Kopřivnice
Mladé a dynamické město, historicky spojené s výrobou slavné značky Tatra se nachází ve východní
části Česka a spolu se sousedním malebným Štramberkem, Freudovým Příborem a Janáčkovými
Hukvaldy vytvářejí pomyslnou Lašskou bránu Beskyd. Ačkoli je to území rozlohou malé, svou
nabídkou je velmi pestré a bohaté. Vyznačuje se půvabnou přírodou, vzácnými památkami a
turistickými zajímavostmi.

Památky a zajímavosti:
•

Technické muzeum Tatra - vzniklo v roce 1997 po transformaci
z původního Technického muzea Tatra. Na šedesát osobních a
nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují
podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje
ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu
zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné
videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů.

•

Expozice Emila a Dany Zátopkových - Kdo by neznal jméno
sportovce, který po více než 10 let udivoval svými výkony v
běžeckých disciplínách celý svět. Právě tomuto nejslavnějšímu
českému sportovci, několikanásobnému olympijskému vítězi a
také českému olympionikovi století Emilu Zátopkovi (19222000) a jeho ženě Daně (nar. 1922) je v prostorách
Technického muzea věnována rozšířená expozice, která byla
slavnostně, za účasti Dany Zátopkové, otevřena 17. září 2005.

•

Zřícenina hradu Šostýn - Na jednom ze zalesněných vrcholků
nad Kopřivnicí se nachází romantická zřícenina hradu ze 13.
století. V průběhu historie střídal různé majitele, v roce 1404
byl vypálen vojsky Vladislava Jagellonského a v roce 1467 je
uváděn jako pustý.
Z hradu se dochovaly poměrně rozsáhlé zbytky zdí především
obytné části hradu, gotické portály a terénní nerovnosti.
Dovede vás sem žlutá turistická i naučná stezka.

•

Rozhledna Bílá hora - Výstavbou víceúčelové věže na Bílé hoře se zařadily
Kopřivnice a Štramberk mezi jedny z mála míst Severní Moravy, která se mohou
pochlubit tak významnou dominantou jako je rozhledna. Rozhledna připomínající
symbol struktury DNA, tzv. spirálu života, vyrostla do třiačtyřicetimetrové výšky
na hranicích města Kopřivnice a Štramberk. Z množství cest, které vedou na Bílou
horu, je nejkrásnější Sluneční cesta zdobená znameními zvěrokruhu.

