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

Z miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej wyci-
eczki, mianowicie do miasta Starý Jičín.

Starý Jičín leży u podnóża kopca Starojický w Bra-
mie Morawskiej około 5 km na zachód od miasta 
Nový Jičín. Miasteczko Starý Jičín powstało praw-
dopodobnie gdzieś na początku XIII wieku na tzw. 
Szlaku Bursztynowym, prowadzącym od Adriatyku 
aż do Morza Bałtyckiego, który służył jako centrum 
targowe. Powstanie oraz rozwój gminy Starý Jičín 
jest ściśle związane z historią zamku oraz posiadłoś-
cią Starý Jičín. 

W gminie dominuje zamek Starý Jičín, który został 
założony na początku XIII wieku przez ród Hüc-
keswagenów. Pod koniec XVIII wieku zamek i po-
siadłości stają się własnością rodziny Seilernów.  
W związku z brakiem zainteresowania właścicieli, 
zamek szybko uległ zniszczeniu. Niestety nawet sta-
rania hrabiego dr Bedřicha Deyma na początku XX 
wieku nie uchroniły go przed skutkami upływającego 
czasu, i z kiedyś ogromnego zamku zostały ruiny. 

Gmina, która jest właścicielem ruiny stara się zamek 
częściowo odnawiać. Naprzeciwko resztek pałacu 
zamkowego znajdziemy dzisiaj nową dominantę za-
mku, a mianowicie wieżę zamkową, która została 
zrekonstruowana i dobudowana. Dla turystów jest 
do dyspozycji kawiarnia zamkowa, która bywa więks-
zością otwarta w sobotę i niedzielę. W górnej częś-

ci wieży widokowej była nainstalowana ekspozycja 
broni charakterystyczna dla epoki i dokumentacja  
o zamku i posiadłości. Z wieży, ale także z innych 
miejsc jest w razie sprzyjającej pogody piękny widok 
do szerokiej okolicy Bramy morawskiej. 
Areał ruin jest wolno dostępny przez cały rok.
 
W gminie znajduje się jeszcze kilka innych zabytków, 
na przykład Kościół Parafialny św. Wacława, kamien-
ny pręgierz – słup niższego prawa gardłowego, po-
mnik św. Jana Nepomucena na rynku, zrekonstruo-
wany krużganek z drewna prowadzący od obecnego 
Urzędu Gminnego do dawnego kościoła i inne. 

Gmina w ostatnich latach zaczyna ożywać za pośred-
nictwem regularnie organizowanych turniejów na 
dziedzińcu zamkowym, i dzięki możliwościom spor-
towym. Np. mecze siatkówki, współzawodnictwa 
jednostek Dobrowolnej Straży Pożarnej, biegi sprin-
terskie, mecze piłki nożnej, turnieje tenisowe itp.
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