
 

zakladatel Ostravských pěšin 

Narodil jsem se v lednu 1991 v Ostravě-Vítkovicích 
a od té doby jsem žil v Zábřehu nad Odrou, od roku 2000 
bydlím v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Vystudoval jsem 
Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obory český 
jazyk + literatura a historie. 

Pracuji ve funkci kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih, 
v němž celý život žiji. Díky svému povolání mám možnost 
detailně nahlížet do minulosti i současnosti Ostravska.
Ve volném čase se věnuji poznávání moravské a slezské 
krajiny, přípravě přednášek, tvorbě rodokmenů či vydávání 
publikací. Mezi mé koníčky patří turistika v rámci Ostravska 
a Jesenicka, český kubismus a mechanické hodinové stroje.

Zajímám se o historické bicykly a jsem předsedou 
obnoveného Klubu českých velocipedistů Moravan 
v Ostravě-Hrabůvce. Kromě restaurování starých jízdních 
kol připravuji také výstavy mapující dějiny cyklistiky 
v českých zemích.

Všechny mé koníčky a zájmy se snažím spojovat právě při 
přípravě tras Ostravských pěšin, abych předal mnohdy 
náročně získané informace dalším lidem.
 
Můžete také navštívit:
www.prendik.cz
www.nadrazivitkovice.cz
FB: Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka
FB: Lexikon Jihu

 

 www.ostravskepesiny.cz
 Ostravské pěšiny
 ostravske.pesiny@gmail.com
 605 437 296 
 
„Nechoďte tam, kam vede cesta. 
Místo toho se vydejte na místa, 

kde žádná pěšina není, 
a zanechte za sebou stopu…“ komentované vycházky
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Projekt komentovaných vycházek a prohlídek se od roku 
2020 snaží přiblížit široké veřejnosti – a zejména 
obyvatelům Ostravy – město očima historie, architektury, 
kultury, tradic, jazyka, dobových fotografií a pohlednic. 
Autor projektu nezapomíná ani na okolí města, které 
chce zájemcům detailněji představit v navazujících 
cyklistických vyjížďkách v rámci Ostravska.

Cílem projektu je také dvakrát ročně uspořádat celodenní 
výlet s názvem Ostravská pěšina, který povede napříč 
Ostravou mezi protilehlými hranicemi města. Účelem 
výletu je seznámit účastníky s faktem, že Ostravou lze 
projít i jiným způsobem než po kvalitních zpevněných 
silnicích a chodnících vedoucími městskou zástavbou, 
které nabízí vzdálený a mnohdy jednostranný pohled 
na třetí největší město České republiky.

Ostravské pěšiny vznikly také proto, aby ve městě 
nepanovalo ono příslovečné „ticho po pěšině“…

Komentované vycházky a výlety jsou primárně určeny 
pro obyvatele Ostravy a jejího okolí, kteří se chtějí blíže 
seznámit s historií a současností míst z perspektivy 
různých času a hlubšího poznání. Vycházky však 
může navštívit kdokoliv. Cílovou skupinou jsou lidé 
od 15 do 100 let. 

Každý večer znovu navštěvuji 
opuštěné místo v paměti, 

kde nikdo nebydlel, 
protože sem nevede cesta.

Návštěvník se během každé procházky seznámí 
se zvoleným tématem či částí Ostravy, a to od známých 
počátků až po současnost (případně i s plány a vizemi 
do nedaleké budoucnosti). Nejen, že jsou náměty 
vycházek různorodé, i každá opakující se vycházka 
je něčím novým obohacena. 

Ostravské pěšiny se vycházkami zaměřují především 
na okrajové oblasti města (Proskovice, Stará Bělá, 
Plesná, Třebovice, Antošovice…), ale nevyhýbají 
se ani městským centrům (Kavárny Moravské 
Ostravy, Vítkovické kolonie, Secesní Ostrava, 
Jubilejní kolonie v Hrabůvce ad.)

Každá komentovaná prohlídka je zveřejňována 
s předstihem na facebookové stránce Ostravské 
pěšiny. Máte-li zájem, můžete napsat vzkaz na email 
ostravske.pesiny@gmail.com a požádat si o zasílání 
pravidelného emailu s elektronickým zpravodajem.

Průvodce disponuje kvalitním řečnickým systémem 
s dostatečně silným zesilovačem hlasu, aby byl zajištěn 
kvalitní zvuk a doslech i pro větší skupiny návštěvníků. 
Během prohlídky máte možnost prohlédnout si zvětšené 
historické snímky, pohlednice a dobové mapy.

 úzká cesta, cestička, stezka, stezička, lesní chodník, 
chodníček…

 vyšlapaná, úzká, strmá, tichá, lesní, polní,vinoucí se, 
klikatící se, bažinatá, kamenitá, podmáčená, značená, 
štěrková, tajemná…


