
 Nový Jičín – Vsetín (36 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Panoramę miasta dopełniają obiekty sakralne na 
Hornim mieście. Rzymsko- katolicki kościół Wnie-
bowzięcia P. Marii (1689), który pierwotnie służył 
jako zamek dla hrabiego Jiriho z Illeshazy oraz dwa 
ewangelickie kościoły w empirovym stylu (1782-83)  
i kościół Horniho Sboru- helvetsky , bez wieży (1827), 
znajdujący się również w Hornim mieście. 

Do kolejnych zabytków kultury należy barokowa  
budowla starego ratusza, zbudowana w latach 
1721-1723 obecnie galeria i Maštaliska – były dwór 
szlachecki z 1710 roku. 

Przy drodze do zamku – na ulicy Palackeho, znajdu-
je się budynek byłej Občanské záložny (1886) zbu-
dowanej przez Urbanka z grafitami Mikolasa Alse.

Nazwa miasta jest nieodłącznie związana z tradycja 
kultury ludowej, którą już od dziesiątek lat podtrzy-
mują valasskie zespoły pieśni i tańca: Jasenka i Vsa-
can.

Dynamicznie  rozwijające się miasto pośród valass-
kich szczytów, ukazuje turystom przyjemne oblicze 
przepełnione pięknem okolicznych terenów, przepla-
ta się tu  historia i nowoczesność. Każdy zwiedzający 
znajdzie tu cos dla siebie i może bardzo przyjemnie 
spędzić swój wolny czas, urlop, albo zajrzeć tu cho-
ciaż na chwilkę.

Z Noveho Jicina udamy się do celu naszej wyprawy, 
przez miasto Valašské Meziříčí do Vsetina.

Vsetin jest znanym gospodarczym i kulturalnym 
ośrodkiem Wschodnich Moraw, duży obszar zajmu-
je rozpostarta w rozległych dolinach Vsetinska Be-
cva wraz ze swymi  dopływami.
Pierwsza pisemna wzmianka o Vestnie pochodzi  
z 1308 roku, kiedy przeszedł on z majątku templa- 
riuszy pod wynajem Voka z Kravar.

Najsłynniejszym obiektem w mieście jest oryginal-
ny renesansowy zamek z początku 18 wieku, któ-
ry jest jednocześnie najstarszą budowla w mieście. 
Od 1948 roku zamek jest pod nadzorem państwa, 
a od 1964 roku siedzibą Okrenskeho vlastivedneho 
muzeum Vsetin. W latach pięćdziesiątych, na skutek 
nierozważnego umieszczenia w nim rożnych insty-
tucji państwowych, zostały znacznie naruszone po-
szczególne części zamku. W związku z tym  w latach 
1963-1975 przystąpiono do generalnej renowacji 
zamku. Obecnie zamek tworzy znaczące kulturalne  
i społeczne centrum miasta.
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