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V nenápadném novogotickém kostelíku sv. Barbory v Adamovû je umístûn vyfiezan˘ reliéf, jedineãné kulturní
hodnoty, umístûn˘ nad menzou boãního oltáfie. Tvarovû bohatá kompozice zachycuje 59 postav a pfiedstavuje
Nanebevzetí Panny Marie. Korpus tzv. svûtelského oltáfie o rozmûrech 650x270 cm z lipového dfieva, je jedi-
nou dochovanou ãástí b˘valého kfiídlového retáblu (pozn. oltáfiní nástavec obsahující sochy, reliéfy ãi obrazy)
hlavního oltáfie cisterciáckého klá‰tera ve Svûtlé (Zwettl – Rakousko).

Svûtelsk˘ oltáfi je v dûjinách umûní
znám pfiedev‰ím svou fiezbáfiskou v˘-
zdobou. Ze slohovû historického hledis-
ka zafiazení patfií do komplexu plastiky
dunajské ‰koly a je jedním z její nejv˘-
znamnûj‰ích dûl.

Korpus svûtelského oltáfie je sloÏen
ze tfií zón a to: Skupina apo‰tolÛ nad
hrobem P. Marie – zóna pozemská.
Panna Maria nesená andûly k nebesÛm
– zóna pfiechodná. Nejsvûtûj‰í Trojice –
zóna nebeská.

Objednavatelem oltáfie byl opat
Erasmus Leisser. Na zhotovení oltáfie
pracovalo v letech 1516 – 1525 ‰est
fiezbáfiÛ. V archivu zwettelského klá‰-
tera, v tzv. „Annales” – latinsky psané
kroniky opatem J. B. Linckem, je za-
chycena podoba oltáfie pfied destrukcí.
Z obrázku je patrné, Ïe adamovsk˘
korpus tvofiil jen men‰í ãást pÛvodní-
ho celku.

Oltáfi byl z pÛvodního místa odstra-
nûn v roce 1732 a roku 1852 byl od-
prodán svûtelsk˘m opatem Steinigrem
vídeÀskému obchodníku s umûním 

do Frankfurtu nad Mohanem v listopadu
2014 – únor 2015. Poté bude pfievezena
do Vídnû od února 2015 – ãervna 2015.
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G. Plachému. Na podnût odborníkÛ
a vefiejné diskuze v‰ak dolnorakouské
místodrÏitelství nafiídilo vrátit korpus
oltáfie klá‰teru. Svûtelsk˘ opat byl 
ochoten vrátit utrÏené peníze, odmítl
ale uhradit v˘daje spojené s jeho res-
taurováním.

Pfiipomínku si zaslouÏí kníÏe Alois
z Liechtensteinu (1796 - 1858) za vyna-
loÏené náklady na v˘stavbu novogotic-
kého kostelíka sv. Barbory a zakoupení
nejcennûj‰í památky kostela – ãásti svû-
telského oltáfie. Zaplatil také náklady
nutn˘ch oprav a doplnûní po‰kozen˘ch
ãástí. V roce1857 jej daroval právû po-
stavenému kostelíku v Adamovû.

KníÏe Jan II z Liechtensteinu (1840
–1929) byl roku 1923 poÏádán, aby vû-
noval adamovsk˘ kostel, faru i hfibitov
církvi. Pfies právní komplikace pfie‰el
kostel a jeho  majetek do rukou katolic-
ké církve v roce 1941.

Páter Jakub Rozmahel (27. 3. 1885 –
13. 5. 1962) sv˘m dílem pfiispûl k popu-
larizaci svûtelského oltáfie. Studoval
historii kostela a napsal první ãeskou

studii o svûtelském oltáfii vydanou
vlastním nákladem v roce 1936.
Sestavil historii kostela sv. Barbory vy-
danou v roce 1937. Pfiispûl k pfievodu 
adamovského kostela katolické církvi
z vlastnictví LiechtensteinÛ.

ThLic. Jifií KaÀa, správce adamovské
farnosti se zaslouÏil o restaurování svû-
telského oltáfie, vãetnû získání finanã-
ních prostfiedkÛ z ministerstva kultury
a Jihomoravského kraje. Pfiiãinil se také
o zápis korpusu oltáfie na seznam kul-
turních památek.

Firma S. Lukas, s.r.o. (specializovaná
firma na restaurování památek) proved-
la s t˘mem odborníkÛ restauraci svûtel-
ského korpusu (kvûten 2006 – 2007).
Cílem byla záchrana a zastavení 
destrukãních procesÛ (dfievokazn˘
hmyz, uvolnûné a rozlepující se ãásti 
oltáfie, odstranûní plísní) a oprava defor-
mace fiezeb zpÛsoben˘ch dÛsledkem
‰patné instalace.

Národní galerie Praha po schválení
Biskupství brnûnského zapÛjãila tfii blo-
ky oltáfie na v˘stavu Fantastické svûty
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Svûtelsk˘ oltáfi v kostele Sv. Barbory 
v Adamovû.


