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STŘÍLNOVÁ OKNA

LETOPOČET 1618
Vystavění věže v renesančním stylu.

BÁŇ / LUCERNA / VĚŽE
Vícenásobná báň má konstrukci

z dubového a modřínového dřeva krytou 
střešní helmicí, oplechovanou měděnými 

pláty.

HROTNICE
Dubový trám profilu 25x25 cm, dl. 10,75 m 

přechází v kovovou tyč, 
na které je nasazena korouhev.

KOROUHEV S POZLACENOU 
HVĚZDOU A PRAPORCEM

MAKOVICE
Pozlacená kulovitá schránka
ø 70 cm, uvnitř je uložen starý a nový tubus 
s dobovými dokumenty.

HORNÍ LUCERNA
Nese malý cimbál neboli gong 
z r. 1615, 180 kg.

DOLNÍ LUCERNA
Nese asi 900 kg těžký bronzový cimbál 
z r. 1615 a ocelolitinový zvon z r. 1877, 
těžký 450-500 kg.

VYHLÍDKOVÝ OCHOZ 
ve výšce 34,82 m

ROZETY (KRUHOVÁ VĚTRACÍ OKÉNKA) 
z terakoty v tufitových blocích

VĚŽNÍ HODINY 
Jeden ze čtyř ciferníků.

1. BOČNÍ VĚŽICE A ŠTÍTY -  jsou typické pro renesanci
2. ZNAK MĚSTA -  dvojice lvů drží erb Opavy
3. PARAPETNÍ ŘÍMSA -  pod ní nápis RADNICE
4. KUŽELKOVÁ BALUSTRÁDA -  zdobení balkónů
5. KORDÓNOVÁ ŘÍMSA -  pod ní nápis ARCHITEKT RUDOLF SRNETZ
6. PLASTIKY LVŮ A GRYFŮ
7. PLASTIKY ERBŮ S ORLICEMI 
8. MEZANIN -  první patro
9. BOSÁŽ -  naznačení zdiva v omítce
10. PARTER -  přízemí
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Hláska je symbol, se kterým je nerozlučně spjata historie města. 
Věž, ze které strážní ohlašovali důležité události, ale také různá 
nebezpečí, sloužila také jako městský orloj.

Městská věž, německy Turm, Stadtturm nebo Stadthausturm, 
měla také přívlastek „hodinářská“ - Zeigerturm. Pro věž i  stavby 
pod ní se vžil název - „Schmetterhaus“. Dnes už jí v Opavě nikdo 
neřekne jinak než Hláska.

V první polovině 14. století podstoupila městská rada svou jižní 
věž u  farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve prospěch 
chrámu. Podle dostupných informací mělo následně dojít 
k  vystavění nové věže na náměstí v místech, kde snad již stál, 
nebo teprve byl postaven tzv. Schmetterhaus – patrně přízemní 
obdélná budova sloužící obchodu, zejména k uskladnění zboží, 
které bylo převáženo přes území města. Později měla nad 
přízemím kupeckých komor vzniknout radniční budova.

Samotná věž pak sloužila zejména k ohlašování nejrůznějších 
událostí, ať už se jednalo o začátek trhů či požár. Pod věží stála 
kontrolní váha pro převažování zboží.

K zásadním změnám došlo v druhé polovině 16. století. Zatímco 
městská věž byla smetena vichřicí a čekalo se padesát let na její 
novou výstavbu, Schmetterhaus zřejmě prošel po požáru roku 
1561 přestavbou.

Radnice v roce 1580 zakoupila dům na jižní straně náměstí 
(v  prostoru dnešní Slezanky) a  sídlila zde až do konce druhé 
světové války, kdy byla celá domovní zástavba v těchto místech 
srovnána se zemí.

Předchozí přestavbu staré radniční budovy následně v  letech 
1614–1618 doplnila stavba nové městské věže s  hodinami, 
která byla vedena v renesančním stylu stavitelem Kryštofem 
Prochhuberem.

Dvoupodlažní Schmetterhaus měl zřejmě obdélný půdorys 
a byl zakončen atikou, věž stála buď v průčelí, nebo byla budově 
představena. 

Vedle obchodních krámků a  pekařských lávek našlo první 
patro budovy v druhé polovině 18. století využití při pořádání 
divadelních představení. 

V roce 1803 byla před Schmetterhaus přistavěna budova 
městské strážnice a během této doby proběhla jedna z několika 
adaptací stavby. První patro sloužilo do poloviny 19. století jako 
bytové prostory, posléze některé z  nich nahradily místnosti 
stavebních a  hospodářských úřadů či obydlí drába s malou 
šatlavou. Později toto podlaží sloužilo cejchovnímu úřadu, 
vojenské kanceláři, Obchodní a  živnostenské komoře a  jejímu 
uměleckoprůmyslovému muzeu. V přízemí nahradily zrušenou 
strážnici obchody. Ke konci století zde po odchodu komory 
a muzea sídlily zejména různé úřady.

Úsilí města o výstavbu nové budovy, jež by měla důstojný 
reprezentativní charakter a adekvátně by doplňovala renesanční 
věž, vedlo na samém počátku 20. století k  vypsání soutěže 
o novostavbu Schmetterhausu. 

Vítězným se z celkového počtu 82 předložených projektů stal 
návrh Rudolfa Srntze. Nejprve se v roce 1902 započalo s demolicí 
starého objektu a během následujícího roku vyrostla okolo věže 
novostavba v historizujícím renesančním pojetí. 

Třípatrová budova, složená ze tří k sobě kolmých dvoutraktových 
křídel, je v  nárožích zpevněná arkýřovitými věžicemi. Hlavní 
průčelí se sdruženými okny a  dvěma balkóny po stranách věže 
je opatřeno reliéfní výzdobou – znakem města neseném dvojicí 
lvů, erby s klenoty nad vstupem a orlicemi po jeho stranách nebo 
lvy na nároží budovy. Na atice bočních trojúhelníkových štítů jsou 
umístěni lvi a dvojice portrétních medailonů. 

Hranolová věž, zachovávající svou podobu z počátku 17. století, je 
zakončena osmibokou nástavbou s ochozem a třípatrovou bání 
se dvěma lucernami. Interiér na severní straně od půlválcového 
schodišťového rizalitu byl využíván jako kavárna Niedermeyer, na 
jižní straně pak sídlila pobočka banky. 

První patro sloužilo jako obytné prostory a ve druhém sídlilo 
městské muzeum.
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