
Náměstí v Orlové

Obec Orlová byla povýšena na město v prosinci roku 1922. Jejím původním centrem bylo 
náměstí lemované železničním náspem úzkokolejné dráhy (jednotlivé tratě byly  zprovozněny 
v letech 1909-1913) a košicko-bohumínské dráhy (první vlak v r. 1869), které prošlo během 
let  výraznou proměnou. Z původně takřka vesnického tržiště postupně vyrostlo v důstojné 
centrum  tehdejšího města.

Dominantu  tvoří  novogotický  kostel  Narození  Panny  Marie  (1903-1905),  který  byl 
vystaven  na  místě  původního  katolického  kostela,  jehož  starý  presbytář  byl  dokonce 
zakomponován  do  novostavby.  Pod  kostelem  stávala  nejstarší  hospoda  v  Orlové  (první 
zmínky již v r. 1511), tzv. "Harenda", která byla v roce 1904 zbourána a na jejím místě byl 
vybudován nový hostinec paní Königsteinové. Z období stavebního rozmachu ve dvacátých 
letech  minulého  století  pochází  jedna  z  nejvýznamějších  staveb  Orlové,  a  sice  Městská 
spořitelna. Svou činnost zahájila již v roce 1906, nejprve v prostorách staré radnice. V roce 
1926 získalo město lukrativní pozemek těsně u schodiště kostela a vypsalo soutěž, ze které 
vyšel  vítězně  funkcionalistický  návrh  Ing.  arch.  Otakara Schmidta  z  Prahy.  Stavbu 
s rozpočtem přes 1 milion korun provedla firma stavitele R. Milenovského z Orlové, a za 
pouhých osm měsíců získalo město nový bankovní dům (1927).

Přímo naproti němu, na rohu náměstí  a hlavní ulice,  stával další  zdejší hostinec: Hotel  
Kania.  Ten v  roce  1926 ustoupil  výstavbě velkého obchodního domu s  textilním zbožím 
Albína Chamráda a budově Hotelu Orlová. V jejich těsném sousedství, v místech kde stávala 
stará  hasičská  zbrojnice  a  původní,  první  orlovská  radnice  s  "meteorologickým" sloupem, 
byla v letech 1927-1929 vybudována nová městská radnice. Jejími architekty byli Bedřich 
Adámek a Eduard Novotný z Prahy a stavbu provedl místní zednický mistr Matěj Kabátek. 
Budova o půdorysu písmene L se stavěla ve dvou etapách a městské zastupitelstvo zasedalo 
v novém  již  26.  září  1928.  V přízemí  pak  nalezla  prostory  lékárna  Skorkovský,  obchod 
Elektro  Stross  a  kloboučník  Boleslav  Moravec.  Sídlila  zde  rovněž  okresní  nemocenská 
pojišťovna a pojišťovací banka Slavia.

Vleklým problémem náměstí byla strouha protékající jeho částí, která v původních dobách 
obce sloužila k napájení dobytka. Její regulaci a nadkrytí se podařilo realizovat až v letech 
1935-1937.

Orlovské  náměstí  bylo  svého  času  důležitým  obchodním  střediskem  pro  obyvatele 
z širokého okolí a svou snadnou dostupností po železnici, či tramvají lákalo k návštěvám i lidi 
ze vzdálenějších míst. Konaly se zde vyhlášené trhy, ale i tábory lidu, dělnická shromáždění 
i sokolský slet. Bylo místem návštěvy prezidenta T.G. Masaryka (1930), místem pro pořádání 
nejrůznějších poutí a svůj prostor zde našlo i cirkusové šapitó. Dnes už lze jen stěží vytušit, že 
toto místo bývalo opravdovým srdcem staré Orlové.
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