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Pohľad do histórie 
Zámok vo Velkých Opatoviciach bol

postavený v roku 1757 v barokovom
slohu a jeho posledná prestavba bola
v roku 1913. Keď v roku 1973 čiastočne
vyhorel, južné krídlo bolo nahradené
novostavbou. Dostavba pod názvom
Fosili bola zahájená už v roku 1990.
Architekt Fránek urobil projekt na
dostavbu opatovického zámku už v roku
1989, stavba sa však po niekoľkých
rokoch zastavila. Záchrana prišla až
s nápadom umiestniť do Opatovíc uni-
kátnu reliéfnu mapu Moravy. 

Urbanistické riešenie 
Pozemok, určený pre stavbu Morav-

ského kartografického centra, bol jed-

noznačne definovaný rozostavaným
objektom, ktorý doplnil prieluku po
vyhorenom pôvodnom krídle zámku.
Nachádza sa na mieste bývalej základ-
nej školy, medzi zámockou sálou a vstu-
pom do areálu zo strany parku. Poze-
mok v bezprostrednom okolí stavby bol
voľný, nenachádzali sa na ňom žiadne
stavby, ktoré by bolo nutné zdemolovať,
iba drobná nie vzrastlá zeleň, ktorá brá-
nila vo výstavbe. 

Architektonické riešenie 
Pred 15 rokmi sa v dostavbe zámku

plánovalo zrealizovať viacúčelové kul-
túrne zariadenie s divadlom a sálou so
zázemím. So stavbou sa začalo v roku
1990 podľa projektu brnenského archi-

tekta Zdeňka Fráneka. Pre nedostatok
finančných prostriedkov bola preruše-
ná a dlho sa premýšľalo, čo bude ďalej.
Až neskôr skupinka nadšencov z Bos-
kovic objavila v depozitári Moravského
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zemského archívu v Kunštáte v lete
roku 2000 reliéfnu mapu Moravy, prav-
depodobne z prelomu 19. a 20. storočia.
Keďže takéto unikátne dielo by malo
byť prístupné verejnosti a malo by mať
stále dôstojné umiestnenie, mesto
Velké Opatovice sa rozhodlo v roku
2005 pokračovať v začatom diele z roku
1990, tentokrát už s presným cieľom –
zrealizovať tu Moravské kartografické
centrum, jediné kartografické múzeum
v Čechách a ojedinelý projekt aj v celo-
svetovom meradle. Vyriešilo sa umie-
stenie niekoľkých unikátnych exponá-
tov (mapových podkladov historického
charakteru, zememeračské prístroje,
pomôcky pre geodetické zameranie,
historických atlasov, glóbusov, a pod.),

s hlavným exponátom – plastickou
mapou Moravy v mierke 1:25 000,
umiestnenou v hlavnej sále. Mapa je zo
začiatku minulého storočia s rozmermi
cca 12 x 10 m, zostavená z mapových
listov 2. rakúskeho mapovania, a má byť
hlavným lákadlom, turistickým magne-
tom pre laickú i odbornú verejnosť.
Nový objekt je príkladom organickej
architektúry – takto poňatý je rovnako
turistickým lákadlom a naviac je vhod-
ný pre umiestnenie tohoto kartografic-
kého centra. Objekt je bez okien,
umelo nasvietený dômyselným systé-
mom reflektorov tak, aby bol podčiark-
nutý scénický charakter interiérov
v symbióze s expozíciou ako mapy, tak
aj ostatných exponátov. 

Ing. arch. Zdenûk Fránek 
Fránek Architects 

Uplynulo „veºa vody“ od okamihu, keì som sa
zaãal zaoberaÈ stavbou zámku vo Velk˘ch Opatovi-
ciach. Viacúãelovou sálou, vstavanou do nádvoria,
bol zámerne vnesen˘ rozruch do ospalej kompozície
areálu. Ruch sa v‰ak na niekoºko rokov úplne vytratil.
Osud stavby tak symbolicky pripomína osud ná‰ho
ateliéru. 

Zámok je od roku 1935 majetkom obce. Je vyuÏí-
van˘ pre obecné aktivity. Obsahuje miestnu radnicu,
kino, re‰tauráciu, men‰iu kultúrnu sálu, fitcentrum,
a pod. Na‰a stavba stojí na nádvorí zámku, v mieste
vyhoreného krídla. 

V rámci kompletnej bytovej v˘stavby bola v 80.
rokoch udelená Velk˘m Opatoviciam dotácia na stavbu
kultúrneho domu. Niekoºko variantov, spracovan˘ch
vtedaj‰ím Stavoprojektom, bolo pamiatkármi spo-
chybnen˘ch. Ja, ako zamestnanec ÚHA v Blansku,
som si zo záujmu naskicoval dne‰né v˘sledné rie‰enie. 

Prelom rokov 1989/1990 nás zastihol pri práci na
projekte v novo zaloÏenej firme. Kultúrny dom v Opa-
toviciach bol na‰ou druhou zákazkou (po stavbe kúpa-
liska v Sloupû v Moravskom krase).

Po roku v˘stavby sály bola stavba v roku 1992
zastavená, ão súviselo s obmedzením prísunu ‰tát-
nych financií. V stave hrubej stavby objekt zostal
dlh˘ch 13 rokov. Jeho osud bol takmer speãaten˘. 

Nádej na záchranu sály svitla v roku 2004. Vtedy
vznikla idea umiestniÈ do jej útrob plastickú mapu
Moravy a Sliezska, nájdenú náhodne v depozitári bos-
kovického múzea, a tieÏ exponáty, napæÀajúce my‰-
lienku zriadenia Moravského kartografického centra. 

Na‰a sála bola pre túto ideu priam stvorená. Zamu-
rovali sme okná, mierne upravili dispozíciu, ponecha-
li sálu v jej surovej podobe – pohºadové betóny, ne-
upravené drevo. TaktieÏ navrhnuté technické rie‰enie
objektu je vhodné. Stavebne je sála rie‰ená racionálne
a úplne unikátne. Elipsa, vyskladaná z dut˘ch Ïelezo-
betónov˘ch rovnak˘ch stæpov, nesie rovnako dlhé
krokvy. Takto vznikli konvexné a konkávne priestory
sály, ako prieniky geometrick˘ch plôch kónoidov. 

Architektonická podoba bola koláÏou mojej vtedaj-
‰ej zidealizovanej predstavy o zapovedan˘ch formách,
mystickosti priestoru a veºkej, nenaplnenej túÏbe.

Slovo autora

Konštrukčné riešenie 
Dostavba krídla zámku podľa projek-

tu architekta Fráneka je atypická, mo-
numentálna a charizmatická vonkajším
vzhľadom, aj vnútornou dispozíciou.
Nad návštevníkom sa klenú do výšky
chrámovej lode nosníky zo surového
betónu, zakončené stropom s dreveným
obložením. Hlavný ústredný priestor
obopínajú 2 galérie ako dva elipsovité
prstence. A práve v tomto ústrednom
priestore je umiestnená už spomínaná
plastická mapa Moravy. Nie je však
jediným exponátom. Expozícia je uspo-
riadaná vo dvoch podlažiach hlavnej
sály tak, že v prízemí sú na stenách
výstavné panely na dvojrozmerné expo-
náty – mapy, a pod., po oboch stranách
ochodze. Odtiaľ sú medzi všetkými stĺp-

mi, nesúcimi hlavnú loď, nástupy do
hlavnej sály s plastickou mapou. Mapa
je umiestnená v plexisklových krabi-
ciach, ktoré sú vo väčších celkoch
umiestnené na posuvných mechaniz-
moch tak, aby po roztiahnutí segmentov
do strán v pozdĺžnom smere, bol umož-
nený vstup medzi ne a návštevníci
mohli pozorovať a študovať mapu do
detailov „zvnútra“. 2. NP – rampa – slúži
na vystavenie sklenených vitrín s troj-
rozmernými exponátmi a na sledovanie:
mapy zhora – z balkónov, a tiež audiovi-
zuálneho programu, premietaného na
pódium. Balkón nad vchodom je tiež
určený pre umiestnenie exponátov
(väčších rozmerov). Oproti vstupu je
priestor pre šatňu, bufet s posedením
a predajňu suvenírov. 

Do celého objektu je umožnený prí-
stup aj osobám s obmedzenou schop-
nosťou pohybu a orientácie tak, že prí-
zemie objektu priamo nadväzuje na úro-
veň terénu a 2. NP je prístupné po
rampe. Na parkovisku pred objektom je
parkovacie státie pre imobilných – min.
šírka státí je 3,50 m. Státia sú vyznačené
vodorovnou dopravnou značkou V 10f.
Všetky komunikačné priestory vo verej-
nej časti objektu majú min. šírku 1,20 m,
aby bol umožnený pohyb invalidných
vozíkov. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Zdenkom Fránekom 

pripravila Martina Trnkusová 
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