
 Nový Jičín – Starý Jičín (7 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 Z Nového Jičína se vydáme do cíle našeho  
výletu, do Starého Jičína.

Starý Jičín je situován na úpatí Starojického 
kopce v Moravské bráně cca 5 km západně 
od Nového Jičína. Městečko Starý Jičín vzniklo 
pravděpodobně někdy na začátku 13. století, na 
tzv. Jantarové cestě mezi Jadranem a Baltským 
mořem, jako tržní centrum.Vznik a vývoj obce 
Starý Jičín úzce souvisí s dějinami hradu a panst-
vím Starý Jičín. 

Dominantu obce tvoří hrad Starý Jičín, který 
byl založen počátkem 13.stolet í rodem 
Hückeswagenů. Koncem 18. století se hrad 
i panství dostávají do majetků rodů Seilernů. 
Vzhledem k nezájmu majitelů hrad rychle podléhal 
rozkladu. Bohužel ani snaha hraběte dr. Bedřicha 
Deyma na počátku 20. století nezabránila hlo-
dajícímu zubu času a z kdysi mohutného hradu 
se stala zřícenina. 

Obec, která zříceninu vlastní, se ji postupně 
pokouší opravovat. Naproti zbytkům hradního 
paláce dnes najdete novou dominantu hradu.  
Je jí hradní věž, která prošla významnou rekon-
strukcí a dostavbou. Pro návštěvníky hradu je 
zde v provozu hradní kavárna, která je většinou 
otevřena o sobotách a nedělích. V horní části 

vyhlídkové věže byla instalována dobová expozice 
zbraní a dokumentace o hradě a panství. Z věže, 
ale i z ostatních míst zříceniny, je za příznivého 
počasí krásný rozhled do širokého okolí Moravské 
brány.

Areál zříceniny je celoročně volně přístupný. 
Na hrad se jde lesní cestou pěšky z náměstí, 
kde jsou k dispozici parkovací místa pro osobní 
automobily. 
V obci se nachází několik dalších kulturních 
památek, například Farní kostel sv. Václava,  
kamenný pranýř - sloup nižšího hrdelního práva, 
socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí, rekon-
struovaná dřevěná pavlač vedoucí od nynějšího 
obecního úřadu ke starobylému kostelu a další.
Ve Starém Jičíně najdeme také venkovní bazén.
Obec začíná v posledních letech ožívat jak 
konáním pravidelných dobových klání v areálu 
hradního nádvoří, tak sportovními aktivitami např. 
volejbalové utkání, soutěže sborů dobrovolných 
hasičů, rychlostní běhy, fotbalové utkání, tenisové 
turnaje atd.
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