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Rodi če s malými d ětmi doma sed ět nemusí 

Léto nám již klepe na dveře a slunečné počasí přímo vybízí k tomu vzít rodinu a vyrazit na 

výlet. Ale kam? Tipů na výlety v Moravskoslezském kraji je nespočet. Cílem může být třeba 

ostravská vyhlídková věž Nové radnice, která patří k zajímavým turistickým atrakcím města. 

Co ale největší radniční budova v republice může nabídnout třeba rodičům s dětmi a jak je 

přizpůsobena specifickým potřebám nejmenších návštěvníků?  

 

Ostravská radnice je se svou výškou  

85,6 metrů nejvyšší radniční vyhlídkovou 

věží v celé republice. Z vyhlídkové terasy, 

která se nachází ve výšce 72 metrů, je za 

příznivého počasí rozhled až k pohořím 

Beskyd a Jeseníků, na Opavsko  

i do nedalekého Polska. Především však 

poskytuje výhled na celou Ostravu plnou 

zeleně a návštěvníci vyhlídkové věže tak 

mají celé město jako dlani. „Až nahoru 

návštěvníky vyveze výtah, do kterého lze pohodlně umístit i dětský kočárek. Prostory  areálu 

radnice jsou bezbariérové. Jsou zde vytvořeny ideální podmínky pro pohyb vozíčkářů i pro 

rodiče s kočárky,“ říká Jakub Otto z radničního informačního centra.  

 

„Děti se z vyhlídkové věže rády koukají na okolí velkým mincovním dalekohledem, který se 

nachází nahoře na terase,“ vypráví Jakub Otto. „Průvodce vždy ochotně poradí varianty 

turistických cílů, které jsou pro děti atraktivní,“ dodává. Informační centrum také realizuje 

zábavní prohlídky města, které jsou přizpůsobené věku posluchačů. „Je jasné, že menší děti 

nezajímá podrobná historie města, takže se zaměřujeme na legendy, pověsti a pohádky, 

které se k daným místům pojí,“ vysvětluje informátor a průvodce Moravskou Ostravou. 
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Maminky s malými dětmi jsou ve svých volnočasových aktivitách limitovány. Vše musí dělat  

s ohledem na své ratolesti. Každá jejich činnost je přizpůsobena rytmu dítěte a spojena  

s neustálým přemýšlením, kde lze miminko nakojit, kde mu ohřát jídlo nebo kde dítě přebalit. 

V případě návštěvy vyhlídkové radniční 

věže mají možnost k těmto potřebám 

využít místnost, která se nachází hned 

vedle informačního centra. „Stačí, když 

se návštěvník zmíní někomu 

z pracovníků našeho informačního 

centra. Ti už pak rodiče navedou   

a umožní jim věnovat se v klidu   

a soukromí potřebám jejich ratolestí,“ 

dodává Jakub Otto. 

 

V sousedství radnice se rozprostírají Komenského sady, které jsou oblíbeným cílem pro 

procházky s dětmi. Nachází se zde dětský areál, ve kterém se mohou děti pořádně 

vydovádět. K dispozici mají houpačky, lanové dráhy, prolézačky, pískoviště s domečky, 

houpací sítě, kolotoče a jiné atrakce. V rámci areálu je také vnitřní hrací koutek se spoustou 

hraček, skákacími míči, prolézačkami a klouzačkou, takže i ve dnech, kdy počasí nepřeje 

venkovní zábavě, si děti přijdou na své.  

 

Toto místo si vychvaluje Kateřina Bílková 

z Ostravy: „Chodím tady pravidelně 

s kamarádkami, které mají obdobně 

staré děti,“ říká maminka tříleté Elišky. 

„Cestu do dětského areálu vždy spojíme 

s procházkou parkem, který je zrovna 

teď nádherně rozkvetlý a všude je 

spousta zeleně. Komenského sady mám 

moc ráda, ještě jako svobodná jsem se 

tady donutila i ke kondičnímu běhání. Teď spíše běhám kolem Elišky,“ směje se sympatická 

maminka. Na dětském areálu se jí líbí především to, že si může povídat s kamarádkami, 

zatímco jejich děti se společně zabaví. „Celou dobu máme holky na očích, takže víme, že 

jsou v pořádku. A zatímco si naše neposedy společně hrají, my si s kamarádkami v klidu 

popovídáme,“ dodává paní Kateřina. 

 



 
 

Tento projekt je také spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

Pokud se rodiče se svými potomky rozhodnou vyměnit městské prostředí za lesnaté hory  

a věnovat se pěší turistice, je důležité vybrat nějakou nenáročnou trasu, na jejímž konci bude 

nejlépe nějaké zábavní vyžití pro malé výletníky. Jedním takovým ideálním turistickým cílem 

je například Prašivá v severozápadní části Beskyd.   

 

Výšlap na Prašivou lze považovat 

za méně náročný, jelikož její vrchol 

se nachází pouze ve výšce  

706 m.n.m. Součástí 

architektonicky zajímavé dřevěnice 

na vrcholu Prašivé je i rozhledna, 

ze které je daleký výhled až k Lysé 

Hoře, Ondřejníku, Radhošti a na těšínskou část Beskyd. Poblíž chaty se také nachází 

dřevěný kostel sv. Antonína. Jak říká Miroslav Lysek z projektu Cestovní ruch bez bariér: 

„Prašivá je takový Radhošť Slezska. Je poutním místem s církevním objektem, který má 

občasné bohoslužby, nachází se na konci horského hřebene, je tam turistická chata a pojí se 

k tomuto místu legendy,“ vysvětluje společné znaky Radhoště a Prašivé.  

 

Turisticky atraktivní je Prašivá také díky 

možnostem zábavy, které toto místo nabízí 

malým výletníkům. Ratolesti zde mohou 

dovádět na dětských houpačkách, kolotoči 

nebo obdivovat unikátní exemplář vycpaného 

medvěda. Uvnitř dřevěnice je také místnost  

s dětským koutkem, kterou lze využít za 

deštivého počasí.  

 

Zajímavé místo, které zaujme malé i velké, je i v poněkud odlehlém Jiříkově na Bruntálsku. 

Tamní Pradědova galerie U Halouzků ohromí své návštěvníky například čtyřmi sty padesáti 

vyřezávanými sochami zvířátek či betlémem s figurkami v životní velikosti. „Největším 

lákadlem pro děti jsou samozřejmě vyřezávané sochy zvířat. Najdou tady snad všechnu 

zvířenu od medvědů přes želvy až po velbloudy či slony. Děti si mohou zvířátka osahat, 

sednout si na ně nebo si zablbnout na řadě prolézaček a kolotočů s vyřezávanými plastikami 

krokodýlů a dalšími motivy,“ hovoří o možnostech dětské zábavy v Pradědově galerii paní 
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Andrea Chromá. „V zahradě nám navíc pobíhá padesát daňků, kteří na děti působí jako 

magnet. Mohou je pozorovat třeba z vyhlídkové plošiny. Krom toho máme v našem areálu  

i zastřešený dětský koutek pro naše malé návštěvníky,“ dodává paní Chromá. 

 

Nejen zvířata je možné U Halouzků 

potkat, v galerii mají dokonce i dračí sluj 

a v příhodném okamžiku mohou 

návštěvníci s úžasem pozorovat, jak 

zdejší draci chrlí oheň. Dominantou celé 

galerie je pak socha vládce jesenických 

hor - Děda Praděda, která se tyčí do 

výše 10,4 metrů a váží okolo 15 tun. Po 

něm je také pojmenována celá galerie.  

 

V celém areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, se lze pohodlně pohybovat i s dětským 

kočárkem. „Všude máme nájezdové rampy a upravené cesty, takže ke každé atrakci se bez 

obtíží dostanou rodiče s kočárky nebo třeba lidé na vozíčku,“ upřesňuje zdejší podmínky 

bezbariérovosti paní Zdena. 

 

Moravskoslezský region nabízí pestrou škálu zábavy a poznání pro rodiče i jejich dítka. Další 

tipy na vhodné výlety a zajímavé volnočasové aktivity pro rodiče s malými dětmi naleznete 

na stránkách www.jedemetaky.cz. Reportáž je součástí publicity projektu Cestovní ruch bez 

bariér financovaného z prostředků Evropské unie v rámci regionálního operačního programu 

NUTS II Moravskoslezsko a také z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

 

 


