
 

Muzejní spolek Rolleder – Odry o.p.s. 
Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry 

Zdenek Mateiciuc, tel: +420 724984050 

e-mail: muzejni.spolek@seznam.cz 

Czech Republic 

www.katovna-odry.cz 

Návštěvnické centrum 
Katovna v Odrách 
Okružní 83, 742 35 Odry 

Otevřeno (Open, Geöffnet): 

Středa a Sobota 

Wednesday and Saturday 

Mittwoch und Samstag 

duben 
9.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

květen – září 
9.00 – 12.00  13.00 – 17.00 

říjen 
9.00 – 12.00  13.00 – 16.00 

Mimo uvedené termíny: 
po dohodě s průvodcem na tel.  

+420 737704873 

 

Historicko-vlastivědný spolek v Odrách 
Masarykovo nám. 25, 742 35  Odry, CZ 

Zajišťuje komentované prohlídky 
e-mail: katovnaodry@seznam.cz 

www.oderske-vrchy.cz 

Návštěvnické centrum 
Katovna v Odrách 

 

Visitor center 
Executioners House in Odry 

 

Die Besucherzentrum 
Das Henkerhaus in Odrau 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Výstavy, přednášky, stálé expozice, 
vycházkové okruhy 

 
   (HVS-2015) 

 



Historie objektu Katovny 
Biřická jizba – Katovna: 
První zmínka pochází z roku 1556. Celkem bylo ve vězení 

pět cel, vybavených prostým ložem na dusané hliněné 

podlaze. K přestavbě vězení došlo na počátku roku 1850, 

když byl do Oder přeložen Okresní soud. Byla postavena 
železná (kachlová) kamna, okna v celách umístěná ve 

výšce 2m a byla položena dřevěná podlaha.  

 
Dochovaný pohled na městské vězení 

Sluhovská kaple: 

Součástí vězení byla kaple s věžičkou. Naproti vstupu se 

nacházel oltář, zasvěcený zajatému Spasiteli. V zrcadlové 
klenbě stropu býval otvor na provaz od zvonu.  

Bílá věž: 

Ve sklepení pod věží se nacházela mučírna, propojena 

 s Katovnou podzemní chodbou. Poloha věže se sklepením 
ani trasování chodby však nejsou zatím přesně známy. 

Průvodcovské okruhy 
Pro skupiny návštěvníků organizujeme pěší okruhy 
městem s výkladem: malý (30min), velký (60min). 

 

Expozice v interiéru Katovny 

 

Činnost spolků v Katovně 
V objektu, který je otevřen veřejnosti, se schází spolky, 

pořádají se výstavy, komorní koncerty a přednášky. 

 

 

Muzeum česko-německého 
porozumění 

V těsném sousedství objektu Katovny vzniklo muzeum 
česko-německého porozumění, zabývající se osudy 

dřívějších oderských obyvatel, jejich životem, zvyky a 

významem pro rozvoj města. 

 

Pohádkové Poodří 
Pro děti je v přízemí Návštěvnického centra instalována 

expozice skřítků Prutníčků z Pohádkového  Poodří. 

 

Více na www.katovna-odry.cz                        (jk-2016) 


