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Katovna v Odrách

Jméno:

KATOVNA V ODRÁCH
Význam této budovy je v její historii. 
Od  16.  století zde bylo městské vězení, 
kde působil také kat k výkonu hrdelního 
práva. Později byla přistavěna vězeňská 
kaple. Důležitá je i poloha této budovy, 
protože se nacházela v blízkosti Bílé věže, 
která byla součástí městského opevnění, 
a v jejím sklepení se nacházely prostory 
pro výslechy souzených. Katovna dnes 
slouží jako muzeum městského středo-
věkého práva, nachází se zde také výstava 
archeologických nálezů a sbírka mincí.

OTEVÍRACÍ DOBA
středa a sobota

květen–září:  900–1200 | 1300–1700

říjen + duben:  900–1200 | 1300–1600

listopad–březen:  zavřeno
(pouze na objednávku, vstupné dobrovolné)

Ahoj děti,
děkuji vám, že jste se
na nás přišly podívat!
Byly jste moc šikovné
a zasloužíte si nejen
pochvalu, ale i další
razítko do Vandrbuchu.  

Mějte se krásně a hlavně
pozdravujte ostatní skřítky.

 Ahoj váš
       Vrbníček

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.
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2.  Na Odersku se kdysi těžil galenit, 
ze  kterého se získávalo stříbro. Z toho 
se razily stříbrné mince, kterými lidé 
platili.

Spočítejte, kolik mincí je na obráz-
ku a jaká je jejich celková hodnota.

1.  Žijeme tady už několik stovek let 
a  hlídáme poklady ukryté pod zemí. 
Abychom stihli všechno ohlídat, létá-
me na vrbových proutcích a trestáme 
chamtivé lidi.

Jaký trest čeká na nepoctivce?

3. V katovně dnes hlídáme předměty 
z dávných dob. Mezi nimi je spousta 
zajímavých věcí. A každá vypráví svůj 
příběh. Já mám rád ten o starých hodi-
nových ručičkách. Zkus vypátrat kde 
dříve ukazovaly čas.

Najdi v muzeu vystavené hodinové 
ručičky a nakresli je na ciferník.

Ahoj děti!

Jsem skřítek prutníček 
a  jmenuji se Vrbníček. 
Spolu s mými kamará-
dy žijeme v této katovně. 
Kdysi se tu děly strašné 
věci, dnes už tady bydlíme 

my a v podzemí střežíme 
naše poklady.

Budu vás provázet tímto místem. Čeká 
vás hodně úkolů, jste připraveny je vy-
řešit? Ale nebojte se, rád vám s nimi 
pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve spolupráci 
s LTV PLUS a Moravskoslezským krajem.

počet: hodnota:

P_CZ_Odry.indd   2 25.08.2019   17:38:33


