
1297 

Hrad byl postaven v 2. polovině 13. století na vyvýšenině 
blízko soutoku Ostravice a Lučiny, nedaleko brodu,  
kudy vedla obchodní cesta z Opavy do Těšína  
a Krakova. Poprvé se hrad připomíná v listině Měška 
Těšínského z roku 1297, v níž jako svědek vystupuje 
kastelán Heřman, zvaný Speher, jemuž se přisuzuje 
založení sousedních Heřmanic. Do roku 1327 střežil 
hrad státní hranici polského státu a jeho protipólem 
byl landecký hrad na katastru Koblova, chránící hranici 
českého státu. K významným majitelům patřili  
Sedlničtí z Choltic (1508–1714), kteří hrad přestavěli  
na zámek, a rod Wilczků (1714–1945), jenž na panství 
začal v roce 1787 těžit černé uhlí.  
(Hrad na počátku 20. století)

 
1742 

Po prohrané slezské válce v roce 1742 byl Koblov  
se sousedními Antošovicemi a dalšími obcemi  
na Hlučínsku připojen k Prusku. Obce Heřmanice,  
Hrušov, Muglinov, Slezská Ostrava, Kunčičky a Kunčice 
zůstaly součástí těšínského Slezska. Řeka Odra  
v tomto úseku tvořila státní hranici mezi Pruskem  
a Rakouskem. K Československu byly hlučínské obce 
přičleněny až v roce 1920, v letech 1938–1945 byly  
opět krátce připojeny k Německu.

 
1763 

V roce 1763 je datován první lokalizovaný nález uhlí  
na Ostravsku, který učinil klimkovický mlynář Jan  
Augustin v údolí Burňa ve Slezské Ostravě. Tento  
objev změnil ráz do té doby poddanské vsi, ze které  
se v průběhu 19. století stalo největší hornické město 
ve Slezsku. Důl Trojice byl založen Stanislavem  
hrabětem Wilczkem v roce 1844. Těžba byla ukončena 
v roce 1967. K dolu patřila koksovna, na kterou se sváže-
lo uhlí z dolů Ema, Michal, Michálka a Jan Maria. Z neda-
lekých dolů Ema a Michálka se dopravovalo uhlí lanov-
kou. (Jáma Trojice od radnice, asi 40. léta 20. století)

1908 

Obec Hrušov povýšil na městys císař František Josef I. 
v roce 1908. V té době dosahoval Hrušov historického 
maxima počtu obyvatel, v roce 1910 to bylo 7922.  
Průmysl v novém městysi představovaly První  
rakouská továrna na sodu, jež byla hlavním dodavate-
lem sody na trh v rakouské monarchii, továrna  
na hliněné zboží pro chemický průmysl a doly Hubert 
a Ida. V roce 1908 zde byly tři obecné školy, německá, 
česká a polská. Obyvatelé navštěvovali podle svého 
vyznání katolický kostel svatého Františka a Viktora, 
který je dnes jedinou památkově chráněnou stavbou 
v Hrušově, nebo židovskou modlitebnu. V souvislosti  
s povýšením na městys obdržel Hrušov v roce 1909 
také městský znak.

 
1913 

Nová budova radnice ve Slezské Ostravě byla posta-
vena v letech 1911–1913 podle návrhu architekta  
Viktorina Šulce. V té době zastával funkci starosty 
Ing. Jan Poppe (1903–1925), za jehož působení  
získávala tato největší hornická obec ve Slezsku 
městský ráz. Stavěly se veřejné budovy, vznikaly 
nové školy, ve kterých probíhalo vyučování v českém 
jazyce, což posilovalo český charakter obce. Starosta 
Jan Poppe se zasadil o přejmenování Polské Ostravy 
na Slezskou v roce 1919 a o její povýšení na město  
v roce 1920. Slezská Ostrava se stala po vzniku  
samostatného státu centrem hájení českých zájmů  
v česko-polském sporu o Těšínsko a na slezskoost-
ravské radnici měla své sídlo Československá  
plebiscitní komise.

 
1922 

Fotbalový klub SK Slezská byl založen v roce 1922. 
Vlastní hřiště otevřel na Kamenci až v roce 1925,  
v roce 1934 se stěhoval na Starou střelnici. To už hrál 
divizi, v roce 1937 poprvé postoupil do první ligy. 
Stadion na Bazalech sloužil fotbalistům od roku 

1959. Mistrem Československa se jako Baník Ostrava 
stal klub v letech 1976, 1980 a 1981, mistrem České 
republiky byl v roce 2004. Po sezoně 2014/2015  
se Baník Ostrava přestěhoval na Městský stadion  
Ostrava-Vítkovice.  
(SK Slezská na Staré střelnici, 1942) 

 
1949 

Počátky zoo jsou úzce spjaty s aktivitami horníků dolů 
Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického 
sadu v Kunčičkách. Přírodní sad začal vznikat  
v roce 1948 poblíž dolu Alexander a sloužil k rekreaci. 
Jeho součástí bylo přírodní jeviště, taneční parket, 
dětské brouzdaliště i pískoviště, tenisové kurty, hřiště 
na volejbal a basketbal. K prvním chovancům patřil 
v roce 1949 jeden srnec, dvě srny a pět bažantů. Zoo 
bylo oficiálně založeno až 26. 10. 1951. V následují-
cích letech lákali veřejnost k návštěvě dva medvědi 
hnědí a od roku 1956 indický slon Pepík, dar  
vietnamské vlády. Nová zoologická zahrada 
ve Stromovce byla otevřena 1. 5. 1960.

 
1951 

Vznik Nové huti, jednoho z největších hutních  
a strojírenských závodů u nás, původně iniciovaly 
Vítkovické železárny, neboť jejich další rozvoj byl 
omezen umístěním přímo ve městě. V roce 1942  
začaly Vítkovické železárny, tehdy ve správě  
koncernu Reichswerke Hermann Göring, stavět  
tzv. Jižní závod (Südbau) v Kunčicích. V letech  
1947–1948 bylo přijato rozhodnutí o výstavbě  
hutnického kombinátu na katastru obcí Kunčice, 
Kunčičky a Bartovice. Zřizovací listina národního 
podniku Nová huť Klementa Gottwalda v Ostravě-
-Kunčicích byla vydána 31. 12. 1951 a den poté  
proběhl politický akt zapálení první vysoké pece, 
avšak první odpich byl proveden až na počátku 
března 1952.
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Popis znaku – v modrém štítě na zeleném trojvrší stříbrný kamzík ve skoku s černým,  
zlatě lemovaným pásem se zlatým kruhem kolem těla.

Udělen Radou města Ostravy 27. 2. 1996.

Znak městského obvodu je potvrzením historického znaku Slezské Ostravy  
a nebyl do něho převzat žádný z prvků z obecních pečetních znamení ostatních původních samostatných obcí,  

které městský obvod dnes tvoří.
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