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Z miasta Nový Jičín wyruszamy najpierw do Bludovic.
Podczas zwiedzania na pewno nie można ominąć go-
spodarstwa rolnego Bludička, pochodzącego z 1883 r. 
Chodzi o typową fermę rodzinną z mnóstwem zwierząt, 
od koni poczynając, przez krowy i także wyjątkowe 
owce wałaskie. Nie brakuje też gęsi, kaczek i psów. 
W razie zainteresowania, można też zaliczyć wspaniałą 
przejażdżkę na koniach po zboczach Bludovic. 
Od Bludički docieramy do samego serca Bludovic,  
gdzie znajduje się kościół w stylu barokowym – Kaplica 
pod wezwaniem św. Michała.

Dla miłośników sportu stoki wierzchu Palackiego ofe-
rują niezwykłe przeżycia, a mianowicie wybudowaną 
trasę narciarską z wyciągiem narciarskim i możliwością 
jazdy na nartach także  wieczorami.  

Z Bludovic przesuwamy się w kierunku Hodslavic. 

Hodslavice to najbardziej na południe wysunięta część 
powiatu Nový Jičín. 
Do najbardziej znaczących zabytków w gminie należy 
Památník – Rodný domek Františka Palackého /Po-
mnik – Dom Rodzinny Františka Palackiego/, zbudo-
wany przez jego ojca Jiřego w 1796 r., który tu również 
założył szkołę ewangelicką.  W 1978 roku został dom 
ten uznany za Narodowy Zabytek Kultury. W domku 
tym zainstalowana jest ekspozycja o życiu i twórczoś-
ci Františka Palackiego wraz z ekspozycją dotyczącą 
historii gminy. 

Na małym placyku przed domkiem rodzinnym znajduje 
się ponadto rzeźba Františka Palackiego, autorstwa ar-
tysty plastyka V. Navrátila. Pomnik ten został odsłonięty 
w wrześniu 1968 r. z okazji obchodów 170. rocznicy 
urodzin Františka Palackiego. 
W pobliżu pomnika F. Palackiego znajduje się  
drewniany kościółek pod wezwaniem św. Ondřeje  
/Andrzeja/ z 1551 r. jeden w ogóle najstarszych w całej 
Republice Czeskiej, z rzeźbioną madonną w stylu 
gotyckim na ołtarzu. 
W gminie stoi też duży parafialny kościół w stylu history-
zującym. Nad gminą ponadto widnieje murowany młyn 
wiatrowy z 1864 roku, który jest zabytkiem znajdują-
cym się pod ochroną. 
Przez Hodslavice prowadzi Naučná vlastivědná stez-
ka Františka Palackého /Edukacyjna Ścieżka Wiedzy 
o Kraju Františka Palackiego/, ciągnąca się łukiem za-
chodnim wokół Hodslavic. Na 11,5 km długiej ścież-
ce edukacyjnej znajduje się 21 tablic informacyjnych, 
z których zwiedzający mogą się dowiedzieć o cie-
kawostkach w ich okolicy, a ponadto zwracają uwagę 
na fascynujące widoki na okolicę. Ścieżka prowadzi  
z Janáčkovych sadów /Sady Janačka/ w Novym Jičínie 
a kończy w Domorazskim sedle /Siodło Domorazskie/.  
W pobliżu dworca kolejowego Hodslavice - Hostašo-
vice znajduje się zbiornik wodny Kacabaja, zbudowany 
w ramach zabezpieczeń przeciwpowodziowych. La-
tem jest na skalę masową wykorzystywana jako natu-
ralne kąpielisko. W okolicy akwenu wodnego znajdują 
się trawą pokryte plaże. 
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