Slezskoostravský hrad
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Ostrava-město

GPS souřadnice: 49.830263N, 18.299798E

Adresa URL: hrad.cerna-louka.cz

Facebook: www.facebook.com/ostravske.vystavy

Dvoupalácový hrad s věží vznikl nad soutokem Ostravice a Lučiny ve Slezské Ostravě, v letech 1534–1548
byl přebudován na renesanční zámek.
Hrad byl založen ve 13. století, ze středověké podoby se dochovalo pouze základní půdorysné
rozložení obvodu hradu, část hradby a zdí věžovitého objektu. Jeho účelem byla ochrana zemské
stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova.
V roce 1508 byl hrad koupen Janem Sedlnickým z Choltic, který v letech 1534–1548 hrad přestavěl na
renesanční zámek. Z té doby pochází brána s věží, které se jako jediné uchovaly až do současné
doby. Roku 1621 vydrancovala město i zámek neapolská vojska, kterým velel Karel Spinelli. Další rabování
nastalo v letech 1626 Dány a 1628 Valdštejnovými vojsky. V letech 1642–1649 obsadili Ostravu i zámek
Švédové. Roku 1714 přešel zámek do vlastnictví rodu Wilczků, kteří jej drželi až do roku 1945, kdy byl
vyvlastněn. V té době byl ale spíše už jen zříceninou.
Hradní věž je nejvyšší budovou celého hradního objektu. V jednotlivých patrech věže si mohou
návštěvníci prohlédnout stálou expozici historie hradu a města Ostravy, expozice Třicetileté války a
období husitství. V 1. patře věže se nachází stálá expozice Hračky Vašeho dětství. Jsou zde
vystaveny hračky z 60.–70.–80. let porevolučních – éra socialismu.
Hradní pevnost se nachází na nádvoří, je to jedna z nejstarších částí hradu, která byla však
necitlivými zásahy minulých majitelů již značně zničena. Je v ní možné vidět původní zdění hradu.
Od prosince 2007 zde byla upravena a zařízena obřadní síň s ojedinělou 4x1,5 m velkou dřevořezbou
znázorňující "svatební veselí". V říjnu 2008 byla otevřena dobová hradní kovárna na první terase
pevnosti. Na podzim roku 2008 byla otevřena nová hradní kaple – kaple Jana Czupryniaka, která je
přístupna celoročně, poskytuje návštěvníkům duchovní odpočinek. K vidění je Betlém s
vyřezávanými figurkami, křížová cesta, modlitebna, socha sv. Hedviky patronky Slezska a skleněné
olejové podmalby.
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