
1 
 

Radkov - farní kostel Narození Panny Marie   

 
     Chronologický přehled 

 
1377 V dílčím listě knížectví Opavského je poprvé v historii uveden Radkov.  
1590 První písemná zpráva o kostele v Radkově. Jedná se o česky psaný list 

Jana ml. Planknara z Kynšperka, datovaný na hradě Vikštejně, v němž psal 
olomouckému biskupovi Stanislavu Pavlovskému o požáru původního 
dřevěného radkovského kostela, k němuž mělo dojít v roce 1589 a prosil jej 
o podporu a pomoc. Podle Wolného1 byl nový kostel, postavený v roce 
1590 již zděný, 13 sáhů dlouhý a 4 sáhy a 4,5 stopy široký. Z vnější strany 
byl zpevněný 13 zděnými pilíři, měl však pouze plochý, deskový strop. Na 
kostelní věž byl zavěšen zvon, odlitý v roce 1590 olomouckým zvonařem 
Jiřím Hochbergerem. Lze se domnívat, že právě tento zvon byl darem 
olomouckého biskupa.  

1636 Byla radkovská fara pustá a majitel panství prosil konzistoř o její obsazení, 
aby „zdejší katolíci nebyli ponecháni bez duchovního správce”. O dva roky 
později byl jako duchovní správce radkovské farnosti ustanoven 
olomoucký dominikán P. Domink Radzikovsky.  

1640  Z tohoto roku pochází německy psaný urbář vikštejnského panství. 
Radkovský rychtář se jmenoval Tomáš Kostelník a mezi dalšími obyvateli 
je uvedena i „stará učitelová“, což lze považovat za důkaz o existenci 
tehdejší, nejspíše farní školy v Radkově. 

1647 Patron kostela, majitel Vikštejnského panství Kryštof Eggstein z 
Ehrenecku nechal pro radkovský kostel v Opavě odlít nový zvon, vážící tři 
centnýře s nápisem: Buď hlasem mým Bůh pochválen, Maria Panna 
každý den. Dobro čiňte potěšeni, kteří pro mne pracovali. AD 1647. Hans 
Knauf hat mich gegossen von Troppau. (Odlil mě Hanuš Knauf z Opavy)  

1648 Při změně farních obvodů byl radkovské farnosti přifařen Klokočov s 
Kolokočůvkem.  

1672 V jakartovické děkanátní kronice je stručný popis kostela v Radkově; uvádí 
se v něm i jméno faráře: P. Mikuláš Hromadík, jenž zde byl duchovním 
správcem už od roku 1663. K radkovské farnosti tehdy patřily 3 kostely – 
farní kostel Narození Panny Marie v Radkově a filiální kostely sv. Ondřeje 
v Klokočově a „kostelíček” v Melči. Z popisu radkovského kostela vyplývá, 
že byl celý zděný, zaklenutý klenbou. Do roku 1690 radkovský farní kostel 
obdržel tři nové oltáře, z kostelního náčiní zde byl jen jeden stříbrný, 
pozlacený kalich. Do roku 1691 však přibylo jedno ciborium, také nový 
svatostánek, kazatelna a křtitelnice. Vedle toho se uvádí monstrance z 
bílého plechu, tři zvony a do majetku kostela také náležely dvě pronajaté 
krávy, každá vynášela 24 krejcarů, hotovost 40 zlatých a dosud kostelu 
nezaplacená pohledávka 70 zlatých.  

                                                           
1
  Wolny, G., Kirchliche Topographie von Mähren, IV.,Brünn: 1862, str. 255 - 258.  
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1691 Farníků bylo v tom roce napočteno 1063; ke staré farní budově náležela 
zahrádka a pole o rozloze asi 18 šeflů, kus vzrostlého lesa na farských 
pozemcích, desátky, odváděné poddanými i vrchostí a taky stavebně sešlá 
školní budova, v níž působil velmi nuzně vydržovaný učitel.   

1774  Byla zahájena stavba zámku v Horním Vikštejně, dnes Dubové. Se stavbou 
zámku souvisela i výsadba lipové aleje, která však od svého dnešního 
konce v Radkově pokračovala vsí dolů, přímo ke kostelu. Místní lidé 
vzpomínají, že poslední lípa z této části aleje spadla v roce 1992. 

1776 - 1777 Podle zprávy radkovského faráře M.Škrobánka nechal majitel panství 
provést opravy a prodloužení radkovského  kostela o jeden modul pod 
dnešní věži. Věž se třemi zvony zůstávala však i nadále  ještě dřevěná. 

1783 Z tohoto roku je ve farní kronice zápis: „…držitel panství, rytíř Jan Julius 
von Frobel, nejlaskavější dobrodinec a podporovatel kostela v Radkově 
prohlašuje, že na své náklady tento kostel zvětší o tu část, která je ze dřeva, 
pod věží se zvony připojena ke kostelu, a že jej prodlouží zdivem z cihel a 
kamene. Tak učiní kostel přiměřenější a pohodlnější farníkům”. 

1802 První větší stavební úpravy kamenného kostela narození Panny Marie v 
Radkově. Byla provedena výstavba kůru a nové zaklenutí stropu1  

1804  Jan hrabě z Tenczina nechal nově pokrýt tehdy stálé ještě dřevěnou věž 
kostela a obnažené zdivo kostela při ní omítnout. 

1809 Byla pořízena nová brána ke hřbitovu v Radkově. 
1812 V Radkovském kostele byl instalován Svatý hrob. 
1824 Byl kostel na náklad patronů, hrabat Jana Nepomuka a Karoliny Arz z 

Wasegg, pokryt břidlicí. Byl tedy o jednou z prvních, břidlicí krytých staveb 
v okolí.  

1856 Podle G. Wolneho měla být toho roku provedena k radkovskému kostelu 
přístavba s novou cihlovou věží (podle farní kroniky však až roku 1861). 

1861 Pod vedením stavitele Josefa Spiela z Roudna (Rautenberg) byly zahájeny 
stavební úpravy kostela v Radkově. Zprávu o tom podal dne 20.1.1862 
inženýr Watter z Okresního stavebního úřadu v Opavě, když píše: „V roce 
1861 byla provedena demolice starého zdiva, položení základů a 
realizováno hrubé vyzdění z lomového kamene, dále byla vyzděna nová věž 
až po korunní římsu kostela ...“.  

19.8 1861  Začala výstavba nové zděné věže radkovského kostela, podle plánu 
architekta Waltera z Opavy. Do makovice nové věže, z největší části již 
dokončené, bylo dne 4.srpna 1862, vloženo pouzdro s pamětním zápisem.   

1895 Kamillo hrabě Razumovsky daroval radkovskému kostelu nové věžní 
hodiny. Ze stejné doby pochází také mariánský hlavní oltář se sochami sv. 
Petra a sv. Pavla z dílny novojičínského sochaře Aloise Heinze. Křtitelnice 
je z let 1902 - 1903 a je dílem sochaře Jana Havláska z Olomouce. 

1900 Byla založena Pamětní kniha farnosti Radkov. 
1908 V Pamětní knize radkovské fary uveden zápis na listině, uložené v 

makovici kostelní věže: „Na náklad radkovského kostela byla v roce 1705 
znovu postavena dřevěná věž kostela, v roce 1804 na náklady hraběte Jana 
z Tenczina, tehdejšího majitele panství vikštejnského, byla obnovena”. 

1915 Hrabě Razumovský věnoval kostelu v Radkově varhany krnovské firmy 
Rieger jako poděkování za narození dcery Marie. 
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1916 Byl pro válečné účely zrekvírován prostřední zvon z věže radkovského 
kostela, 162,5 kg těžký, s nápisem Jesus Nazaretus Rex ludeorum. Per 
Franciscus Stanke Oppavie 1814, s reliéfním obrazem Ukřižování, Panny 
Marie a sv. Jana na jedné straně a reliefním zpodobením sv. Jana 
Nepomuckého na straně druhé. 

1917 Byl zrekvírován také druhý, malý zvon „umíraček“, 48 kg těžký.  
 Také za druhé světové války byl z věže radkovského kostela odvezen zvon. 

Po válce byl nalezen a přivezen zpět, byl však poškozený – prasklý. Proto 
byl v Brodku u Přerova, v dílně pí. Ditrichové ulit nový zvon, který byl 
v roce 1971 slavnostně vysvěcen a zavěšen na kostelní věž.  

1964 Kostel Narození Panny Marie v Radkově byl usnesením Rady ONV v 
Opavě zapsán  do Státního seznamu nemovitých kulturních památek 
ČSSR, pod r.č. 1461. 

 
Petr Zahnaš 
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