Významná data města
1313 podle nejstarší známé písemné zmínky král Jan Lucemburský povoluje městu
vybírat mýto, Nový Jičín se tak stává poddanským městem
1373 majitelé města a panství Vok III. a jeho syn Jan z Kravař dali Novému Jičínu
právo odúmrti (právo dědit), povolili mu výroční trhy a určili výši městské daně
1503 při požáru shořelo dřevěné město, vzniká nové, kamenné
1533 začala přestavba renesančního zámku Žerotínů, trvala do roku 1541
1558 Nový Jičín se osamostatnil a stal se městem komorním
1593 Městská samospráva se přesouvá do opraveného zámku Žerotínů
1563 purkmistr Ondřej Řepa z Greifendorfu staví na náměstí jako rodinné
sídlo renesanční dům s arkádami, později známý pod názvem Stará pošta
1613 v jihovýchodním koutu hradeb u farního kostela byla postavena Farská bašta
1620 povýšení Nového Jičína králem Fridrichem Falckým na město královské
1621 bitva u Nového Jičína (španělské vojenské oddíly císařské katolické
habsburské posádky s protestantským vojskem markraběte Jana Jiřího Krnovského)
1624 Nový Jičín ztrácí svou svobodu, stává se městem poddanským olomouckých jezuitů
1630 založen cech kloboučníků, konec 17. a počátek 18. století – morové epidemie
1768 velký požár města, shořelo na 455 domů, fara a kostel
1773 zrušení řádu jezuitů
1775 Marie Terezie vrací Novému Jičínu svobodu a prohlašuje za město municipiální
1790 v domě č. 29 se ubytoval polní maršál Gideon Ernest Laudon a 14. 7. zde náhle zemřel
1799 do města přichází rodina Hückelů, zakladatelů kloboučnické tradice Nového Jičína
1817 v Novém Jičíně započata výroba kočárů, bryček označovaných jako „Nojtičanky“
1850 Nový Jičín – sídlo okres. hejtmanství, berního úřadu, okres. a krajského úřadu
1867 Jan Hückel staví největší továrnu na výrobu klobouků v rakouské monarchii
1874 vznik státní tabákové továrny
1879 Josef Rotter začal vyrábět kočárové svítilny, vznik továrny na svítidla
1880 město je spojeno se světem železničním spojením
1918 vznik samostatné Československé republiky
1938 Nový Jičín byl připojen k Německu Adolfa Hitlera
1953 slavnostní otevření Muzea Kravařska v Žerotínském zámku
1967 vznik Městské památkové rezervace Nový Jičín
1993 uskutečnila se první městská slavnost v Novém Jičíně
2001 Nový Jičín získal ocenění Historické město roku a stal se nositelem Ceny za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.
2011 otevření Návštěvnického centra Nový Jičín - město klobouků s expozicí klobouků
2014 otevření expozice Generál Laudon v Návštěvnickém centru Nový Jičín - město klobouků
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Loučka – leží na východním úpatí
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Starojického kopce, vzdálena asi 1 km od
Nového Jičína na západ ve směru na Hranice. Loučka je součástí Nového Jičína od
1. 1. 1975.

Straník – obec rozkládající se v údolí
tvořeném potokem Straník a ležící jižním
směrem od města. Integrován k Novému
Jičínu k 1.1.1979.

Žilina – leží na říčce Jičínce v sousedství Nového Jičína, podél silnice na
Frenštát pod Radhoštěm. Obec se sloučila
s Novým Jičínem k 1. 1. 1966.
SYMBOLY MĚSTA
POLOHA
Město Nový Jičín leží v severovýchodní
části České republiky, v malebné kotlině
na jižním okraji Moravské brány. Rozkládá
se na levém břehu řeky Jičínky, na straně
východní se blíží k Podbeskydské pahorkatině. Městem protéká říčka Jičínka
a potok Grasmanka.
zeměpisná šířka: 49° 35´
zeměpisná délka: 18° 0´
střední nadmořská výška: 284 m n. m.
(Masarykovo nám.)

Městský znak
Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce 14. století.
Polovina zavinuté střely držená v lokti
pokrčenou rukou odkazuje na rod pánů
z Kravař. Teprve později se ustálily barvy
a přibyla oblaka, z nichž ruka vyniká. Znakem Nového Jičína je červený štít, v němž
ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely.

KLIMA
Průměrná roční teplota: 7,8° C
Průměrné roční srážky: 760 mm
Rozloha: 4 478 ha (44 km2)
Počet obyvatel.: 24 285 (k 30. 4. 2012)

MĚSTSKÉ ČÁSTI

Bludovice – údolní ves při říčce
Zrzávce ležící na jih od Nového Jičína ve
směru na Valašské Meziříčí. Sloučena s Novým Jičínem k 1. 1. 1974.
Kojetín

– horská obec, která se
rozkládá v sedle mezi Svincem a Starojickým kopcem, vzdálená 4 km na jih od
Nového Jičína. Součástí Nového Jičína
od 1. 1. 1974.

Městský prapor
Konečný vzhled městského praporu byl
vybrán městským zastupitelstvem 21.
listopadu 1996 ze čtyř návrhů, které pro
město zpracoval pan Jan Zemánek s použitím prvků historického znaku města.
List tvoří červená žerďová část s polovinou
zavinuté střely, vlající část je bílá se zeleným svislým vlnkovitým pruhem se třemi
prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy.
Zelený pruh na středu přiléhá k bílé zavinuté střele.
Prapor byl schválen podvýborem pro heraldiku a následně Poslaneckou sněmovnou
a 18. listopadu 1997 byl slavnostně předán
Pavlu Wesselému, starostovi města, z rukou Miloše Zemana, předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.

HISTORIE MĚSTA
O názvu Nového Jičína existuje několik
pověstí. Dle jedné z nich bylo město pojmenováno podle udatné dcery majitele
starojického hradu Jitky, která se kvůli
záchraně malého chlapce pustila do boje
s medvědem. Před rozzuřeným zraněným
zvířetem ji zachránil pastýř, její budoucí
manžel. Na místě, kde byla zachráněna,
nechala Jitka postavit kapličku. Vedle ní
pak její manžel postavil lovecký zámek, věnovaný Jitce, tedy Jitčin, později Jičín. Jiná
teorie jméno města odvozuje od slovanského slova dik, divoký kanec, který se na
tomto území vyskytoval v hojném počtu.
Odtud zprvu Dičín, později Jičín.
Vůbec první písemná zpráva o městě
pochází však až z roku 1313, kdy Jan Lucemburský udělil městu právo vybírat ve
svých zdech mýto. V té době patřilo město
i se starojickým panstvím pánům z Kravař.
V roce 1373 dali páni z Kravař Novému Jičínu právo odúmrti, povolili výroční trh a
dali základ městského znaku – zavinutou
střelu, kterou drží ruka ozbrojence. V jejich
držení bylo město až do roku 1434. Do
dějin města se výrazně zapsali Žerotínové,
od roku 1500 noví majitelé města. Jejich
zásluhou se začalo s výstavbou kamenného podloubí a měšťanských domů na
náměstí, neboť až do zničujícího požáru
v roce 1503 bylo město dřevěné. Nový Jičín bohatl vyhlášenou soukenickou výro-

bou a roku 1558 se po odchodu Žerotínů
vykoupil z poddanství a stal se městem
komorním. Roku 1620 král Bedřich Falcký
město povýšil na město královské. Třicetiletá válka přinesla obyvatelům nebývalé
útrapy. O rok později se u Nového Jičína
odehrála velká bitva, při níž bylo město
obsazeno protestantským vojskem knížete Jana Jiřího Krnovského a na předměstí
pobito na 500 neapolských vojáků. Velké
barokní požáry z let 1768 a 1773 těžce
zasáhly celé město, zakrátko však povstal
Nový Jičín do své další podoby. Město se
stalo sídlem krajského soudu, vybudování
císařské cesty přineslo spojení se světem
a rozvoj průmyslu a obchodu. V polovině
19. století se do města vrátili Židé, vznikají
velké textilní továrny a zanedlouho také
továrny na výrobu klobouků. Dodnes se
Nový Jičín nazývá městem klobouků.
V posledních letech se město odělo do
nového hávu, nejočividnější změny ocení
turista právě v historickém centru.
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TURISTICKÉ
ATRAKTIVITY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Říká se, že novojičínské náměstí náleží
k nejkrásnějším na sever od Alp. Vedle sebe
se snoubí architektura několika staletí. Pravidelnou čtvercovou osnovu místu vtiskli
již jeho zakladatelé. Na první pohled nás
okouzlí malebné loubí v přízemí měšťanských domů, která v minulosti sloužila jako
místa pro obchodníky. Odtud se vcházelo
do mázhauzů domů, které měly v mnoha případech výsadu šenkovního práva
a v minulosti sloužily taktéž jako zájezdní
hostince. S výstavbou loubí se začalo po
požáru r. 1503, který zničil původní dřevěné
domy. Renesanční a barokní domy, které
na jejich místě vyrůstaly během 2. pol. 16.
století, zničily další velké požáry v 18. století.
Jejich následná přestavba byla již ovlivněna
klasicismem a historismem.
1

MOROVÝ SLOUP A KAŠNA
Na paměť velkého moru z roku 1680
byl uprostřed náměstí, tedy místě, kde
se dle pověsti kupily hromady mrtvých,
postaven morový sloup se sochou Panny Marie a světci Janem Nepomuckým,
sv. Rochem, sv. Floriánem a Janem Sarkandrem. Největší zvědavost turistů
ale vyvolává spící postava palermské
poustevnice sv. Rozálie, která sní ve své

jeskyni svůj nekonečný sen. Trnem v oku
mnohých Čechů bývala v minulosti socha Tančících sedláků od Franze Barwiga
z roku 1929. Důvod je nasnadě – způsobil
to jejich německý kravařský kroj. Původně měla socha stát v městských sadech,
radnice nakonec rozhodla o jejím umístění na náměstí a dnes patří k neodmyslitelným symbolům města.
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FONTÁNA ČASU

RADNICE

Novým prvkem na náměstí je vodní dílo
zvané Fontána času. Devět vodotrysků je
naprogramováno podle hodin na radniční
věži tak, že v každou čtvrt, půl, tři čtvrtě
a celou hodinu se spustí trysky, které tvoří
jakýsi druh „vodního orloje“ či „vodního
divadla“.
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SOCHA SVATÉHO MIKULÁŠE

LAUDONŮV DŮM

Po více než 100 letech se na náměstí vrátila replika sochy sv. Mikuláše, patrona obchodníků, dětí a také Nového Jičína. Jejím
současným autorem se stal akademický
sochař Jiří Finger. Atributy tohoto světce
jsou jablka a bible. Novojičínský sv. Mikuláš drží bibli v levé ruce tak, že ji naklání
k misce s čistou vodou, jablíčka se mu
rozkutálela po ploše kolem kašny. Legenda mluví o třech měšcích se zlatými mincemi, které Mikuláš vhodil
uprostřed noci otevřeným
oknem do domu zadluženého kupce, čímž
uchránil jeho tři dcery
před otroctvím. Tyto
tři měšce symbolizují
právě bronzová jablíčka
v nadživotní velikosti.
Svatý Mikuláš tak nyní
dohlíží na poklidný chod
života v Novém Jičíně.

Návštěvnické centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín
tel. 556 711 888
www.mestoklobouku.cz
Návštěvnické centrum sídlí na Masarykově náměstí v tzv. Laudonově domě,
jehož součástí je také Turistické informační centrum, galerie, prodejna klobouků
a stylová kavárna. Největším lákadlem
Návštěvnického centra jsou interaktivní
expozice. V první z nich odhalíte kouzlo
vzniku klobouku od prvotně získané suroviny až po ﬁnálně ozdobený výrobek,
poznáte historii kloboučnictví, vyzkoušíte
klobouky živě i interaktivně. Na funkčních
strojích Vám bude předvedeno tvarování
pokrývek hlavy a lisování minikloboučků, který si následně můžete dozdobit
v multifunkčním ateliéru. Druhá expozice
je věnovaná generálu Laudonovi, který
v Novém Jičíně, v měšťanském domě
č. 45, roku 1790 zemřel. Součástí expozice je dětská herna, interaktivní, animační
a doprovodné programy.

Masarykovo nám. 1, Nový Jičín
tel. 556 768 222
www.novyjicin.cz
V roce 1501 darovali majitelé města, pánové ze Žerotína, městu svobodný dům ke
zřízení radnice, který se stal jedním z nejvýraznějších domů na náměstí. Radnice je
ozvláštněná věží s hodinami a ochozem.
Do nynější novorenesanční podoby byla
přestavěna v letech 1929 –1930. Je sídlem
Městského úřadu Nový Jičín.
6

DŮM U ZELENÉHO STROMU
Masarykovo nám. 10, Nový Jičín
Dům U Zeleného stromu je pravděpodobně nejstarší hostinec ve městě. Obec
jej koupila pro ubytování vojáků v roce
1721. V roce 1787 zde přespal císař Josef
II. na své cestě za carevnou Kateřinou II.
Tuto událost na průčelí budovy připomíná
pamětní deska.
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DŮM U ZLATÉHO JELENA

STARÁ POŠTA

DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA

Masarykovo nám. 12, Nový Jičín
Jeden z nejstarších hostinců ve městě
vznikl v roce 1724. Na počátku 19. století
se proměnil v kavárnu a roku 1845 zde
posvačil arcivévoda František Karel, otec
budoucího císaře Františka Josefa I. Historizující průčelí budovy je opět dílem architekta Hugo Bluma z roku 1913.

Městské kulturní středisko
Masarykovo nám. 20, Nový Jičín
tel. 556 701 853
www.mksnj.cz
Jednou z nejkrásnějších budov na náměstí
je renesanční dům zv. Stará pošta z r. 1563
charakteristický dvěma arkádami. Původně měly být arkády obráceny do dvora,
italští stavitelé je však otočili za sluncem,
na náměstí. V letech 1787-1852 zde byla
zřízena dědiční pošta. Jejím hostem byl
známý generál M. I. Kutuzov a ruský car
Alexandr. Právě tento dům dokládá bohatství novojičínského purkmistra a jeho
stavitele Ondřeje Řepy, který původně
zamýšlel obrátit arkády do dvora, italští
stavitelé je však otočili za sluncem, na náměstí. Dnes je budova Staré pošty sídlem
Městského kulturního střediska a pořádají
se zde výstavy a jiné kulturní akce.

Masarykovo nám. 42/26, Nový Jičín
Půvabná rokoková fasáda domu pochází z roku 1913. Jejím autorem je jeden
z nejslavnějších novojičínských architektů
Hugo Blum. Úprava fasády ve stylu druhého rokotaje doplněna nikou se sochou anděla. Mezi zajímavosti domu nepochybně
náleží skutečnost, že lékárna, kterou v této
historické budově najdete, zde sídlí nepřetržitě již od roku 1716.
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DŮM U ČERNÉHO ORLA
Masarykovo nám. 28/17, Nový Jičín
Původně renesanční šenkovní dům pochází
z druhé poloviny 16. století. Mezi jeho
významné majitele patřil např. soukeník
a někdejší purkmistr Nového Jičína Zachariáš
Gärtler, který jej koupil v r. 1672. V r. 1689 se
dům stává majetkem významné novojičínské
rodiny Czinglerů. Majitelem domu byl později také krásnobarvíř Johann Georg Schindler,
jeden z nejbohatších novojičínských měšťanů první poloviny 18. století. V r. 1722 se
mu zde narodil syn Anton Dominik, pozdější
vynikající teolog. Od r. 1850 jsou osudy domu
spojeny s druhou městskou lékárnou, kterou
zde založil Franz Kraus. Lékárna zvaná U Černého orla byla rodinou Krausů provozována
až do r. 1945 a pod stejným názvem slouží
dům lékárenským účelům dodnes.
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PRÁVOVÁREČNÝ DŮM
Masarykovo nám. 40/24, Nový Jičín
Jen o několik dalších kroků se neopomeneme zastavit u právovárečného domu,
kde se nachází v prvním patře malba pocházející z r. 1733. O tom, že byl tento dům
obdařen právem vařit a čepovat pivo, vypovídá první zmínka z r. 1592.

12

ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK
Muzeum Novojičínska, p.o.
28. října 12, Nový Jičín
tel. 556 701 156
www.muzeumnj.cz
Původně opevněný dům z konce 14.
století byl mnohokrát přestavován. Jeho
jádrem je jihozápadní nároží ukrývající
v sobě majestátní kamenný dům ve městě. Jako další stavby vznikly pozdněgotický
palác z konce 15. století a raněrenesanční
stavení Viktorina ze Žerotína z počátku 16.
století. Z tohoto období pochází rovněž
stavba renesančních koníren na 1. zámeckém nádvoří. Hlavní velké stavební úpravy
byly prováděny za Bedřicha ze Žerotína
a jeho manželky Libuše z Lomnice v letech
1539–1541. Po odchodu Žerotínů z města
roku 1558 zámek svou rezidenční funkci
trvale ztratil a sloužil správním a hospodářským účelům. Nyní zde sídlí Muzeum
Novojičínska, jehož expozice poskytují

přehled o vývoji kloboučnické módy a historii města. V historických sálech zámku se
pořádají také pravidelné muzejní výstavy.
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KAVÁRNA PRAHA
Lidická 6, Nový Jičín
Na místě asanovaných domů postavil
v roce 1899 restauratér Heinrich Hohl honosnou kavárnu a restauraci Heinrichshof.
„Vídeňská kavárna s vídeňským životem“,
napsal o kavárně v den jejího otevření
jeden z návštěvníků. K tomu všemu solidnost, vynikající vídeňská kuchyně a nebo
nepřehlédnutelná romantická plátna od
vídeňského malíře dekorací a novojičínského rodáka Johanna Gätnera – ta jsou
zde k vidění dodnes. A navíc: skvostná
secesní přístavba hotelu z let 1906 až 1907
z dílny bratří Huberta a Franze Gessnerů
z Vídně. To všechno podniku dodávalo
punc prvotřídnosti a jedinečnosti.
14

KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, Nový Jičín
tel. 556 709 128
www.kinonovyjicin.cz
V roce 1930 byla postavena moderní budova městského kina na křižovatce dnešní Resslovy a Havlíčkovy ulice. Moderní funkcionalistickou stavbu navrhl známý vídeňský
stavitel Leo Kammel. Dvoupatrová rohová
budova nabízela návštěvníkům nádherný
pohled na nezvyklou stavbu uvnitř historického jádra města a stala se jeho chloubou.
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ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA
Havlíčkova 12, Nový Jičín
Synagoga byla byla vystavěna v roce
1908 podle projektu Ernsta Lindnera
z Vídně. Stavbu realizovala místní stavební firma Richarda Klose. Objekt
sloužil v průběhu druhé světové války
jako skladiště, po válce jako sbor církve
Československé husitské, od roku 1967
zde byl depozitář okresního archivu. Pro
tento účel byl prostor sálu rozčleněn železnou konstrukcí na tři podlaží. Ostatní
přilehlé místnosti jsou plochostropé.
Na průčelí synagogy byla v roce 1992
odhalena pamětní deska s hebrejským,
českým a německým textem.
16

DŮM EDUARDA ORLA
Křižíkova 3, Nový Jičín
V tomto domě se narodil Eduard Orel,
účastník rakouské expedice, jež objevila
Zemi císaře Františka Josefa (1874). Za své
zásluhy byl povýšen do rytířského stavu a
konec života strávil jako správce císařského zámku v Miramare.
17

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
Kostelní, Nový Jičín
V tomto koutu cítíme starou atmosféru
města. Zde stávala stará škola a obydlí
kostelníka, dříve než školní živel pohltil
celé toto náměstí. Poslední příčná budova

chlapecké školy byla postavena až v roce
1845. Náhrobní kámen s latinským veršem,
(1590) naříká nad osudem zabitých dcer
městského písaře Kerbra a připomíná, že ze
všeho nejdříve bylo toto místo hřbitovem.
18

FARNÍ CHRÁM
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Kostelní, Nový Jičín
tel. 556 707 698
www.fnj.cz
Monumentální barokní stavba z let 1729 až
1732 napodobuje strohé vzory severských
jezuitských kostelů. Uvnitř chrámu nás zaujme především původní barokní vybavení.
Hlavní oltář se sochami svatého Petra a Pavla
od olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera
a svatého Cyrila a Metoděje od jeho žáka a
spolupracovníka Jana Kammereita. Ten je
rovněž autorem sochařské výzdoby kazatelny. Oltářní plátno pro hlavní oltář namaloval Eliáš František Herbert, pozornosti by
neměly ujít vyřezávané lavice a zpovědnice.
Mohutné klasicistní varhany pocházejí od
frýdeckého varhanáře Františka Hořčičky.
19

BAŠTA
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
Gen. Hlaďo 2, Nový Jičín
tel. 737 424 215, 556 711 096
http://rodaci.webgarden.cz
Hospodářský rozmach města v 80. letech 16.
století se odrazil také v rozsáhlých stavebních

investicích města. Rok po vyhnání katolických kněží začala městská rada roku 1587
s výstavbou západní hranolovité věže v sousedství farního chrámu. Jednu z posledních
stavebních akcí před třicetiletou válkou představovala výstavba tzv. farské bašty v roce
1613. Po bitvě na Bílé hoře však přišel strmý
pád a město své svobody nadlouho ztratilo.
Deska oznamující postavení bašty se dnes
nachází ve vestibulu radnice na náměstí.
Dnes je bašta sídlem Klubu rodáků a pořádají
se zde zajímavé výstavy a přednášky.

přestavět starý šlechtický dům v sousedství
zámku (1583). Také on zasadil do zdi svůj
erb. Ještě jednou začal být tento dům znám,
když byla v roce 1612 popravena manželka
majitele, Ludmila Melicharka, údajně za padělání peněz. Ve skutečnosti se nebohá žena
dopustila nevěry, zamilovala se do podvodného šiřitele falešných mincí Kašpara Rotha
a v převleku za muže mu dopomohla z vězení na brněnském Špilberku.
22

OKRUŽNÍ TŘÍDA
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MASNÉ KRÁMY
Žerotínova 2, Nový Jičín
V roce 1613 koupila městská obec dům Dory
konvářky a nechala zde postavit masné krámy. Největší slávu a lesk zažil dům po roce
1800, v prvním patře nechala obec vzniknout
proslulý taneční sál, údajně druhý největší na
Moravě. Mnohdy sem zajížděl nekorunovaný
král valčíků, Johann Strauss se svým orchestrem. Od 20. let 19. století sloužil sál rovněž
potřebám divadla. A v roce 1823 zde navštívil
jedno z představení mladý František Palacký,
rodák z nedalekých Hodslavic.
21

SCHEITENHAUERŮV DŮM
28. října 10, Nový Jičín
Nejbohatší z měšťanů toužili podobat se
šlechtě, koupili si titul a erb. Bohatý řezník
Petr Scheitenhauer z Fulneku si nechal

Okouzlení Vídní, slavná éra „Ringstrasse“
zanechala svou nesmazatelnou stopu
rovněž v Novém Jičíně. V roce 1879 začali
otcové města s bouráním nevzhledných
domů a výstavbou nádherného bulváru
po obvodu historického centra. Snad
v žádném jiném moravském městě netvoří Okružní třída tak samozřejmý a dokonalý
soulad historizující a secesní architektury
s původním městským územím. Vinou války však nebyla nikdy dokončena.
S budováním Okružní třídy se začalo roku
1879 na místě dnešního Městského úřadu
(Divadelní 1). Novorenesanční budova z let
1879-1880 byla postavena podle plánů vídeňského stavitele Otto Thienemanna.
Dominantou okružní třídy je novorenesanční budova dívčí obecné a měšťanské školy,
dnešní ZŠ Tyršova (Tyršova 1), dílo architektů
Heinricha Clause a Moritze Hintiträgra.
Slavná éra „Ringstrasse“ ovlivnila rovněž
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obydlí stavitele Josefa Bluma, který si
zde nechal roku 1891 postavit dům, tzv.
Blumova vila (Štefánikova 1). K historizujícímu průčelí s lodžií přistavěl r. 1907 administrativní část ﬁrmy.
23

BESKYDSKÉ DIVADLO
Divadelní 5, Nový Jičín
tel. 556 770 140
www.divadlo.novy-jicin.cz
Skvostná novorenesanční budova bývalého spolkového domu připomínajícího
dávné brněnské kasino je dílem známého
vídeňského stavitele Otto Thienemanna
z roku 1886. Nenechte se ale mýlit, za historickou fasádou se skrývá jedno z nejmodernějších divadel u nás. Německý spolkový dům se stal chloubou a skutečným
centrem kulturního a spolkového života
města. Název divadla navazuje na název
stálé profesionální divadelní scény, která
zde působila v průběhu 50. a 60. let.

Perlů, navržený roku 1906, byl dokončen
novojičínskou stavební ﬁrmou Czeike &
Wondra následujícího roku. Vila je příznačná výrazem na pomezí individuální
moderny a nového historismu, aktuálního
v desetiletí před první světovou válkou.
25

CZEICZNEROVA VILA
Městská knihovna
Husova 2, Nový Jičín
tel. 556 709 840
www.knihovnanj.cz
Bývalá vila Ferdinanda Czeicznera byla
vybudována roku 1910 podle plánů Josefa Bluma. Stavba je odvozena z tradiční
zámecké kompozice. Převládající výraz je
novobarokní a novoklasicistní. Svým rozsahem patří tato vila k největším obytným
domům ve městě a je významným (i typologicky) dokladem bydlení nejmajetnějších podnikatelských vrstev Nového Jičína.
Dnes v budově sídlí městská knihovna.
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PERLOVA VILA

ULICE MSGR. ŠRÁMKA

Slovanská 1092/9, Nový Jičín
Dnešní Jiráskova, kdysi Růžičkova ulice
byla kolem roku 1900 místem, kde vyrůstaly domy místní střední a vyšší třídy. Mezi
zdejší stavebníky patřil i uměnímilovný
lékař Julius Perl s manželkou Stefanií,
kteří zadali vypracování plánů pro svou
vilu dvojici vídeňských architektů Josefu
Tölkovi a Franzi von Kraussovi. Dům rodiny

Msgr. Šrámka 11, 13, 15-19, Nový Jičín
Navazující zástavba představuje vynikající doklad secesní architektury města na
počátku dvacátého století. Dům Augusta
Preisenhammera (1904) patří k nejvýznamnějším stavbám organické secese
v Novém Jičíně, stejně jako dům továrníka
Franze Preisenhammera (1905). Souvislá
zástavba je dílem stavitele Rudolfa Klosse.
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HÜCKELOVY VILY
Revoluční 44 a 46, Nový Jičín
Na kraji města v malém přírodním parku stojí
skupina reprezentativních vil rodiny Hücklů,
majitelů továrny na klobouky. Krajinný park
plynule přechází do lesa a odtud můžete
dojít až na Skalky. Novorenesanční vily postavil v letech 1880 až 1882 známý vídeňský
stavitel Otto Thieneman. Další z vil z roku
1898 představuje již určitý posun: od zámeckých sídel k anglickému domu. Vila čtvrtá,
postavená v roce 1904, je naopak příklon
k francouzskému architektonickému stylu.
28

JANÁČKOVY SADY
Od poloviny 16. století až do roku 1830 se
v těchto místech rozkládal v pořadí druhý
novojičínský hřbitov, jehož pozůstatkem je
kaple svatého Kříže z roku 1757. Po zrušení
hřbitova roku 1879 byla rozšířená plocha
přeměněna v park. Najdeme zde „bludné
balvany“ švédské žuly a ruly, které byly
do okolí Nového Jičína dopraveny kontinentálním ledovcem ze Skandinávie před
500-550 000 lety. Dále je zde k vidění busta
geniálního moravského hudebního skladatele Leoše Janáčka, rodáka z nedalekých
Hukvald. V roce 1995 byla do půdy parku
vsazena pamětní deska Karlu Krylovi, který
v Novém Jičíně prožíval svá mladá léta.
29

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Janáčkovy sady, Nový Jičín
tel. 556 707 698
www.fnj.cz

Tato původně gotická stavba, nazývaná
dříve „moravský kostelík“, pochází z počátku
16. století. Po požáru města v roce 1621 byl
renesančně přestavěn. V 16. století se zde
konaly české mše, zatímco ve farním kostele
byla kázání německá. Od té doby se kostelu
Nejsvětější Trojice říká též „český kostelík“. Katolické církvi začala svatyně sloužit po svém
znovuvysvěcení v roce 1644. Uvnitř kostela
najdete zajímavou barokní výzdobu z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století.
30

SMETANOVY SADY
Zelená oáza města – Smetanovy sady –
vznikly v r. 1915 s pomocí novojičínské
vojenské posádky na místě původního
hřbitova. V jejich středu je dochovaný
hudební pavilon z r. 1927. V blízkosti
vchodu do letního kina symbolizuje žulové sousoší zákony dědičnosti. Centrem
pomníku je busta Johana Gregora Mendela, rodáka z nedalekých Hynčic. Autorem pomníku z r. 1931, připomínajícího
světoznámého zakladatele genetiky, je
slezský sochař Josef Obeth. Na opačné
straně parku stojí busta hudebního skladatele Bedřicha Smetany z r. 1962.
31

ŠPANĚLSKÁ KAPLE
K Nemocnici 43/150, Nový Jičín
tel. 737 089 262
www.fnj.cz
Dle místní tradice byla Španělská kaple
postavena nad společným hrobem císař-
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SKALKY
Skalky jsou oblíbeným cílem výletů
a procházek obyvatel města Nového Jičína. Svědčí o tom pamětní kámen z roku
1894 nad silnicí ke Kojetínu, na kterém je
uvedeno, že Skalky byly k rekreaci upraveny z darů obyvatel města Nového Jičína.
Hlouběji v lese najdeme ještě zbytky odpočinkových zákoutí a kamenné lavičky.
Překrásné místo v lesích za městem ukrývá
kamenné divadlo, které kdysi vzniklo úpravou bývalého lomu na kámen. V areálu
Skalek jistě nepřehlédnete venkovní areál
Amﬁteátru s kapacitou 2000 míst, kde se
v letních měsících konají různé kulturní,
společenské akce a koncerty. Kdo drží klíč
od Skalek? Podle pověsti vždy nejstarší
svobodný mládenec ve městě! Jednomu
bohatému, avšak nesmírně lakomému starému mládenci se prý vyplnil sen. Zaslechnul, že ve Skalkách je ukrytý poklad a ten,
kdo od nich získá klíč, může si odnést tolik
klenotů, kolik jen chce. Ve snu se ocitnul
v nádherném sále, na trůnu seděl král skřítků, který mu řekl: „Zde máš klíč ke vchodu
do Skalek a můžeš si vybrat odměnu, která
ti právem náleží.“ Ráno se mládenec probudil a na stole spatřil klíč. Rozradostněn
pospíchal k hoře, místo pokladu bylo však
prázdné. Klíč od pokladu držel vždy nejstarší svobodný mládenec, jehož život byl
prázdný stejně jako místo pokladu.
33

ČERŤÁK
Vodní nádrž Čerťák o výměře 3,5 ha je
vybudována na Kojetínském potoce
a slouží především k rekreaci a sportovnímu rybaření. Na tomto odlehlém místě
založil počátkem devatenáctého století
Ignác Riedel z Bludovic malý vodní mlýn
– Čertův mlýn. O mlýně se vypráví pověst,

NOVÝ JIČÍN

jejímž hrdinou je starý, vysloužilý voják,
který dokázal vyhnat čerta z mlýna. Čerta
svázal a připoutal ho na otáčející se mlýnské kolo. Pekelník sliboval, že se už ve mlýně nikdy neukáže. Pak zakokrhal kohout
a čert zmizel. Od té doby byl ve mlýně klid
a statečný voják dostal stavení od vrchnosti darem. Mlýn později zanikl, hospoda
však zůstala a dosud je v držení potomků
rodiny Paterů. Čerťák s malou vodní nádrží situovaný v nádherném romantickém
údolí je již století a půl nejoblíbenějším
výletištěm Novojičínských, kteří neodolají
pokušení dát si zde oblíbené tvarůžky.

OSOBNOSTI

ské posádky, která byla roku 1621 zákeřně
pobita vojskem protestantského krnovského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav)
– odtud vznikl zlidovělý název Španělská
kaple. Během vánočních svátků okouzluje
návštěvníky kaple mechanický betlém.
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SVINEC
Kopec Svinec ležící v nadmořské výšce
pět set čtyřicet sedm metrů nad mořem
představuje nejvýznamnější dominantu
okolí města Nového Jičína. Otevírá se
nám odtud strhující panorama okolní krajiny Moravské brány se zříceninou hradu
Starý Jičín, v dáli se rozprostírají Oderské
vrchy s Nízkým Jeseníkem a za příznivého
počasí je možné v dálce spatřit i nejvyšší
moravskou horu Praděd. Na Svinci můžete
nalézt kamenný kříž, který byl postaven na
paměť rodáka Johanna Stiebra, který absolvoval v roce 1873 pouť do Svaté země.
Tento rodák byl kostelníkem ve Španělské
kapli v Novém Jičíně. V zimních měsících
lze spojit pobyt v přírodě s lyžováním v lyžařském areálu na Svinci, který je vybaven
veškerým potřebným zázemím. Na úpatí
kopce nalezneme Oční studánku, pramen
silně vápenaté pitné vody, vedle něhož
byla vybudována kaple Panny Marie.
A proč je vlastně Svinec právě Svincem?
Podle pověsti zde pásl ovce vzpurný
a neposlušný sirotek Jakub. Když mu sestra
přinesla na pastvu oběd, rozkřikl se na ni,
že tak mizerné jídlo jíst nebude, že to raději zkamení, a ať si ho klidně svině sežerou.
Nato přiběhly z lesa dvě svině, vrhly se na
chlapce, ubily ho a nakonec sežraly. Chléb,
který dostal chlapec od sestry k obědu,
zkameněl a mléko se proměnilo ve vodu.
Na místě, kde ležel rozkopnutý džbán, vytryskla mléčná studánka. Od té doby prý
kopci neřekl nikdo jinak než Svinec.
Více informací o památkách a zajímavostech města najdete
na http://okolonas.eu/

VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI Z HISTORIE
NOVÉHO JIČÍNA
HUGO BAAR
Narozen r. 1873 v Novém Jičíně. Po studiích ve Vídni a na mnichovské akademii
vystřídal více malířských technik. Velmi
známé jsou jeho zimní motivy vystihující
mrazivou poezii krajiny, především beskydských hor. Jako výborný organizátor
spolkového života dokázal sdružovat české i německé výtvarné umělce především
na Moravě. Jako jediný z celé řady proslulých novojičínských výtvarníků je pochován na zdejším hřbitově.
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FRANZ BARWIG
Narozen r. 1868 v Šenově u N. Jičína. Je dalším představitelem zdejší „umělecké líhně“,
za něž bylo naše město často vydávané.
Více než malování se věnoval sochařství
a zde dával ve své tvorbě před kamenem
přednost bronzu. Naprosto výjimečně
dokázal využít svou od mládí pěstovanou
zručnost spojenou s velkým pozorovacím
talentem při tvorbě plastik ze dřeva. Jeho
díla lze tak nalézt nejen po celé Evropě,
ale i v zámoří. Jak dokázal vystihnout život
v pohybu dokládá snad nejznámější dílo,
bronzová plastika tančícího selského páru
na Kašně v Novém Jičíně.

BOŽENA BENEŠOVÁ
Narozena r. 1873 v Novém Jičíně v rodině
advokáta. Prozaička, básnířka, autorka společensko – psychologických próz a literární kritička. Známá trilogií z období první
světové války (Úder, Podzemní plameny,
Tragická duha). Spolu s R. Svobodovou
redigovala časopis Lípa. Od 1926 byla Božena Benešová knihovnicí v YWCA (Young
Women´s Christian Association).

JULIUS BERGER
Narozen r. 1850 v Novém Jičíně. Nejproslulejší příslušník malířské rodiny Bergrů
byl velmi všestranný. Stal se profesorem
na akademii výtvarných umění ve Vídni
po slavném H. Makartovi. Snad nejvíce
je obdivovaná monumentální malba
Mecenáši výtvarného umění domu
Habsburgů zdobící strop15 m dlouhého
tzv. zlatého sálu v uměleckohistorickém
muzeu ve Vídni.

DOMINIK BILIMEK
Narozen r. 1813 v Novém Jičíně. Významný
přírodovědec, v roce 1865 přijal nabídku
mexického císaře Maxmiliána k založení Národního muzea v Mexiku. Působil jako kustod muzea v Miramare a jeho sbírky se staly
základem muzea v Novém Jičíně. Tam založil
Národní Mexické muzeum, zasloužil se svými sbírkami o Novojičínském muzeum.
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JAROSLAV HLAĎO
Narozen r. 1913 v Novém Jičíně. Byl posledním velitelem československého
stíhacího křídla RAF ve Velké Británii.
Plukovník v.v. Jaroslav Hlaďo zemřel
v Praze 21. ledna 1990 ve věku 76 let.
O rok později, 1. ledna 1991, byl povýšen
na generálmajora in memoriam.
2

ANTON KOLIG
Narozen r. 1886 v Novém Jičíně.
I v dnešní době je pravidelně prezentován především v rakouských, ale i jiných
proslulých galeriích. Několik jeho děl
vlastní Muzeum Novojičínska, známá je
jeho nástropní malba v kunínském kostele. Po první světové válce stál u zrodu tzv.
nötschské školy. Jeho expresionismus byl
trnem v oku nacistických ideologů, kteří
mnoha jeho díla nechali zničit. Dostal
nabídky přednášet na akademii v Praze,
v Karlsruhe a také ve Stuttgartu. Tam
nakonec přednášel po celých 15 let.
Koligem navržené gobelíny zdobí jednu
z prostor nejslavnějšího světového stánku hudby v Salzburgu.
3

KAREL KRYL
Narozen r. 1944 v Kroměříži, své dětství
a mládí prožil v Novém Jičíně. Československý písničkář, básník a hudební

skladatel, v emigraci spolupracovník
rozhlasové stanice Svobodná Evropa,
symbol revoltující mládeže nejen roku
1968. Miláčkem národa se stal zvláště
svými šansony, které básnicky a přesto
důrazně vyjadřovaly deziluzi a těžkou
depresi po okupaci Československa
v srpnu 1968.
4

GIDEON ERNST VON LAUDON
Jeden z nejvýznamnějších rakouských
vojevůdců 18. století. Narodil se r. 1717
na statku v Tootzen, dnešní Lotyšsko.
Roku 1744 vstoupil do služeb rakouské
panovnice Marie Terezie. Vyznamenal se
v řadě bitev v hodnostech od hejtmana
až po polního maršála. V roce 1789 dosáhl
svého největšího vítězství – osvobozením
Bělehradu. Když se v roce 1790 rýsovala
možnost nové války s Pruskem, byl tehdy
již třiasedmdesátiletý Laudon jmenován
vrchním velitelem všech rakouských armád a generalissimem. Laudon se přemístil na Moravu do Nového Jičína, kde měla
rakouská armáda hlavní stan, aby odtud
řídil přípravy na válku. Zde však těžce onemocněl a dne 14. července 1790 zemřel
na zápal plic.
5

ALFRED NEUBAUER
Narozen r 1891 v Novém Jičíně. Získal světovou proslulost v oblasti automobilových

závodů, kde díky zcela novým metodám
řízení závodních stájí dovedl značku Mercedes Benz na postu manažera týmu k mnoha světovým prvenstvím (stříbrné šípy).
6

JULIUS NEWALD
Narozen r. 1824 v Novém Jičíně. Nejdříve
radní, pak místostarosta a nakonec starosta města Vídeň. Měl v těchto svých postech
značné zásluhy na novém uspořádání tohoto hlavního města Rak.-Uherska, zejména jeho centrální části – koncepce s hlavní
okružní třídou – což pak přebírala i mnohá
naše města včetně Nového Jičína.
7

EDUARD OREL
Narozen r. 1841 v Novém Jičíně. Významný cestovatel, účastník rakousko-uherské expedice, která objevila Zemi
císaře Františka Josefa (1874). Za své
zásluhy byl povýšen do rytířského stavu
a konec života strávil jako správce císařského zámku v Miramare.
8

PETER R. VON RITTINGER
Narozen r. 1811 v Novém Jičíně. Po studiích
se věnoval oblasti hornictví. Stal se v této
oblasti velkým novátorem a r. 1855 uvedl
do provozu svůj vynález - tepelné čerpadlo.
Dnes tento moderní způsob vytápění patří
ve světě k velmi rozšířeným díky šetrnosti

k životnímu prostředí a každoročně se udílí
cena za pokrok v této oblasti.

KAREL VON SCHWARZ
Narozen r. 1817 v místní části Žilina. Stal
se jedním z nejvýznamnějších stavitelů
především železničních tratí v RakouskoUhersku. Za své zásluhy se stal čestným
občanem mnoha měst v celém RakouskuUhersku včetně Nového Jičína (díky němu
bylo město napojeno na hlavní železniční
trať), získal významná ocenění od císaře
a patřil k největším prominentům Salzburgu ve své době protože se mj. zasloužil
o zásadní rozšíření města (pojmenována
hlavní třída, postaven pomník).
9

EDUARD VEITH
Narozen r. 1858 v Novém Jičíně. Vynikající představitel generace realistických
malířů závěru 19. století – známé dekorativní malby interiérů významných
kulturních stánků ve velké části Evropy
(Praha, Vídeň, Berlín, Bukurešť atd.).
Zvlášť proslulá je stropní malba v budově dnešní Státní opery v Praze. Byl zván
k malířské výzdobě věhlasných soukromých sídel zejména ve Vídni (v Novém
Jičíně např. Hückelových vil). Množství
vynikajících olejomaleb se nachází
v Muzeu Novojičínska.
Více informací o osobnostech, které zasáhly do dějin
Nového Jičína najdete na webové aplikaci
http://galerieosobnosti.muzeumnj.cz

NOVÝ JIČÍN

NOVÝ JIČÍN

TIPY NA VÝLETY

TIPY NA VÝLETY

NOVOJIČÍNSKO
Region Novojičínska se rozprostírá v malebné krajině od výběžku Nízkého Jeseníku na severozápadě, přes úrodný úval
Moravské brány, až po podhorské pásmo
Moravskoslezských Beskyd na jihovýchodě. Nový Jičín a okolí se může pochlubit
nebývalou koncentrací památek.

rozkvětu se dočkal na přelomu 18. a 19.
století za hraběnky Marie Walburgy, která
zde vybudovala jeden z nejmodernějších
vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. V zámku je umístěna muzejní zámecká
expozice, letní galerie, informační centrum
a restaurační zařízení.

HODSLAVICE

STARÝ JIČÍN

Zřícenina raně gotického hradu, stojící
na Starojickém kopci, tvoří významnou
dominantu okolí. Z věže, ale i z ostatních
míst zříceniny, se otevírá nádherný výhled
do oblasti Moravské brány. Ve zrekonstruované věži se nachází stylová restaurace,
v horní části vyhlídkové věže byla instalována dobová expozice zbraní a dokumentace o hradě a panství.

KUNÍN
Zámek Kunín patří k nejcennějším barokním zámeckým stavbám na Moravě. Vystavěn byl v letech 1726-1734 a největšího

BARTOŠOVICE

ŠTRAMBERK

Srdce CHKO Poodří. Největší dominantou
obce je novorenesanční zámek, jehož nedílnou součástí je zámecký park s největším živým organismem v ČR – platanem
javorolistým. Dále v obci najdeme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy
- profesionální specializované zabývající se
druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou.

Historické centrum města Štramberk
s valašskými roubenkami z 18. a 19. století.
Dominantou města je zřícenina hradu
Štramberk s věží zvanou Trúba, dnes upravena jako rozhledna. Dále je zde možnost
navštívit Muzeum Zdeňka Buriana, Botanickou zahradu a arboretum nebo jeskyni
Šipku. Po naučné stezce se lze dostat na
rozhlednu na Bílé hoře.

SUCHDOL NAD ODROU

KOPŘIVNICE

Exponáty vztahující se k historii Suchdolu nad Odrou jsou vystaveny v Muzeu
městyse, kde můžete dále vidět unikátní
expozici vojenské historie nebo expozici
westernovou. V samotném centru obce
je další muzeum ve stylu lidových tradic,
zachovalé domácí vybavení, historie Moravských bratří v obci a okolí – Muzeum
Moravských bratří.

Technické muzeum Tatra s několika
výstavními budovami a expozicemi dokumentuje historii automobilky Tatra.
K vidění jsou sbírky osobních i nákladních
vozů včetně legendárních tatrovek, které
se účastnily závodu Paříž-Dakar. V muzeu
najdeme také Siň slávy olympijských vítězů Emila a Dany Zátopkových.

Rodiště věhlasného historika, politika
a zakladatele moderního českého národa
Františka Palackého. V jeho rodném domě,
který byl v roce 1978 vyhlášen Národní
kulturní památkou, byl vybudován památník se stálou expozicí dokumentující jeho
život a dílo.

HOSTAŠOVICE
Velice zajímavou přírodní památkou,
vyhlášenou v roce 1993, je pramen řeky
Zrzávky v Domorazském sedle, která je
pozoruhodná tím, že ze dvou studánek,
vzdálených od sebe pouhé dva metry,
vyvěrá naprosto odlišná minerální voda.
Jeden pramen je sirný, trefně pojmenován
„Smradlavka“, druhý je železitý a dostal
jméno také podle svého zabarvení Zrzávka.
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PŘÍBOR

Nejstarší město okresu Nový Jičín nabízí
na malé ploše více než šedesát památkově chráněných objektů. Nejznámější je
rodný dům Sigmunda Freuda, zakladatele
psychoanalýzy. Je mu rovněž věnována
Pamětní síň v Muzeu Novojičínska, které
v Příboře sídlí v budově bývalého piaristického kláštera.

HUKVALDY

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

BÍLOVEC
Seznámit se s malebným podhorským
městem a zároveň obdivovat panorama
Beskyd můžete z radniční věže na náměstí. O historii města a regionu, kulturních
tradicích včetně tradice lyžařského sportu
se více dozvíte v muzeu. Na skokanské
úspěchy mistra světa a olympijského
vítěze Jiřího Rašky můžete zavzpomínat
při prohlídce čtyř skokanských můstků
v areálu na Horečkách.

PUSTEVNY

Město ležící na úpatí posvátné hory Radhošt je proslavené především unikátním
Valašským muzeem v přírodě, kde se
můžete seznámit s lidovou architekturou,
tradičními technikami, lidovým uměním
a obyčeji. Krásné výhledy do okolí nabízí
nově vybudovaná Jurkovičova rozhledna
na Karlově kopci.

STUDÉNKA
Hukvaldy jsou známé především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. V obci se nachází
památník věnovaný tomuto hudebnímu
skladateli a také jeho rodný dům. Dominantu obce tvoří původně gotický hrad
postaven na vysokém vrchu nad údolím
řeky Ondřejnice.

vé dopravy a vagonářské výroby s funkční
modelovou dráhou představuje Vagonářské muzeum v novém zámku, který je dominantou města spolu se starým zámkem.
Kolem zámku je park s mnoha zajímavými
cizokrajnými dřevinami.

Dominantou Pusteven, významného turistického střediska, jsou dřevěné stavby
postavené v lidovém slohu významným
slovenským architektem Dušanem Jurkovičem. Při cestě z Pusteven na Radhošť míjíte sochu pohanského boha úrody – Radegasta. Na vrcholu Radhoště stojí poutní
kaple a sousoší Cyrila a Metoděje.

Mladé průmyslové město proslulo výrobou
kolejových vozidel. Historii počátků kolejo-

Návštěvníci by si neměli nechat ujít návštěvu v Městském muzeu, kde se dozví
vše o historii města, prohlídnou si sbírku
knoﬂíků či lyžařského vázání. Raritou bíloveckého náměstí je kamenná dlažba ve
vzhledu šachovnice, která byla zapsána do
české Guinessovy knihy rekordů. Kousek
od náměstí stojí trojkřídlý zámek – dominanta města. Krásný výhled do okolí nabízí
nedaleká rozhledna v Bílově.
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FULNEK
Nejvýraznější dominantou města je
zámek, stojící na místě původního gotického hradu sestavující se z horní renesanční a dolní barokní časti. Zámek je
bohužel veřejnosti nepřístupný. Navštívit
můžete Památník Jana Amose Komenského
a seznámit se tak s životem a dílem tohoto
zakladatele moderní pedagogiky, který
ve Fulneku v letech 1618 – 1621 působil.
K instalaci muzejních a výtvarných výstav
a také jako koncertní, divadelní či přednáškový sál slouží Kostel sv. Josefa při kapucínském klášteře.

ODRY

se sochou Nanebevzetí Panny Marie a s neoklasicistní kašnou, bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Její součástí jsou i zbytky středověkého opevněni a
polokruhovitou baštou. V Loučkách u Oder
si nenechte ujit návštěvu vodního mlýna
Wesselsky, v místní části Klokočůvek se nachází poutní místo Panna Maria ve skále. Po
naučné stezce se lze dostat na nově otevřenou rozhlednu Pohoř. Adrenalin a zábavu si
užijete v Heiparku Tošovice.

Renesanční zámek vysokých architektonických kvalit s nejkrásnějším arkádovým
dvorem na Moravě byl postaven pro Karla
ze Žerotína a jeho syna Viktorina. Zámek
prochází komplexní rekonstrukcí započatou v roce 2001. V současnosti je zde
možno zhlédnout lapidárium či řeznické
muzeum.

V obci Vražné, v místní části Hynčice, se
nachází rodný dům zakladatele genetiky
Johanna Gregora Mendela se stálou expozicí prezentující život a dílo slavného
přírodovědce. Dále jsou zde k vidění exponáty zobrazující venkovský život tohoto
regionu – Moravského Kravařska. Rodný
dům J. G. Mendela slouží také jako turistická ubytovna.

Dominantou města je empírový zámek
Kinských s Muzeem regionu Valašsko, ke

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

LEŠNÁ

VRAŽNÉ  HYNČICE

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Historické centrum města, které tvoří náměstí s renesančními měšťanskými domy,

kterému přiléhá rozsáhlý park s hodnotnými druhy dřevin. V zámku můžeme zhlédnout expozici věnovanou osvětlovacímu
sklu a gobelínům. Druhá část expozice
ukazuje dobově zařízené zámecké pokoje.
Za pozornost stojí návštěva gobelínové a
kobercové dílny s více než stoletou tradicí
v Moravské gobelínové manufaktuře.

TEPLICE NAD BEČVOU

Klasicistní zámek Lešná vznikl přestavbou
vodní tvrze. V první části expozice můžete
navštívit historické pokoje, které byly zrekonstruovány dle dochovaných fotograﬁí
z přelomu 19. a 20. století, a které jsou
vybavené původním mobiliářem. Druhá
část expozice je pak věnována environmentální výchově. V zámeckém parku je
vybudována naučná stezka o stromech,
rostlinách a živočiších.

V areálu lázní, které se specializují především na choroby srdce, se nachází několik zajímavých architektonických staveb.
Významnou turistickou atraktivitou jsou
Zbrašovské aragonitové jeskyně. Nedaleko od jeskyní se nachází Hranická propast,
která je nejhlubší propastí v ČR.
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Wellness hotel
Abácie Nový Jičín
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Popis významných objektů města, označených v mapě čísly, najdete v textu, sekce turistické atraktivity.
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SPORT

TJ NOVÝ JIČÍN

35

Msgr. Šrámka 19, Nový Jičín
www.tjnj.cz
Oddíly: aikido, fotbal, házená, kulturistika,
kuželky, lehká atletika, stolní tenis, šachy,
tenis, turistika, volejbal, zápas ASPV, sportovní oddíl ZTP, silový trojboj

SPORT ABÁCIE

36

B. Martinů 1/1884, Nový Jičín
www.wellnesshotelabacie.cz
Bowling, ﬁtness, tělocvična, raketové sporty, wellness.

KRYTÝ A VENKOVNÍ BAZÉN

37
Novosady 10, Nový Jičín
www.bazennovyjicin.cz
Krytý a venkovní bazén, sportovní hala,
sauna, masáže.

ZIMNÍ STADION NOVÝ JIČÍN
38
Divadelní 18, Nový Jičín
www.zsnj.cz
Veřejné bruslení, veřejné in-line bruslení,
pronájem ledové plochy, in-line plochy,
pronájem badmintonového kurtu, vířivky,
pronájem haly na koncerty, společenské
a kulturní akce.

SPORTOVNÍ CENTRUM
CAESAR
Štefánikova 7, Nový Jičín
www.facebook.com/SCCaesar
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FITNESS CLUB

40

1. MĚSTSKÝ GOLFOVÝ KLUB

41

46
Bludovice 106 (fotbalové hřiště)
www.golfnj.cz
Driving range, putting, chipping green.

Msgr. Šrámka 19, Nový Jičín

FITIN STUDIO

Gen. Hlaďo 20, Nový Jičín
www.ﬁt-in.cz
Jóga, powerjoga, gravidjoga, zdravá záda.

STUDIO LINIE

42

28. října 52/14, Nový Jičín
Fitness, solária, masáže.

TENIS CLUB A BAR OLYMPIA
Purkyňova 405/46, Nový Jičín
43
www.tenisolympia.cz
Tenisové kurzy pro veřejnost, akce na klíč.

TENNIS CLUB CLEUS
Jiráskova 67, Nový Jičín
Nafukovací hala se třemi kurty,
občerstvení v baru.
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DISCGOLFPARK BOCHETA

LEZECKÁ STĚNA

BOWLING LOUČKA

Kojetín 56, Nový Jičín
45
www.skiSvinec.cz
Hlavní sjezdovka je dlouhá 470 m a má
převýšení 120 m, svah je uměle zasněžován. Výuka lyžování a snowboardingu.

HERMELÍN RANČ

54

FARMA NOVÝ JIČÍN  ŽILINA

50

Beskydská (bývalý areál VFU Brno ŠZP NJ)
55
www.jkfarmanj.wbs.cz
Služby v oblasti jezdeckého sportu, volnočasových aktivit, agroturistiky, ustájení
koní, lekcí jezdectví.

O. S. BLUDIČKA
51

Havlíčkova 3, Nový Jičín
www.poledancestudio.cz

Budovatelů 15, Nový Jičín
www.dotep.cz

Žilinská 2188, Nový Jičín
www.urybnicku.cz
Rybaření bez rybářského lístku, rybolov
i zapůjčení rybářského vybavení zdarma.

49

Nový Jičín, o.s.
Sokolovská 9, Nový Jičín
www.joga.cz

RELAXAČNÍ CENTRUM

53

48

Císařská 115, Nový Jičín

CIRCUS DANCE STUDIO

RYBÁŘSKÝ AREÁL
„U RYBNÍČKU“

Hřbitovní 101, Nový Jičín
www.hermelin-ranc.cz
Dětské kroužky u koní, hippoterapie pro
osoby se zdravotním postižením, řidičák
na koně (základní výcvik), prázdninové
výcvikové kurzy pro děti.

Divadelní 4 (Mendelova SŠ), Nový Jičín
www.montego.webnode.cz

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
SKI SVINEC s.r.o.

47

B. Martinů 4, 741 01 Nový Jičín
Novojičínské hřiště má devět jamek, tedy
devět výhozišt a devět košů. Součástí každé jamky je informační tabule s mapou
hřiště a pravidly tohoto sportu. DiscGolfPark je veřejnosti trvale přístupný. Disky je
možné zapůjčit v TIC Nový Jičín.

Hřiště na badminton a sauna rodinného
charakteru.

52

56

Bludovice 9, Nový Jičín
www.bludicka.wbs.cz
Jezdecký oddíl, individuální vyjížďky pro
dospělé, prázdninové pobyty pro děti,
kurzy pro začínající jezdce., akce pro veřejnost.
Změna vyhrazena
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RESTAURACE

RESTAURACE

RESTAURACE
ART CAFÉ

LAUDON

STEAK HOUSE

Žerotínova 7, Nový Jičín
www.laudon-nj.cz

Revoluční 6, Nový Jičín
www.steak-house.cz

JÍDELNY
A RYCHLÉ OBČERSTVENÍ

Resslova 16, Nový Jičín
Tel. +420 556 710 505

U ZVONU

SANDWICH A SALAD BAR

BAZÉN

Štefánikova 4, Nový Jičín
www.penzionuzvonu.cz

Resslova 2, Nový Jičín
www.sandwichbar.cz

Novosady 10, Nový Jičín
www.restauracebazennj.webnode.cz

PIZZERIE

COLORES
Křižíkova 3, Nový Jičín
Tel. +420 736 528 486

GÁBI
Janáčkovy sady 4, Nový Jičín
www.gabi-restaurace.cz

GRAPHIC

MÁJ
Vančurova 703/40, Nový Jičín
www.majnj.cz

PRAHA

Vrchlického 1516/2, Nový Jičín
www.hotelnovyjicin.cz

Lidická 6, Nový Jičín
www.hotelpraha-nj.cz,
info@hotelpraha-nj.cz

WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ

MEXICO CHIQUITO

B. Martinů 1884/1, Nový Jičín
www.wellnesshotelabacie.cz

IRISH PUB
Janáčkovy sady 6, Nový Jičín
www.irishpubnj.cz

Masarykovo náměstí 25, Nový Jičín
Tel. +420 739 667 841

NA PRACHÁRNĚ
Štursova 588, Nový Jičín
Tel. +420 605 979 976

NA SKALKÁCH
Na Skalkách 932/50, Nový Jičín
Tel. +420 773 626 408
www.hotelnaskalkach.cz

NEW JERSEY
Msgr. Šrámka 19, Nový Jičín
www.newjersey.cz

U KOCOURKŮ

NANO

28. října 14, Nový Jičín
www.obcerstvenikk.cz

5. května, Nový Jičín
www.pizzanano.cz

U KOCOURKŮ

OSKAR

Masarykovo nám. 15, Nový Jičín
www.obcerstvenikk.cz

Loučka - Za Potokem 156, Nový Jičín
www.pizzanovyjicin.cz

NA HRADBÁCH

RAMIREZ

Sokolovská 18, Nový Jičín
Tel. +420 556 711 062

5. května 5, Nový Jičín
Tel. +420 776 103 002

ZDRAVÁ VÝŽIVA DANIELA

SALIERI

Hoblíkova 11, Nový Jičín
www.zdravavyzivadaniela.cz

Gen. Hlaďo 25, Nový Jičín
www.pizza-salieri.cz

BEZLEPÍK S.R.O.

PIZZERIE Z BLUDOVIC

5. května 9, Nový Jičín
www.bezlepik.cz

Bludovice 62, Nový Jičín
Tel. +420 602 883 889 pouze rozvoz
www.pizzeriezbludovic.cz

KEBAB HOUSE

CASABLANCA

Změna vyhrazena

Trlicova 7, Nový Jičín
Tel. +420 605 852 471 pouze rozvoz

Gen. Hlaďo 751/10, Nový Jičín
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KAVÁRNY

UBYTOVÁNÍ

KAVÁRNY

ČAJOVNY

CAFE BAR ULITA

ARCHA

K Šatlavě 2, Nový Jičín
www.cafebarulita.cz

Husova 2, Nový Jičín
www.cajovnaarcha.cz

CAFFÉ CAPPELLO

DÉVA

Masarykovo nám. 45, Nový Jičín
www.caﬀecappello.eu

Masarykovo nám. 19, Nový Jičín
Tel. +420 606 526 931

COFFEEMUSICBAR
STARÁ POŠTA
Masarykovo nám. 20, Nový Jičín
www.coﬀeemusicbar.cz

MARTIN CAFÉ
Havlíčkova 19, Nový Jičín
www.martincafe.cz

VINOTÉKY
U ŠPUNTU
Sokolovská 30, Nový Jičín
www.uspuntu.cz

KOVÁŘ & SYN
Žerotínova 8, Nový Jičín
www.vinotekakovar.cz

HOTELY
WELLNESS HOTEL ABÁCIE
PIEROT
Lidická, Nový Jičín
Tel. +420 556 701 889

U DUBU
Štefánikova 14, Nový Jičín
www.penzion-udubu.cz

SAURO
Masarykovo nám. 8, Nový Jičín
www.cukrarna-sauro.webnode.cz

HOTEL PRAHA

U ZVONU

Lidická 6, Nový Jičín
Tel: +420 730 821 490
www.hotelpraha-nj.cz, info@hotelpraha-nj.cz

Štefánikova 4, Nový Jičín
www.penzionuzvonu.cz

LYŽAŘSKÁ CHATA SVINEC

KALAČ
Dvořákova 1947, Nový Jičín
Tel: +420 774 398 903
www.hotelkalac.cz

RESTAURACE A HOTEL
„NA SKALKÁCH“
Skalky 932, Nový Jičín
Tel: +420 777 626 408
www.hotelnaskalkach.cz

HOTEL MC LIMON
Malostránská 583, Šenov u Nového Jičína
Tel: +420 556 712 761
info@mclimon.cz
www.mclimon.cz

PENZIONY

B. Martinů 1884/1, Nový Jičín
Tel: +420 556 770 711
www.wellnesshotelabacie.cz

BOCHETA

GRAPHIC HOTEL
& RESTAURANT

U HOLUBŮ

Vrchlického 1516/2, Nový Jičín
Tel: +420 556 506 888
www.hotelnovyjicin.cz

Pod Skalkou 2194/1, Nový Jičín
www.penzionbocheta.cz

Kostelní 36, Nový Jičín
www.penzionuholubu.infomorava.cz

U DUBU
Štefánikova 14, Nový Jičín
www.penzion-udubu.cz

Kojetín 56, Nový Jičín
www.chata-svinec.com

LAMBERK
Valašská 552/10, Nový Jičín
www.penzion-lamberk.cz

UBYTOVNY
NA LESNÍ
Lesní 53, Nový Jičín
www.turistickaubytovna.eu

GÓL
Purkyňova 45, Nový Jičín
www.ubytovnagol.cz

CHATKY „U RYBNÍČKU“
Žilinska 2188, Novy Jičin
www.urybnicku.cz
Turistické informační centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
Tel: +420 556 711 888
E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.mestoklobouku.cz
www.icnj.cz
www.expozicelaudon.cz
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PĚŠÍ TURISTIKA
Pro pěší turistiku je Novojičínsko zvláště
vhodnou oblastí. K dispozici je mnoho
značených pěších turistických tras, kterými
lze prozkoumat blízká i vzdálenější místa
v okolí Nového Jičína. Vždy však Vaše kroky povedou klidnou nezkaženou přírodou
a zavedou Vás k zajímavým cílům, jakými
jsou např. Žerotínský zámek, zámek Kunín, hrad Starý Jičín, Štramberská trúba,
památník Františka Palackého v Hodslavicích, rozhlednu na Bílé hoře, muzeum Tatra v Kopřivnici a navíc poznáte kus krásné
přírody s jedinečnými výhledy do okolí.
Většina pěších tras je za příznivého počasí
sjízdná i na kole.

TRASA  SKALKY
Nový Jičín –Puntík – Libotín – Bludovice
– Skalky – Nový Jičín
Trasa: Nový Jičín – Žilina – Puntík – Libotín
(křižovatka turist. cest) – Žilina – Bludovice
– Čerťák – Skalky – Nový Jičín.
Délka trasy: cca18 km
Náročnost: lehká
Doba chůze: cca 4,5 hod
NJ, nám. (0 km) – Libotín, rozc. (7,4 km) Č
– Skalky, rozc. (7,6 km) Z – NJ, nádr. (3 km)
Č, NSFP

Doporučení:
Tato trasa je vhodná i pro méně zdatné
turisty, dá ukončit na několika autobusových zastávkách (Žilina, Bludovice, Skalky)
odkud je možno se zpět vrátit autobusem.
Během cesty se ovšem nachází málo míst,
kde se turisté mohou občerstvit. Doporučujeme tedy vzít si občerstvení s sebou.
Výlet se dá zakončit koupáním.
Zajímavosti na trase:
kostel sv. Mikuláše v Žilině, vodní nádrž
Čerťák, výletní místo Skalky. Z několika
míst této trasy (Holivák, Žilinský kopec) je
krásný výhled na okolní krajinu.

TRASA  STARÝ JIČÍN
Nový Jičín –Starý Jičín – Nový Jičín
Trasa: Nový Jičín – Skalky – Svinec – Kojetín – Jičína – Starý Jičín – Oční studánka
– Skalky – Nový Jičín.
Délka trasy: cca 16 km
Náročnost: mírná až střední
Doba chůze: cca 4 hod
NJ, nádr. (0 km) – Svinec (5 km) Č – Starý
Jičín, hrad (3,3 km) Ž – Svinec, kaple (2,5
km) Ž – Skalky, rozc. (1,7 km) Ž – NJ, nádr.
(3 km) Č, NSFP
Doporučení:
Tuto poměrně frekventovanou středně
náročnou trasu lze ukončit nebo naopak
nastoupit na Starém Jičíně a zbývající část

trasy absolvovat autobusem. Trasa nabízí
krásné výhledy do okolní krajiny, zejména
z vrcholu Svince a Starého Jičína. Na trase
jsou poměrně četné možnosti občerstvení (Skalky, Svinec, Starý Jičín).
Zajímavosti na trase:
výletní místo Skalky, přírodní rezervace
Svinec, zřícenina hradu Starý Jičín, Oční
studánka

TRASA  ZRZÁVKY
Nový Jičín – Zrzávky – Nový Jičín
Trasa: Nový Jičín – Skalky – Svinec – Kojetín
– Straník – Hostašovice – Zrzávky – Hodslavice – Čerťák – Skalky – Nový Jičín.
Délka trasy: cca 25 km
(po Zrzávky cca 12 km)
Náročnost: střední
Doba chůze: cca 6,5 hod
NJ, nádr. (0 km) – Svinec (5 km) Č – Straník,
rozc. (1,8 km) Č – Hostašovice – Zrzávky –
Hodslavice – Čerťák – Skalky – Nový Jičín
Doporučení:
Tato trasa je poněkud náročnější vzhledem
ke své délce. Dá se však ukončit na mnoha
místech, odkud je možno vrátit se zpět
autobusem (Kojetín, Straník, Hostašovice,
Hodslavice). Kombinuje zážitky z přírody
s poznáním a kulturou. Dá se absolvovat
i na horském kole. Na trase se lze občerstvit např. na Skalkách, v Hostašovicích
nebo Hodslavicích.

Zajímavosti na trase:
výletní místo Skalky, přírodní rezervace
Svinec, Pikritové mandlovce u Kojetína,
hradisko Púchovské kultury Požaha, Polštářové lávy ve Straníku, přírodní památka Prameny Zrzávky, pohankový mlýn
v Hostašovicích, přírodní památka Domorazské louky, Hodslavice – rodný dům
Františka Palackého, dřevěný kostel sv. Ondřeje, Staré fojtství, Větrný mlýn holandského typu, vodní nádrž Kacabaja, vodní
nádrž Čerťák

TRASA  ŠTRAMBERK
Nový Jičín – Štramberk – Nový Jičín
Trasa: Nový Jičín – Žilina – Puntík – Libotín
(koupaliště) – Štramberk (náměstí)
– Libotín rozc. – Žilina u NJ – Nový Jičín.
Délka trasy: 25 km
(po Štramberk cca 12,5 km)
Náročnost: lehká
Doba chůze cca 6 hod.
(do Štramberku cca 3 hod)
NJ, nádr. (0 km) – Libotín, rozc. (7,4 km)
Č – Štramberk, nám. (4,7 km) Č – Libotín,
rozc. (4,7 km) – Žilina, ul. Beskydská (3,2
km) Z – Žilina, šk. (1,5 km) NSFP – NJ, nádr.
(2,3 km) Č
Doporučení:
Velmi pěkná poměrně frekventovaná trasa
s mnoha výhledy do krajiny, díky menší ná-
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ročnosti vhodná i pro rodiny s dětmi. Trasu
lze ukončit v malebném Štramberku, který
nabízí spoustu turistických atraktivit a zpět
do Nového Jičína dojet autobusem. Po
cestě se nachází mnoho odpočinkových
míst a výletníci mohou spojit turistiku
s kulturou a v létě také s koupáním. Možnosti občerstvení najdeme až na Libotíně
nebo ve Štramberku, doporučujeme vzít si
občerstvení s sebou.
Zajímavosti na trase:
koupaliště Libotín, Štramberk – MPR, hrad
Trúba, Muzeum Zdeňka Buriana, Muzeum
Novojičínska, Hrstkova chata, Arboretum,
jeskyně Šipka, vrchol Kotouč, rozhledna
na Bílé hoře

TRASA  SUCHDOL N. O.
Nový Jičín – Kunín – Suchdol nad Odrou
– Bernartice nad Odrou – Starý Jičín
– Nový Jičín
Trasa: Nový Jičín – Kunín – Suchdol nad
Odrou – Bernartice nad Odrou – Starý Jičín
– Oční studánka – Skalky, rozc. – Nový Jičín.
Délka trasy: 26 km
Náročnost: lehká
Doba chůze: cca 6,5 hod
NJ, nádr. (0 km) – Kunín, zámek (6,2 km)
NSFP – Suchdol nad Odrou, Za tratí (4,5
km) NSFP – Bernartice nad Odrou (4,4 km)
Ž – SJ, nám. (4,4 km) Ž – Svinec, kaple rozc.
(1,7km) Ž – Skalky, rozc. (1,7 km) Ž – NJ,
nádr. (3,3 km) Č

Doporučení:
Jedná se o poměrně dlouho trasu nenáročným terénem, kterou je však možno
zkrátit a ukončit na několika místech
(Kunín, Suchdol nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Salaš, Starý Jičín, Skalky)
a dojet zpět do Nového Jičína autobusem, ze Suchdolu nad Odrou také vlakem.
V každé obci na dané trase je možnost
občerstvení.
Zajímavosti na trase:
zámek v Kuníně, muzeum Městyse
a muzeum Moravských bratří v Suchdole
nad Odrou, Lesní mlýn v Bernarticích nad
Odrou, zřícenina hradu Starý Jičín, Oční
studánka, výletní místo Skalky

STUDÁNKOVÁ TRASA
Studánková trasa kolem Puntíku
Trasa: Nový Jičín – Žilina, škola – Studánka
u mlýnků – Mariánská studánka – Turistická studánka – Studánka U kříže – Studánka U Ivana – Studánka U sovy – NJ Žilina,
zast. U partyzána.
Délka trasy: cca 6 km
Náročnost: lehká
Doba chůze: cca 1,5 hod
Nový Jičín – Žilina, škola (0 km) – Studánka
u mlýnků (1,6 km) – Mariánská studánka
(0,8 km) – Turistická studánka (1,5 km)
– Studánka U kříže (0,2 km) – Studánka U
Ivana (0,3 km) – Studánka U sovy (0,8 km)
– NJ Žilina, zast. U partyzána (1 km)
Doporučení:
Trasa jen z části kopíruje turisticky značené
trasy, proto doporučujeme držet se níže
uvedeného popisu. Na trase nejsou žádné
možnosti občerstvení, doporučujeme vzít
si občerstvení s sebou.
Zajímavosti na trase:
Nástup nejznámější značenou trasou
k Puntíku od někdejší žilinské dolní školy
a nepřehlédnout místo odbočení k první
studánce U Mlýnků, která je nejpřístupnější a vybavena pohodlným sezením.
Najdeme zde vzácné kamenné koryto
z roku 1808, které v době před kolektivizací sloužilo k napájení dobytka. Od ní pak

lesem strmě po červené turistické značce
k snad nejznámější – Mariánské studánce.
O dávné tradici této studánky svědčí na
místě dochovaný kámen s vytesaným
letopočtem 1919. Dále pokračujeme místem, kde kdysi stával skokanský můstek
(asi po 250 m – označeno na stromě). Pak
pokračovat po značce a v označeném místě odbočit z louky do lesa k snadno dosažitelné Turistické studánce. Dvě možnosti
jak se dostat k cca 200 metrů vzdálené,
snad nejpozoruhodnější studánce U Kříže,
ukazují modré značky na stromech. Voda
je k vlastnímu vyústění této studánky přivedena od zhruba sto metrů vzdáleného
zdroje. Vedle stojící kříž připomene svou
podobou spíše kříže alpské. Modré značky
nás vedou dále, nejdříve kolem potůčku
a po cca 500 metrech odbočit vpravo
a zbývá asi 750 metrů k poslední studánce
U Sovy. Chceme-li zajít k šesté studánce,
nazvané lehce familiárně, U Ivana, neodbočíme vpravo, ale pokračujeme dále ve
směru potůčku a pak po jeho přebrodění vlevo po modrém značení dojdeme
k dřevěnému památníčku s nově vytvořenou studánkou. Lze se k ní dostat i tzv.
horní cestou, rovněž vyznačenou. Vraťme
se ale ke studánce U Sovy, odkud jsou
v podstatě dvě možnosti návratu: po pohodlné „plynárenské“ cestě vystoupat téměř na vrchol Puntíku a pak jednoduše
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zpět k výchozímu místu, nebo podstatně
kratší, opět vyznačenou trasou, k autobusové zastávce U Partyzána.
Druhá varianta, kterou lze snad upřednostnit: po příjezdu autobusem z města
na zastávku U Partyzána, po 50 m odbočit
vlevo na polní cestu a trasu projít opačným
směrem, než je popsáno ve variantě 1.

TRASA  F. PALACKÉHO
Naučná vlastivědná stezka Františka
Palackého
Trasa: Janáčkovy sady (0 km) – Skalky
(1,5 km) – Svinec (2,5 km) – Kojetín, rozc.
Strážnice (1,3 km) – Straník, rozc. (0,5 km)
– Hostašovice, Domoraz (5 km).
Délka trasy: cca 11, 5 km
Náročnost: lehká až střední
Doba chůze: cca 3 hod
Z Nového Jičína vychází i Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého, která
prochází mírným až středně náročným terénem. V Novém Jičíně začíná v prostoru
Janáčkových sadů a vede přes příměstský
rekreační areál na Skalkách, dále na Kojetín a přes vrchol Svince do Straníku. Obcí
Hostašovice pokračuje k přírodní památce
Prameny Zrzávky a končí u železniční stanice Hostašovice, odkud je dopravní spojení zpět do Nového Jičína. Celou trasu
můžete projít také v opačném směru a Vaším cílem pak bude Nový Jičín. Souběžně
s touto stezkou vede značená cyklotrasa
Palackého stezka, která je však delší, proto-

že začíná už na zámku v Kuníně. Zaměření
naučné stezky je především přírodovědné
a vlastivědné. Trasa stezky prochází oblastí
přírodního parku Podbeskydí.

LAUDONOVA TRASA
Pěší výletní trasa
„Po stopách generála Laudona“
Trasa: NJ, Laudonův dům (0 km) – Kunín,
zámek (6,4 km) – Šenov u NJ, Bannerova studánka (5,4 km) – NJ, Laudonův dům (4,9 km).
Délka trasy: 16,7 km
Náročnost: lehká
Doba chůze: cca 4 hod
Doporučení:
Trasa je koncipována jako uzavřený okruh
s variantami odboček k dalším výletním
místům. Začíná u Laudonova domu na
náměstí v Novém Jičíně, pokračuje přes
centrum města směrem na Šenov u Nového Jičína, podél řeky Jičínky až k zámku
v Kuníně. Zpáteční trasa nabízí odbočení
k Bannerově studánce v Šenově u NJ a přivádí turisty zpět do centra města. Na trase
jsou četné možnosti občerstvení, doprovodným vybavením je ideální pro rodiny
i s malými dětmi. Trasu nebo její část lze
absolvovat také pravidelnou autobusovou
dopravou mezi Novým Jičínem a Kunínem.
Zajímavosti na trase:
kostel sv. Martina v Šenově u NJ, zámek
Kunín, Bannerova studánka. Ze Salaše je
nádherný výhled na Beskydy a na celé
město Nový Jičín.

CYKLOSTEZKA č. 6271
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice
Trasa: NJ, ul. Žilinská (0 km) - Bludovice u NJ
(2,8 km) - Hodslavice (1 km) - Životice u NJ (1,7
km) - Mořkov (1,2 km) - Hostašovice (3 km).
Délka trasy: 9,76 km
Náročnost: lehká
Doba jízdy: cca 30 min
První drážní cyklostezka na Moravě vede
v trase bývalé železniční dráhy, kterou zničila povodeň v roce 2009, a na které byl
následně zrušen provoz.
Cyklostezka má délku 9,76 km. Začátek je
v Novém Jičíně na ul. Žilinská, dále trasa
vede přes Bludovice u Nového Jičína, Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Mořkov
až na nádraží v Hostašovicích. Cyklostezka
vede přes katastrální území pěti obcí, které stavbu realizovaly v letech 2013 – 2014
v rámci Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice.
V Novém Jičíně se trasa napojuje na
ul. Žilinská na trasu č 502 (Starý Jičín
– Hukvaldy – Kopřivnice). Konec stezky
s asfaltovým povrchem je v Hostašovicích
na vlakovém nádraží. Kousek za nádražní
budovou lze dále pokračovat od rozcestníku po trase 6016 (Rožnov p. R. – Zubří
– Frenštát p. R. – Trojanovice – Pustevny).
Cyklotrasa 6271 dále pokračuje od nádraží
lesíkem až k výletišti Prameny Zrzávky, kde
se dále napojuje na cyklotrasu č. 6175 Palackého stezka.

Cyklostezka má asfaltový povrch s oddělenými
jízdními pruhy pro každý směr, využívat ji mohou cyklisté, in-line bruslaři. V Hodslavicích je
stezka smíšená pro společný provoz chodců
i cyklistů. V případně vhodných podmínek se
trasa v zimě upravuje pro běžkaře. Cyklostezka vybudovaná na bývalé železniční dráze má
minimální stoupání, trasa je fyzicky nenáročná
a zvládnou ji i rodiny s dětmi.
Celá trasa cyklostezky je opatřena kilometrovníky namalovanými na povrchu cyklostezky,
začátek číslování je v Novém Jičíně.
Cykloturisté se mohou během jízdy po trase zastavit na pěti odpočívkách, které jsou
zastřešené, vybavené stolem s lavicemi
a stojanem na kola. Na každé odpočívce
návštěvníci naleznou také informační panel s mapou popisující atraktivity obce, na
které se odpočívadlo nachází. Odpočívky
jsou umístěny na těchto pozicích na trase:
odpočívka č.1 Nový Jičín – 2,8 km, odpočívka č. 2 Hodslavice 3,8 km, odpočívka
č. 3 Životice u Nového Jičína – 5,5 km, odpočívka č. 4 Mořkov 6,7 km – odpočívka
č. 5 Hostašovice 9,2 km.
Projekt byl spoluﬁnancován Evropskou unií
– z Regionálního operačního programu NUTS
II Moravskoslezsko.
www.cyklostezka-koleje.cz
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NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM NJ

Kontaktní údaje:
Masarykovo nám. 45/29, 741 01 Nový Jičín
Tel: +420 556 711 888
E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
GPS: 49°35‘39.198“N, 18°0‘39.006“E
Otevřeno: Po – Pá: 8:00 – 17:00
So – Ne: 9:00 – 16:00
V objektu Návštěvnického centra
se nachází:
• Turistické informační centrum
• Expozice o výrobě klobouků, zkoušírna
• Expozice Generál Laudon
• Galerie
• Reprezentační prodejna klobouků Tonak
• Klobouková kavárna Caﬀé Cappello

Turistické informační centrum
poskytuje:
• základní informační materiály o městě
• turistické informace o atraktivitách
města a okolí
• informace o kulturních, sportovních
a společenských akcích ve městě
• informace o ubytovacích a stravovacích
možnostech ve městě
• informace o autobusových a vlakových
spojích
• průvodcovská činnost po městě
• prodej suvenýrů
• půjčovna disků na discgolf
a půjčovna trekových holí
• internetové služby
pro veřejnost
• kopírování a tisk
• prodej vstupenek do expozice Generál
Laudon a do Kloboukové expozice

www.icnj.cz
Klobouková expozice
Unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouků, díky které
zažijete aktivní prohlídku, poznáte historii
kloboučnictví a vyzkoušíte si klobouky
živě i interaktivně.
www.mestoklobouku.cz

Expozice Generál Laudon
Interaktivní expozice mapující život významného rakouského vojevůdce G. E. Laudona,
který v Novém Jičíně roku 1790 zemřel.
www.expozicelaudon.cz
Laudoncaching:
V expozici se na různých místech nachází čtyři kódy (kešky). Nalezení těchto kódů si hráč
zapisuje do hrací karty. Po nalezení všech
kódů obdrží hráč malou odměnu. Hráč se
může této hry zúčastnit maximálně 3x. Po
zúčastnění všech 3 kol a nalezení všech kešek získá hráč generálskou odměnu.

MOBILNÍ APLIKACE
Cykloturistická aplikace
Na KOLE i PĚŠKY
Tato jednoduchá aplikace Vám pomůže zjistit jaké cyklostezky a stezky se nacházejí ve
zvolené oblasti. Na nich pak mapuje různé
body zájmu, místa, která stojí za to navštívit,
ale také nabídku ubytování či stravování.
www.nakoleipesky.cz

Multimediální průvodce DARUMAgo!
DARUMAgo! je multimediální a vícejazyčný průvodce po městě Nový Jičín.
Zvukový spot u každého bodu zájmu, GPS
lokalizace, oﬄine verze mapy, intuitivní
ovládání, pravidelná aktualizace.
www.daruma.cz/go
Okolonas.eu
Projekt okolonas.eu vznikl jako prostředek
k lepšímu zpřístupnění památek v Novém
Jičíně. Díky této jednoduché on-line aplikaci jsou Vám zpřístupněny památky kterýkoliv den i čas, bez ohledu na otevírací
dobu a přístupnost míst. Informační systém zahrnuje klíčové památky v Novém
Jičíně a okolí.
http://okolonas.eu
Mobilní průvoce CLiCK
Aplikace nabízí kromě turistických atraktivit, rozsáhlý katalog ubytovacích, stravovacích, sportovních i kulturních zařízení.
http://m.lwi.cz/novyjicin

Významná data města

PROFILY CYKLOSTEZEK

1313 podle nejstarší známé písemné zmínky král Jan Lucemburský povoluje městu
vybírat mýto, Nový Jičín se tak stává poddanským městem
1373 majitelé města a panství Vok III. a jeho syn Jan z Kravař dali Novému Jičínu
právo odúmrti (právo dědit), povolili mu výroční trhy a určili výši městské daně
1503 při požáru shořelo dřevěné město, vzniká nové, kamenné
1533 začala přestavba renesančního zámku Žerotínů, trvala do roku 1541

















































































































































































































































1558 Nový Jičín se osamostatnil a stal se městem komorním
1593 Městská samospráva se přesouvá do opraveného zámku Žerotínů
1563 purkmistr Ondřej Řepa z Greifendorfu staví na náměstí jako rodinné
sídlo renesanční dům s arkádami, později známý pod názvem Stará pošta
1613 v jihovýchodním koutu hradeb u farního kostela byla postavena Farská bašta
1620 povýšení Nového Jičína králem Fridrichem Falckým na město královské
1621 bitva u Nového Jičína (španělské vojenské oddíly císařské katolické
habsburské posádky s protestantským vojskem markraběte Jana Jiřího Krnovského)
1624 Nový Jičín ztrácí svou svobodu, stává se městem poddanským olomouckých jezuitů
1630 založen cech kloboučníků, konec 17. a počátek 18. století – morové epidemie
1768 velký požár města, shořelo na 455 domů, fara a kostel
1773 zrušení řádu jezuitů
1775 Marie Terezie vrací Novému Jičínu svobodu a prohlašuje za město municipiální
1790 v domě č. 29 se ubytoval polní maršál Gideon Ernest Laudon a 14. 7. zde náhle zemřel
1799 do města přichází rodina Hückelů, zakladatelů kloboučnické tradice Nového Jičína
1817 v Novém Jičíně započata výroba kočárů, bryček označovaných jako „Nojtičanky“
1850 Nový Jičín – sídlo okres. hejtmanství, berního úřadu, okres. a krajského úřadu
1867 Jan Hückel staví největší továrnu na výrobu klobouků v rakouské monarchii
1874 vznik státní tabákové továrny
1879 Josef Rotter začal vyrábět kočárové svítilny, vznik továrny na svítidla
1880 město je spojeno se světem železničním spojením
1918 vznik samostatné Československé republiky
1938 Nový Jičín byl připojen k Německu Adolfa Hitlera
1953 slavnostní otevření Muzea Kravařska v Žerotínském zámku
1967 vznik Městské památkové rezervace Nový Jičín
1993 uskutečnila se první městská slavnost v Novém Jičíně
2001 Nový Jičín získal ocenění Historické město roku a stal se nositelem Ceny za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

hranice Novojičínska

MĚŘÍTKO 1 : 118 000

2011 otevření Návštěvnického centra Nový Jičín - město klobouků s expozicí klobouků
2014 otevření expozice Generál Laudon v Návštěvnickém centru Nový Jičín - město klobouků






























Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

NOVÝ JIČÍN

Loučka – leží na východním úpatí

NOVÝ JIČÍN

Starojického kopce, vzdálena asi 1 km od
Nového Jičína na západ ve směru na Hranice. Loučka je součástí Nového Jičína od
1. 1. 1975.

Straník – obec rozkládající se v údolí
tvořeném potokem Straník a ležící jižním
směrem od města. Integrován k Novému
Jičínu k 1.1.1979.

Žilina – leží na říčce Jičínce v sousedství Nového Jičína, podél silnice na
Frenštát pod Radhoštěm. Obec se sloučila
s Novým Jičínem k 1. 1. 1966.
SYMBOLY MĚSTA
POLOHA
Město Nový Jičín leží v severovýchodní
části České republiky, v malebné kotlině
na jižním okraji Moravské brány. Rozkládá
se na levém břehu řeky Jičínky, na straně
východní se blíží k Podbeskydské pahorkatině. Městem protéká říčka Jičínka
a potok Grasmanka.
zeměpisná šířka: 49° 35´
zeměpisná délka: 18° 0´
střední nadmořská výška: 284 m n. m.
(Masarykovo nám.)

Městský znak
Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce 14. století.
Polovina zavinuté střely držená v lokti
pokrčenou rukou odkazuje na rod pánů
z Kravař. Teprve později se ustálily barvy
a přibyla oblaka, z nichž ruka vyniká. Znakem Nového Jičína je červený štít, v němž
ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely.
34

KLIMA
Průměrná roční teplota: 7,8° C
Průměrné roční srážky: 760 mm
Rozloha: 4 478 ha (44 km2)
Počet obyvatel.: 24 285 (k 30. 4. 2012)

MĚSTSKÉ ČÁSTI

Bludovice – údolní ves při říčce
Zrzávce ležící na jih od Nového Jičína ve
směru na Valašské Meziříčí. Sloučena s Novým Jičínem k 1. 1. 1974.
Kojetín

– horská obec, která se
rozkládá v sedle mezi Svincem a Starojickým kopcem, vzdálená 4 km na jih od
Nového Jičína. Součástí Nového Jičína
od 1. 1. 1974.

32
33

Městský prapor
Konečný vzhled městského praporu byl
vybrán městským zastupitelstvem 21.
listopadu 1996 ze čtyř návrhů, které pro
město zpracoval pan Jan Zemánek s použitím prvků historického znaku města.
List tvoří červená žerďová část s polovinou
zavinuté střely, vlající část je bílá se zeleným svislým vlnkovitým pruhem se třemi
prohlubněmi a dvěma ostrými vrcholy.
Zelený pruh na středu přiléhá k bílé zavinuté střele.
Prapor byl schválen podvýborem pro heraldiku a následně Poslaneckou sněmovnou
a 18. listopadu 1997 byl slavnostně předán
Pavlu Wesselému, starostovi města, z rukou Miloše Zemana, předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.

Významná data města
1313 podle nejstarší známé písemné zmínky král Jan Lucemburský povoluje městu
vybírat mýto, Nový Jičín se tak stává poddanským městem
1373 majitelé města a panství Vok III. a jeho syn Jan z Kravař dali Novému Jičínu
právo odúmrti (právo dědit), povolili mu výroční trhy a určili výši městské daně
1503 při požáru shořelo dřevěné město, vzniká nové, kamenné
1533 začala přestavba renesančního zámku Žerotínů, trvala do roku 1541
1558 Nový Jičín se osamostatnil a stal se městem komorním
1593 Městská samospráva se přesouvá do opraveného zámku Žerotínů
1563 purkmistr Ondřej Řepa z Greifendorfu staví na náměstí jako rodinné
sídlo renesanční dům s arkádami, později známý pod názvem Stará pošta
1613 v jihovýchodním koutu hradeb u farního kostela byla postavena Farská bašta
1620 povýšení Nového Jičína králem Fridrichem Falckým na město královské
1621 bitva u Nového Jičína (španělské vojenské oddíly císařské katolické
habsburské posádky s protestantským vojskem markraběte Jana Jiřího Krnovského)
1624 Nový Jičín ztrácí svou svobodu, stává se městem poddanským olomouckých jezuitů
1630 založen cech kloboučníků, konec 17. a počátek 18. století – morové epidemie
1768 velký požár města, shořelo na 455 domů, fara a kostel
1773 zrušení řádu jezuitů
1775 Marie Terezie vrací Novému Jičínu svobodu a prohlašuje za město municipiální
1790 v domě č. 29 se ubytoval polní maršál Gideon Ernest Laudon a 14. 7. zde náhle zemřel
1799 do města přichází rodina Hückelů, zakladatelů kloboučnické tradice Nového Jičína
1817 v Novém Jičíně započata výroba kočárů, bryček označovaných jako „Nojtičanky“
1850 Nový Jičín – sídlo okres. hejtmanství, berního úřadu, okres. a krajského úřadu
1867 Jan Hückel staví největší továrnu na výrobu klobouků v rakouské monarchii
1874 vznik státní tabákové továrny
1879 Josef Rotter začal vyrábět kočárové svítilny, vznik továrny na svítidla
1880 město je spojeno se světem železničním spojením
1918 vznik samostatné Československé republiky
1938 Nový Jičín byl připojen k Německu Adolfa Hitlera
1953 slavnostní otevření Muzea Kravařska v Žerotínském zámku
1967 vznik Městské památkové rezervace Nový Jičín
1993 uskutečnila se první městská slavnost v Novém Jičíně
2001 Nový Jičín získal ocenění Historické město roku a stal se nositelem Ceny za
nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.
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