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Krásné objekty bez života naplňují svůj osud jen do určité míry. Architektonická krása naplno 

vynikne ve spojení s využitím budov a tento předpoklad je zcela naplněn ve zrekonstruovaných 

budovách na Křížkovského ulici 12 a 14. Cit pro strategické umístění, který projevili první osadníci 

této lokality, ve spojení s architekturou prověřenou staletími doplňuje současný vědecký a pedagogický 

ruch Centra doktorských studií Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Slunné místo 

nad olomouckými hradbami bude zcela jistě inspirovat badatelské úsilí všech generací pracovníků 

FF UP i jejich studenty. Návaznost této části fakultního sídla na nedávno renovované zahrady pak 

nepochybně potěší i oko návštěvníků z celého světa.

Jiří Lach 
děkan fi lozofi cké fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci



Obě rekonstruované univerzitní budovy byly v minulosti kanovnickými rezidencemi, které jsou 
součástí jedinečného souboru palácových staveb na někdejším opevněném olomouckém Předhradí. 
Poblíž těchto rezidencí se nacházel kostel sv. Petra, k němuž bylo roku 1063 obnoveno moravské bis-
kupství a v jehož sousedství byl záhy na to postaven biskupský dvorec. Později stál v sousedství ženský 
augustiniánský, posléze minoritský klášter sv. Jakuba, po zrušení přestavěný na městskou nemocnici.

V kanovnických rezidencích bydleli členové kapituly. Kapituly byly zřizovány při katedrálních 
a kolegiátních kostelech jako biskupovo pomocné kolegium, které pečovalo o slavnostní ráz boho-
služeb a pomáhalo při správě diecéze. Prvotní kapitula při kostele sv. Petra byla jen čtyřčlenná; při 
budování baziliky sv. Václava na olomouckém hradě pak založil biskup Jindřich Zdík roku 1141 
novou, čtrnáctičlennou kapitulu, pro kterou postavil vedle svého honosného románského paláce 
společný kapitulní dům. Po splynutí obou kapitul se počet kanovníků zvýšil na 16, v průběhu doby 
jejich počet kolísal a v 18. století se ustálil na počtu 14 sídelních a 17 nesídelních kanovníků. V čele 
kapituly stál kapitulní děkan obývající rezidenci na olomouckém hradě. Ta je v současné době 
využívána k prezentaci sbírek olomouckého Arcidiecézního muzea.

Pro přijímání kanovníků platila náročná kritéria. Roku 1451 byla stanovena podmínka univer-
zitního vzdělání, od roku 1547 bylo požadováno kněžství, v letech 1665 až 1881 přijímal kanonikát 
v Olomouci výlučně šlechtice. O členství v olomoucké kapitule byl značný zájem, neboť patřila 
k nejbohatším ve střední Evropě. Její členové 
měli právo na kanovnickou prebendu a příjem 
z ní a požívali různých čestných práv, včetně 
různých titulů a insignií. Součástí prebend býval 
i hospodářský dvůr – obvykle s tvrzí a později 
se zámkem. Pro obsazování kanonikátu platila 
zvláštní pravidla, v nichž se uplatňovaly vlivy 
různých interventů, včetně papežské kurie. Ka-
nonikáty byly uprazdňovány nejčastěji z důvo-
du úmrtí nebo rezignace kanovníka. Stávající 
členové kapituly mohli o uprázdněnou rezi-
denci požádat přednostně, což někdy vedlo 
k poměrně častému střídání jejích držitelů.

Dějiny kanovnických rezidencí
Leoš Mlčák



Na Svatopetrském návrší se nachází Předhradí olomouckého hradu, 
který se rozkládal na protilehlém návrší Svatováclavském. K soustavnému 
osidlování Svatopetrského návrší docházelo již v 10. století, poměrně záhy 
bylo také opevněno, ale rozsah ani průběh nejstaršího opevnění není dopo-
sud znám. Roku 1331 se již o úseku hradeb v místě obou rekonstruovaných 
rezidencí mluví jako o městských fortifi kacích, jejichž vznik spadá patrně 
do přelomu 13. a 14. století. Těsně u hradeb byl záhy vybudován široký 
parkán, dnes upravený na zahrady.

Gotické kanovnické rezidence byly stavěny na hradbě vybudované 
z lomového kamene, ta se stala jejich obvodovou zdí. Velmi názorně to 
dokumentuje odkryté zdivo v kanovnické rezidenci na Křížkovského ulici 
č. 12. Nejstarší křídla kanovnických rezidencí přímo přiléhala k městské 
fortifi kaci, prostor před nimi pak zůstával většinou volný, zastavěn byl až 
v době barokní. Pozůstatkem původního stavu je kanovnická rezidence 
na Křížkovského ulici č. 4, u níž uliční zástavba se dvorem nevznikla a byla 
nahrazena jen vysokou ohradní zdí s iluzivní průčelní fasádou. 

V případě ohrožení města přilehlé hradební parkány obsazovalo vojsko 
a městská střelecká garda. V dobách míru získávaly plochy hradebních 
parkánů zahradní nebo parkovou úpravu s drobnými stavbami altánků, 
sochařskou výzdobou a kašnami. Velká užitková kapitulní zahrada byla 
za hradbami na předměstí. Příležitostně vzniklé parkánové zahrady ne-
měly jednotnou úpravu a byly podřizovány různému vkusu a potřebám 
kanovníků, kteří se v rezidencích často střídali. Změny se obvykle usku-
tečnily v parkové úpravě nádvoří. Naposledy byly Olomouc a její zahrady 
na parkánech ohroženy v roce 1758 při obléhání města Prusy. V 19. sto letí,
poté, co význam pevnosti poklesl, využívali kanovníci parkánové za-
hrady už nepřetržitě, a to až do počátku padesátých let 20. století.
Zahrada za rezidencí v Křížkovského ulici č. 12 byla roku 2011 revitalizo-
vána v modifi kovaném renesančním stylu.

S ohledem na církevní preláty, kteří rezidence užívali, byly v jejich in-
teriérech vybudovány domácí kaple, z nichž se některé dochovaly dodnes, 
už ale bez mobiliáře; ten zanikl v padesátých letech 20. století. Takové 
privátní sakrální prostory existují i v rekonstruované univerzitní budově 
na Křížkovského ulici č. 12 – starší goticko-renesanční v přízemí stavby, 
mladší barokní v patře.



Významným držitelem této kanovnické rezidence byl roku 1528 olomoucký světící biskup Martin 
Göschel. Pocházel z Jihlavy, později odpadl od katolické víry, oženil se s jeptiškou a žil mezi novo-
křtěnci v Mikulově. Na příkaz krále byl uvězněn, mučen a odsouzen k upálení, dostal však milost 
a byl předán biskupovi k doživotnímu vězení. V letech 1711–1730 rezidenci obýval Jan Felix Želecký 
rytíř z Počenic, který se zasloužil se o její barokní úpravu. Pocházel z významné moravské rodiny, byl 
synovcem opata a barokního stavebníka premonstrátské kanonie na Hradisku Norberta Želeckého 
z Počenic (1649–1709). Absolvoval studium na Germaniku v Římě, kde získal doktoráty z fi losofi e 
a teologie, za olomouckého sídelního kanovníka byl přijat roku 1701. Zemřel jako kanovník senior 
2. března 1731 v Brně.

Roku 1730 ho vystřídal Jiří Jindřich Mayerswald, který rezidenci užíval až do roku 1747. Narodil 
se 3. února 1676 v Brně jako syn biskupského notáře a kapitulního syndika a advokáta. Studoval 
v Praze, doktorem kanonického a civilního práva se stal v Římě roku 1699, sídelním kanovníkem 
pak v roce 1719. Roku 1741 byl zvolen děkanem kapituly, původní rezidenci si ale ponechal. Zemřel 
roku 1747. Patřil k významným mecenášům katedrály, dal v ní vybudovat Loretánskou kapli; z jeho 
odkazu byl postaven také mariánský oltář v poutním kostele v Dubu nad Moravou, devět tisíc zlatých 
odkázal kostelu ve Vyškově.

V letech 1747–1752 byl držitelem rezidence Wolfgang Kajetán Leopold hrabě Wildenstein. Na-
rodil se v roce 1701 ve Štýrském Hradci, studoval v Římě, kde byl roku 1722 promován na doktora 
fi losofi e. Za olomouckého sídelního kanovníka byl přijat v roce 1729, za salcburského pak roku 
1730; 1742 byl jmenován znojemským arcijáhnem a roku 1749 scholastikem metropolitní salcburské 
kapituly a proboštem tamní kolegiátní kapituly u Panny Marie Sněžné. Zemřel 1. října 1761. 

Od roku 1752 žil v rezidenci Josef  Antonín Bedřich svobodný pán Quentell. Pocházel ze 
Schwandorfu v Německu, studoval v Římě na Germaniku a roku 1732 tam byl promován na dok-
tora kanonického práva a doktora fi losofi e a teologie. Za olomouckého sídelního kanovníka byl 
přijat v roce 1752, roku 1758 byl jmenován infulovaným proboštem u sv. Martina v Uhrách a roku 
1768 se stal arcijáhnem znojemským. Zemřel 12. května 1775. Rezidence byla v roce 1774 oceněna 
na 12 500 zlatých.

Roku 1787 je v rezidenci připomínán kanovník Vilém František svobodný pán Haugwic, naro-
zený roku 1739, původem ze slezské Lehnice. Studoval na Germaniku v Římě, kde získal doktorát. 
V roce 1773 byl přijat za sídelního kanovníka, roku 1812 byl jmenován infulovaným rektorem při 
olomouckém kostelu sv. Anny. Zemřel v roce 1813.
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Vystřídal ho František Leopold Adam hrabě Brandis, narozený roku 1759 v Innsbrucku. 
Teologii studoval v Paříži, kde z ní získal roku 1803 bakalaureát. Za sídelního kanovníka 
byl přijat v roce 1812, zemřel pak v roce 1822.

Leopold Ludvík Galler se narodil 17. prosince 1794 v Polo ve Štýrsku. Studoval ve Vídni 
a ve Štýrském Hradci, po vysvěcení na kněze od roku 1829 působil jako kaplan ve Weitzu, 
potom jako kurát ve Svitavách a od 2. listopadu 1833 jako lokální kaplan v Doppebade 
v sekavské diecézi. Za olomouckého sídelního kanovníka byl přijat roku 1835. Téhož 
roku byl jmenován skutečným arcibiskupským radou a asesorem konsistoře. Zemřel jako 
kanovník senior v roce 1883.

Anatole hrabě d’Orsay pocházel ze starého francouzského rodu, za Francouzské re-
voluce však musela rodina ze země uprchnout. Narodil se ve Vídni v roce 1826, na kněze 
byl vysvěcen v Olomouci roku 1849 a po vysvěcení působil jako kooperátor u sv. Mi-
chala v Olomouci, ve Velké Bystřici, jako farář pak v rakouském Zeilernu a v Kojetíně 
(1856–1881). Za olomouckého sídelního kanovníka byl přijat roku 1881. Následujícího 
roku byl jmenován infulovaným rektorem kostela sv. Anny, který byl v jeho době významně 
obnoven. Patřil k čelným představitelům českého olomouckého kulturního života. V roce 
1883 byl zvolen prvním předsedou Vlasteneckého musejního spolku, kterému zapůjčil tři 
sály ve své rezidenci. Byl znám jako mecenáš Veřejné knihovny Národní jednoty, pěvecko-
hudebního spolku Žerotín, Matice národního domu a Matice školské. Zemřel roku 1894. 

Nejstarším jádrem čtyřkřídlé jednopatrové palácové stavby je její zadní křídlo posta-
vené na středověké městské hradbě z lomového kamene. Její mohutnost a struktura jsou 
v přízemí budovy dobře patrné díky odkrytému zdivu. Po pravé straně objektu byl pone-
chán průchod na hradební parkán a do hradební hranolové věže se schodištěm propoju-
jícím bývalé Předhradí a Bezručovy sady. Rezidence má pravidelnou čtvercovou dispozici 
s vydlážděným nádvořím. Zadní jižní křídlo je v jádru zřejmě už gotické, renesančně bylo 
upraveno patrně kolem přelomu 16. a 17. století. Tři dodatečně připojená křídla jsou 
barokní a byla postavena až za kanovníka Jana Felixe Želeckého z Počenic v první třetině 
18. století. Jižní fasáda renesančního křídla, obrácená do hradebního parkánu upraveného 
na pravidelnou dobovou zahradu, je členěna dvěma mělkými nárožními rizality ukonče-
nými dvoudílnými volutovými štíty završenými čučky. Patro prolamují původně zřejmě 
otevřené kamenné lodžie tvořené třemi hladkými toskánskými sloupky, které nesou dvě 
archivolty zdobené rozetami a přímou profi lovanou římsu. Cvikly lodžie pokrývá motiv 
stylizovaných akantových listů. Důležitým dokladem stáří jižního křídla je také goticko-
-renesanční okno s profi lovaným kamenným ostěním. Je umístěno uprostřed fasády a dělí 
je původní latinský kříž.



V přízemí jižního křídla se dochovala goticko-renesanční kaple s oltářním výklenkem v síle hradby, zaklenutým křížo-
vou žebrovou klenbou se středovým svorníkem a konzolami zdobenými kolčími polychromovanými heraldickými štítky. 
Na dvou z nich se dochovaly heraldické fi gury ptáka a orlice. O původní honosnosti tohoto interiéru svědčí fragment 
odkryté fi gurální malby s motivem anděla na klenbě. Výzdoba zřejmě vznikla nedlouho po dobudování této privátní 
kaple. Na toto odsazené kněžiště navazuje podélná loď zaklenutá dvěma poli křížových kleneb. Dispozicí i tvaroslovím 
se tato kaple výrazně podobá pozdně gotické kapli vybudované na pokyn biskupa Jana Filipce (1431–1509) v rezidenci 
na Křížkovského č. 13.

Jednotraktové jižní křídlo s novodobou pavlačí ve dvorní fasádě má v patře další menší orientovanou privátní kapli, 
která je celá vymalovaná freskou. Podle rodového znaku v klenbě na západní straně, nad výklenkem se segmentovým 



záklenkem a stylizovanou architekturou, ji nechal vytvořit kanovník Josef  Antonín Bedřich svobodný 
pán Quentell. Před výklenkem byla patrně postavena lavice s klekátkem. Erb nad ní je tvořen děle-
ným štítem, jenž má v horním černém poli tři zlaté korunované lví hlavy, v dolním stříbrném poli 
pak dekorativní mříž. Malby vznikly ve třetí čtvrtině 18. století, ale jsou z velké části přemalovány, 
takže jejich autora prozatím nelze určit; nepochybně však pocházel z olomouckého prostředí. Nade 
dveřmi do kaple se nachází Klanění tří králů odehrávající se u jesliček před dekorativně zobrazenou 
palácovou architekturou v pozadí. Po stranách dveří jsou technikou „grisaille“, tedy monochronní 
malbou, ztvárněny v teplém červenohnědém tónu dvě kartuše. V levé z nich je zpodobněn Anděl 
Strážce Rafael provázející malého Tobiáše, v pravé pak sv. Antonín Paduánský. Tato kartuše se 
dochovala téměř bez přemaleb a je dokladem práce zkušeného rokokového malíře.

Parapet pod oknem na protější straně kaple pokrývá rokajová kartuše s Pannou Marií vysvobo-
zující duše z očistce, avšak nápis, který ji doplňuje, není možné z důvodu provedených přemaleb 
přečíst. Monochronní kartuše ve špaletě okna zobrazují v zeleném tónu vlevo namalovaného sv. Já-
chyma a vpravo sv. Annu s Pannou Marií na klíně. Po obou stranách kanovníkova rodového erbu 
drží andělé kartuše s nápisy, které byly při přemalbě z neznalosti latiny na fresce zčásti zkomolené. 
Vlevo PRO / FAMILIA / HAC / QUENTEL/LIANA (Za tento rod Quentellů), vpravo parafráze 
mariánské antifony Salve Regina AD TE / CLAMANTE / ET / SUSPIRA/NTE (k tobě volající 
a v tebe doufající).

Pod erbem uvozuje celou kompozici na klenbě stáčená páska s mariánskou invokací: O MARIA 
AUXILIATRIX REFUGIUM PECCATORUM CONSOLATRIX AFFLICTORUM ORA AD 
DEUM (Ó Panno Marie, Pomocnice křesťanů, Útočiště hříšníků, Potěšení zarmoucených, pros 
u Boha). Text vychází z invokace Loretánské litanie: Refugium peccatorum / Consolatrix affl icto-
rum / Auxilium Christianorum (Útočiště hříšníků, Potěšení zarmoucených, Pomocnice křesťanů).

Nad znakem se vznáší červené okřídlené srdce symbolizující lásku a nesoucí nápis CONTRITO 
CORDE ET HUMILIATO (Se srdcem zkroušeným a zdeptaným). Text odkazuje na 50. žalm: Mi-
sere mei Deus, Smiluj se nade mnou, verš 19: sacrifi cium Deo spiritus contribulatus: cor contritum, 
et humiliatum Deus non spernet. (Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdep-
taným ty, Bože, nepohrdáš!) Z plamene vychází invokace z mariánské litanie Zdrávas Maria: AVE 
GRATIA PLENA QUIA. Uprostřed klenby září zlatá dvanácticípá hvězda s mariagramem. Andělé 
nad ní drží pásku s nápisem FILIA DEI PATRIS MATER DEI FILII SP(ON)SA SPIRITU(S) 
SANCTI (Dcero Boha Otce, Matko Boha syna, Nevěsto Ducha svatého), který je citací mariánské 
modlitby Ave Filia Dei Patris: „Ave Filia Dei Patris, Ave Mater Dei Filii, Ave Sponsa Spiritus sancti, 
Ave templum totius Trinitatis.“ (Pozdravena buď, Dcero Boha Otce, Pozdravena buď, Matko Boha 
Syna, Pozdravena buď, Nevěsto Ducha svatého, Pozdraven buď, chrám celé Trojice). Celkově jed-
notlivé nápisy tvoří prosbu k Panně Marii: Ó Panno Marie Pomocnice křesťanů, Útočiště hříšníků, 



Potěšení zarmoucených, pros u Boha za tento rod Quentellů k tobě volající a v tebe doufající se 
srdcem zkroušeným a zdeptaným. Buď pozdravena milosti plná, neboť jsi dcera Boha Otce, matka 
Boha syna, nevěsta Ducha svatého.

Iniciátorem velkoryse pojaté barokní přestavby, při níž byla tato rezidence směrem na sever roz-
šířena o dvě boční a severní průčelní křídlo, byl v první třetině 18. století, podle znaku na vstupním 
portálu, kanovník Jan Felix Želecký. Ke staré goticko-renesanční budově byla připojena na východní 
straně dvě jednotraktová boční křídla a na severu dvoutraktové křídlo s průjezdem a monumentálním 
schodištěm opatřeným dřevěnou kuželkovou balustrádou, kterým se vchází do enfi lády reprezen-
tačních místností v patře. Zadní trakt severního křídla tvoří v přízemí chodba otevřená do dvora 
pilířovou arkádou. Na stěně chodby je druhotně osazena gotická, ze tří kusů složená náhrobní deska 
neznámé abatyše. Nápis je po rozepsání abreviatur možné číst: + Anno Domini + MCCCXXV 
obiit(?) III kalendas maii(?) . huius(?) monasterii. V překladu to znamená + Léta Páně + 1325 zemřela 
(?) 29. dubna (?) ....tohoto (?) kláštera.

Náhrobek patrně souvisí s ženským augustiniánským klášterem, který byl postaven v sousedství 
rezidence poblíž goticky přestavěného kostela sv. Petra na počátku 14. století. Klášter zanikl počát-
kem 16. století a v roce 1569 byl obsazen minority, kteří svůj klášter uvolnili jezuitům. Roku 1785 
Josef  I. minoritský klášter zrušil a ten byl po přestavbě až do roku 1896 užíván jako nemocnice. 
V roce 1902 byla na jejím místě postavena dívčí škola nazývaná Elisabethinum, po první světové 
válce přejmenovaná na Komenium.

Návrh barokní přestavby kanovnické rezidence je připisován vídeňskému císařskému staviteli 
Christianu Alexandrovi Oedtlovi (1661–1737), vícekrát pracujícímu pro rod Želeckých z Počenic, 
mimo jiné i pro opata Norberta Želeckého v premonstrátské kanonii na Hradisku. Monumentální 
vjezdový portál rezidence je typologicky blízký portálu Schrattenbachova paláce v Brně, na jehož pře-
stavbě, jak je archivně doloženo, se Oedlt podílel. Portál Želeckého rezidence má nakoso postavené 
bosované pilastry se stylizovanými iónskými hlavicemi, které nesou zalamované kladí s volutovými 
křídly. Na jeho horní římsu je vložena erbovní kartuše složená z pásky a akantu, nesoucí znak barok-
ního stavebníka. V barevném provedení je erb tvořen modrým štítem, do něhož je vložena červená 
turecká čepice se světle modrou štětkou. Vrcholový klenák archivolty portálu je zdoben expresivně 
laděným maskaronem. Typově obdobný portál s nakoso postavenými pilastry, jehož sochařskou 
výzdobu provedl olomoucký sochař Filip Sattler (1695–1738), se nachází i v kanovnické rezidenci 
v  Mariánské ulici.

V 19. století byly ve dvoře vybudovány dřevěné pavlače, které se tehdy stavěly i v dalších re-
zidencích. Z nádvoří rezidence byly odstraněny v roce 1913. Po roce 1950 vznikly v budově byty 
a sklady, v letech 1979–1983 prošla podle projektu olomouckého architekta Zdeňka Hynka celá 
budova rekonstrukcí a začala ji užívat univerzita. Při rekonstrukci byl v patře odkryt a zrestaurován 



jeden z malovaných trámových zá-
klopových stropů, zdobený vegeta-
bilními motivy. Budova byla spojena 
s přední budovou fi lozofi cké fakulty 
(bývalým Elisabethinem postaveným 
v letech 1900–1902 pro německý 
ženský učitelský ústav a vyšší dívčí 
školu s penzionátem) spojovacím 
mostem, který navrhl v roce 1992 
Martin Janeček. 

Uliční průčelí dělené profilo-
vanou kordonovou římsou člení 
v přízemí pásová rustika. Prolamují 
ho čtvercová okna s mřížemi, která 
jsou rámována plochými šambrána-
mi s ušima a parapetními kazetami. 
Hladké patro je prolomeno osmi 
okny s barokním členěním, okna 
jsou rámována plasticky zdobenými 
šambránami s parapetními kazetami. 
Pod střídavě odlišně zvlněnými 
nadokenními římsami se nachází 
v každém okně jiný motiv plastické 
výzdoby. Jsou zde medailon s posta-
vou Neptuna, putti, ženské a mužské 
busty a dívčí hlavy s věnci růží a šátky.

V roce 2014 proběhla kompletní 
rekonstrukce podle projektu Ing. Ji-
řího Tomečka a Ing. arch. Břetislava 
Sýkory z Ateliéru A Olomouc.



Nejstarším známým držitelem 
kanovbické rezidence byl roku 1335 
kanovník Jindřich, dalším zatím zná-
mým uživatelem se stal v 17. století 
František Karel hrabě Rabatta – 
od roku 1667 kanovník v Pasově, 
o rok později olomoucký sídelní ka-
novník. Byl arcivévodským vikářem 
patriarchálního kostela v Aquileji 
a od roku 1673 kustodem olomouc-
ké kapituly. Zemřel v roce 1682. 

Rudolf  Jan Jiří hrabě Schratten-
bach byl synovcem olomouckého 
biskupa kardinála Schrattenbacha. 
Narodil se ve Štýrském Hradci 15. říj-
na 1701, studoval v Římě na Ger-
maniku, roku 1721 byl promován 
na doktora fi losofi e. Za olomouc-
kého sídelního kanovníka byl přijat 
v roce 1731, již jako kanovník v Salc-
burku. Roku 1742 se stal asesorem 
biskupské konsistoře, roku 1747 in-
fulovaným proboštem v Brně a o tři 
roky později skutečným císařským 
radou. Zemřel v roce 1751. 

Křížkovského 14



Maxmilián hrabě Hamilton se narodil roku 1714 v Mnichově, studoval na Germaniku, kde získal doktorát z kano-
nického práva. Za olomouckého sídelního kanovníka byl přijat roku 1747, v roce 1751 byl jmenován rektorem kostela 
sv. Anny. Roku 1752 byl jmenován kapitulním archivářem, 1758 generálním vikářem diecéze, 1760 se stal olomouckým 
biskupem. Zemřel v roce 1776 v Kroměříži. 

Josef  Ignác, syn Matyáše Jindřicha rytíře Butz z Rollsbergu (1673–1748), se narodil ve Slavonicích 31. července 1715. 
Studoval na univerzitě ve Vídni, na doktora kanonického práva byl promován v Padově roku 1766. Za sídelního kanovníka 
byl přijat roku 1761, kapitulním archivářem se stal o tři roky později. Arcijáhnem opavským byl jmenován roku 1775, 
infulovaným proboštem u sv. Mořice v Olomouci se stal v roce 1780. Zemřel roku 1793. Vystavěl faru v Kostelním Vyd-
ří, jíž věnoval svou knihovnu a tamní karmelitánské rezidenci 1800 zlatých. V poslední třetině byla rezidence změněna 
na vikářský dům. Roku 1777 je v ní připomínán vikář Juřický, roku 1802 vikář Viktor Böhm.



Rezidence se nachází při jihovýchodním ohybu městských hradeb, který je také příčinou atypic-
ké trojúhelníkové dispozice její stavební parcely. Starší jižní zadní křídlo budovy přiléhá k městské 
hradbě, má dvoutraktovou dispozici a do dvora se v přízemí otevírá pilířovou arkádou zaklenutou 
hřebínkovými křížovými klenbami. Místnosti za chodbou jsou zaklenuty valenými a křížovými 
klenbami, dvě místnosti v patře mají malované trámové záklopové barokní stropy z 18. století 
zdobené akantovými motivy, další trámový strop v západním, příčně orientovaném křídle je pak již 
bez malířské výzdoby. Renesančním portálem, patrně druhotně osazeným, lze vstoupit z podélného 
zadního jižního křídla na podestu barokního schodiště s kuželkovou balustrádou, odkud je přístupný 
parkově upravený hradební parkán. V příčném, západním křídle a u jižního křídla na fasádě dvora se 
na štítku portálu i na kamenném ostění oken vyskytují rodové znaky olomouckého biskupa Stanislava 
Pavlovského z Pavlovic – šesticípá hvězda s půlměsícem. Protože však západní křídlo pocházelo 
až z 18. století, musela být všechna tato renesanční okenní ostění přenesena z nějaké již neexistující 
renesanční stavby a doplněna maltovými šambránami.

Touto stavbou zřejmě byl zaniklý renesanční biskupský dům olomouckého biskupa Stanislava 
Pavlovského. Ten pocházel ze slezské šlechtické rodiny, na Moravu odešel roku 1566, studoval v Římě 
na Germaniku a tam byl také promován doktorem kanonického práva. Roku 1573 byl jmenován 
kanovníkem ve Vratislavi, o rok později se stal kapitulním proboštem v Brně, v roce 1576 byl přijat 
za sídelního kanovníka v Olomouci a od papeže Řehoře XIII. přijal titul apoštolského protonotáře. 
Roku 1577 se stal scholastikem kapituly, v roce 1579 byl zvolen olomouckým biskupem. Dosáhl po-
lepšení biskupského znaku i potvr-
zení knížecího titulu pro olomoucké 
biskupy. V roce 1591 svolal diecézní 
synodu, při níž byla diecézním du-
chovenstvem formálně přijata usne-
sení tridentského koncilu. 

V severovýchodní části nádvoří 
se nachází samostatně stojící barok-
ní jednotraktová přízemní hospo-
dářská budova zaklenutá valenou 
klenbou s lunetami. K ní přiléha-
jí mladší plochostropé přístavky. 
Nádvoří na severní straně uzavírá 
ohradní zeď s obloukově ukonče-
ným vjezdem, nad nímž se vypíná 
štít se slepým kasulovým oknem. 



Z dosud známé stavební historie rezidence vyplývá, že její nejstarší částí je jádro jižního křídla, ke kterému bylo ve druhé 
čtvrtině připojeno přízemní křídlo v západní části a hospodářské stavení v severovýchodní části nádvoří. Současně bylo 
barokně upraveno také křídlo jižní, byla postavena ohradní zeď s vjezdem a došlo k vybudování schodiště na parkán 
s druhotně vloženým renesančním portálem. Do okenních otvorů byly vestavěny fragmenty renesančních ostění s rodo-
vými znaky Pavlovských z Pavlova. Barokním stavebníkem rezidence, který budově vtiskl její dnešní barokní podobu, byl 
patrně Rudolf  Jan Jiří hrabě Schrattenbach. Koncem 19. století bylo patro rezidence přestavěno na byty, předposlední 
velká rekonstrukce, která zčásti setřela některé původní konstrukce, byla realizována v letech 1985–1988. Rekonstrukce 
podle projektu Ing. Jiřího Tomečka a Ing. arch. Břetislava Sýkory z Ateliéru A Olomouc proběhla v roce 2014.



Cílem projektu rekonstrukcí budov, který byl fi nancován ze zdrojů EU, a to z Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojená s výzkumem, bylo vytvoření vědecko-výzkumného a studijního infrastrukturního zázemí, které 
umožní zavést a dlouhodobě využívat nové progresivní metody vědy, výzkumu, výuky a využít tak 
vysokého odborného potenciálu Filozofi cké fakulty UP. Realizace projektu nově umožňuje plné 
využití kapacit obou budov s hlavním zacílením rekonstrukce na modernizaci vnitřních prostor pro 
výuku a výzkum na současné evropské úrovni. 

Proto, aby vybudované prostory poskytly kvalitní a motivační zázemí pro provádění sofi stikova-
ného výzkumu světových parametrů a současně se staly platformou pro modernizaci studijních plánů 
s pozitivním vlivem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, byly jednotlivé místnosti 
vybaveny také odpovídající IT a AV technikou a vznikly jak učebny standardního typu, tak vysoce 
specializované výukové, vědecké a konferenční prostory, např.:

 specializované laboratoře psycholingvistiky a lexikostatistiky;
 specializované laboratoře politické komunikace a volebních studií;
 specializované tlumočnické laboratoře;
 specializované překladatelské a jazykové učebny;
 učebny komplexně vybavené pro online přenosy.

Ondřej Kučera
hlavní řešitel projektu

Závěr projektu

http://www.ff .upol.cz/Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci 
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