky, kterým předcházelo jedno jistě velmi nelehké 

rozhodnutí, jasná představa, odvaha, vytrvalost, pevná vůle, nemalá 

finanční oběť a precizní práce dodavatele, a před očima se nám 

vyloupla budova, která může být chloubou „novodobé“ opavské 

architektury. Odborné a zasvěcené soudy ponechám povolaným, 

sám za sebe jako občan však mohu říci, že na mne shlíží krásná, 

štíhlá, barevně i stylově velmi citlivě vyvážená stavba, která potěší 

a lahodí oku. Pokud si uvědomíme, že v celém objektu jsou citlivě 

zachovány všechny dochované původní stavební prvky, do kterých 

je jemně vetknuto vše nové, moderní, co je nezbytné k naplnění 

účelu využití v dnešní moderní době, nezbývá než ocenit.

Vzájemná propojenost „staré“ a nové stavby působí natolik 

harmonicky a přirozeně, že návštěvník ani nezaznamená, že jeho 

kroky roku 2008 jsou rámovány stavbou z dob císaře pána, stavitele 

Aloise Geldnera z let 1912 – 1914. Celkový vzhled a plasticitu 

je třeba ocenit o to více, že historická podoba detailů stavby 

byla renovována nikoli na původním zdivu, ale na již zateplené 

stěně. A také v kontextu s faktem, že jde o památku industriální 

architektury. Mám pocit, že zde ještě stále převládá názor, že v ní 

nelze objevit mnoho pozitivního pro budoucí generace, a to na 

rozdíl od historických památek církevních či světských. Přitom 

vzhledem k přístupu, stavebnímu umu a fortelu našich předků je 

opak pravdou. Kupříkladu stále plná a oblíbená brněnská galerie 

Vaňkovka, vzniklá přestavbou staré továrny, je toho dokladem…

Paní Anna Gavendová, spolumajitelka společnosti Gavenda 

s.r.o., v jednom rozhovoru uvedla: „Je pravda, že kdyby člověk 

vždy stoprocentně věděl, do čeho jde, hodně rozhodnutí by 

nepadlo a mnoho věcí by nebylo uděláno.“ Takže vlastně díky 

ne stoprocentní informaci máme více než stoprocentní výsledek. 

Osud si s námi někdy pohrává i v dobrém…

Přejeme firmě Gavenda s.r.o. a jejich dílu úspěch v dalších 

opravou zahájených 100 letech. Věříme, že v rámci Opavy takový 

počin nezůstane dlouho ojedinělý. Přesně takovéto přístupy 

obecně velmi pozitivně přispívají k naplnění dlouhodobého úsilí 

Statutárního města Opavy o přitažlivé město. Pro občany, aby 

zde našli trvalý, spokojený domov, pro návštěvníky, aby si Opavu 

oblíbili a vždy se do ní rádi vraceli.

Tomáš Elis

tajemník Magistrátu města Opavy

Vážení čtenáři,



Jako všichni Opavané, také my jsme po celá dlouhá léta 

míjeli budovy škrobáren na Kasárenské ulici. Byli jsme svědky 

jejich propadání se zkáze, jež se zdála nezvratná, a to navzdory 

úsilí, aby se alespoň některé z nich staly kulturní památkou. 

Bylo ale zjevné, že to, co rozlehlý a členitý areál nakonec může 

skutečně zachránit, bude především vhodné využití – a to 

pro něj jeho dosavadní vlastníci zjevně neměli. Byla to vlastně 

náhoda, když jsme v době, kdy se na budově objevil nápis na 

prodej, řešili otázku rozšíření naší provozovny železářství a že 

tu náš pohled padl na starou továrnu s tím, že právě ona skýtá 

prostorový potenciál pro naše záměry. Jak jednoduché! Ale 

i tak jsme rozvažovali a přemítali nad tím, do jaké míry tento 

nápad je reálný, jak rozlehlý objekt plně a přitom adekvátně 

využít, co se s ním dá dělat. Toto přípravné údobí završilo v roce 

2005 vyřízení nezbytných administrativně-právních formalit 

a zakoupení hlavní tovární budovy.

Další a mnohem složitější peripetie, jednání a úvahy, na 

jejichž konci měla být rekonstruovaná téměř sto let stará tovární 

budova se současnou funkcí a moderní náplní, nás samozřejmě 

teprve čekaly: bylo třeba zajistit schopného architekta 

a vypracovat projekt, zajistit zkušené dodavatelské firmy, 

zařídit administrativní náležitosti, zajistit celou realizaci úvěrem. 

A v neposlední řadě také provést věci více než praktické: vyklidit 

neuvěřitelné hromady odpadků, stavebního rumu, zchátralých 

konstrukcí i zbytků technologií někdejší škrobárenské výroby 

z budovy a především krůček po krůčku naplňovat 

naše představy o rehabilitaci objektu, totiž sledovat 

a v konečném důsledku naplnit nikoliv pouze 

stavebnětechnické aspekty, nýbrž docílit architektonické 

ztvárnění záměru a s ním i jeho začlenění do industriálního 

prostředí. A jsme rádi, že se to nakonec podařilo.

Nezbývá než poděkovat všem, s nimiž jsme absolvovali 

martyrium od opuštěné ruiny průmyslového závodu k výstavnímu 

objektu skvějícímu se novotou: projektantům a architektům, 

kteří budově vtiskli její tvář a vrátili jí půvab starých časů, 

památkářům, kteří odbornými radami i hledáním přijatelných 

kompromisů přispěli ke konečné podobě díla, stavebnímu 

úřadu a v neposlední řadě dodavatelům stavebních prací, neboť 

všichni ti se svou měrou podíleli na výsledku, s nímž – myslíme si 

to jistě oprávněně – můžeme být jedině spokojeni.

V relativně krátké době prošly škrobárny neuvěřitelnou 

proměnou své podoby i funkce a my jen věříme, že obnovená 

industriální památka zdobí naše město, věříme že každý, kdo 

k nám přijde, bude spokojen s prostředím, ať už jeho cesty 

povedou k rozlehlé prodejně železářství v přízemí, nebo navštíví 

restauraci s barem v prvním patře, kde je rovněž kadeřnictví 

a několik značkových butiků. Přejeme si, aby se škrobárny 

v novém hávu staly místem jak pro nákupy, tak pro posezení, 

pro oslavy a večírky, aby se staly místem schůzek s přáteli. 

Přijďte se podívat také vy – těšíme se na vás!  

Stanislav Gavenda

Slovo investora



vystupuje hlavní tovární budova někdejších opavských 

škrobáren před očima diváků v jarních měsících roku 2008 ! Chvíle 

nepochybně historická, vždyť jedinečný komplex továrních budov 

mezi ulicemi Kasárenskou a Rybářskou nevypovídal a nevypovídá 

jen o specifikách provozu, o výrobě a tedy o utilitaritě, nýbrž 

také o vytříbenosti architektonického řešení a stavitelském umu 

předků, o jejich citu pro urbanisticko-architektonické hodnoty 

a odtud pro nás, lidi 21. století o jedinečnosti vskutku nezvyklé, 

industriální tváře Opavy počátku minulého století, o jejím vzmachu 

a o kultivovanosti občanské společnosti, která ji utvářela. Proč by – 

v pomyslné konkurenci kostelů, paláců a veřejných či soukromých 

budov – neměla být také tovární budova dostatečně zajímavým 

architektonickým tématem, zvláště když se ocitá v bezprostřední 

blízkosti historického centra, jak je tomu u opavských škrobáren, 

které vyrostly při staré komunikaci spojující Opavu se západním 

Slezskem, na pomezí historického jádra města a jeho bývalého 

Jaktařského předměstí, které bylo až do poloviny 19. století 

nejvýstavnějším z opavských předměstí! 

Ne dosti na významu polohy, sama konfigurace někdejších 

budov, jak ji dokumentují dnes bohužel již jen nečetné snímky 

a historické plány, je pozoruhodná: Area, na níž továrna vyrostla, 

postupně obdržela obdélný tvar, limitovaný z jihu ulicí Kasárenskou, 

ze severu ulicí Rybářskou a ze západu továrními objekty někdejší 

čokoládovny Kessler a Weeber. Area se svažuje směrem k severu, 

načež změna terénní úrovně mezi severním a jižním okrajem vedla 

k rozdělení provozu do dvou celků kolem dvou nádvoří – horního 

a dolního. Nejednalo se v okolí o výjimku: analogicky postupovali 

Jak Fénix z popela…
stavitelé nedalekého pivovaru měšťanské pivovarské společnosti! 

Dvojí úroveň předurčila malebnou konfiguraci budov diferentních 

půdorysů a objemů, vždy však užívajících kombinace režného 

cihelného a omítaného zdiva. V této drúze staveb rozličné funkce 

se stala hlavní tovární budova přirozenou dominantou a jejich 

urbanistickým završením. Horní dvůr, jenž hlavní budova uzavírá 

ze severu, sousedí ze západní strany s objekty bývalé čokoládovny 

firmy Kessler a Weeber; uzavřely jej z jihu, čili z Kasárenské ulice, 

dva obytné domy s hlavním vstupem do areálu, vloženým do 

úzké uličky, uvozené symetricky okosenými nárožími. Při ohradní 

zdi pevně vydělující areu škrobáren od sousední čokoládovny se 

přimkl sklad brambor s vjezdem z Kasárenské a průjezdem do 

dvora a na něj v severním směru navazující kotelna kvadratického 

půdorysu s komínem s polygonální bází. Z tohoto souboru se do 

dnešní doby dochovaly oba obytné domy a komínové těleso. Dolní 

dvůr se zahradou, kde byly původně stáje pro koně či garáže, 

byl zpřístupněn úzkou uličkou vedenou mezi západním štítem 

hlavní továrenské budovy a protějším skladem, na nějž navazovaly 

drobnější objekty sušárny škrobu, vazárny, naproti se ocital sklad 

sirupu a další objekty. Pod nimi následovaly plochy zahrad, na 

severu sahající až k mlýnskému náhonu a jemu rovnoběžné 

Rybářské ulici. Na počátku 21. století vzala zástavba dolního dvora 

a uličky mezi hlavní budovou škrobárenské výroby a továrnou 

Kessler a Weeber za své, když ustoupila nové výstavbě – ovšem 

tím více vynikla hlavní továrenská budova jako dominanta, která 

pohledově ovládá širší okolí v průhledech ulicemi Rybářskou, 

U Dubového mlýna nebo Nákladní.



Počátky škrobáren sahají k roku 1864, kdy Anton Pohl (1832 – 1888), 

rodák z Vítkova, jinak původně obchodník s medem a voskem a posléze 

provozovatel perníkářství, zakoupil pozemky při Kasárenské ulici, aby zde 

zbudoval moderní továrnu, produkující bramborový škrob a sirup, a to jakkoliv 

si podržel také obchod s medem a voskem. Kvalitativní změnu přinesl sklonek 

19. století, kdy do Pohlovy firmy vstoupili bratři Franz a Josef Hammerové. 

Ti se oženili s Pohlovými dcerami Marií a Aloisií, hospodářsky ovládli firmu 

a povedli řadu kvalitativních zlepšení výroby a stavební proměnu výrobního 

areálu. Už v roce 1893 opavský stavitel Josef Hruschka realizoval přestavbu 

obytného domu na Kasárenské ulici, avšak dramatický rozvoj závodu se 

odehrál až těsně před první světovou válkou, kdy v rychlém sledu za sebou 

vyrostly nové provozy, seskupené kolem velkoryse dimenzované tovární 

budovy. 

Autorem projektu hlavní tovární budovy, adaptace obytných 

objektů při Kasárenské ulici a menších pobočných provozů byl 

opavský stavitel Alois Geldner (1860 – 1923), absolvent státní 

průmyslové školy v Brně a od roku 1892 provozovatel vlastní 

projekční a stavitelské firmy, která se do podoby Opavy kolem roku 

1900 zapsala řadou významných realizací, mezi něž nacházíme 

pavilony Slezské zemské nemocnice (projekt Franz Ruppel a Adolf 

Müller, 1899 – 1900) a budovu obchodní a živnostenské komory 

(projekt Leopold Bauer, 1908 – 1910). Geldnerův vztah k moderně 

dosvědčuje rovněž realizace Rakousko-uherské banky na Ostrožné 

ulici (projekt Rudolf Eisler, 1914 – 1918) a zejména přestavba 

domu Edmunda Olbricha, který projektoval jeho bratr, proslulý 

architekt Josef Maria Olbrich. Geldnerův vlastní architektonický 

názor tak docela přirozeně osciloval mezi historismem, jenž si 

osvojil v době brněnských studií, a premoderním racionalismem, 

jímž byl obklopen ve své stavitelské praxi. Vedle vlastní vily na 

Olomoucké ulici tyto tendence dokumentuje několik vlastních 

autorských návrhů, z nichž soubor objektů škrobáren patří k těm 

nejdůležitějším.

Hammerové provozovali továrnu i v meziválečném dvacetiletí 

a letech okupace nepochybně úspěšně, a to až do konce druhé 

světové války, kdy byly škrobárny obdobně jako sousední továrenské 

objekty v linii městského náhonu (například vzpomenutý pivovar) 

silně poškozeny bombardováním. Jako Němci byli určeni k odsunu 

a na jejich firmu, stále vystupující pod jménem jejich zemřelého 

tchána Antona Pohla, byla v červnu 1945 uvalena česká národní 

správa. Zároveň však v srpnu 1945 se podařilo obnovit výrobu. 

Následující desetiletí znamenaly pro opavské škrobárny několik 

právně-organizačních změn: roku 1948 byla továrna začleněna 

do národního podniku Amylon Praha jako závod 10 Opava, záhy 

poté připojena k Brněnským škrobárnám a následně včleněna do 

Slezských škrobáren a lihovarů. Od roku 1960 spadaly opavské 

škrobárny pod národní podnik Seliko a konečně roku 1965 se 

staly pobočným závodem škrobárenského koncernu se sídlem 

v Havlíčkově Brodě a zůstaly jím až do roku 1991. Charakter 

výroby diktovala tradice: vyráběly se zde škrobové deriváty, 

škrobový sirup, bobtnaté škroby, dextriny, oxytované škroby, nadto 

se závod stal monopolním producentem malířského klihu v celém 

Československu. Privatizace (1991), hospodářské změny diktované 

novou politickou skutečností po Listopadu 1989 a nepochybně 

i ekologická závadnost výroby znamenaly její definitivní ukončení: 

poslední kampaň skončila v roce 1995 a objekt nadále chátral, 

vystaven nejistotě další budoucnosti…

Do 21. století vstoupil komplex nyní již bývalých škrobáren 

s perspektivou jejich plošné demolice, která se skutečně odehrála 

v severní části kolem dolního dvora. Málokdo v roce 2001, kdy 

regionální noviny plnily články varující před likvidací působivého 

továrního komplexu, tušil, že továrna městu zůstane zachována 

a že roku 2008 Opavané spatří alespoň hlavní tovární budovu 

v nečekaně nové funkci a především v novém, vskutku nevšedním 

půvabu.

Pavel Šopák



Hlavní budova někdejších opavských škrobáren byla zejména na 

severním a západním průčelí poškozena bouracími pracemi, které 

souvisely s odstraněním provozních budov, jež na hlavní budovu na-

vazovaly ze severní strany. Ty musely ustoupit novostavbě marketu. 

Navíc bylo znát, že objekt nebyl dlouho využíván a nebyla provádě-

na ani preventivní údržba, která by zamezila jeho devastaci. Přesto 

zůstala čitelná jeho historická tvářnost, jak prozrazuje zvláště ze-

vnějšek, kdy na fasádách zůstaly četné prvky charakteristické pro 

industriální stavby regionu v době přibližně před sto lety. Určující je 

kombinace režného cihlového zdiva a ploch pojednaných strukturál-

ní omítkou; k této materiálové kombinaci přistupovala strukturální 

logika, kdy fasádu rozčlenily cihelné svislé lizény na menší plochy; 

cihla se dále uplatnila ke zdůraznění záklenků oken a dveří a koneč-

ně k podtržení poprsníků. Výrazným prvkem průčelí byla a zůstala 

jednoduchá kovová okna, členěná do malých čtvercových ploch.

Architektonickou studii, která se stala podkladem pro zpracování 

projektu, vypracoval Ing. arch. Václav Filandr se svým ateliérem. Ten 

řešil vzhled objektu i jeho využití. Projekt respektoval studii, nicméně 

provoz, technologie stavby, ekonomika provozu i požární předpisy 

si vyžádaly drobné korekce. Prvky, které tvoří charakteristický vzhled 

objektu, jsou repliky těch původních: jsou to keramické obklady, 

strukturální omítka ve dvou odstínech šedé a velká kovová okna 

opatřená světle šedým nátěrem. Nejvíce poškozená část – severní 

strana – byla doplněna o nový, vůči historické architektuře kontrast-

ní motiv. Je jím centrální schodiště, s exteriérem opticky provázané 

plně prosklenou stěnou sahající od přízemí po korunní římsu.

V prosinci 2005 jsem byla požádána o spolupráci na projektu 

stavby i na realizaci interiérů. Interiér musel především odpovídat 

novému využití, které se diametrálně odlišuje od toho původního. 

Průmyslový charakter připomínala celá tektonická struktura určova-

ná železobetonovým skeletem. Železobetonový skelet zůstal v ně-

kterých partiích záměrně přiznán jako prvek připomínající původní 

funkci budovy. Odstraněny byly nenosné části stavby a také samo-

zřejmě relikty staré technologie. Industriální výraz je však podržen 

a v symbolické rovině rozveden díky prvkům nově řešeného interi-

éru prostřednictvím dlažeb, zábradlí a dalších kovových prvků, díky 

drátosklu i svítidlům. Jednotlivé funkčně odlišné části odlišily barvy 

stěn, což podmínil záměr usnadnit návštěvníkovi orientaci v rozleh-

lém objektu, diferencovat jednotlivé prostory, podtrhnout jejich od-

lišný výraz a funkci.

Fasáda objektu je logicky členěná, motiv lizén, cihelného obkla-

du, omítky ve dvou strukturách a dvou šedých barevných odstí-

nech zdůrazňují průmyslový charakter stavby. Volbu materiálů 

a barev na průčelích jsem volila tak, aby se promítla i do 

interiéru stavby.

Přízemí náleží prodejně a skladu drobného ko-

vového materiálu. Prodejní prostory jsou navrže-

ny jako kombinovaný provoz samoobslužný 

a pultový. Specifičnost sortimentu diktovala 

výraz interiéru, jenž určuje barevný akord 

červené, šedé a bílé. První patro vy-

plňují dvě funkčně odlišné sekce 

– z komunikačního uzlu, jímž je 

vestibul přístupný z parkoviš-

Interiér

tě před budovou, návštěvník přichází do restaurace, kterou doplňuje 

nezbytné zázemí, a proti restaruaci do části s drobnými provozovna-

mi a prodejnami. Restaurace, která disponuje 105 místy, využívá výš-

ky dvou podlaží a prostorově je členěna centrálním skeletem, jenž 

je připomínkou původní prostorové a funkční koncepce. Interiér sta-

ví na jednoduchosti řešení: barevnost je redukována na minimum 

a užité materiály, jako dřevo, sklo, kov a keramika, navozují význa-

movou a výrazovou souvislost s industriálním charakterem. 

Drobné provozovny a prodejny s vlastním zázemím jsou přístup-

ny z chodby, do které se vchází ze vstupního vestibulu. V této části 

je rovněž salonek, rozšiřující možnosti restauračního provozu. Výraz-

nější barevné odstíny v prodejnách jsou diktovány firemními barva-

mi jednotlivých nájemců. Naopak střídmá barevnost a užití imitace 

buku na podlahách, dveřních křídlech a v kuchyňském koutu určuje 

výraz nejvyššího podlaží, které je privátní a slouží obytným účelům. 

Vnitřní chodby nejvyššího podlaží jsou osvětleny světlovody. Atrak-

tivitu bydlení zvyšuje umístění stávajících oken těsně nad podlahu 

a dosvětlení místností střešními okny, která rovněž korespondují 

s industriálním charakterem objektu, aniž by narušovala obrys sed-

lové střechy.  Jitka Štenclová



Konstrukce

ně jako nádrže, tedy rozličné konstrukce, které musely být s ohle-

dem na nové využití odstraněny. 

Proměna bývalé továrny na komerční objekt podržela vyve-

dení objektu do tří nadzemních podlaží, z nichž je první částečně 

zapuštěno pod terén, a dále překrytí objektu sedlovou střechou 

s vyzděnými štíty. Vodorovné konstrukce jsou ze železobetonu, 

krov má konstrukci dřevěnou a krytinou je titanzinkový plech, jenž 

byl užit také na veškeré klempířské práce.

Dispoziční řešení bylo určeno v součinnosti investora a pro-

jektanta takto: Vstup do budovy je veden z jihovýchodní strany 

z ulice Kasárenské, zásobování je vedeno ze severozápadní strany. 

Parter je využit jako prodejna železářství se sklady a sociálním za-

řízením pro zaměstnance, které slouží zároveň personálu kuchyně 

a restaurace. Hlavní schodiště prostupující přes všechna podlaží 

doplňuje osobonákladní výtah s úpravou pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Dispozici druhého nadzemního podlaží určuje 

sekce obchodů a služeb (kosmetika, kadeřnictví, tři samostatné 

prodejní prostory), provozní sekce penzionu (recepce, sklady prá-

dla, prádelna se žehlírnou, prostory pro pokojskou a uklízečku) 

a restaurační sekce (restaurace, sociální zařízení hostů, zásobovací 

výtah a přípravna, sklad, kuchyně). Třetí nadzemní podlaží je tvo-

řeno jedenácti pokoji, přičemž jedna buňka je upravena pro uby-

tování osoby s omezenou schopností pohybu. Na úrovni třetího 

nadzemního podlaží je rovněž část restaurace, která je přístupná 

schodištěm přímo z restaurace z druhého nadzemního podlaží. 

Čtvrtému nadzemnímu podlaží odpovídá střední část restaurace 

pod střechou, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky.

Stávající základní nosný konstrukční systém objektu je žele-

zobetonový monolitický skelet se sloupky, průvlaky a železobeto-

novými stropy. Svislé obvodové konstrukce jsou z cihelného zdiva 

různé tloušťky od 30 do 60 cm, vyzděné z plných cihel, vnitřní 

konstrukce jsou buďto cihelné, nebo jako zbytek po původní tech-

nologii železobetonové. Nové vnitřní dozdívky a nosné konstruk-

ce jsou rovněž z plných cihel, nenosné nové příčky jsou v různých 

tloušťkách provedeny z tvárnic systému Ytong, případně ze sádro-

Před započetím stavebních prací představovaly opavské škro-

bárny zděnou budovu, konstrukčně kombinovanou železobeto-

novým skeletem, která pocházela z přelomu 19. a 20. století a po 

ukončení výroby se ocitla ve zchátralém stavu. To umocnilo vytě-

žení použitelných materiálů a technologického vybavení. Stávající 

dispoziční a provozní uspořádání budovy, jakož i vazby na dopravu 

a inženýrské sítě nevyhovovaly nejen novému, konkrétnímu účelu 

danému požadavky investora, ale ani obecným požadavkům na 

výstavbu. A nejen to: vlastní budova byla znečištěna stavební sutí 

vzniklou při vytěžování kovových konstrukcí a kovů z instalačních 

rozvodů nebo dokonce zbytky chemikálií; některé prostory v su-

terénu byly nepřístupně zakryty železnými deskami, jiné zase vy-

plňovaly technologie. Přístupnost řady prostor byla znemožněna, 

protože v celé budově byla demontována ocelová schodiště, která 

původně propojovala místnosti v diferentních výškových úrovních. 

Ty se však díky tomu udržely v relativně zachovaném stavu. Po 

technologických zařízeních zůstaly výškově různorodé základové 

konstrukce, sokly, vertikální prostupy stropními konstrukcemi stej-

kartonu, dále bylo užito zvukoizolačních příček a cihel typu Liapor 

M. Komín v plynové kotelně je jednoprůduchový z komínového 

systému Schiedel, nové stropní konstrukce jsou provedeny z oce-

lových nosných profilů zapuštěných do svislých nosných konstruk-

cí, na něž byly uloženy stropní desky. Konstrukce nového hlavního 

schodiště je provedena z nosných ocelových profilů a monolitic-

kého betonu, schodiště v restaurační části je řešeno jako ocelová 

interiérová konstrukce. Sedlovou střechu se spádem deset stupňů 

nahradila střecha s minimálním spádem 15 stupňů, což umožni-

lo instalaci střešních oken. Na ocelové konstrukci byly provedeny 

dřevěné krokve. Okenní otvory jsou osazeny z venkovní strany re-

plikami původních kovových oken, jež jsou částečně otevíratelné, 

z vnitřní strany jsou osazena dřevěná otevíratelná okna. V objektu 

jsou k dispozici tři výtahy, a to centrální osobonákladní hydraulic-

ký výtah, osobonákladní hydraulický výtah sloužící kuchyni a jídel-

ní lanový výtah mezi restaurací a kuchyní. 

Stanislav Daněk – Zdeněk Bublík



říjen 2006 
–  zahájení stavebních prací 

říjen/listopad 2006 
–  dozdění obvodového zdiva pod pozednice 

–  bourání části stávajícího krovu a montáž nového krovu

listopad 2006
–  zahájení klempířských a pokrývačských prací

–  osazení železných oken v prvním nadzemním podlaží a osazení 

střešních oken

–  podchycování nosných zdí, výkopy a betonáž základů pod 

komín a příčky 

listopad/prosinec 2006
–  kladení kanalizace 

prosinec 2006
– dokončení montáže krovu

– zbudování výtahových šachet 

– provádění izolace

leden 2007 
– rozměřování a vytyčování zdiva příček, jejich vyzdění, 

osazování ocelových zárubní 

a dozdívání cihelného zdiva

– osazování železných oken

– hrubování stěn a provádění vnitřních omítek

– provádění elektrorozvodů 

– montáž venkovní a vnitřní kanalizace

– počátek montáže sádrokartonových stropů

únor 2008
– plentování a vyrovnávání cihelného zdiva, odstranění starých 

omítek a keramických obkladů

– montáž hrubých rozvodů ústředního topení, vodoinstalace, 

svislé a vodorovné kanalizace a elektroinstalace

březen 2007
– dokončení vnitřních štukových omítek, obkladů a dlažeb 

v prvním podlaží 

– dokončení a kompletace kotelny

– provádění litých podlah v druhém nadzemním podlaží

– zahájení montáže výtahů

– dokončení montáže elektroinstalací, ústředního topení 

a rozvodů vzduchotechniky v prvním nadzemním podlaží

– kolaudace prvního nadzemního podlaží

– otevření prodejny železářství

duben/květen 2007
– stavební úpravy v druhém nadzemním podlaží: osazování 

překladů a zárubní, provádění vnitřních omítek a osazování 

a zazdívání ocelových oken 

– zakládání příček pro třetí nadzemní podlaží

červen 2007
– montáže hrubých rozvodů elektroinstalace, 

vodoinstalace, topení a vzduchotechniky ve druhém 

nadzemním podlaží

červenec 2007
– bednění, armování a betonáž hlavního schodiště

– montáž ocelového schodiště

– provádění litých podlah ve druhém nadzemním podlaží

– zahájení montáže sádrokartonových stropů v druhém 

nadzemním podlaží

srpen/září/říjen/listopad 2007
– interiérové práce ve druhém a třetím nadzemním podlaží:

vnitřní příčky, okna, vnitřní omítky, keramické obklady, topení, 

malířské a natěračské práce

– počátek omítání exteriéru

– zateplení fasády

prosinec 2007/leden/únor 2008
– stavební a interiérové práce ve třetím nadzemním podlaží

březen 2008
– předání investorovi pro montáž interiérů

– dokončení venkovních omítek

27. březen 2008
– úřední kolaudace objektu

Kalendárium



…rozloučit se s ukončenou prací, která byla zajímavá stejně jako byla krásná. 

To co zůstává, je vedle neocenitelných zkušeností především dobrý pocit – pocit 

nejen z dobře odvedené práce, nýbrž také z toho, že jsme přispěli k přetvoření 

místa, které bylo dlouhá léta černou skvrnou na tváři bílé Opavy. Zůstávají 

vzpomínky na zajímavá a inspirativní setkání s manžely Gavendovými, kteří se 

stali investory mimořádně organizačně, projekčně i technicky náročné konverze 

devastované továrny v moderní polyfunkční objekt s prodejnami, bydlením 

i službami, rehabilitace industriální stavby, která nyní vyhovuje novým provozním 

požadavkům, splňuje technické parametry a zároveň je opět významnou součástí 

města Opavy. To vše vyžadovalo nemalé finanční prostředky, vyšší tím spíše, 

když od počátku nemělo jít pouze o utilitární stránku věci, nýbrž také o výraz, 

o ducha místa, o půvab jedinečného prostředí. O genia loci, o jeho poznání, 

porozumění jemu i o jeho návrat do míst, odkud se zdánlivě navždy 

vytratil. Cesta k tomuto cíli byla klopotná a neobešla se bez kompromisů 

mezi investorem, památkáři a odbory Magistrátu města Opavy. Řešení 

se však nalézt podařilo a výsledkem této vzácné součinnosti je 

historický objekt, plně funkční a účelný, jedinečný ve své historii 

i současnosti, jenž s přicházejícím jarem zve lidi k návštěvě, 

posezení, k prohlídce. Práce je skončena a v novém, příjemném 

prostředí je možné posedět, zavzpomínat na hodiny, týdny 

a měsíce, jež uplynuly od nesnadných počátků. Zůstává 

jistota proměny – a historický objekt, do něhož jsme 

vložili i kus sebe.

Jaromír Pekárek

Je tu znova čas…



Investor Gavenda, s.r.o. Otice

Dodavatel stavby Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.

 Ing. Jaromír Pekárek – ředitel společnosti

 Petr Gebel – technická příprava stavby

 Ladislav Grygar – stavbyvedoucí

Technický dozor investora Bohumil Bláha

Generální projektant Ing. Stanislav Daněk

 Zdeněk Bublík 

 Ing. arch. Jitka Štenclová

Subdodavatelé

Elektroinstalace ELEKTRO – Fa Pavelek, s.r.o., Opava-Komárov

Zdravotechnika, ústřední topení, plyn HAJMA, s.r.o., Opava

Nátěry, malby Ing. Vít Lesák, Opava

 Petr Glabazňa, Slavkov

Výtahy Výtahy Opava, s.r.o.

Vzduchotechnika Josef Tazbírek – TAHOTA

Obkladačské práce Jiří Hadamčík – HAKER, Hněvošice

Nasvícení fasády Illumino, s.r.o., Olomouc

Střešní krytiny Jiří Lichovník, Březová

Výplně otvorů VKV Market, s.r.o., Opava

 David Konupka – GIKOSTART 

Sádrokartonové konstrukce AZ Intergips, a.s., Opava

 TEREK Plus, s.r.o., Opava

Lité podlahy Techfloor, s.r.o., Otice

 Duda – obchodní a stavební společnost, s.r.o., Bolatice

Ochrana fasády  DEREK – Petr Zagora, Ostrava

Podlahy Ing. Lumír Boček, Opava

Sklenářské práce Ing. Rudolf Havlický – služby

Izolatérské práce AQUA SANING, s.r.o., Opava

Terénní úpravy Šafrán – stavitel, s.r.o.

Rekonstrukci bývalých škrobáren v Opavě 
na obchodní centrum firmy Gavenda, s.r.o.
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