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Vítejte
v Ostravě

Ostrava má strategickou polohu – nachází
se 10 kilometrů jižně od polských a 50 kilometrů
západně od slovenských hranic. Od Prahy
je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km
od polských Katovic a 310 km od Vídně.
Městem protékají řeky Odra, Ostravice,
Opava a Lučina.
Ostrava je jedním z nejzelenějších měst
v Česku. Kromě rozlehlých parků a lesních
komplexů zde najdete také tři přírodní rezervace
a čtyři přírodní památky. K přírodním raritám
rovněž patří bludné balvany ze švédské žuly
z dob zalednění. Ostrava je taktéž důležitým
ekonomickým centrem.

Během posledních let zde vzniklo mnoho
nových pracovních míst v dosud nepříliš
tradičních odvětvích, jakými jsou např.
automobilový průmysl, IT technologie
nebo outsourcingové služby.
Vysoká škola báňská je podle žebříčků
jednou z nejlepších ve Střední Evropě
a také Ostravská univerzita poskytuje
vzdělání v celé řadě zajímavých oborů.
Tento průvodce vám pomůže objevit
Ostravu jako turistický cíl s mnoha unikátními atraktivitami, bohatým kulturním životem a skvělou gastronomií.
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PŘÍJEZD

INFORMAČNÍ
CENTRA
Autem
Ostrava představuje významný
dopravní uzel a hlavní křižovatku
Moravskoslezského kraje.
Je napojena na hustou síť silnic
propojující města celé aglomerace
a sousední regiony. Páteří silniční
sítě je dálnice D1 spojující Ostravu
s Prahou (370 km) nebo Brnem
(170 km) a plynule navazující
na polskou dálnici A1 směřující
přes Katovice (90 km) na Gdaňsk
(600 km).

Autobusem
Ústřední autobusové nádraží
(TRAM a TROL zastávka Nám.
Republiky) odbavuje především
regionální, vnitrostátní a zahraniční
spoje. Cestujícím na příměstských
linkách slouží terminály hromadné
dopravy (Hranečník, Dubina,
Svinov mosty, Sad B. Němcové).

Vlakem
Cestující na železnici mohou
v Ostravě využít celé řady nádraží
a zastávek. Nejdůležitějšími
z nich jsou Ostrava hlavní nádraží
a Ostrava-Svinov. Hlavní nádraží
se nachází v městské části Přívoz,
odkud se lze snadno dostat do centra města, Dolních Vítkovic nebo zoo.
Nádraží Ostrava-Svinov je pak ideální
vstupní branou například do čtvrti
Poruba. Na obou nádražích cestující
naleznou i turistická informační
centra OSTRAVAINFO!!!.

DOPRAVA PO MĚSTĚ
Městská hromadná
doprava
Městskou hromadnou dopravu
v Ostravě zajišťuje především
Dopravní podnik Ostrava, který
provozuje hustou síť tramvajových,
autobusových a trolejbusových linek.
Součástí Integrovaného dopravního
systému ODIS je také mimořádně
rozvinutá příměstská doprava,

i díky níž se snadno dostanete
též do dalších atraktivních
míst regionu. Více informací
o tarifu, jízdních řádech
a aktualitách najdete
na www.dpo.cz, v zákaznickém
centru DPO nebo v turistických
informačních centrech
OSTRAVAINFO!!!.

Na kole
Ostrava má rozsáhlou síť
cyklostezek, díky nimž se bezpečně
a pohodlně dostanete do práce
i do přírody. Pokud nemáte vlastní
bicykl, můžete v sezoně využít
systém sdílených kol.
Více informací se dozvíte
v turistických informačních
centrech OSTRAVAINFO!!!.

Tip pro vás:
Za jízdenku můžete pohodlně zaplatit bezkontaktní kartou přímo na palubě tramvaje, trolejbusu nebo autobusu!
Kreditové jízdenky na MHD zakoupíte v ostravských infocentrech nebo v automatech na frekventovaných zastávkách.

Letecky
Mezinárodní Letiště Leoše
Janáčka Ostrava je vzdáleno
25 km od centra Ostravy. Veřejná
doprava je zajišťována vlakovými
spoji linky S4 (Mošnov, Ostrava
Airport – Ostrava) a regionálními
autobusovými spoji (linky 670
a 333 z ústředního autobusového
nádraží). V příletové hale jsou
pro cestující k dispozici pobočky
nejznámějších sítí autopůjčoven.

PRŮVODCOVSKÉ
SLUŽBY
Chystáte se do Ostravy poprvé?
Jste rodáci, ale rádi byste se
dozvěděli něco navíc? Zajímáte se
o historii? Nezáleží na tom, do které
kategorie patříte. Svěřte se do rukou
profesionálů a vydejte se s námi
po stopách ostravské historie.

Bližší informace
na www.visitostrava.eu nebo
telefonicky: +420 724 166 992

Síť pěti turistických informačních center OSTRAVAINFO!!! poskytuje
komplexní servis návštěvníkům i obyvatelům Ostravy. V infocentrech
jsou k dispozici bezplatné informační materiály, zdarma se připojíte
na internet, vyměníte si valuty, zakoupíte zde jízdenky na MHD,
suvenýry i vstupenky na různé kulturní, sportovní a společenské akce.
Svinov
Infocentrum u nádraží
Ostrava-Svinov
Peterkova 1152/14
Tel.: +420 597 310 174,
+420 724 166 034
Mail: svinov@ostravainfo.cz

Věž
Infocentrum
a vyhlídková věž v jednom
Prokešovo náměstí 1803/8
Tel.: +420 599 443 096,
+420 602 712 920
Mail: vez@ostravainfo.cz

Přívoz
Infocentrum na Hlavním nádraží
Nádražní 164/215
Tel.: +420 596 136 218,
+420 721 562 430
Mail: privoz@ostravainfo.cz

Elektra
Infocentrum v srdci Ostravy
Jurečkova 1935/12
Tel.: +420 596 123 913,
+420 721 770 545
Mail: elektra@ostravainfo.cz

INFO JIH!!!
Infocentrum v městském obvodu
Ostrava-Jih
Horní 1664/63a
Tel.: +420 602 751 396
Mail: jih@ostravainfo.cz
Bližší informace o službách a otevírací
doby jednotlivých infocenter najdete
na www.ostravainfo.cz
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Nová radnice, pohled z mostu Miloše Sýkory
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Dolní Vítkovice
Unikátní areál, kde se mezi léty 1828 až 1998
těžilo uhlí a vyrábělo surové železo, se proměnil
na jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní
centrum, které každoročně přiláká stovky tisíc turistů
z celého světa. Vychutnejte si kávu i pohled na Ostravu z vrcholku Bolt Tower umístěné na bývalé vysoké
peci, zavítejte za zábavou i poznáním do Malého
i Velkého světa techniky, zajděte na koncert do multifunkční auly Gong nebo klubu Heligonka, vyšplhejte
na vrcholek horolezecké stěny v bývalém dole,
podívejte se na film v kině Etáž, nebo se jen tak
toulejte a kochejte neuvěřitelnými scenériemi města.

Ruská 2993
Ostrava-Vítkovice, 703 00

Prokešovo náměstí 1803/8
Ostrava, 702 00

+420 724 955 121

+420 599 443 096
+420 602 712 920

TRAM 1, 2 (zastávky „Dolní
Vítkovice, Dolní Vítkovice
Hlubina“)
Otevřeno celoročně, bližší
informace o otevírací době
najdete na stránkách:
www.dolnivitkovice.cz

TROL 101, 102, 103, 106
(zastávka „Nová radnice“),
104 (zastávka „Most
Pionýrů“)
Otevřeno celoročně každý
den, bližší informace
o otevírací době najdete
na stránkách:
www.ostravainfo.cz
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Vyhlídková věž
ostravské radnice
Ostravská Nová radnice z let 1925 – 1930 je nejrozsáhlejším radničním komplexem v Česku a její
85,6 metrů vysoká vyhlídková věž je nejvyšší radniční věží v zemi. Vyhlídková terasa se nachází
ve výšce 73 metrů a je z ní nádherný výhled na celé
město, panorama Moravskoslezských i Těšínských
Beskyd, Moravskou bránu, Oderské vrchy a dohlédnete i do Polska. Za dobré viditelnosti můžete
zahlédnout masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšším
vrcholem Moravy - Pradědem, a také vrcholky Malé
Fatry. V ceně vstupného je výklad průvodce, který Vám barvitě popíše historii i současnost města
a doporučí zajímavá místa Ostravy i regionu.
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Landek Park
Na úpatí kopce Landeku při soutoku řek Odry
a Ostravice se nachází největší hornické muzeum
v České republice. Je zde jediné místo v Ostravě,
kde lze sfárat do dolu. Bývalý důl Anselm je vůbec
nejstarším dolem ve městě. V Landek Parku můžete kromě důlní expozice navštívit také expozice
báňského záchranářství, báňské razící a dobývací
techniky, historie důlní dopravy a historie osídlení.
V areálu muzea se také nachází kemp se stellplatzem pro karavany, různá sportoviště a stylová restaurace i bistro.

Tip na výlet malebným okolím Landeku
najdete na www.visitostrava.eu
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Důl Michal
Pod Landekem 64
Ostrava – Petřkovice, 725 29

Československé armády 413/95,
Ostrava – Michálkovice, 715 00

+420 596 131 804
+420 602 532 414

+420 596 240 621
+420 725 391 108

BUS 34, 52, 56, 66, 67, 68
(zastávka „Hornické
muzeum“)

TROL 104, BUS 23, 49, 97
(zastávka „Michálkovice“)

Otevřeno celoročně, bližší
informace o otevírací době
najdete na stránkách:
www.landekpark.cz

Otevřeno od dubna do října,
bližší informace o otevírací
době najdete na stránkách:
www.dul-michal.cz

Atmosféra. To je to pravé slovo, které vystihuje prostory bývalého dolu Michal v Michálkovicích. V tomto
muzeu sice chybí velmi oblíbené fárání pod zem, ale
to není vůbec na škodu. S průvodcem si zde návštěvníci mohou projít trasu, kterou horníci absolvovali
před samotnou prací v dole. K vidění je například
řetízková šatna, sprchy, známkovna, cechovna, lampovna nebo výdejna svačin. Nechybí ani kancelář
geologa nebo ošetřovna. Expozice jsou zachovány
v takovém duchu, jako by horníci opustili důl teprve
nedávno. Chloubou muzea je unikátní a stále funkční
parní stroj z roku 1903.

Tip na výlet okolím Dolu Michal po Permoníkově
stezce najdete na www.visitostrava.eu.
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Zoo Ostrava
Ostravská zoologická zahrada zaznamenala za poslední roky obrovský rozvoj. S rozlohou 100 hektarů
je druhou největší zoo v republice a v přirozeném
prostředí lesoparku se zde nachází na 400 druhů
a 4 000 chovaných zvířat. Mezi hlavní lákadla patří
například sloni, hroši, šimpanzi v pavilonu Evoluce
nebo afričtí kopytníci v části Safari. Na své si zde
přijdou taktéž milovníci flóry, kteří mohou navštívit několik botanických stezek a zejména na jaře
obdivovat rozkvetlé rododendrony, kterých je zde
nejvíce v republice. Zahrada disponuje rovněž
výukovým centrem a restaurací. Samozřejmostí
jsou také komentovaná krmení zvířat nebo
večerní prohlídky.

Michálkovická 2081/197
Slezská Ostrava, 710 00

Hradní 1
Slezská Ostrava, 710 00

+420 596 241 269

+420 596 115 967
+420 724 166 992

TROL 104 (zastávka „ZOO“)
Otevřeno celoročně každý
den, bližší informace
o otevírací době najdete
na stránkách:
www.zoo-ostrava.cz

TRAM 4 (zastávka „U hradu“)
Bližší informace o otevírací
době najdete na stránkách:
www.slezskoostravskyhrad.cz
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Slezskoostravský
hrad
I Ostrava má svůj hrad. Tento byl postaven ve 13. století
na slezském břehu řeky Ostravice při soutoku s řekou
Lučinou. V minulosti sídlo šlechticů, které vlivem
důlní činnosti pokleslo o 16 metrů, bylo v roce 2004
zrekonstruováno do dnešní podoby. Uvnitř hradu
jsou k vidění stálé expozice i výstavy, na nádvoří
a v amfiteátru se po celý rok koná nespočet kulturních a společenských akcí, které jsou velmi hojně
navštěvovány.
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Dinopark
Největší DinoPark v ČR naleznete nedaleko Ostravy.
Rozkládá se na dvou náhorních plošinách a modely
a atrakcemi je doslova nabitý. Desítky ozvučených
scén s robotickými modely dinosaurů nadchnou
každého návštěvníka, DinoExpres vás zaveze do
míst mezi dinosaury, kam byste se sami pěšky báli,
12 m vysoká aktivní druhohorní sopka vám doslova vyrazí dech, dětské prolézačky, houpadla,
skákadla, lanovka… Pokud hledáte, kam byste vyrazili
na rodinný výlet za zábavou a poznáním, je DinoPark
Ostrava tím správným tipem!

U Dinoparku 1
Doubrava, 735 33

Vítkovice 3033
Ostrava-Vítkovice, 703 00

+420 378 774 636

+420 777 485 152

BUS Autobusové linky
z Orlové a Karviné (zastávka
„Doubrava, Dinopark“)
Otevřeno od dubna do října,
bližší informace o otevírací
době najdete na stránkách:
ostrava.dinopark.cz
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Národní zemědělské
muzeum
Muzeum potravin a zemědělských strojů
Pobočka Národního zemědělského muzea, která
nabízí expozice věnované potravinám a zeměděl-

TRAM 1, 2 (zastávky „Dolní
Vítkovice, Dolní Vítkovice
Hlubina“)
Otevřeno celoročně, bližší
informace o otevírací době
najdete na stránkách:
www.nzm.cz/muzeum-potravin-a-zemedelskych-stroju-ostrava

ským strojům. Prohlédnout si zde můžete traktory,
stroje na zpracování obilovin a stroje na zpracování
píce. Je zde vystaveno více než 40 strojů různého
stáří a značek. Interaktivní formou se také dozvíte
vše nejdůležitější o potravinách, poznáte základní
typy potravin a odpovíte si na otázky, které jsou
s problematikou potravin spojeny. Expozice zemědělské techniky a depozitář potravin doplňují dočasné
výstavy, akce a lektorské programy.
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GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě byla založena
v roce 1952 jako Krajská galerie. Sídlí v Domě umění,
v památkově chráněné budově z roku 1926, která
patří mezi skvosty ostravské architektury. Jedná
se o největší sbírkotvornou galerijní instituci
v Moravskoslezském kraji, kterou ročně navštíví
přes sto tisíc milovníků umění. Galerie spravuje
více než 23 000 uměleckých předmětů. Kvalitou
svých sbírek se galerie řadí mezi pět nejvýznamnějších v České republice.

Jurečkova 1750/9, Moravská
Ostrava a Přívoz, 702 00

K Planetáriu 577/502
Ostrava-Krásné Pole, 725 00

+420 596 115 425
+420 734 437 178

+420 596 994 950

TRAM 1, 2, 8, 9, 11
(zastávka „Elektra“)
Otevřeno celoročně, bližší
informace o otevírací době
najdete na stránkách:
www.gvuo.cz

BUS 90
(zastávka „Planetárium“)
Otevřeno celoročně, bližší
informace o otevírací době
najdete na stránkách:
planetariumostrava.cz

Planetárium
Ostrava
Návštěvníci ostravského planetária se mohou
zúčastnit pořadů a audiovizuálních představení
v sále planetária, zhlédnout filmy či poslechnout
si přednášky v kinosále nebo si prohlédnout interaktivní expozici v Experimentáriu. Planetárium
Ostrava disponuje hvězdárnou s astronomickým
dalekohledem, kterým je možné za příznivého
počasí pozorovat jak denní, tak noční oblohu. Součástí planetária je také galerie.
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Ostravské
muzeum

Katedrála
Božského Spasitele

Zajímá vás historie a příroda
Ostravy nebo to, jak vypadá
domácí orloj? Pak navštivte
Ostravské muzeum, které
sídlí v budově Staré radnice.

V informačním stánku je možno
si zdarma zapůjčit sluchátka s nahrávkou komentované prohlídky, která je
k dispozici v češtině, němčině,
angličtině a polštině.

	Masarykovo náměstí 1
Ostrava, 702 00

Náměstí Msgre.
Šrámka 1760/4

+420 597 578 450
+420 596 123 760
+420 597 578 452

+420 730 588 112

muzeum@ostrmuz.cz
www.ostrmuz.cz
TRAM 4, 6, 9, 10, 12
(zastávka „Výstaviště“)

katedrala@doo.cz
farnostmostrava.cz/turista/
TRAM: 1,2,8,11
(zastávka „Elektra“)
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Pěchotní srub
MO – S5 „Na trati“
Starý Bohumín

Tento unikátní prvorepublikový
bunkr stojí přímo uprostřed
dálniční křižovatky jen pár
kilometrů od Ostravy.
Exit 370 „Bohumín“
dálnice D1
GPS: 49.9109806N,
18.3312767E
+420 604 148 470
+420 732 450 251
promin.mo5@seznam.cz
www.bunkr-bohumin.cz

Muzeum a galerie
Mlejn

Hasičské muzeum
města Ostravy

Milan Dobeš
Museum

Prostory bývalého mlýna jsou
užívány jako galerie a ateliér, jejichž
součástí je expozice ostravských
vodních mlýnů.

V secesní hasičské zbrojnici se
skrývá řada zajímavých exponátů
představujících práci hasičů.

Fascinující op-artová díla Milana
Dobeše v neméně fascinujících
prostorech vítkovického Gongu.

	Nádražní 3136/138A
Ostrava, 702 00
+420 596 136 035
+420 608 713 890
galeriemlejn@gmail.com
www.mlejn.com
TRAM 1, 2, 8, 11
(zastávka „Muglinovská“)

Z ákrejsova 53/3
Ostrava, 702 00
+420 596 136 841

R uská 2993
Ostrava, 70300
+420 595 952 672

muzeum@hzsmsk.cz
muzeum.hzsmsk.cz

museum@milandobes.com
www.milandobes.com

TRAM 1, 2, 8 (zastávka „Náměstí
Svatopluka Čecha“)

TRAM 1, 2 zastávka „Dolní
Vítkovice“

TROL 101, 102, 106, 108 (zastávka
„Náměstí Svatopluka Čecha“)

TRAM 1, 2, 8, 11
(zastávka „Elektra“)
TROL 101, 105, 106, 107, 108, 109
(zastávka „Most Miloše Sýkory“)
BUS 22, 38, 71
(zastávka „Most Miloše Sýkory“)
Před návštěvou každé atraktivity se informujte o otevírací době.
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Muzeum hraček

Objevte kouzelný svět hraček
a vraťte se alespoň na chvíli
do dětství.
V ítkovická 1
Ostrava, 702 00
+420 730 898 410
info@muzeumhracekostrava.cz
muzeumhracekostrava.cz
TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 11
(zastávka „Náměstí Republiky“)
TROL 103, 104, 105, 110
(zastávka „Náměstí Republiky“)
BUS 37
(zastávka „ÚAN“)

Památník II. světové
války – Hrabyně

Uvnitř gigantického památníku
nedaleko Ostravy se skrývá
interaktivní expozice přibližující
zmar II. světové války.
	Hrabyně 192
Hrabyně, 747 63
+420 553 775 091
pamatnik-valky@szm.cz
www.szm.cz
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Geologický
pavilon profesora
F. Pošepného

Povinná zastávka pro všechny
milovníky hornin a minerálů.
	17. listopadu 2172/15
Ostrava – Poruba, 70800
+420 597 325 392
+420 597 325 391
martina.polaskova@vsb.cz,
romana.buganska@vsb.cz
geopavilon.vsb.cz
TRAM 7, 8, 17
(zastávka „Hlavní třída“)

Trojhalí Karolina

Monumentální budovy bývalé huti
a koksovny dnes slouží sportu a
kultuře.
	K Trojhalí 3361/5
Ostrava, 702 00
+420 725 360 218
recepce@trojhali.cz
trojhali.cz
TRAM 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11
(zastávka „Karolina“)
TROL 105
(zastávka Karolina „U Lávky“)

Železniční muzeum
moravskoslezské

Expozice věnovaná dějinám železnice
na Ostravsku je umístěna přímo v
budově nádraží Ostrava-Střed.
	Frýdlantská 499/5
Ostrava, 702 00
+420 972 765 600
+420 608 390 363

Galerie Plato

Galerie současného
a experimentálního umění
v bývalém hobby marketu?
Proč ne!
	Janáčkova 22
(bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava
+420 702 206 099

zmms@zmms.cz
www.zmms.cz

info@plato-ostrava.cz
plato-ostrava.cz

TRAM 1, 2, 4, 8, 9, 11
(zastávka „Náměstí Republiky“)

TRAM 1, 2, 8, 9, 11
(zastávka „Stodolní“)

TROL 103, 104, 105, 110
(zastávka „Náměstí Republiky“)

TROL 102, 103, 104, 105, 108, 109
(zastávka „Konzervatoř“)

TROL 105
(zastávka „Karolina U Lávky“)
BUS 37
(zastávka „ÚAN“)

Před návštěvou každé atraktivity se informujte o otevírací době.

ŽIL VERNE
V OSTRAVĚ?
visitostrava.eu

SUVENÝRY
Něco na sebe, něco k snědku,
něco na hraní i něco ke čtení
- to vše s ostravskou tématikou
a v originálním provedení
zakoupíte v infocentrech
OSTRAVAINFO!!!

2021

Užijte si Ostravu díky slevové kartě OSTRAVACARD!!!,
kterou získáte zdarma na recepcích vybraných
ubytovacích zařízení při ubytování minimálně na 2 noci.
visitostravacity

visit_ostrava

Objednávat suvenýry
můžete také na odkazu
www.ostravainfo.cz
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Po návštěvě Vyhlídkové věže
Nové radnice ! se vydejte
směrem k Husově sadu @
s evangelickým kostelem
a kaplí sv. Alžběty. Ulice Poštovní
a Čs. legií vás dovedou ke Katedrále Božského Spasitele #
a Divadlu Jiřího Myrona. Odtud je
to už jen kousek na Masarykovo
náměstí $ s budovou Staré
radnice – dnes Ostravským
muzeem. Dejte si oběd nebo
kávu a pokračujte ulicí 28. října
k Divadlu Antonína Dvořáka %.
Věřili byste, že se v těchto
místech kdysi těžilo uhlí?
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Už na Mírovém náměstí
je jasné, co je pro Vítkovice
typické. Radnice !, bývalý
závodní hotel @ i kostel sv. Pavla
# jsou postaveny z neomítnutých
červených cihel. A stejný materiál
vidíme také na školce $,
tržnici % i na domcích ikonické
Štítové kolonie ^. Nové Vítkovice
v době svého vzniku v 80. letech
19. století poskytovaly svým
obyvatelům nevídaný komfort.
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Náměstí Svatopluka Čecha
nedaleko Hlavního nádraží !
dominuje kostel Neposkvrněného
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Špá početí Panny Marie @ a bývalá
radnice #. Obě budovy i celý
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Poruba

Délka procházky:
cca 1,5 km
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Na procházku za impozantní
architekturou socialistického
realismu se vydejte od moderní
auly Vysoké školy báňské !.
Hlavní třída @ je širokým, živým
bulvárem. Zastavte se na kávu
a obdivujte detaily na budovách
inspirovaných klasicismem
a renesancí. Na tu navazuje také
dům Věžičky, zvedněte hlavu
a všimněte si úsměvných fresek
pod římsou #. Po 500 metrech
dorazíte k Oblouku $, který
se stal ikonou Poruby a jehož
předlohou bylo petrohradské
Palácové náměstí.

GASTRO
NOMIE
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V Ostravě najdete celou řadu vynikajících
restaurací a bister, z důvodu omezeného prostoru
v tomto průvodci však uvádíme pouze 10 z nich
podle oblíbenosti na portálu TripAdvisor. Širší výběr
stravovacích zařízení najdete na www.visitostrava.eu,
nebo požádejte o doporučení pracovníky infocenter
OSTRAVAINFO!!!.

Zámek Zábřeh restaurace

HogoFogo Bistro

Comedor Mexicano

Moravská Chalupa

Stylové bistro v jednom
z nejstarších domů v centru
Ostravy.
Sokolská třída 871/6
+420 774 854 665
www.hogofogobistro.cz

Oblíbená mexická restaurace
v prvorepublikovém paláci Savoy
v samém srdci Ostravy.
Zámecká 488/20
+420 601 117 115
www.comedor.cz

Tradiční česká kuchyně kousek
od Stodolní ulice.
Musorgského 9
+420 602 770 385
www.moravskachalupa.cz

(49)

Knossos

La Petite Conversation

Gókaná Sushi Bar

Italsko-francouzská restaurace
s otevřenou kuchyní a velmi
zajímavým interiérem sídlí
ve zrekonstruovaném domku
hornické kolonie v Michálkovicích.
Československé arm. 208/49
+420 725 812 238
rest.ctyricetdevet.cz

V Ostravě žije početná řecká
komunita a není proto překvapení,
že zde najdete také výborné
řecké restaurace. Knossos
v centru města je jednou z nich.
Kafkova 1380/15
+420 608 808 353
www.knossos-restaurant.cz

Zastavte se na kus řeči a výborné
bagety, masové koule nebo
mušle s pravými belgickými
hranolky.
Tyršova 31
+420 602 390 948
www.lapeco.cz

Podle mnohých zde dostanete
to nejlepší sushi v Ostravě.
Zámecká 1666/17
+420 720 588 588
www.gokana.cz

Bernie‘s Grill & Wine
Restaurant

Kromě výborné restaurace nabízí
tento stylový podnik na proslulé
Stodolní ulici také prodejnu
italských delikates.
Poděbradova 826/27
+420 596 117 639
www.bernies.cz

Zámeček s pivovarem,
pivním SPA, stylovým hotelem
a výbornou restaurací nedaleko
Ostravar Arény.
U Zámku 42/1
+420 777 808 299
www.zamek-zabreh.cz

Loft Restaurant

Restaurace hotelu City.City
nedaleko Hlavního nádraží nabízí
atraktivní menu i prostředí.
Macharova 16
+420 602 672 162
www.city-city.cz

VOLNÝ
ČAS

48 VOLNÝ ČAS

VOLNÝ ČAS 49

E-MOTION Park
Ostrava

Skalka

Ridera Sport

Skalka je ideálním místem
k aktivnímu trávení volného času
i odpočinku. Vyniká zejména
nabídkou atrakcí a zábavy
pro děti jako jsou prolézačky,
skluzavky, houpačky, trampolíny,
autíčka a další. Součástí areálu je
také minizoo a bludiště.
Vřesina 907
+420 599 520 840
skalkaostrava.com

Sportovně-relaxační areál
pro celou rodinu, který nabízí
tenisové a badmintonové kurty,
trampolínové centrum Sport
jump a wellness s bazénem.
Závodní 2885/86
+420 739 521 952
riderasport.cz

Zábavní park s největší
elektro-motokárovou halou
v ČR a nejmodernější herní
zónou se závodními simulátory,
virtuální realitou a lyžařským
simulátorem.
Rudná 3120/126
+420 605 050 545
e-kary.cz
Letní koupaliště
(SAREZA)

Koupaliště s tobogány,
skluzavkami, dětskými atrakcemi
a sportovními hřišti.
Rekreační 236/74
+420 596 977 611
www.sareza.cz

Hop Jump Ostrava

FunGolf

Moje motokáry

Trampolínový park na čtyřech
patrech. Najdete zde pěnové
kostky, trampolíny, skokanské
můstky, tobogány a další atrakce.
Vítkovická 3369
+420 776 556 101
www.hopjump.cz

Vnitřní adventure golfové hřiště
a zábavní centrum pro jednotlivce, skupiny i celé rodiny. Součástí
centra je obrovské dětské hřiště
a kavárna se salónky.
Novinářská 7
+420 737 665 125
www.fungolf.cz

Motokáry pro každého.
Na venkovní trati se nudit
nebudete. Dlouhé rovinky
střídá řada technických zatáček
a rychlých pasáží.
U Cementárny 1173
+420 777 305 265
ostrava-motokary.cz

FunPark Žirafa

Jojo park

In-line Park

Zábava pro děti každého
věku. Naleznete zde vše od
bazénků s míčky až po
supermoderní 9D kino.
Rudná 124/3119
+420 595 046 032
www.funparkzirafa.cz/ostrava

Rodinné zábavní centrum. Mezi
oblíbené atrakce patří prolézací
labyrint, skákací hrad, minigolf,
ping pong, fotbálek, airhockey
a další.
Výškovická 3086/44
+420 736 466 166
jojopark.cz

In-line dráhy pro trénink
i relaxaci. V areálu se nachází
dětské hřiště, víceúčelové hřiště,
skatepark, parkour, pumptracková dráha a tenisové kurty.
U cementárny 38/1174
+420 727 805 870
www.sareza.cz/in-line-park
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Ostravská divadelní scéna se v Česku stala
pojmem a symbolem kvality i tvůrčí
odvahy. Také Janáčkova filharmonie patří
ke špičce mezi orchestry. A pokud se
raději chcete podívat na film, pak
v Ostravě najdete multiplexy i artová kina.
Samozřejmostí je také bohatá klubová
scéna, a to nejen na známé Stodolní ulici.
S výběrem večerního programu vám
rádi pomohou pracovníci infocenter
OSTRAVAINFO!!!, nebo využijte
kalendář akcí na www.visitostrava.eu.

Divadlo Antonína
Dvořáka

Divadlo „12“

Divadlo Petra Bezruče

Divadlo„12“ je nová komorní
scéna Národního divadla
moravskoslezského.
Čs. legií 1236/12
+420 596 276 203
www.ndm.cz

Divadlo Petra Bezruče
patří k umělecky nejvýraznějším
divadlům v České republice, což
potvrzuje řada ocenění, pozitivní
reakce kritiků i ohlasy diváků.
28. října 1701/120
+420 596 618 363
www.bezruci.cz

Divadlo Jiřího Myrona

Komorní scéna Aréna

Divadlo Mír

Divadlo Jiřího Myrona je
domovskou scénou souboru
operety/muzikálu, účinkuje
zde rovněž činoherní a baletní
soubor Národního divadla
moravskoslezského.
Čs. legií 148/14
+420 596 276 203
www.ndm.cz

Komorní scéna Aréna se
za čtvrtstoletí své existence
postupně vypracovala na špičku
české divadelní scény, o čemž
svědčí čtyřnásobné nejvyšší
ocenění Divadlo roku.
28. října 289/2
+420 602 702 120
www.divadloarena.cz

Vítkovické Divadlo Mír patří
mezi nejmladší ostravská
divadla. Kromě vlastní produkční
činnosti hostí také zajímavá
mimoostravská představení.
Halasova 835/19
+420 725 815 333
www.divadlomir.cz

Divadlo Antonína Dvořáka je
domovskou scénou operního,
činoherního a baletního souboru
Národního divadla moravskoslezského.
Smetanovo náměstí 3104/8a
+420 596 276 203
www.ndm.cz

Janáčkova
filharmonie Ostrava

Minikino

Janáčkova filharmonie Ostrava
se řadí mezi TOP 3 symfonické
orchestry v České republice.
28. října 2556/124
+420 597 489 466
www.jfo.cz

Malé artové kino s kavárnou
je rafinovaně ukryto před
městským ruchem v postranní
uličce v těsném sousedství
Masarykova náměstí.
Kostelní 2572/3
+420 599 527 851
www.minikino.cz

Divadlo loutek
Ostrava

Divadlo
improvizace Odvaz

Divadlo loutek Ostrava nabízí
atraktivní program pro děti
i dospělé. Nenechte si ujít ani
pohádkový orloj na jeho budově.
Pivovarská 3164/15
+420 596 100 500
www.dlo-ostrava.cz

První kamenné improvizační
divadlo v České republice.
28. října 572/4
+420 774 599 069
www.odvaz.eu

Dolní oblast Vítkovice

www.visitostrava.eu

visit_ostrava
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