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Popis 

Město Štramberk bylo založeno ve 14. století. Pro svou malebnost 

se mu přezdívá „Moravský Betlém“. Dominantou města je zřícenina 

hradu s věží zvanou Trúba, která dnes slouží jako rozhledna. Pro 

svůj starobylý ráz a unikátní soubor roubených chalup je Štramberk 

od r. 1951 Městskou památkovou rezervací. Městem vede Lašská 

naučná stezka (délka 6 km), která má 14 zastavení a představuje 

zajímavá historická a přírodní místa ve městě a okolí.   

Karta popisuje přístupnost hradu (Štramberské Trúby) a centra 

města (náměstí a nejbližší okolí).   

Přístupnost  

Vstup – přístup k hradu a náměstí   

Hrad 

❖ Hrad Štramberk (s věží Trúba) stojí na skalnatém kopci a přístup k němu je tedy obtížný.  

❖ Z náměstí je k hradu možné dojít 2 cestami: po schodech z levého rohu náměstí nebo cestou 

kolem kostela v pravé části náměstí a dále po ul. Kopec a Jaroňkova.  

❖ Cesta po schodech: betonové a kamenné schody (cca 90 schodů), šířka 60-100 cm a cca 100 m 

dlouhá, kameny vydlážděná cesta s velkými spárami.  

❖ Cesta kolem kostela: kamenná dlažba. Délka 500 m, šířka v průměru kolem 3 m.  

❖ Povrch obou přístupových cest je nerovný, příčný sklon až 5 %, podélný sklon až 20 %.  

Náměstí 

❖ Na náměstí je možné dojet autem.  

❖ Povrch přístupové komunikace: kočičí hlavy, nerovný terén, stoupání. 
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Zleva: Přístupová cesta k hradu po schodech a kolem kostela 

Vnitřní prostory – hrad  

❖ Před vstupem do areálu hradu je 29 schodů.  

❖ Přístup k pokladně je bariérový, 3 kamenné schody. Pokladna není vybavena indukční smyčkou.  

❖ Vstup na Trúbu je bariérový – před vchodem je turniket a 7 kamenných schodů, šířka vstupních 

dveří 86 cm.  

❖ Na vyhlídkový ochoz vede cca 160 schodů. Jedná se o točité schodiště se zábradlím s různě 

vysokými schodišťovými stupni z různých materiálů – dřevo, beton, železo, kámen. Šířka 

schodiště a trasy na ochoz je 91-115 cm, místy zúžení na 77 cm. 

❖ Odpočinková místa k sezení nejsou k dispozici. 

   

Zleva: Přístup k hradu, vstup do pokladny, vstup na Trúbu 

   

Schodiště uvnitř Trúby 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Venkovní prostory – náměstí  

❖ Náměstí se nachází ve svahu (sklon 9 %). Jeho střed má povrch ze zámkové dlažby.  

❖ Kolem náměstí je cesta s chodníkem, do kterého často zasahují předzahrádky restaurací nebo 

reklamní poutače. Není zde pěší zóna. 

❖ K dispozici jsou odpočinková místa k sezení. 

❖ Na náměstí navazují úzké uličky s kočičími hlavami nebo kamennou dlažbou bez chodníků, 

s větším podélným (více než 10 %) a místy i příčným sklonem. 

   

Bezbariérová toaleta  

Hrad 

❖ K dispozici je pouze běžné WC v areálu hradu.  

❖ Přebalovací pult není k dispozici.  

Náměstí 

❖ Na náměstí není žádné veřejně přístupné WC. 

Služby a vybavení  

❖ Na náměstí se nachází informační centrum. U vstupu jsou schody se schodišťovou plošinou. 

❖ Vstup do hradu s vodícím/asistenčním psem je možný po domluvě.  

❖ Možnost virtuální prohlídky Trúby na webu http://stramberskatruba.cz/cs/stramberska-

truba/virtualni-prohlidka.  

❖ Možnost parkování na náměstí, k dispozici pouze 1 vyhrazené parkovací místo. 

Datum zpracování: 11/2022 
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