
Toulky rodáků Orlovou 



    Neoficielní znak Orlové                                      do roku 1970. 



Zbytky kamenolomu u náměstí z něhož byl pravdě- 
podobně použit kámen ke stavbě původního kostela z 

roku 1466. 



Schody k bývalému domu nadučitele Josefa Bílého z dívčí 
školy na náměstí. Po jeho smrti zde bydlely jeho 2 dcery. 



     Nová školka na místě domu č.p. 271 
regenschoriho Bílého za domem s  

obchodem  sklo porcelán  
pana Machka. 

Invalida Machek – prodejce losů 





Ve staré Orlové vládla secese a funkcionalismus. 





Že by rokoko? 
1903 



Původně železářství p. Vaňatky. 



Jen drogerie MAREK 
přežila do dnešních 
dnů a udržela si svou 
pověst. 



4. působiště pošty v Orlové 



Chodník na hlavní třídě kolem zámeckého (nemocničního) 
parku nikdo neudržuje. Pro koho taky? Ale ani v Orlové Lutyni 

na tom nejsou lidé lépe !!!  Jak to dělají v jiných městech? 



Betonový plot kolem zámeckého 
(nemocničního) parku byl snížen o 2/3. 



Dům Spotřebního 
družstva Včela. 

Tady byla mosazná včela, než ji někdo 
ukradl. Zůstal jen otisk. 



Zůstal jen otisk ... 



Proč ten krásný dům někdo neopraví? 

Rub 



Tady byla prodejna 
hraček atd. 



Třetí působiště pošty v Orlové z r. 1932, dle plánů 
ing. Bedřicha Adámka z Prahy, nyní sklad. 

 

Bývalý vodárenský dům nad poštou je v daleko lepším stavu. 



Vodárenský dům nad poštou postavil stavitel  
Trubka dle plánu stavitele Kabátka v r. 1937  



Dům Dr. Aufrichta 

Co s domem zamýšlí nový majitel? 
Snad tu nebude další ubytovna pro sociálně 
slabé! 



Sv. „obrozek“ 
pod býv. kolonií 

Mühsam. 
Naproti byl 

zázračný 
pramen. 

Nepřizpůsobiví ukradli před 
asi 15 lety litinovou ohrádku.  



Tudy jezdila tramvaj z náměstí na Kopaniny 
a opodál vlevo měla zastávku. 



  Jáma Mühsam v r. 1890. Nakreslil Jan Konečný. 

Před léty jsem obrázek překreslil. 

Jan Konečný 
1876 - 1970 



Orlovský rodák, konstruktér Jan Konečný, zachytil v r. 1895 bourání komínu jámy Mühsam.  

Zvěčnělý komín lehl … 

Jan Konečný 1896 



Lokálka jede Třanovského ulicí od Mühsamu k evangelickému 
kostelu.                                             Trať byla zrušena 18. 7. 1966. 



Postaveno 
1861 

Vysvěceno  
1862 

Kostel Slezské 
církve evangelické 
augsburského 
vyznání postavený 
ve stylu 
romantického 
klasicizmu. Oltář 
je dílem řezbáře 
Nitry z Horních 
Bludovic. Věž má 
tři zvony z roku 
1918 od firmy z 
Lipska.  



Lapidárium na zrušeném evangelickém hřbitově. 



Kříž Javorků 
- 

Pochválen buď Pán 

   Ježíš Kristus 
Buď pozdraveno  

nejsladší srdce Ježíš 
i sladké srdce Maria. 

 
S pomocí Boží vystavil tento kříž 

Jan Javorek  
Jan Javorek byl bratr mé prababičky. 



Doplněná mapa o staré kutné jámy z mapy.cz 

Evangelický kostel 



2001 



Letitý strom u trafostanice na Kopaninách u kolonie finských 
domků u Pytlíkových stávků dožil a musel být skácen. 



Jeden z Pytlíkových stávků na Kopaninách se 
mnohonásobně zvětšil vlivem poddolování. 



Betonový most v 
Pytlíkových Stávcích je 
na pěšině k bývalé nové 

sokolovně. Pěšina 
zarůstá a most někdo 

„rozebral“. Však 
„Gádžové“ postaví nový.    

Březen 2007 



Fotbalové hřiště u bývalé nové sokolovny zarostlo stromy. 

1973 





Bývalé koupaliště, nyní klubovna Myslivců. 

Myslivosti zdar! 



Bývalé koupaliště, v popředí bylo dětské brouzdaliště. 



Zarostlá cesta přes „Liščok“. 



Tzv. hrádek s vylámaným cimbuřím v Liščoku. Byl to 
betonový zemní vodojem vodovodu do nemocnice. 



Výrostci z kolonie finských domků na Kopaninách zničili co se dalo. 
V kartuši byl pravděpodobně letopočet 1902, rok rekonstrukce. 





Finské domky na 
Kopaninách pod 

Masarykovou 
základní školou až na 

tři zmizely.  
Do oblasti lidé sváží 

odpadky. 
 
 



Zasypaná jáma Caroli pod bývalou Masarykovou školou 
na Kopaninách. 



Jáma Caroli ve svých počátcích. Žentourem otáčeli 4 muži. 
Podle pamětníků nakreslil pravděpodobně koncem 19. stol.  

                                               Jan  Konečný. Před léty jsem překreslil. 



Z bývalé kolonie finských domků zůstaly jen 3 



Nájemní dům na konci 
ulice Dr. M. Tyrše. 



Poslední dva domy Červené kolonie na Kopaninách. 



Majetek RPG – polovina domu je prázdná! 



Tento dům patří ke kolonii na Pogřebjunce. 



Zbytky 
kolonie na 

Pogřebjonce. 







Za stromy bylo fotbalové hřiště SK Slávie Orlová. 



Hřiště SK Slávie Orlová, od r. 1949 TJ Baník Doubrava osiřelo. 

1933 



Hasičská zbrojnice z roku 1926. 



Bývalá klubovna záhradkářů, nyní postižených. 



Zábradlí z počátku 20. století 
bylo na hodně místech v 
Orlové. Nepřizpůsobiví je 

všechny dokázali zužitkovat.  



Dům hudebníka Hajchla je již prodaný. 



Restaurant Letiště na Obrokách.  
Vlevo od cesty jsou Obroky v Orlové, vpravo je Rajčula v Porubě.  



Dům č.p. 4 na Obrokách původně Sagitariusů.. 



Dům č.p. 282 na Obrokách původně  
mlynáře Josefa Durčáka. 



Č.p. 607 Mohwaldů  
     na Obrokách. 



Dům za kostelem č.p. 3 kdysi zahradníka Sagitariuse.  
Dům č.p. 2 byla kdysi myslivna u zámku. 

Sagitarius latinsky znamená střelec, potažmo hajný.  

Má se zato, že orlovští Sagitariusové (Santariusové)  

jsou potomky hajných z lesů orlovského opatství  

Benediktinů. Později asi zůstali ve službách  

evangelické vrchnosti, protože jejich domy jsou  

v těsné blízkosti zámku a mají nízké číslování. 



Na místě zděného domu za kostelem č.p. 80 stojí roubená stavba  
č.p. 1234. Tak se do Orlové znovu vrací původní architektura.  

Dům č.p. 80 se stodolou  v roce 2005. 

Taky zde bydleli Sagitariusové. 

Podle starých map přibližně na tomto  

místě stála dřevěnice s rozsáhlým  

pozemkem. Ten se později rozdělil na  

dvě poloviny. Na 2. polovině se pak  

postavil dům č.p. 3. Toto číslo muselo 

být přeneseno z jiné části Obroků.   



Potok Račok protékající zámeckým parkem.  
Opodál měli lékaři z nemocnice tenisový kurt. 



Věčný oheň v Orlové uhasl a zarostl jako v pohádce o Šípkové Růžence. 
Probudí se zase někdy stará Orlová? 



Zasypaná Jáma Georgi II - věčný oheň. 



Jáma Georgi II pod dubem.  
   Podle vyprávění pamětníků nakreslil pravděpodobně v roce   
   1926 Jan Konečný.                                  Před léty jsem překreslil. 

1926 ? 



Bývalá prodejna papírnictví. 



Tady byla prodejna elektrospotřebičů. 



Bývalý mléčný bar a samoobsluha,  
nyní Stavebniny Spurný. 



Lapidárium 
v parku u 

katolického 
kostela. 

Richard sv. pán 
z Mattencloitů 

na Orlové 
narozen 18. 

prosince 1829 
zemřel 12.5.1888 

 



Novogotika Postaveno 
1905 

Vysvěceno 
1906 

 

Presbytář kostela 
z roku 1466 je 

nejstarší 
stavební 

památkou v 
Orlové. 

Římskokatolický 
farní kostel 

Narození Panny 
Marie.  

Již na počátku 
13. století zde 
stála dřevěná 

kaple postavená  
opolským 
knížetem 
Měškem  

(1163 – 1211). 
Zde také vzniklo 
nejstarší poutní 

místo na 
Těšínsku. Základní kámen 



Původní dům a obchod  
obchodníka Vaňatky. 

2005 



Na louce v popředí donedávna stála budova hostince Harenda s 
dalšími obchody a bytem postavená v r. 1906. V tom samém roce 
se v sále hostince poprvé v Orlové promítalo. Produkci krátkých 

filmů prováděla kočovná kinematografická společnost. 



Do centra staré Orlové se nesměle vracejí obchody, které 
byly do r. 1990 vyhlášené.  



Bývalý Hotel Stern (Hvězda) je upravený k bydlení. 



Kola - šicí stroje na konci ulice jsou prázdné. Budovu postavil 
pan Špicar a měl tam železářství. V podnájmu bylo řeznictví 

pana Růžičky. V poschodí byla ordinace MUDr. Kroczka. 



Domek železničního skladu - pozůstatek nádraží. Za ním 
byla železná lávka pro pěší na Kamenec a k jámě Žofii. 

 Dům v pozadí z 2.  
 strany v r. 2017. 



Skladiště na nádraží v Orlové. 



Protiletecký kryt na místě pokusné 
kutné šachty proti skladu u nádraží 

je zazděný. Byl zde příruční sklad 
zeleniny. 



Místo železných dveří je 
tu betonová deska. 





Bývalé městské jatka. 



Tady je již Poruba. 



Kamenec - typický dům ze začátku 20. století. 



Bývalá jáma Žofie. 
Za plotem je již Poruba. 

 

Za branou vpravo byl v 19. století kamenolom.  



Pohled na katolický kostel z Kamence. 



Bývalý železničářský dům, nyní ubytovna. 

2007 



Bývalý dům Špicarů, nyní v držení kolotočářů.  



Pohled z Kamence na opěrnou zeď asi z kamene z lomu na Kamenci. 
Podpěrný pilíř a nový betonový věnec po kuřavce v r. 1999. 



Důlní vlivy, údajně kuřavka.  

Boční opěrná zeď byla zesílena dole betonovou podpěrou, nahoře novým  
betonovým věncem. Kamenné kvádry byly vyspárovány a asi zpevněny i zevnitř. 



 

Základní kámen domu z lomu na Kamenci. 



Bývalá čistírna - typická secese , tady bydlel strýček.. 



Některé domy 
se nezadržitelně 

rozpadají. 

2005 



Tak tuto secesi 
už nikdo 
neopraví. 



Demolice, nebo snad rekonstrukce? 

Doplnění z března 2017. 



Sousední dům č.p. 14 je v ostrém kontrastu. 

V roce 909 postavil stavitel  

Přikryl pro Dr. Františka Tichého.  

Číslo bylo přeneseno ze zbourané dřevěnky na 

Kopaninách.  



 Zubní lékař Dr. Karel Poledník postavil v r. 1930 

za klášterní školou obytný dům s ordinací a 
bytem dle plánů arch. Sítka z Poruby.  

Stavbu provedl stavitel Hamrlík z  
Lazů. Má č. 912 a je to první dům v 
 Orlové s rovnou střechou. 



Domy na cestě k jámě Žofii. 





Dům postavil Ant. Kania asi v r. 1911 







Aspoň jedno fotbalové hřiště na okraji staré Orlové přežívá. 



Bývalá klášterní škola Kongregace Milosrdných sester  
sv. Karla  Boromejského s křížem Szeligů z r. 1885. 

 

Kříž 



Původní schodiště ke klášterní škole. 
Kámen je z bývalého lomu na Kamenci. 



LAUDETUR 
JESUS 

CHRISTUS 
 

FUNDATORES 
FRANCISCUS ET BARBARA SZELIGA 

1885 

 



Potraviny u „kláštera“ nepřežily zbourání Klášterní kolonie. 



Hostinec postavil 
Eliáš Barber 

 v r. 1912. 

Od doby co je zbourána Klášterní kolonie je restaurace zavřená. 



Po Klášterní kolonii zůstaly jen schody a cesty. 



     Stavbu kaple v roce 1934 na katolickém hřbitově    financoval Gabriel Olšar z 
Poruby. Byl důlním měřičem na Nové jámě.    Kapli    postavil stv. Přikryl z Poruby.  



Vincencie Prausova, zem. v Orlové 5.6.1880 ve stáří 67 let.  
Byla tetou Aloise Jiráska, který ji popsal v I. díle Pamětí.  

Hrob byl od r. 1948 v péči MNV, nyní je M. úřadu Orlová. 
 

Hrob před 100 lety. 

   Současnost 
 

Pomník se nyní  
podobá viklanu a 
je skoro nečitelný. 
Přibyla jen deska z 
terasa.  Někdo ale  
přece dal na hrob 
květináč.  
Hrob Prausů patří  
k nejstarším na  
zdejším hřbitově. 



Na orlovském hřbitově není mnoho takto 

starých hrobů z 19. století. Původně tyto 

hroby byly na starém hřbitově u evange- 

lického kostela, kde katolíci přestali 

pohřbívat v r. 1900 a evangelíci r. 1926.  

I naši předci byli původně pohřbeni na 

starém hřbitově. Hřbitov je zde od r.1900 



 
Nejstarší pomníky byly 
litinové. Poslední z nich 
ukradli nepřizpůsobiví 
přibližně před 12 lety. 
Nejprve zcizili Krista a 

zanedlouho celý 
poškozený kříž. 

Fotografie je pořízena v 
roce 2002. 

 



Hrob orlovských 
kněží řádu sv. 
Benedikta z 
Broumova. 





Pomník obětem důlní katastrofy na Nové jámě v Lazích.  



Pomník obětem při přípravě plebiscitu na Těšínsku a padlým legio- 
nářům v tzv. sedmidenní válce při dělení Těšínska koncem ledna 1919. 
Nahoře je původní pomník z r. 1928 se slezskou orlicí, kterou odstranili 

Poláci po obsazení českého Těšínska dne 10.10.1938 a rozdrtili ji na štěrk.  



Zahynuvší židovští spoluobčané za 2. světové války. 



   Restaurace U Štefka v Zimném Dole. 

      František Ježíšek z č.p. 49 v Zimném Dole postavil v roce 1910 na svém pozemku u kolonie za 
 hřbitovem dům č.p. 622. Stavbu provedl stavitel Přikryl. Ježíšek otevřel v domě hostinec. V roce  
1922 převzal provozování hostinské koncese jeho synovec Ludvík Vicherek, který také v roce 1928 
 celou nemovitost koupil. Již v roce 1922 přistavil k hostinci velkou prosklenou verandu, v r. 1937 
 ji rozšířil, přistavil jeviště a kuželnu, verandu opatřil heraklitovým obložením z obou stran, čímž  
vznikl slušný sál. V roce 1956 přesídlil do Čech a hostinec koupil František Kromný. Hostinec pak  
provozoval RaJ. V současnosti je opět v soukromých rukách. 



Bývalý obchod č.p. 704 v Zimném Dole. 
Podle čísla byl postaven v roce 1912. Secese rekonstrukcí utrpěla. 

2007 

  CK TRAFIKA 



Obchod z veřejné prádelny u kolonie v Zimném Dole. 

Vpravo jeden ze dvou jednopatrových domů  
postavených stavitelem Hamrlíkem z Lazů  
v roce 1921 u starobince „Altenhiem“ . 



Čtyři domy starobince „Altenhiem“ z r. 1912 postavil 
stavitel Jureček z Ostravy. 



Josef a Jana Konderlovi postavili v r. 1905 obytný dům s obchodem v Zimném Dole. V roce 
1909 prodali dům Alfredu Krzystkovi, který přistavil v roce 1912 sál a otevřel hostinec. Po 

jeho smrti r. 1924 koupil objekt potravinový spolek v Lazích. V sále však byla zřízena polská 
školka. Od r. 1961 zde byla česká školka. Nyní se v sále a přístavbě šijí pracovní oděvy atd.    

  Bývalý hostinec „Krzystek“ č.p. 332 v „Zimném Dole“. 
 



Hraniční kámen v sadu mezi Lazy a Orlovou. 



Podchod pod cestou Ostrava – Karviná uleví pěším, ale 
motoristé si musí vystát zelenou v kopci na křižovatce. 



Benzinová pumpa byla na staré cestě Ostrava – Karviná. Nyní je pod 
novou cestou a musí se sem zajíždět. Okolní domy jsou zbourané a 
pumpa měla taky na mále. V podzemních cisternách se objevila voda v 
benzinu, ale asi to měli na svědomí nepoctiví pumpaři. 



 
 
 

Správní budova bývalé cihelny OKD, původně Barona 
Mattencloita z r. 1890, byla přízemní a do patra byla  

vyzděna po požáru cihelny v únoru roku 1938. 
 



Na místě hliniště cihelny vznikl rybník. 



V „Gliňoču“ zůstalo jen torzo Kosé jámy. 



3. rybníček v kaskádě pod pramenem vytékajícím z Krajinových olšin v 
Lazích, který byl sveden do vodovodu pro folvarček (statek) vrchnosti na 

místě dnešní benzinové pumpy u cesty Ostrava - Karviná.  



Nejhorší křižovatka v Orlové! 



Bývalý hostinec Kosiec s obchody. 



Dům č.p. 70 na němž v r. 1836 seděl Hanák je asi nejstarší dům v Orlové 
v relativně původním stavu. Ve zdivu má i vepřovice. Zajímavé je žudro.  



Nenápadné stavení na dvorku č.p. 70 byl fotoateliér a 
zámečnická dílna. 



Původně domek hradláře na Báňské dráze. 



Původně dům ředitele městské spořitelny Mezery – kostel – spořitelna. 



Kaplanka z roku 1892 u zbourané staré fary je k pronájmu. 



Pomník orlovské 
stávce v roce 1925. 

Soudruzi si bludný 
kámen „vypůjčili“ z 
Lazů ze Svojsíkova 

údolí. 
Místo pomníku tu dříve  
u bazénku seděl na stromě 
orlovský vodník. 



Tady bylo kdysi fotbalové hřiště SK Meteor Orlová, pak 
autobusové stanoviště a nyní je zde degazační zařízení.  



Regulace Orlovské stružky. 



Orlovská stružka se noří pod silnici u náměstí.  
Na druhé straně žijí kachny. 



Vstup zeleným 
tunelem do 

smutné sportovní 
oázy.  







Starý táta Kořínek by se divil. Cesta vpravo nahoru k 
bývalé trafostanici je zarostlá, na tenisových kurtech za 

budovou rostou náletové dřeviny. 



Lavičky se rozpadají, hřiště zarůstá ...  



Oknem je vidět původní nábytek ze staré 
klubovny, který pamatuje zašlou slávu. 



U hřiště je posezení pro turisty na kolech.  
Raději ale zaparkují na náměstí v restauraci Orlovka. 



Kde jsou branky? Místo nich jsou na protilehlých 
stranách u půlicí čáry degazační vrty. 



Toto je 5. hřiště fotbalového klubu SK Beskyd Orlová z roku 1908, 
přejmenovaný na SK Orlová, pak na SK Sokol Orlová a nakonec na TJ 
Slovan Orlová. Ve 30. letech 20. stol. chodilo na toto hřiště kolem 5000 
diváků. Na hřišti nejednou stálo šapitó některého z předních cirkusů. 



Na prázdném prostranství byla čtvrť drobných živnostníků a 
řemeslníků Kazmierz, pojmenovaná podle židovské čtvrtě v Krakově. 



Část čtvrtě Kazmierz v roce 1973 



     Jeden ze tří zbylých domů na Kazmierzi je opravený. 
V pozadí je tzv. Husův dům Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v Orlové. 



Druhý dům je na tom hůř. 



Smutné dominanty Kazmierze v Orlové.. 

Třetí dům je dům v pozadí Dr. Aufrichta. 



Z Hořovského ulice se stává tunel. Provoz je už jen 
jednosměrný asi z důvodu ujíždění krajnice. 



Zábradlí ujíždí s krajnicí. 



Poslední dům na Hořovského ulici čeká na prince, který 
by se prosekal křovím a vrátil do něj život. 



Dům původně holiče Fuska je jako tvrz na kopci před 
domem Donů. Kolem jsou už jen zahrady. 



Dům Donů č.p. 27 na kopci u Figury. Kdysi tu byla dřevěnice. 



Přejezd přes původně Košicko-bohuminskou dráhu na 
Figuru je rozebraný. 



Poslední okolník na cestě na Figuře. 



Soutok Lazecké a Doubravské stružky na Figuře. 
Vlivem poddolování tu vzniká jezírko. 

Lazecká stružka 

Doubravská stružka 

Orlovská stružka 

Tady měla být rekreační zóna. Sliby, chyby! 



Dnes již slepá cesta na Figuře kolem „Vodníka“. 



Ostrůvek na kterém seděl kamenný vodník je na suchu.  
Kolem je jen bažina. 



Vodník byl před asi 20 lety odvezen k renovaci a nyní 
krášlí zahrádku jednoho podnikatele. Na rybníčku jsme 

hrávali hokej a děvčata krasobruslila. 



Orlovská stružka vtéká pod Báňskou dráhu. 



Vpravo je zbylá jedna kolej ze dvou Košicko-bohuminské 
dráhy (nyní báňské) ke které byla přeložena  kolej lazecké 

větve Báňské (Montánní) dráhy. Pohled od Lazů. 



Ještě se „fědruje“! 

Strojvůdci při čekání na vjezd do orlovského nádraží již nemůžou 
sledovat fotbal na hřišti TJ Slovanu Orlová. Keře a stromy brání ve 
výhledu a fotbal se tam už stejně nehraje.  
Nakonec dnes vlaky již nečekají. 



Z Orlové jsme našli torzo. Snad se stará Orlová neroz- 
padne jako tento 200 let starý strom v zámeckém parku.  



P + P + S 
Věkový součet cyklistů je 193 let. 



- sdur - 
2016 

Orlová měla kdysi 3 věčnosti:  
Věčný oheň, věčné bláto na cestách a věčně spuštěné železniční závory.  
 

1. - Věčný oheň uhasl za 2. světové války a metan je dnes zpracováván   

       za náměstím na bývalém hřišti SK Meteor Orlová. 

2. - Místo bláta jsou chodníky a cesty často rozbité a zarostlé trávou. 

3. - Místo spuštěných závor dnes motoristy blokuje křižovatka u bývalé         

      klášterní školy. Pěší mají kousek dál podchod, podobně měli přes  

      Košicko-bohuminskou dráhu nadchod v podobě železné lávky.  

Popis historie restaurací a staveb je použit z knihy Příspěvek k dějinám Orlové od pana P. Třísky.  


