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1 OSTRAWA (OSTRAVA) 

Metropolia kraju morawsko-śląskiego to trzecie co do wielkości oraz łącznej 
liczby mieszkańców miasto w Republice Czeskiej. Znajduje się 10 km 
na południe od granicy państwowej z Polską i 50 km na zachód od granicy 
ze Słowacją. Przez miasto prowadzi autostrada D1 oraz główne linie kolejowe. 
Ostrawa, położona w dolinie między Beskidami a Jesionikami, jest jednym 
z najbardziej zielonych miast w kraju. Miasto tętni bogatym życiem kulturalnym 
i społecznym, nie tylko dzięki wysokiej jakości teatrom i galeriom, ale również 
dzięki słynnej ulicy Stodolní pełnej klubów, restauracji, pubów i barów. 
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Myśląc o Ostrawie, większość z nas skojarzy ją sobie 
z unikatowym zabytkiem techniki, Dolnym Obszarem 
Witkowic 1 (→ s. 55), który swoją nadzwyczajnością 
przyciąga wielu krajowych i zagranicznych turystów. 
Zdecydowanie nie powinniście też przeoczyć 
największego muzeum górnictwa w Republice 
Czeskiej, Landek Park 2  (→ s. 55), w którym możecie 
zjechać bezpośrednio do złoża kopalnianego. 
 
Wspaniały widok na miasto jak i Beskidy i Góry 
Odrzańskie rozpościera się z Wieży Widokowej 
Nowego Ratusza 3  będącej najwyższą wieżą 
ratuszową w Czechach. Przewodnik barwnie opowie 
wam tu o historii miasta oraz poleci interesujące 
miejsca w Ostrawie i okolicy. Z Nowego Ratusza 
krótkim spacerem w stronę ulicy Stodolní dostaniecie 
się do Galerii Sztuki, gdzie możecie zobaczyć 20 
tysięcy eksponatów. Przechodząc Kładką Zamkową 
przez rzekę Ostrawicę, natraficie na Zamek Śląsko- 
Ostrawski 4 , którego dziedziniec i amfiteatr są 
miejscem, gdzie w trakcie całego roku odbywa się 
niezliczona ilość wydarzeń kulturalnych. 
 
Ostrawa to jedno z najbardziej zielonych miast 
w Czechach, o tej być może zaskakującej ciekawostce 
przekonacie się nie tylko w samym centrum miasta 
czy podczas spacerów wzdłuż Ostrawicy 5 , ale 
również np. w jednej z dzielnic miasta Śląskiej 
Ostrawie. Tu znajdziecie wysoką na 315 metrów 
hałdę Ema 6, na której szczyt można wejść idąc po 
ścieżce edukacyjnej (równoległa z żółtym szlakiem 
turystycznym), prowadzącej od Zamku Śląsko- 
Ostrawskiego, Mostu Miloša Sýkory lub od strony 
ogrodu zoologicznego. 
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Galeria Sztuk Pięknych
Budynek Domu Sztuki z 1926 roku jest klejnotem ostrawskiej architektury nowoczesnej. Galeria od początku 
działała w jego wnętrzach i od lat 60. XX wieku skoncentrowała się na obszernej działalności akwizycyjnej 
i stopniowo rozszerzała swoje zbiory sztuk pięknych, które obecnie liczą ponad 20 000 dzieł. Pod 
względem wartości zbiorów Galeria Sztuk Pięknych w Ostrawie należy do piątki najbardziej znaczących 
instytucji tworzących zbiory w Republice Czeskiej. Zwiedzający mogą tu zobaczyć tak stałe ekspozycje jak 
krótkoterminowe wystawy dzieł różnych autorów.

WYCIECZKI PO OKOLICY
Idealnym miejscem na wycieczki po okolicy, ale również na dłuższe pobyty zimą i latem jest  Beskid Śląsko-Morawski  z jego najwyższym szczytem –  Łysą Górą . 

Oprócz podziwiania piękna krajobrazu możecie wyruszyć także do  Opawy  oraz  Štramberka .

ZOO Ostrawa
W ostatnich latach ostrawski ogród zoologiczny 
rozwija się w szybkim tempie. Dzięki 100 hek-
tarom powierzchni jest drugim największym ZOO 
w kraju. W naturalnym parku leśnym żyje 400 ga-
tunków zwierząt, których jest tutaj ok. 4000 osob-
ników. Do głównych atrakcji należą m.in. słonie, 
hipopotamy, szympansy w Pawilonie Ewolucji 
oraz afrykańskie zwierzęta kopytne w części Safa-
ri. Miłośnicy flory również znajdą tu coś dla siebie 
– mogą odwiedzić kilka tras botanicznych a w se-
zonie wiosennym podziwiać kwitnące rododen-
drony, których jest tu najwięcej w Czechach. 
Ponadto w ZOO znajdziecie centrum edukacyjne 
oraz restaurację. Czymś oczywistym są też pokazy 
karmienia zwierząt oraz zwiedzanie nocne.

Muzeum Ziemi Śląskiej, Opawa 
– 33 km na północny zachód od Ostrawy
Zbiory muzealne koncentrują się tu na florze 
i faunie, prehistorii, historii regionu i sztuki, zwłaszcza 
czeskiego Śląska oraz północnych i północno-
wschodnich Moraw. Muzeum opawskie to 
najstarsze muzeum publiczne w Republice Czeskiej, 
jego początki sięgają 1814 roku. Jednocześnie 
z 2 400 000 eksponatów jest trzecim co do wielkości 
muzeum w Czechach.

Synagoga w Karniowie
– 58 km na północny zachód od Ostrawy
Żydowska synagoga w Karnowie z 1871 roku cudem 
przetrwała czasy nazizmu i doczekała dzisiejszych 
czasów. Miejscowi Żydzi usunęli z synagogi wszystkie 
symbole swojej wiary, a Niemcy potrzebowali miej-
sca na targ miejski. Urządzili go więc właśnie w bu-
dynku świątyni. Dzięki temu, po dziś dzień możemy 
podziwiać synagogę w stylu neoromańskim i mau-
retańskim. Zwiedzający znajdą tu wszystkie symbo-
le wiary żydowskiej łącznie z hebrajskimi napisami. 
Synagoga służy również jako punkt widokowy, który 
umożliwia zwiedzającym widok na okolice Karnio-
wa z perspektywy lotu ptaka. Na zwiedzanie można 
umówić się w miejscowym centrum informacji lub 
bezpośrednio w synagodze.

www.zoo-ostrava.cz

www.szm.cz

www.gvuo.cz

Autor zdjęcia synagogi: Martin Friedel

WYDARZENIA CYKLICZNE

Beskid Śląsko-Morawski  
– 40 km na południe od Ostrawy
Tutejszy park krajobrazowy jest wyjątkowy. 
Zwłaszcza dzięki pozostałościom puszczy 
pierwotnej, w  której występują rzadkie zwierzęta 
i  rośliny karpackie. Znajdziecie tu kilkaset 
kilometrów oznakowanych pieszych i rowerowych 
szlaków turystycznych oraz pięćdziesiąt kilometrów 
tras narciarskich. Ze szczytu Łysej Góry roztacza się 
niepowtarzalny widok na grzbiety i doliny Beskidów, 
Jesioników i Tatr Wysokich.

 POLECAMY!  Puszcza Mionší   
– 70 km na południowy wschód od Ostrawy
Narodowy rezerwat przyrody Mionší jest największym ze-
społem lasu jodłowo-bukowego typu karpackiego na te-
renie Republiki Czeskiej. Obszar ten jest domem dla około 
110 gatunków kręgowców (w tym 73 gatunków ptaków), 
a dzięki bogactwu gatunków grzybów zalicza się go do naj-
bardziej znaczących lokalizacji mykologicznych w kraju. 
Dzięki siedmiokilometrowej ścieżce edukacyjnej (między 
gminami Łomna Dolna i Górna) macie możliwość zajrzenia 
na skraj tej puszczy i podziwiania jednego z najlepiej za-
chowanych zespołów leśnych beskidzkiej przyrody. Ścież-
ka dostępna jest wyłącznie z przewodnikiem od 1 czerwca 
do 15 września (3–4 godz.).

MAJ–LIPIEC

Międzynarodowy Festiwal Muzycz-
ny im. Leoša Janáčka

CZERWIEC
Zlatá Tretra

LIPIEC

Beats for Love
Colours of Ostrava

WRZESIEŃ

Dni Nato
Festiwal Muzyczny Świętego Wacława

Miasto Štramberk  
– 45 km na południe od Ostrawy
Malownicze górskie miasteczko u podnóży Beskidów 
nazywane jest „Morawskim Betlejem”. Dominantą miasta 
i okolicy są ruiny zamku Štramberk. Niepowtarzalny charakter 
architektoniczny miasta zawdzięcza urbanistycznemu 
zbiorowi architektury ludowej wołoskich chałup zrębowych 
z XVIII i XIX wieku, z których przeważająca większość tworzy 
miejski rezerwat zabytków. Štramberk znany jest ze sławnego 
aromatycznego wyrobu cukierniczego – z piernikowych 
„Štramberskich uszu”, które wypiekane są tu od wieków 
na  pamiątkę legendarnego zwycięstwa štramberskich 
chrześcijan nad wojskiem mongolskim w 1241 roku.
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