
Katedrála Božského Spasitele v Ostravě



Vážený návštěvníku, 
vítáme Vás v katedrále Božského Spasitele. Dovolujeme si vás požádat o respektování 
tohoto místa jako místa určeného ke zklidnění a rozjímání. 

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě, je hlavním kostelem ostravsko-opavské 
diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka. Vybudována 
byla v letech 1883–1889 v novorenesančním slohu podle plánů Gustava Meretty, stavbu 
řídil ostravský architekt Clemens Hladisch (Klement Hladiš) a vnitřní výzdobu navrho-
val Max von Ferstel. Slavnostní vysvěcení provedl olomoucký arcibiskup Theodor Kohn  
16. července 1889. Katedrálním kostelem je od zřízení Ostravsko-opavské diecéze,  
ke kterému došlo 30. května 1996. Při tvorbě představ o vlastní podobě chrámu, se jeho 
autor Gustav Meretta inspiroval papežskou basilikou Santa Maria Maggiore v Římě. 

Budova katedrály je trojlodní bazilikou se zakončením půlkruhovou apsidou. Hlavní loď 
je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vyso-
ké. Celková délka budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní věže  
vysoké 67 metrů. Dovnitř se vejde až 4000 lidí. Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná  
římsa, kterou nese dvanáct volně stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba 
hlavní lodi je dělená pilastry v korintském slohu.

V bočních lodích katedrály si také můžete prohlédnout panely věnované jedenácti dě-
kanátům Ostravsko-opavské diecéze a exponáty ve vitrínách vystavené v rámci cyklicky 
měněných expozic.

Nyní se můžete vydat na prohlídku ve směru hodinových ručiček a projděte do levé 
boční lodě. 

Křížová cesta a světící kříže 
Nyní se nacházíte v levé boční lodi Katedrály Božského Spasitele, na zdech této lodi  
i protilehlé boční lodi je umístěno čtrnáct plastických obrazů křížové cesty. Křížová ces-
ta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spo-
jené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, 
nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota.

Křížovou cestu kostel obdržel v roce 1891 od sochařské dílny Ferdinanda Stuflessera 
z tyrolské vesnice St.Ulrich-Grödenu. Umělecká díla této výjimečné sochařské rodiny 
můžete potkat v celém světě, stejně tak jako potomky Ferdinanda Stuflessera, kteří dědí 
výjimečnou zručnost z generace na generaci a věnují se tomuto řemeslu dodnes.  

Na sloupech mezi obrazy křížové cesty jsou vyznačeny malbou tzv. světící kříže.  
Tyto kříže jsou památkou vysvěcení kostela a jejich počet odpovídá počtu dvanácti apo-
štolů, kteří šířili učení Ježíše Krista. V těchto místech mazal biskup při žehnání kostela 
novostavbu posvěceným olejem – takzvaným křižmem. 

Nyní se vydejme do přední části této lodi, kde se nacházejí dva boční oltáře. 



Oltář svatého Václava a oltář Božského srdce Páně
Před levou boční zdí se nachází oltář zasvěcený patronovi původního moravskoostrav-
ského farního kostela sv. Václavovi, jakožto patronovi České země. Socha sv. Václava  
je umístěna uprostřed oltáře.  Oltář je doplněn o dvě významné postavy dějin církve. 

Na pravé straně vidíme sv. Františka z Assisi, který významným způsobem ovlivnil stře-
dověkou církev svým důrazem na skromný způsob života.  Jeho příklad života v odříkání 
a modlitbě brzy následovalo mnoho dalších a tak vznikl františkánský řád, který má  
i v dnešní době mnoho bratrů. František z Assisi se později pro svoji lásku k Božímu 
stvoření stal patronem ekologie a je uctíván i jako patron Itálie.

Na levé straně je umístěna socha sv. Antonína z Padovy, který pocházel z Portugal-
ska a stal se známým františkánským mnichem, teologem a kazatelem. Katolická církev  
ho prohlásila roku 1232 za svatého a roku 1946 za učitele církve. Sv. Antonín je vzýván 
jako přímluvce za nalezení ztracených věcí a dále také jako patron žen a dětí.

Pod sochou svatého Václava je umístěna kopie sošky Pražského Jezulátka, vpravo pak  
vidíme sošku sv. Hedviky. 
Druhým z oltářů nacházejících se v této lodi je oltář zasvěcený Božskému Spasiteli,  
jehož dominantou je socha Božského Spasitele doprovázená postavou dvou věrozvěstů 
a hlavních patronů Moravy Cyrilem a Metodějem. Socha Božského Spasitele byla dříve 
umístěna jako dominanta kostela na hlavním oltáři nad dnešním relikviářem s ostat-
ky sv. Hedviky. Na stěně nad oltářem vidíme obraz svaté Barbory – patronky horníků  
z roku 1888 od pražského malíře Josefa Pavlíka a dva obrazy adorujících horníků.  
Obrazy jsou darem horníků z ostravského dolu Hlubina. 

Dne 22. listopadu 2015 byly do oltáře Božského Spasitele slavnostně umístěny ostatky 
papeže svatého Jana Pavla II - Karla Wojtyly, rodáka z nedalekých polských Wadowic. 

Poté co si toto místo prohlédnete, pokračujte prosím směrem k hlavnímu oltáři.

Hlavní oltář s ostatky sv. Hedviky a adorační kaple
V 19. století stál v presbytáři kostela původní ciboriový hlavní oltář, jehož autorem byl 
vídeňský architekt Max von Ferstel. 

Dnes v popředí vidíme mramorový obětní stůl, který byl posvěcen 23. září 1989 olomo-
uckým arcibiskupem Františkem Vaňákem. 

Za tímto obětním stolem se nachází dvoukřídlový oltář s mramorovou menzou zho-
tovenou z jediného kusu mramoru; kvádr kamene musel být dovezen až z Rumunska, 
protože české lomy nedodávaly kameny takové velikosti. Autorem současného oltáře 
byl na počátku 60. let 20. století pražský architekt Jaroslav Čermák. Uprostřed oltáře 
vidíme dříve využívaný svatostánek s baldachýnem zhotovený z měděného pozlacené-
ho plechu. Impozantní malba Mikoláše Medka a Václava Boštíka s výjevy ze Starého  
a Nového zákona pokrývá obě křídla hlavního oltáře. Na levém křídle vidíme vyobrazení 

novozákonních událostí Ježíšova života na pravém křídle jejich předobrazy v událos-
tech Starého Zákona. Uprostřed před oltářem je umístěno sedadlo biskupa - katedra,  
odkud biskup předsedá bohoslužbám. Tímto umístěním biskupova sedadla se akcentu-
je význam biskupské funkce jako nástupce apoštolů a od tohoto biskupského sedadla 
(katedry) je odvozeno i pojmenování hlavního biskupského kostela jako katedrály.  

Od roku 1999 je na hlavním oltáři umístěn skleněný relikviář s ostatky svaté Hedviky 
Slezské, patronky Slezska a Ostravsko-opavské diecéze.

Prostor kněžiště je nad Vašimi hlavami uzavřen nástěnnou malbou od akademického 
malíře Josefa Stalmacha s názvem „Uctívání obětovaného beránka“. Při jeho tvorbě 
byl inspirován zjevením sv. Jana. Obraz má rozměr 2,5 x 12 m a je na něm vyobrazeno  
36 postav. 

Napravo od hlavního oltáře se nachází vstup do adorační kaple, kde je umístěna nej-
světější svátost oltářní. V kapli je umístěn sádrový reliéf Panny Marie Svatohostýnské. 
Odlitek je vzpomínkou na kněze Josefa Nejedlého, který v době vojenského náletu  
na Ostravu 29. srpna 1944 uklekl před hlavním oltářem a modlil se právě k Panně 
Marii Svatohostýnské s prosbou o záchranu tohoto kostela. Kostel byl skutečně ušetřen 
přímého zásahu. Dřevěný svatostánek pochází původně z kostela sv. Václava a byl zde 
umístěn po dokončení oprav v roce 2015.

Pokud chcete nahlédnout do adorační kaple, prosíme Vás o zachování ticha.

Dále můžete pokračovat do pravé boční lodi kostela.



Oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské a oltář svatého Prokopa
V pravé boční lodi se nachází sousoší Panny Marie Lurdské s klečící sochou sv. Bernar-
dety. Po stranách jsou umístěny sochy sv. Josefa a sv. Aloise Gonzagy. Tyto sochy jsou 
darem zdejších horníků. 

Socha Panny Marie Lurdské je připomínkou zjevení Panny Marie prosté dívce Bernarde-
tě Soubirous ve francouzském městě Lurdy. Obsahem tohoto církevně uznaného zjevení 
bylo především poselství, aby se lidé modlili a činili pokání za hříšníky. 

Napravo od tohoto oltáře se nachází poslední ze čtyř vedlejších oltářů a to oltář  
sv. Prokopa.

Sv. Prokop byl prvním opatem benediktinského kláštera na Sázavě, v kterém se sloužily 
slovanské bohoslužby. Dodnes je uctíván jako jeden z českých zemských patronů. V roce 
1588 byly Prokopovy ostatky uloženy v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Jeho 
hlavním individuálním atributem je spoutaný ďábel, kterého má u nohou. Sv. Prokop  
je patronem Čech, horníků, zemědělců a vinařů. 

Vlevo na oltáři vidíme sochu sv. apoštola Judy Tadeáše, a vpravo sochu sv. Floriana, 
patrona Ostravy, hutníků a hasičů. Naproti tomuto oltáři se nacházejí jedny ze dvou 
kostelních varhan. 

Varhany, křtitelnice,
V katedrále jsou instalovány dvoje varhany. Ty, před kterými se právě nacházíte, posta-
vili bratři Riegrové z počátku 20. století a slouží dodnes. Mají pneumatickou trakturu  
a jejich koncepce je výjimečná, neboť všechny píšťaly stojí na čtyřech pilířích, pod kte-
rými sedí varhaník. Měchy a ventilátor jsou umístěny dole, pod hracím stolem. Jejich 
zvuk je velmi ceněn a pravidelně slouží jako doprovodný nástroj při bohoslužbách i při 
uvádění velkých symfonických děl. 

Druhé velké varhany jsou umístěny na kůru na místě původních varhan postavených 
mistrem Janem Tučkem v letech 1938–1939. Tyto varhany byly značně poruchové  
a přes časté opravy sloužil nástroj vždy jen několik let a poté musel být odstaven.  
V červnu 1995 se naskytla příležitost koupit velké píšťalové varhany z Německa postave-
né v roce 1959 německou firmou Führer z Fridrichshavenu. Nástroj byl původně insta-
lován v evangelickém kostele v Emdenu a měl celkem 42 znějících rejstříků, tři manuály  
a zásuvkovou mechanickou trakturu. Krnovský varhanář Václav Smolka z nich v září 
1998 sestavil varhany nové, které rovněž dodnes slouží.

Nedaleko od malých varhan je umístěna křtitelnice vytvořená z červeného uherské-
ho mramoru s měděným tepaným víkem. Ve křtitelnici je uchovávána svěcená voda, 
která se používá při křtech dětí i dospělých. Omytí křestní vodou symbolizuje očištění  
od hříchů a přijetí do církve.



Vážený návštěvníku, 
nacházíte se na konci naší komentované prohlídky katedrály Božského Spasitele  
v Moravské Ostravě, která je významnou památkou, svědectvím víry minulých i sou-
časných generací Ostravanů, umu a technických dovedností člověka. 

Jsme rádi, že jste svůj čas věnovali návštěvě katedrály Božského Spasitele v Ostravě. 
Pokud máte chuť, můžete chvíli setrvat a nechat na sebe působit atmosféru a prostředí 
chrámu. 

Při odchodu z katedrály si můžete ještě při pohledu na průčelí mezi dvěma věžemi 
všimnout tympanonu nad hlavním vstupem, který vyobrazuje text evangelia podle  
Matouše „Přijďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi a já Vás občerstvím“

Přejeme Vám, aby se návštěva ostravské katedrály Božského Spasitele pro Vás stala 

místem občerstvení.


