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Anotace: 

Bakalářská práce se zabývá regionem Lašská brána Beskyd, do které patří města 

Štramberk, Příbor, Kopřivnice a obec Hukvaldy.  V prvé řadě se jedná o vymezení oblastí 

a etnografické dělení Lašské brány, geologický vývoj a přírodní poměry. Dále je práce 

zaměřena na historický vývoj jednotlivých měst, známé osobnosti a produkty v regionu. 

V další části se zabývá přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi, které tento 

region nabízí. V poslední části práce je navržen dvoudenní poznávací zájezd pro studenty 

střední školy oboru hotelnictví a turismus. 

 

Klíčová slova:  Lašská brána, muzeum, zajímavosti, zájezd, technické muzeum 

Tatra, Štramberk, lom, Leoš Janáček 

Summary: 

The Bachelor thesis is focused on the region The Lachian Gate of Beskydy, which 

contains the cities of Štramberk, Příbor, Kopřivnice and the municipality of Hukvaldy. At 

first the thesis specifies the region and the ethnographic division of the Lachian Gate, 

geological evolution and natural conditions. Then the thesis is focused on the historical 

evolution of particular cities and famous personalities and products in the region. In the 

next part the thesis deals with natural, culture and technical objects of interest, which this 

region offers. A two-day fact-finding tour for students of secondary school in the field of 

tourism is suggested in the last part of the thesis. 

 

Key words: The Lachian Gate, museum, attractions, tour, technical museum Tatra, 

Štramberk, quarry, Leoš Janáček 
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1 ÚVOD 

V Bakalářské práci se zabývám malebným turistickým regionem zvaný Lašská 

brána Beskyd, která se nachází v Podbeskydí na severovýchodě Moravy. Do této oblasti 

patří města Kopřivnice, Štramberk, Příbor a obec Hukvaldy.  

Lašská brána je turisticky atraktivní oblastí nacházející se nedaleko od Ostravy a je 

ideálním cílem výletu, protože nám nabízí spoustu zážitků jak přírodních, kulturních tak 

technických. Pro obyvatelé severní Moravy je Lašsko jednou z nejbližších a 

nejoblíbenějších destinací, která může nabídnout tento typ zážitků a taktéž sportovní vyžití 

nebo odpočinek. Již od dětství jsem tuto oblast několikrát navštívila, vždy mě zaujala svou 

přírodou a krásou. Z toho důvodu jsem si Lašskou bránu vybrala za téma své bakalářské 

práce.  

Záměrem mé práce je přiblížit region Lašské brány z pohledu přírodních poměrů a 

zajímavostí, historického vývoje jednotlivých měst a kulturních a technických památek. Na 

území Lašska se nachází několik všeobecně známých památek jako Štramberská trúba či 

hrad Hukvaldy a mým cílem bude mimo jiné zjistit, zda se v této oblasti nachází i další, 

méně známé, ovšem turisticky zajímavé památky a objekty. V další části práce je mým 

cílem navrhnout poznávací zájezd, který seznámí a obohatí skupinku studentů se 

zajímavostmi a krásou tohoto regionu.
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2  POPIS REGIONU LAŠSKA 

2.1 Vymezení oblasti  

Lašská brána Beskyd se nachází v Podbeskydí na severovýchodě Moravy. Na 

území se nachází obec Hukvaldy a města Kopřivnice, Štramberk, Příbor. Tento kraj je 

atraktivní turistickou oblastí s mnoha pověstí (propagační materiál 2, příloha 1: Mapa 

Lašská brána Beskyd 1: 50 000, 2008 Kartografie Praha). 

 

Z hlediska etnografie se Lašsko dělí na Moravské a Slezské. Rozdíly vycházejí 

především z historického vývoje. Zatímco co rychlejší změny ve Slezské části byly 

ovlivněny těžbou a těžkým průmyslem, Moravské Lašsko procházelo pozvolnějšími 

změnami od domácí textilní výroby po postupnou průmyslovou produkci.  Slezské Lašsko 

mělo také složitější národnostní složení zapříčiněné příchodem obyvatel z Haliče. Celkově 

lze konstatovat, že Moravské Lašsko bylo etnograficky složitější a národnostně 

heterogennější zatímco Slezské Lašsko bylo etnografický homogennější a národnostně 

složitější. 

Kulturním centrem Moravského Lašska byla města Brušperk, Frenštát, Místek, 

Moravská Ostrava, Příbor. Ve Slezském Lašsku to byla města Slezská Ostrava, Frýdek, 

Frýdlant, Bohumín, Orlová, Karviná. Přes rozdíly Slezského a Moravského Lašska 

považujeme tento region za Moravskoslezské Lašsko. 

Lachové se původně živili pastevectvím a lovem. Lach měl význam pastýře a 

ochránce stáda. Lachové mají společné kořeny s Valachy a dalšími pasteveckými národy. 

Mezi společné znaky patří podobný způsob obživy, oblečení a některá slova (internet 1, 

Krulikovský).  

 

2.2 Geologický vývoj 

 

Podbeskydí spadá do Karpatské soustavy a náleží do geologického území Vnějších 

Západních Karpat. Karpatská soustava je mladší než Český masiv. Alpínským vrásněním 

byla zformována v období od svrchní křídy do terciéru. Na její stavbě se taktéž podílely 

pohyby litosférických desek (Chlupáč et al. 2002). 
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Ve flyšových příkrovech Vnějších Západních Karpat jsou typické střídající se 

jílovce, pískovce a slepence, které mají mocnost až 1 000 m.  

Na Moravskoslezských Beskydech a Podbeskydských pahorkatinách se podílely 

dva odlišné vývoje Godulský a Bašský.  Geologická stavba Moravskoslezských Beskyd a 

Podbedskydské pahorkatiny je tvořena variskými a neoidními strukturními patry, které se 

navzájem svým geologickým charakterem výrazně odlišují. Díky Alpinským horotvorným 

fázím byly tyto strukturní patra zformovány v jeden celek.  

Moravskoslezské Beskydy jsou tvořeny slezskou a podslezskou jednotkou, které se 

projevuje v Příborské a Těšínské pahorkatině, Štramberské vrchovině a ve Frenštátské a 

Třinecké brázdě. Konkrétně v oblasti Lašské brány se nachází Štramberská vrchovina a 

Příborská pahorkatina (Menšík et al. 1983). 

 

2.2.1 Slezská jednotka 

Rozpětí vrstev slezské jednotky začíná od svrchní jury až do oligocénu. Stratigrafie 

území je složena z těšínské vrstvy, těšínského vápence, těšínsko-hradišťské souvrství, 

veřovické vrstvy, lhotské vrstvy, godulského souvrství, istebňanské vrstvy, 

podmenilitového, menilitového souvrství a krosněnské vrstvy.  

Na litologickém vývoji godulské vrstvy se podílely rudohnědě a zeleně zbarvené 

nevápnité jílovce, které se proužkovitě nebo lávkovitě střídají. Ve vrstevním sledu jsou 

nepravidelně rozděleny lávkovité šedozelené až zelené prachovce nebo jemnozrnné 

pískovce. Dále se zde nacházejí rudohnědé až červené jílovce. Ve vyšších částech se 

nepravidelně objevují jemně až středně zrnité glaukonitické pískovce mocné až několik 

metrů.  

Godulské vrstvy se dělí na spodní, střední a svrchní oddíl. Spodní oddíl je vyvinut 

v podobě rytmického písčitého flyše tvořeného křemitými nebo křemito-vápenitými 

prachovci a jemnozrnnými pískovci. Pro střední oddíl je typický vysoký podíl světle 

zelenavě šedých zrnitostně gradačních pískovců. Svrchní oddíl má obdobnou sedimentaci 

jako oddíl spodní. 

Bašský vývoj slezské jednotky je důležitý pro Lašskou bránu. V okolí Štramberka 

se nachází tithónský vápenec. Jurské sedimenty bašského vývoje zastupuje karbonátová 

facie štramberského vápence. V Těšínsko-hradišťském souvrství je zastoupen vyšší podíl 

slepenců, které jsou bohaté na valouny a dále obsahují bloky štramberských vápenců.  Na 
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chlebovické vrstvy následují vrstvy bašské. Na bašské vrstvy následují píkovické, pro které 

jsou typické pískovce a slepence (Menšík et al. 1983). 

 

2.2.2 Štramberský vápenec 

Ve Štramberku se nachází lom Kotouč což, je jeden z vůbec největších 

vápencových lomů na Moravě. Jedná se o vysokoprocentní vápenec, který má bělošedé, 

světlošedé až hnědavě-šedé zbarvení. Zrnitost bývá střední až jemná z velikostí částic 

okolo 0,5 až 1 mm. Ze Štramberského vápence je známo okolo 600 druhů fosilií 

(druhohorní bezobratlí živočichové, vápenité řasy, nálevníci, živočišné houby, amoniti 

atd.). Štramberk patří mezi nejbohatší evropské druhohorní paleontologické naleziště. 

Ve Štramberském vápenci se nacházejí četné trhliny, rozsedliny a dutiny, které jsou 

vyplňovány zeleně zbarvenými vápenci, dále červenými detrickými až brekciovitými 

vápenci a také tmavošedými jílovci. Tyto vápence vznikly jako součásti tithónského 

rifového komplexu (Menšík et al. 1983, Gába et al. 2002). 

Lom Kotouč je osamělé položený vrch zhruba 539 m vysoký, 800 m dlouhý a 300 

m široký v severovýchodním cípu Moravy. K tomuto místu se váže pověst, že Kotouč 

dostal jméno podle mocného čaroděje Kotouče, kterého se obávala celá Morava. První 

zmínky o Kotouči pocházejí z první poloviny 13. století. Kotouč je obrovský balvan 

vápencového kamene, vznikl usazováním bahna na dně hlubokého moře a mohutné 

vápencové vrstvy, které pokrývaly celou východní Moravu (Klub Českých turistů 1920). 

2.2.3 Podslezská jednotka 

Podslezská jednotka obsahuje sedimentární série svrchní křídy až oligocénu. 

Zahrnuje především frýdecké vrstvy, podmenilitové a menilitové souvrství a jejich nadloží. 

Frýdecké vrstvy jsou tvořeny šedým až hnědošedým vápnitým prachově písčitým 

jílovcem. Podmenilitové souvrství je zastoupeno pelitickými a podřadně písčitými faciemi. 

Menilitové souvrství je tvořeno hnědými jílovci, bělošedými jílovitými vápenci s hnědě 

zbarvenými rohovci (Menšík et al. 1983). 
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2.2.4 Období kvartéru v Podbeskydské pahorkatině  

Území ČR se nacházelo v oblasti mezi kontinentálním severoevropským 

zaledněním na severu a velehorským zaledněním na jihu, kde se projevoval vliv ledovců, 

ale skutečné zalednění je prokázáno pouze na severu našeho území a v některých horách. 

Okraj severského pevninského ledovce zasáhl území ČR dvakrát a to v elsterském a 

saalském zalednění. Na severu Moravy a ve Slezsku se jejich uloženiny nacházejí 

v oderské části Moravské brány, na Ostravsku, v Podbeskdydské pahorkatině, na Opavsku, 

v Osoblažské nížině, v Žulovské pahorkatině a v okolí Zlatých hor. K ledovcovým 

sedimentům patří souvkové hlíny s bludnými balvany nazývané tilly dále smíšené říční a 

výplavové ledovcové uloženiny a glacilakustrinní jezerní sedimenty (Chlupáč et al. 2002). 

 

Příloha 2 Geologická mapa Podbeskydské pahorkatiny (internet 2) 

Obrázek 1: Letecký snímek hory Kotouč (internet 14) 
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2.3 Přírodní podmínky 

2.3.1 Podnebí: 

ČR leží v mírném podnebném pásu, pro který je charakteristické střídání čtyř 

ročních období a mírně vlhké podnebí. ČR se dělí na tři klimatické oblasti, které se liší 

především teplotou vzduchu a srážkami. Jedná se o chladnou, mírně teplou a teplou oblast. 

Většina Lašska spadá do mírně teplé (Hukvaldy, Štramberk, Kopřivnice) oblasti a 

sever území náleží do teplé (Příbor). Pro lepší přehlednost uvádím tabulku (tab. 1). 

Tabulka 1: Charakteristika klimatických oblastí Lašské brány (Květoň, Voženílek 

2011, upraveno) 

PARAMETR MÍRNĚ TEPLÁ OBLAST       TEPLÁ OBLAST 

Počet dní s průměrnou 

teplotou 10ºC a více 
140 - 160 170 – 180 

Průměrná lednová teplota 

 
-2 ºC - -3 ºC -3 ºC - -4 ºC 

Průměrná červencová 

teplota 
16 ºC - 17 ºC 19 ºC – 20 ºC 

Průměrný počet dní se 

srážkami 1 mm a více 
100 - 120 90 – 100 

Suma srážek ve 

vegetačním období 
400 mm – 450 mm 350 mm – 400 mm 

Suma srážek v zimním 

období 
250 mm – 300 mm 200 mm – 300 mm 

 

 

 

2.3.2 Fauna a flóra: 

Vzácné druhy fauny se nacházejí především v oblasti PP Kamenárka a NPP Šipka. 

Jedná se např. o jasoně červenookého, který žije pouze v oblasti Štramberského krasu dále 

velmi vzácná ještěrka zední, slepýš křehký, užovka hladká, čolek velký, rosnička zelená a 

další. Mezi ohrožené brouky zde žijí např. roháček kozlík, roháček kovový, zdobenec 

zelenavý. Ze vzácných ptáků můžeme jmenovat datla černého, strakapouda velkého či 
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holuba doupňáka. Dravec výr velký a krkavec velký zde hnízdí na nepřístupných skalách 

(propagační materiál 4 a 5). 

 

V Podbeskydí se nachází vzácné druhy hub, které podléhají k druhové ochraně. 

Druhová pestrost a výskyt v této oblasti je zapříčiněna různorodým podložím a bohatstvím 

lesních porostů. Mezi vzácně se vyskytující houby patří choroš voštinový, ohnivec 

rakouský, pýchavka závojová, hřib Fechtnerův (propagační materiál 6).  

V Podbeskydí je historicky doloženo 27 druhů orchidejí a z toho je 6 druhů na 

tomto území již pravděpodobně vyhynulých. Roste zde například stavač mužský, vemeník 

zelenavý, okrotice bílá, prstenec májový a další. Orchideje patří do čeledi vstavačovitých. 

Tyto rostliny jsou výjimečné jednak atraktivním vzhledem, ale také způsobem výživy. 

V kořenech orchidejí žijí houby, které si vytvářejí zásobní látky. Orchideje rozpouští tato 

houbová vlákna a tak získávají výživné látky (propagační materiál 7).  

Z hlediska flóry je významná PP Kamenárka. Vyskytují se zde např. sleziník 

červený, kostřava sivá nebo chráněný hlavač lesklý vápnomilný, žebříček sličný či strdivec 

brvitý (propagační materiál 4).  

Také v oblasti NPP Šipka se nachází několik vzácných rostlin jako např. lipnice 

tlustonohá, která nikde jinde v ČR neroste, či rozrazil rakouský (propagační materiál 5).  

 

2.3.3 Vodstvo území: 

Krajina se rozprostírá v povodí řeky Ostravice. Územím Lašské brány protékají 

řeky Ondřejnice, Lubina, Sedlnice, které jsou pravostrannými přítoky Odry, která patří do 

úmoří Balstského moře (Weissmannová et al. 2004). 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ 

3.1 Historie Lašska 

Tento kraj je turisticky atraktivní oblastí s mnoha pověstmi a návštěvníkům nabízí 

mnoho zážitků i aktivní odpočinek. Lašská brána je místem s hojným počtem akcí např. 

kulturních, společenských a sportovních. Města se rozvíjela v první polovině 19. století 

díky průmyslovým podnikům. V Kopřivnici se vyráběly automobily, ve Štramberku se 

zpracovával vápenec a je nazýván moravským Betlémem a Příbor je jedno z nejstarších 

měst severovýchodní Moravy, kde se začalo s výrobou textilií (propagační materiál 2). 

 

3.1.1 Kopřivnice 

První místo osídlení je ze starší doby kamenné. Na území se nacházelo sídliště 

lužických popelnicových polí z konce doby bronzové a keltské osídlení z doby laténské. 

Avšak první písemná zmínka o Kopřivnici je z roku 1437 z listiny císaře Zikmunda 

Lucemburského.  

Po zničení hradu Šostýn byla Kopřivnice pod Hukvaldským panstvím. Kopřivnice 

byla významnou obchodní cestou, která spojovala Balt se Středozemním mořem.  

Ve vrcholném středověku počátkem 13. století je Kopřivnice obsazovaná světskými 

feudály a pod správou olomouckého biskupství později arcibiskupství. V 17. století vtrhli 

do obce Valaši a o pár let později Dánové. V roce 1695 proběhly nepokoje obyvatelstva 

kvůli zhoršujícím se poddanských povinnostem. Od roku 1871 došlo k zrušení nevolnictví.  

Zemědělská obec se v polovině 19. století výrazně mění a to díky nástupu 

industrializace. Během 19. století obec zasáhla epidemie, neúroda, živelné pohromy a hlad. 

V roce 1812 byla založena továrna na hliněné zboží kopřivnickým rodákem Ignácem 

Raškou a také se staví fojtství, o které se zasloužil Ignác Schustala. Roku 1882 přispěla 

firma k výrobě železničních vagonů a obec Kopřivnice měla svou železniční trať. V roce 

1897 došlo k výrobě prvního osobního automobilu z doby Rakouska Uherska. V 19. století 

dochází k přílivu německého obyvatelstva a vznikají tak německé spolky. Roku 1878 je 

v Kopřivnici vybudován poštovní úřad. V roce 1910 je obec povýšená na městys. Za 2. 

světové války došlo k přejmenování Kopřivnice na Nesselsdorf a byla zrušena měšťanská 

škola i české spolky. Během roku 1948 opět Kopřivnice získala statut města (Tichánek 

1998). 
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3.1.2 Hukvaldy 

Dnešní obec Hukvaldy vznikla ze čtyř částí- Horního a Dolního Sklenova, Hukvald 

a Rychvaltic. Od roku 1960 byly tyto obce sloučeny a v roce 1982 byla založena 

středisková obec s novým názvem Hukvaldy (propagační materiál 2). 

Během archeologických prací ve 20. letech 20. století byla nalezena pravěká 

keramika a bronzová sekyra. Ve středověku převáželi kupecké karavany na obchodní cestě 

vzácné zboží (např. sůl, kožešiny, jantar). Ve 14. století Hukvaldy připadly olomouckým 

kanovníkům Dětřichovi a Jindřichovi z Fulštejna. Poté koupil hrad polský šlechtic Jindřich 

z Kytlic, který ho vlastnil v letech 1321-1327. Do roku 1347 nebyl známý nový majitel. 

Okolo roku 1359 císař Karel IV. dal panství hrad Hukvaldy, městečko Příbor, vsi 

frýdecko-frýdlantského léna a další vesničky např. Sklenov, Chlebovice, Petrovice atd. 

olomouckému biskupovi. V 15. století se zde objevili moravští husité a celá obec a široké 

okolí se dostali do moci husitů. Kníže 

Bolek uzavřel s husity smlouvu a 

nakonec se k nim přidal a díky tomu 

církev přišla o hrad. Během 15. 

století získalo hrad Hukvaldy zpátky 

olomoucké biskupství a od roku 1777 

arcibiskupství a vlastnili jej kromě 

pár let až do poloviny 20. století. 

V roce 1566 se začalo 

s výstavbou zámecké obory. V 70. 

letech 20. století zde našlo svůj domov několik druhů zvířat a vzácných dřevin.  

Olomoucký kardinál František se nechtěl o hrad starat tak jej pronajal městu Příbor. 

Roku 1621 dobyli Hukvaldy Valaši spolu s Uhry a snažili se také dobýt hrad, ale 

neúspěšně, protože byl nedobytnou pevností. Začátkem 17. století příborští občané utekli 

na hrad, aby sebe a jej ochránili před dánskými Mansfeldovými vojsky, kteří zpustošili 

město Příbor a obsadili území Starý Jičín, Nový Jičín a Místek. Pod hradem se nacházel 

pánský dvůr nazývány Podzámecký a v něm dřevěná obydlí a hospodářské domy 

robotníků. Během roku 1760 se úředníci stěhovali z hradu kvůli nevyhovujícím 

podmínkám do podhradí, kde bylo postaveno pět hlavních budov- byty, kostel, fara, úřad a 

štrapacírna. Také zde se nacházely stavby např. hřebčín, pivovar, lesní úřad, zájezdní 

Obrázek 2: Zřícenina hradu Hukvaldy (internet 24) 
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hospoda, mlýn. Obec se nejvíce rozvíjela kolem roku 1718. Během 18. století na hradě žilo 

200 obyvatel. V 19. století došlo k zvelebnění podzámčí a Hukvaldy se staly výletníky 

vyhledávanou destinací (Vojkovský 2006). 

 

3.1.3 Štramberk 

První písemné zmínky o městě Štramberk pochází z roku 1359, kdy markrabě 

moravský Jan Jindřich vydal lokační listinu městu. Samotný název města byl převzat po 

německy nazvaném hradě Strahlenberku. Původním účelem města bylo zajišťování míru. 

Město získalo mílové právo (v okolí osmi km nesmí být provozována řemesla, která jsou 

ve městě) tak i právo vařit pivo, prodávat maso a péct chleb. Městu bylo povoleno pořádat 

trhy. Pro snadný rozvoj bylo město zbaveno všech platů a dávek. 

V roce 1375 zemřel moravský markrabí a štramberský pán Jan Jindřich. Po jeho 

smrti majetek dědili tři synové. Nejstarší syn Jošt získal titul markraběte a vlastnil celé 

město Štramberk i s hradem. V roce 1380 mezi syny vládly nepokoje a ničili si navzájem 

dědiny, města i hrady až se do tohoto sporu zapojila celá Morava. Tyto nepokoje vznikly 

podepsáním smlouvy mezi nejstarším a prostředním bratrem bez souhlasu nejmladšího.  

Vok z Kravař byl věrný pomocník panu Joštovi a ten mu dal lénem hrad a městečko 

Štramberk. V roce 1410 byli do boje proti Křižákům zapojeni ozbrojenci z dědin, sloužící 

manové a měšťanští synci. 20 let trvající spory mezi bratry markraběcími způsobilo časté 

války ve městě. Na začátku 15. století se stal nejmocnějším pánem Jan z Kravař. Patřilo 

mu panství Štramberk, Starý Jičín, Rožnov, Vsetín, Fulnek, Bílovec, Klimkovice, 

Moravský Krumlov. Od roku 1476 patřil Štramberk Albrechtovi a Lackovi z Hustopeč. Od 

16. století na hradě už nesídlili páni ani žádná vrchnost. 

V polovině 16. století se stal Nový Jičín komorním městem a majitelem 

velkostatku, do kterého patřilo město Štramberk. Pěstovalo se zde obilí, konopí a choval se 

dobytek. Lesy byly plné zdravého dřeva a lovné zvěře. Největší zisky z vaření piva dosáhla 

města Štramberk a Nový Jičín. Hojně se rozšiřovalo řemeslnictví, soukenictví a 

tkalcovství. V té době se už ve Štramberku vyrábělo vápno a těžil se vápenec.  

Od roku 1579 byl zaznamenán příchod Valachů do kraje. Štramberští obyvatelé 

měli s Valachy domluvu, že budou dodávat nezpracované zboží do města, kde jej pak 

zpracují. Začátkem 17. století měl Štramberk kostel, bratrské školy a 49 domů. Štramberk 

se stal poutním místem, kde chodili Češi do kostela ke cti Nanebevstoupení. Roku 1715 
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město postihla velká morová epidemie. Okolo roku 1860 stolař Jan Kopeček postavil 

dřevěné schody na hradní věž a obytnou světničku, v níž se provádělo tkalcovství. Později 

si hostinský Josef Holub pronajal hospůdku na hradě a zřídil kuželnu, která byla v letním 

období dosti využívána. Avšak hospůdka s kuželnou a rozhlednou příliš nevynášela tak 

hostinský uzavřel svůj podnik a hrad byl opuštěn.  

Od roku 1881 začala těžba vápence na jižním svahu Kotouče otevřením vápenného 

lomu bratří Gutmannů, díky tomu byla vybudována železniční trať. Profesor Karel Jaroslav 

Mašek nalezl ve sloji „Jezevčí díra“ roku 1880 čelist dítěte. Tento vzácný nález se 

odhaduje na stáří před 50 000 lety. Místní nadšenec Adolf Hrstka se zasloužil o popularitu 

města a to díky zřízení Národního sadu. 

Nejvíce bylo rušno na hradě ve 20. století, kdy železniční trať do městečka 

přivážela stovky zvídavých turistů, aby poznali tento kraj. Nadšenci Adolfa Hrstky vybrali 

peníze na opravu hradu, aby vyhovoval požadavkům pro turistický ruch. Postavily se dvě 

nové brány, opravila se věž a zastřešila se šindelem, zřídilo se dřevěné schodiště. Z věže 

byl nádherný výhled do okolí a městečku lidé začali říkat „moravský Betlém“. Roku 1919 

si Klub českých turistů koupil hrad do svého vlastnictví a postavili tzv. druhou Rašínovou 

útulnu (Hrstkova) turistickou noclehárnu. Od poloviny 20. století se Štramberk stal 

vyhledávanou turistickou destinací. Roku 1951 se stalo městečko městskou památkovou 

rezervací (Vojkovský 2007). 

 

3.1.4 Příbor 

Území bylo osídleno ve starší době kamenné a byly zde objeveny nálezy sídlišť 

z doby římské a ze starší doby slovanské a velkomoravské. První zmínka o městě je 

v písemných dokumentech z roku 1251, kdy se o založení města zasloužil Frank 

z Hückenwagenu. Po ztrátě hradu Hückeswagenu a celého dědictví se začali nazývat pány 

z Příbora. V době hukvaldského panství se stal Příbor největším městem. V letech 1258-

1359 získal olomoucký biskup Bruno příborsko-hukvaldské léno.  

Během 16. století se založila továrna na výrobu sukna, které se vyváželo do Polska, 

Uher a Litvy. Textilní průmysl vznikl v roce 1869 pod správou dělnického spolku 

Harmonia. V 18. až 20. století se stalo město střediskem školství latinského a piaristického 

gymnázia a kulturním centrem. Nejstarší české divadlo se hrálo ve městě v letech 1809-

1816. 



Petra Nezhodová: Tajemství Lašské brány 

12 

2013 

Po druhé světové válce textilní průmysl zanikl a ve městě působila Tatra Příbor, 

která se zaměřovala na výrobu osobních automobilů T 603, T 613 a T 700. Po roce 1989 se 

opět rozvíjí průmysl a kultura ve městě.  

Historické jádro města tvoří renesanční domy kolem náměstí a sousoší pany Marie 

a kašna. Nejznámější farní kostel Narození Panny Marie je goticko-románského původu. 

Město Příbor je nejstarší městem severovýchodní Moravy a stalo se městskou památkovou 

rezervací. Příbor je ve světě známý dechovou hudbou a orchestrem. Ve městě se 

každoročně konají jarmarky, poutě a krmáše (Jurok et al. 2002). 

 

3.2 Typické znaky Laška 

3.2.1 Architektura 

Pro Lašskou lidovou architekturu jsou typické dřevěné stavby (domy i kostely) 

jejichž největší rozkvět nastal v 18. století (internet 3). Mezi nejznámější architektonické 

skvosty této oblasti jsou dvě památkové rezervace města Příbor a Štramberk. 

a) Štramberk: Půdorysné rozvržení města se zachovalo ze středověku. Náměstí ve 

Štramberku obklopovaly dřevěné přízemní domy na úzkých podélných parcelách. Byla zde 

jediná kamenná stavba farní kostel sv. Jana Křtitele ze 14. století. Postupem času náměstí 

nahrazovaly zděné domy místo dřevěných, kvůli častým výskytům požáru.  

V architektuře dřevěných staveb se nacházejí jak prvky přinesené osídlenci tak 

později i místními usedlíky. Na předměstí se stavěly domy dvojdílné, trojdílné a domy 

komoro-chlévného typu. Chalupy s malými chlévy a přístavky byly postaveny ve 

svahovitém terénu na území Dolní a Horní bašty, Jaroňkovy ulice a na Kopci. Domy 

komoro-chlévního typu se stavěly v lepším terénu v Zauličí a Nádražní ulici. Většina domů 

štramberského předměstí byla postavena koncem 18. století a poloviny 19. století.  

Místní své příbytky vyhotovovali ze smrkového nebo jedlového dřeva a kamene 

z místních lomů. Roubené domy s kamennými podezdívkami a terasovitě vystavěné na 

svazích Zámeckého vrchu a Bílé hory tvoří obrázek města. Z venku jsou stěny bez úprav a 

vnitřní vyrovnány hliněnou maltou a vybíleným vápnem. Svahovitý terén vyrovnávaly 

podezdívky, často byly hodně vysoké a umísťovaly se zde sklepy nebo chlévy.  Ze začátku 

byly hliněné podlahy později nahrazené prkny a v síni byla kamenná dlažba. Střechy měly 



Petra Nezhodová: Tajemství Lašské brány 

13 

2013 

ručně opracovány dřevěný šindel. Velký přesah střechy ochraňoval srub před 

povětrnostními vlivy. Pod srubem bylo uskladněné dřevo na topení.  

Vnitřní část domu měla jizbu, síň a komoru. Taky se zde nacházela půda, kde se 

uskladňovalo seno, sláma obilí a sklepy sloužily pro ukládání potravin. Před chalupou byla 

malá zahrádka nebo dvorek s kupou hnoje. V dnešní době byly chalupy zrekonstruovány 

podle památkových zásad a Štramberk se stal památkovou rezervací (Jurok et al. 2009).  

b) Příbor: Příbor byl v roce 1989 vyhlášen za památkovou rezervací. Centrem 

města je nádherné 

náměstí skoro 

čtvercového tvaru. 

Uprostřed náměstí je 

umístěné mariánské 

sousoší pocházející 

z roku 1713 a kašna 

z poloviny 16. století, 

která byla nahrazena 

novější roku 1899. Je 

zde okolo sedmdesáti 

domu 

renesančního, 

barokního, gotického, secesního a funkcionalistické architektury. Mezi nejvýznamnější 

objekty ve městě patří piaristická kolej ze 17. století, kterou postavil Karel II. 

z Liechtensteinu. Dnes je v prostorách koleje umístěno muzeum Zikmunda Freuda. 

Dominantou města je kostel Narození Pany Marie, barokní kostel sv. Valentina, kostel sv. 

Kříže a kostel sv. Františka Serafínského (propagační materiál 12).  

 

3.2.2 Folklór Lašska 

Lašské nářečí je součástí západoslovanské jazykové větve a zahrnuje znaky tři 

sousedních zemí, které jsou geneticky jazykově spojené: čeština, polština a slovenština. 

Laština je chápaná jako archaická čeština, která se rozvíjela samostatně. Lašským nářečím 

se mluví na území severovýchodní Moravy. Typický znak pro laštinu je přízvuk na 

předposlední slabice a užívání krátkých samohlásek. Příklady laštiny: akurat-právě, cosik-

      Obrázek 3: Náměstí v Příboře (autor 2012) 
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něco, ďura-díra, enem-jenom, furt-pořád, gyzd-ošklivec, nerka-ledvina, obid-oběd 

(Krulikovský). 

Pro Lašsko jsou typické písňové legendy a koledy. Lašské taneční písně jsou 

melodicky krásné a zádumčivé. K tanci často hrávaly cimbálové muziky. Obecně lze říci, 

že Lašsko je velmi bohaté na lidové písně. 

Na Lašsku bylo zaznamenáno několik set lidových tanců a tanečních písní. Mezi 

typické tance patří např. Čardáš, Ondrášův skok čili Hajduch, či Starodávný nebo také 

valašský či zachodzený tanec (internet 3).  

Lachové nevytvořili svůj vlastní kroj. Ženský kroj je ušit z bavlněných tisků a 

vyznačuje se kratšími rukávci a sukní, která není sešitá se životkem. Je velmi podobný 

orlovskému kroji. Mužský kroj se podobá těšínskému, který je složen z kalhot, vesty a 

kabátce, které jsou ušity z různobarevných suken. A dále širokého klobouku a holínek 

(internet 4).  

Pro Lašsko jsou dále typické tkalcovské stavy (tzv. vařtaty), kolovraty, dřevěné 

čutory, významné bylo včelařství v dřevěných úlech. Rozšířená byla keramika ve formě 

ozdobných talířů, hrníčků a džbánů vyznačující se malovanou kytičkou, ve které převládá 

červená růže a žlutý tulipán. Mezi lidové umění patří obrázky na skle, lidová řezba 

s postavami světců, betlémy, židle, truhly, police atd. (internet 3). 

 

3.2.3 Ojedinělé produkty Lašska 

Štramberské uši jsou prvním českým výrobkem u nás. Může se péct pouze ve 

Štramberku, protože získal od EU ochrannou známku zeměpisného označení. Perníkové 

uši jsou ve tvaru kornoutu a chuť jim dodává med a směs koření. Tato pochoutka 

proslavila samotné město na základě této pověsti:  

Tataři se utábořili pod štramberským vrchem Kotouč v roce 1241 a pustošili zde, co 

se dalo. Lidé ze Štramberka se modlili k bohu, aby vojska Tataru zmizela. Modlitba byla 

vyslyšena a jednoho večera se přihnala velká bouře se silným deštěm, která Tatary 

vyplavila a odnesla je daleko pryč. V tábořišti Tatarů zbyly jen pytle s nasolenýma 

lidskýma ušima, které odřezávali křesťanům. Od této doby se pečou perníkové uši 

(propagační materiál 1).  
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Ve Štramberku se nachází místní pivovar, který nabízí pivo zvané Trubač. Můžeme 

dostat světlý nefiltrovaný ležák plzeňského typu anebo tmavý nefiltrovaný ležák 

flekovského typu. 

 

 Obrázek 4: Městský pivovar ve Štramberku (autor 2012) 

 

Příborské šifle se začaly péct od počátku 20. století ve městě Příbor. Je to medové 

pečivo ve tvaru obdélníku s vyznačenými čtverečky k odlamování a rozplývá se na jazyku.  

Další pochoutkou jsou čokoládové doutníky, nazývané „Freudova neřest“. Mají příchuť 

hořké čokolády ochucené chilli kořením nebo pepřem. Název doutníku je odvozen od 

příborského rodáka Sigmunda Freuda, který byl vášnivý kuřák. Příborská freudovka je tzv. 

bylinný likér, který se vyrábí podle starého receptu likérky z konce 19. století.  

V obci Hukvaldy nás zaujme tradiční vůně Hukvaldských koláčů s různými 

příchutěmi (tvarohové, borůvkové, makové). Od 17. století se zde začaly péct Sklenovské 

preclíky. V době vystěhovalectví při dlouhé plavbě do Ameriky, tyto preclíky zachránily 

životy lidem díky tomu, že nezplesnivěly ve vlhku. V Dolním Sklenově se vyrábí 

kvasnicové hukvaldské pivo. V minipivovaru od roku 2003 se ročně vyprodukuje okolo 

300 až 500 hl. kvasnicového piva (propagační materiál 2).  

 

3.3 Významné osobnosti regionu 

Cílem této části bakalářské práce je představit pět světově známých osobností, které 

se narodily a žily v oblasti Lašské Brány.  
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3.3.1 Leoš Janáček (3. 7.  1854 - 12. 9. 1928) 

Patří k nejvýznamnějším českým skladatelům 20. století a 

narodil se na Hukvaldech. Jeho hudba má světovou proslulost. Její 

pastorkyňa je opera psaná v próze a má světovou úroveň.  

V zahraničí tato opera měla velký úspěch, dodnes patří 

k nejhranějším. 

Janáček se narodil do vzdělané rodiny učitele a varhaníka, 

který mu jako první ukázal cestu k hudbě. Mezi lidmi byl znám 

svým hudebním talentem a bylo mu svěřeno vyučování hudby. 

Pořádal klavírní koncerty, řídil sbor, dirigoval, psal Hudební listy a vytvořil první 

moravský časopis o hudbě. Rád se vracel do rodného Lašska.  

Významný dílem jsou Lašské tance, v níž Janáček zpracoval melodie z rodného 

kraje. Zaměřil se na hudebnost lidové mluvy a nápěvky, které zaznamenal do not. 

Jeho poslední opery mají dokonalou harmonií slova. Libreta si upravil sám např. 

Příhody Lišky Bystorušky jsou podle románu Těsnohlídka. Leoš Janáček se dočkal uznání 

až v posledních letech života. Jeho hudba mířila daleko do budoucnosti (Haškovec 2004). 

3.3.2 Sigmund Freud (6. 5. 1856 - 23. 9.1939) 

Známý lékař, psycholog a zakladatel 

psychoanalýzy, milovník humoru a rodák města Příboru, 

kde strávil pouze rané dětství. 

Jeho rodina se přestěhovala do Vídně, když mu 

byly tři roky. Ve Vídni navštěvoval gymnázium, byl vysoce 

nadaný a následně ve studiu pokračoval na lékařské univerzitě. Ve Vídni si otevřel ordinaci 

pro léčení nervových chorob. V roce 1885 byl jmenován docentem neuropatologie. Na 

konci 30. let 20. století, kdy bylo Rakousko obsazeno nacistickým Německem, musel 

Freud emigrovat a za cílovou zemí si vybral Velkou Británii, kde nakonec strávil poslední 

léta svého života. 

V praxi při léčbě pacientů, u kterých neznal příčinu neuróz, využíval metody 

hypnotické sugesce. Freud přišel na to, že zážitky z dětství působí na naše chování 

v dospělosti. Dále se zabýval působením nevědomí na chování jedince, důležitosti výkladů 

Obrázek 5: Leoš Janáček 

(internet 15) 

Obrázek 6: Sigmund Freud         

(internet 16) 
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snů a volných asociací pro léčbu pacientů, sexuální determinace lidského chování, 

prožívání a duševního vývoje. 

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Studie o hysterii (1897), Sebeanalýza (1897) a 

Výklad snů (1900). Během svého života sepsal některá díla, v nichž aplikoval 

psychoanalýzu na výklad společenského života například Totem a tabu (propagační 

materiál 3).  

3.3.3 Zdeněk Burian (12. 2. 1905 - 1. 7. 1981)  

Narodil se v Kopřivnici. Patří k nejpilnějším českým 

malířům, ilustrátorům a je světově proslulý. Namaloval přes 

9 800 ilustrací v 460 knihách a ve více než 600 časopisech a 

provedl přes 900 olejomaleb. Malířské dovednosti zdědil po 

otci. Po škole byl poslán do Prahy na Akademii výtvarných 

umění. Patřil k nejlepším studentům, byl vysoce nadaný.  

 V roce 1921 ilustroval první knihu Dobrodružství 

Davida Balfoura. Čtenářům se ilustrace velmi líbily a Burian 

dostal další nabídky. Od roku 1923 začal malovat pro 

Grafickou unii zeměpisné a národopisné obrazy. 

Burian se zasloužil o nedostižný vrchol dějové ilustrace. Ilustroval dobrodružnou 

literaturu především z dob pravěku. Zaměřil se na kresby živočichů, dinosaurů, pravěkých 

lidí, fosilních rostlin, které se objevily v učebnicích. Ilustroval 7 knih o pravěku (Haškovec 

2004). 

3.3.4 Jiří Hanzelka (24. 12.  1920 - 15. 2. 2003) 

Významný cestovatel a publicita velmi populární v druhé 

polovině 20. století. Narodil se ve Štramberku. Během svého 

dětství se často stěhoval, pravděpodobně díky tomu měl Jiří 

Hanzelka kladný vztah k dálkám a cestování.  

Studovali společně s Miroslavem Zikmundem na Vysoké 

škole obchodní v Praze, kde se společně seznámili. Mezi sebou si 

vytvořili celoživotní přátelství při mnohaleté spolupráci. V roce 

1946 byl jim udělen inženýrsky diplom. Poté začali pracovat na 

Obrázek 7: Zdeněk Burian 

(internet 10) 

Obrázek 8: Jiří Hanzelka                   

(internet 18) 
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generálním ředitelství Tatry v Praze. Během války byl přerušený odbyt aut. Jejich plán byl 

vypůjčit si vůz a projet vzdálené země a zajistit odbyt pro výrobu aut. Vedení firmy tuto 

nabídku přijalo a umožnilo praxi obou inženýru přímo na výrobní lince a v opravnách 

závodu. Od Autoklubu v Opletalově ulici v Praze dne 22. dubna 1947 vyjela osmiválcová 

Tatra T 87 s posádkou Hanzelka & Zikmund. Vyprovázeli je zástupci Tatry, příbuzní a 

přátelé.  

První etapa cesty byla přes Afriku do Jižní Ameriky a to v letech (1947-1950). 

Cestovatelé měli poválečný optimismus a nadšení pro cestování. Na cestách dodrželi slovo 

a získali pro Tatru objednávky a dělali jí reklamu, např. z Nairobi, bylo třeba vyrobit 6 000 

ks vozidel. Během únorového komunistického převratu roku 1948 došlo k útlumu 

objednávek ze zahraničí.  

Cestovatelé nám poskytovali informace, reportáže, cestopisy, filmy a to jim 

přineslo popularitu. Trojsvazková kniha o cestě napříč Afrikou z Maroka přes Egypt až do 

Kapského Města se stala oblíbenou stejně jako její čtyřsvazkové pokračování o Argentině, 

Brazílii a Mexiku.  

Druhá etapa výpravy se konala v letech (1959-1964) kdy projeli Asií a Oceánií. 

Tato výprava je mnohem profesionálnější. V terénních nákladních vozech Tatra 805 

s doprovodným týmem projeli Asií, ale do Austrálie jim nebylo uděleno vízum. 

Cestovatelé sestavili 4 zvláštní zprávy o Indonésii, Západním Iránem, Japonskem, 

Sovětským svazem. Snažili se o nápravu společnosti. V 70. letech byl udělen zákaz 

veškeré publicity cestovatelů. 

Ve Zlíně roku 1996 byla otevřena expozice pod názvem S inženýry Hanzelkou a 

Zikmundem pěti světadíly. Procestovali 107 zemí, vydali 18 cestopisů v 11 jazycích a 

zážitky z cest dokázali zábavně sdělit společnosti (Haškovec 

2004). 

3.3.5 Emil Zátopek  (19. 9. 1922 - 21. 11. 2000) 

Zátopek je taktéž kopřivnickým rodákem. Po dokončení 

měšťanky v Kopřivnici ve studiu pokračoval na Baťové škole a 

pak na Vyšší průmyslové škole chemické ve Zlíně. V letech 1945-

1947 se stal vojákem z povolání po studiu na vojenské akademii. 

Roku 1969 byl zbaven hodnosti plukovníka a vyloučen z KSČ. Po Obrázek 9: Emil Zátopek 

(internet 18) 
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roce 1989 mu byla hodnost plukovníka navrácena. 

 Patří k nejznámějším Československým atletům a vytrvalcům. V roce 1948 se stal 

olympijským vítězem na 10 km dráze a roku 1952 vyhrál na 5 km a 10 km dráze a dokonce 

se stal i vítězem maratonu. Podařilo se mu, jako prvnímu atletovi získat tři zlaté medaile na 

olympijských hrách. Každým vítězstvím vytvářel nový rekord a stal se osmnáctinásobným 

světovým rekordmanem. V roce 1950 a 1954 se stal Mistrem Evropy. Byl vyhlášen za 

nejlepšího sportovce světa. Roku 1997 byl prohlášen za nejlepšího atleta 20. století. Oženil 

se s atletkou Danou Ingrovou (Šalek 2009, Marek 1999). 
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4 PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ A TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 

4.1 Přírodní zajímavosti 

4.1.1 Přírodní park Podbeskydí 

V regionu Lašské brány se rozprostírá na 12 800 ha přírodní park Podbeskydí, který 

byl vyhlášen roku 1994. Krajina přírodního parku má mírně zvlněný povrch s květnatými 

lesíky. V minulosti byly lesy tohoto území tvořeny lipovou a ostřicovou dubohabřinou. 

Suťové lesy se nacházejí v oblasti Červeného kamene, Šostýna a Libotína. V dnešní době 

jsou lesy nahrazovány smrkem na svazích Podbeskydské pahorkatiny. Podhorská krajina je 

domovem a útočištěm pro řadu vzácných nebo ohrožených rostlin a živočichů. Mezi ně 

řadíme např. prvosenku jarní, vstavač bledý, ještěrku zední, výra velkého atd. Za 

nejvýznamnější oblasti přírodního parku se považuje vrch Kotouč s jeskyní Šipka 

(Weissmannová et al. 2004). 

 

4.1.2 Přírodní památka Kamenárka 

Bývalý lom se nachází na jihozápadním úbočí Bílé hory východně od města 

Štramberk. Za přírodní památku byl vyhlášen v roce 2001. Důvodem ochrany v rezervaci 

je odkryv tithónského štramberského 

vápence na kterém žije mnoho chráněných 

druhů živočichů a rostlin. Území je tvořeno 

opuštěným vápencovým lomem, kde stěny 

lomu dosahují až 30 metrů a jsou na nich 

stopy po lámání ručního kamene. První 

zmínky o vápenci na Kamenárce pocházejí 

ze středověku. Po roce 1880 začala upadat 

těžba vápence a roku 1929 byla zcela 

ukončena. Na dně lomu můžeme vidět 

jezírko, jehož velikost se odvíjí od množství srážek. Jurské vápence jsou bohaté na výskyt 

zkamenělin. Na území je zajištěno pravidelné kosení trávy a odstraňování náletových 

dřevin a nepůvodních rostlin. Dochází zde pomalu k převodu lesního prostoru na střední 

les (Weissmannová et al. 2004, propagační materiál 4). 

 

Obrázek 10: Lom Kamenárka (autor 2012) 
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4.1.3 Národní přírodní památka jeskyně Šipka 

Šipka je umístěna v horní části vrchu Kotouče. Tato jeskyně je významnou 

archeologickou oblastí a roku 1960 byla vyhlášena za národní přírodní památku. Důvodem 

ochrany je jeskyně Šipka a její okolí s cennou faunou a flórou na severních a východních 

svazích vrchu Kotouče.  

V letech 1879 a 1880 zde proběhly archeologické práce, při kterých byly nalezeny 

kosterní zbytky člověka neandertálského a pozůstatky mladopleistocénní fauny. Tento 

výzkum zahájil K. J. Maška použitím sondy po pravé straně vchodu jeskyně a pak po levé 

straně. Také zkoumal výplně stěny jeskyně a sedimenty pod propadlým stropem. Maška je 

nálezcem Šipecké čelisti. Práce v jeskyni trvaly 722 dnů. 

 Lokalita má pozoruhodné vápencové útvary, krasové jevy a suťový georeliéf. 

Šipka je však bez krasové výzdoby. Avšak nejvzácnější je skalní travino-bylinná a lesní 

vegetace s teplomilnými prvky na výchozech jurského štramberského vápence. Větší část 

chráněného území tvoří rendzinové půdy a suťové lesy, na některých úsecích jsou lesy 

narušeny výsadbou smrků a borovice černé.  

Během roku je prováděna údržba stezek, které vedou k samotné jeskyni z důvodu 

bezpečnosti návštěvníků. Oblast je dlouhodobě ovlivňována antropogenními zásahy a 

rekreačním využitím (Adamec et al. 2009, Weissmannová et al. 2004). 

 

 Obrázek 11: Vchod do jeskyně Šipka (autor 2012) 



Petra Nezhodová: Tajemství Lašské brány 

22 

2013 

4.1.4 Hončova hůrka 

Je to významná mineralogická oblast nacházející se východně od obce Skotnice a 

severně od Příboru. Leží v nadmořské výšce 336 m. n. m a je tvořena příkrovovým 

efuzivem spodno-křídového stáří. První zmínka o této lokalitě se objevila v práci 

Zepharovicheho z roku 1859.  

Součastný stav hůrky je ovlivněn těžbou štěrku především z let 1966 až 1967. 

Typické pro zdejší oblast jsou melafyrové pecky o velikosti až několik desítek centimetrů, 

které jsou vyplněny kalcitem nebo křemenem. V letech 1995 a 1996 zde byl proveden 

mineralogický výzkum. V lokalitě se vyskytují pecky s kalcitovou výplní, jenž má 

achátovou kresbu dále s křišťálem, ametystem a velmi vzácně s křemenem záhnědou. 

Vzácné jsou taky dutiny vyplněné křemen-chalcedonem, který má achátovou kresbu. 

Typickým minerálem je miemit což je jedna z odrůd dolomitu. V jihozápadní části lomu 

jsou časté kalcitové žíly a v severní části se vyskytují zeolitové minerály ferrierit a 

klinoptiolit. Na poli, které je přilehlé k jihozápadní části lomu, můžeme najít rohovec, 

který místy přechází v chalcedon.  

V dnešní době jsou vzácné nálezy kvalitnějších vzorků a to z důvodu zarůstání 

oblasti, návštěvy vášnivých sběratelů a v neposlední řadě pořádáním motokrosu. Na 

všechny vzorky se můžeme zajít podívat do Ostravského muzea (internet 6). 

 

4.2 Kulturní zajímavosti 

4.2.1 Štramberská trúba 

Hrad byl založen v první polovině 14. století rodem Benešoviců. V 16. století byl 

pány z Žerotína renesančně přestavěn. Avšak roku 1783 se část hradu zřítila a poté byl 

záměrně destruován. Koncem 19. století začala renovace. Areál hradu stojí na vyvýšenině 

jurské vápencové kry. Dnes jsou zachovány pouze zbytky hradního zdiva a gotická věž 

válcového tvaru zvaná trúba. Věž pochází z konce 13. století nebo první poloviny 14. 

století. Od rekonstrukce z roku 1903 slouží jako rozhledna. Po zmiňované rekonstrukci 

byly také postaveny dvě hradní brány. Samotný hrad má obdélníkový půdorys. 

Původními staviteli strážního hradu ve Štramberku byli pravděpodobně po roce 

1200 olomoucká přemyslovská knížata, která vybudovala strážní hrady na kopcích ve 

Starém Jičíně a na Hukvaldech. Předchůdci štramberského hradu byly dva hrádky na 
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Kotouči a to na Jurově kameni a pánské vyhlídce, která byla již ovšem za poslední století 

odtěžená. Samotný hrad Štramberk byl pravděpodobně vybudován za Jana 

Lucemburského. Samotné město Štramberk vzniklo až po vybudování hradu, který plnil 

především kontrolní funkci na křižovatce cest vedoucí z Opavska do Uher a z Olomouce 

do Slezska (Plaček 1996, Vojkovský 2007, propagační materiál 8). 

 

Obrázek 12: Pohled na Štramberskou trúbu (autor 2012) 

 

4.2.2 Hrad Hukvaldy 

Dnes se zachovala pouze zřícenina hradu na hřebenu kopce nad vsí a je jednou 

z největších ve střední Evropě. Prastará obora je považována za jednu z nejpěknější 

přírodních úkazů v okolí a je celoročně zpřístupněna veřejnosti.  

Kamenný hrad byl vybudován v první polovině 13. století německými hrabaty 

z Hückeswagenu, podle kterých je hrad pojmenován. Hrad byl 320 m dlouhý, jeho obvod 

měl přes 800 m, skládal se z osmi válcových bašt a ze tří hranolových věžních bran, čtyř 

nádvoří, a ze tří vyhlídkových tras. Hrad měl 2,5 m tlustou okružní zeď ve tvaru protáhlého 

osmihranu. Tato zeď lemovala východní stranu hradního kopce. Nad příkopem stála věž 

s širokým dřevěným ochozem a naproti ní byl dvoupatrový palác. V poslední části byl 

zřízen zvedací most do hlavní brány. Hrad měl výhodnou polohu, neboť stráž dokázala 

nepřátele zahlédnout už ve velké vzdálenosti a mohla se tak připravit na útok. 
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Během 15-17 století prošel hrad rozsáhlými 

rekonstrukcemi a byl doplněn o dvou traktový palác u 

věže a o stavení se vstupní bránou, vestavenou kaplí 

s pětibokým arkýřem. Hrad se postupně přeměnil na 

pevnost. V polovině 16. století bylo postavené severní 

spojovací křídlo, které sloužilo jako kněžské vězení. Na 

konci 17. století byla jedna z bašt přestavěna na kapli. 

Roku 1762 hrad vyhořel a od té doby chátral. Ve druhé 

polovině 20. století se stala zřícenina hradu vyhlídkovou 

terasou a to díky zpřístupnění nejvyšších teras a 

upevnění některých zdí hradu. Oprava hradu trvala 35 

let. Od roku 1848 byly Hukvaldy popisovány jako 

romantická zřícenina, navštěvována turisty, 

kterých rok od roku přibývalo. 

V osadě pod hradem se roku 1854 narodil významný skladatel Leoš Janáček. Jedna 

z jeho nejslavnějších oper Liška Bystrouška byla údajně inspirována Hukvaldskou oborou 

a okolními lesy. Dodnes se v oboře nachází bronzová socha Lišky Bystroušky, které se 

návštěvníci symbolicky dotýkají, protože věří, že jim splní jejich přání. V prostoru mezi 

hradbami se každoročně koná mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy (Plaček 

1996, Vojkovský 2006). 

                               

4.2.3 Muzeum fojtství 

V letech 1985-1990 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pod vedením firmy Tatra a.s. a 

bylo zde zřízeno muzeum, ve kterém jsou expozice věnované Ignácovi Schustalovi a také 

archeologické a etnografické sbírky. Ve dvoře stojí Fojtova lípa, která byla prohlášena za 

památný strom. U lípy se konaly obecní porady a trestali se provinilci. V budově se 

nacházela první známá hospoda v Kopřivnici nazývaná fojtův šenk, kde se scházelo mnoho 

místních občanů. Město Kopřivnice získalo muzeum Fojtství do své správy roku 2005 

(propagační materiál 9). 

Počátky průmyslu v Kopřivnici se datují od roku 1811-1812. První továrna, která se 

na území nacházela, nebyla kočárovka, ale továrna na hliněné zboží ve které se vyráběly 

talíře, mísy, vázy, džbány, dózy. V roce 1811 byl vystavěn první dřevěný objekt továrny, 

 Obrázek 13: Socha Lišky Bystroušky (autor 2012) 
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který založil Ignác Raška, který předal továrnu synovi Adolfovi a ten se pak spojil 

s kopřivnickým podnikatelem Ignácem Schustalem. Továrna se postupem času rozšiřovala. 

Od roku 1905 je vlastníkem továrny Ignác Schustala, který pověřil Adolfa Rašku za 

vedoucího firmy. Od roku 1942 se začínali zabývat výrobou kachli a obkládaček. Továrna 

za svého působení měla několik ředitelů. 

Nejstarší budovou feudálního řádu v Kopřivnici je památka bývalého dědičného 

fojtství s číslem popisným jedna (dnešní muzeum Fojtství). V roce 1789 byla dřevěná 

budova přestavěna fojtem Jakubem Schustalou. První zmínky o starém fojtství 

z Kopřivnice pochází z roku 1676. Není přesně známo, kdy se rodina Schustalů dala na 

kopřivnické fojtství.  

Jakub Schustala 

převzal roku 1790 

továrnu a nechal  

ji přestavět na zděnou. 

Roku 1822 se narodil 

Ignác Schustala 

zakladatel kočárovky 

nynější firmy Tatra, a. 

s. Byl hravý, 

podnikavý, pracovitý, 

pilný a věrný ke své 

práci. V roce 1850 

začíná s první výrobou lehkých bryček, které se vyvážely především do Haliče, Ruska, 

Polska a na Balkán. Později vyráběl i luxusními kočáry. V roce 1853 Schustala postavil 

první budovu továrny z nepálených cihel a v objektu vznikly další budovy a téhož roku se 

spojuje s majitelem na hliněné zboží Adolfem Raškou. Firma roku 1858 dostala nový 

obchodní název Schustala & Company, která měla ve světě uznání. Do 60 let 19. století to 

byla továrnička spíše s manufakturou. V 70 létech 19. století to byla nejúspěšnější továrna 

pro kopřivnickou kočárovku (Tichánek 2000). 

 

 

Obrázek 14: Muzeum Fojtství v Kopřivnici (internet 19) 
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4.2.4 Rodný dům Sigmunda Freuda 

Příbor je rodiště Sigmunda Freuda, který se v domě narodil roku 1856 a žil zde tři 

roky. Rekonstrukcí, která proběhla roku 2006, získala budova podobu měšťanského domu 

z druhé poloviny 19. století. V květnu téhož roku proběhlo slavnostní otevření rodného 

domu S. Freuda.  

Před domem nacházející se v Zámečnické uličce vidíme měděnou pohovku. 

V přízemí domů se nachází sociální zařízení a recepce, která slouží jako pokladna a 

informační centrum. První místnost je nazývaná audio sálem kde uvidíme stěny s původní 

malbou a postavičku Freuda. Expozice je založena na vymyšleném příběhu, že se Freud 

vrátil na sklonku života do rodného města a vzpomíná na životní události. Návštěvník si 

prochází rodný dům se sluchátky na uších, ze kterých ho Freudův hlas seznámí se svými 

myšlenkami. Expozicí doplňují fotografie z rodinného alba, citáty, medaile a karikatury 

Vladimíra Jiránka (propagační materiál 10). 

 

Obrázek 15: Rodný dům Simgunda Freuda (autor 2012) 

 

4.2.5 Muzeum Zdeňka Buriana 

V Šustalově vile v Kopřivnici dříve nazývané muzeum Lašské uvidíme expozici 

věnovanou Zdeňkovi Burianovi. Budova byla postavena v roce 1889 a v letech 2004-2005 

proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Burian byl aktivním kopřivnickým rodákem a příznivcem 

Lašského muzea, do kterého věnoval originální obraz „Neandrtálci pod Kotoučem“.  Měl 

velmi blízký vztah ke Štramberku, kde strávil část svého dětství. 
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V roce 1991 vznikla dobrovolná nadace ve Štramberku. Muzeum je umístěno 

v jedné z nejstarších budov a bylo otevřeno v roce 1992.  V roce 1995 byla založena 

základní umělecká škola Zdeňka Buriana, kterou stavil jeho otec významný kopřivnický 

stavitel.  

V Burianovi se probudila vášeň při svých toulkách po Kotouči s jeskyní Šipkou 

ztvárnit pravěkého člověka. Autorovy práce byly vydány ve více jak 20 jazycích světa a 

dodnes budí respekt za vědecko-paleontologické a antropologické umělecké rekonstrukce. 

Obrazy jsou věrohodně ztotožňovány s tématem. Za svůj život vytvořil přes tisíc kreseb, 

stovky olejů, pastelů a více než 500 knižních titulů. V muzeu se dozvíme o nejznámějším 

českém ilustrátorovi a o jeho životě a díle (Adamec et al. 2009, propagační materiál 11). 

 

 Obrázek 16: Meuzeum Zdeňka Buriana (autor 2012) 

 

4.2.6 Zřícenina hradu Šostýn 

Zbytky hradu se nacházejí na vrchu Pískovna zhruba 1,5 km od centra Kopřivnice. 

Ke konci 13. století byl hrad postaven v gotickém slohu šlechticem Arnoldem 

z Hückenwagenu.  Původní listina je z roku 1539 a hrad sloužil jako strážný a ochranný 

objekt. Během husitských válek okolo roku 1420 byl hrad Šostýn už jako zřícenina. V roce 

1437 byl hrad zpustošený, vypálený a opuštěný.  
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Nejvýznamnější stavbou hradu byl dvouprostorový palác a hradní zdi. 

Z archeologických i písemných průzkumů lze říci, že Šostýn byl hradem střední velikosti a 

za krátkého trvání 150 let byl dobře vybaven. Rudolf Příhoda se pokusil o vykopávky a 

nalezl střepy nádob, kousky 

dřevěného uhlí, kosti a kovové 

zlomky. V roce 1932 pod vedením 

vlastivědného pracovníka Emila 

Hanzelky byl založen Šostýnský 

kroužek, který pracoval pod 

vedením Klubu českých turistů. 

V letech 1935-1938 probíhaly 

rozsáhlé archeologické práce, při 

kterých byly nalezeny pazourková 

dýka, opracovaná dutá kost, kosti zvířat, střepy nádob z pálené hlíny, hroty, kuše, dlaždice, 

misky, železné křesadlo atd.  

Nejvýznamnějším náleze je soška ženy tzv. „Šostýnská Venuše“ ze slonoviny. 

V roce 1987 proběhly restaurátorské práce na hradě. Stavebně historický průzkum byl 

ukončen roku 1999 a archeologický průzkum v roce 2000. Tyto průzkumy nám předaly 

důležité informace o této lokalitě (Tichánek et al. 2003). 

 

4.3 Technické zajímavosti 

4.3.1 Technické muzeum Tatra 

Historie Tatry sahá do roku 1850, kdy kopřivnický rodák Ignác Schustal započal 

s výrobou kočárů. Roku 1858 se Schustal spojil s majitelem místní továrny na hliněné 

zboží Adolfem Raškou, a vznikla tak firma Schustala & Comp. V 60. letech 19. století se 

firma rozrůstala a vyráběla osobní i užitkové kočáry, které vyvážela do Polska i Ruska. Na 

konci 70. let společnost budovala vnitrostátní a mezistátní filiálky a skladiště např. 

v Berlíně, Kyjevě, Praze a dalších městech. Až do roku 1919 se v Kopřivnici nepřetržitě 

vyráběly kočáry.  

V roce 1881 byla dobudována železniční trať mezi Studénku a Štramberkem, což 

bylo impulsem pro výrobu kolejových vozidel. Schustal se této příležitosti ujal, a díky 

Obrázek 17: Zřícenina hradu Šostýn (internet 23) 
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podpoře místních podnikatelů začal s výrobou. V roce 1883 přišel do Kopřivnice Ing. 

Hugo Fischer, který měl dohlížet na dodávku 137 vozů pro severní dráhy. Fischer se stal 

v roce 1890 ředitelem Vagonky Schustala a spol. Pod jeho vedením započaly první pokusy 

se stavbou automobilů.  

Významným předpokladem pro výrobu automobilů bylo zakoupení vzorového 

vozidla z Mannheimu, od Karla Friedricha Benza, který také povolil využití jim 

vyvinutých motorů do prvních kopřivnických vozidel. Výroba prvního vozidla nazvaného 

Präsident začala roku 1897. Věrná kopie Präsidenta vyrobeného v 70. letech je vystavená 

v technickém muzeu v Kopřivnici.  

V roce 1898 začala v Kopřivnici stavba prvního nákladního vozu. Sériová výroba 

automobilů se rozběhla na přelomu století. Původní značení automobilů byla zkratka NW 

(Nesselsdorf Wagenbau Fabriks Gesellschaft). V roce 1919 továrna provedla testy 

automobilů NW typu U ve Vysokých Tatrách. Jedna z tras vedla ve své době na nesjízdné 

části ze Štrby do Tatranské Lomnice. Místní obyvatelé Tatranské Lomnice viděli poprvé 

na vlastní oči v těchto místech automobil a nemohli uvěřit, že mohl překonat závěje na 

cestách. Během debat s místními padla věta: „To by bylo auto pro Tatry!“ což si 

kopřivnická výprava zapamatovala a nechala se tak inspirovat pro nový název 

automobilky. V roce 1919 byl vyroben první automobil s názvem Tatra (Janík 2005). 

 

Obrázek 18: Strela před technickým muzeem Tatra v Kopřivnici (autor 2012) 
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4.3.2 Muzeum cínu 

Již od starověku lidé znali cín a uměli jej zpracovávat. Od 15. až do 18. století měla 

každá domácnost cínové nádobí a náčiní. Později byl cín nahrazován porcelánem a tak 

došlo k úpadku výroby cínových předmětů. Soukromá sbírka v Muzeu cínu nám umožní 

pohled do řemeslné produkce cínových artefaktů z doby 18. až 19. století od nás i ze 

zahraničních zemí. Spatříme zde i předměty denní potřeby jakou jsou talíře, ryté mísy, 

konvice, svícny, církevní pomůcky, transportní láhve na víno nebo pivo atd. Největším 

unikátem v muzeu je nádoba na vodu ve tvaru mořské příšery s výpustným kohoutkem 

z konce 17. století. Dokonale provedena kazeta je složena ze tří kusů malých cínových 

nádob, které byly určené k čistění zbraní. Muzeum nabízí k vidění okolo 200 exponátů 

(internet 5).  

 

4.3.3 Rozhledna na Bílé hoře 

Bílá hora je masiv složený z pískovce a jílovce karpatského flyše, který převyšuje 

své okolí zhruba o 160 m a je nejvyšším vrcholem Podbeskydské pahorkatiny. Na jejím 

vrcholu se nachází samotná rozhledna. Rozhledna má zajímavý a moderní tvar a 

symbolizuje strukturu DNA. Vyhlídková plošina je ve výšce 26 m a samotná rozhledna je 

43 m vysoká. Roku 1999 se začalo se stavbou rozhledny a nakonec byla slavnostně 

otevřena 28. dubna roku 2000. Rozhledna je nejen využívána k výhledu, ale také 

k telekomunikačním účelům. Nejvýše položené patro slouží pro televizní vysílání pro 

pokrytí měst Štramberka a Kopřivnice (propagační materiál 2). 



Petra Nezhodová: Tajemství Lašské brány 

31 

2013 

 

 Obrázek 19: Rozhledna na Bílé hoře (internet 20) 

 

4.3.4 Vápenka a cementárna ve Štramberku 

Během roku 1893 byla založena první firma Štramberská vápenka Jakubem 

Kohnem. Začátkem 20. století došlo k pálení štramberského vápna. V roce 1929 se stali 

majiteli vápenky bratři Gutmannové, kteří také vlastnili, lom Kotouč. V letech 1912-1913 

byla postavená nová cementárna. Ve 30. letech 20. století se začal vyrábět zvláštní cement 

na zhotovení pohraničních pevností. Po roce 1945 se majiteli vápenky, cementárny i lomu 

staly Vítkovické železárny. V 90. letech areál patřil pod firmu Kotouč Štramberk, který je 

nadále v provozu. Z areálu se dochovala šachtová vápenická pec, budova mlýna a 

zásobníky. Do roku 1991 se v peci pálilo a pak pec sloužila jako zásobník pro mlýn 

(Hlušičková et al. 2004). 

 

 

4.3.5 Továrna na sukna a vlněné zboží v Příboře 

 Továrna byla nejspíše založena v letech 1846-1847 Ignácem Flussem v Příboře. Ze 

začátku se zabývala úpravou sukna a obchodováním, později se vybudovala soukárna a 

tkalcovna. Do provozu byl uveden první parní stroj (1860), mechanické tkalcovské stavy 

(1864) a nakonec tiskařské stroje (1869). Během 19. století se postupně areál rozšiřoval a 
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taky se zde začaly v jedné z továren na sukna vyrábět klobouky. Ve firmě bylo zaměstnáno 

okolo 400 pracovníků. Vyrábělo se zde sukno, vlněné zboží, pletené zboží, umělé vlny, 

vlněné čepice s barevnou úpravou. Zboží se vyváželo na Balkán, do Asie a Jižní Ameriky. 

V dnešní době jsou v areálu dílny, sklady a prodejny. 

 

4.3.6 Továrna na pletené zboží v Příboře 

Továrna Šimona Mandlera na pletené zboží v Klokočově působila od roku 1885. 

Nacházelo se zde 600 pletařských strojů a textilní výroba byla ukončena roku 1934. Po 

znárodnění patřil objekt Tatře v Kopřivnicích.  

Pletárna A. Reisera dnes pod názvem Lonka Příbor se také nachází v Klokočově. 

Byla založena v 80. letech 19. století. Po roce 1882 se zde vyráběly hedvábné ponožky, 

punčochy, které se vyvážely do Egypta, Indie, Palestiny. Firma měla filiálky ve 

Štramberku, Tylovicích, Krásné Lípě, 

ve Vídni a později v Polsku a na 

Balkáně. Díky tomu bylo v závodě 

zaměstnáno okolo 2 500 pracovníků. 

Po roce 1948 byl podnik zařazen do 

Moravskoslezského pletařského závodu 

v Rožnově pod Radhoštěm (Hlušičková 

et al. 2003). 

4.3.7 Hukvaldy pivovar a větrný a vodní mlýn 

Pivovar pocházející přibližně z roku 1570 se nachází poblíž náměstí. Dnes po 

mnoha přestavbách slouží jako stáčírna vína. Z původní stavby je zachovaná sýpka 

s trámovými stropy a sklepními prostory. 

Z roku 1804 pochází zděný větrný mlýn holandského typu, který se nachází 

západně od obce a stál se kulturní památkou. Sloužil až do konce 19. Století, poté byl jeho 

provoz ukončen. Mlýn je vysoký 11 m a průměr při zemí je 7,5 m a střecha je vysoká a 

krytá šindelem. Dnes slouží jako soukromý rekreační objekt. 

Obrázek 20: Továrna na klobouky v Příboře (intenet 22) 
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Vodní mlýn se skládal z jednoho kola na vrchní vodu, které bylo uloženo v 

kamenné lednici. Vodní kolo pohánělo čtyři válcové stolice, loupací stroj, mlýnské složení 

a kameny na šrotování (Hlušičková et al. 2002). 
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5 NÁVRH POZNÁVACÍ EXKURZE 

5.1 Základní informace o exkurzi 

Jedná se o dvoudenní exkurzi, která je zaměřená na technické, kulturní a přírodní 

zajímavosti Lašské brány a je určena především pro studenty střední školy se zaměřením 

na turismus a cestovní ruch. Exkurze se bude konat 25-26 října 2013.  

Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem Bova Future s 59 místy k sezení 

od společnosti MIKO Ostrava s.r.o. Autobus je vybaven kávovarem, lednici, klimatizací, 

bezpečnostními pásy, 2 LCD monitory, DVD přehrávačem (internet 7). 

Ubytování je zajištěno v domu mládeže v Kopřivnici. Pokoje jsou dvou a tří 

lůžkové, společenské místnosti s TV, kuchyňky a parkoviště v areálu. Nocleh 140-170 Kč. 

Stavování ve formě polopenze (večere, snídaně) za 120 Kč (internet 8). 

 

 

Obrázek 21: Mapa trasy návrhovaného zájezdu (internet 21) 
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5.2 Program exkurze 

První den 

Příjezd na Náměstí Sigmunda Freuda v Příboře. Návštěva muzea rodného domu 

Sigmunda Freuda. Po té prohlídka náměstí v Příboře s dominantou tvořenou Mariánským 

sousoším a kašnou a kostelem Narození Panny Marie. Po prohlídce města bude hodinový 

rozchod na občerstvení a nakoupení suvenýru.  

Poté přesun do města Štramberk. Procházka v Národním sadu, kde navštívíme 

jeskyni Šipku a budeme dále pokračovat po naučné stezce Lašska-Štramberk, kde se 

nachází několik naučných tabulí. Kousek od jeskyně je kamenný kříž. 

 

 

Obrázek 22: Kříž v Národním sadu u jeskyně Šipka (autor 2012) 

 

Po krátké prohlídce jeskyně pokračujeme směrem k bustě T. G. Masaryka a po 

stezce pokračujeme směrem k náměstí. 
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 Obrázek 23: Busta T. G. Masaryka (autor 2012) 

 

Prohlídka náměstí s možností zakoupení suvenýru a potom návštěva muzea Zdeňka 

Buriana. Dále se vydáme na Štramberskou trúbu, ze které je nádherný výhled na okolí. Po 

návštěvě Štramberské trúby se vydáme směrem k lomu Kamenárka s malým jezírkem. Pak 

sejdeme k druhé části Kamenárky s arboretem. Odtud půjdeme k parkovišti a odjedeme na 

ubytovnu v Kopřivnici.  

Druhý den 

Příjezd do Kopřivnice s prohlídkou nejznámějšího regionálního technického muzea 

Tatra. Můžeme zde vidět expozici manželů Zátopkových a dále několik osobních a 

nákladních vozů ze všech etap výroby. Poté návštěva muzea Fojtství, kde si připomeneme 

život zdejších předků a jejich zvyky. Seznámíme se s výrobou kočárů a bryček a jejich 

historií. 

 Přesun do obce Hukvaldy, kde bude rozchod nákup suvenýru a občerstvení. 

Vydáme se nejprve k památníku Leoše Janáčka a pak do obory směrem ke zřícenině hradu 

a pozastavíme se u sochy Lišky Bystroušky, ke které se váže pověst, že pokud jí pohladíme 

po ocase a budeme si něco přát tak se nám to splní. 
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 Obrázek 24: Památník Leoše Janáčka (autor 2012) 

 

5.3. Přehled navštívených míst 

NAVŠTÍVENÉ PAMÁTKY A MUZEA CENA VSTUPNÉHO 

Příbor  

Náměstí Sigmunda Freuda bez vstupného 

Muzeum Rodný dům Sigmunda    

Freuda 

15,-/student 

Štramberk  

Jeskyně Šipka bez vstupného 

Muzeum Zdeňka Buriana 20,-/student 

Štramberská trúba 35,-/student 

2 lomy Kamenárka bez vstupného 

Kopřivnice  

Technické muzeum Tatra 70,-/student 

Muzeum Fojtství 20,-/student 

Hukvaldy  

Památník Leoše Janáčka bez vstupného 

Hrad Hukvaldy 50,-/student 

Obora Hukvaldy bez vstupného 

Tabulka 2: Přehled navštívených památek a muzeí (internet 9,10,11, 12, 13) 



Petra Nezhodová: Tajemství Lašské brány 

38 

2013 

6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce o Lašské bráně nás seznamuje se základními informacemi o této 

turistické oblasti.  

V druhé kapitole je uvedeno vymezení oblasti a etnografické dělení Lašské brány 

na Moravskou a Slezskou část. Dále se tato kapitola zaměřuje na geologický vývoj a 

přírodní podmínky. Jaká fauna a flóra se na území vyskytuje a jaké je zde klima a vodstvo.  

Třetí kapitola se zabývá historii jednotlivých měst. Při zpracování informací jsem 

zjistila, že historie měst je velmi podobná a to především díky své blízkosti. Na území se 

nacházel rod z Hückenwagenu, který se zasloužil o založení měst Kopřivnice, Příbor o 

obce Hukvaldy. Město Štramberk založil markrabě Jan Jindřich a pak rod z Kravař. 

Typická je architektura měst Štramberk a Příbor, které se staly památkovými rezervacemi. 

V kapitole jsou zahrnuty nejvýznamnější osobnosti, které se v tomto regionu narodili a 

nejznámější výrobky, které proslavily jednotlivá města, jako jsou štramberské uši, 

příborské šifle, hukvaldské koláče a další.  

Čtvrtá kapitola se zabývá přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi 

v regionu. V přírodních zajímavostech je třeba zahrnut přírodní park Podbeskydí a 

nejznámější národní přírodní památka jeskyně Šipka, ve které byla objevena čelist 

neandertálského dítěte.  V kulturních zajímavostech je popsána historie hradů, muzea a 

jejich expozice. V technických zajímavostech je uvedeno nejznámější kopřivnické 

muzeum Tatra a dále podniky, které v minulosti proslavily města a které se dnes už 

nevyužívají.  

Během shromažďování informací jsem zjistila, že region Lašska nabízí mnohem 

více než jen nejznámější dominanty jako je Štramberská trúba či hrad Hukvaldy. Lašská 

brána je lákavou turistickou oblastí s řadou památek, které jsou v dobrém a zachovalém 

stavu. Naučné stezky na tomto území jsou vybaveny informačními cedulemi a krásným 

okolím. Ve městech nabízejí informační centra dostatek propagačních a naučných 

materiálu, které turisty seznámí i s méně známými zajímavostmi v regionu. 

Poslední kapitola je zaměřena na poznávací zájezd. Studenti střední hotelové školy 

se zúčastní dvoudenního zájezdu, který je zaměřen na památky kulturní, přírodní a 

technické. Cílem poznávacího zájezdu je studenty seznámit se zajímavostmi a krásou 

Lašské brány. Lašská brána nabízí dostatečné množství zajímavostí pro všechny věkové 

skupiny.  
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