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Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou a svým celkovým počtem 
obyvatel třetím největším městem ČR. Nachází se 10 km jižně od státní hranice 
s Polskem a 50 km západně od hranice se Slovenskem. Městem prochází dálni- 
ce D1 a páteřní železniční tratě. Ostrava leží v údolí mezi Beskydy a Jeseníky a je 
jedním z nejzelenějších měst republiky vůbec. Město žije bohatým kulturním 
a společenským životem, a to nejen díky kvalitním divadelním scénám a re- 
spektovaným galeriím, ale také věhlasné Stodolní ulici plné klubů, restaurací, 
hospůdek a barů. 
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CO MUSÍTE VIDĚT 
Ve spojení s Ostravou se většině z nás vybaví unikátní 
technická památka, Dolní oblast Vítkovice 1 (→ s. 55), 
která svou nevšedností láká tuzemské i zahraniční ná- 
vštěvníky. Neměli byste rozhodně také minout největ- 
ší hornické muzeum v ČR, Landek Park 2 (→ s. 55), 
kde můžete dokonce sami sfárat do důlního sloje. 

1 

3 

6 

2 

Skvělý výhled nejen na město, ale také Beskydy 
a Oderské vrchy, se vám naskytne z Vyhlídkové 
věže Nové radnice 3 , která je dokonce nejvyšší 
radniční věží v ČR. Průvodce vám zde barvitě popí- 
še historii i současnost města a doporučí zajímavá 
místa Ostravy i okolí. Z Nové radnice se krátkou 
procházkou, směrem ke Stodolní ulici, dostanete 
ke Galerii výtvarného umění, kde si můžete pro- 
hlédnout neuvěřitelných 20 tisíc děl. Když se poté 
vydáte Hradní lávkou přes řeku Ostravici, narazíte 
na Slezskoostravský hrad 4 , jehož nádvoří a am- 
fiteátr je dějištěm nespočtu kulturních akcí v prů- 
běhu celého roku. 
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O možná překvapivém faktu, že Ostrava je jedním 
z nejzelenějších měst republiky, se přesvědčíte ne- 
jen v samotném centru města a procházkách podél 
řeky Ostravice 5 , ale např. také v části Slezské Os- 
travy. Tady najdete 315 m vysokou haldu Ema 6 , 
na jejíž vrchol se dostanete po naučné stezce (sou- 
běžná se žlutou turistickou trasou), vedoucí od Slez- 
skoostravského hradu, Mostu Miloše Sýkory nebo 
zoologické zahrady. 
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Galerie výtvarného umění
Budova Domu umění z roku 1926 dnes patří mezi skvosty ostravské moderní architektury. Galerie byla do 
těchto prostor umístěna od svého počátku a od 60. let 20. století se zaměřila na rozsáhlou akviziční činnost 
a postupně rozšiřovala své sbírky výtvarného umění, které v současnosti čítají přes 20 000 děl. Kvalitou sbírek 
se Galerie výtvarného umění v Ostravě přiřazuje k pětici nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí v České 
republice. Návštěvníci zde mohou vidět jak stálé expozice, tak krátkodobé výstavy děl různých autorů.

VÝLETY DO OKOLÍ
K výletům, ale třeba i delším pobytům, lákají v zimě i v létě  Moravskoslezské Beskydy  s jejich nejvyšším vrcholem –  Lysou horou .

Kromě obdivování přírodních krás se můžete vydat také do  Opavy  nebo  Štramberku .

Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada zaznamenává za 
poslední roky obrovský rozvoj. S  rozlohou 100 
hektarů je vůbec druhou největší ZOO v  repub-
lice a  v  přirozeném prostředí lesoparku se zde 
nachází na 400 druhů a  4000 kusů zvířat. Mezi 
hlavní lákadla patří například sloni, hroši, šimpan-
zi v Pavilonu evoluce nebo afričtí kopytníci v části 
Safari. Na své si zde přijdou také milovníci flóry, 
kteří mohou navštívit několik botanických stezek 
a  zejména na jaře obdivovat rozkvetlé rododen-
drony, kterých je zde nejvíce v republice. Zahrada 
disponuje také výukovým centrem nebo restau-
rací. Samozřejmostí je také komentované krmení 
zvířat nebo noční prohlídky.
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Slezské zemské muzeum, Opava 
– 33 km severozápadně od Ostravy
Muzejní sbírky se soustředí na živou i  neživou pří-
rodu, prehistorii, historii a  dějiny umění, a  to pře-
devším v oblasti českého Slezska, severní a severo-
východní Moravy. Opavské muzeum je nejstarším 
veřejným muzeem v ČR a  jeho historie sahá až do 
roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými 
předměty třetím největším muzeem v ČR.

Krnovská synagoga
– 58 km severozápadně od Ostravy
Jako zázrakem v  Krnově přečkala židovská synago-
ga z  roku 1871 nástup nacismu a  dochovala se do 
dnešních dní. Místní Židé totiž odstranili ze synagogy 
všechny symboly své víry a Němci potřebovali někde 
umístit městskou tržnici. Zřídili ji tedy právě v budo-
vě templu. Díky tomu můžeme synagogu v  novo-
románském a  maurském stylu dodnes obdivovat. 
Návštěvník zde může najít všechny symboly židovské 
víry včetně hebrejských nápisů. Synagoga také slou-
ží jako vyhlídka a  návštěvníkům umožňuje podívat 
se na okolí Krnova z  ptačí perspektivy. Prohlídku je 
možné objednat v  místním infocentru nebo přímo 
v synagoze. 

www.zoo-ostrava.cz

www.szm.cz

www.gvuo.cz

Autor fotografie synagogy: Martin Friedel

PRAVIDELNÉ AKCE

Moravskoslezské Beskydy 
– 40 km jižně od Ostravy
Chráněná krajinná oblast je výjimečná zejména díky 
pozůstatkům původních pralesovitých lesů s  vý-
skytem vzácných karpatských živočichů a  rostlin. 
Najdete zde několik stovek kilometrů značených 
turistických tras pro pěší i cyklisty a na pět desítek 
kilometrů sjezdovek. Z vrcholu Lysé hory se vám na-
skytne neopakovatelný pohled na hřebeny a údolí 
Beskyd, Jeseníky i Vysoké Tatry.

 TIP!  Prales Mionší  
– 70 km jihovýchodním směrem 
od Ostravy
Národní památková rezervace Mionší je největším 
komplexem jedlobukového lesa karpatského typu 
na území ČR. Oblast je domovem asi 110 druhů 
obratlovců (z toho 73 druhů ptáků) a druhové bo-
hatství hub ji řadí mezi nejvýznamnější mykologic-
ké lokality v  republice. Díky 7 km dlouhé naučné 
stezce (mezi obcemi Dolní a  Horní Lomná) máte 
možnost nahlédnout do okrajových částí tohoto 
tzv. pralesa, a spatřit tak jeden z nejzachovalejších 
lesních komplexů beskydské přírody. Stezka je pří-
stupná od 1. června do 15. září pouze s průvodcem 
(3–4 hod.).

KVĚTĚN–ČERVENEC

Mezinárodní hudební festival 
Leoše Janáčka

ČERVEN
Zlatá Tretra

ČERVENEC

Beats for Love
Colours of Ostrava

ZÁŘÍ

Dny Nato
Svatováclavský hudební festival
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Město Štramberk 
– 45 km jižně od Ostravy
Horské městečko v předhůří Beskyd je pro svou ma-
lebnost nazýváno „Moravský Betlém“. Městu i širokému 
okolí vévodí zřícenina hradu Štramberk. Neopakova-
telný architektonický unikát představuje urbanistický 
soubor lidové architektury valašských roubených 
chalup z 18. a 19. století, z nichž převážná většina tvoří 
městskou památkovou rezervaci. Štramberk proslavil 
voňavý cukrářský výrobek, perníkové „Štramberské uši“, 
které zde pečou již po dlouhá staletí jako upomínku 
legendárního vítězství štramberských křesťanů nad 
mongolským vojskem v roce 1241.


