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ANOTACE 

Tato práce popisuje vývoj Slezskoostravského hradu v obraze dějin a událostí, zaměřuje se 

dále i geologické podloží a stavební kámen použitý na stavbu hradu. Cílem bakalářské 

práce je seznámit čtenáře s  Ostravou, jejím rozdělením na slezskou a moravskou část. 

Dále se podíváme na historický vývoj hradu, jeho vzestupy i pády za dob vlastnictví 

různých rodů. V hlavních kapitolách se dozvíme o hradu a okolí, jeho význam z  hlediska 

geologie, geomorfologie, a použitých stavebních materiálů. Z hlediska stavebního 

materiálu je věnována pozornost hlavnímu přírodnímu materiálu, jako jsou: godulský 

pískovec, karbonský pískovec, droba, čedič, rozdělení geologických celků. Závěr práce je 

věnován zhodnocení a přínos práce pro okolí, s návrhem vhodných informačním materiálů. 

Klíčová slova: 

Ostrava, Slezskoostravský hrad, Wilczkové, karbon, Hornoslezská pánev, godulský 

pískovec, karbonský pískovec, droba, čedič 

 

SUMMARY 

This work describe evolution of Silesian Ostrava castle in the image of the history and 

events, further is focusing also in geologic subsoil and construction material used for 

building of the castle. The objective of theses is introduction readers with Ostrava, the 

division to Silesian and Moravian part. Furthermore we look to the historic origin of castle, 

his raise and fall during the time of ownership of various generation. In the main chapter 

we learn about the castle, his neighbourhood, his importance in terms of geology, 

geomorphology and used building materials. In terms of building materials is main 

attention devoted to natural material such as: Godula sandstone, Carboniferous sandstone, 

greywacke, basalt, and distribution of geological units. Last part is devoted to achievement 

of theses and benefits for the surrounding with proposal to creating suitable information 

material  

 

Keywords: 

Ostrava, Silesian Ostrava castle, Wilczkové, carbon, Upper Silesian Basin, Godula 

sandstone, Carbonierous sandstone, greywacke, basalt 
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SEZNAM ZKRATEK 

cm – centimetr 

CO2 – oxid uhličitý 

ČM – Český masiv 

ČSR – Československá republika 

DP – dobývací prostor 

HP – Hornoslezská pánev 

km – kilometr 

km
2
 – kilometr čtvereční 

KP – Karpatská předhlubeň 

m – metr 

Ma – milion let 

Mld – miliarda let 

NH3 – amoniak, čpavek 

OKR – Ostravsko karvinský revír 

QR – quick response, kódy 
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1 ÚVOD 

 Zamysleme se, a vraťme se do 13. století. Ostrava byla ve vývoji a skládala se jen 

z malých vesniček v okolí, a že se stane jednou velkou aglomerací evropského rázu, si 

tehda ještě nikdo neuměl představit. Tímto místem procházely důležité obchodní stezky 

spojující celý svět. Ale jak ubránit tyto naše vesničky před vojsky, jenž nás pořád 

napadají? Ptali se sami sebe lidé. Postavíme si na obranu hrad, zavelelo se z opolského 

panství. A tak nám  na soutoku řeky Lučiny a divoké řeky Ostravice stanul majestátný a 

významný hrad. Pánové zde schovávali svá bohatství, jelikož hrad měl spoustu chodeb a 

sklepení. Někteří své bohatství, už nikdy nenašli a na objevení čeká dodnes. Hrad je 

ověnčen pověstmi o bílé paní, skřítcích a rytířích střežící bohatství ve sklepeních.  

 Když se na stavbu hradu podíváme zřetelněji, zjistíme, že není postaven z jednoho 

materiálu ale hned z několika. A jakých? Odkud se materiál bral? Jaká technika byla při 

stavbě a pozdějších rekonstrukcích praktikována?   

 Těmito otázkami se budu ve své práci zabývat a pokusím se na všechny odpovědět. 

Projdeme si celým vývojem  hradu a jeho okolí, a pokusíme se objevit, jaké tajemství ještě 

skrývá.  

 V geologické části se podíváme na geologickou minulost Ostravy. Zjistíme, co 

všechno stálo za vytvořením uhelných slojí, které Ostravu proslavily a pozvedly na 

světovou úroveň, a co všechno se zde v průběhu miliónu let událo.  

 Cílem této práce je získat informace o již zmíněných objektech a seznámit s nimi 

veřejnost. Dostat se do podvědomí nejen starousedlíkům, ale i lidem z míst více 

vzdálených a představit Slezskoostravský hrad v jiném světle, ne jen jako zříceninu a 

vzpomínku na významná léta, jimiž si hrad prošel. Pomoci by nám mohli například 

informační tabule postavené na vhodně zvolených místech se zajímavými popisky 

s příběhy, které se na hradě udály nebo jiná metoda, která by zaujala i mladé návštěvníky, 

kteří hrad vyhledají a budou se zajímat o jeho původ. 
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2 VYMEZENÍ OBLASTI 

2.1 Ostrava jako celek 

 Statutární město Ostrava je hlavním městem okresu Ostrava, viz obr č.1. Ten, se 

nachází ve východní části České Republiky, konkrétněji v Moravskoslezském kraji. Na 

východní části sousedí s okresem Karviná, na severu je to okres Opava, na jihu se nachází 

okres Frýdek Místek a na straně západní okres Nový Jičín. V tomto průmyslově velmi 

významném okrese žilo k 1.1.2013, 337083 obyvatel a to na rozloze 214 km
2
 

(Weissmanová et. al., 2004). 

 Město Ostrava se nachází v severní části Moravy, protékají jí řeky Odra a 

Ostravice, které město rozdělují na části Moravská Ostrava a Slezská Ostrava (Šalek, 

2008). Podle zmíněné řeky Ostravice dostalo toto město své jméno. 

 

Obrázek 1 Okres Ostrava (Ostrava, 2013) 
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2.1.1 Historie Ostravy 

 Město bylo osídleno již v době kamenné, zhruba před 25 000 lety. Na Landeckém 

vrchu měli svá tábořiště lovci mamutů, což je doloženo archeologickými nálezy. Z tohoto 

vrchu měli lovci perfektní výhled do okolí.  Pravěcí lovci zde využívali černé uhlí jako 

palivo. Je to vůbec první zmínka o použití uhlí na našem území. Nalezení Landecké 

Venuše, což je malé torzo ženy vyrobené z krevele, nám život lovců potvrzuje. 

 K nejstarším vsím patří Polská dnes Slezská část města. Na obranu, při soutoku řek 

Lučina a Ostravice, byl postaven hrad, který město chránil.  Po spojení s Moravskou částí 

získala tato vesnice statut města, jejímž centrem bylo náměstí, na kterém se pořádaly trhy, 

které město proslavily ve světě. V historii si Ostrava prošla mnohými změnami. 

Seskupovala majetek a kupovala okolní vsi a tím se rozrůstala. Ovšem nemoci, požáry a 

povodně město opět oslabovaly. V 17. století byla Ostrava okupována vojsky z Dánska 

později i ze Švédska. V tuto dobu Ostrava patřila do panství Hukvaldského. 

 Nález uhlí v 18. století městu obnovil jeho hospodářský růst. S těžbou začal hrabě 

František Josef Wilczek v roce 1787. Rozvoji pomohlo připojení města k Severní dráze 

Ferdinandově ze Svinova a Přívozu a také připojení Haliče k monarchii dopomohlo 

obchodu s dobytkem. Významným mezníkem byl rok 1828. Šlo o založení Vítkovických 

železáren arcibiskupem Rudolfem Habsburským.  V polovině 19. století už byla Ostrava 

jedním z nejdůležitějších aglomerací rakousko – uherské monarchie. Postupem času se lidé 

začali za práci stěhovat a počet obyvatelstva rostl. Po vzniku ČSR si Ostrava díky 

železárnám a dolům uchovala významné hospodářské postavení a pomalu se přetvářela ve 

společenské a kulturní centrum. 

 Po sloučení sedmi moravských celků v roce 1941, vznikla tzv. Velká Ostrava. 

Jednalo o sloučení dnes známých ostravských částí, jako jsou Přívoz, Moravská Ostrava, 

Zábřeh nad Odrou, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka a Nová Ves. Tato událost 

výrazně ovlivnila tok města. Začaly se stavět obchodní domy, administrativní budovy a 

banky. Při okupaci se podniky jako Vítkovické železárny či Severní dráha Ferdinandova 

přeorientovaly na válečnou výrobu. Na konci války v roce 1944 napadlo Ostravu anglo – 

americké letectvo a vážně ji poškodilo. 
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 Po roce 1945 se zde začalo rozvíjet hornictví, ocelářství a další obory těžkého 

průmyslu a Ostravě se začalo přezdívat Ocelové srdce Republiky. V roce 1945 se Ostrava 

stala i centrem vzdělávání a byl zde vybudován komplex Vysoké školy báňské, která zde 

byla přesídlena z Příbrami. Kulturní vyžití zde zajišťovala divadla. Po výstavbě Nové huti 

– ocelárny se do města začali lidé sjíždět za prací a vyrostla nová sídliště v Porubě, Dubině 

a Hrabůvce.  

  Důlní činnost byla na Ostravsku ukončena v roce 1994, kdy byl vyvezen poslední 

vozík s uhlím. A vysoké pece vyhasly 4 roky na to. Proto se tato dominanta města začala 

orientovat na strojírenský průmysl. Ocelářství se věnuje Arcelor Mittal (dřívější Nová   

huť). Život v této aglomeraci ovlivnila povodeň v roce 1997, která je označována za 

„tisíciletou vodu“. Od roku 2000 je Ostrava sídelním městem Moravskoslezského kraje 

(Ostrava 2013). 

2.2 Slezská Ostrava 

 Slezská Ostrava se nachází na pravém břehu řeky Ostravice. Poprvé se o ní zmínil 

papež Řehoř IX., v listině ze 13. století. Na tomto místě se, kdysi nacházel brod, a proto 

zde Slované založili hradiště a osadu. Je to nejstarší ves na Ostravsku. Obec se nacházela 

na významné obchodní stezce vedoucí ze Saska až do Krakova. Řeka tvořila přirozenou 

hranici mezi zemí přemyslovskou a Polskem (Šalek, 2008). Dominantou Slezské Ostravy 

je hrad, který byl postaven ve druhé půli 13. století a střežil hranici státu.   

 Do rozvoje země se výrazně zapsala těžba uhlí. Počet obyvatel rostl, stěhovali se 

zde převážně Poláci a Němci. Této části se v minulosti říkalo Polská Ostrava a po roce 

1919 se přejmenovala na Slezskou Ostravu. Tento rok byl převratový i v tom, že se 

připojila k  Velké Ostravě. Původní centrum bylo v okolí hradu (Slezsko 2013) 

2.3 Moravská část 

 Moravská část Ostravy tvoří dnešní jádro města a je pomyslným vstupem do 

Moravské brány. Stejně jako Slezská část, byla tato čtvrť na důležité stezce spojující 

středomoří s Pobaltím. První písemná zmínka o Moravské Ostravě je z roku 1267 a to 

v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku.  Tato čtvrť byla postavena u 

levého brodu řeky Ostravice.  
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 Ve středověku se sídlo rozvíjelo jako malé městečko patřící pod hukvaldské 

panství. Moravská Ostrava byla nejvíce zpustošena během třicetileté války. Ze 

zachovaných informací víme, že v 18. století byla v této části jen stovka domů.  V době, 

kdy průmysl vzrůstal a přijíždělo sem mnoho lidí shánějící práci, město se rozrůstalo 

obrovským tempem a stalo se z něj nejvýznamnější centrum těžkého průmyslu. Po spojení 

všech částí v roce 1924 měla Ostrava 130 000 obyvatel (Ostrava 2013). 
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3 SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 

 Při soutoků Lučiny a Ostravice, na vyvýšeném kopci, stávala významná stavba, 

jenž v minulosti sloužila mnohým pánům. Hrad si prošel různými stavebními změnami, 

válkami, chudobou i dobou dobrou. K tomuto místu se vážou  mnohé pověsti o sklepeních 

plných bohatství všech pánů, kteří na hradě, později zámku, přebývali. Mnozí se dokonce 

vraceli, aby své poklady našli, někteří jej našli a někteří ne. Sklepení plné zlata, stříbra a 

drahých kamení lákalo poté i prostý lid, který se do hradu vracel, aby poklad našli. 

(Stehlíková 2004) 

 Dnes, když se budete v okolí hradu procházet, všimnete si, že hrad už na kopci 

nestojí. Okolí hradu se propadlo vlivem poddolování, také si lze všimnout staré části hradu, 

která se lehce rozpadá a také novou opravenou část. Uvnitř hradu lze spatřit i nejstarší 

místnost a to hned při vstupu hradní bránou. 

 Nejslavnější období má hrad už dávno za sebou, to však  neznamená, že by stavba 

měla chátrat a jen nečině stát. Společnost Ostravské výstavy využívá jeho prostory pro 

konání různých kulturních a společenských akcí. Město Ostrava se snaží využívat tento 

hrad i jako kulturní památku a některé z těchto akcí jsou už známé po celé České republice 

jako například Colours of Ostrava či Shakespearovské slavnosti. Na většině obrázků je 

zobrazována pouze hradní věž jako takový symbol, lze vidět na obrázku č.2. 
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Obrázek 2 Hradní věž ( Šalek 2008) 
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3.1 Historie Hradu 

3.1.1 Vojenská tvrz pro ochranu obchodní stezky 

 V první polovině 13. století byl pro ochranu hranice a také obchodní stezky 

postaven ve Slezské Ostravě skromný hrad, který vidíte na obr. č.3. Postavila jej opolská 

knížata. Proti útočníkům byl hrad chráněn řekami Ostravicí a Lučinou. Konkrétněji je o 

hradu první písemná zmínka z roku 1297, kdy se setkali šlechtici z Těšínska 

s olomouckým biskupem Dětřichem a uzavřeli smlouvu, o polsko – moravské hranici. Ta 

vedla okolo řek Odry až po soutok s Ostravicí pod Landekem a dále v okolí toku 

Ostravice.  

  Další zmínka o hradu je z roku 1327, kdy král Jan Lucemburský, věnoval králi 

Kazimírovi Těšínsko, tedy území na kterém se nachází i Slezskoostravský hrad. Do té 

doby šlo jen o hraničník, který měl za úkol střežit státní hranici. Po tomto věnu se i řeka 

Ostravice stala pomezím nejen opolského a těšínského království, ale i hranicí mezi 

Moravou a Slezskem. Hrad přešel do vlastnictví Arnošta z Tvorkova, který skupoval 

okolní vsi a vytvořil tak základ slezskoostravského panství, jehož dominanta byla již 

zmíněný hrad. Majetek poté předal svému  synovi Ondřejovi, který ve skupování pozemků 

pokračoval se svými bratry Zdeňkem, Janem a Arnoštem.  

 Hrad mělo ve vlastnictví mnoho feudálních pánů, jako první však Jan Čapek ze 

Sán, který vlastnil hukvaldské a šostýnské panství s Moravskou Ostravou. Spojením těchto 

částí se stala Ostrava jedním s největších území s jedním pánem. Jan Čapek ze Sán 

podnikal z hradu mnohé vojenské výpravy proti nepřátelům. Po jeho smrti prodala 

pozůstalá vdova tento hrad i panství svému zeti, a ten následně těšínskému knížeti 

Přemyslu II. 
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Obrázek 3 Původní vojenská tvrz ve 13.století (Vojkovský, 2009) 

3.1.2 Slezskoostravský hrad v majetku rodu Sedlnických 

 Rozrůstající hrad, který je od 13. století výrazně změnil, viz obr. č. 3, dostalo v 16. 

století do držení rodu Sedlnických. Jeden z prvních pánů, Jan Sedlnický, zastával post 

zemského hejtmana, jenž zastupoval panský stav a hájil zájmy knížectví. V téže století se 

na hradě sešli šlechtici z Těšína a Moravy, aby projednali probíhající spor o zemskou 

hranici a využití vodních toků v Ostravě. V polovině 16. století byl hrad přestavěn na 

renesanční zámek. 

 Po smrti Jana Sedlnického zdědil panství jeho syn Jiří, ten postavil v blízkosti 

zámku kostel svatého Jiří, který nahradil původní dřevěný kostelík. Nad vstupní bránu 

nechal zasadit kamennou desku, která je dnes významnou pozůstalosti. Na desce je psáno 

„Nebudeš – li ty nás Pane chránit, marně bdí naše oči “ nápis je v latině a pochází z roku 

1560. Po jeho smrti si panství rozdělili jeho synové. Tento rod zastával významné funkce 

v knížectví a zámek se stal místem, kde se setkával zemský sněm. Na konci 16. století se 

panství dostalo do krize a hospodářská významnost klesala. A tak se majetek přesouval 

z jednoho majitele na druhého, ale zůstával ve vlastnictví rodu Sedlnických.  

 Během třicetileté války toto panství zpustlo. Císař Ferdinand II. povolal na těšínské 

panství vojsko, které mělo chránit Jablunkovský průsmyk. Tato vojska zámek vyplenili, o 

pět let později to samé provedli dánská vojska, ovšem největší škodu způsobili Švédové. Ti 

tento kraj ovládli na sedm let. Po této válce už nikdy hrad nedosáhl takového významu 

jako během 16. století. Proto měl byt zámek přestavěn na vojenskou pevnost kvůli obraně a 

nebezpečí, jenž přicházelo z Turecka. Tento nápad nebyl nikdy zrealizován. 
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Obrázek 4 Hrad v 15. století (Vojkovský 2009) 

 

3.1.3 Rod Wilczků 

 V 18. století přešel zámek do vlastnictví rodu Vlčků (německy Wilczek), kteří 

pocházeli z Dobré u Zemnice, jejich erby můžete vidět na obr. č. 5. Do té doby se předával 

z potomka na potomka rodu Sedlnických. Rodina Vlčků vlastnila zámek až do roku 1945. 

Vlčci byli velmi zámožní a vlivní, na zámku ovšem nikdy nesídlili jen své panství o 

slezskoostravsko rozšířili. Jejich sídlem byl Kreuzenstein v Rakousku, ovšem po dobu 

pobytu, zde na Moravě, využívali zámek v Klímkovicích. 

 V téže století bylo v Ostravě, nedaleko zámku, nalezeno černé uhlí a za vlády 

Františka Josefa Vlčka se začalo těžit. Nález byl velmi významný, ale hrad zdevastoval. 

Vlčkové se o něj přestali starat a jeho renesanční podoba byla měněna různými 

přestavbami. Díky tomu, že Wilczkové sídlili v rakouském Kreuzensteinu , byl zámek 

téměř pustý a lidmi popisován jako zřícenina.  

 Na konci listopadu roku 1872 zámek vyhořel a zničil celé levé křídlo a hradní věž. 

V té době byl zámek spojen s pivovarem a podle dobových informací vznikl požár právě 

tam. Do tohoto období byl zámek stále neudržován a chátral, změna nastala až v 19. století, 

kdy byla pod zámkem povolena těžba uhlí.  O uhelné sloje se postarala Severní dráha 

Ferdinandova, která zde s nedalekým dolem Zárubek těžila. V důsledku těžby začaly 

zámecké zdi praskat. 
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 V zámku rod Wilczků nikdy nesídlil, ale udělal z něj bytové prostory pro své 

služebnictvo a správce statků.  Ve dvacátých letech 20. století zámek chátral, jak lze vidět 

na obrázku č.7, ale začínal vzrůstat zájem o jeho záchranu. Díky poddolování a prasklinám 

ve zdech byla rekonstrukce zámků složitá, proto byl zámek uzavřen, stal se útočištěm 

bezdomovců a nezadržitelně chátral. V období druhé světové války byl zámek poškozen 

během leteckého bombardování města Ostravy.  
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Obrázek 5 Erby Vlčků z Dobré Zemice (Sabina Dudová 2013) 
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Obrázek 6 Erby pánů vlastnící hrad, informační tabule ve vstupní chodbě hradu  (Sabina Dudová 

2013) 
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Obrázek 7 Zřícenina hradu z roku 1918 (Polášek 2006) 

 

 

 

3.1.4 Období po válce a současnost 

 Po válce převzal hrad do správy stát a Wilczkové tak přišli díky znárodňovacímu 

dekretu o veškeré své majetky. Těžba pod hradem probíhala až do počátku 60. let 20. 

století a díky tomu hrad poklesl o 16 metrů. V této době zámek zachránili památkáři a 

nepovolily jeho demolici. V roce 1963 byla zřícenina hradu zapsána do státního seznamu 

kulturních nemovitých památek jako objekt číslo 233.  

 Během dalších let se s hradem zamýšlelo různě, měl z něj být hotel poté i 

supermarket. Z veškerých plánu sešlo a v roce 1998 se majitelem hradu stala Ostrava a 

veškerá správa spadá pod společnost Ostravské výstavy.  Hrad se zrekonstruoval a od roku 

2004 byl otevřen pro veřejnost a jeho prostory využity pro výstavní galerii a nádvoří 

upraveno tak, aby se na něm mohli konat kulturní akce (Šalek 2008). 
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3.2 Stavba hradu 

3.2.1 První proměny vojenské tvrze na hranici panství 

 Zprvu hrad sloužil pouze jako ochranný prvek. Postaven byl na hranici dvou 

panství a udával tak mezi nimi pomyslnou hranici. Hrad byl postaven na vyvýšeném místě 

a jeho obdélníkový půdorys měl rozměry 90x70 m. Chránil nejen hranici, ale i důležitou 

obchodní stezku vedoucí do Krakova. 

 Ve 13. století tvořila jádro hradu dvoupodlažní stavba ve tvaru lichoběžníka. 

Nádvoří bylo obehnáno hradní stěnou širokou dva metry a čtyři metry vysokou a pro 

ochranu tvrze byl na severní a východní straně vodní příkop (Slezskoostravský hrad  

2013). Mezi prvky pozůstalé z této doby patří kamenná klenba v paláci hradu. Do dnešní 

doby se dochovala už jen jedna.  

 Hrad byl zprvu postaven v gotickém slohu, ale během minulých dob svou podobu 

změnil hned několikrát. Během celého 14. století zůstal hrad v tomto slohu.  

 V období středověku bylo postaveno třetí podlažní jádro hradu. Během 

následujících let bylo vnější opevnění doplněno o obkrouhlé bašty. V průběhu 16. století 

byl gotický vzhled hradu přestavěn na renesanční zámek. V kostele svatého Václava byla 

objevena malba na zdi, která hrad vyobrazuje. Podle malby, datované k 16. století, se do 

hradu vcházelo velkou věžní branou ve tvaru obdélníku a hrad by měl tři podlaží. Bohužel 

se z této doby nic nedochovalo, tudíž toto tvrzení nelze vyvrátit ani potvrdit.  

 Renesanční podoba zámku a jeho bohatě zdobené interiéry se staly velmi 

reprezentativním místem Jana Sedlnického. Na přestavbě se podíleli velmi zkušení 

stavební mistři z Itálie. Dělové bašty byly zachovány i přesto, že zámek ztratil svůj 

vojenský význam (Šalek, 2008). Během této přestavby byla palácová část hradu rozšířena 

o nové bytové prostory a hospodářské místa. Byl postaven i rytířský sál, jenž se nacházel 

na severovýchodě a taktéž byl hrad obohacen o kapli (Slezskoostravský hrad 2013). 

Vstupní bránu zdobila kamenná deska s erbem rodu Sedlnických a rok přestavby – 1548. 

Tyto desky lze dnes spatřit v Ostravském muzeu a na obr č. 8. 
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Obrázek 8 Kamenná deska s erbem rodu Sedlnických (Šalek 2008) 

3.2.2 Zpustošení zámku 

 Během období třicetileté války byl hrad opuštěný a chátral. V roce 1621 povolal 

císař Ferdinand II. neapolské vojsko na ochranu jablunkovského průsmyku. Ti se však 

k zámku chovali jako k cizímu a celý ho vyplenili včetně kaple a nedalekého kostela. To 

samé s hradem udělaly i vojska z Dánska, které tudy táhly o pět let později. Největší škody 

způsobili vojáci ze Švédska. Ti ovládali tento kraj zhruba na sedm let a během tohoto 

období využívali zámek jako svůj stěžejní bod. Tyto vojska a celá třicetiletá válka zasáhla 

tuto stavbu tak, že už nikdy nedosáhla takové slávy jako v 16. století (Šalek 2008). 

3.2.3 Hrad ve vlastnictví Wilczků 

 V této době byl hrad obýván jen správou panství a to, správcem a pomocným 

personálem. K zámku též patřil mlýn, pivovar, pila a lihovar. Na Hladnově byl zřízen 

ovčín, který pojal až 360 ovcí, dále pak rybníky, rozsáhle lesy a pastviny. K této stavbě 

byla na počátku 19. století postavena cihelna, která byla schopna vyrobit až sto tisíc cihel 

za rok.  
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 Renesanční podoba byla za vlády Wilczků změněna. Prvky z této doby byly 

využity jako zdivo při nových konstrukcích. V 18. století se rozšířila okna a byla osázena 

výplněmi ve tvaru písmene T.  

 V roce 1843 hrad navštívil Jan Nepomuk Wilczek a zanechal zprávu o jeho 

současném stavu. Velký sál s gotickými sloupy, oblouky a žebrovím byl v té době 

zchátralý a nedalo se do něj ani vstoupit. Po roce celý sál spadl a musel být zdemolován a 

díky tomu se rozšířil pivovar. Při bourání sálu byly objeveny sklepy. V jednom z nich byl 

kamenný stůl s lávkami, dále se objevily i meče a hroty šípů. K těmto sklepením se 

vztahuje spousta pověstí o zapomenutých či dokonce ztracených pokladech, které tu 

zanechali pánové, jež obývali hrad v dobách dřívějších (Stehlíková 2004). 

 V 19. století bylo znatelně zničené jihozápadní křídlo palácové stavby. Obydlená 

byla věž s branou a přízemí západního křídla. Na konci tohoto století postihl hrad požár. 

Celé levé křídlo vyhořelo. V tomto období měl zámek opevněnou bránu na severovýchodní 

straně, tou se vcházelo na nádvoří a visela nad ní kamenná deska Jana Sedlnického a znak, 

plechový kamzík, hraběte Wilczka. V zámecké budově se nacházelo pár pokojů pro 

služebnictvo a zámecká kaple, která byla na severní straně, vzácné architektonické 

pozůstatky jako třeba zdobené portály, jimiž se vstupovalo do jednotlivých místností. Na 

hradě byl malý dvůr s malými místnostmi, které byly využívány jako chlévy.  

 V tomtéž století byla přebudována kamenná věž s bránou. Celá byla zúžena a 

vzniklý prostor byl překlenut klenbami. Staré sklepní obvodové zdi byly využity při nové 

stavbě v severní části nádvoří. Zámek i po tomto zákroku dále chátral. Průlom nastal 

v době, kdy pod zámkem bylo nalezeno uhlí, a byla povolena těžba.  Vznikl důl Zárubek a 

Severní dráha Ferdinandova začala s těžbou pod hradem, kde uhelné sloje vystupovaly až 

100 metrů pod povrch. Následky dolování na sebe nenechaly dlouho čekat a projevily se 

velmi brzy. V roce 1895 musela být provedena prohlídka okresním soudem, aby se zjistily 

příčiny prasklin ve zdech.  

 V téže roce došlo ke stavebním úpravám. Byly rozšířeny obytné prostory v severní 

části zámku. Z Porubského zámku sem bylo přemístěno ředitelství lesů a hospodářství a 

spravovaly zde Wilczkovy pozemky, které zabíraly plochu o 7000 hektarech. Ředitelství 

statků sídlilo v nově postavené vilce na levé straně od vstupní brány, v místě kde se dříve 

nacházel pivovar. Na počátku 20. století se v přízemí na hradě nacházelo 14 pokojů, dvě 
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prádelny, sedm kuchyní, pět skladišť, sedm komor, garáž, sklepy, kůlny i kurníky. 

V prvním patře bylo pokojů dvacet. Bydlelo zde 45 osob v 11 bytech.  

 Na počátku 20. století opět hrad chátral, viz. obr 9, ale vzrostla snaha ho zachránit. 

Nejstarší zámecká část byla opuštěná a hrozilo, že se sesune, jelikož její zdi byly velice 

poškozeny těžbou. Okna byla zabedněná a nad vstupní branou bylo sídlo vrátného. Do 

všech koutů se rozbíhalo elektrické vedení a telefonní dráty.  

 Komise, jež kontrolovala stav nejstarší části zámku, převážně stav prasklin ve 

zdech, zamítla žádost Severní dráhy Ferdinandovy o zbourání této části. Zdivo v těchto 

místech bylo nerovnoměrné a některé části byly dokonce vychýlené. Přístavba k této části 

byla taktéž poničena a to tak, že její stropy byly zborcené a otvory po oknech a dveřích 

byly značně zdeformovány díky nerovnoměrnému sedání zdiva. Do této části zatékalo díky 

tomu, že střecha měla sice zachovalý krov, ale její krytina byla poškozena hned na 

několika místech. Tento sektor nebyl dlouho obývaný a byl uzavřen. Celkový stav byl 

velmi chatrný, spousta míst muselo být podepřeno včetně vstupní brány. 

Část hradu na jihozápadě nebyla tak poškozena, jelikož byla stále obydlena. Ovšem 

i tato část měla ve zdech trhliny a proto bylo památkovým ústavem doporučováno zajistit 

okna a dveře a opravit střechu.  Stavební technik doporučil zachování spodní části zdiva, 

která nebyla poškozena a sahala zhruba do poloviny výšky stavby. Poradil i opravu 

opěrných zdí nad řekou Lučinou. Památkový ústav podal prozatímní svolení, ovšem musel 

se stabilizovat terén, na kterém je hrad postaven. Vzhledem k tomu, že důsledky 

poddolování byly devastující a hrad stále klesal, postihly i další části hradu, ve východní 

části například spadla střecha. Stavební úřad snažně prosil majitele o opravu hradu, marně. 

Hrad se začal rozkládat, trhliny se prohlubovaly a opět začal hrad chátrat. 

 Majitelé později odstranili krov bez svolení stavebního úřadu a uspíšili tak úpadek 

stavby. Při likvidování dřevěné konstrukce zahynul jeden z dělníků, a proto byla na hrad 

vyslaná další komise pro kontrolu a majitelům bylo nakázáno ponechat hrad bez dalších 

úprav. Místa, kde hrozilo sesunutí, musely být uzavřeny a vyklizeny. Objevené sklepy 

z bývalého pivovaru byly zasypány kvůli obrovskému poškození. Hrad se stal téměř 

neobyvatelným a upadal. 
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Obrázek 9 Zpustošený hrad v roce 1933 (Polášek 2006) 

 

3.2.4 Válečná i poválečná situace 

 Během druhé světové války devastace pokračovala a celá levá strana byla zbourána. 

V roce 1944 byla Ostrava bombardována a hrad byl díky tomuto útoku poškozen, jelikož 

bomby dopadly velmi blízko a tím narušily jeho zbývající pravou část.  

 Po osvobození Ostravy se majitelem zámku stal stát. Do roku 1958 byl majitelem 

důl Trojice, který pak zříceninu předal výboru Slezské Ostravy. Poddolování pokračovalo 

až do 60. let 20. století a hrad díky tomu poklesl o 16 metrů. Demolice této zříceniny 

nebyla uskutečněna díky památkovému ústavu. Zdivo bylo na zbývající části poškozeno a 

hlavně rozebráno pro stavební materiál. V roce 1965 byla bagrem zbořena jediná 

dochovaná gotická bašta. Slezská Ostrava začala s rekonstrukcí hradu v roce 1979. Hrad 

dal vzniknout vinárně, která byla postavena na místě bývalé bašty. I bez souhlasu 

památkářů se začalo s opravami na vstupní věži a se stavbou ubytovacích prostor. Hrad se 

pomalu začal pozměňovat v novostavbu.  
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3.2.5 Rekonstrukce Slezskoostravského hradu 

 Od roku 1998 je majitelem město Ostrava a o hrad se stará společnost Ostravské 

výstavy. Hrad byl obrovským trnem v patě a nikdo se neměl k jeho rekonstrukci. Až 

architekti v 90. létech vyvinuli velkou snahu o opravu hradu. Bylo navrhnuto mnoho 

nápadů například dílny muzea, depozitář a archív. Nic z toho nebylo uskutečněno. V roce 

2002 Ostravské výstavy předložily návrh na opravu hradu i konkrétní kroky. Pro přístup 

k hradu byla vybudována lávka přes řeku Ostravici. Na schůzi pod vedením primátora 

města Ostravy se rozhodlo otevřít hrad veřejnosti a upravit ho pro tzv. „Malou prohlídku“. 

 
Obrázek 10  Zřícenina hradu s výhledem na vysoké pece ve Vítkovicích (Polášek 2006) 

3.2.6 Technický stav hradu 

 Stavba byla ve velmi ubohém stavu jak lze vidět na obr č. 10. Zdi byly promáčené, 

připojení k elektřině žádné, byly poškozené izolace, zaplavené nádvoří a narušené zdivo. 

Hrad se skládal z mnoha upadajících částí, například nádvoří, hotelová část a pevnostní 

budova. Za jednu z nejdochovalejších částí byla považována věž. Ta se jako jediná dala 

využít k instalaci expozice, která poukazuje na historický vývoj jak samotného hradu, tak i 

města. Pevnostní budova, která je poznamenaná dřívějšími opravami, je dnes nejstarší část 

hradu. Nádvoří velké 4000 m
2
 nebylo udržováno a neslo následky špatného zacházení i tak 

hrálo obrovskou roli ve využitelnosti hradu. 



Sabina Dudová : Geologie a stavební materiál Slezskoostravského hradu 

  

2013  28 

 

3.2.7 Průběh rekonstrukce 

 V roce 2003 bylo Ostravskými výstavami navrhnuto několik nápadů na opravu 

stavby. Také se započalo s přemostěním přes řeku Ostravice na soutoku s Lučinou. Byla na 

to použitá lávka, která dříve sloužila pro přechod přes řeku Odru. Rekonstrukce byla 

rozdělena do dvou částí. V první části bylo hlavním úkolem hrad uklidit a zpřístupnit 

nádvoří. V prosinci téhož roku se hrad otevřel pro veřejnost, jen na zkoušku. V lednu roku 

2004 započala druhá část rekonstrukce. Opět se brána hradu uzavřela a započalo se 

s opravami. Prioritami byly oprava hradní věže, nádvoří a zastřešení objektu. Dne 14. 

května byl hrad slavnostně otevřen. Již v této době měl hrad novou střechu, fasádu a okna. 

Fotografie z rekonstrukce, viz obr. č. 11,12.Taktéž byla zastřešena pevnostní budova a byla 

zpřístupněna. Ve vstupní věži se nachází expozice o historii hradu, v přízemní části pak 

výstavní galerie a nádvoří slouží jako prostor k uspořádání kulturních akcí.  

 

 

 

 
Obrázek 11 Rekonstrukce hradu a stavba spodního nádvoří (Polášek 2006) 
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3.2.8 Archeologické nálezy 

 Na Slezskoostravském hradě bylo provedeno mnoho archeologických výkopů a 

průzkumů. Po vykácení nádvoří a následném vedení sondy v hloubce 60 – 80 cm jež 

objevila mnoho úlomků keramiky a kosti domestikovaných zvířat, viz obr 13,14. Během 

druhého zkoumání byla odstraněna vrstva dláždění a objeveno mnoho úlomků kostí, železa 

a malý vápnitý úlomek, který obsahoval zkamenělou schránka mlže z rodu Pecten, díky 

tomuto nálezu bylo usouzeno, že jedním z hlavního stavebního materiálu byl štramberský 

vápenec (Slezskoostravský Hrad 2013). Terén v okolí hradu byl značně zdevastován důlní 

činností, a proto se nálezy nepodařilo přesněji identifikovat. Bylo nalezeno přes 3200 

různých úlomků, přes úlomky z talířů, mís, džbánů, pokliček, pánví a hrnců. Kromě těchto 

nálezů se v opracovávaném materiálu nacházely i zkorodované kusy železa, skleněná 

nádobka, dlaždice, kusy omítky a zlomky porcelánu. Největší nálezy lze zařadit do doby 

15. - 16. století, kdy byl hrad velmi významným místem (Šalek 2008).  

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Rekonstrukce hradu a stavba spodního nádvoří (Polášek 2006) 
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Obrázek 13 Archeologické nálezy (Sabina Dudová 2013) 

 

 

 
Obrázek 14 Úlomky z archeologických nálezů (Sabina Dudová 2013) 
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4 GEOLOGIE OBLASTI 

 Sledovaná část se nachází mezi dvěma důležitými geologickými celky, a to Českým 

masívem a Západními Karpatami, v karpatské předhlubni. Tento útvar vznikal v paleogénu 

a neogénu během sávské orogeneze, což je fáze alpínského vrásnění, které na našem území 

zanechalo mnoho stop.  

 Český masív (ČM) je tvořen hlavně prekambrickými a paleozoickými horninami. 

Oblast Ostravy náleží moravskoslezské oblasti ČM, která je tvořena jak horninami 

metamorfovanými tak sedimenty (Chlupáč et al., 2011). V zájmové oblasti převládají 

sedimenty karbonu reprezentující hornoslezskou pánev. 

 Zadní Karpaty jsou mladší než ČM, na naše území zasahuje pouze jen jejich 

nejzápadnější část a stejně jako Alpy, vznikla tato soustava během alpínského vrásnění. 

Část, zasahující na naše území tvoří převážně nížiny a úvaly jako například 

Hornomoravský úval (Gába et al., 2002). 

 Konkrétněji si tyto geologické útvary a jejich vliv na vytváření uhelných slojí 

v námi sledované oblasti, popíšeme v následujících kapitolách. 
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Obrázek 15 mapa území, výsek z geologické mapy České republiky v měřítku 1:500 000 (Cháb et al., 

2007) 
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Obrázek 16 Legenda ke geologické mapě ( Cháb et al. 2007) 
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4.1 Český masiv  

 Český masiv se dělí do následujících oblastí: oblast moldanubická (moldanibikum), 

středočeská (barrandien), sasko-durynská (saxothuringikum), západosudetská (lužická) a 

moravskoslezská, která se dělí na části brunovistulikum, moravikum a silesikum. Na 

posledním území se nachází studovaná oblast.  

 Na tvorbě Českého masivu se podílely tektonické pohyby od doby mladšího 

prekambria zhruba před 700 – 900 Ma. Formovalo ho kadomské vrásnění a později i 

vrásnění hercynské, které probíhalo v prvohorách. Příčinou vzniku horstva byla srážka 

dvou desek zemské kůry- starého kontinentu Gondwana na jihu a Laurussie (starý červený 

kontinent) na severu (Gába et al., 2002). O strukturu ČM se postaraly především horniny 

prvohorního stáří, ty spolu před variskými procesy zcela nesouvisely, ale variské vrásnění 

je spojilo v jeden celek. Na těchto horninách se pak ukládaly mladší vrstvy usazenin. Po 

variském vrásnění už ČM nebyl dále výrazně formován a představoval pevný podklad. 

Projevy alpinského vrásnění, které formovalo především alpsko-karpatské oblasti, se zde 

projevují především vznikem zlomů nebo výzdvihy či poklesy regionů. V období spodního 

karbonu, během variského vrásnění se na Český masiv nasunula sasko-durynská, 

západosudetská a moravskoslezská oblast. Po ústupu moře docházelo k metamorfóze 

sedimentů. V permu byl tento celek součástí superkontinentu Pangea a na našem území v 

této době byla souš, která přetrvávala až do jurského období. Během křídy byla část ČM 

zaplavena mělkým mořem a reliéf začalo tvarovat alpinské vrásnění, které trvalo až do 

období čtvrtohor. Během terciéru je známá na našem území vulkanická činnost, na Moravě 

a ve Slezsku se sopky soustřeďovaly do Nízkého Jeseníku. Klima v tomto období bylo 

subtropické. V průběhu neogénu se nastalo silné ochlazování a ustoupilo moře (Chlupáč et 

al., 2011). 
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4.2  Karbon 

 

 
Obrázek 17 Rozdělení karbonu (Clupáč et al., 2011) 

 

 Tento časový úsek probíhal zhruba od 354 – 298 Ma a naše území se v této době 

nacházelo v rovníkové oblasti. Během variských pochodů, které zrovna probíhaly, se ČM 

posouval směrem k severní polokouli. Mez hlavní události, probíhající v tomto období 

bezpochyby patří srážka kontinentu Gondwany a Laurusie, díky čemuž započalo variská 

orogeneze. Během karbonu kolísalo klima, na hranici spodního a svrchního karbonu byla 

Gondwana zaledněná, ovšem ke konci tohoto období bylo podnebí suché. 

 Ve spodním karbonu rozeznáváme dva hlavní vývoje, kulm a uhelný vápenec. 

Kulmské vrstvy zaujímají území trojúhelníkového tvaru s hranicemi u měst Ostrava, Krnov 

a Brno. Pro kulm jsou typické klastické sedimenty, kde se střídají droby s prachovci. 

Sedimenty jsou flyšové a usazovaly se v tektonicky aktivních mobilních zónách (Mísař et 

al., 1983). Uhelný vápenec je příznačný mělkovodní sedimentací v teplém pásmu. Tyto 

vápence jsou bohaté na bentózní faunu a flóru. Podmínky pro vytváření uhelných ložisek 

byly příznivé díky tektonicky založeným, klesajícím pánvím, které byly dvojího typu. 

Limnické, které jsou charakteristické sladkovodní sedimentací mezi horskými hřbety a 

dále paralické pánve v přímořských oblastech, kde se střídaly bažiny se sladkovodními 

sedimenty, které byly navíc přerušovány mořskými záplavami (Chlupáč et al.,2011). 

 Do svrchního karbonu pokračovala sedimentace bez přerušení. Nejvýznamnějším 

sedimentem svrchního karbonu je černé uhlí. Jeho vznik byl spojen s vlhkým klimatem, 

díky čemuž se v močálech a bažinách hojně rozvíjela vegetace. Ta se nahromadila a byla 

překryta silnou vrstvou sedimentů. V prostředí bez kyslíku probíhaly procesy 

prouhelňování nebo též karbonifikace (Chlupáč et al., 2011). Svrchní karbon je 

charakterizován sedimentací jak mořskou tak jezerní. V této době převládalo na našem 
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území teplé lima, což umožňovalo právě rozvoj karbonské flóře. Svrchnokarbonské 

horniny vystupují na povrch pouze v Ostravě, jinak jsou překryty neogenními sedimenty 

karpatské předhlubně.  

 Uhlonosná molasa vytváří hornoslezskou pánev, která na naše území zasahuje svou 

jihovýchodní částí a plochou zhruba 1600 km
2
 (Mísař et al., 1983). 

4.3 Hornoslezská pánev 

 Hornoslezská pánev (HP) je nejznámější černouhelná pánev na území Evropy, její 

okraje nejsou dokonale zmapovány, jelikož ji překrývají mladší sedimenty. Celkově je tato 

pánev velká asi 7 000 km
2
. Hornoslezská černouhelná pánev a její geologické složení je 

výsledkem vývoje moravskoslezské části ČM a Západních Karpat (Dopita et al., 1997). 

Část HP, která zasahuje na naše území se dělí na dvě části, a to ostravsko–karvinskou, též 

nazývanou jako ostravsko–karvinský revír (OKR), nacházející se na severu a jižní 

podbeskydskou. HP se rozkládá v okolí Ostravy, Karviné, Českého Těšína, Frenštátu pod 

Radhoštěm.  

 Podloží pánve je tvořeno hlavně devonskými a spodnokarbonskými sedimenty, 

pánev je vyplněna sedimenty svrchnokarbonskými se slojemi černého uhlí. 

Svrchnokarbonské sedimenty jsou rozděleny na ostravské a karvinské souvrství. Horniny 

ze svrchního karbonu vystupují na povrch vzácně, a proto je jejich výzkum omezen na 

hlubinné vrty či důlní díla. Tyto horniny jsou překryty neogenními sedimenty karpatské 

předhlubně. 

 Ostravské souvrství je řazeno do spodního namuru a reprezentuje paralickou 

uhlonosnou molasu, usazenou během hlavní fáze variského vrásnění. Toto souvrství patří 

k nejpestřejším územím ČM (Chlupáč et al., 2011). Na tomto území lze sledovat mořské i 

kontinentální sedimentační prostředí. Typickým znakem ostravského souvrství je 

cykličnost. Střídají se zde bazální hrubozrnné pískovce na podloží, pokračují prachovce 

dále uhelné sloje a končí pelity buďto se sladkovodní nebo mořskou faunou. Kontinentální 

prostředí zahrnuje aluviální nivy a řečiště, říční delty a jezera. Přechodné kontinentální 

prostředí střídalo mořské, pro které jsou typická mělká moře nebo zálivy. Během 

rozsáhlých mořských záplav došlo k úbytku uhlonosných sedimentů (Dopita et al., 1997). 

Uhelné sloje jsou důkazem zarůstání pánevního dna stromovitými přesličkami, plavuněmi 

a uhlotvornou vegetací.  
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 Karvinské souvrství reprezentuje v HP střední a svrchní namur, tato samostatná 

jednotka vznikla během tektonické inverze a hiátu na konci spodního namuru. Mocnost 

tohoto souvrství je 1000 m a je souborem jezerních sedimentací v bezodtokové pánvi.   

Sedlové vrstvy karvinského souvrství tvoří mocné uhelné sloje uzavřené mezi slepenci a 

pískovci a tvoří základnu těžby OKR (Dopita et al., 1997). Uhelné sloje jsou méně početné 

než v ostravském souvrství, za to jsou mnohem mocnější. Karvinské souvrství je cyklem 

s hrubozrnnými uloženinami i uhelným slojemi, ve spodní části se nachází sedlové vrstvy a 

ve svrchní části jsou to vrstvy sušské a doubravské. Pro srovnání s ostravským souvrstvím 

je v karvinském znatelný úbytek vulkanických projevů, což svědčí o útlumu těchto procesů 

v prostředí HP.  
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Obrázek 18 Litostratigrafické dělení HP, s vyznačením pozice zámeckého slepence (Dopita et al.,  

1997) 
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4.4 Západní Karpaty na Moravě a ve Slezsku 

 Na naše území zasahuje pouze nejzápadnějších úsek Západních Karpat. Toto pohoří 

začalo vznikat v období křídy a jeho vývoj pokračoval do třetihor. Zformovalo ho alpínské 

vrásnění (Gába et al., 2002). Hlavním činitelem vzniku Karpat byl pohyb litosférických 

desek, kde svou roli hrála kolize africké desky s deskou evropskou (Chlupáč et al., 2011). 

Většina Ostravského okresu se nachází v karpatské předhlubni. V období neogénu 

doznívala na našem území mořská transgrese a ukládaly se zde sedimenty. Mezi hlavní 

vlastnosti Západních Karpat patří podélná pásemnost, která rozčleňuje Karpaty do několika 

soustav. Z částí, které zasahují na naše území to je flyšové pásmo (Gába et al., 2002).  

 Hlavní projevy alpínského vrásnění začaly vznikat v eocénu, přibližně před 55 – 34 

Ma. Projevují se hlavně vyvrásněné mořské sedimenty a tvorba příkrovů. Během tohoto 

vrásnění se flyšové pásmo posunulo na ČM. V období mezi paleogénem a neogénem, 

během sávské horotvorné činnosti, vznikla karpatská předhlubeň, kde byly klimatické 

podmínky srovnatelné s dnešním Středozemím.  

 V konečném doznívání alpínské orogeneze vznikla komplikovaná příkrovová 

stavba flyšového pásma. Podle výzkumů na severní Moravě dosahují tyto příkrovy 

hloubky až 30 km. Pohyby byly ukončeny v badenu. Příkrovy porušují zlomy, které 

zasahují hluboko do podloží a mnohými vychází na povrch CO2 a NH3 např. 

v Luhačovicích.  

 Závěr sedimentace je spojen s ústupem moře během miocénu. Z následujícího 

období jsou známy už jen říční a jezerní sedimenty. Od této doby se Karpaty vyvíjely 

společně s jednotkou Českého masivu (Chlupáč et al., 2011) 

 

 

 

4.4.1 Flyšové pásmo 

 Pod pojmem flyš označujeme mnohonásobné střídání usazených hornin. Flyšová 

souvrství vznikala v pravěkých mořích, sesouváním nezpevněných částic okraje 

kontinentů.  
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 Hlavní flyšové horniny jsou slepence, pískovce a jílovce, horniny se od sebe liší 

velikostí zrna (Konupka et al., 2009). Pásmo tvoří křídové a třetihorní sedimenty. Mezi 

hlavní horniny patří jílovce a pískovce (Gába et al., 2002). Vnější flyšové pásmo v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd bývá rozděleno na dvě části, a to podslezskou a slezskou 

jednotku. Ve slezské části se dále liší dva faciální celky, bašský a godulský. U obou celků 

se jedná o příkrovovou stavbu a slezská jednotka se nasunula na jednotku podslezskou 

(Macoun et al., 1965). 

  V době neogénu začaly vznikat nové pánve. Mezi nové sedimentační prostory, 

vzniklé během tohoto období patří karpatská předhlubeň.  

4.4.2 Karpatská předhlubeň 

 Karpatská předhlubeň je částí okrajových alpsko–karpatských pánví. Na jihozápadě 

zasahuje do Rakouska a na severovýchodě do Polska. První mořská transgrese zasáhla KP 

v eggenburgu a je spojována s násunem Karpat na Český masiv, díky čemuž se zvedly 

hladiny oceánů. Toto zvednutí mořské hladiny zasáhlo i Ostravsko. Sedimenty tohoto 

období se nachází v podloží spodního badenu v dětmarovické vymýtině a pokračují do 

Polska, kde mají mnohem větší mocnost. V miocénu se pánev začala změlčovat a na 

Ostravsku se uložily sádrovce a sedimentace pokračovala jen na tomto území do konce 

badenu.  

V důsledku sávské orogeneze a zvýšenou hladinou oceánu došlo na jihovýchodní části 

předhlubně k transgresi. Vrstvy jsou tvořeny převážně pískovci, hrubozrnnými štěrky či 

jemnozrnnými štěrky, ve vyšších vrstvách se ukládají písčité jíly, vápnité i nevápnité jíly s 

vložkami písků a uhelných jílů. 

 Horniny KP našly uplatnění hlavně v oboru stavebnickém. Převážně se využívají 

písky a štěrky (Chlupáč et al., 2011). 
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5 GEOMORFOLOGIE 

Ostravská pánev s rozlohou 486 km
2
 náleží k Severním Vněkarpatským sníženinám. 

Její nadmořská výška je 244 m a její ráz je rovinný. Tato plochá pahorkatina leží na 

kvartérních sedimentech a na jihovýchodě na ní navazuje Oderská brána. Reliéf této oblasti 

se začal tvořit již v pleistocénu, který je datován zhruba před 1,8 mld let.  

Ostravská pánev se řadí do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpartské 

sníženiny a podsoustavy Severní vněkarpatské sníženiny. Celek Ostravská pánev má i 

několik podcelků, a to Antošovickou rovinu, Ostravskou nivu, Karvinká plošina, 

Havířovská plošina, Novobělská rovina, Porubská plošina a Orlovská plošina. Současná 

krajina je poznamenaná těžbou uhlí a urbanizací (Weissmanová et al., 2004). 

Reliéf Moravskoslezských sníženin je lehce vlnitý a na povrch z něj vychází výchozy. 

Dnešní podoba reliéfu se začala tvarovat v badenu, na konci terciéru byl vytvořen základ, 

který byl v kvartéru pokryt vrstvou sedimentů. V kvartéru byla oblast zaledněna, největší 

vliv mělo zalednění sálské a elsterské. Po ústupu posledního zalednění v pleistocénu dostal 

už reliéf dnešní podobu. Terén se ovšem vlivem důlní činnosti přetvořil do dnešní podoby 

(Czudek 1997) 
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6 POUŽITÝ STAVEBNÍ MATERIÁL  

 Na samotnou stavbu a její rekonstrukci byl v minulosti používán hlavně materiál, 

který se nacházel v blízkosti stavby. Mezi hlavní materiály patří pískovce, jednak 

z blízkého okolí, a dále ty, které se těží v Moravskoslezských Beskydech. Mimo dvou 

základních pískovců jsou použity ještě droby a čediče. Vše bylo získáváno z okolních 

blízkých lomů. 

6.1 Godulský pískovec 

 Pískovec vzniká z písčitých, jezerních, mořských, říčních i glaciálních sedimentů. 

Vystupují v lavicovitých nebo deskových vrstvách (Kettner et al., 1957). Řadí se do 

skupiny psamitických sedimentačních hornin, zrna dosahují velikosti od 0,063 – 2 mm. 

Barva pískovců se odráží od jejich složení, většinou jsou světle šedé, hnědé až červené. 

Textura je lavicovitá či deskovitá, struktura psamitická. Na našem území se pískovce 

tvořily v období křídy, kdy na našem území bylo moře. Pískovce vzniklé v mořském 

prostředí obsahují glaukonit a nazývají se glaukonitické pískovce (Petránek et al., 1963). 

Jeden z pískovců použitých při stavbě hradu pochází z godulského souvrství. 

Godulské souvrství tvoří až 1 500 m mocné hlubokomořské sedimenty svrchní křídy, které 

se usadily na pánevním dně. Souvrství je součástí vrstevního sledu slezské jednotky 

flyšového pásma Západních Karpat. Na vývoji těchto vrstev se podílely především měkké, 

nevápnité jílovce v rudohnědé až zelené barvě. Ve vyšších částech se nepravidelně 

objevují i několik metrů mocné, lavice galukonitických pískovců. Godulské souvrství je 

rozděleno na tři vývojové oddíly, a to spodní, střední a svrchní. Ve spodním oddílu 

převažují drobné až středně písčité flyše s křemičitými či křemičito-vápnitými prachovci a 

jemnozrnné pískovce modrošedé a zelenošedé barvy. V oddíle středním jsou výrazné, silně 

lavicovité, zelenavě šedé pískovce, hrubě až středně zrnité. Lavice začíná slepenci a 

slepencovými pískovci, vzácně se vykytuje i arkóza. Uvnitř se objevují proudové čeřiny o 

délce až 1 mm. Svrchní oddíl godulských vrstev je obdobný se spodním. Velmi časté je 

střídání šedých a zelených jílovců. V podloží těchto vrstev, převážně v Moravskoslezských 

Beskydách, převažují pelity, které potlačují flyšový ráz těchto vrstev (Menčík et al., 1983).  



Sabina Dudová : Geologie a stavební materiál Slezskoostravského hradu 

  

2013  43 

 

 
Obrázek 19 Godulský pískovec v hradní zdi, detail (Sabina Dudová 2013) 

 

 

 

 
Obrázek 20 Proudové nerovnosti (svrchní blok)  a bioglyfy (nerovnosti po pohybu organismů, spodní 

blok) na spodních vrstevních plochách pískovce (Sabina Dudová 2013) 
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Godulský pískovec, viz obr 18, se v dnešní době těží na jihovýchodně od vrcholu 

hory Goduly na okraji Moravskoslezských Beskyd u obce Řeka. Hornina bývá rovněž 

označována jako těšínský pískovec, obsahuje zrna zeleného glaukonitu, odtud též 

nazelenalá barva, a jsou na nich znatelné znaky proudění vody a stopy po pohybu 

organismů. Je velmi odolný, jemnozrnný a jako jediný pískovec se dá leštit. Tento kámen 

těží firma Slezský kámen (Menčík et al, 1983) 

Na stavbu hradu byl tento stavební kámen použit jako pilíře na jižní straně zámku u 

řeky Lučiny. V těchto místech se podle dobových fotografií nacházely zahrady a po 

propadu hradu musela být tato zeď podepřena a zpevněna. Právě na to byl použit godulský 

pískovec z lomu Řeka z Moravskoslezských Beskyd. Pískovec lze rozeznat od ostatního 

materiálů díky své nazelenalé barvě a na této jižní straně je krásně rozpoznatelný. 

Godulský pískovec byl na hradě používán až během nových rekonstrukcí při dostavování 

zdí, viz obr 21. 

 

 

 
Obrázek 21 Použití na stavbě hradu (Sabina Dudová, 2013) 
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Obrázek 22 Dostavba zdí godulským pískovcem ( Sabina Dudová 2013) 
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6.2 Karbonský pískovec 

 Pískovce v karbonu představují pozůstatek jak mořské tak jezerní sedimentace. 

Karbonské pískovce obsahují okolo 10% karbonátů. V této hornině bývají přítomny hlavně 

tři druhy karbonátů a to ankerit, dolomit a siderit. Tyto pískovce se vyznačují šedohnědou 

barvou a lasturnatým lomem. V uhlonosném karbonu jsou tyto horniny rozmístěny 

nerovnoměrně, objevují se převážně na místech, kde se střídají písčité a jílovité sedimenty 

s uhelnými slojemi. Tyto pískovce zdůrazňují svou nahnědlou barvu hlavně během 

zvětrávání, obr č. 22. Pískovce tvoří 10 – 15 cm mocné ve výjimečných případech až 

metrové vrstvy, které jsou plošně rozmístěny na značné vzdálenosti. V ostravském 

souvrství se pískovce obsahově shodují ve všech vrstevních částech. Pro porovnání se 

v ostravském souvrství více vyskytuje kalcit a v karvinském souvrství ankerit a siderit.  

 
Obrázek 23 Karbonský pískovec, detail (Sabina Dudová 2013) 
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 Tyto nahnědlé pískovce byly použity jako základní kámen všech zdí hradu, jelikož 

se výchozy karbonského pískovce nachází u řeky Lučiny v bezprostřední blízkosti hradu, 

proto při jakémkoliv poničení či rozpadu se dal ihned nahradit. Zdejší pískovce náleží 

takzvanému zámeckému slepenci. Ten je součástí slepencových obzorů porubských vrstev 

ostravského souvrství. 

 
Obrázek 24 Karbonské výchozy (Sabina Dudová 2013) 

 

 Na pískovcích použitých při stavbě hradu jsou znatelné stopy po mechanickém 

zvětrávání a větrné erozi, a proto se musel na určitých místech zpevnit novým materiálem 

převážně cihlou, později během nové rekonstrukce byl ve vnitřních částech hradu tento 

materiál zpevněn godulskými pískovci a novou omítkou a jako památka na základní stavbu 

byly ponechány částečné odkryvy tohoto karbonského pískovce. To můžeme vidět na obr 

č. 24, 25. 
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Obrázek 25 Zastavěná zeď s karbonskými pískovci (Sabina Dudová 2013) 

 

 

 
Obrázek 26 Karbonské pískovce ve zdi (Sabina Dudová 2013) 
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Obrázek 27 Pískovcová zeď zpevněná cihlou (Sabina Dudová 2013) 

 

 
 

Obrázek 28 Detail, zvětralý karbonský pískovec (Sabina Dudová 2013) 
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6.3 Droba 

 Droby, obr č. 28, jsou sedimentární horniny, textura je lavicovitá a struktura 

psamitická. Stejně jako pískovce je jejich vznik spojen s mořskou či říční sedimentací. 

Usazování takovýchto hornin probíhá ve velmi rychlém procesu na členitém reliéfu a 

tektonicky neklidném území. Především tedy v hlubokých vodních pánvích. Droby jsou 

většinou šedé až šedozelené, občas i šedočerné barvy. Úlomky slídy, živců a křemene, 

nacházejících se v drobě bývají neuspořádané. Tato hornina připomíná horniny vyvřelé, 

díky svému masivnímu vzhledu. Droby mají všesměrně orientované klastické částice a 

společně s ní se objevuje i břídlice. Tyto horniny se rytmicky střídají s jílovitými 

horninami a tvoří tak mocná souvrství. Fosílie a mechanoglyfy se na drobách vyskytují jen 

vzácně, převážně tedy na břidličných kouscích, a to hlavně stopy po proudění vody. 

Obsahují klastický materiál vzniklý při rozrušování horninového masivu, občas se může na 

složení drob podílet  tufogenní materiál. Výrazným znakem drob je vysoký obsah Fe. 

Droby se vyskytují ve formacích nejrůznějšího stáří především ve vrásnatých pohořích ve 

velkých mocnostech. S vápenci a křemennými pískovci se droby nenacházejí, jejich výskyt 

je především v pohořích, kde se střídají s břídlicí. Na našem území je to v Drahanské 

vysočině a v Nízkém Jeseníku. Společně s břidlicemi se droba těží v kamenolomu v 

Jakubčovicích a v minulosti se těžilo v dnes již opuštěném kamenolomu ve Staré vsi u 

Bílovce.  
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Obrázek 29 Droba (Sabina Dudová 2013) 

 

 
 

Obrázek 30 Droba (Sabina Dudová 2013) 

 

 Na Slezskoostravském hradě najdeme drobu použitou v nízkých zídkách při vstupu 

k hradní kapli a na hradní terasu. Dále ji můžeme najít i v zadní části nádvoří za stánkem 
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s občerstvením, taktéž v nízké zídce. Droba není na hradě rozšířená tak jako předchozí 

požité materiály, ale při stavbě spodního nádvoří se využila velmi hojně. Gabionová stěna, 

kterou je nádvoří obehnané je vyplněná drobou a drobovými slepenci, který vidíme na obr 

č. 30. Celé spodní nádvoří je novostavbou a v minulosti nebylo součásti hradu. 

 
Obrázek 31 Drobový slepenec v gabionové stěně ( Sabina Dudová 2013 ) 

 

 

6.4 Čedič 

 Nebo též bazalt je bazická vulkanická hornina, skládající se z pyroxenu a 

vápenatého plagioklasu. Struktura je jemnozrnná a barva tmavá, převážně černá. Vznik 

bazaltů je spojen s tuhnutím lávy. Vzhledem k viskozitě čedičů mohou tvořit obrovské 

lávové příkrovy. Tato hornina je jedna z nejdůležitějších jednotek oceánské kůry, ale 

vykytuje se i v kontinentálních oblastech. (Dopita et al, 1997) Na Moravě se bazalty 

vyskytují v podobě lávových proudů v Nízkém Jeseníků, konkrétně jako lávový proud 

Venušiny sopky ve vesnici Mezina (Obrázek č. 31). Zde se dají nalézt bazalty 

s vyrostlicemi olivínu, který je s bazalty úzce spojen. Dále se vykytují v lomu v Bílčicích u 

Velkého Roudného, kde se také těží. 
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 V DP Dolu Ostrava u hranice dolů Odra a Heřmanice byly nalezeny alkalické 

čediče, tré vystupují až karbonský paleoreliéf. Intruze čedičů probíhala ve zlomových 

pásmech v severovýchodní části ČM. Díky tomu se zde vyskytují minerální vody bohaté 

na CO2. Mimo tyto zlomy jsou bazalty především ve slojích. Na povrch vystupují bazalty 

pouze na kopci ve Slezské Ostravě u fotbalového stadionu Na Bazalech, na kopci zvaném 

Jaklovec, na tomto místě byl jako památka na těžbu postaven památník s názvem Wilczkův 

čedičový lom na Jaklovci.  

 Na Slezskoostravském hradě najdeme bazalty položené jako základní kámen všech 

podlah a zemí, zobrazeno na obrázcích 32,33. Na nádvoří i na terasách. Díky pevnosti a 

odolnosti této horniny byl takticky položen na podlahy vzhledem k jejich vytíženosti na 

všech kulturních akcích pořádaných na hradě. Tyto bazalty se na rekonstrukci hradu 

dovážely z lomu v Bílčicích u Velkého Roudného.  

 

Obrázek 32  Lávový proud u Meziny (Sabina Dudová 2013) 
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Obrázek 34  Čediče v podlaze, hradní terasa (Sabina Dudová 2013) 

 

Obrázek 33 Čedič (Sabina Dudová 2013) 
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Obrázek 35 Čediče v podlaze, nádvoří (Sabina Dudová 2013) 

 

Celkově je celá stará stavba postavena bez jakéhokoliv řádu. Kameny různých velikostí 

jsou k sobě přilepovány betonem. Během rekonstrukcí se dodávala do zdí cihla. Při 

posledních opravách se architekti snažili o zachování původních prvků a skloubili to s 

novodobou technikou. Upravilo se předzámčí, interiéry, které teď slouží i jako obřadní síň 

nebo třeba jako místnost pro setkání významných osobností nejen ostravského kraje. Bylo 

taktéž dostavěno nové spodní nádvoří, sloužící pro divadelní představení či hudebních 

akcích. Na jižní straně u řeky Lučiny je pozůstatek původní zdi postavené z prachovce, na 

obr. č. 35.  
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Obrázek 36 Pozůstatek původního zdiva z prachovce ( Sabina Dudová 2013 ) 
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Obrázek 37 Prachovec, detail laminace ( Sabina Dudová 2013 ) 
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Obrázek 38 Dochovaná zeď hradu z pohledu od řeky Lučiny (Sabina Dudová 2013)  
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7 NÁVRH INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 Díky své hornické historii se Ostrava dostala lidem do podvědomí jako černá 

Ostrava. Později, když se zde začalo zpracovávat železo a Vítkovické železárny se 

rozrůstaly do světových rozměrů, se městu říkalo Ocelové srdce Evropy. Lidé si pod 

pojmem Ostrava představí díky zimním situacím převážně smog, těžební stroje a fotbalový 

stadion Na Bazalech s divokými fanoušky. A že je zde zámek se nikomu nechce věřit, a 

proto bych tímto návrhem chtěla přispět k rozvoji vědění široké veřejnosti, že Ostrava už 

není tím havířským městem, ale že se mění v město, ve kterém se rozvíjí kultura, 

zachovávají se památky a dbá se i na historii, které si všichni váží. Jen Slezskoostravský 

hrad je lehce opomíjen. 

7.1 Metoda předávání informací 

 I přesto, že se na hradě pořádá mnoho kulturních akcí a organizátoři se snaží o 

propojení hradní historie se současností a nalákat tak děti i dospělé na cestu za poznáním, 

chybí na hradě informační panely, které by mohly návštěvníky blíže a hlavně zábavnější 

formou seznámit s pány, kteří se o hrad starali nebo s těmi, kteří ho nechali zchátrat. Lidé 

by se seznámili i s geologickou minulostí blízkého okolí načež by navazovaly informace o 

použitém stavebním kameni, který se na Slezskoostravském hradě nachází. Metodu pro 

sdělení těchto informací bych využila QR kódy. V podstatě jde o využití mobilního 

telefonu, tabletu nebo jiného přenosného zařízení s možností připojení k internetu a čtecím 

zařízením, který dnes každý člověk nosí u sebe. Nutností je mít v telefonu aplikaci, která 

tyto kódy přečte a následně sdělí nahranou informaci.  

7.1.1 QR kódy 

 QR kódy znamenají v originále Quick response. V překladu to znamená rychlá 

reakce. Tyto kódy dokáží zakódovat velké množství dat. Jde vlastně o směsici černobílých 

čtverečků, které dokážou člověka spojit s virtuálním světem během několika vteřin. Tato 

technika funguje tak, že se QR kód vyfotí přes nainstalovanou aplikaci, která tyto kódy čte. 

Po vytvoření snímku se automaticky otevřen nahraná informace, může jít o internetový 
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odkaz, fotografii, vizitku či text. Tuto metodu využívají reklamní agentury či letecké 

společnosti. Pro využívání této metody je tedy třeba již zmíněné zařízení s QR čtečkou a 

připojení k internetu, výhodou je i možnost využití této metody bez připojení k internetu a 

to uložením si informací z kódů. Jak QR kód vypadá vidíte na obrázku č. 38. 

 
Obrázek 39 QR kód (QR kódy 2013) 

7.2 Umístění kódů a informace pro veřejnost 

 O využití této metody by byli lidé informováni prostřednictvím informační tabule 

umístěné ve vstupní chodbě u pokladního okénka. Tyto kódy by byly umístěny na 

strategických místech ve čtvercových krabičkách o rozměrech 10x10 cm, vždy připevněné 

na zdech ve výšce očí, aby je návštěvník neměl šanci minout. Díky této pomůcce by si lidé 

mohli hrad prohlédnout ve velmi kvalitně zorganizované prohlídce. Rodiny s malými 

dětmi, by to mohli pojmout jako hru na hledání pokladu a správa hradu toho využít, a malé 

všímavé návštěvníky odměňovat. Prohlídka by začínala u vstupní brány, kde by byl 

umístěn první kód. Texty a obrázky nahrané v těchto kódech by byly podány formou ať 

jim porozumí jak dítě, tak dospělý člověk. Vzhledem k zahraničním výměnným pobytům, 

které organizují vysoké školy v Ostravě, by byla i možnost navolení si jednoho ze 

světových jazyků. Texty by nebyly dlouhé, aby návštěvník neztratil zájem a pozornost. 
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7.2.1 První stanoviště 

Jeden z prvních kódů by návštěvníky přivítal jednou z pověstí z hradních sklepení a volně 

by navazoval na historii hradu. Poskytl by informace, kdo byl prvním vlastníkem hradu a 

proč vůbec hrad stojí. První stanoviště by bylo umístěno ještě ve vstupní chodbě hlavní 

vstupní věže, obr č. 39, hned vedle obrazu, kde jsou zobrazeny erby pánů, vlastnících hrad. 

 
Obrázek 40 Vstupní věž (Sabina Dudová 2013) 
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Návrh textu  

 Psal se rok 1297 a při soutoku divoké řeky Ostravice a říčky Lučiny se začínalo se 

stavbou vojenské tvrze. A proč zrovna zde? Jako ochrana obchodníků na důležité obchodní 

stezce vedoucí ze Saska do Polska. Vojenská tvrz na tomto soutoku a na vyvýšeném místě 

vyrostla velmi rychle. V roce 1327 už se o této tvrzi mluví jako o hradu, který dostal 

těšínský kníže Kazimír od Jana Lucemburského. Hrad střežil hranici, kterou tvořila řeka 

Ostravice. První majitel, Arnošt z Tvorkova, skupoval okolní vsi a tvořil tak základ 

slezskoostravského panství. Po něm byl hrad ve vlastnictví Jana Čapka ze Sán, ten 

podnikal mnohé vojenské výpravy proti svým nepřátelům. Díky tomu, že Jan Čapek 

vlastnil i Moravskou Ostravu, stala se Ostrava obrovským panstvím. 

 16. století bylo pro hrad nejvýznamnější obdobím, vzkvétal a měnil svůj vzhled, 

z gotického hradu se změnil na renesanční zámek. Vlastnil ho Jan Sedlnický, zemský 

hejtman, který hrad po své smrti přenechal svému synu, který postavil v blízkosti kostel sv. 

Jiří a nad vstupní bránu nechal zasadit kamennou desku se svým erbem. Knížectví se však 

dostalo do krize a hrad všichni opustili a stavba začala chátrat. Zničení dopomohla vojska, 

jenž hrad využívala během svých vojenských tažení. V 18. století se dostal hrad do 

vlastnictví Vlčků, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Nález uhlí razantně změnil ráz a 

význam Ostravy. Vlčkové se o hrad nestarali a ten dále pustl a chátral. Započalo se 

s těžbou a vlivem dolování pod hradem praskaly i hradní zdi. Nevyužit tyto prostory by byl 

hřích, a proto se z hradu stala ubytovna. Jádro hradu se předělalo na bytové prostory, kde 

bydlelo služebnictvo Vlčků. Ve 20. století byl zámek uzavřen vzhledem ke stavu stavby a 

stal se útočištěm pro bezdomovce. Hrad chátral a zamýšlelo se s ním různě, nakonec ho 

však do vlastnictví dostaly Ostravské výstavy, které hrad zrekonstruovali a zpřístupnili 

veřejnosti.  

 Po přečtení těchto informací se může návštěvník vydat hledat další kódy a 

prozkoumávat útroby hradu.  
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Obrázek 41 Ukázka útrpného práva v hradním sklepení (Sabina Dudová 2013) 

 

7.2.2 Druhé stanoviště 

Tento kód bude umístěn u vstupního schodiště na hradní věž. Bude informovat o 

celkové stavbě hradu v průběhu staletí a veškerých rekonstrukcích, kterými si hrad prošel a 

návštěvník si pak může prohlédnout expozici, poukazující na historii hradu, která je v této 

věži umístěna. V tomto kódu budou převážně obrázky a fotografie, přibližující vzhled 

hradu v minulosti. V případě zájmu o více informací týkající se hradu, bude návštěvník 

míjet informační okénko, kde budou k dispozici brožury a vydané publikace týkající se 

hradu. 
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Obrázek 42 Vyobrazení hradu ve 20. století (Polášek 2006) 

 

 

 

 
 

Obrázek 43 Původní zeď ( dole ) a dostavěná část hradu (Sabina Dudová 2013) 
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Návrh textu 

 

 Samostatná stavba hradu si prošla obrovskými změnami. Od jeho postavení ve 13. 

století uběhlo téměř 700 let. Z původní vojenské tvrze nám zde zůstala jen malá část zdí, 

které jsou dnes už zpevněné omítkou nebo nahrazené jiným materiálem. Jediná dochovaná 

zeď se nachází na jižní části hradu u řeky Lučiny. Vnitřní i venkovní stěny byly během let 

zpevňovány převážně cihlou, toho si lze povšimnout hned na několika místech, například u 

obloukové bašty nebo na zdi u řeky Lučiny. Z původně gotického hradu se stal renesanční 

zámek, po vpádu vojsk se bohužel zdiva porušily a těžba uhlí zámku určitě nepomohla. Zdi 

začaly praskat a hrad z původně vyvýšeného kopce klesl o 16 metrů. Druhá světová válka a 

bombardování Ostravy nebylo příznivým obdobím a hrad dále chátral. Naštěstí se 

památkový ústav začal o hrad zajímat a tak nikdy nebyla uskutečněna demolice této 

zříceniny. Torzo jádra hradu bylo zpevněno novou omítkou a zastřešeno, hradní věž taktéž. 

Během rekonstrukce byly nalezeny různé úlomky keramických nádob a dlaždic a také kosti 

zvířat. Svědčilo to o životě na hradě před jeho úpadkem. V hradní věži si můžete 

prohlédnout stálou expozici z historie hradu a díky přiloženým historickým obrázkům a 

fotografiím si udělat vlastní představu o tom, jak se hrad měnil.  

7.2.3 Třetí stanoviště 

 Tento úsek bude věnován geologickému vývoj okolí Ostravy. Je umístěn u vstupní 

brány na hlavní terasu starého jádra hradu. Lidé se doví, co stálo za vznikem uhelných slojí 

a čím vším si území Ostravska v geologické minulosti prošlo. Poukážeme na pískovcové 

výchozy nacházející se v blízkosti hradu a další geologické atraktivity místa. Návštěvníka 

budeme inspirovat pro další výlety. 
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Obrázek 44 Původní zeď hradního jádra (Sabina Dudová 2013) 

 

 

 

 
Obrázek 45 Původní zeď po rekonstrukci (Sabina Dudová 2013) 
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Návrh textu  

 

 Území Ostravy je z geologického hlediska velmi pestré. Nachází se na pomezí dvou 

důležitých celků a to Českého masivu a Západních Karpat. Toto území bylo především 

formováno během variského vrásnění, které na našem území probíhalo v geologickém 

období karbon (354 – 298 Ma), který je pro naše území velmi významný. V karbonu se 

vytvořily uhelné sloje v ostravském a karvinském souvrství. V této době se naše země 

nacházela v rovníkové oblasti a vlivem vlhkého a teplého klimatu se dařilo vegetaci 

(plavuně, přesličky, kapradiny), která dorůstala ohromných výšek. Kontinenty byly stále 

v pohybu a tak jsme se posouvali směrem k severu a naše území bylo zaplavováno mořem, 

klima se měnilo a díky probíhající orogenezi se tvořily pánve, kde se nahromadily 

odumřelé rostliny a byly překryty novými usazeninami. V prostředí bez kyslíku se tak 

vytvořily podmínky pro vznik černého uhlí. Na naše území zasahuje hornoslezská pánev, 

která je rozdělena na ostravské a karvinské souvrství. Uhelné sloje na Karvinsku a 

Ostravsku se od sebe liší mocností a nejsou tak početné jak na Ostravsku. V karbonu nám 

však nevzniklo jen uhlí, ale díky tomu, že se zde v této době nacházelo moře, nahromadilo 

se mnoho písčitých sedimentů a jako pozůstatek tady zůstaly skalní výchozy karbonského 

pískovce, v blízkosti hradu u řeky Lučiny, které můžete vidět na obrázku č. 34. Tyto 

pískovce byly využity i jako hlavní stavební kámen na stavbu hradu. Více se o tom dovíte 

na dalším stanovišti. 

 

7.2.4 Čtvrté stanoviště 

 Čtvrté a poslední stanoviště se zaměří na stavební přírodní materiál hradu. 

Návštěvník je již seznámen s rekonstrukcemi, kterým hrad prošel, ale stále neví, z jakých 

materiálů jsou zdi hradu poskládány. Tento kód bude umístěn u nově dostavěného dolního 

nádvoří, které mimo jiné slouží ke kulturním účelům. Takticky se tak dovrší i prohlídka 

hradu a lidé se pak s nově načtenými informacemi mohou vydat například do sklepení 

hradu, kde je ukázka útrpného práva a děti naučí strašidla a čarodějnice kouzelnického 

vaření. 
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Návrh textu  

 Z velké většiny je hrad postaven z karbonského pískovce, který má nahnědlou 

barvu a je typický tím, že rychle podléhá zvětrávání a na dotek je drsný. Tento druh 

kamene se na hrad dovážel ze skalních výchozů, které se nachází nedaleko hradu, proti 

proudu řeky Lučiny. Během let byl tento kámen nahrazován cihlou. Tyto zástavby jsou 

viditelné jak na venkovních tak i na vnitřních zdech hradu. 

 Podlaha nádvoří hradu je vyplněná bazalty neboli čediči, které jsou pozůstatkem 

vulkanické činnosti. Tento kámen se těžil v Ostravě na kopci Jaklovec. Fotbalový stadion 

je taktéž po tomto kameni pojmenován. Momentálně se čediče těží v Bílčicích. Dalším 

důkazem vulkanické činnosti můžeme hledat v nedalekém Bruntále, kde se nachází 

Uhlířský vrch a Venušina sopka s čedičovým lávovým proudem. 

 Venkovní jižní zeď u řeky Lučiny je podepřena čtyřmi sloupy, postavených 

z pískovce nazelenalé barvy, který se jmenuje godulský pískovec. Své jméno dostal podle 

hory Godula  v Moravskoslezských Beskydech, kde se tento kámen těží. Tento pískovec je 

o něco odolnější než karbonský pískovec, jelikož nepodléhá tak silně zvětrávání. Na hradě 

ho lze ještě nalézt mezi karbonskými pískovci jako zpevnění zdi. Pískovec je pozůstatek po 

sedimentaci v hlubokém oceánu. Lokalita kde se tento kámen těží, se jmenuje Řeka a 

nachází se v severní části Moravskoslezských Beskyd.  

 Posledním kamenem, který je na stavbě použit je droba. Je to usazená hornina, 

taktéž pozůstatek po moři. Svým vzhledem připomíná magmatické horniny a má převážně 

černou barvu. Na hradě ji lze vidět jako dostavba menších zdí okolo krajních míst nebo u 

vstupu na hradní terasu. Droby se těží v Jakubčovicích. 

 Po dokončení všech čtyř prohlídek je návštěvník seznámen s nejdůležitějšími 

procesy, které zde probíhaly v minulosti, z čeho je hrad postaven a jakými změnami si 

prošel. Na závěr bude lidem doporučena návštěva informačního centra, kde bude možno 

získat další informační materiály jako například brožurky či knížečky o historii hradu nebo 

s pověstmi vztahující se k hradu. 

 Další alternativa informačních materiálů je umístění tabulí. Vzhledem ale 

k vytíženosti stavby během pořádání akcí mi přišla tato metoda vcelku neefektivní a 

nezajímavá. Tyto tabule se nacházejí před vstupní věží a popisují hrad jako bod na naučné 

stezce. Pokud bych měla tyto tabule využít, doplnila bych naučnou stezku o skalní výchozy 

u řeky Lučiny, jelikož se k tomuto místu silně vážou.  
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Obrázek 46 Skalní výchozy u řeky Lučiny (Sabina Dudová 2013) 

 

 
Obrázek 47 Skalní výchozy u Lučiny (Sabina Dudová 2013) 
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8 ZÁVĚR 

 Slezskoostravský hrad  není typickým hradním místem, kterým se pyšní jiné hrady 

v republice, ale ve své době jistě plnil své poslání. Jedním z cílů této práce bylo 

prozkoumat stavbu hradu a její stavební materiál. Při prolézání hradbami a podrobném 

zkoumáním byly zjištěné čtyři základní kameny. Během let se hrad měnil a z původní 

stavby zbyly už jen kousky zdí.  Ty byly postupně rekonstruovány a opět borceny. Během 

návštěv hradu jsem potkala mnoho zajímavých lidí,  se kterými jsem historii hradu 

probírala. Například pán v okénku s informacemi, byl velmi ochotný a nebojím se říci 

nadšený, že někdo projevuje zájem o hrad. Paní kastelánka mě hradem v rychlosti provedla 

a pověděla mi, kam si určitě musím na hradě ještě zajít. Bohužel nikdo nebyl schopný říci 

z čeho je hrad postaven, proto doufám, že tato práce bude příspěvkem ke zdokonalení 

informačního systému hradu. Během studování stavby hradu jsem zjistila, že původní 

materiál byl již zmíněný karbonský pískovec, nahrazován byl cihlou a později pískovcem 

godulským. Droby a čediče jsou poměrně nově využité materiály. Během stavby byla 

nejdůležitější vzdálenost z hradu k lomu proto byly veškeré materiály z bezprostřední 

blízkosti Ostravy. Godulské pískovce jsou z Beskyd, Droby z Jakubčovic, Čediče z Bílčic 

a původ karbonských pískovcu není zcela jasný, ale díky výchozům si myslím, že lom se 

mohl nacházet právě zde.  

 Druhým mým cílem bylo popsat geologickou minulost týkající se tohoto území. Z 

tohoto hlediska bylo pro nás nejdůležitější období karbon, kdy vzniklo uhlí, které Ostravu 

proslavilo. V tomto období nám také vznikl jeden z nejdůležitějších základních prvků 

hradu, a to karbonský pískovec, pozůstatek můžeme najít na levém břehu řeky Lučiny proti 

směru proudu nedaleko hradu.  

 Posledním z cílů bylo navrhnout co nejefektivnější způsob předání informací široké 

veřejnosti. Prohlídka s průvodcem je na hradě možná pouze přes léto a proto bylo třeba 

vymyslet způsob, který by se dal využít během celého roku a následně předal kvalitní 

informace stejně jako průvodce. Zvolený způsob je vhodný pro všechny věkové kategorie. 

Pro děti například je možné připravit malou stezku a pojmout tyto informace jako hru a 

třeba i s malým kvízem. Informační tabule jsem zvolila jako neefektivní způsob předávání 

informací hned z několika důvodů. Za prvé je jich všude hodně a v případě hradu a 

menších prostorů by byl hrad za chvíli zahlcen a nevypadal by tak autenticky jako je tomu 
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doposud. Dále fakt, že lidé tyto tabule nečtou a jen je přehlížejí a tomu jsme chtěli 

zabránit, a co se dětí týče ty to až tak nebaví. Proto jsem zvolila QR kódy. Tato metoda je 

zábavná a v dnešní době, ve které převládá nová technologie je velmi přínosná. Navíc 

donutí lidi číst, což jak vím z vlastních zkušeností někteří opravdu nedělají. Určitě se dá 

tato metoda ještě rozšířit, ale jako základní kámen je toto shrnutí dostačující. 
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