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Opis
Miasto Štramberk zostało założone w XIV wieku. Ze względu na
swą malowniczość bywa nazywane „Morawskim Betlejem”.
Dominantą miejscowości są ruiny zamku z wieżą o nazwie Trúba,
która dzisiaj służy jako punkt widokowy. Z uwagi na swój
historyczny charakter oraz unikalny kompleks drewnianych chat,
Štramberk został w 1951 r. wpisany na listę miejskich rezerwatów
zabytków. Przez miasto prowadzi ścieżka dydaktyczna o nazwie
Lašská naučná stezka (długość 6 km), która składa się z 14
przystanków i przedstawia interesujące z historycznoprzyrodniczego punktu widzenia punkty w mieście oraz jego okolicach.
Karta opisuje dostępność zamku (Štramberskiej Trúby) oraz centrum miasta (rynek i najbliższa
okolica).

Dostępność
Wejście – dostęp do zamku i rynku
Zamek


Zamek Štramberk (z wieżą Trúba) stoi na skalistym wzgórzu, dostęp do niego jest zatem
utrudniony.



Z rynku do zamku można dojść 2 drogami: po schodach z lewego rogu rynku lub trasą wokół
kościoła w prawej części rynku i dalej po ul. Kopec i Jaroňkova.



Droga po schodach: betonowe i kamienne schody (około 90 schodów), szerokość 60-100 cm i
długość ok. 100 m, droga wybrukowana kamieniem z dużymi szczelinami.



Droga wokół kościoła: bruk kamienny. Długość 500 m, szerokość średnio około 3 m.



Nawierzchnia obu dróg dostępu jest nierówna, nachylenie poprzeczne do 5%, nachylenie
podłużne do 20%.

Rynek


Na rynek można dojechać samochodem.



Nawierzchnia drogi dojazdowej: kocie łby, nierówny teren, wzniesienia.

Od lewej strony: Dojście do zamku po schodach i wokół kościoła

Obszary wewnętrzne – zamek


Przed wejściem do kompleksu zamkowego znajduje się 29 schodów.



Dostęp do kasy z barierami architektonicznymi, 3 kamienne schody. Kasa nie jest wyposażona w
pętlę indukcyjną.



Wejście na wieżę Trúba z barierami architektonicznymi, przed wejściem znajduje się turnikiet i 7
kamiennych schodów, szerokość drzwi wejściowych 86 cm.



Na galerię widokową prowadzi ok. 160 schodów. Schody kręcone z poręczą o różnej wysokości
stopni wykonanych z różnych materiałów – drewno, beton, żelazo, kamień. Szerokość klatki
schodowej i trasy na galerię wynosi 91-115 cm, miejscami zwężenie do 77 cm.



Brak miejsc odpoczynkowych.

Od lewej strony: Dojście do zamku, wejście do kasy, wejście na wieżę Trúba

Klatki schodowe wewnątrz wieży Trúba

Obszary zewnętrzne – rynek


Rynek znajduje się na zboczu (nachylenie 9%). Jego środek ma nawierzchnię z kostki brukowej.



Wokół rynku znajduje się droga z chodnikiem, na którym są często umieszczone ogródki
restauracyjne lub tablice reklamowe. Nie ma tu strefy ruchu pieszego.



Dostępne miejsca odpoczynkowe.



Z rynkiem połączone są wąskie uliczki z kocimi łbami lub brukiem kamiennym bez chodników, o
większym nachyleniu wzdłużnym (ponad 10%) i miejscami także poprzecznym.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych
Zamek


Dostępne tylko standardowe WC w kompleksie zamku.



Brak przewijaka.

Rynek


Na rynku nie ma żadnej publicznie dostępnej toalety.

Usługi i wyposażenie


Na rynku znajduje się centrum informacji. Przy wejściu mieszczą się schody z platformą
schodową.



Wejście na zamek z psem przewodnikiem/asystentem możliwie po wcześniejszym uzgodnieniu.



Możliwość
wirtualnego
zwiedzenia
wieży
zamkowej
Trúby
http://stramberskatruba.cz/cs/stramberska-truba/virtualni-prohlidka.



Możliwość zaparkowania na rynku, dostępne tylko 1 wydzielone miejsce parkingowe dla osób
niepełnosprawnych.
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