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Z  miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej podróży, 
do Štramberka, przez gminę Rybí.

Gmina Rybí jest położona na wschód od miasta Nový 
Jičín, zaledwie 5,5 km. Zbiegają się tu trzy drogi z kie-
runków Nový Jičín, Kopřivnice i Štramberk. Najbardziej 
znaczącym zabytkiem gminy Rybí jest kościół Nalezení 
sv. Kříže /Odnalezienia św. Krzyża/.
Z gminy Rybí wyruszamy dalej w kierunku Štramberka.
Štramberk to malownicze miasteczko w podgórzu Bes-
kidów, które nazwane zostało Morawskim Betlejem.  
Dominantą miasta i całej okolicy są ruiny zamku 
Štramberk z wieżą w kształcie walca nazywaną Trúba  
/Trąba/.
Gotycka wieża zamku z zabudowaniami i przylegają-
cymi fortyfikacjami należy do Zabytków Kultury Naro-
dowej. Fortyfikacje miejskie są oryginalne i wskazują na
pierwotny rzut poziomy zamku. Mur zamkowy na półno-
cy nawiązuje do fortyfikacji zamku i kształtem nieregu-
larnego pięcioboku określa pierwotne granice miasta. 
W Štramberku dalej można znaleźć Muzeum Zdeňka 
Buriana. W trakcie sezonu turystycznego są tutaj or-
ganizowane wystawy tematyczne dotyczące dzieła  
artysty, w pozostałych miesiącach muzeum służy 
jako galeria miasta i organizowane są tutaj wystawy 
miejscowych amatorskich malarzy i rzeźbiarzy, a co 
roku otwierana jest tu wystawa szopek betlejemskich. 
Do dalszych ciekawostek należy wieża widokowa Bílá 
hora /Biała Góra/. 

Ta wielofunkcyjna wieża znajduje się na pograniczu 
między miastami Kopřivnice i Štramberk. 
Z całą pewnością warto zwiedzić Botanickou záhradu 
a arboretum /Ogród Botaniczny i Arboretum/, które 
znajduje się na terenie starego kamieniołomu kalcytu. 
Dlatego, że sadzenie pierwszych roślin w arboretum 
odbywało się w 1999 roku, może być dla niektórych 
laików jak na razie tak ciekawe i atrakcyjne. Miłośników 
przyrody jednak z pewnością zainteresuje kamienny 
labirynt z amfiteatrem starego kamieniołomu, nowo od-
kryta przepaść – jaskinia, czy licznie odwiedzane ścieżki 
alpinistyczne na niektórych ścianach. 
Na rynku, pod schodami na zamek Trúba znajduje się 
Aqua Terra – miniogród zoologiczny, który jest stałą 
wystawą zwierząt z akwariów i terrariów, oraz najwięks-
zym słodkowodnym akwarium w Štramberku. Można tu 
oglądać płazy z całego świata, ryby z jezior afrykańskich, 
piranie i inne duże ryby z dorzecza Amazonki. 
Warto też zwiedzić Národní sad na Kotouči (teraz Ná-
rodní přírodní památka Šipka) /Narodowy sad na Ko-
touču; Narodowy zabytek przyrody Šipka/. Najważ-
niejszym miejscem Sadu Narodowego na północnym 
stoku Kotouča są Jeskyně Šipka /Jaskinia Strzałka/. Ta 
Štramberk wsławiła dzięki odkryciom archeologicznym 
kości zwierząt prehistorycznych, ale przede wszystkim 
przez znalezienie ułamku dolnej szczęki dziecka nean-
dertalczyka. 
Štramberk rozsławiły także „Štramberské uši” /uszy 
sztramberskie/. W dawnych czasach miasto było oble-
gane przez Tatarów, którzy wziętym do niewoli lub zabi-
tym wrogom ucinali uszy. Miejscowi mieszkańcy przed 
nimi uciekli na górę Kotouč a dlatego, że zaczął padać 
deszcz i wezbrały wody, najeźdźcy utonęli. Od wtedy, 
dzień przed Wniebowstąpieniem Pańskim odbywa się 
wielka uroczystość, przypominająca owo wydarzenie,  
i pieczone są uszy sztramberskie. 

Swe zainteresowania sportowe realizować może każ-
dy ze zwiedzających w miejskiej dzielnicy Libotín, gdzie 
pod lasem, w spokojnej i przyjemnej atmosferze wybu-
dowany został stylowy basen, który  uroczyście otwarto 
już w 1938 roku. Dziś gościom zrekonstruowany areał 
oferuje nowy basen, mały basen dla dzieci, boisko do 
siatkówki, kort tenisowy, ognisko, możliwość obozo-
wania pod namiotami i przyjemny pub z posiedzeniem 
na zewnątrz. W pobliżu areału znajduje się źródło wody 
żelazistej. 
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