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Poslední velká rekonstrukce náměstí v Odrách
Jelikož se delší dobu chystá rekonstrukce Masarykova náměstí v Odrách, dovolím si Vám připomenout poslední 
velkou rekonstrukci náměstí na historických fotografi ích z archívu města Oder. Velké fotografi e na prvních třech 
stránkách dokládají stav náměstí před rekonstrukcí a pocházejí z předprojektové dokumentace. U dalších fotografi í 
na následujících stranách, zobrazujících průběh samotné rekonstrukce náměstí, nám autor není znám, ale domníváme 
se, že jím může být dnes již nežijící fotograf pan Miroslav Pšenica z Oder. Z kroniky města a z podkladů stavebního 
úřadu jsme zjistili několik základních dat vztahujících se k této rekonstrukci. Naskenované fotografi e nebyly blíže 
datovány, takže jsme je seřadili jen podle předpokládaného postupu výstavby.
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První dvě fotografi e přibližují stav 
náměstí (tehdy Klementa Gottwalda) 
před rekonstrukcí a před rokem 1970, 
kdy většina plochy byla vyštětovaná 
(vydlážděna) kamennou dlažbou. Obě 
fotografi e ukazují dolní část náměstí 
při pohledu od parku. Za povšimnutí 
stojí několik detailů – tehdejší 
řešení vjezdu na náměstí se schůdky 
a zábradlím, hlavní komunikace přes 
náměstí byla obousměrná, na náměstí 
běžně parkovaly autobusy a nákladní 
automobily (valníky s přívěsy 
a dokonce i kafi lerní vozy). To by 
v současnosti bylo nemyslitelné. 
Před bývalou spořitelnou stojí tribuna 
připravená na nějakou politickou 
slavnost a v místě „autodomu“ ještě 
stojí původní domy.
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Další dvě fotografi e zachycují pohled na náměstí od Kostelní uličky a tehdejší vzhled kašny. I na nich jsou zajímavé 
detaily – např. užší chodníky, obvodová výsadba z javorů s kulatými (zastřihávanými) korunami, kašna byla obehnána 
řetízkem omezujícím přístup k ní. V době pořízení těchto fotografi í byly domy, v nichž se v současnosti nachází hlavní 
objekt radnice (č. p. 16, č. or. 25), před rekonstrukcí. Do dávné historie patří i tehdejší autobusy s přívěsnými vozy.
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Poslední dvě fotografi e pořízené před rekonstrukcí dokládají vzhled horní části náměstí. I na nich jsou zajímavé 
detaily – např. vlajková výzdoba u příležitosti nějaké oslavy tehdejších politických výročí, konzole s izolátory 
na fasádách po zrušeném el. vedení, zbytky po bývalé benzínové pumpě nad kašnou, zábradlí na chodníku u hotelu 
Max (tehdy hotel Družba).
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Následující stránky připomínají poslední významnou rekonstrukci náměstí v Odrách, která proběhla v letech 1974–
1977 (podle kroniky města byla rekonstrukce náměstí dokončena 4. listopadu 1977). Tři stránky dokumentují realizaci 
kanalizace podél severní strany náměstí. Z fotografi í vyplývá, že se na realizaci této stavby podíleli pracovníci z Oder – 
na několika snímcích jsou zachyceni i pracovníci tehdejšího Městského národního výboru. Tato stránka dokladuje 
provádění výkopů tehdejší stavební technikou (nepoužívala se hydraulika, ale lanový pohon lžíce) i značnou hloubku 
výkopu. V pozadí některých snímků je vidět park s tehdejším sousoším Gottwald -Stalin bez vyhořelého zámku, ale 
před stavbou obchodního domu.
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Jedna fotografi e ukazuje náměstí v době realizace kanalizace. Lešení u radnice dokládá zahájení stavebních prací 
naradnici. Další fotografi e přibližují ukládání potrubí nové kanalizace za pomoci autojeřábu. Tehdejší bezpečnost 
práce by se současnému Inspektorátu bezpečnosti práce asi moc nelíbila.
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Tato stránka přináší pětici fotografi í pracovníků podílejících se na rekonstrukci náměstí – tyto konkrétní fotografi e 
dokládají práce při zasypávání kanalizace. Možná na těch obrázcích i někoho poznáte.
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Poslední dvě strany na fotografi ích dokumentují rekonstrukci samotné plochy náměstí – zřízení nových vozovek, 
parkovacích míst a veřejné zeleně. Na této stránce první fotografi e zachycuje montáž semaforu u Pivovarského šenku 
na Hranické ulici pro regulaci dopravy na Potoční ulici v době úplné uzávěry průjezdu náměstím. Další snímky 
zachycují práce na hlavní komunikaci procházející náměstím. Jedná se o odbagrování vozovky a o stav po pokládce 
základních vrstev nové vozovky. Na fotografi i vjezdu na náměstí je v pozadí vidět dům stojící v místě tržnice, 
který již nestojí. A na záběrech položených nových vrstev budoucí vozovky můžete v pozadí (v parku) vidět nově 
budovaný obchodní dům Odra.



-790-Školství, volný čas

Poslední strana zachycuje práce na plochách náměstí. Na snímku s vysokozdvižným vozíkem je v pozadí patrná 
zeď domu odhalená odbouráním domů v místě současného autodomu (nynější prodejny smíšeného zboží). Naopak 
na snímku s míchačkou je v pozadí vidět nově zrekonstruovaný objekt pro budoucí (= stávající) radnici. Snímek dolní 
části náměstí zachycuje při práci kameníka – pana Františka Kostku z Jakubčovic n. O. Poslední fotografi e ukazuje 
vjezd na náměstí v době těsně před dokončením celé rekonstrukce. V pozadí je opět vidět dnes již neexistující dům 
v místě tržnice a v parku zařízení staveniště nového obchodního domu Odra.

Závěrem děkujeme stavebnímu úřadu i odboru kultury a školství Městského úřadu Odry za pomoc při vyhledání 
některých podkladů a opět Vás vyzýváme k zapůjčení podobných dobových fotografi í pro nově budovaný archiv 
města. Pokud budete ochotni své dobové fotografi e zapůjčit k naskenování, obraťte se, prosím, na nás (Historicko-
-vlastivědný spolek Odry) buď v Katovně v Odrách v aktuální otvírací době, nebo na odbor kultury a školství 
Městského úřadu Odry sídlící v budově Muzea Oderska na ulici Kostelní v Odrách. Předem Vám děkujeme.

Petr Lelek, jednatel Historicko -vlastivědného spolku v Odrách


