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Výlet Nový Jičín 
Kopřivnice

Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho  
výletu, do Kopřivnice
Kopřivnice je malebné městečko, které leží pod 
zříceninou starobylého hradu Šostýna. I když 
první zmínka o Kopřivnici je až v zástavní listině 
císaře Zikmunda Lucemburského z roku 1437, 
dobu jejího založení předpokládáme již někdy ke 
konci 13. století. 

Roku 1850 zde byla založena řemeslná výroba 
kočárů a bryček, která dala základ pozdější au-
tomobilce TATRA. Roku 1897 zde byl vyroben 
první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku 
„President“.V roce 1812 byla založena továrna 
na majoliku a hliněné zboží. V roce 1948 byla 
Kopřivnice povýšena na město. 

Hlavní turistickou zajímavostí je v Kopřivnici 
Technické muzeum. V ojedinělých sbírkách 
muzea jsou zachyceny dlouhodobé výrobní tra-
dice města  
Před muzeem je umístěn expresní motorový 
vagón Slovenská strela. Uvnitř muzea pak  
můžete zhlédnout ucelenou přehlídku osobních  
i nákladních automobilů značky Tatra, vyráběných 
v Kopřivnici od roku 1897 až po současnost. 
Expozice je seřazena do pěti vývojových 
etap kopřivnické automobilky. Replika prvního 
kopřivnického automobilu „Präsident“ je jed-

ním z 52 vystavovaných osobních, sportovních  
a nákladních automobilů. Detailní seznámení  
s téměř 150letou historií kopřivnického závodu 
pak poskytuje návštěvníkům sedm audiovizuál-
ních boxů rozmístěných v jednotlivých sekcích 
expozice.

V muzeu najdeme také Síň slávy olympijských 
vítězů Emila a Dany Zátopkových.  

V Kopřivnici dále můžeme navštívit Muzeum 
Fojtství, které je rodným domem Ignáce Šustaly, 
zakladatele kočárkovny (pozdější Tatry), který zde 
roku 1850 zahájil první řemeslnou výrobu lehkých 
kočárů a bryček. 
V letech 1985 - 1990 byl objekt rekonstruován  
a v současnosti je zde instalována stálá expozice 
věnovaná jak I. Šustalovi, tak dalším významným 
kopřivnickým rodákům. V podkrovní části budovy 
je výstavní síň, kde jsou pořádány pravidelné 
výstavy. 

Okruh kolem Kopřivnice vytváří Lačná naučná 
stezka, na jejíž 17km trase najdeme spoustu 
zajímavých míst. Trasa stezky začíná na nádraží 
ČD v Kopřivnici u informační tabule nádraží ČD  
v Kopřivnici, která informuje o celé trase stezky,  
o jejích parametrech.

Z přírodních zajímavostí stojí za návštěvu Červený 
kámen, Raškův kámen a přírodní památkou je 
pak vápencový skalní útes Váňův kámen.

Kopřivnice nabízí také četné možnosti sportovního 
vyžití, je zde koupaliště, krytý bazén, přehradní 
nádrž, tenisový areál, házenkářský stadión, letní 
stadión s plochou dráhou, lyžařská sjezdovka, 
trať pro běžecké lyžování, zimní stadión, minigolf 
a bowling.




