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Odry a 1. světová válka
V červenci tohoto roku uplyne 100 let od vyhlášení války Rakousko-Uherskou monarchií Srbsku. 
Historický sled událostí, politické tlaky, smutné události v císařské rodině a další vlivy otevřely konfl ikt, jaký 

dosud zeměkoule nezažila. Tento světový konfl ikt postihl hluboce i naši zemi. Ve válce bylo nasazeno kolem milionu 
našich občanů (nejen Čechů, ale i Němců, Slezanů,…) a odhaduje se, že 180 tisíc jich padlo. Není přesně zachyceno, 
kolik lidí se vrátilo postižených na doživotí. Lze ale říci, že většina mužů ve věku od 18 do 50 let se s válkou nějak 
potkala. Válkou byla zasažena i většina rodin: hlad, nenaplněná čekání na milované otce, syny, manžely, návrat 
vojáků postižených psychickými problémy, podlomení důvěry v autoritu státu i velení, to vše pod tíhou osobních 
zkušeností. Je také potřebné uvést, že v rovině jednotlivců na všech stranách konfl iktu prokázala řada lidí  obrovskou 
odvahu a mnozí nabídli svůj život za svoji zemi, spolubojovníky, přátele a rodiny. Jim bezesporu patří ocenění a úcta.

Ale jak se odrážela tato válka v jednotlivých regionech? Vraťme se proto do Oder v letech 1914 až 1918 a sledujme 
zde probíhající události a život obyvatel. 

Po vyhlášení války 28. 7. 1914 požádal okresní úřad 
v Opavě obce, aby připravily prostory pro ubytování 
raněných. Už 12. srpna 1914 oznámila obec Odry, že 
pro umístění raněných a nemocných jsou k dispozici 
následující zařízení:
• nemocnice s 30 lůžky, která může být v případě nouze 
rozšířena na 50 lůžek
• v zámku je připraveno tři až deset místnosti, do kte-
rých je možno umístit 100 lůžek, stísněně až  120 lůžek

• v továrně fi rmy Schneck a Kohnberger (pozdější Op-
timit) jsou k dispozici tři místnosti s možností umístit 
50 – 60 lůžek
• městská infekční nemocnice s 12 lůžky, přednostně 
pro nemocné nakažlivými nemocemi

Pokud by to nepostačovalo, byl by k dispozici ještě 
pavilón na kluzišti a hala na Střelnici1. Obec rovněž 
nabídla k dispozici svého městského lékaře dr. Raimunda 
Kunze se zdravotnickou podporou . 

100 let od zahájení 1. světové války, úvodní obrázek. Foto Bilderwelt, Hans Hildebrand
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Odry, situační plán umístění vojska a nemocných v roce 1914 až 1915. A - nadační nemocnice čp. 375, B - infekční špitál 
čp. 383, současně obytný dům, C - fi rma Schnek & Kohnberger, budova čp.391, D -  bývalá budova Střelnice, současně 
autobusové nádraží, E - oderský zámek, současně obchodní dům Odra, F - chlapecká škola čp.92, současně LŠU, G -  
bývalá restaurace Adler, současně rozestavěná budova kina, H - dívčí škola, současně střední škola Svaté Anežky čp.249,  
I - společný hrob obětí 1. světové války na oderském městském hřbitově, sekce IX, J - Dělnický dům
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Už 30. srpna 1914 dorazil do Oder po železnici 
lehce zraněný, ale těžkou úplavicí oslabený poručík 
Rudolf Köhler. Zvěst o příjezdu zraněného důstojníka 
se velmi rychle ve městě rozšířila. Stovky lidí spěchaly 
na nádraží, množství jich stálo kolem cesty od nádraží 
k nemocnici, aby viděli prvního raněného. Záchranná 
služba hasičů, která prováděla jeho přepravu do 
nemocnice, použila lsti, aby zamezila nepříjemnému 
rozrušení nemocného. Odvedla pozornost davu tak, že 
jela s prázdným záchranným vozem až k nemocnici, 
aby následně bez pozornosti dopravila nemocného do 
infekční nemocnice. Zde musel být zvědavcům násilím 
zamezen vstup. V každém případě tato událost vyvolala 
trapný dojem a starosta města Heinrich Schenk příští den 
považoval za nutné poslat přednostovi železniční stanice 
v Odrách následující úřední dopis: „Aby bylo zamezeno 
takovýmto shromážděním zahálčivých diváků na nádraží 
v Odrách, jak tomu bylo včera, žádám Vás, abyste zde 
podepsanému vždy oznámil příjezd nemocných nebo 
raněných vojáků prostřednictvím zapečetěného dopisu 
a zaměstnancům železnice nařídil přísnou mlčenlivost.“

Obcemi ležícími okolo železnice byla pro raněné 
organizována občerstvovací služba. Proto se 3. září 1914 
obrátilo obecní představenstvo Suchdolu nad Odrou 
na představenstvo města Odry s prosbou o peněžitý 

dar nebo potraviny s odůvodněním, že přicházejí další 
ranění vojáci, které je nutno zaopatřit. Obec věnovala 
dar 50 korun.

Dne 22. října 1914 dorazil večerním vlakem do Oder 
první větší transport 66 raněných z náhradní nemocnice 
v Hranicích na Moravě. Vojáci zapůsobili na dav stovek 
lidí hlubokým dojmem. Ranění, převážně Maďaři, byli 
ihned umístěni. 25 mužů přijala nemocnice, 41 mužů 
bylo uloženo v továrních prostorách fi rmy Schneck 
a Kohnberger. Lékařskou službu zajišťoval Dr. Raimund 
Kunz3. Paní Karoline Gerlich4 se starala v kuchyni 
o blaho vojáků. Pro vojáky v továrních prostorách byla 
přijata kuchařka za tovární náklady.

Dne 29. listopadu 1914 dorazilo dalších 57 nemocných 
nebo zraněných vojáků z Hranic a 12. prosince opět 
10 raněných, mezi nimi 5 těžce raněných. Byli umístění 
v nemocnici. Dne 26. prosince 1914 byla uspořádána 
v oderských náhradních nemocnicích vánoční nadílka. 
Po zpěvu vánoční písně pronesl více-děkan Johann Bača 
proslov. Od fi rmy Schneck a Kohnberger obdržel každý 
voják 3 koruny, 30 cigaret a balíček doutníků. Paní 
Karoline Gerlich zjistila další přání vojáků, která podle 
možnosti potom splnila. Podle novinových zpráv bylo 
v té době ze 110 lůžek, která byla v Odrách k dispozici, 
80 až 90 lůžek obsazeno.

Odry, Dr. Raimund Kunz2 a Karoline Gerlich zajišťovali se 
svým týmem ošetřování i potřeby raněných a nemocných. 

Odry, první budova na levé straně ulice Bahnhofstrasse 
(Třída 1.Máje) je restaurace Adler (G), v současně 
rozestavěná budova kina. 
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Odry, továrna Schnek & Kohnberger, dům čp.391 (C). Odry, infekční špitál, dům čp.383 (B).  

Odry, budovy bývalé Střelnice (D),  v současnosti autobusové nádraží.

Odry, vojáci s ošetřujícím personálem nadační nemocnice v roce 1915.
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Od 1. března 1915 do 8. února 1916 se v Odrách šikovaly 
a připravovaly do bojů jednotky polních myslivců. Mužstvo 
5. praporu5 bylo umístěno v sále restaurace Adler6, v zámku 
a v Dělnickém domě. Poskytnout místnosti pro ubytování 
musela i škola ve městě a klášter. Myslivci měli cvičiště 
na loukách u obory - Tiergartenu7, cvičné střelby se konaly 
v Mlýnském údolí a pro zákopnický výcvik byl pronajat 
pozemek na Pohořském kopci. Velitelem praporu byl setník 
Tedesco, později setník Karpíšek, který udržoval dobré 

vztahy mezi vojskem a civilním obyvatelstvem. Z Oder 
odešlo přímo na frontu deset pochodových rot. Odjezd 
byl vždy doprovázen výzdobou domů města vlajkami. Za 
zvuku hudby veteránů pochodovaly  roty k vlakovému 
nádraží a pokud bylo pěkné počasí, doprovázelo je 
obyvatelstvo až na místo. Dne 8. února 1916 pak opustila 
poslední jednotka 5. praporu polních myslivců město. 
Prapor nastoupil na náměstí a po provolání slávy spojeným 
panovníkům následoval jeho odchod na nádraží. 

Odry, nástup vojska 5. praporu myslivců, 9. pochodové roty  na náměstí, duben 1915. 

Pacienti 5. praporu polních myslivců před nadační nemocnicí v Odrách (A), 1915.
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Odry, nástup vojska 5. praporu myslivců  na náměstí před odchodem na frontu v srpnu 1915. 

Odry, nástup vojska 5. praporu myslivců, 10. pochodové roty na náměstí v květnu 1915.
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Když se v roce 1916 začal projevovat nedostatek 
mědi pro válečné účely, byla obcím nařízena demontáž 
kostelních zvonů8. Také v Odrách byly 3. června roku 
1916 demontovány následující zvony:
• dva městské zvony z farního kostela sv. Bartoloměje
• jeden zvon ze hřbitovní kaple o váze 41 kg

Z kostelní věže farního kostela byl demontován velký 
zvon o váze 875 kg z roku 1789 a musel být odevzdán 
i druhý zvon, pocházející z roku 1790 o váze 135 kg. Oba 
zvony byly odlity zvonařem Stanke v Opavě. Demontáž 
zvonů provedl stavitel Schebesta z Opavy s několika 
vojáky. Později byly demontovány ještě další čtyři zvony:
• mešní (sanktusový) zvon z farního kostela z roku 
1795, váha 66 kg 
• požární zvon z farního kostela z roku 1793, váha 18,5 kg
• zvon ze hřbitovní kaple z roku 1719 o váze 20 kg
• zvon z nadační nemocnice o váze 22,5 kg.

Musely být obětovány i cínové píšťaly varhan. 
O jejich odevzdání existují dva protokoly ze 17. 10. 1917. 
Kde byly uloženy však není známo. Odevzdané píšťaly 
vážily 87 kg9.

O demontáži prvních tří zvonů píše oderský očitý 
svědek: „3. června 1916, v sobotu odpoledne o půl druhé, 

byly sňaty dva ze čtyř zvonů z věže farního kostela, a to 
nejmenší zvon nazývaný Hansel – Honzík a dále největší 
zvon nazývaný Sühnglocke – zvon pokání (usmíření). 
Zvony byly spuštěny z lešení na povoz obchodníka s uhlím 
Brosche taženým dvěma koňmi. Za zvonění zbylých zvonů 
byly oba zvony z farního kostela a jeden zvon z pohřební 
kaple odvezeny na nádraží. Věčná škoda nad ztrátou 
těchto zvonů s dokonalým souzněním, jaké nebylo slyšet 
široko daleko. Při odvážení zvonů nezůstalo ani jedno 
oko suché“.

Válka ztěžovala život i civilnímu obyvatelstvu. 
Již od roku 1915 bylo v Odrách zavedeno přídělové 
hospodářství, které omezovalo zásobování lidi 
potravinami na minimum. Ze základních komodit to bylo 
1400 gramů moučných výrobků a 150 gramů masa na 
týden na osobu, 1 kg cukru a 125 gramů kávy na měsíc 
na osobu. Přes zavedení potravinových lístků  na chléb, 
maso, tuky, mýdlo, petrolej pro svícení, cigarety a další 
se však většinou na poslední obyvatele stojící v řadě 
nedostalo10. 

Na brambory a mléko příděly nebyly stanoveny. 
Zásobování brambor však probíhalo s velikými potížemi 
a rostoucími cenami. 

Odry, demontáž zvonů z kostela sv. Bartoloměje, 1916.
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Vysvětlivky:
1 Název „Střelnice“ podle výcvikového střediska oderského střeleckého spolku, dnes území autobusového nádraží. 
2 Dr. Kunz měl k dispozici 29 vyškolených zdravotních sester.
3 Dr. Kunz byl otcem Christine Kunz, provdané za továrníka Josefa Gerlicha - syna Gustava a Karoliny Gerlich.
4 Karoline Gerlich, rozená Waschka byla manželkou továrníka Ing. Gustava Gerlicha.
5 Pátý prapor polních myslivců (moravskoslezský) spadal do 24. pěší brigády, dislokované na východní frontě, 

účastnil se i bojů u Zborova. Velitelství praporu bylo v italském Tarvisiu. Doplňovací obvod - Olomouc. 
Národnostní složení praporu - Němci 39%, Češi 25%, Poláci 11%.

6 Restaurace Adler, dnes rozestavěné kino na ulici 1. Máje.
7 Obora Tiergarten - oblast okolních luk a v minulosti zaniklých oderských rybníků (Emauzský a Vraženský rybník). 
8 V případě zvonů bylo odevzdáno celkem 1178 kg barevných kovů, při ceně 4 Kč za kilogram. 
9 Píšaly byly vykoupeny za 1559 Kč
10 Zavedené potravinové lístky: chléb od 4.dubna 1915, tuky od 7.září 1916, maso od 23.září 1916, káva od 21.června 

1916, cukr od 21.března 1916, uhlí od 4.listopadu 1917, svíčky od září 1917, petrolej a mýdlo od počátku roku 1917.
11 V listopadu 1918 bylo v Odrách zaznamenáno již 178 ks koz oproti 24 ks v květnu 1916.
12 Alois Vanzin (*1868 Feltre, Itálie/ 1927 Odry, Dělnická ulice č.p. 229). Jeho fi rma postavila silnice Odry - 

Dobešov, Odry - Pohoř, Odry - Vítovka, Odry - Dolní vražné a další.

Použité prameny:  
Boehm Johann: Gedenbuch der Stadt Odrau. Odrau, 1929.
Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce. 1.Díl, 2.Díl, 3.Díl. Libri Praha, 2014. 
Gilbet Martin: First World War. London 1994. (Český překlad, BB/art s.r.o., Praha, 2005).
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, Folgen No.62/1959, Seite 10 - 11.
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung, Folgen 1976, Seite 126 - 128.
Matrika zemřelých 1905-1932, Odry, ZA Opava, i. č. 11723, sig. Od I 41. 
Dobové fotografi e - archiv muzejního spolku Rolleder Odry, o.p.s. a web. stránky Trans-Siberian Photogallery. 

První dva válečné roky v zásobování mlékem byly 
uspokojivé, ale od května 1916 začal dodavatel určený 
pro Odry zásobovat i Opavu. V červenci roku 1916 byl 
proto doporučen i rozvoj chovu koz11. Od roku 1917 bylo 
už zásobování mlékem katastrofální, kvetl černý obchod 
hlavně s máslem a 5. června roku 1919 proběhla v Odrách 
demonstrace ve věci zásobování města mlékem. 

V říjnu 1916 byl dokonce omezen i výčep piva. Pivo 
se mohlo čepovat ve všední dny jen od 19 do 22 hodin. 
V tomto čase mohla dostat jedna osoba jen dva půllitry 
a mimo výčep se mohl prodat na domácnost jen 1 litr piva.

V roce 1915 vstupuje Itálie do války na straně Dohody 
a italští státní občané na území Rakousko-Uherska se tak 
stávají pro monarchii bezpečnostním rizikem. Okresní 
hejtmanství v Opavě proto vydává výnos, podle kterého 
mají podléhat přísné kontrole následující italští státní 
občané, bydlící v Odrách: Alois Vanzin12 - významný 

stavitel horských silnic na Odersku, Anton Piazza, Leo 
Bellandi, Franz Arcandeli a Anton Messanzago. 

Stavební fi rma „Alois Vanzin” byla postavena pod 
nucenou správu a i když měla velké zkušenosti se 
stavbou horských silnic, nezískala už do konce života 
Aloise Vanzina žádnou větší zakázku.

Rozsáhlost tohoto tématu a prostorové omezení ve 
zpravodaji nás vedlo k tomu rozdělit téma do dvou 
částí. Příště se budeme zabývat bolestivější stránkou, 
kterou přináší každá válka, obětem na lidských 
životech. Ale nebude to jen o těch, kteří se nevrátili. 
Uvedeme i  příběh oderského občana Johanna Antonna 
a jeho návrat do vlasti.

Článek  připravili členové HVS v Odrách.
Překlady  německých archivních materiálů  Karel Gold,

text článku  Pavel Kašpar st., 
dobové fotografi e: E. Mateiciuc a  Pavel Kašpar st.,

Logo stavební fi rmy Alois Vanzin. Výstavba silnice z Oder do Dobešova.


