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Wycieczka Nový Jičín 
Valašské Meziříčí 

Z miasta Nový Jičín przez Bludovice /Błędowice/ i Hod-
slavice  wyruszamy do kolejnego celu naszej wycieczki, 
a mianowicie to do Valašskiego Meziříčí. 

Valašské Meziříčí z uwagi na swoje położenie przed-
stawia  bramę wejściową do Beskidów Morawsko-
-Śląskich. Leży na zbiegu rzek - Rożnowskiej i Wse-
cińskiej Beczwy /oryg. nazwa: Rožnovská a Vsetínská 
Bečva/. Pierwsza pisemna notatka  pochodzi z 1297 
roku, a miastem jest nazywane od 1377 roku. 

Do ważnych zabytków w mieście należy Zamek Żeroti-
nów /oryg. nazwa: Zámek Žerotinů/. 
Jego budowę rozpoczął w 1538 roku Jan z Perštej-
na /Jan z Pernsztejna/. W połowie XVIII wieku został 
renesansowy zamek przebudowany w stylu baroku.  
W zamku, od 1815 roku, swą siedzibę miał ród Żero-
tinów. Później należał on do rodu Kinskich, a w latach 
1885-1909 służył nawet jako zakład karny dla kobiet. 

Aktualnie jest ośrodkiem życia kulturalnego. W jego 
wnętrzach znajduje się sala teatralna a w suterenie zna-
jduje się klub młodzieżowy. 

W mieście znajduje się jeszcze dalszy Zamek Kinskich 
/oryg. nazwa: Zámek Kinských/.
Zamek w stylu empiru powstał na miejscu pierwotnego 
budynku zarządcy posiadłości rożnowsko-krásenskich, 
który był do połowy XVIII wieku drewniany, i w 1854 
roku został przebudowany na rezydencję panów. W są-
siedztwie zamku był duży park z cennymi drzewami. 
Od 1949 roku w zamku ma swą siedzibę muzeum, 
gdzie znaleźć można ekspozycję dotyczącą historii mi-

asta, valašskomeziříčskiego szkła, gobelinów i szkoły 
przemysłu drzewnego. 

Dalszym zabytkiem jest kościół Najświętszej Trójcy  
/oryg. nazwa: Kostel Nejsvětější Trojice/, który od swe-
go powstania pod koniec XVI wieku służył jako rene-
sansowy kościół cmentarny, później do niego została 
przybudowana drewniana nawa z galerią. Aktualnie 
mieści się w nim lapidarium renesansowych i baro-
kowych rzeźb.

Ciekawostką jest Morawska manufaktura gobelinów 
/oryg. nazwa: Moravská gobelínová manufaktura/, je-
dyny swego rodzaju warsztat na Śląsku i Morawach. 
Powstał on w 1898 roku w pobliskiej Zášovej, ale w 
dziesięć lat później został przez swego założyciela Ru-
dolfa Schlattauera przeniesiony właśnie do Meziříčí.  
W manufakturze są fachowo odrestaurowane histo-
ryczne gobeliny, ale są tu także tkane nowe gobeliny, 
według nowoczesnych projektów plastycznych. 

Niezmiernie ciekawym obiektem do zwiedzania jest 
obserwatorium astronomiczne /hvězdárna/, znajdujące 
się na południowym obrzeżu Valašskiego Meziříčí, na 
wzgórzu nazwanym Stínadla. Dla publiczności zostało 
otwarte w 1955 roku. 

Często odwiedzane jest Muzeum Czupiradeł Wałas-
kich /oryg. nazwa: Muzeum valašských strašidel/, które 
ma swą siedzibę w ośrodku wolnego czasu. Otwarte 
zostało w 2002 roku. Znaleźć tu można kolekcję figur
istot nadprzyrodzonych, znanych ze starych mitów, le-
gend i baśni z regionu Wałaskiego, czyli Valašska. 




