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KOLŠTEJN

Nejstarší písemná zmínka o hradě pochází z roku l325. Touto listinou daroval majitel hradu Jan Wustehube rozsáhlé pozemky klášteru ve slezském Kamenci. K tomuto daru patřil i hrad Kolštejn. Důvodem této donace byly   škody, které mu za svého života způsobili Janův bratr Jindřich a jeho syn Hanek. Podle Zbraslavské kroniky Jan Wustehube okolo roku 1308 plenil ve službách Jindřicha Korutanského panství zbraslavského kláštera. Janovi se podařilo soustředit rozsáhlý majetek se souvislým územím v jehož středu stal hrad Frýdberg (dnes Žulová). Tento hrad je připomínán k roku 1290. Hrad má jednoduché bergfritovou dispozici a stal se i vzorem pro stavbu dalšího Janova sídla - Kolštejna. Pozemky pro stavbu hradu Jan Wustehube zabral zřejmě za bezvládí po vymření Přemyslovců v letech 1308 - 1310. Hrad byl postavený na strategicky velmi výhodném místě při zemské obchodní stezce směřující z Olomouce do Polska. Jak vyplívá z Janova života hrad nebyl  postaven za účelem její obrany, ale naopak za účelem loupežení a kořistění. Ve vazbě na hrad vzniklo patrně vzápětí i městečko. 
Původní hrad měl velmi jednoduchou bergfritovou dispozici. Celý areál byl obehnán hradbou sledující okraje skály. Těsně za hradbou stojí okrouhlá věž, tzv. bergfrit, tedy místo posledního útočiště hradní posádky. Místo původního paláce dnes není jasné, neboť na celé ploše nejstarší části se dochovaly pouze terénní vlny a skromné pozůstatky sklepení.
Ve 30. letech 14. století hrad patřil českému králi Janu Lucemburskému, který jej roku 1339 daroval Pertoldu z Lipé. Koncem 14. století hrad získali páni z Valdštejna, z nichž v předhusitském a husitském období proslul Hynek zvaný také Kolštejnský.  Protože Kolštejn se stal  jeho hlavním sídlem, hrál také významnou úlohu za husitských válek. 
V službách císaře Zikmunda byl  při pokusu o přepadení Prahy v září 1427 zabit. Nedlouho po jeho smrti získali Kolštejn páni ze Zvole. Hrad a panství před rokem 1437 zakoupil Markvart ze Zvole. Ke vkladu do zemských desek došlo v roce 1437. Páni ze Zvole Kolštejn drželi až do 60. let 16. století.
S největší pravděpodobností právě za pánů ze Zvole dostal areál hradu svou konečnou podobu. Ve východní části hradu byl v 15. nebo až počátkem 16. století postaven nový palác, který dodnes připomíná dochovaný pozdně gotický portál sdruženého okna. Obrovskou změnu přinesla však především výstavba rozsáhlého opevněného předhradí severně od hradního jádra. Předhradí patrně již tehdy zaujímalo plochu celého dnešního areálu a patrně již tehdy byla také postavena dnešní v jádře pozdně gotická vstupní věž. Hradba bývalého předhradí se dodnes částečně dochovala ve zdivu pozdějších renesančních paláců. V místech dnešního východního křídla dolního hradu byla asi v 60. - 70. letech 16. století vystavěna obdélná patrně přízemní budova hospodářského charakteru, k jejíž stavbě bylo do značné výšky užité zdivo, lité do neobvykle konstruovaného bednění. Od vlastního hradu bylo předhradí oddělené příkopem, mohutný a hradbou ohrazený příkop byl vybudován také na vstupní straně.
Po smrti Václava ze Zvole přešlo panství na jeho sestru Barboru. Ta byla provdána za Jana Černického z Kácova a roku 1568 přenechala svému choti část panství. Ten panství po smrti ženy v roce 1575 prodal Karlu st. ze Žerotína, na Starém Jičíně, Hustopečích a Holešově. 
Roku 1578 musel Karel st. ze Žerotína  pravděpodobně pro velké dluhy přenechat kolštejnské panství svému bratrovi Janovi ml. ze Žerotína. Jan se v roce 1580 oženil s Annou Kropáčovou z Nevědomí a vedle Kolštejna tak získal i hranické panství. Krátce na to zemřel bezdětný.
Patrně již Jan st. Černčický z Kácova zahájil v místech zrušeného příkopu vnitřního starého hradu a jeho předhradí stavbu nového sídla, renesančního paláce středního hradu. Především pak za obou Žerotínů byl areál středního hradu dobudován. Podle absence kleneb v celém jihozápadním křídle středního hradu se s velkou pravděpodobností nejednalo o jednorázovou stavbu. Deltovitý půdorys stavby určoval tvar opevněného předhradí. Celá budova byla teprve v závěrečné fázi sjednocena slohově jednotným arkádovým nádvořím s fontánou. Reprezentativní místnosti byly soustředěny do hlavního vstupního křídla. Všechny místnosti hlavního - severozápadního a východního křídla byly původně zaklenuté valenými klenbami 
s výsečemi. Palác byl přístupný po dvouramenném otevřeném přízedním schodišti z přední části bývalého předhradí, dnešního dolního nádvoří. Průčelí paláce bylo pokryto sgrafitovou rustikou a v arkádovém nádvoří bylo užito sgrafito s půlobloučky v obdélných bosách. Směrem k východu probíhala od průčelí paláce parkánová hradba s brankou do nové zahrady v rozsahu ještě středověkého parkánu na východním okraji ostrožny. Ještě za Žerotínů byl také hrad rozšířen k východu o dvoutraktovou patrovou přístavbu. V přízemí bylo patrně opět použité lité zdivo i v úrovni nad terénem, stejně tak jako u starší východní stavby dolního nádvoří, které v této době již představovalo vlastně předhradí středního hradu. Byl upraven také most přes příkop obezděním pilířů a sklenutím mostních oblouků v ose starého mostu. Most dostal nové omítky, zdobené rovněž sgrafitovou rustikou, která se dodnes dochovala ve spáře pozdějšího rozšíření mostu západním směrem. Nelze vyloučit ani úpravy gotické vstupní věže. Zedníci a kameníci, kteří pracovali na těchto stavbách, užívali ještě prvky, vycházející z pozdně gotického slohového projevu. Byli patrně vlašského původu a přišli na Moravu ze severní Itálie.
Roku 1575 se také poprvé připomíná hradní pivovar, který byl s největší pravděpodobností situován v místech dnešního severozápadního křídla dolního hradu.
Dědičkou zemřelého Jana ml. ze Žerotína byla jeho sestra Bohunka, která panství v roce 1581 prodala spřízněnému rodu Bruntálských z Vrbna. K zápisu do zemských desek došlo však až roku 1591. Panství zakoupil Hynek st. Bruntálský z Vrbna, syn Jana Bruntálského z Vrbna a Johanky ze Žerotína. Hynek st. Bruntálský z Vrbna byl ženatý s Rebekou z Vrbna a podruhé se oženil s Kristýnou z Rogendorfu. V roce 1584 vydal pro poddané kostelní, školský 
a sňatkový řád, rozšířený v letech 1591 a 1592, kterými na kolštejnském panství zavedl luteránskou víru. Po jeho smrti roku 1596 panství převzal jeho syn z prvního manželství Jan st., který se oženil s Alžbětou Hofmankou z Grünpichlu. Za mlada, podobně jako mnoho jiných šlechticů podnikl vzdělávací cestu do zahraničí, Hynek studoval převážně na švýcarských kalvinistických univerzitách. Po návratu a převzetí panství byl činný i politicky a v letech 1601 - 1603 byl správcem nejvyššího hejtmanství markrabství moravského. Jeho dva synové, Hynek ml. a Bernart Kolštejn drželi společně v letech 1608 - 1614. Vystavěli nový kostel, nynější farní kostel Archanděla Michaela, zasvěcený původně Zmrtvýchvstání Krista. Z obou bratrů vynikl především Hynek ml. Bruntálský z Vrbna, který studoval mimo jiné ve Frankfurtu nad Odrou, kde byl roku 1595 zvolen rektorem tamní univerzity. V roce 1609 se oženil s Bohunkou ze Žerotína. Zásluhou svého tchána Karla st. ze Žerotína, na Rosicích a Náměšti, se dostal do politického života a v letech 1608 - 1614 zastával úřad zemského hejtmana. Situaci v letech 1610 - 1611 komentoval v dochovaných pamětech. V únoru 1610 v atmosféře vystoupení moravských stavů proti císaři Rudolfovi II. Navrhoval přemístění zemských desek na zámek v Bruntále. V případě dalšího vyhrocení situace měly být přemístěny na Kolštejn, což svědčí o významu a pevnosti hradu v té době. Když v roce 1614 zemřel,  zanechal po sobě nedospělé syny Karla a Jiřího. Nedostatek času a nákladnost politické funkce zapříčinilo, že zadlužil Kolštejnské panství. Po jeho smrti opavští soudci rozhodli o dědictví nezletilých dětí, kterým připadl Kolštejn. V září 1615 jejich poručníci předlužené panství prodali za 130 000 zl. Hanuši Petřvaldskému z Petřvaldu.
Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu byl synem Dětřicha Petřvaldského z Petřvaldu 
a Josefy Žabkovny z Limburka. Po otci zdědil panství Račice, dále držel Petřvald 
a v letech 1610 - 1614 Nový Světlov. Byl ženatý s Libuší Štěpanickou z Valdštejna 
a podruhé se oženil s Kateřinou Ulerštorferovou z Němčího. Luterán Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu se aktivně podílel na stavovském povstání, kdy byl členem zemského direktoria, zemským soudcem a komisařem pro prodej církevních statků. Porážky povstání se nedožil, protože zemřel v dubnu roku 1620.
Za Bruntálských z Vrbna a Hanuše Petřvaldského z Pedřvaldu došlo ke stavbě budov dolního hradu, kterou však již vedl nový stavitel, vycházející ze severoněmecké renesance. Bruntálští z Vrbna jednak upravili budovy středního hradu podle aktuálních potřeb a jednak také obestavěli dolní nádvoří v rozsahu starších staveb. Doposud plochostropé přízemí obdélné stavby v místech východního křídla dolního hradu zaklenuli a nádvoří od severu uzavřeli křídlem, přiléhajícím ke gotické vstupní věži. Při stavbě bylo s největší pravděpodobností využito středověké opevnění. K roku 1597 dokončil Jan st. Bruntálský z Vrbna přestavbu gotické vstupní věže, což dodnes dokládá nápis na vstupním portálu. Přestavba si zřejmě vyžádala demolici východní části věže, k níž směřoval starší most. Před věží musel být most rozšířena směrem k západu v rozsahu nové dispozice přízemí s průjezdem v západním traktu. K dvornímu průčelí byla přistavěna arkáda a věž byla zvýšena o třetí patro s arkádovým ochozem ze všech čtyř stran. Původní gotickou věž doplňovaly vnější dřevěné ochozy. Ty byly nyní sneseny a věž byla nově přepatrována  shodně s patry nádvorní arkády a propojena šnekovitým schodištěm věstavěným do jihovýchodního koutu. Po výstavbě patra východního křídla by střední hrad definitivně propojen s dolním hradem prodloužením spojovacího křídla, propojeným současně se stavbou schodišťové věže při průčelí východního křídla dolního hradu. Při stavbě byl využitý dosud stojící úsek parkánové zdi, vybíhající až na okraj ostrohu. Nový štít spojovacího křídla a také štít východního křídla dolního hradu byly členěny obvyklými horizontálními římsami podobně jako například na nedalekém zámku ve Velkých Losinách. Monumentální klenutý sál v rozsahu prvního patra východního křídla byl osvětlen okny s hrotitými záklenky. Toto použití gotické architektury patrně souvisí s dochovaným fragmentem nástěnné malby s textem Desatera přikázání, který nasvědčuje, že tato místnost byla využívána jako kaple. Na hradě Kolštejn je lze s velkou pravděpodobností spojit s osobou Hynka Bruntálského z Vrbna, který svým vzděláním a rozhledem vynikal mezi svými vrstevníky, a společně se svým bratrem Bernartem byl také stavebníkem nového evangelického kostela v Branné. Pro nedostatek pramenů zůstává způsob využití dalších prostor dolního hradu zůstává nejasný a lze se pouze dohadovat o možných analogiích nad rekonstrukcí původní dispozice podstatně zachovalejšího zámku Bruntálských z Vrbna v Bruntále.
S podílem na výstavbě Hynka ml. a Bernarta, kteří drželi Kolštejn společně, je spojeno zaklenutí pokojů prodlouženého spojovacího křídla valenými klenbami se štukovými kazetami, podobnými klenbě v branenském kostele. Štukový dekor pokrýval zřejmě i klenbu kaple, čemuž dodnes nasvědčuje zbytek profilované štukové lišty při patě zaniklé klenby. Pokoje se štukovou výzdobou jsou připomínány i v severozápadním křídle, které bylo za Bruntálských z Vrbna rovněž zvýšeno o patro nad zahloubeným přízemím. Také na středním hradě byly staré klenby strženy nebo alespoň upraveny. Ve vstupním křídle středního hradu byly vybourány příčky a vytvořen velký reprezentativní sál, později nazývaný Rytířský. Štukový dekor  nových kleneb v podobě geometrických rámů vycházel již z manýristického projevu. Odkazoval snad na členění dřevěného kazetového stropu a na počátku 17. století byl velmi rozšířený.
Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu nechal do vstupní věže ulít u olomouckého zvonaře Kašpara Geistera hodinový cimbál s letopočtem 1615 a se jménem své druhé ženy Kateřiny Ulerštorferové z Němčího, s níž byl ženatý již před rokem 1612. Cimbál byl ale v pozdějších dobách převezen na lichtenštejnský zámek v Úsově.  Do přízemí nádvorní arkády vstupní věže byl osazen manýristický  portál se znaky obou manželů. V hradní kapli byl upraven starý krb, který byl vyzdoben velkou erbovní deskou se znaky Hanuše Petřvaldského z Petřvaldu a jeho dvou manželek. Tato deska se ale bohužel dodnes dochovala jen v několika fragmentech.           K průčelí východního a severního křídla byla přistavěna patrová nádvorní arkáda, vynesená štíhlými bosovanými pilíři. Při stavbě musel být nově vyřešen vstup do sklepů, který zprostředkovala nová sklepní chodba pod arkádou. Napojení arkády na věž bylo kvůli výškovému rozdílu zprostředkováno plným polem, ukrývajícím spojovací schody. Nádvoří bylo v rozsahu arkády pokryto sgrafitovou fasádou s motivem stylizovaných zvonků. Stejný motiv byl užitý též v mladší vrstvě sgrafit na nádvoří středního hradu. Arkáda dolního nádvoří měla pokračovat snad i při severozápadním křídle. Tento předpoklad však mohla komplikovat dispozice širšího zahloubeného přízemí tohoto křídla, které zasahovalo až k průčelí dvorní arkády věže. Pravděpodobně však Hanuš Petřvaldský z Petřvaldu dostavbu arkády severozápadního křídla ani nestihl, protože roku 1620 zemřel a celá stavba tak zůstala nedokončená.
Po bitvě na Bílé hoře bylo kolštejnské panství zkonfiskované. Bylo oceněné na 200 000 zl. a dáno jako léno Koruny české Karlu z Lichtenštejna, který díky konfiskacím získal na severní Moravě mnoho dalších panství. Protože Lichtenštejnové měli spoustu jiných významnějších sídel, Kolštejn v podstatě ihned po svém dobudování ztratil svou obytnou i reprezentační funkci a už se pak nikdy nestal sídlem šlechty. V jeho dějinách se tak uzavřela stavebně i kulturně nejvýznamnější etapa.
Za třicetileté války, zejména v letech 1645 - 1648, hrál hrad poměrně důležitou úlohu jako významný opěrný bod císařských vojsk a stal se sídlem početné posádky.  Proto bylo velmi rychle dobudováno opevněné předhradí směrem k městečku, kde byly za branou chráněnou válcovou věží po stranách obdélného nádvoří soustředěny stavby panských úřadů. Na hrad byly také odvezeny cenné věci z jiných lichtenštejnských zámků, především z Rudy nad Moravou. Na druhé straně však posádka způsobila  na hradě hodně škod, které pak už nebyly nikdy zcela zahlazeny. Po třicetileté válce se stal Kolštejn pouhým hospodářským sídlem správy panství a s postupující centralizací lichtenštejnských velkostatků v 18. a 19. století klesal i význam zdejšího vrchnostenského úřadu.
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