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Nový Jičín, to idealny początek do wycieczek do 
bliskich i bardziej odległych okolic, do miejsc licznych 
pamiątek historycznych i w góry – do Beskidów Mo-
rawsko-Śląskich. Miasto oferuje swym zwiedzającym 
liczne możliwości aktywności sportowych. Region jest 
gęsto poprzeplatany oznakowanymi ścieżkami turys-
tycznymi, do map zakreślonymi trasami rowerowymi i 
edukacyjnymi ścieżkami informacyjnymi.     
W pobliżu centrum miasta można zwiedzić nowoczesny 
areał z krytą pływalnią i basenem pod gołym niebem 
z nowoczesnym toboganem. Areał ten ma też zadas-
zoną halę, gdzie swe mecze mistrzowskie rozgrywają 
miejscowi koszykarze. W mieście Nový Jičín znajduje 
się też stadion sportowy, korty tenisowe, bowling, za-
daszony stadion zimowy, hala z boiskami do squasha, 
tenisa ziemnego oraz badmintona.

Miejski rezerwat zabytków Nový Jičín
Wycieczkę po mieście Nový Jičín rozpoczniemy od 
zwiedzania historycznego centrum, a mianowicie od 
Masarykova náměstí /Rynek Masaryka/, który bezspr-
zecznie należy do najbardziej podziwianych w całym 
kraju. 
Jedną z najbardziej wyrazistych domów na rynku, to 
budynek ratusza, który w latach 1929-1930 został ge-

neralnie odremontowany, a na dzień dzisiejszy jest sied-
zibą Urzędu Miasta. Z pewnością zainteresuje każde-
go wyjątkowy budynek Starej Poczty w stylu nowego 
renesansu, z charakterystycznymi arkadami. Jeśli  
chodzi o dalsze ciekawe budynki, należy do nich na 
rynku zaliczyć dům U Bílého anděla /dom Pod Białym 
Aniołem/, w którym od 1913 roku nieprzerwanie jest  
apteka i Laudonův dům /dom Laudona/, w którym zmarł 
słynny generał Laudon. Sam środek rynku zdobi słup 
dżumowy z figurą Marii Panny oraz fontanna z rzeźbą
grupową Tańczących Chłopów w niemieckich  strojach 
krawarzskich. Całokształt rynku dotwarzają arkady, któ-
re dochowały się po wszystkich czterech stron, a także 
późno gotycka wieża kościoła parafialnego Nanebevze-
tí Panny Marie /Wniebowstąpienia Marii Panny/.
Centrum historyczne miasta Nový Jičín zostało w 1967 
ogłoszone miejską rezerwacją zabytkową. 
Oprócz rynku, dominantą miasta jest Žerotínský zámek 
/Zamek Żerotiński/, który do dziś jest siedzibą Muzeum 
Novojičínska. W jego salach mieści się stała ekspozyc-
ja kapeluszy, która dostarcza informacji o rozwoju kape-
lusznictwa w Novym Jičínie, a także organizowane są tu 
regularne wystawy muzealne. 

Kultura
Corocznie w mieście Nový Jičín organizowane są 
różnego rodzaju akcje kulturalne i towarzyskie. Do na-
jbardziej znaczących należy Palenie czarownic, które 
odbywa się zawsze 30.4., a także Novojičínské léto 
/Lato Nowojiczyńskie/, odbywające się od czerwca do 
sierpnia. Wtedy na Rynku Masaryka odbywają się kon-
certy, przedstawienia teatralne, akcje sportowe i akcje 
dla dzieci. 
Najbardziej znaczącą akcją kulturalną w ciągu lat stała 
się tradycyjna miejska uroczystość organizowana za-
wsze na początku września w historycznym centrum 
miasta. 

Okolica  
Nový Jičín ma wspaniałą okolicę. Dla miłośników pr-
zyrody na skraju miasta znajduje się las parkowy Skal-
ky oraz zbiornik wodny Čerťák, z możliwością kąpania  
i wędkarstwa sportowego. Narciarzom do dyspozyc-
ji służy chatka narciarska, stojąca pod wierzchołkiem 
kopca Svinec, przy której rozpoczyna się trasa /narto-
strada/ klubu narciarskiego ze sztucznym zaśnieżaniem 
i oświetleniem. 
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