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Přesně před dvěma sty lety, mezi 20. říjnem a Vánocemi roku 1820, se Opava stala dějištěm 
kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských 
zemích, zejména v Království obojí Sicílie na jihu Itálie. Město se tak na krátkou dobu stalo 
místem setkávání panovníků i diplomatů pěti evropských velmocí: Rakouska, Ruska, Pruska, 
Velké Británie a Francie. Kromě osobně přítomných panovníků (rakouského císaře  
Františka I., ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Fridricha Viléma III.) poutala 
nejvíc pozornosti osobnost „šéfa“ rakouské zahraniční politiky, knížete Klemense Metternicha. 

Právě tuto událost – Opavský kongres – má připomínat od 20. října 2020 do 14. března 2021 
interiérová výstava v prostorách expozice Cesta města v opavském Obecním domě, která provede 
návštěvníka nejen samotným průběhem kongresu a mnohými evropskými historickými souvislostmi, 
ale také životem ve městě během konání této významné události. 

Exteriérová část projektu, u jejíhož začátku právě stojíte, pak přibližuje místa spjatá s konáním 
kongresu. Na každém panelu je vždy představena budova, její obyvatelé a kongresoví hosté, kteří  
v ní pobývali. Některé z těchto objektů dnes již nestojí nebo mají výrazně jinou podobu. Naším cílem 
bylo přiblížit podobu konkrétního „místa paměti“ na podzim roku 1820 a sdělit něco o lidech, kteří  
na tomto místě tou dobou pobývali. Několik stovek hostů kongresu bylo nutné přiměřeně 
ubytovat včetně zajištění potřebného zázemí (stáje, vozovny, skladovací prostory). Protože Opava 
nedisponovala dostatečným množstvím honosných paláců (ty nejlepší byly vyhrazeny panovníkům  
a jejich dvoru), museli se někteří – i významní hosté – spokojit s měšťanským bydlením a zmírnit 
své mnohdy velkorysé požadavky. Na druhou stranu bylo ubytování účastníků kongresu pro majitele 
domů finančně velmi výhodné.

14. 9. – 30. 11. 2020, CENTRUM MĚSTA

Exteriérová výstava

V centru Opavy je rozmístěno celkem 16 panelů na devíti místech:

1  Obecní dům, sady Svobody, s mapkou rozmístění všech panelů

2  Gastheimův palác, dnešní budova Slezské univerzity, Masarykova třída
3  Palác Larisch-Mönnichů, dnes Blücherův palác, objekt Slezského zemského muzea, Masarykova třída 35
4  Bývalý palác Sedlnických z Choltic, na rohu Masarykovy a Hrnčířské ulice
5  Dům Slezského veřejného konventu, dnes budova Zemského archivu, Dolní náměstí
6  Dům lékaře Valentina Lamineta, později Vlčkův dům a sídlo českého gymnázia v Opavě, Sněmovní ulice
7  Dominikánský klášter, dnes Dům umění, Pekařská ulice 12
8  Dům Franze Biely, dnes na jeho místě dům č. 4 na Kolářské ulici
9  Městské divadlo, dnes Slezské divadlo, Horní náměstí 13
10 Palác Czeiků z Badenfeldu, dnes dům na Rybím trhu 4
11  Komenda řádu německých rytířů, dnes Dětský domov Opava, Rybí trh 14
12 Dům továrníka Johanna Czeikeho, dnes dům na Horním náměstí 24
13 Palác Hennenbergů, dnes sídlo bankovní pobočky na rohu Hrnčířské a Ostrožné ulice
14 Dům s galanterií Riegerové, dnes dům na Horním náměstí 55
15 Dům chirurga Holtmayera, dnes dům na Horním náměstí 53
16 Kongresové slavobrány, městská slavobrána, Mezi Trhy

•	 Pruský	státník	Karl	August	von	Hardenberg.		
/Národní	památkový	ústav	–	Státní	zámek	
Kynžvart/

•		 Nejbližším	„místem	
paměti“	od	Obecního	domu	je	
roh	Ostrožné	a	Popské	ulice,		
kde	v	domě	s	tehdejším	číslem	
popisným	245	bydlel	pruský	státník	
Karl	August	von	Hardenberg,	jehož	
ubytovatelem	byl	Josef	Czeike	von	
Badenfeld.	Členové	této	podnikatelské	
rodiny	ubytovávali	ve	více	domech	
několik	účastníků	kongresu.		
/Zemský	archiv	v	Opavě/

•	 Portrét	rakouského	diplomata	Klemense	
knížete	Metternicha	namalovaný	Josephem	
Karlem	Stielerem	mezi	lety	1808–1810.		
/Národní	památkový	ústav	–	Státní	zámek	
Kynžvart/

Exteriérovou výstavu „Místa paměti“ připravili: 
PhDr.	Ondřej	Haničák	(Slezské	zemské	muzeum),	Mgr.	Romana	Rosová,	Ph.D.	(Národní	památkový	ústav),	Mgr.	Jiří	Šíl,	Ph.D.	(Zemský	archiv	v	Opavě)

Opavská kulturní organizace, p. o.

Opavská kulturní organizace pořádá od 21. 10. 2020 do 14. 3. 2021 interiérovou výstavu „Opavský kongres 1820: křižovatka evropské diplomacie“.

Obecní dům, Ostrožná 46, 746 01 Opava • Otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hodin • Vstupné: základní 40 Kč / zlevněné 20 Kč / rodinné 90 Kč
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