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Slovo úvodem

Milí čtenáři, 

dostává se vám do  rukou průvodce městem Ostravou, jehož autory 
jsou žáci a  učitelé Základní školy Komenského 668 v  Ostravě-Porubě. 
Ti společně v rámci projektu Ostrava známá i neznámá navštívili mnoho 
míst tohoto města, vypravili se do různých ostravských částí i do blízkého 
okolí. Některé lokality žáci navštívili poprvé v  životě, s  některými se 
setkávají častěji. Své poznatky a dojmy pak zpracovali s cílem předat je 
dál, především svým vrstevníkům.

Chtěli bychom vás společně pozvat k  návštěvě toho nejzajímavějšího 
a také ukázat, že Ostrava je rozmanitá, nabízí historii i modernitu, průmysl 
i oddech, umění i přírodní krásy. Do projektu jsme záměrně nezařazovali 
místa nacházející se v  Ostravě-Porubě, jelikož ta jsou dětmi běžněji 
navštěvována a věnovali jsme se jim podrobněji již dříve. 

Nabízená místa jsou rozdělena do pěti tematických okruhů (průmyslové 
památky, historické objekty, kulturní instituce, přírodní zajímavosti 
a oddechové areály, válečná historie). Jako výchozí bod putování za těmito 
místy jsme volili Porubu. 

Naše brožurka zdaleka nevyčerpává všechna místa, kterými se Ostrava 
pyšní, věříme, že v budoucnu přibudou další návštěvy.

Projekt byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
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Okruh č. 1 – Průmyslové památky
Dolní oblast Vítkovice
Adresa: Vítkovice 3004, Ostrava

Jak se tam dostaneme:
Tramvajová doprava směr Mírové náměstí, pěší trasa k  areálu Dolní oblasti 
Vítkovice.

Co jsme vybádali:
Dolní Vítkovice jsou národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy 
ve  Vítkovicích. Zahrnují rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren. 
V roce 2008 se jako jedna ze čtyř českých památek dostala na vznikající seznam 
Evropského kulturního dědictví. 

Zajímavá místa v okolí:
Svět techniky, Bolt tower, U6, horolezecká zeď a Marilyn Café v Gongu 

Naše hodnocení
 

 
Tip třídy:
Bolt tower 

s průvodcem stojí 
za návštěvu
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Důl Michal
Adresa: Důl Michal, Československé armády 413/95, Ostrava-Michálkovice

Jak se tam dostaneme: 
Z Poruby ze zastávky Náměstí B. Němcové autobusem č. 37, přestup na zastávce 
Českobratrská, trolejbus č. 144, vystoupit na zástavce Michálkovice.

Co jsme vybádali: 
Nyní je Důl Michal národní kulturní památkou a muzeem. Černé uhlí se zde těžilo 
mezi lety 1850 -1993. Prohlídková trasa zahrnuje známkovnu, řetízkovou šatnu 
a  koupelny mužstva. Spojovacím mostem z  lampovny se přechází do  těžní 
budovy. Celý důl je postaven ve slohu secese.

Zajímavá místa v okolí: 
V blízkosti Dolu Michal můžete projít Michalské náměstí s  jeho zajímavostmi 
a také navštívit hornické kolonie. Dva kilometry odsud se nachází ZOO Ostrava. 
Židovský hřbitov Michálkovice se nachází nedaleko.

Naše hodnocení

 

 
Tip třídy:

restaurace U JANA
Divadlo Devítka
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Hornické muzeum Landek
Adresa: Pod Landekem 64, Ostrava-Petřkovice

Jak se tam dostaneme: 
Autobusem č. 54 z Alšova náměstí v Porubě na zastávku Sad Boženy Němcové, 
tam přestoupíme na  autobusovou linku č. 34 nebo 68, která nás doveze 
na zastávku Hornické muzeum. Odtud dojdeme pěšky po značeném chodníku 
až do areálu Landek Park (celkový čas cca 45 minut).

Co jsme vybádali: 
Při fárání do autentického dolu jsme zažili pocity horníka, který se přepravuje 
na pracoviště. Průvodce (bývalý horník) nás provedl podzemní částí původního 
dolu Anselm, na vlastní kůži jsme mohli pocítit, jak tvrdé podmínky snášeli havíři 
při těžbě černého uhlí. Průvodce nás seznámil s některými typicky hornickými 
termíny, jako třeba „hajcman“ – ocelová výztuž, sloužící k zajištění stropu dolu. 
Muzeum je technickou památkou, týká se geologie i archeologie.

Zajímavá místa v okolí: 
Vila Na Landeku, naučná stezka národní přírodní památka Landek, expozice 
historického osídlení z dob lovců mamutů

Naše hodnocení

 

 
Tip třídy:

Sfárejte do dolu,
stojí to za to.
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Trojhalí
Adresa: K Trojhalí, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvají č. 8 na zastávku Karolina.

Co jsme vybádali: 
Název šachty a později i koksovny Karolina pochází od jména Karoliny Sternové, 
jež byla ženou Salomona Rothschilda (původního vlastníka koksovny). Dnešní 
„trojhalí“ dříve sloužilo jako elektrárna pro koksovnu Karolína, skládá se ze tří 
budov: Dvojhalí, kde se mohou konat koncerty, výstavy, divadelní představení, 
trhy a  jiné společenské akce, a  Ústředny, čili samostatné budovy se dvěma 
tělocvičnami a zázemím pro nejrůznější sportovní aktivity. 

Zajímavá místa v okolí: 
Obchodní centrum Forum Nová Karolína, nedaleké centrum Ostravy.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
opravdu nádherný 

prostor nejen 
pro sportování
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Okruh č. 2 – Historické objekty

Nádraží Ostrava - Svinov
Adresa: Nádraží Ostrava - Svinov, Peterkova 79/5, Ostrava – Svinov

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup Svinov mosty - horní 
zastávka.

Co jsme vybádali: 
Dominantou stanice je neobarokní výpravní budova z roku 1845 s prosklenou 
přístavbou odbavovací haly postavenou podle projektu architekta Václava 
Filandra v roce 2006. Jedná se o druhé největší nádraží v Ostravě, které má 
4 nástupiště, na nichž zastavují vlaky Českých drah i  soukromých dopravců, 
jako je Regiojet a Leo Expres. Budova nádraží získala řadu prestižních ocenění 
v oboru architektury. Před Svinovským nádražím můžeme vidět sochu Levitace, 
která byla nainstalována v roce 2010. 

Zajímavá místa v okolí: 
Kostel Krista Krále, restaurace Na Skok, 
fotbalové hřiště, dětské hřiště 

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

Kafekostka před 
budovou nádraží – 
výborná čokoláda
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Slezskoostravský hrad
Adresa: Hradní 1, Slezská Ostrava

Jak se tam dostaneme:
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Výstaviště, pěší 
trasa přes Černou louku, lávkou přes řeku Ostravici až k hradu.

Co jsme vybádali: 
První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1297. Roku 1998 získalo do svého 
majetku hrad město Ostrava, veřejnosti byl zpřístupněn roku 2004. V důsledku 
dolování poklesl o 16 metrů. Do dnešní doby se zachovala pouze zřícenina části 
hradního paláce, malá část hradebního opevnění a vstupní renesanční brána s věží. 
Nejvíce nás zaujala expozice v hradní věži s názvem Jantarová stezka a Hedvábná 
cesta. Příjemné je také posezení na  hradních terasách, ze kterých je výhled 
na centrum Ostravy. Oživením prostoru jsou dřevěné sochy v životní velikosti. 

Zajímavá místa 
V  okolí: Doporučujeme návštěvu Divadla Antonína Dvořáka na  Smetanově 
náměstí nacházejícího se hned vedle areálu Černé louky. Nádherná budova 
v novobarokním stylu nabízí mnoho kvalitních a atraktivních představení.

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

O adventu je zde 
výstava krásných 

betlémů
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Mariánský morový sloup
Adresa: Masarykovo náměstí, Ostrava 

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Elektra či Výstaviště, 
pěší trasa přes ulici Zámecká nebo ulici 28. října až k Masarykovu náměstí. 

Co jsme vybádali: 
Morový sloup byl vztyčen na Masarykově náměstí v  roce 1702. Je to nejstarší 
dochovaná barokní památka ve městě. Skládá se z dvoustupňového kvádrového 
pískovcového podstavce s kamennou balustrádou a 12 metrového sloupu, na jehož 
vrcholu stojí pískovcová socha Panny Marie. Nebyl vztyčen na paměť poděkování 
za ustoupení moru, ale jako výraz osobní zbožnosti a úcty k Panně Marii.

Zajímavá místa v okolí: 
V blízkém okolí, taktéž na Masarykově náměstí, se nachází Stará radnice, ve které 
od roku 1931 sídlí Ostravské muzeum.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
vodotrysk zabudovaný 
do chodníku náměstí 
a KFC pro doplnění 

energie
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Katedrála Božského Spasitele
Adresa: nám. Msgr. Šrámka 4/1760, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Elektra.

Co jsme vybádali: 
Katedrála Božského Spasitele v  Ostravě je spolu s  katedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Ostravě hlavním kostelem Ostravsko-opavské diecéze. Nachází 
se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgr. Šrámka a jde o druhý největší 
kostel na Moravě hned po velehradské bazilice. Jeho délka je 68 metrů a věž 
se tyčí do  výšky 67 metrů. Katedrála byla postavena na  konci 19. století. 
Doporučujeme si prohlédnout katedrálu zevnitř. 

Zajímavá místa v okolí: 
Naproti katedrále stojí divadlo Jiřího Myrona, které pořádá pravidelná 
představení, jež jsou hojně navštěvovaná nejen ostravskými diváky. 

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Katedrála pořádá 

zajímavé programy 
pro školy i veřejnost
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Kostel sv. Václava
Adresa: Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Elektra, pěší trasa 
přes Masarykovo náměstí k ulici Kostelní.

Co jsme vybádali: 
Kostel sv. Václava je nejstarší a jedna z nejvýznamnějších památek v Ostravě, 
datovaná do 13. století. Kostel byl postaven v gotickém slohu na místě starší 
románské modlitebny. V průběhu staletí byl několikrát přestavován, dnes mu 
dominuje barokní věž, ale našli bychom zde i prvky klasicismu. Podle pověsti 
zde měli působit svatý Cyril a Metoděj. Po těžkém období v druhé polovině 
20. století, kdy chrám chátral, hrozilo zřícení a  došlo dokonce k  poklesu 
celého kostela z důvodu poddolování, přišla v 90. letech 20. století celková 
rekonstrukce, která tuto památku zachránila. V roce 1998 se zde našla lidská 
kostra, jejíž hruď byla zatížena keramickou deskou a v ústech měla tři mince. 
Historikové soudí, že se jednalo o strach, aby se z mrtvého nestal upír.

Zajímavá místa v okolí: 
Masarykovo náměstí, kde jsou na chodní-
ku umístěny mosazné desky s třiceti nej-
významnějšími milníky z historie Ostravy.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Kostel je otevřen

pro veřejnost 
od úterý do pátku
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Nová radnice města Ostravy
Adresa: Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Hotelový dům 
Jindřich, pěší trasa ulicí 30. dubna k Prokešovu náměstí.

Co jsme vybádali: 
Nová radnice je nejznámější stavbou Ostravy. Jedná se o  prvorepublikovou 
dvoukřídlou budovu s vyhlídkovou věží. Stavěla se v letech 1925 až 1930. Nová 
radnice má nejméně dvě „nej“. Budova je nejen největší radniční budovou 
v celé republice, ale má i nejvyšší věž. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 73 metrů 
se otevírá výhled na celou Ostravu, Moravskoslezské Beskydy, blízké příhraničí 
Polska a při opravdu dobré viditelnosti i na Jeseníky.

Zajímavá místa v okolí: 
Blízko radnice se nachází Komenského sady, do kterých lidé chodí kvůli relaxaci 
a odpočinku.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Páternoster uvnitř radnice -

 Výtah s nepřetržitým 
provozem
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Vila dr. Julia Eisnera
Adresa: Milíčova 1231/20, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup zastávka Stodolní, pěší 
trasa ulicí Českobratrská k Husovu sadu. 

Co jsme vybádali: 
Vila dr. Julia Eisnera patří k nejpěknějším vilám v Ostravě, byla postavena v roce 
1903 jako první secesní stavba v Ostravě. Vila obsahuje kousky černého uhlí, 
což mělo symbolizovat bohatství jejího majitele.

Zajímavá místa v okolí: 
Husův sad a socha Věry Špinarové. 

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

Hřiště 
v Husově sadě
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Evangelický Kristův kostel 
Adresa: Husovo náměstí 2245, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Z Poruby tramvají č. 8 (cca 30min.) na zastávku Stodolní. Poté pěšky po ulici až 
ke křižovatce, kde odbočíme doprava na ulici Českobratrská. Kostel se nachází 
po levé straně. 

Co jsme vybádali: 
Kostel byl postaven v letech 1905-1907 ve stylu holandské renesance. Kostelu se 
také říká Červený kostel. Patří Evangelické církvi. Od roku 1958 patří kostel mezi 
chráněné kulturní památky České republiky. Architekty byli Karl Troll a Ludvík 
Faigl. Konají se zde mnohé koncerty, například vánoční.
 
Zajímavá místa v okolí: 
Kaple císařovny Alžběty, Sisi, v  Husově sadě a  socha Věry Špinarové (1951-
2017) – známé ostravské zpěvačky.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Poblíž kostela je park 

Husův sad, kde si 
můžeme odpočinout. 

Nachází se v něm 
lavičky a dětské 

hřiště
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Okruh č. 3 – Kulturní instituce

Divadlo loutek
Adresa: Pivovarská 3164/15, Ostrava

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr centrum, výstup zastávka Výstaviště. 

Co jsme vybádali: 
Divadlo sídlí v nové budově na Černé louce od roku 1999, v roce 2011 bylo 
doplněno o přístavbu s alternativní scénou. Pro děti hraje už od poloviny 
20. století. V každém lichém roce se zde pořádá mezinárodní loutkařský 
festival Spectaculo interesse. Každou celou hodinu se na budově divadla 
rozezní orloj, který tvoří pohybující se loutky doprovázeny hudbou. 

Zajímavá místa v okolí: 
Areál Výstaviště Černá louka nabízí mnoho zajímavostí ke zhlédnutí, například 
přírodní památku Rovninské balvany nebo svět miniatur Miniuni, jeho celková 
rozloha je 6 ha.

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

Dramatické dílny – 
zkuste si roli herců 

či režisérů 
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Divadlo Antonína Dvořáka
Adresa: Smetanovo nám. 3104/8a, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr Ostrava centrum, výstup na zastávce Výstaviště.

Co jsme vybádali:
Divadlo zahájilo svou činnost před 110 lety, nabízí ke zhlédnutí opery, operety, 
činohry i  balet. Divadlo bylo postaveno na  dole Antonín, proto před hlavní 
budovou můžeme najít metanový výfuk, který odvětrává prostor po  těžbě 
a brání tak nahromadění metanu a následnému výbuchu. 

Zajímavá místa v okolí: 
Výstaviště Černá louka, Trojhalí Karolina, Divadlo loutek.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Obchodní centrum Nová 
Karolina ve vzdálenosti 

cca 5 min chůze
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Divadlo Jiřího Myrona
Adresa: Čs. legií 14, Ostrava

Jak se tam dostaneme: 
Z Poruby tramvají č. 8 (cca 30 min.) na zastávku Elektra. Pěšky půjdeme po ulici 
Nádražní, až dojdeme k ulici Čs. legií. Tam se vydáme doprava a po levé straně 
se nachází Divadlo Jiřího Myrona. 

Co jsme vybádali: 
Divadlo bylo postaveno v  roce 1894 podle architekta Josefa Srby. V divadle 
došlo v roce 1979 k požáru a bylo zavřené do roku 1986. Dnes slouží operetnímu, 
činohernímu a  baletnímu souboru Národního divadla moravskoslezského. 
Jméno nese divadlo po herci, režiséru a řediteli divadla.

Zajímavá místa v okolí: 
Centrum města, kavárny a  občerstvení na  ulici Čs. legií, galerie a  obchody 
v okolí.

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

Muzikál a balet 
světové úrovně
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Dům kultury města Ostravy
Adresa: 28. října 2556/124, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava

Jak se tam dostaneme: 
Z Poruby tramvají č. 8 na zastávku Krajský úřad (20 minut), nachází se přímo 
naproti zastávky.

Co jsme vybádali: 
Budova se stavěla od  roku 1956 do  roku 1961 a  patří k  největším kulturním 
památkám v Ostravě. Nachází se zde největší koncertní sál ve městě. Navrhl ji 
architekt Jaroslav Fragner. 16. dubna roku 1961 byla budova slavnostně otevřena 
a stala se centrem ostravské kultury. V dobovém tisku byla budova označována 
za  „bílou loď černé Ostravy“. Budovu zdobí 6 soch. Sídlí zde Janáčkova 
filharmonie. Dům kultury pořádá různá divadelní představení, besedy, výstavy, 
koncerty, taneční a jazykové kurzy, jeho součástí je také kino.

Zajímavá místa v okolí: 
Sousoší Mládí a Dívčí tajemství, Sad Dr. Milady Horákové, Divadlo Petra Bezruče, 
OC Nová Karolina.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Restaurace 
v objektu

B
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Okruh č. 4 – Přírodní zajímavosti, 
oddechové areály

Sanatoria Klimkovice
Adresa: Klimkovice Hýlov 24

Jak se tam dostaneme: 
MHD ze svinovského nádraží (autobus 64, 676), turistická trasa, cyklostezka.

Co jsme vybádali: 
Sanatoria jsou oblíbená pro své blahodárné léčebné účinky, jejichž základem je 
jodobromová – původně mořská - voda, která je zde v podzemí uchovaná už 
od období třetihor. V  lázních je na výběr mnoho aktivit: stolní fotbal, minigolf, 
krásný výhled na panorama Beskyd, naučná léčebná a lesní stezka, v létě možnost 
grilování, tenisové kurty, golfové hřiště, bazén, masáže, vodoléčba, sauna. Léčí se 
zde především pohybové ústrojí, gynekologická onemocnění.

Zajímavá místa v okolí: 
Město Klimkovice – zámek s  kostelem, starý hřbitov s  kostelem, historické 
centrum.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
procházka lesem k restauraci 

Mexiko – tradiční 
specialita – nakládané 

tvarůžky
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Malá Kodaň
Adresa: Kostelní ulice, Havlíčkovo nábřeží, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Tramvajová doprava směr centrum, zastávka Elektra, pěší trasa přes Masarykovo 
náměstí, ulicí Kostelní k řece Ostravici.

Co jsme vybádali:
Malá Kodaň je projekt, který se inspiroval životním stylem dánského hlavního 
města. Dánská metropole Kodaň je vzorem pro všechny, kteří se chtějí nechat 
inspirovat místem stvořeným pro lidi. Ne pro auta, byznys nebo obchod, ale 
poznávání, procházky a příjemné trávení volného času. Jezdit uličkami města 
na kole, navštěvovat podniky, kde to žije, nebo se klidnou promenádou bez 
ruchu aut dostat z  centra Ostravy k  břehu řeky Ostravice. Projekt slibuje 
vznik místa, kde si lidé budou užívat volný čas. Na řece Ostravici je postavená 
loděnice, na březích byly vybudovány pláže pro letní relaxaci, v okolí vznikla 
řada zajímavých restauračních podniků nabízející zajímavý programem. 

Zajímavá místa v okolí: 
Výstaviště Černá louka, Sklep strašidel, muzeum historických motocyklů 
na Černé louce

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
možnost koupě

ostravské 
černé zmrzliny
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Komenského sady
Adresa: Komenského sady, Moravská Ostrava a Přívoz

Jak se tam dostaneme: 
Autobusem č. 37 z  náměstí Boženy Němcové směrem do  centra Ostravy 
na zastávku Českobratrská (30 minut jízdy), zde přestup na trolejbus č. 104, 
který nás odveze na zastávku Most Pionýrů (10 minut jízdy), podejdeme most.

Co jsme vybádali: 
Historie sadů, které se nachází blízko centra města, sahá až do roku 1894, byly 
pojmenovány po  J. A. Komenském, jehož busta se zde nachází. Součástí je 
Památník Rudé armády. Ve 20. letech 20. století byl v  sadech založen první 
tenisový klub, nachází se zde hala, kurty, také rozsáhlá zeleň, pěší zóna 
i cyklistická stezka.

Zajímavá místa v okolí: 
Návštěvníci parku si mohou zajít do restaurací Dáma piková nebo do Radniční 
restaurace, popřípadě navštívit tenisový areál SCC Ostrava. V  sadech lidé 
sportují (běh, kolečkové brusle, tenis), jsou skvělým místem pro odpočinek, jak 
u vody (řeka Ostravice), tak uvnitř sadů.

Naše hodnocení 

 

 
Tip třídy:

Mnoho sportovního 
vyžití i relaxu
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Halda Ema 
Adresa: lokalita Slezská Ostrava

Jak se tam dostaneme: 
Z  Poruby autobusem č. 37 na  zastávku Českobratrská (30 minut), přestup 
na trolejbus č. 104 k ZOO. Odtud pěšky po žluté značce na haldu.

Co jsme vybádali: 
Halda Ema vznikla před rokem 1920 navážením hlušiny (odpad z těžby černého 
uhlí) na  jedno místo. V  Ostravě je těchto míst několik, ale Ema patří mezi 
největší a nejznámější. Výška haldy Emy byla 324 m. n. m., je stále jedním ze tří 
nejvyšších míst v Ostravě. Bohužel dnešní přesnou výšku nelze zjistit, protože 
pod povrchem haldy Emy probíhají procesy, které zahřívají zemi, a halda se 
zmenšuje. Uprostřed haldy je až 1500 °C. Jednu z nejzajímavějších věcí je právě 
to, že zem na haldě je teplá v každém dni. Na severní straně haldy je velký 
hustý les, kde rostou zejména světlomilné a teplomilné rostliny. Z haldy Emy si 
můžeme prohlédnout celé město a okolí Ostravy. 

Zajímavá místa v okolí: 
ZOO Ostrava. Po žluté turistické značce se dostaneme přes známou Keltičkovou 
ulici k mostu Miloše Sýkory a k tanku Rudé armády.

Naše hodnocení
     

 

 

Tip třídy:
Uspořádejte si 

piknik s úžasným
výhledem
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Okruh č. 5 – Válečná historie

Památník II. světové války v Hrabyni
Adresa: Hrabyně 192, Hrabyně 747 63

Jak se tam dostaneme: 
Dálkovým autobusem z vozovny Poruba - linkou č. 286, cesta trvá 20 minut.

Co jsme vybádali: 
Památník byl vystavěn v  roce 1970. Je rozdělen na  2 budovy. Ve  vstupní 
hale památníku je umístěn skleněný sarkofág s  půdou z  míst, kde se za  II. 
světové války bojovalo. V obou budovách památníku můžete nalézt zajímavé 
poznatky z doby II. světové války, o kterých vám více poví průvodce. V zadní 
části památníku najdete hřbitov českých a  sovětských vojáků a  za  budovou 
památníku naleznete tanky z téže doby. Třídu 9.A a 9.B nejvíce zaujal tanky 
v zadní časti budovy, houfnice a také architektura památníku. Také dům č. 72, 
který se nachází v expozici památníku, hřbitov a sochy před budovou památníku. 
V objektu se nachází i restaurace.

Zajímavá místa v okolí: 
Přímo v okolí památníku je pouze pole, les nebo městečko Hrabyně, ale když se 
vydáte zpět na Ostravu, můžete se zastavit do Nákupního centra Géčko nebo 
navštívit Hypermarket Globus. Dalšími místy v nedalekém okolí jsou Vaňkův 
kopec – lyžařské středisko a také louky a rybníky.

Naše hodnocení 
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Tip třídy:

Tanky a další 
vojenské vozy 

v areálu 
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Tip třídy:

 Jízda na kole 
či skateboardu 

v parku

Památník Rudé armády v Komenského sadech
Adresa: Komenského sady, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

Jak se tam dostaneme: 
Tramvají č. 8 pojedeme na zastávku Náměstí Republiky, kde vystoupíme. Potom 
přestoupíme na trolejbus č. 103 a pojedeme na zastávku Hornická poliklinika. 
Poté půjdeme 8 minut pěšky až k památníku. Cesta nám potrvá 50 minut.

Co jsme vybádali: 
Je to památník na  počest padlých sovětských vojáků Rudé armády při 
osvobozování Československa. Byl navržen architektem Josefem Jírovcem 
a postaven roku 1946, památkově je chráněn až od roku 1958. Památník zdobí 
sousoší ruského vojína a českého dělníka, které postavili sochaři Konrád Babraj 
a Karel Vávra. Samotné sousoší měří celkem 4 metry, ale celý památník měří 
13 metrů. V památníku je uchováno 668 uren s popelem padlých vojáků Rudé 
armády a  za  památníkem se nachází také hrob válečného hrdiny - kapitána 
Štěpána Vajdy. 

Zajímavá místa v okolí: 
Hned vedle památníku jsou umístěny dvě houfnice z 2. světové války. Nedaleko 
se nachází radnice města Ostravy s páternosterem (dřevěný výtah). 
 Památník obklopuje rozsáhlý prostor, kde se dá dobře jezdit na kole, kolečkových 
bruslích, skateboardu atd.

Naše hodnocení
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Most Miloše Sýkory
Adresa: ulice 28. října, křižovatka s ulicí Bohumínskou, Slezská Ostrava 

Jak se tam dostaneme: 
Z Poruby tramvají č. 8 do centra města (zastávka Elektra), pěšky na Masarykovo 
náměstí, ze kterého pěšky pokračujeme směrem k mostu. Délka pěší trasy 15 
minut. Také můžeme blíž dojet trolejbusem.

Co jsme vybádali: 
Je to ocelový, obloukový most, který byl vybudován roku 1913. Vede přes 
řeku Ostravici. V roce 1945 se mladý Miloš Sýkora se svým přítelem nabídl, 
že přestřihnou dráty mostu, což se také povedlo a německé tanky nemohly 
přejet přes řeku. Bohužel při ústupu Sýkoru německý voják zastřelil a  on 
na mostě zemřel, proto je most pojmenován po něm. Dnes vede přes most 
silnice a chodníky po obou stranách. Přes most dojdeme k tanku - Památníku 
1. československé samostatné tankové brigády v  SSSR, který osvobodil 
Ostravu roku 1945. Při osvobozování byl zabit Ivan Ahepjuk, po kterém je 
v Ostravě pojmenována ulice. 

Zajímavá místa v okolí: 
Slezskoostravská radnice, Ostravské muzeum, 
Masarykovo náměstí, Knihovna města Ostravy, divadlo 
Aréna, občerstvení cestou k náměstí.

Naše hodnocení
     

 

 
Tip třídy:

Přečtěte si více 
verzí příběhu

M. Sýkory
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