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Bývalý kostel sv. Ducha 
s přilehlým špitálem

akvarel z roku 1913, Heinrich Kinzer

Nejmenší z dochovaných gotických 
kostelů v Krnově.

První zmínka již v roce 1371 v jedné     
z klauzulí krnovského pekařského 
cechu.

Budov kostela a špitálu, situovaných   
u někdejší Hlubčické brány, se však 
týká  až údaj z listiny  krnovské 
městské rady z 29. 3. 1408.



 Původně měl kostel údajně rovný 
trámový strop, který byl až v polovině 
15. století nahrazen stávající křížovou 
klenbou  současně vymalován.

 V roce 1452 byl kostel i špitál při velké 
záplavě města zatopen.

 Po roce 1522 byl špitál přemístěn do 
minoritského kláštera, kostel 
přepatrován,okna zazděna a byl 
využíván jako sýpka a šenk.

 V polovině 17. století se vrátili špitálníci 
a kostel nově vysvěcen.

 Nynější podobu získal špitál a snad i 
průčelí kostela při přestavbě v letech 
1771-73, dle návrhu a realizace 
významného stavitele Michala Clementa. 



 V roce 1866 byly střechy kostela i 
špitálu pokryty břidlicí na 
dosavadní dřevěný šindel.

 Z popisu z roku 1880 vyplývá, že 
kostel byl spoluzasvěcen svaté 
Alžbětě a Barboře.

 V historizujícím stylu byl  
upravován na přelomu 19. a    
20. století.

 Poté ztrácel svou liturgickou 
funkci a postupně chátral.

 Špitál sloužil sociálním účelům 
do roku 1945, pak nebyl 
komplex využíván a chátral až 
do počátku 70. let 20. století, kdy 
začala příprava rozsáhlé 
rekonstrukce na koncertní síň.



Podoba a stav kostela v roce 1937



Stav před 
rekonstrukcí ,     
realizovanou 
v 70. letech 20. stol. 



Stav před rekonstrukcí      
realizovanou v 70. letech 20. stol. 
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• v roce 1972 byl zpracován stavebně historický 
průzkum, zpracovali dr. Líbal, dr. Eliáš, dr. Horyna

• v letech 1976 – 77 byl proveden zjišťovací archeologický 
průzkum Svatoplukem Břízou

• na základě poznatků z průzkumů došlo při 
rekonstrukci k rehabilitaci gotické podoby, ale byla 
ponechána převážně barokní úprava uliční fasády 
kostela  a špitálu

Rekonstrukci předcházela déle trvající 
příprava, od roku 1971  



Průběh rekonstrukce 
probíhající v letech 1982 - 1988
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Průběh rekonstrukce 
- restaurování v letech 1987 - 1988

Scény, představující výjevy ze Starého zákona, jsou 
umístěny v pásech a orámovány, jsou zde i výjevy 

pašijových scén, obrazů světic i řemeslných symbolů.



Po několika letech provozu koncertní síně se ukázalo  
jako velmi problematické řešení vytápění bývalého 

kostela pomocí klasických radiátorů umístěných         
v nikách v obvodovém zdivu a celoplošná dlažba       

v betonovém podkladu. Vzlínání vlhkosti a proudění 
teplého vzduchu se zvířeným prachem negativně 

působilo na gotické nástěnné malby..



V roce 1997  navíc zasáhla zrekonstruovanou 
koncertní síň sv. Ducha ničivá povodeň



V rámci rekonstrukce po povodni 
se v roce 2000 řešila i změna topného systému 

na podlahové tepelné konvektory s ventilátory
a provedly se drenáže a odvodnění obvodového zdiva 



Ve stávajících topných kanálech byly 
umístěny konvektory pro vytápění 

koncertní síně, niky ve stěnách 
po radiátorech byly ponechány.



Současný stav koncertní síně sv. Ducha a 
zázemí v bývalém špitále



Celkový pohled do lodi 
bývalého kostela



Zázemí koncertní síně 
v bývalém špitále, přízemí



Zázemí koncertní síně 
v bývalém špitále, 1. patro



Zázemí koncertní síně 
v bývalém špitále, 2. patro



Zrestaurované nástěnné malby 
v koncertní síni
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Děkuji Vám za pozornost!
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