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Výstaviště Černá louka
Slezskoostravský hrad

Pohádkový sklep strašidel
MINIUNI – svět miniatur 



Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s.

 Právní forma: akciová společnost.

 100% vlastník město Ostrava, založena v červnu 1998.

 Po předchozím téměř zániku výstavnictví v Ostravě se po 13 letech působení v oblasti
výstavnictví podařilo zařadit mezi pět nejvýznamnějších výstavišť v České republice.

 Předmětem činnosti společnosti je výstavnictví, kongresová turistika, vliv na kulturně
společenský život města i regionu, realitní činnosti a údržby svěřeného majetku.

 V současné době lze činnost společnosti v aktivitách cestovního uchu rozdělit do čtyř
oblastí:

 Areál výstaviště Černá louka

 Pohádkový sklep strašidel

 Slezskoostravský hrad

 MINIUNI – svět miniatur Ostrava



Výstavní a konferenční prostory 

 Prostory Výstaviště Černá louka 
slouží k pořádání:

 výstav a veletrhů

 kongresů, konferencí, seminářů

 kulturně-společenských akcí

 Pořádání a organizování vlastních akcí, ale tak také pronájem pro externí organizátory.



Návštěvnost výstaviště v letech 2007-2010
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Návštěvnost Výstaviště Černá louka 
2007-2010

návštěvnost

rok návštěvnost

rok 2007 111882

rok 2008 124951

rok 2009 144847

rok 2010 150781



Pohádkový sklep strašidel

 V provozu od roku 2000 na Výstavišti Černá louka v pavilonu C, naproti
městské tržnice.

 Stálá expozice zejména pro malé i velké děti, která přiblíží pohádkový svět.

 Expozice sklepa strašidel je vybudována na ploše 150 m2 a nachází se
ve 150 let starých sklepeních bývalého pivovaru.

 Skládá se z pěti strašidelných komnat - Pavoučí místnost, Peklo, Pirátský
ostrov, Síň plná skřítků a strašidel a Pohádkové říše.

 Prohlídková trasa je ozvučená a zpestřena tak,                                                                  
aby se vyhnula negativnímu hororovému působení. 

 Cílem bylo vybudovat místo, kde se dozvíte něco                                                            
z pohádek, bájí a pověstí.



Návštěvnost Sklepa strašidel v letech 2007-2010
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Návštěvnost Pohádkového sklepa strašidel 2007 - 2010

návštěvnost

rok návštěvnost

rok 2007 19516

rok 2008 20101

rok 2009 20346

rok 2010 11468



 Slezskoostravský hrad, jedna z nejstarších památek Ostravy. První
písemná zmínka o existenci Slezskoostravského hradu se vztahuje
k 2. srpnu 1297.

 Památka, která v uplynulých dvou desetiletích 
20. stol. prodělala řadu necitlivých stavebních 

zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec 

jí hrozila téměř záhuba. 

 Doslova v "hodině dvanácté" (v roce 2002)

byl hrad koupen od minulého vlastníka a

vrátil se do rukou statutárního města Ostravy.

• Od roku 2003 ve správě Ostravských výstav, a.s.

Slezskoostravský hrad



 HRADNÍ VĚŽ - nejvyšší budovou celého hradního objektu, zároveň je to vstupní prostor
do celého hradního areálu. V jednotlivých patrech věže si mohou návštěvníci
prohlédnout stálou expozici historie hradu a města Ostravy, expozice Třicetileté války,
období husitství a nově stálou expozici vesnických krojovaných panenek.

 HRADNÍ PEVNOST - 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,
hradní sály s vysokými stropy.

 V roce 2007 zde byla upravena a zařízena obřadní síň.

 V říjnu 2008 byla otevřena dobová HRADNÍ KOVÁRNA. V tomtéž roce byla otevřena nová
hradní kaple - KAPLE JANA CZUPRYNIAKA, která je přístupna celoročně a poskytuje
návštěvníkům duchovní odpočinek od každodenních starostí.

 Ve sklepeních pevnosti se nachází velká akvária se sladkovodními rybami, muzeum čarodějnic
a expozice PRÁVA ÚTRPNÉHO s MUČÍRNOU.

 V nejvyšším patře otevřených teras jsou vyhlídkové plošiny, které nabízí krásný výhled
na město a jeho části, směrem na východ je vidět panoráma Beskyd.

Prohlídka Slezskoostravského hradu



 NÁDVOŘÍ se nachází ukázky prostředků útrpného práva jako je klec, pranýř, 
kláda a další,  hradní kašna, která nebyla nikdy funkční, neboť hrad stál na 
skále a nebyl možný přirozený přísun vody.
 Nádvoří slouží také pro pořádání různých koncertů, jarmarků, divadelních představení a jiných 

kulturních akcí. 

 MALÝ SÁL se nachází pod hradní galerií a je to prostor k pořádání kulturně-
společenských akcí, seminářů, konferencí, oslav, komorních divadelních 
představení, rautů a jiných společenských setkání s kapacitou do 90 osob.

 HRADNÍ GALERIE- zde se  představuje různá výtvarná a umělecká tvorba a 
pořádají zajímavé výstavy.

Prohlídka Slezskoostravského hradu



 HRADNÍ TERASA SLEZSKOOSTRAVSKÉHO HRADU - nový prostor,
postaven na konci roku 2009, který kopíruje původní půdorys
staveb hradu se nachází na pravé straně od vstupní brány.

 Nová přístavba se skládá ze dvou částí: velkého sálu a hradní terasy.
V přízemí - velký sál (270m2), který slouží

k pořádání svatební hostin, rodinných

oslav, firemních večírků, konferencí,

seminářů a jiných kulturně-společenských

akcí. V interiéru velkého sálu je původní

hradební stěna i se střílnami, kterou zdobí

desková dřevořezba, zachycující vývoj hradu

ve stoletích.

Prohlídka Slezskoostravského hradu



 JEVIŠTĚ DOLNÍ NÁDVOŘÍ 

 Tento projekt navazoval na již realizovanou stavbu „Dolní nádvoří", ta byla vybudována již v 
roce 2008.

 Dostavba dolního nádvoří o nové jeviště se zázemím začala v listopadu 2010 a kolaudace 
objektu a předání objektu proběhlo 12. dubna 2011.

 Realizací tohoto záměru získal Slezskoostravský hrad a zároveň město Ostrava otevřený 
amfiteátr s kapacitou téměř 1000 lidí (450 stálých míst, 500 mobilních míst).

 Jeviště se skládá ze 4 šaten (2 malých a 2 velkých) a skladu na mobiliář. Samotné pódium má 
rozměr 140 m2 (10 m x 14 m).

 Kromě jiných využití bude nové jeviště využíváno pro festival Colours of Ostrava, 
Shakespearovské slavnosti, Portu a jiné akce.

Novinky na Slezskoostravském hradě



 VESNICKÉ PRACOVNÍ KROJE – nová stálá expozice v 1. patře hradní 
věže. 
 Expozice přibližuje a znázorňuje, jaké kroje se používaly v dřívějších letech při práci. 

Představuje 3 různé situace: selskou jizbu, řemeslníky, hospodu, ale také další 
ukázky toho, jak se v dřívější době žilo na vesnici a jaké byly rituály a zvyky.

 Základem celé expozice jsou krojované panenky, oblečeny do pracovní oděvů, jaké 
se používaly na vesnici. Panenka je také vždy zakomponována do situace, která byla 
pro daný druh oděvu charakteristická. 

 Celá výstava je doplněna dřevěnými dekoracemi.

Novinky na Slezskoostravském hradě



 NEJDELŠÍ ŘETĚZ Z JEDNOHO KUSU DŘEVA
 Ředitel společnosti Ostravské výstavy, a.s. pan Karel Burda, inicioval výrobu řetězu 

dlouhého 25,15 metrů. 

 Řetěz tvořený 130 články o rozměrech cca 20 x 30 cm byl vyřezán motorovou pilou 
z kmene topolu o průměru 105 cm a délce 5,8 m v průběhu 10 dnů. 

 Autorem řetězu je řezbář Slezskoostravského hradu Jan Czupryniak z polské 
Tuchole.

 Rekord byl zaregistrován do České databanky rekordů v sobotu 25. září 2010. Řetěz 
je k vidění pod krovem hradní terasy.

Nej … na Slezskoostravském hradě



Návštěvnost Slezskoostravského hradu 2007-2010
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 V centru města (za divadlem Antonína Dvořáka) naleznete 
úplně jiný svět – minisvět. Městečko MINIUNI nadchne děti i 
dospělé.

 Areál vznikl v květnu 2004 při vstupu České republiky do EU. 

 V roce 2005 převzaly Ostravské výstavy, a.s. správu celého 
areálu.

MINIUNI – svět miniatur Ostrava



MINIUNI – svět miniatur Ostrava

 MINIUNI je především venkovní areál, kde můžete shlédnout 34
modelů významných světových staveb jako je například Eiffelova
věž, 7 starodávných divů světa, šikmá věž v Pise, Staroměstská
radnice, lanovka na horu Ještěď a jiné. Modely jsou postaveny
v měřítku 1:25.

 Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky v měřítku
1:22,5 a mininástupiště Ostrava – Střed.

 Pro nejmenší je v areálu připraveno indiánské hřiště.

 Každoročně se v areálu koná spousta naučných a zajímavých
programů pro děti i jejich rodiče.

MINIUNI - TO JE SVĚT JAKO NA DLANI!



Návštěvnost MINIUNI 2007-2010
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Ostravské výstavy, a.s.



Ostravské výstavy, a.s.

Děkuji Vám za pozornost a srdečně Vás zvu k návštěvě 
našich turistických objektů.


