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Summary: 

This Bachelor Thesis is focused on tourist microregion The Lachian Gate 

of Beskydy. The cities Kopřivnice, Příbor, Štramberk and community Hukvaldy are 

included to this microregion. In the first part is defined the area and described in term 

of natural conditions: climatology, pedology, geomorphology and geology. The next part is 

focused on historical development of the area and described the history of each city. In the 

third part is mentioned an overview of natural, cultural and technical attractions, which this 

region offers. These atractions are used in the last part, where the two-day sightseeing tour 

is designed for students Geoscience and Industrial Tourism. 
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Anotace: 

Bakalářská práce je zaměřená na turistický mikroregion Lašská brána Beskyd. 

Do mikroregionu patří města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obec Hukvaldy. V první 

části je definována oblast a popsána z hlediska přírodních poměrů: klimatologie, 

pedologie, geomorfologie a geologie. Další část je zaměřená na historický vývoj oblasti a 

je v ní popsána historie každého města. Ve třetí části je uveden přehled přírodních, 

kulturních a technických zajímavostí, které tento region nabízí. Tyto zajímavosti jsou 

využity v poslední části práce, kde je navržen dvoudenní poznávací zájezd pro studenty 

Geovědního a montánního turismu. 

Klíčová slova: Lašská brána Beskyd, zajímavosti, poznávací zájezd. 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Bakalářská práce pojednává o turistickém mikroregionu zvaném Lašská 

brána Beskyd, který se nachází v předhůří Beskyd a je pomyslnou bránou do tohoto pohoří. 

Do oblasti Lašské brány patří města Příbor, Kopřivnice, Štramberk a obec Hukvaldy. 

Tato města zná snad každý ostravský turista a určitě některá z nich navštívil. Nachází se 

necelou hodinu autem od Ostravy a jsou ideálním výletem, protože nabízí řadu přírodních, 

kulturních a technických zajímavostí. Právě z tohoto důvodu jsem si Lašskou bránu 

Beskyd vybrala jako téma bakalářské práce. 

Cílem práce je seznámení se s regionem Lašské brány -  s jeho přírodními poměry, 

s historickým vývojem této oblasti, který je rozdělen do čtyř částí podle měst Lašské brány. 

V další části práce jsou přiblíženy zajímavosti mikroregionu, neboť právě pestrost památek 

zvyšuje atraktivnost regionu pro turisty a Lašská brána nabízí mnoho památek přírodního, 

kulturního a technického typu. Poslední částí práce je návrh poznávacího zájezdu, který je 

určen pro studenty oboru Geovědní a montánní turismus a má za cíl je obohatit o poznání 

krásných koutů tohoto regionu. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY OBLASTI 

2.1 Poloha a definice oblasti 

 Lašská brána Beskyd je turistický region, který se rozkládá v předhůří Beskyd 

na severovýchodě Moravy (obr. 1). Do oblasti patří obec Hukvaldy a města Příbor, 

Štramberk a Kopřivnice, jak je vidět na mapě níže (propagační materiál 1). 

 

                Obr. 1 Mapa Lašské brány Beskyd (internet 1) 

Turistická oblast náleží do etnografického regionu Moravskoslezské 

Lašsko do části Moravské Lašsko. Od Slezského Lašska je tato oblast oddělena řekou 

Odrou na severozápadě. Do Moravskoslezského Lašska patří obyvatelé hor, podhůří, ale i 

nížin, které spojuje jazyk, písně, tance (např. Starodávný, Čardáš, Ondrášův skok, Zvrtek) 

a výtvarný projev. Mezi centra kultury v Moravském Lašsku patřila města Příbor, 

Moravská Ostrava, Brušperk, Frenštát a Místek. Ve Slezském Lašsku to byla města 

Frýdek, Frýdlant, Slezská Ostrava. Označení Lach je původně obyvatel pastvin (pastevec). 

Dnes jsou Laši obyvatelé celého Lašska – nížinného a horalského. Laši, kteří pojmenovali 

tento region, pocházejí z horního Povislí. Záznamy o osídlení této krajiny Lachy 

v 16. století se nachází v urbáři Těšínského knížectví z let 1645 a 1775. V urbáři je 

napsáno, že jsou zdejší hory z těšínské strany kolonizovány Lachy a z uherské (slovenské) 

strany Valachy. Na jihozápadní hranici Lašska osídlovali Laši severovýchodní hranici 

Radhošťských hor a Valaši postupovali územím od Uher na Vsetínsko (Krulikovský et al. 

2007, internet 2).  
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2.2 Klima oblasti 

Lašská brána leží v klimaticky mírně teplé (Hukvaldy, Kopřivnice, Štramberk) a 

teplé oblasti (Příbor). Pro lepší přehlednost uvádím v tabulce několik parametrů 

těchto dvou klimatických oblastí (tab. 1). 

Tab. 1 Klimatické oblasti Lašské brány Beskyd (Květoň, Voženílek 2011, upraveno) 

Klimatická oblast Mírně teplá oblast Teplá oblast 

Počet letních dní 30 - 40 50 - 60 

Počet dní se sněhovou 

pokrývkou 

60 - 80 40 - 50 

Suma srážek ve 

vegetačním období 

400 - 450 350 - 400 

Suma srážek v zimním 

období 

250 - 300 200 - 300 

2.3 Půdní pokryv a hydrologie 

V Podbeskydské pahorkatině se na sedimentech flyšových bezkarbonátových až 

karbonátových pískovců a břidlic vyskytuje kambizem typická, dále  kyselá kambizem 

typická a roztroušeně kambizem pseudoglejová. Pro oblast Kopřivnice a Štramberka je 

charakteristická rendzina typická, která se váže na vápence svrchnojurského stáří. 

V údolích řek se nachází fluvizem typická a na nivních bezkarbonátových sedimentech 

fluvizem glejová. 

Územím protékají řeky: Sedlnice, Lubina a Ondřejnice. Všechny jsou 

pravostrannými přítoky Odry, která se vlévá do Baltského moře (Weissmannová 2004). 

2.4 Geomorfologie  

Na území Lašské brány se rozkládá Podbeskydská pahorkatina. Jedná se o celek 

Západobeskydského podhůří. Tato pahorkatina je tvořena pásmem vrchovin, pahorkatin a 

brázd směru SV-JZ. Na zdejší hluboce denudované příkrovové struktuře je charakteristický 
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z velké části erozně denudační povrch, také četné příkrovové trosky a pozůstatky 

zarovnaných povrchů. 

Do geomorfologického celku Podbeskydské pahorkatiny patří podcelky Kelčská 

pahorkatina, Příborská pahorkatina, Těšínská pahorkatina, Štramberská vrchovina, 

Frenštátská brázda a Třinecká brázda. V oblasti Lašské brány se rozprostírá Štramberská 

vrchovina a Příborská pahorkatina. Štramberské vrchovina je členitá s erozně denudačním 

povrchem. Její georeliéf je tvořen výraznými vyvýšeninami příkrovových trosek, úpatními 

sníženinami a pahorkatinami. Nachází se zde průlomová údolí, pozůstatky terciérních a 

kvartérních úpatních pedimentů, v menší míře periglaciální tvary, četné a rozlehlé sesuvy. 

Příborská pahorkatina má také zejména erozně denudační povrch typu úpatní pahorkatiny 

se širokými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu. Vyskytují 

se zde periglaciální tvary, sprašové pokryvy, mnoho litologicky podmíněných suků, 

glacigenní a glacilakustrinní sedimenty. Při úpatích svahů Příborské pahorkatiny se 

nachází terciérní pedimenty a kvartérní kryopedimenty (Demek et al. 2006). 

2.5 Geologická stavba oblasti 

Oblast Lašské brány Beskyd patří podle regionálního členění České republiky 

do soustavy Západních Karpat. Vnější Karpaty mají příkrovovou stavbu, jsou tvořeny 

slezskou a podslezskou jednotkou a jsou nasunuty na miocenní předhlubeň a variský 

podklad (Menčík et al. 1983). 

2.5.1 Slezská jednotka 

Stratigrafické rozpětí vrstev slezské jednotky začíná od svrchní jury až 

do oligocénu. Ve stavbě slezské jednotky je zachován godulský a bašský vývoj. Součástí 

vrstevního sledu godulského vývoje jsou spodní těšínské vrstvy (sedimentace pelitů, 

období jury), těšínské vápence (kalové a detritické vápence, konec tithónu do valanginu), 

těšínsko-hradišťské souvrství (vápnito-jílovcovité a pískovcové, spodní křída), veřovické 

(jílovcové, křída – apt), lhotecké vrstvy (jílovcové, křída – alb), godulské souvrství 

(jílovcové a pískovcové, rytmický flyš, křída – cenoman až santon), istebňanské vrstvy 

(flyš, křída – kampán až maastricht), podmenilitové (flyš, paleogén – paleocén až eocén), 

menilitové souvrství (rohovcové, pískovcové a jílovcové, paleogén – oligocén), krosněnské 
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vrstvy (flyš, paleogén – oligocén). V Podbeskydské pahorkatině, kde se turistická oblast 

nachází, chybí spodní těšínské vrstvy (Menčík et al. 1983).  

Pro oblast Lašské brány je důležitý bašský vývoj slezské jednotky. Sedimenty 

z jury jsou složeny ze štramberských vápenců. Několik útržků vápenců tithónského stáří 

vystupují na Zámeckém vrchu, Kotouči a Skalkách spolu s křídovými horninami. Jsou 

odkryty jedním či více lomy (Menčík at al. 1983). Sedimenty ze svrchní jury zde mají 

vývoj mělkovodní a hlubokovodní. Štramberský vápenec náleží mělkovodnímu vývoji, 

vznikl rozrušováním korálových útesů. Vápenec dosahuje mocnosti až 350 m. 

Rozrušováním štramberského vápence vznikly ve spodní křídě kopřivnické vápence, které 

mají zelenavou, světle šedou nebo červenohnědou barvu. Jsou podobné slepencům či 

brekciím (Chlupáč et al. 2002).   

Bašský vývoj se začal vytvářet v těšínsko-hradišťském souvrství, po něm 

následovaly  bašské (střední křída) a palkovické vrstvy (svrchní křída). Těšínsko-

hradišťské souvrství je tvořeno stejnými horninami jako v godulském vývoji, pouze 

nadloží se skládá z chlebovické facie tvořené slepenci, brekciemi a pískovci. Tyto horniny 

jsou složeny z valounů kopřivnického a štramberského vápence a klasty jiných hornin. 

Na chlebovické vrstvy nasedají vrstvy bašské. Pro bašské souvrství je typický středně až 

hrubě rytmický flyš. Na bašské vrstvy nasedají palkovické, pro něž jsou charakteristickou 

horninou pískovce a slepence. Slepence obsahují úlomky štramberského vápence, 

křemene, jílovců nebo pískovců. Směrem k nadloží převažují pískovce. 

V sedimentech těšínsko-hradišťského souvrství se nacházejí výlevné horniny a 

hypoabysální ložní žíly. Jedná se o tzv. těšínitový vulkanismus slezské jednotky (Menčík 

et al. 1983).  

2.5.2 Podslezská jednotka 

Tato jednotka je tvořena sedimentárními sériemi od svrchní křídy do oligocénu. 

Spadají do ní frýdecké vrstvy (svrchní křída), podmenilitové souvrství (paleogén – 

paleocén až eocén) a menilitové souvrství (paleogén – oligocén) s jejich nejbližším 

nadložím. Frýdecké vrstvy jsou tvořeny jílovci a pískovci. Podmenilitové souvrství se dělí 

na třinecké vrstvy (tvořené facií černošedých jílovců, facií skvrnitých jílovců a pískovci a 
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slepenci strážského typu) a pestré vrstvy podslezské (složené z jílovců). Menilitové 

souvrství je zastoupeno hnědými jílovci, rohovci a jílovitými vápenci (Menčík et al. 1983). 

2.5.3 Štramberský vápenec 

Štramberské vápence jsou vysokoprocentní (vápenec obsahuje nad 96 % uhličitanu 

vápenatého a pod 2 % uhličitanu hořečnatého), světlešedé, bělošedé až hnědavěšedé barvy. 

Mají jemnou až střední zrnitost, občas jsou celistvé. Vápenec je narušen mnoha dutinami a 

trhlinami, které jsou vyplněné olivetskými 

vápenci (slínitými vápenci zbarvenými zeleně). 

Některé dutiny jsou vyplněny kopřivnickými 

vápenci (červenavě až červeně zbarvenými, 

detritickými až brekciovitými) 

nebo tmavošedými jílovci. Pochází 

z nejvyššího stratigrafického stupně svrchní 

jury, z tithonu. Štramberské vápence jsou 

bohaté na fosilie (obr. 2), 

zejména na druhohorní bezobratlé živočichy a horninotvorné vápnité řasy. Štramberk patří 

k nejbohatším evropským druhohorním paleontologickým nalezištím, bylo zde 

popsáno kolem tisíce živočišných druhů (Gába et al. 2002, Havelka 1997). 

2.5.4 Kvartér v Podbeskydské pahorkatině 

Uloženiny severského kontinentálního ledovce v České republice pocházejí 

z elsterského a saalského zalednění. Ledovcové uloženiny jsou tvořeny glacifluviálními 

sedimenty, tilly, což jsou souvkové hlíny s bludnými balvany, glacilakustrinní sedimenty 

s četným výskytem v severní Evropě (Chlupáč et al. 2002). 

Mezi kvartérní sedimenty v Podbeskydské pahorkatině patří fluviální terasy, 

proluviální štěrkové kužely, okrajové facie sedimentů kontinentálního zalednění. 

Pro Štramberskou vrchovinu jsou typické svahové sedimenty, ostatní kvartérní sedimenty 

se zde vyskytují pouze v malých mocnostech nebo pouze útržkovitě (Menčík et al. 1983). 

Obr. 2 Štramberský vápenec s mlži rodu 

Diceras, jura (internet 3) 
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Geologická mapa oblasti na obr. 3. 

 

 

 

Obr. 3 Geologická mapa 1 : 50 000 (internet 4) 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ OBLASTI 

Města Lašské brány se rozvíjela hlavně ve druhé polovině 19. století, které se 

stalo dobou rozvoje průmyslových podniků. Ve Štramberku se začal dobývat a zpracovávat 

vápenec, v Kopřivnici se začaly vyrábět automobily a v Příboru začal rozvoj výroby 

textilií. Také se zakládaly spolky a došlo k rozvoji turistiky (Kovářová, Pustějovský 2004). 

3.1 Hukvaldy  

Dnešní obec Hukvaldy vznikla sloučením místních částí Horního a 

Dolního Sklenova, Rychaltic a Hukvald, přičemž od roku 1960 do roku 1982 se tato obec 

jmenovala Sklenov (Propagační materiál 2). 

Při archeologických pracích ve 20. letech 20. století byly na kopci nalezeny 

předměty z pravěku (např. keramické střepy z doby železné nebo bronzová sekera). Dalším 

dokladem osídlení jsou střepy keramiky z užitkových předmětů ze 13. století, úlomky 

kachlů z krbů hradu, zelený talíř z rožmberských dílen z 15. století. Z hradní kaple je 

dochovaná soška Krista z 15. století, soška Madony, dále zlacená řezba oltáře, krucifix, 

sochy andělů z 16. století aj. Většina těchto dochovaných předmětů je vystavena ve stálé 

expozici muzea ve frýdeckém zámku a část je umístěna ve strážnici u čtvrté brány 

hukvaldského hradu. 

Hrad Hukvaldy byl postaven ve 13. století Frankem z Hückeswagenu (zvaný též 

z Příbora). Roku 1316 přišel rod z Hückeswagenu o hrad, proč se tak stalo, se neví. 

Novými majiteli se stali olomoučtí kanovníci Dětřich a Jindřich z Fulštejna. Od kanovníků 

jej pravděpodobně koupil další majitel, polský šlechtic Jindřich z Kytlic. Hrad mu patřil 

v letech 1321 – 1327. Do roku 1347 není další majitel známý. Od toho roku se stal novým 

vlastníkem olomoucký biskup Jan řečený Volek, který byl levobočkem Václava II.  Roku 

1359 dal císař Karel IV. hrad Hukvaldy s městečkem Příborem, se vsí frýdecko-

frýdlantského léna a dalšími osadami např. Kozlovicemi, polovinou Závěšic, Sklenovem, 

Chlebovicemi atd. olomouckému biskupovi. V této době došlo k opravám a rozšíření 

hradu. V 15. století, v době husitských válek, byl hrad pod zástavou knížete a 

olomouckého biskupa Bolka Opolského, bohužel roku 1428 Hukvaldy s okolím podlehly 

husitům a kníže Bolek se k nim přidal. V 15. století získalo hrad Hukvaldy zpátky 
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olomoucké biskupství (od roku 1777 arcibiskupství) a vlastnilo jej kromě několika let až 

do poloviny 20. století. V 16. století bylo na hradě vybudováno vězení, ve kterém si 

odpykávali trest kněží za neposlušnost vůči církvi (Vojkovský 2005).  

V roce 1567 založil v podhradí biskup Vilém Prusinovský arcibiskupský pivovar, 

koncem 19. století v něm vařila pivo rodina Jungova. Pivovar za svůj provoz dvakrát 

vyhořel. Vařilo se v něm pivo až do roku 1970 (Kovářová, Pustějovský 2004). 

V roce 1617 byl hrad pronajat městu Příboru, protože se o něj nechtěl biskup starat. 

Roku 1621 dobyli hukvaldské panství Valaši spolu s Uhry, pokoušeli se i dobýt hrad, ale 

neúspěšně, byl totiž nedobytnou pevností. Měšťané z Příbora utekli na hukvaldský hrad 

roku 1626 před dánskými Mansfeldovými vojsky, která obsadila území Příbora, Nového a 

Starého Jičína i Místku. Švédové, kteří vtrhli na Moravu roku 1642, obsadili okolní vesnice 

hradu, ale Hukvaldy se dobýt nepokusili. Počátkem 18. století se na Hukvaldech pěstoval 

tabák, ale díky minimálním výnosům se od toho po třech letech upustilo. V podhradí byl 

pouze panský dvůr s hospodářskými budovami a obydlím robotníků. Také zde stál hřebčín, 

pivovar, lesní úřad, hospoda, pod kopcem mlýn a tři dřevěné chalupy pro ovčáky a dráby. 

Obec začala vznikat až po roce 1718 a zakládala se na pozemcích pod oborou. 

Roku 1760 se úředníci z hradu přestěhovali do podhradí, kde jim byla postavena nová 

budova pro vrchnostenské úřady s byty. Příčinou tohoto rozhodnutí bylo, že si úředníci 

stavěli domky v podhradí a každodenní zdolávání strmého kopce na hrad bylo náročné, 

nebo také z důvodu nedostatku vody na hradě. Postupem času bylo v podhradí zvaném 

Podzámčí postaveno 5 hlavních budov pro úřady a byty, kostel a fara, obydlí mušketýrů a  

gardistů. Také došlo k přestavbě panského dvora.  

Za zvelebení v podzámčí se v polovině 19. století 

zasloužil arcibiskup Bedřich kníže Fürstenberg, který 

přestavěl byt a bývalé kanceláře 

vrchnostenského hejtmana, které stály naproti kostela, 

na zámeček (obr. 4). V zámečku měl lovecké trofeje, 

rokokový nábytek, křišťálové lustry. Roku 1948 byl 

zámecký interiér přestěhován do Kroměříže (Vojkovský 2005).  

Obr. 4 Zámeček na Hukvaldech 

(internet 5) 
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3.2 Štramberk 

Na území města byly nalezeny stopy již po pravěkém člověku, svědčí o tom řada 

nálezů jako slavná šipecká čelist, řada nástrojů z dob před 35 tisíci lety, nádoby z doby 

bronzové, dále zde jsou stopy z doby halštatské a možná i po Keltech.  Během doby římské 

byla na Kotouči pravděpodobně osada, bylo objeveno pár antických mincí. Z pozdější 

doby zde byly nálezy dokládající osídlení z 10. století (Vojkovský 2007). 

Město Štramberk vzniklo pod stejnojmenným hradem. Jeho zakládací listinu vydal 

moravský markrabě Jan Jindřich 4. 12. 1359. Město získalo právo várečné, mílové, tržní a 

právo opevnění. Výstavbu městských hradeb podpořil Jan Jindřich osvobozením obyvatel 

od berní a všech dávek pod dobu osmi let. Dalším majitelem se stal Vok III. z Kravař, 

který získal hrad s panstvím lénem, po něm zůstal majetkem tohoto rodu mnoho let.  

Lacko z Kravař na Helfštýně udělil městu a vesnicím v panství právo odúmrtí. Roku 1434 

koupil Štramberk Jan Puklice z Pozořic. Po něm město získal Vilém Puklice z Pozořic, se 

svým bratrem Bočkem podnikal mnoho kořistnických nájezdů. Vilém dobyl město Přerov 

a s Janem z Messenpeka Uherský Brod. Po smrti Viléma získal panství bratr Boček 

Puklice. V 16. století vlastnili panství pánové ze Žerotína, kterým také patřil Nový a Starý 

Jičín. V urbáři panství z roku 1558 je uveden soupis obyvatel, ve Štramberku bylo 22 

majitelů šenkovních domů a 7 osedlých domů. Počet obyvatel byl asi 200. Město se 

postupně rozrůstalo a do roku 1614 bylo napočítáno celkem 47 osedlých domů. Města 

Štramberk a Nový Jičín se řídila olomouckým právem, přičemž městské právo Štramberka 

bylo podřízeno právu Nového Jičína od roku 1566. Od roku 1558 byl Nový Jičín městem 

komorním, jelikož se vykoupil z poddanství Žerotínů, a Štramberk byl stále poddanským 

městem (Adamec et al. 2009).  

V 16. století se na okolních pastvinách a v horách usazovali Valaši a stavěli si zde 

salaše. Přišli z ukrajinských Karpat, Malopolska a Uher. V jejich čele stál fojt. Živili se 

prodejem mléčných výrobků, výrobků ze zvířecí kůže a střev. Tento způsob obživy se moc 

nezamlouval místním lidem, proto byla mezi Valachy a místními řemeslníky 

uzavřena dohoda, že Valaši budou dodávat do města surovinu a ve městě pak bude 

zpracována ve výrobek (Vojkovský 2007). 

V roce 1612 byl založen ve Štramberku tkalcovský cech a roku 1647 soukenický. 

Rovněž byl v polovině 17. století založen Řád šenkovních měšťanů, který byl jakýmsi 
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cechovně organizovaným společenstvím. Do roku 1624 mělo město Nový Jičín nadvládu 

nad Štramberkem, bránilo jeho řemeslnickému rozmachu. Ve stejném roce byl Nový Jičín 

se Štramberkem přidělen olomouckému jezuitskému řádu.  

V tomto období docházelo k rekatolizaci města, k budování kostelů na Kotouči a 

zřízení Božího hrobu v jeskyni Čertova díra. Olomoučtí jezuité se dále zasloužili 

o přejmenování Kotouče na Horu Olivetskou, jelikož jim krajina Kotouče připadala 

podobná s Olivovou horou a Kalvarií v okolí Jeruzálema. Na Hoře Olivetské se od roku 

1646 konal nový druh procesí, inspirovaný polským vzorem. Štramberk byl poutním 

centrem však již dříve, podle pověsti byli na hoře Kotouč zázrakem zachráněni obyvatelé 

před nájezdy Tatarů ve 13. století a od té doby se na Kotouč konala procesí. Tento zázrak 

se stal na svátek Nanebevstoupení Páně, a proto se v tento den pekly každoročně proslulé 

štramberské uši. Na Hoře Olivetské byly postaveny v 17. století dva kostely, nejdříve 

kostel Povýšení sv. Kříže a potom kostel Nanebevstoupení Páně. Poutě začaly po zrušení 

jezuitského řádu roku 1773 upadat a Josef II. je zrušil úplně. V současnosti po poutním 

místě na hoře Kotouč nenajdeme nic. Část 

Kotouče, kde kostely stály, byla zničena těžbou 

vápence, která se rozrůstala po roce 1881 firmou 

bratrů Guttmannů (Adamec et al. 2009). 

V letech 1786 – 1787 byl na místě 

zbořených kostelů postaven kříž, který byl 

o 36 let později nahrazen kamenným obeliskem 

trojúhelníkového půdorysu. Tento obelisk však 

poničil blesk, byl ale opraven a roku 1918 

přestěhován k jeskyni Šipce (obr. 5). V 18. století 

začal velice chátrat hrad. 

Obyvatelstvo Štramberka se živilo hlavně výrobou 

sukna, plátna a punčoch. Výroba vápna zde byla 

taky známa od nepaměti. Roku 1885 byla vybudována první vápenka na pálení 

vápna z vápence z lomu na Skalkách. Výroba cementu započala výstavbou cementárny 

roku 1911. Velkým objevem roku 1880, který proslavil Štramberk po celém světě, 

bylo nalezení čelisti dítěte neandertálského člověka, staré 40 – 50 tisíc let, v jeskyni Šipce 

ve sluji zvaná Jezevčí díra. Výzkum prováděl prof. Karel Jaroslav Maška. Našel zde i další 

Obr. 5 Kříž v Národním sadu u jeskyně 

Šipka (originál 2012) 
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významné nálezy dokládající osídlení člověkem před mnoha tisíci lety. Roku 1855 byly 

ve Štramberku založeny klimatické lázně Janem Bayerem. Ve 20. století došlo k velkému 

přívalů lidí z měst, velkou zásluhu na tom měla vystavěná železnice ze Štramberka 

do Veřovic. V tomto století začaly taky opravy hradu, roku 1919 jej koupil Klub českých 

turistů. Významným rokem pro město byl rok 1951, kdy byl Štramberk vyhlášen městskou 

památkovou rezervací, a v roce 1960 byla jeskyně Šipka vyhlášena archeologickou a 

přírodní rezervací (Vojkovský 2007).  

3.3 Kopřivnice 

Důkazy o historickém osídlení města Kopřivnice pocházejí z pozdní doby 

kamenné. Před 2. světovou válkou byla na zřícenině hradu Šostýna nalezena drobná 

kamenná sekyrka a pazourková dýka (obr. 6). 

Při pozdějších archeologických průzkumech byl 

objeven například úlomek z hliněné nádoby, 

který je datován na přelom letopočtu, a mince 

z doby římské. U potůčku Koryčky byl objeven 

bronzový poklad, který poukázal na možnost 

výskytu osady na tomto území. U Bílé hory byla 

nalezena kolekce pravěkých kamenných nástrojů z křemene a pazourku. Roku 1961 

bylo při archeologických pracích zjištěno osídlení lidu kultury lužických popelnicových 

polí, z přelomu doby bronzové a železné a keltského osídlení z doby laténské na severním 

svahu západní části Červeného kamene u tzv. Šutyrovy studánky. Územím vedla obchodní 

cesta mezi Středozemním mořem a Baltem.  

Severovýchodní Morava byla pravděpodobně od 6. tisíciletí př. n. l. 

do vrcholného středověku zalesněna. Od poloviny 13. století byly lesy postupně káceny a 

zakládaly se osady. Kopřivnická osada vznikla po založení hradu Šostýna mezi lety 1280 – 

1290. Hrad Šostýn byl vybudován Jindřichem z Hückeswagenu. Ve 14. století byli majiteli 

hradu olomoučtí biskupové Jan Vok VII. Volek a Jan Očko z Vlašimi, později získal hrad 

jako léno rod Fulštejnů. Císař Karel IV. dal panství navždy církvi. Koncem tohoto století 

získal panství jako zástavu král Zikmund Lucemburský. Zikmund jej zase dal v zástavu 

Jurkovi z Messenpeka. První písemná zmínka o Kopřivnici je z roku 1437, kdy se v listině 

Obr. 6 Vlevo kamenná sekyrka, 

vpravo pazourková dýka (originál 2012) 
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píše o vykoupení hradu Hukvaldy a Šostýna císařem Zikmundem od Mikuláše Sokola a 

jeho následným vrácením v zástavu Mikulášovi. Hrad Šostýn byl v 15. století zničen 

během husitských válek. Zánik Šostýna způsobil přidání Kopřivnice pod hukvaldské 

panství.  

V čele obce stál fojt, mezi jeho hlavní povinnosti patřilo dohlížení na poddané 

při robotách, držení stráže u hradní brány a na mýtných mostech, také vybíral dávky apod. 

Byl prostředníkem mezi vrchností a poddanými. Budova, kde bydlel fojt (fojtství), stála 

kdysi na stejném místě jako je dnes Muzeum Fojtství.  

V 16. století byl v Kopřivnici vystavěn dřevěný kostel na starém hřbitově 

blízko fojtství. Kostel byl údajně postaven z jedlového dřeva. Bohoslužby se v kostele 

konaly do roku 1894, než byl V Kopřivnici postaven nový chrám. Zchátralý dřevěný kostel 

byl roku 1896 zbourán. V 17. století bylo městečko poničeno nájezdem Valachů s Uhry 

(1621), o pár let později vpádem dánských vojsk (1626-1627), pak obléháním 

hukvaldského hradu Švédy v letech 1642 a 1645. V tomto století žilo v Kopřivnici kolem 

200 obyvatel. Po válečné době zvýšila vrchnost robotní povinnost, poněvadž v celém kraji 

zavládla neúroda. Místní sedláci se vzbouřili roku 1643 u Váňova kamene (zvaném 

Hraničky), který čněl na rozmezí dvou panství, proto mohli povstalci uprchnout 

na sousední novojičínsko – štramberské panství. Povstání skončilo dohodou, avšak roku 

1695 se konalo další.  V následujícím století se poddaným nežilo o moc lépe, v důsledku 

tureckých a pruských válek byly vybírány vysoké státní daně a robotních povinností 

neubývalo a došlo k dalšímu povstání.  

V polovině 18. století docházely místní děti do školy, která byla ve světnici 

v budově fojtství. Kolem roku 1809 jim byla postavena škola. Převážná část domů měla 

kolem roku 1820 pouze jednu světnici maximálně 

s komorou. Počátkem 19. století byla v Kopřivnici 

založena továrna na kameninu a hliněné zboží 

Ignácem Raškou, která fungovala až do roku 1962. 

V polovině 19. století se začal rozvíjet další 

významný podnik Kopřivnice – Tatra, ve kterém se 

nejprve začaly vyrábět bryčky zvané Neutitscheinky 

z jasanového dřeva (obr. 7) a kočáry Ignácem Obr. 7 Bryčka zvaná Neutitscheinka (internet 

6) 
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Šustalou. V roce 1881 byla vybudována železniční trať mezi Studénkou a Kopřivnicí. 

Devatenácté století přineslo městu kromě industrializace, také rozvoj 

kulturního života a zakládání spolků (čtenářský, mužský pěvecký sbor, tělocvičný atd.).  

Roku 1910 byla ves Kopřivnice povýšena na městys. V období 2. světové války byla 

Kopřivnice pojmenována Nesselsdorf, byly zrušeny všechny české spolky, měšťanská 

škola apod. Statut města získala Kopřivnice roku 1948 (Tichánek 1998). 

3.4 Příbor 

Při archeologických průzkumech bylo zjištěno, že se na území města Příbora usadili 

lidé v době kamenné. Na vrchu Šibeňáku byla nalezena bronzová hřivna a pohřebiště lidu 

slezskoplátěnické kultury přibližně z roku 1000 př. n. l. Pravděpodobně se v této lokalitě 

vyskytovala osada. Dále byly v Příboře nalezeny dvě římské mince, ale o jejich původu se 

spekuluje. Z doby germánské byly v údolí mezi dnešním Příborem a Prchalovem v roce 

1997 odhaleny zbytky keramiky svébské kultury. Ve stejném roce a na stejném místě byly 

nalezeny keramické střepy ze starohradištní (7. až 8. století) a možná i středohradištní doby 

(9. století), a také z 1. poloviny 13. století. Příbor patří do Moravské brány a tou zřejmě 

vedla evropská obchodní stezka z Velehradu nebo Prahy přes Olomouc a Poodří 

do Krakova a dále do Kyjeva.  

O založení města v roce 1251 se zasloužil Frank z Hückeswagenu, který podal 

žádost Přemyslu Otakaru II. o dar kostela a dva lány polností. Hückeswagenové pocházeli 

z jihozápadního Německa. Otec Franka Arnold získal větší část území mezi Odrou, 

Ostravicí a Moravskoslezskými Beskydy od českého krále Václava I. Po Frankovi 

dostalo město do svého znaku tři zlaté krokve v červeném poli. Větší části panství kolem 

roku 1258 získal olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Po ztrátě hradu 

Hückeswagenu a celého dědictví v Německu, odkud rod Hückeswagenů pocházel, se 

začali nazývat hrabata z Příbora. Kolem roku 1283 si postavili nový hrad nedaleko Příbora 

- dnešní hrad Hukvaldy. Nejstarší stavbou města je kostel Narození Panny Marie, který stál 

na vrchu. Pod ním leželo náměstí obstoupené 44 domy s várečným právem. Ve 14. století 

vytvořili měšťané na řece Lubině náhon, na který postavili mlýn a lázeň, další mlýn byl 

vystavěn na protějším břehu. V roce 1316 získali příborsko-hukvaldské léno olomoučtí 

kanovníci. Roku 1391 byla udělena Příboru dvě privilegia olomouckým biskupem, 
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jednalo se o právo odúmrtí a právo opevnění. Město své hradby však nepostavilo, 

mělo pouze tři městské brány. Počátkem 15. století byl držitelem 

příborského lenního fojtství Racek z Pohořílky a roku 1415 přidal svou pečeť k protestní 

listině české, moravské a slezské šlechty proti upálení Mistra Jana Husa.  V 15. století 

zaniklo příborsko-hukvaldské léno a v Příboře vzniklo biskupské léno. Příbor se stal 

poddanským městem olomouckého biskupství. Český král Vladislav Jagellonský udělil 

městečku v roce 1493 privilegium dvou výročních trhů délky 8 dnů. Další 

změna v tomto období byla, že v čele městečka již nestál fojt, ale purkmistr s městskou 

radou, což dokládá listina z roku 1495. 

V 16. století dostalo město od biskupa jménem Marek Khuen další privilegia 

jako např. přidání dalších dvou výročních trhů, také povolil konání 

týdenního sobotního trhu. Velikost a podoba města v tomto století je zachycena v urbáři 

hukvaldského panství a v registrech berní. Město podle těchto zdrojů mělo 121 domů, 101 

majitelů usedlostí a tímto počtem bylo třetím největším městem hukvaldského panství. 

Náměstí a farní kostel byl přestavěn ve stylu renesance, jejíž podobu má dodnes. Počátkem 

17. století byla sepsána stará privilegia města a připsána nová, jednalo se o knihu 18 listů, 

přičemž to bylo největší privilegium, které ustanovilo město jako nejdůležitější 

v hukvaldském panství. V čele města stál primátor. Od 16. století se začaly ve městě 

zakládat cechy (krejčích, mlynářů, kožešníků, bednářů, kolářů a stolařů apod.), roku 1585 

byl založen cech soukeníků, který se stal pro město nejvýznamnější. Příčinou rozmachu 

soukenictví byla kvalitní vlna získávána z valašských ovcí chovaných na hukvaldském 

panství. V té době mělo spolu se suknem vyráběným na Novojičínsku nejlepší ohlas 

na uherských, polských, ruských a litevských trzích. Vstoupení do cechu bylo docela 

drahé. Každý soukenický mistr měl určité povinnosti jako být ženatý, chodit ke zpovědi, 

na procesí a každou neděli do kostela, výrobky musel označit značkou, aby je mohl 

prodávat.  

V 17. století, během třicetileté války, byl Příbor na straně katolíků. 

Město bylo několikrát poničeno a dokonce vypáleno, nejprve vpádem Uhrů s Valachy 

(1621), pak vniknutím dánského Mansfeldova vojska (1626), vyrabováním Švédů (1642, 

1643). Po bitvě na Bílé hoře se o výchovu mládeže postarali jezuité, pak piaristé. Piaristé 

byli řádem založeným v Římě roku 1597, jehož hlavním úkolem byla výchova chudých 

dětí. Díky němu bylo v roce 1694 založeno v Příboře piaristické gymnázium (obr. 8). 
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Piaristické školství bylo značně tolerantnější než 

jezuitské, neboť rozhodujícím faktorem pro přijetí 

žáka nebyl původ ani náboženské vyznání rodičů. 

Kromě školství měli zájem na rozvoji 

kulturního života. Příčinou zániku piaristických 

škol byly tereziánské reformy. Přelom 18. a 

19. století znamenal pro Příbor, stejně 

jako pro celou republiku, která byla součásti 

Rakouské říše, germanizaci. V okolí Příbora 

bylo v 1. polovině 19. století největší centrum 

soukenické výroby na Moravě a ve Slezsku. Dále sem patřila města Brušpek, Nový Jičín, 

Štramberk, Bílovec, Fulnek. O dodávku suroviny, tedy ovčí vlny se starali obchodníci, 

dodávali ji z cizích zemí, kam následně prodávali výrobky. V polovině 19. století 

došlo k rozkladu feudalismu a k nutné reorganizaci veřejné správy, byly vytvořeny nové 

správní celky např. okresní hejtmanství. Příbor patřil jako soudní okres pod okresní 

hejtmanství Nový Jičín. Prvním průmyslovým podnikem ve městě byl cukrovar, založený 

někdy kolem roku 1848. Koncem 50. let tohoto století zanikly cechy a řemeslníci chtěli 

vytvořit nějaké spolky, a tudíž vznikla společenstva řemeslných oborů. V roce 1862 byla 

ve městě vybudována první továrna na sukno, za dva roky vyhořela, avšak do roku byla 

postavena nová. Vznikly zde další podniky jako výrobna klobouků, cihelna, 

pletárna (značkou byl Zelený strom), tiskárna či výrobna likérů apod. Od roku 1862 byly 

v Příboře zakládány české spolky (Občanská beseda a záložna, učitelský spolek 

Komenský, Tělocvičná jednota Sokol atd.). První světová válka ovlivnila výrobu 

nejednoho podniku, např. Flussova kloboučnická výroba se rozběhla po válce ve větší míře 

až ve 30. letech, ale po 2. světové válce se již nevzpamatovala. Ve 2. světové válce přestal 

v Příboře všechen kulturní život, ze spolků vydržel jen Sbor dobrovolných hasičů. I rodáci 

z Příbora se zúčastnili československého zahraničního odboje. V 50. letech 

minulého století se ve městě začaly vyrábět kolejové vozíky, taky zde bylo učiliště 

s názvem Střední odborné učiliště n. p. Tatra, které se v 70. letech 

přestěhovalo do Kopřivnice. Výroba kolejových vozíků skončila roku 1959, ale začaly se 

zde montovat motory pro osobní vozy T- 603, T- 613. Dalším podnikem, který 

Obr. 8 Budova Piaristické gymnázia 

(originál 2012) 
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zaměstnával hlavně ženy, byly Moravskoslezské pletárny n. p. (pak n. p. Loana) (Jurok et 

al. 2002).  

4  PŘÍRODNÍ, KULTURNÍ A TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 

4.1 Přírodní zajímavosti 

4.1.1 Přírodní park Podbeskydí 

V turistickém regionu Lašské brány se rozkládá přírodní park Podbeskydí (obr. 9), 

který byl vyhlášen roku 1994. Má rozlohu 12 800 ha. Pro krajinu přírodního parku je 

typický lehce zvlněný povrch s občasnými květnatými lesíky. Z lesních porostů se zde 

vyskytují lipové a ostřicové dubohabřiny, pro oblast Šostýna, Libotína a 

Červeného kamene jsou typické suťové lesy. Flóra je zde zastoupena např. ostřicí 

chlupatou, pryšcem mandloňovitým, kyčelnicí cibulkonosnou, prvosenkou jarní, 

vstavačem bledým a mužským apod. V oblasti suťových lesů roste ohrožená měsíčnice 

vytrvalá. Z živočichů zde žije ještěrka zední, skokan ostronosý, chřástal polní, čáp černý, 

výr velký. Z bezobratlých živočichů např. roháček kozlík a roháček bukový, střevlík 

Ullrichův, střevlík kožitý a také zahradní. Za nejcennější oblast parku je považován vrch 

Kotouč s Národní přírodní památkou (NPP) Šipkou (Weissmannová 2004). 

 

                       Obr. 9 Mapa PP Podbeskydí (internet 7) 
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4.1.2 Národní přírodní památka Šipka 

Národní přírodní památka (NPP) Šipka je významnou archeologickou lokalitou, 

kterou byla vyhlášena už roku 1960. Předmětem ochrany je jeskyně Šipka a okolí 

s významnou faunou a flórou, které leží na severních a východních svazích Kotouče 

(obr. 10). Jeskyně Šipka se nachází v horní části vrchu Kotouče. Jeskyně nemá krasovou 

výzdobu. Na jihovýchodě vrchu se vápenec stále těží. V 19. století byla v jeskyni Šipka 

nalezena dolní čelist neandertálského člověka ze středního paleolitu. Replika čelisti je 

vystavena v Muzeu Novojičínska ve Štramberku.  

Z půdních typů převládá v oblasti NPP rendzina typická. Z rostlin najdeme 

na vápencových výchozech např. lomikámen vždyživý a tříprstý, rozchodník bílý a ostrý. 

V podrostu suťových lesů rostou zvláště chráněné druhy jako lilie zlatohlávek, okrotice 

bílá, kyčelnice žláznatá, vstavač bledý apod. Na většině chráněného území se rozkládá 

suťový les, který je místy porušen výsadbou borovice černé a smrku. Z ohrožených 

živočišných druhů zde žije motýl jasoň červenooký, který ve 20. letech 20. století vyhynul, 

ale v 90. letech se vědcům podařila úspěšná repatriace tohoto druhu ze Slovenska. Dalším 

chráněným motýlem je soumračník skořicový. Z ptáků zde hnízdí výr velký, pěnice 

vlašská, ťuhýk obecný, krkavec velký. Vyskytuje se zde ještěrka zední, údajně je to jediná 

oblast jejího výskytu v České republice (Weissmannová 2004, propagační materiál 4). 

 

            Obr. 10 Vchod do jeskyně Šipky (originál 2012) 
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4.1.3 Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy 

Lašská oblast náležející Podbeskydské pahorkatině nepatří mezi oblasti s rozsáhlým 

výskytem přirozených lesů. Na Hukvaldech byla vyhlášena roku 1999 přírodní památka 

(PP) Hradní vrch Hukvaldy, kde se vyskytují přirozené lesy bukového stupně. Tyto lesy 

tvoří jedinečný soubor bukových porostů, rozkládajících se na více než polovině plochy 

kolem historické obory hradu Hukvaldy. Stáří stromů je 160 až 240 let. Na tomto vrchu 

najdeme roztroušeně např. jilmy horské a podél cesty oborou většinou lipové aleje. Les je 

výsledkem krajinářské kompozice vysázené v 18. století. Rostou zde rostliny 

jako kyčelnice cibulkonosná, áron karpatský, z ohrožených druhů okrotice dlouholistá, 

lýkovec jedovatý, kruštík modrofialový a širolistý apod. Půdní pokryv je tvořen kyselou 

kambizemí typickou i rankerovou, zřídka rankerem kambizemním. Z ptáků zde hnízdí 

např. lejsek malý, datel černý, strakapoud prostřední (Weissmannová 2004). 

4.1.4 Přírodní památka Váňův kámen 

Přírodní památka (PP) Váňův kámen byla vyhlášená roku 1993, nachází se 

na jižním svahu Bílé hory jihozápadně od Kopřivnice. Váňův kámen je tvořen světlešedým 

štramberským vápencem, který se stal dominantou ve zdejší krajině. Kámen ční do výšky 

kolem 20 m a nebyl příliš poškozen těžbou. 

Půdu kolem vápencového útvaru tvoří rendzina typická a pokračuje v kambizem 

typickou. V blízkosti skaliska rostou trnovníky akáty a občas smrky. V ochranném pásmu 

roste ve štěrbinách menších vápencových skalek např. sleziník červený, mochna jarní, 

hvozdík kartouzek. Na Váňově kameni neroste žádná vegetace. Lesní porost je 

v ochranném pásmu zastoupen dubovými bučinami a lipovými javořinami (Weissmannová 

2004). 

4.1.5 Přírodní památka Kamenárka 

Přírodní památka (PP) Kamenárka byla vyhlášena roku 2001 (obr. 11). Jedná se 

o bývalý vápencový lom, který se nachází ve Štramberku na jihozápadním svahu Bílé 

hory. V lomu byl dobýván vápenec od středověku, po roce 1880 začala těžba upadat. PP 

Kamenárka je posledním volně přístupným příkladem blokové akumulace 

štramberského vápence tithónského stáří. Nad lomem rostou suťové lesy a habrové 
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doubravy, jenž jsou prostoupeny javory a lípami.  Vápencový útvar je porostlý 

např. sleziníkem červeným a zedním, mochnou jarní. Na hranách lomu a navazujících 

sutích se vyskytují rostliny jako tařice kališní, hvozdík kartouzek, rozchodník ostrý, tolita 

lékařská. Ze zvláště chráněných rostlin zde roste tolice nejmenší, strdivka brvitá, 

lomikámen trojprstý, řebříček sličný. Ze zvláště chráněných živočichů zde žije kriticky 

ohrožený motýl jasoň červenooký, užovka hladká, ještěrka zední, čolek obecný, rosnička 

zelená. Na dně lomu se nachází periodické jezírko (Weissmannová 2004).  

Obr. 11 PP Kamenárka (originál 2012)

4.2 Kulturní zajímavosti  

4.2.1 Muzeum Fojtství a Šustalova vila v Kopřivnici 

Budova Muzea fojtství v Kopřivnici je nejstarší dochovanou stavbou města. 

Původně byla budova dřevěná, roku 1789 byla přestavěna na zděnou. O rekonstrukci 

budovy se v letech 1985 – 1990 postarala firma Tatra. V roce 2005 získalo muzeum 

město Kopřivnice a nechalo jej upravit do nynější podoby. Budova Fojtství byla svědkem 

zrodu světově proslulé automobilky Tatra, protože se v ní narodil Ignác Šustala (1822-

1891) a právě zde vyrobil první kočáry a bryčky roku 1850. V roce 1853 pak založil firmu 

na výrobu kočárů a od roku 1882 začal s výrobou vagónů. V muzeu jsou v prvním patře 

vystaveny modely kočárů, automobilů, a také model vlaku Slovenské strely, dále folklórní 

kroj, archeologické nálezy ze zříceniny Šostýna. Nálezy jsou umístěné v jedné místnosti 

spolu s modelem hradu. 
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Do archeologické sbírky patří kostěná soška Šostýnské Venuše o velikosti 5 cm, 

která pochází ze 14. století, pražské groše Václava II., šipky s tulejí, keramické dlaždice 

s motivem dubového listu, pazourková dýka nebo pazourkový hrot šípu atd. 

Ve druhém patře muzea se pořádají výstavy. Při mé návštěvě muzea byly vystaveny 

staré plakáty jako pozvánky na různé kulturní a sportovní akce, které se konaly v minulosti 

(Propagační materiál 3, Propagační materiál 4, Propagační materiál 5). 

Šustalova vila je expozicí Lašského muzea a byla postavena v klasicistním stylu 

roku 1889 (obr. 12).  Od roku 1999 je kulturní památkou. Prvním majitelem vily byl syn 

zakladatele výroby kočárů Josef Šustala, který zde se žil s rodinou do konce 2. světové 

války. O vznik Lašského muzea se zasloužil 

kopřivnický rodák Emil Hanzelka, který zde 

nejprve vystavoval svou osobní sbírku 

národopisných předmětů a roku 1947 začal 

vytvářet další expozice. V muzeu byly 

k vidění výrobky továrny na hliněné zboží a 

historické vozy Tatra. Vozy byly však v roce 

1967 přestěhovány do dnes již 

neexistujícího proskleného pavilonu. Roku 

1997 bylo muzeum zavřeno, expozice byla přestěhována do Muzea fojtství a 

Technického muzea. Ke znovuotevření došlo po rekonstrukci v roce 2005. 

Muzeum v prvním patře nabízí výrobky továrny na hliněné zboží, jedná se 

o keramické výrobky, kachlová kamna a majoliku (majolika je dvakrát vypálený 

keramický výrobek pokrytý olovnatocíničitou polevou). Dále jsou vystaveny ilustrace 

kopřivnického rodáka Zdeňka Buriana, které se týkají zejména pravěku a dobrodružné 

literatury, jenž jsou vystavovány společně s pravěkými předměty např. kly mamuta, 

pravěkými nástroji.  V chodbě v prvním patře jsou upomínky na další kopřivnické rodáky 

(např. L. Bortel, F. Váňa), dále se promítá film o vývoji života na Zemi. Film je sestříhán 

z obrazů Z. Buriana. Druhé patro slouží pro příležitostné umělecké výstavy (Propagační 

materiál 6). 

Obr. 12 Budova Šustalovy vily (originál 2012) 
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4.2.2 Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboru 

Příborský rodák S. Freud se v tomto domě narodil roku 1856 a žil zde 3 roky. 

V roce 2006 byla tato budova zrekonstruována, ale zachovala si původní podobu 

z poloviny 19. století. U příležitosti jejího slavnostního otevření v témže roce byl přítomen 

prezident Václav Klaus. V muzeu byla vytvořena expozice s názvem Sigmund Freud – 

člověk a má seznámit návštěvníka s myšlenkami psychoanalytika. Návštěvník si prochází 

rodný dům se sluchátky na uších, ze kterých ho Freudův hlas seznamuje s údaji 

z jeho života. Expozice je postavena na fiktivním příběhu, že se Freud vrátil na sklonku 

života do rodného domu, prochází s návštěvníkem pokoje a vzpomíná na životní události. 

Expozice je doplněna o karikatury Vladimíra Jiránka (internet 8). 

4.2.3 Zřícenina hradu Šostýna 

Hrad Šostýn byl vystavěn v nevýhodné poloze, ne na osamoceném kopci, jak je 

u hradů obvyklé, ale ve stínu vrchu Pískovny, asi 1,5 km od centra Kopřivnice. To je 

pravděpodobně důvod, proč se dochoval do dnešní doby pouze jak zřícenina. Hrad byl 

založen v letech 1280 – 1290 Jindřichem z Hückeswagenu. Byl vystavěn podobně 

jako hrad Hukvaldy nebo Starý Jičín se štíhlými válcovými věžemi. Válcová věž stála 

nad cestou přes dřevěný most, za ní se chodilo přes další most do věžovité brány 

s propadlištěm, kterou se 

prošlo do obytného stavení s poměrně 

malým dvorem. Nejvíce se do dnešní doby 

zachovaly sklepy paláce 

s rekonstruovaným gotickým lomeným 

portálem (obr. 13). Palác stál na jižní straně 

nádvoří. Na nádvoří také byla kovárna či 

podkovárna, což dosvědčily nálezy 

kovářských výrobků. K Šostýnu patřila 

osada Kopřivnice, dále Lichnov, Frenštát, 

Vlčovice, polovina Závišic a asi Drnholec. Ve 14. století byl hrad pravděpodobně 

rekonstruován olomouckým biskupem Mikulášem, který využíval Šostýn jako letní sídlo. 

Obr. 13 Zřícenina hradu Šostýna (originál 2012) 
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Kolem 15. století byl hrad dobyt, zapálen a poničen. První zmínka o zřícenině 

pochází z roku 1437. Zříceninu hradu si postupně rozebírali obyvatelé Kopřivnice a okolí. 

V 19. století byly zbytky hradu rozebrány a použity na stavbu továrny na hliněné zboží 

v Kopřivnici, jejímž zakladatelem byl Ignác Raška. Během archeologických průzkumů 

hradu od  roku 1935, bylo nalezeno mnoho předmětů, které jsou uloženy v Muzeu Fojtství. 

Za největší objev je považována šostýnská Venuše a úlomky hliněných nádob ze 13. a 

15. století, které se podařilo slepit. Z kovářských výrobků byly nalezeny šipky s tulejí, 

hroty kopí, podkovy, ostruhy apod. Mezi důkazy o osídlení hradního vrchu v pravěku patří 

nálezy pazourkových nástrojů, z pozdější doby střepy z římského období a antické mince 

(Propagační materiál 4, Vojkovský 2003). 

4.2.4 Hrad Štramberk 

Název hradu a později města byl Strahlenberg, pocházel pravděpodobně 

z německého slova strahl= střela, která je znakem na erbu města. Takovýto znak používali 

Benešovici, kterým patřil hrad Štrálek v Jeseníkách, možná byl hrad založen tímto rodem. 

Strahlenberg se dá taky vyložit v překladu jako zářivá hora, což by bylo přijatelné, díky 

bělosti štramberských vápenců na Kotouči, avšak název se vztahoval na území 

mimo Kotouč (Adamec et al. 2009). 

Hrad byl pravděpodobně postaven za vlády Jana Lucemburského, je starší než 

město, ale není dokázáno, kdy byl přesně postaven, asi po roce 1310. Stál v místě, kde 

bylo možné kontrolovat křižovatku dvou cest, taky patřil do skupiny strážních hradů, 

jejichž úkolem byla ochrana Moravské brány a cesty do Uher a do Slezska. Podle novější 

literatury se za zakladatele hradu pokládají pánové z Kravař. To, že hrad byl vystaven dřív 

než město, dokládá zakládací listina města, ve které se píše, že hradby města mají navázat 

na hradní opevnění. Po výstavbě města se do hradu vcházelo dvěma branami, jedna byla 

na jižním svahu a vedla od kostela a do druhé se vcházelo koridorem z cesty vedoucí 

z Nového Jičína a Příbora. Hlavní vstup byl druhou jmenovanou bránou, do které se 

vcházelo po zvedacích mostech nad příkopem.  Hrad býval obydlen pány až do roku 1523, 

od té doby tam již žádný z pánů, vlastnících celé panství, nesídlil. Z korespondence 

olomouckého biskupa V. Prusínovského z roku 1570 bylo zjištěno, že hrad byl v 16. století 

zchátralý. V roce 1613 se údajně vydalo nařízení k opravě hradu, avšak k pořádné 

rekonstrukci budov nedošlo, pouze se udržovaly střechy, aby nebyla stavba úplně zničena. 
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O obnovu hradu se chtěli pokusit i jezuité kolem roku 1646, ale moravský zemský hejtman 

ji zakázal. Bylo opraveno jenom pár světnic pro potřebu správce panství a uprchlé kněží. 

V 18. století hrad nevypadal lépe, stále chátral, dokonce roku 1783 došlo ke zřícení přední 

části hradu. Nějakou dobu po roce 1860 sloužila na hradě jedna dřevěná místnost 

jako hospůdka, potom dokonce i s kuželnou, hradní věž byla zpřístupněná 

jako rozhledna vyrobenými dřevěnými schody. Zisky hostinského však nebyly dostačující, 

proto byla zavřena a hrad byl zase opuštěný. Oprav se hrad dočkal až z podnětu Adolfa 

Hrstky, díky němu dobrovolníci darovali peníze na jeho opravu, s kterou se začalo po roce 

1901. Nejprve byly postaveny dvě nové brány, dále byla otevřena Jaroňkova 

útulna s restaurací. Válcová věž, která je nejzachovalejší částí hradu, byla 

zastřešena šindelem a pro krásný výhled do krajiny byl na kamenných krakorcích vytvořen 

ochoz, navržený architektem Kamilem Hilbertem, na který se napojilo dřevěné schodiště. 

Roku 1919 se stal vlastníkem hradu Klub českých turistů a o pět let později vybudoval 

turistickou noclehárnu zvanou Rašínova (Hrstkova) útulna (Vojkovský 2007). 

K nejstarším zachovalým částem hradu patří věž a opevnění vnitřního hradu 

na severu a východě. Válcová věž, zvaná Trúba, má výšku je 40 m a průměr asi 10 m 

(obr. 14) (Vojkovský 2007).  

 

Obr. 14 Štramberská Trúba, pohled z Kotouče (originál 2012) 

4.2.5 Architektura Štramberku, zejména staveb předměstí 

Ve městě jsou k vidění tři stavební kultury, které obsahují stavby feudální, lidové a 

městské. Rozdíl mezi nimi spočívá v odlišném použití a zpracování materiálu, ale rovněž 
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v půdorysném řešení. Dnešní půdorysné rozvržení města se zachovalo ze středověku. 

Náměstí bylo ve středověku obklopeno přízemními dřevěnými domy, až v 18. století byl 

ve městě postaven první zděný dům a dřevěné domy na náměstí byly nahrazeny zděnými. 

V podhradí Štramberku se koncem 15. století usazovali osadníci z Těšínska 

a Moravského Valašska, ovlivnili architekturu dřevěných staveb. Výstavba domů 

na štramberském předměstí musela brát v potaz terén oblasti a sociální podmínky obyvatel. 

Architektura předměstí má osobitý výraz a nazývá se štramberská dřevěná lidová 

architektura. Převážná část domů, stojících na předměstí, byla postavena koncem 

18. století a v první polovině 19. století. Domy byly stavěny 

z jedlového nebo smrkového dřeva a použitý kámen byl z místních lomů. Stěny z venkovní 

strany se obvykle neupravovaly a zevnitř se dorovnávaly hliněnou maltou a vybílily se 

vápnem. Pro utěsnění štěrbin ve srubu se používal mech. Střechy byly nejprve doškové, 

pak se k pokrytí používal dřevěný opracovaný šindel. Zjednodušenou typologií lze 

tyto stavby popsat jako domy dvojdílné nebo trojdílné, zemědělské usedlosti a domy 

komoro-chlévního typu. Dvojdílný dům měl tzv. jizbu (obytná místnost) a síň a trojdílný 

měl jizbu, síň a komoru. V obytné místnosti se spalo, jedlo i pracovalo, stála v ní pec 

s kachlovými kamny. Domy měly půdu a sklep. U domu byl dvorek nebo zahrádka 

s hnojištěm. Za městem se stavěly stodoly např. tkalcovské, ty byly rozebrány v 60. letech 

20. století a postaveny v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě (Adamec et al. 

2009). 

4.2.6  Hrad Hukvaldy 

Hrad Hukvaldy patří k největším moravským hradům, tyčí se 150 m 

nad stejnojmennou obcí Hukvaldy, kterou proslavil slavný hudební skladatel Leoš Janáček, 

který se zde narodil. Hukvaldy stojí na vrcholu kopce mezi Kazničovem, jenž leží 

na západě, je vysoký 601 m n. m. a Babí Horou na východě, která měří 620 m n. m. 

(Kovářová, Pustějovský 2004, Vojkovský 2005). 

Hrad byl postaven ve 13. století, v letech 1257 – 1285. O jeho přesném roku 

výstavby se spekuluje. Bylo zjištěno, že Hukvaldy ve výčtu měst a osad z roku 1257 

nejsou uvedeny, proto byla zavržena možnost, že by byl hrad postaven dříve. 

Za prvního majitele je považován Frank, syn Arnolda z Hückeswagenu, kterému patřil 

hrad v Jičíně. V letech 1260 až 1270 o Starý Jičín přišel a pravděpodobně náhradou za něj 
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vznikl hrad „Hukenswald“, tedy dnešní Hukvaldy. Název byl odvozen od původního sídla 

majitele Franka z Hückenswagenu v Porýní, tohoto domova se však 12. 9. 1260 vzdal, 

protože jeho novým domovem se stalo právě Příborsko. 

Hradní okružní zeď byla v té době více jak 2,5 m silná, měla tvar 

protáhlého osmihranu lemujícího skalnatou kupu hradního kopce z východní strany. 

Od kopce byla oddělena hlubokým a širokým příkopem. Nad ním byla do obvodní hradby 

vestavěna věž se širokým dřevěným ochozem a na opačné straně stálo dvoupatrové obytné 

stavení. Do hlavní brány byl vstup přes dřevěný padací most (Vojkovský 2005). 

Hrad byl po husitských válkách roku 1469 přestavěn olomouckým biskupem 

Protásem (zvaným Tas). Starší palác na východě i mladší na západě byly zvýšeny 

o jedno patro, do staršího paláce byla umístněna kaple. Mezi okružní zeď vnitřního hradu a 

parkán byla vestavěna mohutná budova, která se dochovala dodnes. Údajně v ní byla 

kuchyň, pokoje služebnictva a hospodářské správy hradu. Nová budova byla se starým 

palácem spojena točitým schodištěm. Před západním křídlem nechal vykopat a vyzdít 

cisternu s vodou (dochovaná dodnes). V 80. letech 15. století začal se zdokonalováním 

opevnění Dobeš z Boskovic, pravděpodobné byla v té době vystavěna pevnost 

tzv. Kulatina. Hrad měl od 15. století kapli zasvěcenou sv. Ondřeji, který byl patronem 

kraje. Počátkem 16. století byla dostavěna věž nad bránou a strážnice u dvou bran. 

Na jižním svahu kopce byla vybudována nová cesta k hradu, která se používá dodnes. 

V tomto století byl také ve vnitřním nádvoří vystavěn palác, na jehož výstavbu kamenných 

částí byl použit pískovec z nedalekého vrchu Kazničov. Díky výstavbě paláce se uvolnily 

místnosti v hradu, což bylo důvodem vybudování vězení (zvané Barborka a U Zámečníka) 

v západním křídle. V 17. století bylo na hradě vylepšeno východní opevnění stavbou 

dělových bastionů, vystavění opevnění vstupu a dnešní první hradní brány. Pro biskupa, 

který na hrad občas zajel, byly na hradě připraveny čtyři pokoje ve 2. patře. Na hradě 

bydlel zemský hejtman s dalšími biskupskými úředníky, pak mušketýři, gardisté apod. 

Hrad měl klenotnici i bohatě vybavenou zbrojnici (Vojkovský 2005).  

Roku 1359 se staly Hukvaldy majetkem olomouckých biskupů natrvalo a do roku 

1760 byly sídlem správy biskupského panství Hukvaldy. Hrad se nepodařilo dobýt žádným 

nepřátelským vojskům, ale zvítězil nad ním požár, který vypukl roku 1762 a zanechal 

po sobě ruiny (Kovářová, Pustějovský 2004).  
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Ještě před vyhořením hradu se úředníci rozhodli přestěhovat se z důvodu 

každodenní náročnosti výstupu na hrad. Na hradě zůstal jen 

vrátný, hradní strážce a několik nájemníků. Postupem času byl 

hrad rozebrán obyvateli (obr. 15). Arcibiskup Bedřich kníže 

Fürstenberg se postaral o základní úpravy hradu a také nechal 

vybudovat v hukvaldské oboře hřebčín, v němž se chovali černí 

koně andaluského plemene až do roku 1923. Velká rekonstrukce 

hradu započala roku 1949. Nejdříve byla opravena kaple, potom 

byla zastřešena hradní bašta druhé hradní brány. Na prvním 

nádvoří byly zpevněny zdi, zavedena elektřina, vodovod apod. 

Cesta k hradu byla vyasfaltována. Nejrychlejší opravy se udály v 90. letech 20. století, kdy 

bylo možno navštívit vyhlídky ve vnitřním hradě, opravě spojujícího ochozu obě vyhlídky, 

zakonzervování zříceného zdiva u třetí až páté brány a to vše za tři roky (Vojkovský 2005).

Hukvaldská obora 

Hukvaldská obora byla založena biskupem V. Prusínovským již v 16. století. Obora 

byla zpočátku na pozemcích Horního Sklenova, jelikož byl hradní kopec z obranných 

důvodů nezalesněný, přibližně do poloviny 18. století. Mezi světovými válkami 

žilo v oboře kolem 550 daňků, 50 muflonů, dále se zde chovali královští bažanti a byly 

vybudovány rybníčky. Po 2. světové válce dostal hukvaldské arcibiskupské lesy stát. Roku 

1957 se prohnala Hukvaldy větrná vichřice, která vyvrátila několik stromů, a ty pobořily 

zeď obory. Poničenou zdí pak uteklo mnoho zvěře. Roku 1962 byla zeď opravena a 

došlo k rozšíření obory o 80 ha na úbočí Kazničova (Vojkovský 2005). 

4.2.7 Významní rodáci 

Do této části bakalářské práce byly vybrány nejznámějších osobnosti, které se 

v oblasti Lašské bráně Beskyd narodili a díky tomu se zasloužili o její proslavení ve světě.  

Jiří Hanzelka 

Tento slavný cestovatel se narodil roku 1920 ve Štramberku, v domě 

pod Kotoučem. Ve třech letech se jeho rodina přestěhovala do Kopřivnice, později 

do Bratislavy a Prahy. Jiří Hanzelka vystudoval Vysokou obchodní školu v Praze, na které 

Obr. 15 Hrad Hukvaldy 

(originál 2008) 
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se seznámil s Miroslavem Zikmundem. Oba od dětství četli cestopisy a dobrodružnou 

literaturu. Už během studia plánovali cestu po 5 kontinentech, svůj projekt podle jejich 

počtu pojmenovali číslem 5. Oba se velmi důkladně připravovali, hledali informace 

o historii, geografii jednotlivých států. Byli taktéž velmi dobře jazykově vybaveni. První 

cestu uskutečnili roku 1947, kdy vyjeli automobilem Tatra 87 na tříletou cestu po Africe a 

Jižní Americe. Na své cestě fotili, natáčeli dokumentární filmy a dělali si zápisky. O jejich 

cestě napsali knihy jako např. Přemožení pouště, Afrika ve fotografii, Tam za řekou 

Argentina aj. Během výpravy dělali reklamu firmě Tatra, zajišťovali jí obchodní kontakty 

a sjednali obchodní smlouvy. Roku 1959 vyjeli na druhou cestu. Doprovázeli je další dva 

lidé a pro další výpravu použili tentokrát dva vozy Tatra 805, kterými chtěli ujet trasu 

z Prahy do Tokia a zpátky za pět a půl let. O této cestě napsali knihy např. Obrácený 

půlměsíc, Tisíc a dvě noci nebo Světadíl pod Himalájem. Opět natočili několik filmů a 

pořízené fotografie z celé Asie byly k vidění na mnoha výstavách. Z důvodu 

normalizačního útisku, jim bylo dovoleno o výsledcích a poznání z výpravy vydat pouze 

tzv. Zvláštní zprávy, které se mohly dostat do rukou jen úzké skupině vědeckých 

pracovníků ČSAV a vládě. Byly totiž v rozporu s tím, co říkala média a vláda 

o společenských a ekonomických poměrech asijských zemí. Díky zprávě číslo 4, 

pojednávající o SSSR, se dostali na seznam nepřátel SSSR. Jiří Hanzelka byl nucen 

pracovat jako pomocný dělník. Vstoupil do KSČ, ale roku 1970 byl vyloučen za článek 

Hodina pravdy. Roku 1977 se přidal k signatářům Charty 77. Jiří Hanzelka zemřel 

v 82 letech na plicní embolii (Adamec 2009).  

Zdeněk Burian 

Zdeněk Burian se narodil roku 1905 v Kopřivnici. Studoval Akademii 

výtvarného umění, avšak musel studium ukončit, kvůli finančním problémům. Stal se 

ilustrátorem pražských nakladatelství. Vytvořil asi 14 tisíc obrazů a kreseb, ilustroval 

kolem 550 časopiseckých povídek, 600 knih. Ilustroval zejména dobrodružnou literaturu a 

cestopisy, později se zaměřil na kresby z oboru paleontologie a paleoantropologie. 

Jeho znázornění fosilních rostlin, živočichů a pravěkých lidí se objevilo v učebnicích 

i ve vědecké literatuře. Ilustroval sedm knih o pravěku (Šalek 2009). 
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Emil Zátopek 

Emil Zátopek je rovněž kopřivnickým rodákem, narodil se roku 1922. Studoval 

na Vyšší průmyslové škole chemické ve Zlíně. Pak navštěvoval vojenskou akademii a stal 

se vojákem z povolání. Emil Zátopek byl naším nejvýznamnějším atletem Československa, 

čtyřikrát vyhrál olympiádu a třikrát se stal mistrem Evropy. Povedlo se mu pět světových 

rekordů na mílových tratích a třináct na kilometrových. Největší úspěch sklidil 

na olympijských hrách roku 1952, kde se stal vítězem v běhu na 5 km, 10 km a 

v maratónu, přičemž každým vítězstvím vytvořil nový rekord. Třikrát byl prohlášen 

za nejlepšího sportovce světa, dále byl uznán za atleta světa 20. století v roce 1997 a o dva 

roky později byl vyhlášen českým olympionikem historie. V cizině měl přezdívku česká 

lokomotiva díky jeho stylu běhu s křečovitými grimasami v obličeji. Oženil se 

s oštěpařkou Danou Indrovou (Šalek 2009).  

Leoš Janáček  

Je všeobecně známo, že Hukvaldy proslavil hudební skladatel Leoš Janáček, který 

se na Hukvaldech narodil roku 1854. Tuto obec však ve 12 letech opustil z důvodu studií 

v Brně. Po ukončení studia ve slovanském učitelském ústavu se stal ředitelem kůru 

starobrněnského kláštera. Usoudil, že mu chybí hudební vzdělání, proto se přihlásil 

na varhanickou školu v Praze. Po jejím zdárném ukončení se rozhodl nastoupit 

na konzervatoř v Lipsku. V Lipsku však studium nedokončil, zkusil to i ve Vídni, ale 

nakonec se vrátil do Brna. V Brně byl redaktorem Hudebních listů, 

prvního moravského časopisu o hudbě, dále pořádal klavírní koncerty apod. 

Mezi jeho nejvýznamnější díla patřila opera Šárka, Lašské tance (ve kterých Janáček 

zdokumentoval lidové melodie rodného kraje), nejslavnějším dílem je opera Její 

pastorkyňa (po úpravách při představení v Praze neuspěla, větší ovace získala v zahraničí), 

opera Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, klavírní cyklus s názvem Po zarostlém 

chodníčku atd. Rodná obec pro něj byla inspirací, na Hukvaldy se vrátil těsně před svou 

smrtí, kde roku 1928 zemřel. Je však pochován v Brně. Sochař Hlavica již za jeho života 

vytvořil v parku nad obcí bustu. Obec, kterou nade vše miloval a často na ni vzpomínal, 

na jeho památku vtiskla do svého znaku lišku Bystroušku a lyru (Vojkovský 2006, 

Haškovec et al 2004). 
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Příborský rodák Sigmund Freud 

Psychoanalytik Sigmund Freud se narodil roku 1856 v Příboře.  V tomto městě 

dlouho nežil, roku 1859 se rodina přestěhovala do Vídně, protože se otci Freuda 

nedařilo v obchodování. Ve Vídni pak žil skoro celý život. Město Příbor naposled navštívil 

jako šestnáctiletý kluk, když přijel na prázdniny ke svému příteli.  Vystudoval lékařství a 

již během studia působil jako asistent v neurofyziologické laboratoři. Jeho první vědecká 

práce pojednávala o výzkumu nervových buněk.  Freud se stal roku 1881 lékařem, o rok 

později pracoval na psychiatrické klinice profesora T. Meynerta.  Byl prvním, kdo zjistil 

anestetické účinky kokainu, o kterých napsal dílo O látce koka. Oženil se roku 1886 a se 

svou ženou měl šest dětí. Dostal stipendium v Paříži u mistra hypnózy a odborníka 

na hysterii J. M. Charcota. S příčinou neurózy vystoupil před Spolkem vídeňských lékařů, 

ale neuspěl u nich. Po tomto neúspěchu se začal Freud sebeanalyzovat. Termín 

psychoanalýza byl poprvé použit roku 1896 v knize Výklad snů. Roku 1908 vznikla 

Vídeňská (pak Mezinárodní) psychoanalytická společnost. V této době napsal díla 

např. Zlomek analýzy případu hysterie, Vtip a jeho vztah k nevědomí.  

První mezinárodní psychoanalytický kongres se uskutečnil v Salcburku roku 1908. 

Během první světové války nepřestal pracovat, psal články a o psychoanalytické technice. 

Sepsal shrnutí 27 lekcí, které přednášel na Vídeňské univerzitě, do souboru s názvem 

Přednášky k úvodu do psychoanalýzy. V těžké části Freudova života vychází dílo Já a ono, 

v tomto díle zformuloval nový model psyché. U příležitosti psychoanalytikových 75. 

narozenin mu byla v rodném domě v Příboře zasazena pamětní deska od sochaře F. Juraně 

(příborský rodák), S. Freud se oslavy však nezúčastnil, trpěl rakovinou, poslal pouze 

děkovný dopis. Roku 1938 obsadilo Rakousko Německo a Němci dovolili Freudovi a 

jeho rodině opustit Vídeň a usídlit se v Londýně, kde i přes pokročilý věk a nemoc, stále 

pokračoval v práci. Zemřel roku 1939. Roku 1990 bylo příborské náměstí pojmenované 

na Freudovo, v jeho rodném domě bylo zřízeno muzeum Společností Sigmunda Freuda 

(slavnostně otevřeno roku 2006 prezidentem V. Klausem), dále se v Příboře na jeho počest 

pořádá Freudův folklórní festival apod (Žárský 2006).  



Monika Stošková: Lašská brána Beskyd 

2012  31 

4.2.8 Lašské nářečí 

Lašské nářečí se vyznačuje přízvukem na předposlední slabice, ve velké míře 

používá pouze krátké samohlásky. Rozlišuje písmeno i na úzké i a široké i (psané y), 

písmeno l střední l a tvrdé l (psané ł). Samohlásku Y používají ve výslovnosti po ž, š, ř, č a 

souhlásky s a z nikdy neměkčí. Příklady lašského nářečí: cosik= něco, čepaně= nádobí, 

fujať= sněžit, kajkery= kdekdo, meškať= bydlet, něskoro= pozdě, oryngle= náušnice, 

rajzovať= cestovat, šopa= kůlna, šanovať= šetřit (Krulikovský 2007, Kresta 2008).  

4.2.9 Speciality Lašské brány 

Štramberské uši mají příchuť perníku s medem a směsí koření. Tyto perníkové uši 

se mohou péct pouze na území města Štramberka. Toto privilegium výrobek získal 

ochrannou známkou EU. Uši se pečou podle pověsti na památku vpádu Tatarů na Moravu, 

kteří se utábořili na úpatí vrchu Kotouče v roce 

1241. Obyvatelé Štramberka prokopali 

hráz rybníka a vytopili jim tábor. V táboře prý 

jen zbyly pytle s uťatýma nasolenýma  ušima 

křesťanů. Štramberské uši se pečou tradičně 

v předvečer svátku Nanebevstoupení Páně. 

Ve Štramberku se vyrábí i pivo, nazývané 

Trubač, v Městském pivovaru Štramberk 

(obr. 16). Pivovar nabízí dva druhy – tmavý 

nefiltrovaný ležák flekovského typu a světlý 

nefiltrovaný ležák typu plzeňského. 

Specialitou obce Hulkvaldy jsou Hukvaldské koláče a Sklenovské preclíky. 

Preclíky mají ve Sklenově tradici již od 17. století. Obec má svůj minipivovar v části Dolní 

Sklenov, kde se vyrábí kvasnicové Hukvaldské pivo. 

V Příboru se pečou Příborské šifle podle receptu z počátku 20. století, jedná se 

o perníkové pečivo se značným podílem medu ve tvaru obdélníku, který má vyznačené 

čtverce k odlamování. Další dobrotou jsou čokoládové doutníky zvané Freudova neřest. 

Doutníky jsou vyráběny z hořké čokolády, která je jemně zkombinována s chilli kořením 

nebo pepřem. Název doutníků je odvozen od jména příborského rodáka S. Freuda, jehož 

Obr. 16 Městský pivovar ve Štramberku 

(originál 2012) 
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závislost na nikotinu mu byla osudnou. Další specialitou, která se v Příboru vyrábí a nese 

název Freuda – Příborská freudovka, je bylinný likér. Vyrábí se podle starého receptu 

likérky z konce 19. století. Mezi první degustátory likérky patřil otec S. Freuda 

(Propagační materiál 1). 

4.3 Technické zajímavosti 

4.3.1 Technické muzeum Tatra 

Historie výroby vozidel v Kopřivnici 

Výroba automobilů v Kopřivnici započala již v roce 1850, ve kterém se začaly 

vyrábět kočáry v budově Fojství Ignácem Šustalou. Rostoucí poptávka donutila majitele 

k rozšiřování výrobních kapacit, a proto se spojil se společností na hliněné zboží. Vzniklá 

společnost dostala název Schustala & Comp. Firma produkovala nejen osobní kočáry, ale 

i nákladní. Výroba kočárů trvala do roku 1919. Firma měla řadu vnitrostátních 

i mezistátních skladišť a filiálek například v Praze, Berlíně, Vídni, Ratiboři apod. Rozšíření 

výroby o kolejová vozidla v 80. letech 19. století bylo podníceno vybudováním železniční 

trati mezi Studénkou a Štramberkem. Výroba vagónů se stala opět věhlasnou, stejně 

jako předtím výroba kočárů. Roku 1891 se stala firma akciovou společností a I. Šustala 

zemřel. Jeho synové společnost 

po čtyřech letech prodali a postavili si 

firmu na výrobu vagónů ve Studénce. 

Nový název společnosti byl 

Nesselsdorfer Wagenbau-

Fabriksgesellschaft, A. G. 

(Kopřivnická vozovka, akciová 

společnost). Nejlepším železničním 

výrobkem společnosti byly dva 

motorové rychlíkové osobní vozy 

zvané Slovenská strela (obr. 17), vyrobené roku 1936. Maximální rychlost vozů činila 

150 km/h. Průměrná rychlost vozu mezi Prahou a Bratislavou byla 92,5 km/h. 

V současnosti je Slovenska strela vystavena před muzeem. Výroba automobilu začala roku 

Obr. 17 Slovenska strela před Technickým muzeem Tatra 

(originál 2012) 
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1897 konstruováním automobilu Präsident. Pro snadnější pochopení konstrukčních 

principů byl odkoupen automobil od K. F. Benze z Mannheimu, který sloužil jako vzor. 

Konstrukce automobilu vyšla okolo 40000 zlatých. O rok později automobil jel 

na vídeňskou výstavu, která se konala na oslavu padesátiletého výročí vlády císaře 

Františka Josefa I. Maximální rychlost vozu byla 22 km/h. Po výstavě byl věnován 

rakouskému Automobilovému klubu. Dnes je vystaven v Národním technickém muzeu 

v Praze. Kopie vozu je vystavena v Technickém muzeu v Kopřivnici. Roku 1900 byl 

vyroben první závodní automobil. Na přelomu 19. a 20. století se v Kopřivnici rozběhla 

sériová výroba automobilů. Nový název – Tatra, získaly automobily po zkušebních jízdách 

ve Vysokých Tatrách na Slovensku kolem roku 1919. Do 2. světové války firma vyráběla 

převážně vozy osobní, po válce se stala producentem hlavně nákladních vozidel. 

Technické muzeum v Kopřivnici původně vystavovalo svá vozidla v Lašském 

muzeu, založeném Emilem Hanzelkou. Roku 1967 přešly exponáty vozidel pod správu 

automobilky Tatra. Pro muzeum byla vystavena nová prosklená hala. O 30 let později se 

sbírky přestěhovaly do kulturního domu v centru města, kde jsou dodnes (Janík 2005, 

Hlušičková et al. 2002). 

Dnešní Technické muzeum Tatra  

V dnešním muzeu si návštěvník prohlédne asi šedesát exponátů osobních a 

nákladních vozidel, sbírky jsou doplněné o modely, motory, podvozky, trofeje 

ze sportovních soutěží, vícejazyčné videoboxy apod. Součástí Technického muzea je 

expozice Emila a Dany Zátopkových znázorňující jejich život a sportovní úspěchy. Emil 

Zátopek je kopřivnickým rodákem (internet 9). 

4.3.2 Továrna na sukna a vlněné zboží  

Továrna na sukna a vlněné zboží byla založena v letech 1846 – 1847 Ignácem 

Flussem v Příboře. Ze začátku se v továrně upravovalo sukno, pak byla vybudována vlastní 

soukárna a tkalcovna. Výroba se postupně zdokonalovala, do provozu byl zaveden první 

parní stroj (1860), potom mechanické tkalcovské stavy (1864), tiskařské stroje Rouleaux 

(1869). Budova továrny byla rozšířena o další objekty. V roce 1883 odkoupila firma 

továrnu na výrobu sukna Jana Rašky a zavedla v ní výrobu klobouků. Na přelomu 19. a 

20. století firma zaměstnávala okolo 400 zaměstnanců. Vyrábělo se 
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sukno a vlněného zboží se vším všudy, od přádelny přes mechanickou tkalcovnu, úpravnu, 

barevnu, prádelnu vlny, také výrobna pleteného zboží atd. Výrobky byly vyváženy 

např. na Balkán, do Asie a Jižní Ameriky. Některé objekty jsou dnes využity jako sklady, 

dílny a prodejny (obr. 18) (Hlušičková et al. 2003). 

 

Obr. 18 Budova Továrny na sukna a vlněné zboží dnes (originál 2012) 

4.3.3 Továrna na pletené zboží 

Továrna na pletené zboží vznikla v Příboře v části Klokočov 

jako pletárna A. Reisera a je tam dodnes. Jmenuje se a. s. Lonka Příbor. Pletárna byla 

založena přibližně v 80. letech 19. století. Punčochová výroba zde započala po roce 1882. 

Firma měla filiálky např. ve Štramberku, v Tylovicích, ve Vídni a po roce 1918 v Polsku, 

Maďarsku i na Balkáně. Výrobky např. hedvábné ponožky a punčochy byly vyváženy 

do Evropy, do Indie, Palestiny a Egypta. V roce 1928 pracovalo v pletárně v Klokočově 

400 zaměstnanců, celkově na všech pobočkách jich bylo 2500. O 20 let později roku 1948 

se stala firma součástí n. p. Moravskoslezské pletařské závody v Rožnově pod Radhoštěm 

(později se jmenoval Loana). V 70. a 80. letech 20. století byla budova pletárny 

modernizována (Hlušičková et al. 2003). 

4.3.4 Pivovar na Hukvaldech 

Pivovar na Hukvaldech je kulturní památkou. Byl vybudován kolem roku 1570 

nedaleko jihovýchodní strany náměstí. Areál byl vícekrát přestavěn, v současnosti je v něm 

stáčírna vína. Z původní podoby pivovaru se zachoval hlavní dvoulodní sklepní prostor se 
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čtyřmi poli křížové klenby, kterou nesou polosloupy a pilíře. Zachována také sýpka 

s trámovými stropy (Hlušičková et al. 2002). 

4.3.5 Větrný a vodní mlýn na Hukvaldech 

Oba mlýny stojí v obci Hukvaldy, v místní části Dolní Sklenov. Větrný mlýn je 

kulturní památkou, stojí na svahu kopce Vrchy (obr. 19). Mlýn 

je holandského typu, je zděný a nemá lopaty. Jeho výška je 

přes 11 m, vnější průměr při zemi má 7,5 m. Střechu má 

ze šindele. Před ním zde stál dřevěný mlýn, který byl 

v josefínském katastru z roku 1787 nazýván Klepáč. Údajně již 

v roce 1804 stál místo dřevěného mlýnu dnešní zděný. Mlýn se 

využíval do konce 19. století, potom byla většina zařízení 

rozebrána a lopaty byly uřezány. V dnešní době je mlýn 

soukromým rekreačním objektem. 

Vodní mlýn měl jedno kolo na vrchní vodu, které bylo uloženo v kamenné lednici. 

Vodní kolo mělo plechové zakřivené korce a bylo pohonem pro loupací stroj, čtyři válcové 

stolice, mlýnské složení a šrotovací kameny (Hlušičková et al. 2002). 

4.3.6 Vápenka a cementárna ve Štramberku 

Ve Štramberku byla vybudována první vápenka roku 1893 Jakubem Kohnem.  

Od roku 1929 se stali majiteli vápenky bratři Gutmannové, kteří vlastnili lom na Kotouči. 

Cementárna ve Štramberku byla založena v letech 1912 – 1913. V předválečné 

době, ve 30. letech 20. století, se v cementárně vyráběl speciální cement na stavbu 

pohraničních pevností. Po 2. světové válce patřil lom, vápenka i cementárna Vítkovickým 

železárnám. V 90. letech se stala majitelem vápenky a lomu společnost Kotouč Štramberk, 

která vápenec těží a zpracovává dodnes. Z původního areálu vápenky se zachovala 

šachtová vápenická pec, budova mlýna a zásobníků. Pec byla využívána pro pálení do roku 

1991, pak ještě sloužila tři roky jako zásobník pro mlýn. Kousek od pece se dochovaly 

malé zásobníky, od nichž vedla úzkorozchodná trať ke stanici Štramberk. Rovněž se 

dochovala trať i s železobetonovým mostkem (Hlušičková et al. 2004). 

Obr. 19 Větrný mlýn 

(originál 2012) 
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4.3.7 Rozhledna Bílá hora ve Štramberku 

Rozhledna stojí na stejnojmenném vrchu zvaném Bílá hora 

s 557 m n. m., který je složen z pískovců a jílovců karpatského flyše. 

Rozhledna byla postavena v roce 2000. Zvláštností této stavby je její 

moderní tvar podobný struktuře DNA (obr. 20). Výška rozhledny je 

43 m, přičemž vyhlídková plošina je umístněna ve výšce 26 m. 

Stavba slouží kromě vyhlídky také k telekomunikačním účelům a 

k pokrytí měst Kopřivnice a Štramberku televizním vysíláním. 

(Propagační materiál 7). 

4.3.8 Továrna na hliněné zboží v Kopřivnici 

Továrna na hliněné zboží byla založena Ignácem Raškou v letech 1811-1812. Roku 

1817 převzal továrnu jeho syn Jan Raška. Budova byla nejdříve dřevěná, Jan Raška pak 

nechal postavit budovy kamenné. Továrna měla dvě oddělení – čistírnu hlíny a malírnu, 

výrobnu keramiky s palírnou. V roce 1855 se stal majitelem továrny Adolf Raška (syn 

Jana).  Nový majitel začal v továrně vyrábět kachle, dlaždice a obkladačky, a také 

uměleckou majoliku. Majolika se proslavila v celém Rakousku-Uhersku. Za majitele 

Adolfa Rašky mladšího se vyráběla majolika ozdobných džbánů, váz, dóz a zdobila se 

konturovanou malbou doplňovanou zlatem. Od 90. let 19. století se výroba v továrně 

zaměřila na kachlová kamna. Od roku 1905 se stala továrna majetkem rodiny Šustalovy.  

První světová válka omezila výrobu. Během druhé světové války se v továrně vyrábělo, 

avšak v roce 1942 byla německými úřady zastavena výroba obkladaček, pak se výroba 

soustředila hlavně na výrobu kachlů. Továrna po válce změnila šest krát název. Její 

poslední název zněl: Moravské keramické závody – závod 05 Kopřivnice. V roce 1962 

byla továrna zlikvidována (Tichánek 1998).  

V bakalářské práci jsou popsány zajímavosti, se kterými se studenti seznámí během 

poznávacího zájezdu (exkurze). 

Obr. 20 Rohledna Bílá 

hora (originál 2012) 
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5 NÁVRH POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU 

Dvoudenní poznávací zájezd za zajímavostmi Lašské brány Beskyd je určen 

pro studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, oboru Geovědní 

a montánní turismus. 

5.1 Program zájezdu 

1. den: Odjezd od školy v 8h do Příbora. Ve městě se studenti projdou po malebném 

náměstí Sigmunda Freuda, které je součástí městské památkové rezervace. Vydají se 

po zastaveních naučné trasy. První zastavení bude v rodném domě S. Freuda, pak 

v kostelech Narození Panny Marie, sv. Kříže, sv. Františka a sv. Valentina. Posledním 

zastavením bude piaristický klášter z konce 17. století. Dalším městem, které navštíví, je 

Štramberk. Turistická stezka studenty zavede k Národnímu sadu, k jeskyni Šipce, projdou 

se po náměstí, Jaroňkovou uličkou s malebnými roubenými chalupami směrem 

ke Štramberské Trúbě, ze které je krásný výhled do kraje. Poté zamíří na rozhlednu Bílou 

horu, také do botanické zahrady a arboreta v bývalém lomu Dolní Kamenárka. Ubytování 

bude zajištěno v Ubytovně pod lesem v Kopřivnici. 

2. den: V 8h ráno odjezd z ubytování. První lokalitou, kterou studenti navštíví, bude 

středověký hrad Šostýn. Studenti se seznámí s historií Kopřivnice v Technickém muzeu 

Tatra, Šustalově vile a v Muzeu Fojtství. Po prohlídce muzeí nás autobus dopraví do obce 

Hukvaldy, kde navštívíme Památník Leoše Janáčka a hrad Hukvaldy. Příjezd do Ostravy 

kolem 19h. V případě zájmu většiny je možné zajistit lístky na festival Janáčkovy 

Hukvaldy, který se koná v Hukvaldské oboře (příjezd do Ostravy kolem 22h). 

Termín a cena zájezdu 

Termín: 23. – 24. 6. 2012 

Cena: 590 Kč 

Cena zahrnuje: přepravu klimatizovaným autobusem, nocleh v ubytovně. 
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5.2 Návrh trasy zájezdu 

Účastníky poznávacího zájezdu vyzvedne autobus na parkovišti před školou a vydá 

se na dálnici přes nájezd na Brno. Pak se výjezdem dostane na silnici 464, dále na silnici 

58 a budeme v cíli – v Příboru. Po prohlídce města a pamětihodností bude přejezd 

autobusem do Štramberka. Pojede na silnici Jičínská, pak po Československé armády, 

Štramberské a po silnici Závišice se dostane do Štramberka. Ze Štramberka se účastníci 

zájezdu vydají k večeru do Kopřivnice, kde budou ubytováni v ubytovně Pod Lesem. 

Autobus pojede po silnici Zauličí na silnici Štramberskou a pak odbočí doprava na Husovu 

a po 200 m opět odbočí doprava na silnici Komenského. 

Druhý den přejedou studenti ke zřícenině hradu Šostýna. Ke zřícenině se dostanou 

odbočením ze silnice Komenského doprava na silnici Pod Stadiónem, znovu odbočením 

doprava na silnici Husova, kterou se dostanou pod kopec zříceniny. Po procházce lesem a 

návštěvě zříceniny se autobusem dopraví do Muzea Fojtství po Husově silnici, kdy se 

na poslední křižovatce dá doleva na silnici Záhumenní, po asi 700 m studenti dojedou 

do muzea. Z Muzea Fojtství se pěšky projdou do Lašského muzea v Šustalově vile. 

Po prohlídce Šustalovy vily půjdou do Technického muzea Tatra. Odtud pak již zamíří 

autobusem na Hukvaldy po silnici Československé armády směrem na Obránců míru, 

na kruhovém objezdu pojedou dále po silnici Československé armády (480), pak odbočí 

na silnici Vlčovice (486), po které se dostanou až na Hukvaldy, které budou poslední 

zastávkou. Z Hukvald, po prohlídce hradu a Památníku Leoše Janáčka, pojedou zpátky 

do Ostravy. Z Hukvald se vyjede severozápadně po silnici 486, po asi 6 km bude odbočka 

doprava na Plzeňskou (silnice 58), pak nájezdem na Rudnou a po Rudné se studenti 

dostanou na 17. listopadu ke škole (obr. 21) (internet 10). 
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Obr. 21 Mapa trasy zájezdu (internet 11, upraveno) 

5.3 Návrh sortimentu a kvality služeb 

 Doprava 

Doprava je zajištěna autobusem SCANIA CENTURY s 51 místy k sezení u společnosti 

Vento line s. r. o. Autobus je klimatizovaný, má DVD, CD, 2x monitor, audio, GPS 

navigace, WC, lednici, kávovar, minibar, tónovaná dvojitá okna a komfortní polohovací 

sedačky (internet 12).  

 Ubytování  

Účastníci zájezdu budou ubytováni v Ubytovně pod lesem. Pokoje jsou dvou-, tří- a 

čtyřlůžkové se sociálním zařízením. V přízemí ubytovny je k dispozici recepce, společná 

kuchyň, prádelna, společenská místnost, bar s televizí a Wi-fi připojením (internet 13).  

 Stravování 

Stravování je během poznávacího zájezdu individuální. V každém městě bude možnost 

zakoupit si něco k jídlu. 

 Ostatní služby 

Během zájezdu bude k dispozici kvalifikovaný průvodce, jehož úkolem bude poskytnutí 

informací, zajištění bezproblémového průběhu zájezdu – bezpečnou a pohodlnou cestu 
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autobusem, ubytování, zakoupení vstupenek do objektů. V autobuse poskytne výklad 

o zajímavostech cílové oblasti. V případě jakéhokoliv problému se na něj můžete obrátit. 

5.4 Návrh časového plánu zájezdu 

Tab. 2 Časový plán zájezdu (internet 10) 

Den km 
Mezisoučet 

km 
Místo Příjezd Odjezd Poznámky 

1. - - 
Parkoviště 

VŠB - TU 
8:00 8:15 Nástup cestujících 

 40 40 Příbor 9:00 12:00 Prohlídka města 

 10 50 Štramberk 12:20 18:00 Prohlídka města 

 5 55 Kopřivnice  18:15 - 
Nocleh (ubytovna Pod 

Lesem) 

2. - - Kopřivnice - 8:00 Odjezd z ubytování 

 2 57 Kopřivnice 8:05 9:30 
Procházka po lese, 

zřícenina Šostýn 

 2 59 Kopřivnice 9:40 13:00 

Muzeum Fojtství, Lašské 

muzeum, Technické 

muzeum Tatra 

 10 69 Hukvaldy 13:15 18:00 
Prohlídka hradu a 

Památníku Leoše Janáčka 

 35 104 
Parkoviště 

VŠB - TU 
18:45 - Výstup cestujících. 
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5.5 Kalkulace ceny zájezdu 

Tab. 3 Kalkulace zájezdu (autor) 

Strava není zajištěna, během zájezdu je stravování individuální. 

Při kalkulaci zájezdu se počítalo s rizikem neobsazenosti (45 osob). Zájezd je pro 50 osob. 

Při kalkulaci zájezdu se nepočítalo s režijními náklady, protože zájezd je brán jako návrh 

poznávacího zájezdu. 

Cena zájezdu je bez DPH. 

5.6 Příprava průvodce 

První den vyjedeme v 8:15 z parkoviště VŠB – TU Ostrava a pojedeme do města 

Příbora, které bylo založeno ve 13. století. Příbor byl roku 1989 vyhlášen Městskou 

památkovou rezervací. Náměstí je převážně z doby renesanční a barokní. Uprostřed 

Služby 
Cena zájezdu 

pro 45 osob 

Cena zájezdu 

pro jednu osobu 
Poznámky 

Doprava 4 368 Kč 100 Kč 

Cena 40 Kč/1 km, + 

5 % objížďky, 

Cena zahrnuje 

poplatky na dálnici, 

parkovné, mzdu, 

ubytování a dietu 

řidiče 

Ubytování 11 250 Kč 250 Kč 

1 osoba/noc 250 Kč 

v Ubytovně pod 

lesem 

Služby průvodce 6 000 Kč 140 Kč 
1 den 3 000Kč, 2 

dny 6 000 Kč 

Propagační 

materiály 
4500 Kč 100 Kč 

Cena za materiály 

100 Kč 

Celkem: 26 118 Kč 590 Kč  
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náměstí stojí tři sochy, které měly pravděpodobně ochránit před morem (socha Panny 

Marie, sv. Rocha a sv. Floriána), vedle soch stojí 

kašna z konce 19. století. Památník S. Freuda byl vytvořen 

sochaři Z. Makovským a F. Navrátilem v roce 1969 

(obr. 22). Poté bude následovat prohlídka rodného domu 

Sigmunda Freuda, v němž strávil tři roky. Dům byl v roce 

2006 zrekonstruován a zachoval si původní podobu 

z poloviny 19. století. Po prohlídce rodného domu S. Freuda 

navštívíme několik kostelů. Prvním bude kostel Narození 

Panny Marie z 1. poloviny 13. století. Kostel byl původně dřevěný, pak byl přestavěn 

v gotickém slohu a v baroku doplněn o přístavby. Hlavní oltář kostela zdobí socha 

Příborské madony z 15. století. Druhým kostelem bude kostel sv. Kříže, který pochází 

z roku 1645. Třetí kostel se starým hřbitovem se jmenuje sv. Františka a byl postaven roku 

1622. Posledním kostelem v Příboře je krásný barokní kostel sv. Valentina, který byl 

původně dřevěný, ale mezi lety 1760-1766 byl podle návrhů rektora piaristické koleje 

přestavěn do dnešní podoby. Poslední zastávkou v Příboře bude piaristický klášter, jehož 

budova je z konce 17. století a sloužila jako Piaristické gymnázium. Později v budově sídlil 

učitelský ústav (v letech 1875-1938). V současnosti se v ní nachází muzeum, městská 

knihovna a umělecká škola (propagační materiál 8). Po procházce městem si lze 

odpočinout a načerpat síly například v restauraci hotelu U Freuda. 

Z města Příbora budou účastníci zájezdu dopraveni do nedalekého Štramberka 

zvaného také Moravský Betlém. Zde se projdou po Lašské naučné stezce Štramberkem, 

nejprve Národním sadem směrem k jeskyni Šipce, kde byly nalezeny doklady o pravěkém 

osídlení této oblasti – šipecká čelist neandertálského člověka. Od jeskyně Šipky půjdou 

k lomu Kotouč, kde se jim naskytne výhled na odtěženou část vrchu Kotouče. Po turistické 

stezce se dále vydají do Městské památkové rezervace Štramberka (od roku 1951), ve které 

jsou roubené chalupy z 18. a 19. století v ulicích Horní a Dolní Bašta a v malebné 

Jaroňkově uličce. Z podhradí půjdou na hrad Štramberk, ze kterého zbyla pouze věž zvaná 

štramberská Trúba a pozůstatky hradeb. Z Trúby je krásný výhled do kraje. Na místě 

dolního paláce stojí chata MUDr. Adolfa Hrstky (obr. 23), která slouží k odpočinku a 

občerstvení. Při stavbě chaty byla nalezena puklinová jeskyně Slámova sluj, která je však 

veřejnosti nepřístupná. Rozhledna na Bílé hoře má tvar struktury DNA a za pěkného počasí 

Obr. 22 Památník Sigmunda 

Freuda (originál 2012) 
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umožní vyhlídku na Beskydy a Jeseníky. Z rozhledny se 

studenti vydají do bývalého vápencového lomu Dolní 

Kamenárky, kde byla vytvořena v roce 1999 Botanická 

zahrada a arboretum. Nachází se zde kamenný labyrint 

s amfiteátrem starého lomu s teplomilnými a 

vápnomilnými rostlinami typickými pro oblast Štramberka. 

V poslední době zde dochází k průzkumům nově objevené 

propasťové jeskyně (Propagační materiál 4). Autobus 

odveze účastníky ze Štramberka na ubytování 

do Kopřivnice. Možnost večeře a posezení je v nedalekém Bowling centru (100 m 

od ubytovny).  

Druhý den začne procházkou po lese s úkolem nalézt zříceninu 

středověkého hradu Šostýna. Do dnešní doby se nejlépe zachovaly sklepy paláce 

s rekonstruovaným gotickým lomeným portálem. Poté bude následovat prohlídka Muzea 

Fojtsví (obr. 24), jehož budova je nejstarší v Kopřivnici a měla tu čest být u zrodu světově 

proslulé automobilky Tatra. Výroba automobilu 

totiž postupem času vzešla z prvotního nápadu 

Ignáce Šustaly sestrojit bryčku právě v budově 

fojtství, kde se narodil. V muzeu jsou vystaveny 

nálezy ze zříceniny Šostýna a další předměty spjaté 

s historií tohoto města. Z Muzea Fojtství půjdou 

účastníci zájezdu do dalšího muzea s názvem 

Lašské muzeum v Šustalově vile. Muzeum nabízí 

prohlídku keramických výrobků a kachlových kamen, která se vyráběla ve zdejší továrně 

na hliněné zboží do roku 1962. Dále ilustrace kopřivnického rodáka Zdeňka Buriana apod. 

Posledním muzeem, které v Kopřivnici navštíví, a nadchne zejména pány, bude Technické 

muzeum Tatra s expozicí vývoje automobilu nákladních, osobních, závodních, 

sportovních, ale i vojenských, také s cenami ze závodů, s expozicí olympioniků Emila a 

Dany Zátopkových (4. kapitola, propagační materiál 4). Občerstvit se v Kopřivnici lze 

například v pizzerii Olympia, která je kousek od Technického muzea (300 m). 

Obr. 23 Chata Dr. Hrstky (originál 

2012) 

Obr. 24 Budova Muzea Fojtství (originál 

2012) 
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Z Kopřivnice autobus odveze studenty do obce Hukvaldy, která je rodištěm 

hudebního skladatele Leoše Janáčka (1854-1928). Během cesty na Hukvaldy by měli 

po levé straně vidět větrný mlýn holandského typu, který stojí v části Dolní Sklenov a je již 

nefunkční. V Hukvaldech navštíví Památník Leoše Janáčka, kde Janáček žil pár let 

před svou smrtí. Prohlédnou si tento dům, který v letech 1999-2000 prodělal rekonstrukci 

(pod vedením Nadace Leoše Janáčka v Brně), s cílem navrátit domu podobu z doby, kdy 

v něm Janáček žil. V jednom z pokojů budou okouzleni 

některou ze skladatelových skladeb. Z Památníku studenty 

čeká trochu náročnější výšlap k hukvaldskému hradu. Projdou 

branou obory a půjdou touto krásnou zalesněnou přírodou se 

stoletými buky až k hradu. Cestou minou sochu lišky 

Bystroušky (mohou ji sáhnout na ocas a třeba jim splní přání), 

která zde stojí od roku 1959 (obr. 25), kdy ji u příležitosti 

prvního předvedení opery Lišky Bystroušky v amfiteátru 

obory, nechali umístit lesníci a myslivci ostravského kraje. 

Hrad pochází ze 13. století a naskytne pěkné výhledy 

do kraje. Po prohlídce hradu se odeberou zpátky k autobusu, pokud ovšem bude předem 

odhlasována účast na festivalu Janáčkovy Hukvaldy (koncert začíná v 18h), tak se 

na Hukvaldech ještě zdrží a návrat do Ostravy se opozdí (4. kapitola, Propagační materiál 

2).  

Tab. 4 Přehled ceny vstupného a otevírací doby (internet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) 

Den Památka 
Vstupné 

(pro studenty) 

Otevírací 

doba 

(v měsíci 

zájezdu) 

1. Rodný dům S. Freuda 20 Kč 
9 – 17 h  

(kromě pondělí) 

 

Štramberská Trúba 35 Kč 
9 – 19 h 

(denně) 

 Rozhledna Bílá hora 15 Kč 9 – 18 h 

Obr. 25 Socha lišky Bystroušky 

(originál 2012) 
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(kromě pondělí) 

 Botanická zahrada a arboretum Dolní 

Kamenárka 
zdarma 

10 – 17 h 

(kromě pondělí) 

2. 

Muzeum Fojtství 

Lašské muzeum 

Technické muzeum Tatra 

85 Kč 

(Okružní vstupenka= 

zvýhodněné vstupné) 

9 – 17 h 

(kromě pondělí) 

 

Památník Leoše Janáčka 
10 Kč 

(skupinová sleva) 

10 – 18 h 

(kromě pondělí) 

 

Hrad Hukvaldy 50 Kč 
9 – 18 h 

(kromě pondělí) 

Plánované vstupy celkem: 215 Kč 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce Lašská brána Beskyd seznamuje se základními údaji 

o této malebné turistické oblasti a přibližuje její atraktivnost. 

Ve druhé kapitole je vymezena poloha oblasti a definice, aby bylo jasné, co si 

pod názvem regionu představit. Dále se tato část práce zaměřuje na klima, pedologii a 

hydrologii, geomorfologii a geologii tohoto území. 

Třetí kapitola je zaměřená na historii, každé město má svou podkapitolu, která mu 

je věnována. Při sběru informací jsem zjistila, že historie těchto měst byla díky jejich 

vzájemné blízkosti podobná. Obec Hukvaldy a města Příbor a Kopřivnice patřila 

pod správu hukvaldského panství, proto byli jejich majitelé stejní. O jejich založení se 

zasloužil rod Hückeswagenu, jenž pocházel z jihozápadního Německa. Město Štramberk 

patřilo pod panství novojičínsko-štramberské. Jeho založení je spjato s moravským 

markrabětem Janem Jindřichem a pak s rodem z Kravař. V každém městě byly nalezeny 

archeologické nálezy, které jsou v práci zmíněny a dokazují osídlení území mnohem dříve. 

Nejvýznamnějším nálezem oblasti je čelist neandertálského dítěte, která byla 

objevena v 19. století v jeskyni Šipka ve Štramberku. Tato oblast s nejbližším okolím byla 

prohlášena za Národní přírodní památku. Přírodním památkám a přírodnímu parku, jenž se 

rozkládá na území Lašské brány, se věnuje čtvrtá kapitola spolu s kulturními a technickými 

zajímavostmi tohoto regionu. V kulturních zajímavostech je popsána historie hradů, muzeí 

s jejich expozicemi, je zde přiblíženo lašské nářečí s příklady lašských výrazů, dále jsou 

uvedeny tamní speciality. Kapitola je také věnována, podle mého názoru nejslavnějším 

osobnostem, které se v tomto turistickém regionu narodili. Nejznámější kopřivnické 

muzeum, jímž je Technické muzeum Tatra, je uvedeno v podkapitole technické 

zajímavosti. V této části jsou popsány podniky, které již neplní svůj účel, ale ve své době, 

dá se říct, proslavily města.  

Poslední kapitola je návrh poznávacího zájezdu. Zájezd je určen pro studenty oboru 

Geovědní a montánní turismus. Studenti absolvují dvoudenní zájezd, který je zaměřen 

zejména na památky kulturní, ale i přírodní a technické. Cílem tohoto zájezdu je 

předvedení teorie, o které se studenti učí ve škole. Myslím si, že oblast Lašské brány 

je pro exkurzi velmi vhodná a bude pro studenty přínosná. Oblast nabízí řadu památek, 
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které jsou v dobrém stavu. Muzea byla modernizována, zastavení naučných stezek jsou 

opatřeny informačními tabulemi.  

Při zpracovávání bakalářské práce pro mě bylo nejtěžší vybrat z množství památek 

ty nejvýznamnější, kterým se budu věnovat.  Jako vodítko mi posloužil propagační 

materiál – Průvodce Lašskou branou, aneb, Kopřivnicko, jak ho neznáte. 
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