
 

Historie zámku v Odrách 

 
Průčelí zámku v r. 1944 Fotoarchiv Z. Mateiciuc 

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám představit článek mladého autora z Oder – dvanáctiletého Ondřeje To-
mického, žáka Základní školy na ulici Pohořské, který svým pohledem a z materiálů, jež se mu podařily shro-
máždit, stručně popsal historii dnes již neexistujícího zámku v Odrách. K zájmu o zámek jej přivedla pohlednice, 
kterou mu na památku koupila jeho maminka. 

První hodnověrná zpráva o městě Odrách pochází 
z roku 1346, kdy opavský kníže Mikuláš II. daroval 
dvůr a ves Odry Zbyňkovi z Tvorkova. 

Brzy na to, kolem roku 1350, je získal Štěpán ze 
Šternberka. Zřejmě za něj byly Odry povýšeny na měs-
to, a staly se střediskem panství, k němuž patřilo i 11 
okolních vsí. Pravděpodobně Štěpán ze Šternberka zde 
vybudoval pravoúhlý gotický hrad. Ta původní stavba 
v sobě ukrývala dvě nádvoří a uprostřed západního, 
k městu obráceného křídla, vévodila hradu mohutná 
vysoká věž. Na severovýchodní a severozápadní straně 
hradu, se na něj napojovaly vnější městské hradby. Na 
východní straně byl hrad chráněn třemi rybníky, které 
se nacházely v budoucí zámecké zahradě. Ke hradu 
vedla z náměstí tzv. Kněžská ulička, ústící v bráně na 

jižní straně hradu. Na západní straně hradu se nacházela 
druhá brána, odkud se návštěvník, po padacím mostě a 
přes hluboký příkop, dostal na Zámecký kopeček 
k panskému pivovaru a panskému mlýnu. 

Dále se k Odrám hlásí rod z Kravař. Lacek 
z Kravař v té době spravoval i město Šternberk, které 
získal v poslední vůli svého otce, Petra ze Šternberka. 
Město Šternberk musel ale vydat Petrovi z Kravař na 
Plumlově. Panství Odry mu bylo ale ponecháno. 

Původní gotický hrad vybudovaný rodem ze Štern-
berka se stal v letech 1428 – 1436 za husitských válek 
opěrným bodem, z něhož husité podnikali obávané 
výpady do Polska. Vůdce „oderských“ husitů se jme-
noval Dobeš Puchala. V této době tu i sídlil Litevský 
kníže a kandidát husitský na krále českého. 



Dále Odry vlastnili pánové z Lidéřova. Jaroslav 
z Lidéřova a Oder měl za manželku dceru Oldřicha 
z Ratsch. Když v roce 1515 vdova po něm zemřela, 
pohnal Jaroslav svou švagrovou Alžbětu, manželku 
Herberta z Soschnischowitz, před soud v záležitosti 
pozůstalosti její matky a snažil se získat i ty peníze, 
které ona vyplatila Baltazaru Vlčkovi. 

Jaroslav a Petr z Lidéřova prodali své panství Odry 
v roce 1519 Ojíři z Fulštejna, ten byl další majitel Oder. 

Hynek ze Zvole přebírá oderské panství se svou 
manželkou Žofkou z Potštejna pravděpodobně roku 
1533. Má s ní nezletilého syna, Jana Tomáše ze Zvole. 
Hynek ze Zvole provádí přestavbu gotické pevnosti 
v renesanční zámek. Staví tak zřejmě čtyřkřídlou budo-
vu uzavírající obdélníkový dvůr, snad na některých 
stranách vybavený arkádovým ochozem. Jeho syn Jan 
Tomáš ze Zvole se v roce 1554 stal plnoletým a po otci 
vlastní Odry. Kupuje dva měšťanské domy a vzápětí je 
bourá, aby měl hezčí výhled na náměstí a taky aby na 
něj měl lepší přístup. V této době náměstí zdobí i nová 
renesanční radnice s vysokou věží. Tento šlechtic také 
dává vyhloubit nové rybníky za městem, které měly 
sloužit k chovu ryb, a to k chovu kaprů, línů a štik. 

Roku 1612 odkoupil Odry Jiří Síč, který je předává 
Janu Fridrichu Síčovi. Ten je o čtyři roky prodává 
Pražmům z Bílkova. Za třicetileté války, při níž Odry 
utrpěly vpádem Švédů, se majitelé rychle střídali. 
V druhé polovině17. a počátkem 18. století vlastnili 
Odry delší dobu hrabata z Werdenberku. 

 
Pohled na zámek z kostelní věže - fotoarchiv Z. Mateiciuc. 

V roce 1715 získal oderské panství František Leo-
pold Lichnovský z Voštic sňatkem s Barborou Kaje-
tánou z Werdenberka. Ten dal roku 1730 – 1736 pře-
stavět renesanční zámek v barokním stylu. Touto pře-
stavbou získal zámek půdorys podobný písmenu E, i 
když byl trochu nepravidelný. Uprostřed hlavního 
dvouapůlpodlažního křídla bylo představeno široké 
dvojramenné barokní schodiště, vedoucí do velkého 
předsálí v prvním patře. Na průčelní trakt navazovala 
dvě dvoupodlažní boční křídla nepravidelného tvaru. 
Celý objekt dostal mansardovou střechu s empírovými 
úpravami. I nadále však zůstal oproti městu obehnán 
zdí a vodním příkopem. Při zámku byla současně i 

květinová zahrada, ve které se vyskytují vzácné dřevi-
ny, a s menší dům pro zámeckého správce. Později 
byly též zasypány vodní příkopy a rybníky. Na jejich 
místě vznikla zámecká zahrada. Zámek byl v 18. sto-
letí spojen dřevěnou chodbou s kostelem. Tato chodba 
byla z bezpečnostních důvodů zrušena. Autorem ba-
rokní přestavby zámku byl pravděpodobně císařský 
architekt Lukáš Hildebrand. 

 
Zámek Odry v roce 1944 - fotoarchiv Z. Mateiciuc 

Lichnovští vlastnili Odry až do roku 1792, kdy je 
prodali hraběnce Marii Terezii Schlabrendorfové. 
V roce 1830 pak získali Odry Fürstenberkové. V roce 
1833 dal hrabě Fürstenberk zbourat zdi dělící zámek 
od města a celý zámecký objekt renovovat, zejména 
v interiérech. Po rychlém střídání majitelů v 19. století 
získal Odry polský šlechtický rod Potocki. 

Za druhé světové války byl zámek vyrabován Něm-
ci a stal se z něj sklad, základna a byty vojáků. Když 
druhá světová válka skončila a Němci byly poraženi, 
zabavili a odnesli skoro všechno cenné do Německa. 
Opustili Odry a nechali poničené interiéry i fasádu. 

 
Oprava v r. 1952 – foto Dr. Sýkorová - archiv Z. Mateiciuc 

Po roce 1945 byl zámek, jehož majitelem se stal 
MěstNV, důkladně opraven. Proběhla oprava oken, 
dveří, schodišť, loutkového sálu, přednáškového sálu, 
archivu, knihovny a obřadní síně. Později zde zkoušel 
i pěvecký sbor žen, byla zde místnost pro schůze 
spolkových organizací, místnost pro schůze Závodní-
ho klubu a od roku 1962 přes odpor předsedy národ-
ního výboru dokonce i sídlo MěstNV.  



 
Sousoší Gottwald a Stalin - fotoarchiv Z. Mateiciuc 

Z původního zámeckého interiéru se dochoval lo-
vecký pokoj, pracovna, dětský pokoj, kaple, obývací 
pokoj, jídelna a kuchyně s dochovanými kamny atd. 
Všechny tyto opravy stály cca 1 000 000 Kčs. Zámek 
tedy začal sloužit kulturním potřebám města. 

Po této opravě roku 1954 bylo v zahradě před 
zámkem umístěno a odhaleno sousoší Stalina a Got-
twalda představující dobu, která měla nastat. 

 
Požár v noci 17.1.1964 – foto J. Neuvirt (archiv Z. Mateiciuc) 

Leden 1964 - nastává jedna z nejmrazivějších nocí. 
V kamnech loutkového sálu vesele plápolá oheň. Na-
jednou však chytá trám zapuštěný do zdiva komínu a 
oheň se po dřevěné lávce, která má usnadnit chůzi po 
půdních prostorách, přenáší na trámy střech a na krov. 
Na zámecké půdě se navíc sušil oves a ten požáru ješ-
tě navíc pomohl, protože hořící popadal do spodního 
patra. Loutkový sál se v těchto dobách opravoval a 
v kamnech se topilo ve dne i v noci. Jaká škoda, že se 
při poslední opravě nemyslelo i na ústřední topení! 
Zámek Odry je zachvácen požárem. Je velmi těžké ho 
hasit, neboť je velký mráz a voda zamrzá v hadicích. 

Konečně je po požáru. Oheň dohořel sám. Ušetřil již-
ní křídlo, takže je možné celý zámek opravit, protože 
není v tak špatném stavu. Potřebuje ale co nejrychleji 
nouzové zastřešení. Žár ohně byl tak vysoký, že strop 
druhého patra (podlaha půdy) nevydržel napětí, popras-
kal a zřítil se. První patro ale vydrželo, neboť se po celé 
jeho délce táhly pevné klenby a nebylo ani promočené. 

A tak se začalo s opravami. Bylo odstraněno ru-
misko a celý zámek byl vyčištěn. Správa státních lesů 
Vítkov darovala velké množství dřeva, které bylo 

v Loučkách zpracováno na trámy a v Rychvalticích 
u Místku zpracováno na prkna a desky. Jenže nic ne-
jde snadno! Člena MěstNV totiž napadlo zajít za jed-
ním architektem z Hranic poradit se, zda by nebylo 
lepší a rychlejší zámek neopravovat a mít tu místo něj 
něco nového…, modernějšího… A tím to začalo… 

Po požáru - fotoarchiv Z. Mateiciuc 

Dva a půl roku stál poničený zámek a chátral. Zdi 
nasáklé vodou se drolily a plesnivěly. Bez řádné do-
kumentace se MěstNV rozhodl. Zbourat. Přes stížnos-
ti, prosby a žádosti oderských občanů dali členové 
MěstNV povolat demoliční četu. Ta navrtala do spod-
ní části zámku - asi do výšky jednoho patra, velké 
množství otvorů na výbušné nálože. 

Odstřel oderského zámku - vrtání otvorů pro nálože 
foto Dominik Šíma 

Nastává den 7. červenec 1966. Slunce vstává nad 
obzor a čas nemilosrdně utíká. Den, kterého se všichni 
rodáci Oder děsili. Je 13.30 hodin odpoledne. Člen 
demoliční čety napojuje dráty vedoucí k náložím na 
demoliční stroj, a odpočítává… 10...9...8...7...6...5... 
4...3...2...1... lidé naposledy vzhlédli k poničenému, 
ale pořád krásnému zámku - o zlomek vteřiny později 
se ozvala rána a zámek zahalila oblaka prachu. Po 
zámku zbyla jen hromada kamení a cihel. Tyto zbytky 
byly buldozery shrnuty do parku. 

Tak skončila historie krásného barokního zámku 
v Odrách. Pro místní obyvatelé a        rodáky z Oder 
to byl veliký otřes. Nikdy nikoho nenapadlo, že by se 
po zámku mohla navždy slehnout zem. 

Stará sklepení zámku, která byla odstraňována ješ-
tě v roce 1970, se táhla po celé délce od kostela až 
k pivovaru,  takže  byla i  po celé  délce  zámku.  Byly 



 
Demolice zámku 7.7.1966 - fotoarchiv Z. Mateiciuc 

v něm pevné a veliké klenby. Sklep byl velice prostor-
ný a suchý. Sklepy byly odstraňovány tak, že do nich 
byly nahrnuty trosky zámku. Původně na tom místě 
mělo stát něco, co by nahradilo zámek. Něco, v čem by 
mohl sídlit i SNB (Sbor národní bezpečnosti), ale roz-
hodnutí se změnilo. Na místě zbořeného zámku byl po-
staven železobetonový, architektonicky nevýrazný a 
památkově nevýznamný obchodní dům „Odra“ spo-
třební družstvo Jednota, který měl původně stát na mís-
tě bývalého autodomu na náměstí. Obchodní dům byl 
slavnostně otevřený dne 27. října 1978 v 15.00 hodin. 
Roku 2008 si jej pronajímá společnost Hruška. 

Když komunismus padl, neznámý pachatel urazil 
hlavy sousoší Stalina a Gottwalda. Tento incident se stal 
v době, kdy údajně vypnuli proud, zřejmě jako pomsta 
za zničený zámek. Toto sousoší bylo v zuboženém stavu 
odstraněno teprve v roce 1990 bratry Mateicucovými. 
Dnes odpočívá na dvoře firmy Mateiciuc a.s. 

 
Bezhlavé sousoší – foto Oldřich Wagner 

Z celé původní stavby oderského zámku se docho-
valo velmi málo předmětů, které jsou v původním sta-
vu. Například zdobná kamenná růže, která byla umís-
těna nad hodinami ve štítě prostředního traktu. Byla 
zachráněna až z trosek zámku. 

Ukázku stavebního materiálu, z něhož byl zámek 
zbudován (cihly a tašky) si můžeme i dnes prohléd-
nout v klubovém depozitáři Historicko-vlastivědného 
spolku v Odrách a nebo v poslední baště na Pásové 
ulici v Odrách, která se dochovala, a to když požádáte 
pana K. Wiltsche. 

Před obchodním domem, za bývalým sousoším 
Stalina a Gottwalda, na travnatém plácku je mírná 
prohlubeň do země. Možná právě toto místo označuje 
místo, kde kdysi stála vysoká kruhová věž, která byla 
součástí hradu. 

Když se rozneslo, že se bude zámek bourat, posílali 
lidé z celé země na oderskou radnici rozhořčené dopisy, 
v nichž kritizovali toto rozhodnutí a uráželi MěstNV. 

„Z Literárních novin dozvěděli jsme se, že máme u 
nás nový Kocourkov. Ač pochybuji, že by tam byly 
schopni spáchat takovou nehoráznost, takový pirátský 
čin, jako se stal u Vás – zámek dobře stavěný ohrom-
ným nákladem opravený vyhodit do povětří.“ 

Jana Zábranská Kunštát na Moravě: „Vy že potře-
bujete v Odrách (místo zámku – pozn. red.) nový kul-
turní dům? Pro taková hovada kulturní, jako jsou 
ve vašem národním výboru, by byl prasečí chlívek 
přepychovou rezidencí!“ 
Čtenář Literárních novin, Praha: „Chcete nový kul-

turák, aby jste se měli kde k…t? Stát by vám neměl dát 
ani šesták! Celej národní výbor i s tím volem prokurá-
torem z Nového Jičína bych dal pověsit!“ 

Anonym: „Hergot, to se nenašel žádnej, kdo by 
vám to zatrh?“ 

Anonym, Praha: „V novinách jsem se dočetla 
o lumpárně a vandalství, kterého jste se dopustili tím, 
že jste dali zbořit krásnou stavitelskou památku – zá-
mek v Odrách. Vždyť vy blbouni nemáte o umění ani 
ponětí, proč se tlačíte na místa kterým nerozumíte?“ 

 

Zpracoval Ondřej Tomický s použitím těchto podkladů: 
- František Šustek: Zánik zámku a dalších památek v Odrách, 
VSNOJ, 46/1990, s. 22 – 33 
- František Musil a Miroslav Plaček: Zaniklé hrady, zámky a 
tvrze Moravy a Slezska, Libri Praha, 2003 
- Svědectví o oderském zámku pana Ladislava Bujnocha z Oder 
- František Spurný a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku, II. Severní Morava, Nakladatelství Svo-
boda Praha, 1983 
- Vlastivědný čtvrtletník Poodří, číslo 2/2000, Vydává Společ-
nost přátel Poodří Ostrava 
- Fotoarchiv Zdeňka Mateiciuca 
- Svědectví pamětníků požáru 



 


