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Rakouský císař František I. s manželkou a doprovodem obsadili v době kongresu budovu zemského domu, kterou Slezský 
stavovský konvent vlastnil od roku 1800. Někdejší jezuitská kolej podle návrhu Jiřího Hausrückera a Josefa Rietha byla ke 
kostelu sv. Jiří/Vojtěcha přistavěna v letech 1711–1723 na místě raně barokní dvoukřídlé stavby z 90. let 17. století. Severní 
křídlo, dokončené ve 30. letech 18. století, se stalo sídlem latinského gymnázia. 

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 získal budovu erár. Slezský stavovský konvent již od počátku 19. století chystal adapta-
ci podle projektu Johanna Antona Englische, která se ale – zřejmě z finančních důvodů – uskutečnila až v roce 1816 za účasti 
provádějícího stavitele Maxmiliána Wielsche. Do přízemí a 2. patra východního křídla byl umístěn daňový úřad a účtárna, 
zbytek parteru zabraly provozní prostory. V 1. patře východního křídla sídlily kanceláře konventu a byl zde umístěn zasedací, 
tzv. Knížecí sál. V obou patrech jižního křídla se nacházely byty nejvyšších úředníků.

Po roce 1850 proběhla další přestavba – do kouta mezi severní a východní křídlo bylo vloženo druhé trojramenné schodiště, 
ve vestibulu vznikla dřevěná vrátnice. Rovněž byly upraveny interiéry – tzv. Lichtenštejnský sál v 1. patře východního křídla 
byl ozdoben štukovou dekorací a výmalbou. Tramvajový provoz na Dolním náměstí si v roce 1905 vyžádal zkrácení severního 
křídla, ve kterém sídlilo Opavské gymnazijní muzeum, založené roku 1814 a za kongresu navštívené mnoha urozenými hosty. 
Od roku 1950 je budova sídlem Zemského (dříve Státního oblastního) archivu.

Dům Slezského 
veřejného konventu

•	 Konventní	dům	od	západu	(z	Dolního	
náměstí,	vlevo	gymnázium	a	jeho	
muzeum,	uprostřed	kostel	sv.	Jiří/
Vojtěcha)	na	akvarelu	Georga	
Fritsche	z	roku	1820.			
/Slezské	zemské	muzeum/

•	 Konventní	dům	od	
severovýchodu	na	
akvarelu	Georga	
Fritsche	z	roku	1820.	
Císař	s	císařovnou	po	
dobu	kongresu	obývali	
apartmá	v	1.	patře	
nově	rekonstruované	
budovy	–	císař	zřejmě	
ve	východním	křídle,	
císařovna	v	jižním.	
Každý	z	nich	měl	
k	dispozici	přijímací	
salon,	pracovnu,	
ložnici,	komoru	
a	antichambre	
(předpokoj).		
/Slezské	zemské	
muzeum/

•	 Návrh	úpravy	průčelí	od	
Johanna	Antona	Englische	
z	roku	1810.	Zeleně	natřené	
průčelí	doplnil	nově	portikus,	
jehož	sdružené	sloupy	
nesly	balkon	s	litinovým	
zábradlím.	Na	korunní	římsu	
bylo	plánováno	umístění	
atiky	s	nápisem	a	figurou	
slezské	orlice.	/Moravský	
zemský	archiv	v	Brně/

•	 Reprezentativní	portréty	neznámého	autora	zobrazující	císaře	Františka	I.	
a	císařovnu	Karolínu	Augustu	v	nadživotní	velikosti.	Byly	zaslány	na	upomínku	
kongresového	pobytu	císařských	manželů	v	roce	1820	slezským	stavům	do	Opavy	
roku	1823	pro	zasedací	sál	v	konventním	domě.	Po	vzniku	Československa	byly	
obrazy	panovnického	páru	uloženy	ve	Slezském	zemském	muzeu	a	po	roce	1945	
přešly	do	jeho	sbírky.	Opavský	konventní	dům	musel	být	vybaven	nábytkem	
dovezeným	z	Vídně	a	z	okolních	domů.	Pro	císařské	manžele	byl	zajištěn	kulečníkový	
stůl,	u	kterého	trávili	večery,	kdy	nebyli	v	divadle.		/Slezské	zemské	muzeum/	

•	 Konventní	dům	na	indikační	skice	
stabilního	katastru	z	roku	1836.		
/Zemský	archiv	v	Opavě/

Romana Rosová

Dolní náměstí, staré číslo popisné 2; později sídlo slezského zemského sněmu, dnes Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1/2 

•	 Plány	přestavby	konventního	domu	podle	návrhu	Johanna	Antona	Englische	asi	
z	roku	1810	–	půdorysy	přízemí	a	1.	patra.	Englisch	zásadně	změnil	dispozici	v	jižním	
vstupním	křídle	–	přemístil	chodbu	z	vnějšího	obvodu	do	nádvorní	strany	a	hlavní	
nástupní	trojramenné	schodiště	vysunul	v	rohu	mezi	jižním	a	východním	křídlem	
do	nádvoří.	Schodiště	bylo	z	jednotlivých	podlaží	přístupné	prosklenými	dveřmi,	
pilíře	byly	v	nejvyšším	patře	ukončené	alegorickými	sochami.	Změna	se	dotkla	také	
vestibulu	v	přízemí,	který	byl	nově	zaklenut	plackou	s	oválným	zrcadlem.		
/Moravský	zemský	archiv	v	Brně/
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Letáčky s mapkou k exteriérové výstavě „Místa paměti“ jsou k dispozici:
- v Turistickém informačním centru Opava
- na recepcích Obecního domu a Domu umění
- v expozici Cesta města
www.opava-city.cz/opavskykongres 


