
Nový Jičín – Svinec, oční studánka (5 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej 
podróży, na Svinec. 

Według powieści w pobliżu Svinca kiedyś wypasał 
owieczki sierota Jakub, chłopiec nieposłuszny i kr-
nąbrny. Gdy mu siostra przyniosła obiad, wołał do 
niej: „Niż bym to marne jedzenie miał jeść, raczej 
skamienieję i niech mnie świnie zeżrą!“ Wtedy z lasu 
wybiegły dwie świnie, chłopca zabiły i zeżarły. Chleb, 
który mu siostra przyniosła, zmienił się w kamień,  
a z dzbanka na mleko wytrysła woda. Kopiec nad 
źródełkiem od wtedy nazywano Svinec /Świniec/.
Ze szczytu Svinca otwiera się przepiękny widok na 
grzebień Beskidów, Hostýnskie vrchy /Góry Hos-
týnskie/, Bramę Morawską, Oderskie vrchy /Góry 
Odrzańskie, dawniej Oderskie/, Studénkę, Ostrawę, 
Hukvaldy i Štramberk.
Przestrzenie wokół szczytu i na jego zachodnim 
zboczu zostały ogłoszone za teren chroniony, a mia-
nowicie rezerwacja przyrody Svinec, którą tworzą 
laski z remizkami i łąkami z ciekawą roślinnością, 
między którymi znaleźć można chronione gatunki, 
przede wszystkim orchidee. 
Około 200 m pod wierzchołkiem Svinca stoi ka-
mienny krzyż, który w 1882 roku zbudował tu Jo-
hann Stieber, kościelny z nowojiczyńskiej Španělské 
kaple /Kaplicy Hiszpańskiej/. W 1873 r. wyruszył  
w z pielgrzymką do Ziemi Świętej, Egiptu i Rzymu,  
a po szczęśliwym powrocie, w dowód wdzięczności 
zbudował ów krzyż, do którego fundamentów włożył 
kamyk z Góry Oliwnej, Karmel i Tabor. Potwierdza 

to czeski i niemiecki napis znajdujący się na krzyżu. 
Odrestaurowany został w 2001 roku. 
W 1981 r. na Svincu została zbudowana nartostrada 
wraz z chatą narciarską. 
Długość głównej trasy zjazdowej wynosi 470 m, a jej 
przewyższenie wynosi 120 m. Jej teren jest ciekawy 
również dla zaawansowanych narciarzy. Stok jest 
sztucznie zaśnieżany i co wieczór porządkowany. 
Codziennie można tu pojeździć na nartach również 
wieczorem, przy sztucznym oświetleniu. Centrum 
Narciarskie ma też kopiec dla dzieci /tzw. ośla łąka/. 
Nazywa się „Včelínek”, co po polsku znaczy „ul“,  
a jeździ się tu na naturalnym śniegu. 
Po mniej więcej 500 m od krzyża na Svincu, pod 
stokiem Svinca znajduje się Oční studánka /Źró-
dełko Oczne/, znany to cel spacerów nie tylko 
miejscowych obywateli, ale również turystów. Dojść 
do niego można, schodząc po żółtym znaku. 
Johann Stieber w 1889 r. obok źródełka zbudował 
sztuczną jaskinię Lourdes s posągiem Marii Panny  
z Lourdes. Obok źródełka znajduje się również kap-
liczka Marii Panny Svatohostýnskiej, zbudowana po 
drugiej wojnie światowej przez obywateli miasta Starý 
Jičín oraz okolicy. Do posągu Marii Panny z Lourdes 
dawniej, zawsze dnia 6 października odbywały się 
pielgrzymki. Z źródełka wycieka bardzo dobra woda 
do picia, dlatego jeżdżą po nią codziennie ludzie  
z okolicy. Źródełko dostarcza do studzienki wysokiej 
jakości wodę zawierającą dużo wapnia. Woda ta jest 
ponoć cudowna, podobno bowiem wielu chorym 
wyleczyła oczy. 

Wycieczka Nový Jičín
Svinec




