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Výlet Nový Jičín 
Valašské Meziříčí

Z Nového Jičína se přes Bludovice a Hodslavice 
vydáme do cíle našeho výletu, do Valašského 
Meziříčí.

Valašské Meziříčí svou polohou představuje 
vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd. 
Leží na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. 
První zmínka pochází z roku 1297, městem je 
nazýváno od r. 1377. 

Mezi významné památky ve městě patří Zámek 
Žerotínů.  

Jeho stavbu započal Jan z Pernštějna roku 1538. 
V polovině 18. století byl renesanční zámek 
barokně přestavěn. V zámku sídlil rod Žerotínů 
a to do roku 1815. Poté patřil rodu Kinských  
a v letech 1885-1909 sloužil jako ženská trestnice. 

V současné době je centrem kulturního života. 
V jeho prostorách se nachází divadelní sál,  
v suterénu je pak M-klub. 

Dalším zámkem ve městě je Zámek Kinských. 

Empírový zámek vznikl na místě původní správní 
budovy rožnosvsko-krásenského panství, která 
byla do poloviny 18. století dřevěná a v roce 1854 
byla přestavěna na panské sídlo. K zámku přiléhá 
rozsáhlý park se vzácnými dřevinami.

Od roku 1949 v zámku sídlí muzeum, kde najdeme 
expozice z historie města, valašskomeziříčského 
skla, gobelínů a dřevařské školy.

Další památkou je kostel Nejsvětější Trojice, který 
od svého vzniku koncem 16.století sloužil jako 
renesanční hřbitovní kostel, později k němu byla 
přistavěna dřevěná loď s ochozem. V současnosti 
je v něm umístěno lapidárium renesančních  
a barokních soch.

Zajímavá  je Moravská gobelínová manu-
faktura, jediná dílna svého druhu na Moravě  
a ve Slezsku. Vznikla v roce 1898 v nedaleké 
Zašové a o deset let později byla zakladatelem 
Rudolfem Schlattauerem přemístěna do Meziříčí. 
V manufaktuře se odborně restaurují historické 
gobelíny a tkají nové podle moderních výtvarných 
předloh. 

Velice zajímavým objektem k návštěvě je 
hvězdárna, která se nachází na jižním okraji 
Valašského Meziříčí, na kopci jménem Stínadla. 
Pro veřejnost byla otevřena v roce 1955. 

Hojně navštěvované je Muzeum valašských 
strašidel sídlící ve středisku volného času. Bylo 
otevřeno v roce 2002. Najdeme zde kolekci 
figur nadpřirozených bytostí, známých ze starých 
mýtů, legend a pohádek z regionu Valašska.




