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Památky a zajímavosti Orlová
Ochranné památkové pásmo Orlová
Vyhlášení památkového ochranného pásma Orlová bylo vynuceno záchranou posledních objektů a parku
z bývalé urbanistické struktury města. Upravuje postupy při obnově, údržbě, regeneraci a jiných
činnostech v tomto pásmu. Veškeré změny musí být předem projednány zároveň s Národním
památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě. Jedná se o ochranu zájmů
památkové péče na cca 60 číslech popisných - budov - a území o rozloze cca 3,4 km2.
Farní kostel Narození Panny Marie
Jedná se o novogotickou stavbu dostavěnou v počátku 20. století k níž patří soubor soch se schodištěm,
ohradní zdi a přilehlý areál zámeckého parku. Kostel je velmi hodnotná trojlodní monumentální stavba s
presbyterářem z roku 1466, jejíž novogotická úprava je slohově nejčistší v ČR. Schodiště je nedílnou
součástí kostela, má tvar písmene Y, je v současnosti již opraveno. Práce na opravách kostela jsou
rozvrženy do několika následujících let. V r. 2003 začaly opravy ohradních zdí. Přezdily se původní
cihlové zdi, doplnily se kotevní prvky pro statické zabezpečení. Práce byly časově i finančně
náročné.Při opravách se používají novodobé materiály či technologie, např. izolace bentonitovou
rohoží.
Socha sv. Josefa
Socha pochází z roku 1863. Na nízkém hranolovém soklu s datací je umístěn asi 200 cm vysoký
podstavec, který má boční volutová křídla s reliéfní větévkou květů a na čelní straně v
rokajovém rámu motiv srdce a kříže. Na tomto podstavci je osazena socha světce v životní velikosti:
prostovlasý vousatý muž v dlouhém řasnatém rouchu drží v pravé ruce květ lilie, na levé ruce
Ježíška, k němuž sklání pootočenou hlavu.
Socha sv. Benedikta
Sochařská dílenská práce z roku 1863. Na stejně utvářeném soklu a podstavci jako u protější sochy
(sv. Josef) je osazena figura v životní velikosti: prostovlasý vousatý muž oděný v mnišském šatě pozvedá
hlavu k nebi, levou ruku má položenou na hrudi, pravou přidržuje k boku přitisknutou rozevřenou knihu.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kvalitní dílenská kamenická práce z roku 1871. Na stejném soklu a podstavci jako protější socha je
umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Prostovlasý světec v tradičním kněžském rouchu pokleká a
stáčí celé tělo vpravo - ke kostelu. Pravou rukou drží na hrudi kříž, levou přidržuje k tělu
rozevřenou knihu.
Socha sv. Hedviky
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Hodnotná dílenská kamenická práce z roku 1871. Socha světice v životní velikosti umístěna na obdobně
tvarovaném soklu a podstavci, jako obě sochy předchozí. Podstavec má však na čelní straně reliéfní
motiv hořícího srdce a v rámu ze dvou zkřížených ratolestí. Vlastní socha je komponována jako volně
stojící postava ženy oděné v plášť, který si přidržuje oběma rukama. Hlavu s korunou kněžny
otáčí doleva ke kostelu, stejně jako celé tělo s nakročenou pravou nohou.
Zámecký park
Byl založen pravděpodobně v 1. pol. 19. století s přírodně-krajinářskou kompozicí. Říká se mu
zámecký proto, že se v něm nacházel z r. 1765 zámek, později nemocnice (1902), a z důvodu poddolování
byl v roce 1974 zbourán. V současné době probíhá na celém území staré Orlové atmogeochemický
průzkum (zjištují se koncentrace důlních plynů v půdě) a provádění odčerpávání nahromaděných
plynů, které provádí OKD, DPB, a.s. Paskov. Tyto stavby - odvětrávací komínky - negativně působí na
ráz města, nicméně je nutné akceptovat nutnost jejich provedení z hlediska bezpečnosti lidí.
Kostel Slezské církve evangelické, a. v.
Kostel byl vystavěn stavitelem Josefem Grosem ve stylu doznívajícího klasicismu jako zděná jednolodní
stavba s částečně přestavěnou věží a polygonálně uzavřeným presbyteriem a byl vysvěcený v r.
1862. Fasáda kostela je výrazně horizontálně členěná, celou stavbu obíhají sokl, kordónová římsa,
vlys s motivy rozet a korunní konzolová římsa. Kostel je místní dominantou pohledově se uplatňující v
horizontu města.
Stavba je dotčena důlní činností. Následkem toho již prošla třemi generálními opravami. Naposled tomu
bylo v roce 2005 kdy bylo pomocí nových technologii provedeno statické zabezpečení. Přestože je okolní
krajina devastována již zmiňovanou důlní činností a okolí je vylidněno, kostel žije svým náboženským i
kulturním životem.
Součásti této kulturní památky jsou dvě pole zdi s pilíři a kovanou branou, které se nacházejí před
severním vstupním průčelím. Také tyto fragmenty doznaly poškození a byly v roce 2006 zcela zásadním
způsobem restaurovány.
Radnice čp. 76
Vzhled radnice na náměstí ve Staré Orlové je všem dobře známý. Stavba pochází z r. 1928 od
stavitelů Trubky a Kabátka. Za zmínku stojí původní hodnotný interiér lékárny, která se nachází v
přízemí.
Památník obětem stávky v r. 1925
Žulový balvan postavený na podstavci v blízkosti náměstí, odhalený v r. 1960 v upomínku tří nevinných
obětí orlovské stávky 4.4.1925. Je to historická památka dokládající společenské události 20. let 20.
století. K této památce zároveň patří i hrob těchto padlých na místním hřbitově s nápisem:
Žalujeme.
Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz)
Jedná se o budovu strojovny, kotelny a správní budovy, které tvoří hodnotný areál technických památek.
Budovy pocházejí z počátku 20. století. Ve správní budově se nachází nyní sídlo firmy Kabedex, jež
objekt vhodně zrekonstruovala. Kotelna se strojovnou, jsou v havarijním stavu, vypovídající je následující
fotodokumentace.
Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz) - kotelna
Stavba na podélném půdoryse krytá segmentovou střechou. Nosnou funkci má železobetonový skelet. V
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polích z režného zdiva jsou prolomena vysoká a úzká průmyslová dělená okna. Objekt je ve velmi
zanedbaném stavu.
Areál jámy Alpineschacht (bývalý Kavoz) - strojovna
Stavba podobného charakteru jako kotelna. Dokládá původní podobu této lokality, dnes jsou spolu s kotelnou v
havarijním stavu.
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