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ČERVENEC 2016

112
Stavební vývoj oderského zámku od středověku 

do klasicismu
Oderský zámek – původně městský hrad, přestavěný a adaptovaný v období renesance, vrcholného baroka 

a klasicismu. Jeho podobu určila zásadní přestavba uskutečněná v letech 1730 – 1736 pod vedením projektanta, jenž 
byl dobře obeznámen s tvorbou jednoho z nejvýznamnějších architektů té doby, Johanna Lucase von Hildebrandta.

 V letošním roce uplyne padesát let od jeho demolice, 
výbuchu, který v uvolněné politické atmosféře 60. let 
otřásl kulturní veřejností v celorepublikovém kontextu. 
Tento čin, jenž využil toho, že zámek 17. ledna 1964 
vyhořel, připravovali zástupci oderského městského 
národního výboru již krátce po požáru. Kauza Oder se 
poté skloňovala ve všech pádech. Přední český historik 
a teoretik umění Václav Richter ji zmínil ve svém textu 
ještě v roce 1971, v němž čteme: „Kdyby náhodou 
došlo k nějaké zkáze Mikulova (jako například nedávno 
feudálního zámku v Odrách), může publikace o Mikulově 
posloužit jako nesmyslná dokumentace.” Oderský 
zámek, zaniklý bez provedeného stavebně historického 
průzkumu, symptomaticky s dobou, nahradila stavba 

obchodního domu Odra. Dnešní poznání objektu je 
proto limitující.

Oderský hrad zaujímal severovýchodní díl 
městského areálu. V jihovýchodní části se nacházel 
v jádře gotický farní kostel sv. Bartoloměje, střed města 
vymezeného oválným obvodem někdejšího opevnění 
tvořilo obdélné náměstí se šachovnicovou sítí ulic. 
Nejstarší písemná zmínka o hradu je z roku 1397, z 
čehož lze předpokládat, že k výstavbě opevněného 
vrchnostenského sídla ve městě Odrách pravděpodobně 
přistoupil již v průběhu druhé poloviny 14. století 
někdo z příslušníků panského rodu Šternberků, kteří 
město s okolními vesnicemi v tomto období drželi, byť 
zde pravděpodobně nikdo z členů rodu trvale nesídlil. 

Franz Kledenský – Pohled na Odry, 1817, sbírka Státního okresního archivu Nový Jičín.
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Případné stavební úpravy hradu lze předpokládat 
v období let 1427 – 1433, kdy město držela husitská 
posádka pod vedením Dobeše Puchaly, kněze Abraháma 
a bratrů Bočka, Buriana a Viléma Puklice z Pozořic, 
z nichž posledně jmenovaní se v kraji (neúspěšně) 
pokoušeli majetkově a společensky prosadit.

Městské hrady v prostředí moravskoslezského 
pomezí vznikaly dodatečně až v průběhu 14. a 15. století 
v rámci již ustálených městských areálů ze 13. – 14. 
století. Charakteristická pro tyto objekty byla jednak 
přítomnost základních obranných prvků určujících pro 
hradní architekturu - tedy příkop, hradba s bránou a palác 
v chráněné poloze -, tak i jejich prostorové a funkční 
zapojení do systému městského opevnění. Městské 
hrady na jedné straně zvyšovaly obranyschopnost 
daného města, naproti tomu však bylo město pod 
jejich faktickou kontrolou, vyjádřenou mj. přítomností 
hradního opevnění – hradby a příkopu – vůči městu. Dílčí 
obranné oddělení hradu od města rovněž umožňovalo 
využít jej v případě nutnosti jako izolovanou obrannou 
jednotku, sloužící v případě obsazení města nepřítelem 
jako poslední útočiště. Funkce těchto městských hradů, 
jejichž stavebníkem byla vždy vrchnost, byla rezidenční, 
správní a vojenská. Impulzem k jejich dodatečnému 
budování v rámci městských areálů byly jednak 
podstatně lepší předpoklady úspěšné obrany v rámci 
hrazeného města oproti solitérním vrchnostenským 
sídlům v extravilánu, dále vzrůstající potřeba vrchnosti 
stran přímého dohledu a vlivu na chod městské obce 
a v neposlední řadě postupná proměna životního stylu 
společenských elit, kladoucího v případě rezidenčních 
sídel vyšší nároky na pohodlí.

O podobě a době vzniku oderského městského hradu 
nelze za současného stavu poznání říci nic určitého. 
Hmotná podstata objektu bez náhrady zanikla demolicí 
barokního zámku v roce 1966, aniž by byla provedena 
odpovídající dokumentace stávajících stavebních 
konstrukcí. Jediným hmatatelným pozůstatkem je dnes 

pískovcový dílec dveřního ostění, patrně pozdně gotické 
nebo renesanční provenience, deponovaný bez bližších 
nálezových okolností v Muzeu Novojičínska. 

Archeologický výzkum rovněž nebyl v ploše 
někdejšího hradu/zámku proveden, tudíž klíčovým 
zůstává popis hradního areálu Antona Rolledera, 
uveřejněný roku 1903 v díle Geschichte der Stadt und 
des Gerichtsbezirkes Odrau (Dějiny města a soudního 
okresu Odry). Na základě něho a také srovnání s dalšími 
lokalitami tohoto druhu v rámci moravskoslezského 
pomezí můžeme konstatovat toto: hrad byl situován 
v severovýchodním koutu městského opevnění poblíž 
městské Horní brány. Vůči městu byl chráněn příkopem 
a hradbou, prolomenou pravděpodobně hranolovou 
branskou věží, v chráněné pozici podél severního, popř. 
východního úseku městské fortifikace se nacházel palác, 
popř. jiné provozní a skladovací objekty. Hradní areál tak 
mohl vytvářet trojúhelníkovou dispozici s vyklenutou 
přeponou vůči městu (obdobně jako hrad v Bruntálu), 
popř. se jednalo o víceméně pravidelný čtvercový nebo 
obdélný půdorys (hrad v Opavě). Důležitá byla vazba 
na městské opevnění, které spoluvytvářelo severní 
a východní stranu hradního areálu. Městské hradby ve 
své zděné podobě vznikly pravděpodobně v průběhu 
14. století, město disponovalo hlavní hradební zdí 
a přístupné bylo dvojicí hranolových branských věží 
– Horní (Opavskou) a Dolní (Hranickou) branou – 
doplněných na západní straně hradební linie v místech 
pozdější městské věznice (dnes objekt tzv. katovny) 
o další hradební věž (tzv. Bílá věž), pravděpodobně 
rovněž hranolovou. Úsek hlavní hradební zdi, byť do 
značné míry znehodnocený mladšími přezdívkami, je 
dodnes uchován v jihovýchodním ohybu obranné linie, 
kolem městského kostela sv. Bartoloměje. V průběhu 
let 1427 – 1433, kdy město držela husitská posádka, 
popřípadě o něco později, byla vybudována vnější linie 
opevnění, parkánová hradba, která v souladu s dobovými 
trendy reagujícími na rozvoj palných zbraní disponovala 
půlválcovými baštami se střílnami. 

Poznání nejstarší podoby městských hradů je značně 
ztíženo skutečností, že tyto někdejší součásti dynamického 
a proměnlivého areálu měst prodělaly rozsáhlé stavební 
proměny v průběhu 16. a 17. století. Tehdy byly tyto 

Hrad Odry a schéma opevnění města v 15. století vynesené do tzv. 
Císařského otisku mapy stabilního katastru z roku 1836 (Ústřední 
archiv zeměměřičství a katastru, inv. č. 2103-1. Úpravy a celkové 
zpracování František Kolář, 2016.

Fragment pozdně gotického nebo renesančního dílce dveřního 
ostění oderského hradu, foto Radek Polách, sbírka Muzea 
Novojičínska.
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objekty vrchností přestavovány na pohodlnější zámky. 
Nejstarší zmínka o zámku v Odrách je z roku 1612, kdy 
páni ze Zvole prodali panství polským šlechticům Sičům 
z Jagly. Zámek měl pravděpodobně vícekřídlou dispozici 
s vnitřním nádvořím, vybavenou arkádovým ochozem 
a vymezenou proti městu příkopem. 

Významnější barokní přestavba se udála v době 
vlastnictví Franze Leopolda Bernhardta, pocházejícího 
z významného slezského rodu Lichnovských z Voštic. 
Ten oderské panství odkoupil od své ženy hraběnky 
Anny Barbary Kajetány z Werdenbergu krátce po jejich 
sňatku 1. září 1715. Jeho iniciativou se renesanční zámek 
proměnil v honosnou barokní rezidenci, kterou vlastnili 
Lichnovští po dobu 76 let. Od záměru, aby se oderský 
zámek stal hlavním reprezentačním sídlem rodu, se sice 
odvrátil již jeho syn Johann Karl Gottlieb, přesto zůstala 
stavební a mecenášská aktivita hraběte Franze Leopolda 
Bernhardta v Odrách zjevná až do odstřelu zámku 
7. července 1966.

Dle kresby oderského zámku z roku 1787 je patrné, 
že původní ambice Franze Leopolda Lichnovského 
nebyly zcela naplněny. Až do očí bijící je rozdíl mezi 
středním rizalitem ozdobeným plastickou štukovou 
a sochařskou výzdobou a čelní fasádou jižního křídla, jež 
byla ukončena tzv. jalovou zdí. Stavbu Franz Leopold 
Lichnovský nedokončil pravděpodobně z důvodu její 

finanční nákladnosti. Jeho potomci již neměli se zámkem 
podobné ambice, a tak stavba v době baroka definitivně 
dokončena nebyla. Krátce po vzniku kresby byl zámek 
také prodán Marii Terezii Schlabrendorfové.

Oderský zámek patřil do okruhu staveb, u nichž 
se projevovala stylová příbuznost s tvorbou jednoho 
z nejvýznamnějších architektů záalpského vrcholného 
baroka, Johanna Lucase von Hildebrandta (14. 11. 1668 
Janov – 16. 11. 1745 Vídeň). Hildebrandt zasáhl 
podstatně do středoevropského vývoje sakrální 
i světské architektury. Pro zámeckou architekturu 
měly význam jeho vídeňské stavby - zimní palác 
prince Evžena Savojského a především Horní a Dolní 
Belvedér (1713 – 1716, 1721 – 1723), popřípadě i další 
zámky (Halbturn, Mirabelle). Autor působil kromě 
Rakouska také v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
v Bavorsku, Maďarsku i na Slovensku. Některé 
architektonické prvky, sestavy a kompozice byly 
pro Hildebrandta natolik typické, že se mu dlouhou 
dobu připisovaly také stavby, u nichž dnes přímou 
účast tohoto velkého mistra vylučujeme. Příkladem 
může být zámek v Nebílovech v Čechách od Jakuba 
Augustona mladšího. Hildebrandtovi byl připisován 
pro svou základní dispozici, dávající do protikladu dvě 
samostatné stavby. Auguston byl nepochybně dobře 
seznámen s Hildebrandtovými zámky a jejich řešením.

4. Zámek Odry, kresba z roku 1787 reprodukovaná na konci 30. let 20. století, sbírka Slezského zemského muzea.
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Rovněž autorství přestavby oderského zámku 
bylo dlouhou dobu spojováno s vídeňským tvůrcem, 
dokonce i v době těsně před jeho demolicí. Kromě 
užitých architektonických forem, jakými byla trojkřídlá 
dispozice, střední rizalit a sestava pilastrového řádu, ve 
středu zdvojeného, k tomu přispěly i autorovy prokázané 
nedaleké realizace zámku v Kuníně a římskokatolické 
fary v Suchdole nad Odrou. Oderský zámek spolu 
s několika dalšími architektonicky kvalitními stavbami 
v tomto prostoru zařazujeme k dílům stavitelů, jež 
dovedným způsobem přejali vídeňské vzory a pro které 
se někdy používá označení „hildebrandtisté”.

Jen málokterá přestavba šlechtického sídla v regionu 
byla spojena s tak radikální proměnou půdorysu, 
jako tomu bylo v případě oderského zámku. Změna 
řešení sice znamenala vzdát se nezanedbatelné části 
možného obytného i provozního prostoru (celého 
západního a částí severního a jižního křídla), dala však 
vzniknout modernější trojkřídlé dispozici s otevřeným 
čestným dvorem (cour d´honneur) k náměstí. Půdorys 
připomínající písmeno „U” nebyl zcela pravidelný, 
neboť jeho základem byly starší konstrukce. Severní 
křídlo bylo výrazně širší a stejně jako jižní nesvíralo se 
středním křídlem pravý úhel. Pravý úhel vůči střednímu 
křídlu svíral pouze o jednu okenní osu předsunutý rizalit 
uprostřed dvorní fasády středního křídla, zdůrazňující po 
zboření západního křídla nově se otevírající osu zámku. 
V jeho případě se objevila domněnka, že se mohlo jednat 
o pozůstatek renesančního traktu, rozdělujícího tehdejší 
nádvoří na dvě části. Oproti tomu stavebně historická 
analýza zámku, provedená Krajským střediskem 
památkové péče a ochrany přírody v Ostravě v roce 1965, 
přisuzuje tuto část stavby až mnohem pravděpodobnější 
barokní přestavbě. Střední rizalit, v průčelí trojosý a 
na bočních stěnách dvouosý, převyšoval ostatní křídla 
zámku o polopatro a vrcholil do samostatné mansardové 
střechy s korouhví na vrcholu. Typ mansardové střechy 
se uplatnil na celém zámku s výjimkou patrové arkádové 
chodby, chráněné pultovou střechou.

Monumentalitu středního rizalitu podtrhovalo 
užití vysokého pilastrového řádu, okolo střední osy 
zdvojeného, a také štukové a sochařské výzdoby, která 
je zachycena na kresbě oderského zámku z konce 
18. století. V ní bylo na přání stavebníka oslaveno 
především spojení rodů Lichnovských s Werdenbergy. 
Nad zdvojenými pilastry se uplatňoval mírně zvlněný 
štít s kruhovým volským okem orámovaným girlandou. 
V patře byly zdůrazněny reprezentační prostory (tzv. 
piano nobile) většími okny se segmentovými záklenky, 
doprovázenými ve výšce polopatra okny kasulovými. 
V rizalitu bylo situováno široké dvojramenné schodiště, 
které vedlo do předsálí v 1. patře. Důležitý komunikační 
prvek představovala nově zbudovaná patrová arkádová 
chodba po pravé i levé straně rizalitu.

Při přestavbě bylo obvodové zdivo prakticky v celém 
obvodu přizděno cihelnými plentami (starší zdivo bylo 
z lomového kamene). Z renesančních konstrukcí se 
kromě patrového obvodového zdiva využilo také valeně 
zaklenutých sklepních prostorů a obdobně zaklenutých 
místností v přízemí. Prostory v patře byly s výjimkou 
kaple plochostropé. Kaple, přístupná z arkádové chodby, 
byla situována do lichoběžníkové místnosti jižního 
křídla a měla zrcadlovou klenbu. Na fasádě zámku se 
nijak neprojevovala.

Ačkoli prostor před zámkem zasahoval po zboření 
několika měšťanských domů až k severovýchodní straně 
náměstí, zůstalo nádvoří odděleno od geometricky upravené 
užitkové zahrady s domkem pro zahradníka pomocí 
plaňkového plotu a aleje stromů. Čestný dvůr tak neměl 
potřebné entréé. Celá zahrada byla od města oddělena zdí. 

Rovněž konírny, nacházející se v těsné blízkosti 
severního křídla zámku, byly architektonicky upraveny.  
Fasády byly členěny pilastry a portálem s prolomeným 
frontonem. V interiéru zdobily stěny kasulové 
supraporty, ale především zde vznikl portál s medailónem 
obklopeným reliéfně ztvárněnými válečnými zbraněmi 
a trofejemi. Ikonograficky i rustikálním provedením 
připomíná tento reliéf odkaz na válečné zásluhy na 
epitafu hraběte Vlčka v boční kapli farního kostela sv. 
Kateřiny v Klimkovicích, který je prokazatelným dílem 
Johanna Georga Lehnera. 

 Půdorys prízemí oderského zámku, sbírka Slezského zemského 
muzea.

Jižní průčelí schodišťového rizalitu, 1964, sbírka Národního 
památkového ústavu, ú. o. p. v Ostravě.
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Vstupní průčelí koníren s portálem s prolomeným frontonem, fotografie z května 1960, sbírka Státního okresního archivu Nový Jičín.

Detail portálu s vojenskými trofejemi v interiéru koníren, fotografie z května 1960, sbírka Státního okresního archivu Nový Jičín.
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Jelikož Lehner vytvořil pro oderský zámek plastickou 
výzdobu oltáře, nabízí se úvaha, zda a do jaké míry byla 
jeho činnost pro knížete Lichnovského omezena jen na 
tuto zakázku. 

Oderský zámek spadal do okruhu několika staveb 
v oblasti severní Moravy a Slezska, jež byly tvorbou 
Johanna Lucase Hildebrandta nepochybně silně 
inspirovány. Vedle oderského zámku k nim patří 
především kravařský zámek a Sobkův palác v Opavě. 

U žádného z těchto objektů se nepodařilo odkrýt 
jméno jejího navrhovatele. Kromě stejného stylového 
východiska je důležitý aspektem propojenosti těchto 
staveb i přibližně stejná doba vzniku, která je ve shodě 
s obdobím přestavby oderského zámku.

Od Lichnovských získala koupí oderský zámek 
Marie Terezie Schlabrendorf (1781 – 1862). Osobou 
její mladší sestry Charlotty ze Schlabrendorfu (1787 – 
1864) přechází zámek prostřednictvím jejího manžela 
Josefa lankhraběte Fürstenberga do vlastnictví tohoto 
rodu. S manželem iniciovali klasicistní přestavbu 
oderského zámku. Při ní vznikly pro klasicismus 
typické trojúhelníkové štíty nad rizalitem a oběma čely 
bočních křídel. Tympanon nad rizalitem zdůrazňoval 
svým vyšším sklonem významnost střední osy, kterou 
podtrhl také nově vytvořený balkon s balustrádovým 
zábradlím nad hlavním vstupem. Další dva balkony 
vznikly na východním průčelí, kde umožňovaly výhled 
do zahrady. Vznikly po stranách šířkově pojaté fasády 
a oba byly přístupné dvěma francouzskými okny. Na 
východní fasádě byly rovněž nejvíce upraveny okenní 
otvory. V patře získaly trojúhelníkové frontony (ty se 
objevovaly již jen na obou stranách boční fasády jižního 
křídla) a v přízemí došlo k zdůraznění osmi středových 
os půlkruhově ukončenými okny s šambránami. Nové 
orámování oken, často se zdůrazněnou nadokenní 
a podokenní římsou, se však dotklo i dalších fasád.

Pohled na zámek od náměstí, výřez z akvarelu Franze Biely z roku 1814, sbírka Slezského zemského muzea.

Mapa fulneckého panství – vesnice Pohoř, 80. léta 18. století, 
Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, sbírka map a plánů do 
roku 1850.

Tovaryšský list soukenického cechu s pohledem na město Odry se zámkem, 1828, sbírka Státního okresního archivu Bruntál.
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Západní průčelí zámku, fotografie z roku 1944, autor Rudolf Chodura, sbírka Slezského zemského muzea.

Pohled na zámek od parku, fotografie z roku 1944, autor Rudolf Chodura, sbírka Slezského zemského muzea.
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 V přízemí vznikla s výjimkou arkádové chodby 
pásová rustika. Rovněž došlo k úpravám původně 
barokních architektonických článků, zejména pilastrů, 
které získaly toskánské hlavice. 

Klasicistní přestavba, jež probíhala v letech 1833 
– 1834, vtiskla vrcholně baroknímu objektu jemnou 
eleganci a řád.

Kromě zámku se upravovala také okolní zahrada 
v přírodně-krajinářský park podle návrhu zahradního 
architekta a podnikatele Franze Kleina (1800 – 1855). Byl 
přitom zrušen příkop na západní straně zámku a zmizela 
vysoká ohradní zeď, která oddělovala zámeckou zahradu 
od náměstí. Vykoupením měšťanských domů č. p. 56 
a 57 mohlo dojít k rozšíření zahrady směrem k náměstí. 
Do zahrady byly umístěny odlitky terakotových soch 
antických bohů, které vytvářely v té době v zámeckých 
zahradách běžný pantheon. Zachovala se jediná socha 
Jupitera (Dia).

Po smrti Charlotty Fürstenbergové v roce 1864 
zdědila panství její sestra Evelina provdaná Sickingen-
Hohenburgová. Za dalších majitelů se zámek již 
neupravoval. Pro zastavení na svých dlouhých cestách 
ze svých držav v Haliči do Vídně či dále na západ si 
na počátku 20. století zakoupil zámek s panstvím rod 
polských magnátů Potockých. Takto zámek přečkal do 
2. poloviny 20. století.

Více o oderském zámku se dozvíte na výstavě 
„Oderský zámek – zmizelý klenot města” v Muzeu Oderska 
a v připravované publikaci o této zaniklé památce.

Mgr. Et Mgr. Adam Hubáček, Muzeum Oderska

Prameny:
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ostravě
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně
Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze
Slezské zemské muzeum

Balkon zahradního průčelí,  fotografie z roku 1964, sbírka 
Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Ostravě.

Pohled na zámek od zahrady s terakotovými sochami a ohradní zdí, sbírka Slezského zemského muzea.


