
Nový Jičín – Hostašovice (11 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

sedle /Siodło Domorazskie/. Godnym uwagi jest  
z tego powodu, że z dwu studzienek, oddalonych 
od siebie na dwa metry, wywiera zupełnie odmienna 
woda mineralna. Jedno źródło jest siarczane, trafnie 
nazwane „Smradlavka” /Smrodliwe/, drugie zaś jest 
żelaziste, nazwane zostało według swego koloru Zr-
zavka /Rdzawka/. Ten zabytek przyrody rozciąga się 
na przestrzeni 0,47 ha i leży na wysokości 40 m nad 
poziomem morza. 
W kierunku południowym od Źródeł Zrzávki ciągnie 
się zabytek przyrody Domorazské louky /Domoraz-
skie łąki/, na którym  występują chronione storczyki. 
Na przylegających podmokłych łąkach rośnie kilka 
specjalnie chronionych gatunków roślin, np. kukułka 
szerokolistna /stoplamek/. W pobliskich lasach 
występują liczne jeziorka i studzienki. Dawniej lasy 
służyły jako schronienie dla złodziei i zbójów, przede 
wszystkim Šimaka, Bartoscha i Jury Bartůška, stra-
conego w mieście Nový Jičín. 
Dalszą unikalną ciekawostką jest studzienka Jaštěr-
ka /Jaszczurka/ na kopcu Trojačka /Tojaczka/. Jej 
źródełko po kilku metrach dzieli się na dwa ramio-
na, przy czym, każde z nich odprowadza wody do  
innego morza. To niecodzienne zjawisko geograficz-
ne nazywane jest „bifurkacją”.
Terytorium Hostašovic, które z dwóch trzecich po-
kryte lasami, zachęca do ciekawych spacerów, albo 
przejażdżek rowerowych po dobrze utrzymywanych 
ścieżkach leśnych. 

Wyruszamy się z miasta Nový Jičín do celu naszej 
wycieczki, do Hostašovic. 

Hostašovice to najbardziej na południe wysunięty 
region powiatu Nový Jičín. Terytorium wioski należy 
do Podbeskidzkiej krainy pagórkowatej, zaś połud-
niowa jej część do Beskidów Morawskich. Rozpoś-
cierają się w dolinie, wśród gór, na obrzeżu Bramy 
Morawskiej. 

Na terenie gminy znaleźć można kilka ważnych 
obiektów, które warto widzieć. Z zabytków sakral-
nych chodzi przede wszystkim o kapliczkę z 1850 
r. poświęconą św. Konstantemu (Cyryl) i Metode-
mu, przed którą każdego roku 5 lipca odbywa się 
święta msza pątnicza. Po owej mszy odbywają się 
już tradycyjne „Dni Gminy” z bogatym programem 
kulturalnym. 
Przed kapliczką, na ładnie uporządkowanym placu 
wiejskim, stoi kamienny krzyż z 1876 roku. 
Przez terytorium gminy biegnie główny europejski 
dział wodny. Wody z Hrázkovego potoku, Zrzávki  
i Bílego potoku spływają do Bałtyku, Srní potok, a na-
stępnie potok Široka przeciwnie odprowadzają swe 
wody do Morza Czarnego. Pewnego rodzaju kurio-
zum jest stodoła nr 23, z której, z każdej przeciwnej 
strony dachu odcieka woda do innego morza.
Bardzo ciekawym zabytkiem przyrody, ogłoszonym 
w 1993 r. jest źródło rzeki Zrzávki w Domorazskim 
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