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Ostrava není jenom černá

Alena Součková

Ostrava patří mezi nejpozoruhodnější města České republiky. Přívlastek „černá“ je spojen s dobýváním uhlí. Hornická 

činnost byla ve městě a jeho blízkém okolí ukončena v roce 1994, útlum nastal i v hutnictví a strojírenství. Pozůstatky 

těžebního a hutnického průmyslu v podobě těžních věží, vysokých pecí a továrních budov a zařízení jsou dnes technickými 

památkami a stávají se magnetem pro turisty i odborníky z celého světa. Zajímavostí je, že málokteré město má tolik zeleně 

jako severomoravská metropole. Na jednoho obyvatele to je 30 m2 a v Ostravě žije 311 tisíc obyvatel.

            Ostrava leží nedaleko polských a slovenských hranic a první zmínky pocházejí již z roku 1267. Název městu dala řeka 

Ostravice (ostře, rychle, bystře tekoucí řeka), která protéká městem a zároveň tvoří hranici mezi Moravou a Slezskem. Objev 

uhlí ve druhé polovině 18. století a následný rozvoj železáren způsobily, že Ostrava byla největším průmyslovým centrem 

habsburské monarchie. Kvalitní černé koksovatelné uhlí, dostatek vody a další suroviny pro výrobu surového železa 

zajišťovaly po více než sto let provoz průmyslových podniků, které vyráběly nejprve kolejnice a mosty pro budovanou 

železniční trať, v době války pak pancéřované desky pro válečné lodě a v pozdější době i součásti elektráren, obří lodní 

hřídele, kotle a bezešvé nádoby, roury, senážní věže a další výrobky dodávané do celého světa.

Ekonomické a ekologické důvody rozhodly o ukončení provozů a továren, které byly umístěny ve městě. Uhelné sloje 

neměly dostatečnou mocnost, těžilo se ve velkých hloubkách a i obnova technologických zařízení by byla ekonomicky 

neúnosná. I provozy železáren vyžadovaly častou obnovu, proto i výroba železa ve vysokých pecích ve Vítkovicích byla v roce 

1998 definitivně ukončena.

            Landek park s expozicí hornického muzea je nejrozsáhlejším muzeem svého druhu v České republice, oblast je 

významnou lokalitou z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a samozřejmě hornictví. Při prohlídce je možné 

sfárat do původních slojí a přesvědčit se, v jak těžkých podmínkách horníci pracovali, posedět si v hospodě Harenda u 

Barborky či navštívit sportovní a odpočinkový areál. Více na http://www.landekpark.cz .

            Dalším klenotem v pokladnici technických památek města je bývalý důl Michal. Prohlídková trasa umožňuje procházet 

stejnou cestu, jakou každodenně absolvovali horníci (havíři) při nástupu do práce. Více na http://www.dul-michal.cz .

Vyhledávaným výletním místem je i halda Ema, která vznikla navážením hlušin z dolů. Uvnitř halda hoří, vnitřní teplota 

dosahuje až 1 500 oC – kolem vede naučná stezka.

Ostravské Hradčany – tak je nazývána Dolní oblast Vítkovic – tj. bývalý důl Hlubina, koksovna, vysoké pece a další 

zařízení pro hornickou a hutnickou činnost, které byly funkční od počátku 19. století až do konce 20. století. Název ostravské 

Hradčany nejenom připomíná známé ostravské panorama a siluetu, ale je spojen i s vydáním druhé poštovní známky po 

vzniku samostatné Československé republiky (na první známce z roku 1918 byl Pražský hrad od Alfonse Muchy, na druhé byly 

ostravské vysoké pece). Areál Dolní oblasti Vítkovic je národní kulturní památkou a je zapsán do seznamu Evropského 

kulturního dědictví. V současné době probíhají intenzívní práce pro zachování této unikátní technické památky a vybudování 

naučné stezky, interaktivního muzea a velké kongresové haly z bývalého obřího zásobníku plynu. První část zpřístupnění je 

plánována na květen příštího roku. Více na http://www.dolnioblastvitkovice.cz . A protože koksárenské baterie architektovi 

připomínají hřbety knih, existuje návrh projektu pro výstavbu nové krajské knihovny, která nemá vlastní budovu a trápí ji 

nedostatečné prostory.

            I Ostrava má svůj hrad, který patří spolu s kostelem sv. Václava k nejstarším stavebním památkám města. Jako 

pohraniční pevnost byl hrad postaven ve 2. polovině 13. století. Nyní se zde konají známé kulturní a zábavní festivaly. Více na 

http://www.slezskoostravskyhrad.cz .

Příjemný den je možno strávit i v ostravské zoologické zahradě. Nejenom letos narozená sloní samička Rashmi, ale i 

velké zastoupení dalších živočišných druhů a nedávno otevřené stezky Botanického parku jsou velkým lákadlem. Více na 

http://www.zoo-ostrava.cz .

            A večer je možné navštívit ulici s největším počtem zábavních klubů v jedné lokalitě, ulici, která nikdy nespí… Říká se, 

kdo nebyl na Stodolní, nebyl v Ostravě. Více na http://www.stodolni.cz .



K další tipům pro navštívení patří i vyhlídka z věže ostravské Nové radnice. Komplex radnice patří k nejrozsáhlejším a 

radniční věž je nejvyšší svého druhu v ČR. Nenechejte se odradit výškou prosklené věže, nahoru vás pohodlně a rychle 

dopraví výtah a výhled z výšky 73 metrů stojí za to.

Atrakcí pro děti i dospělé je v areálu výstaviště Černá louka Svět miniatur Miniuni – s více než třiceti modely 

významných evropských budov. Známá Eiffelova věž má 12 metrů, součástí jsou i železniční tratě s vláčky a vodní cesty 

s parníkem.

Brzy bude dobudován velký obchodně-komerčně-bytový komplex Nová Karolína na místě bývalé koksovny, počítá se i s tzv. 

Zelenou cestou mezi areály Landeku a Vítkovic a se splavněním řeky Ostravice.

Ostrava má rovněž známé loutkové divadlo; nově postavená budova byla doplněna novodobým orlojem s postavami 

v nadživotní velikosti. K návštěvě zve i ostravské muzeum, hvězdárna, pivovar a mnohé kulturní festivaly (Janáčkův máj, 

Colours of Ostrava) a sportovní akce (Zlatá tretra). Ostrava prostě žije - a září barvami.

Více na http://www.ostrava.cz a http://www.ostravainfo.cz .

Pozn. Ostrava je moje rodné město a žila jsem zde více než dvacet let. Nedám na Ostravu dopustit. Účastníci knihovnického 

happeningu, kteří do města přijeli poprvé, byli překvapeni, že vidí i jiné než průmyslové město. Jeďte se do Ostravy také 

podívat, stojí to za to a nabídka je zajímavá.

Odpověď na soutěžní otázky z článku Když je knihovnický happening, je celá knihovna na nohou:

havirňa šachta

kudlačky - angrešt

dřístat – kecat, plkat

kipat – rozlévat, bryndat

firhaňky - záclony

cukle – dřeváky, nazouváky
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