Hrad Ostroh - Seeberg
Kraj: Karlovarský

Okres: Cheb

GPS souřadnice: 50.131853N, 12.282339E

Adresa URL: www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/o-h

Pěkně opravený a výjimečně dochovaný románský hrad stojí na skalnatém ostrohu, jež je obtékaný
Slatinným potokem, na okraji vsi Ostroh asi 5 km od Františkových Lázní. Historie hradu Seeberg sahá až do
dob štaufské dynastie. Předpokládaný vznik hradu ve 3. čtvrtině 12. století souvisí s tehdejším
územním rozvojem Svaté říše římské a zároveň dokládá dějinná specifika historického
Chebska.
Listina Ludvíka IV. Bavora ze 4. října 1322, jíž bylo říšské léno Chebsko zastaveno Janu
Lucemburskému, je první písemnou zmínkou o hradu. Roku 1434 věnoval císař Zikmund Lucemburský
hrad Seeberg svému věrnému služebníkovi, říšskému kancléři, chebskému a loketskému
purkrabímu Casparu Schlickovi. Ten hrad o dva roky později předává svým bratřím a už v 60. letech 15.
století hrad koupí získávají další majitelé, tentokrát významná chebská patricijská rodina Junckerů,
kteří v Seebergu nechali vystavět kostel sv. Wolfganga. Následně hrad po dlouhou dobu drží
příslušníci původně ministeriálních rodů von Neiperg (vlastně „z Neubergu“ – dnes Podhradí u
Aše) a von Brand, které o hrad připravila až třicetiletá válka. Během ní se na Seebergu usazuje velitel
chebské posádky Veit Dietrich von Steinheim. Jeho zásluhou byl celý hrad obnoven poté, co byl Švédy 7.
dubna 1648 dobyt, vyrabován a vypálen.
Roku 1703 se hrad včetně přilehlého panství vrátil opět do majetku města Cheb, pod jehož správou se
proměňuje v poplužní dvůr a v hradním paláci je následně zřízena ubytovna chudých tkalců a
nádeníků. Teprve na počátku 20. století vzešel z kruhů vlastivědných a národopisných badatelů impuls
k záchraně chátrající historické památky, načež byl hrad pod vedením městského stavebního rady
Josefa Paschera od roku 1907 postupně renovován. Již v květnu 1915 byla na hradě otevřena výletní
restaurace v historickém stylu, která se brzy stala oblíbeným cílem lázeňských hostů a výletníků z
širokého okolí.
Stejnému účelu hrad sloužil ještě do poloviny 50. let. Později však opět chátrá a teprve v polovině 80. let
přiměl jeho neutěšený stav skupinu nadšenců zachránit hrad před demolicí. Zásluhou ředitele
Městského muzea Františkovy Lázně PhDr. Pavla Stříbrného, jenž si obnovu hradu vzal za vlastní, se
podařilo tento záměr prostřednictvím veřejných financí realizovat a hradní komplex, doplněný
historickou sýpkou a kolnou, tak byl roku 1990 opět zpřístupněn veřejnosti.
Hrad Seeberg v současné době nabízí prohlídky stálých expozic hradu, intarzovaného nábytku, černé
kuchyně, etnografické expozice, katovny, zbrojnice, mučírny, Goethe a jeho lásky, věžovitých špýchar. Pro
děti nabízí hradní hrátky. Ve výstavních síních jsou výstavy děl českých autorů. Pořádají
také kulturní akce.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/429/hrad-ostroh-seeberg/

Strana 1/1 , Vytisknuto: 25.7.2021 09:11:32

