
Nový Jičín – Hukvaldy (20 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z miasta Nový Jičín, przez Rybí, Štramberk i Kop-
řivnicę /Koprzywnica/ wyruszamy do celu naszej 
podróży, a mianowicie do gminy Hukvaldy.

Gmina Rybí zaprasza na wycieczki turystyczne po 
okolicy, która co do formy jest bardzo urozmaicona. 
Są tu wspaniałe widoki na Bramę Morawską, Jesi-
oniki, Ostrawę, Hostýnské vrchy /Góry Hostyńskie/ 
i Beskidy. Najbardziej znaczącym zabytkiem gminy 
Rybí jest kościół Odnalezienia Świętego Krzyża z XV 
wieku. Zimą można skorzystać z możliwości jakie 
oferuje nartostrada z wyciągiem. 

Naszą podróż kontynuujemy odwiedzając malownic-
ze miasteczko Štramberk /Sztramberk/, gdzie naszą 
uwagę niewątpliwie zwrócą cembrowane domki, 
jako swoisty regionalny typ architektury ludowej.  
W samym Štramberku można zwiedzić ruiny zamku 
Štramberk z wieżą w kształcie walca nazywaną Trú-
ba /Trąba/, Muzeum Zdeňka Buriana, Ogród Bota-
niczny i Arboretum lub Jaskinię Šipka. Latem można 
skorzystać z usług sportowych areału z basenem na 
Libotínie, będącym jedną z dzielnic Štramberku. 

Docieramy do Kopřivnice /Koprzywnicy/, gdzie koni-
ecznie trzeba zwiedzić Technické muzeum automo-
bilů /Muzeum Techniczne Samochodów/.  
Z Kopřivnice wyruszamy w kierunku gminy Hukvaldy, 
która znajduje się już w powiecie frydecko-mistec-
kim. 

Hukvaldy są znane przede wszystkim jako gmina,  
w której urodził się światowej sławy kompozytor Leoš 
Janáček. W tej miejscowości, znajduje się pomnik 
poświęcony temu kompozytorowi, ale także jego 
dom rodzinny. W Hukvaldach znajduje się też nowo 
wybudowane Muzeum Cyny. 
Dominantą gminy jest przede wszystkim Zamek 
Hukvaldy. Zamek powstał około 1230 r. a jego za-
łożycielem był Arnold z Hückeswagenu, wywodzący 
się z Nadrenii. Pierwotnie zamek w stylu gotyckim, 
zbudowany został na wysokim szczycie nad do-
liną rzeki Ondřejnice /Ondrzejnica/. Chodzi o jedne  
z największych ruin zamkowych w Europie Środkowej  
a drugie co do wielkości na Morawach. Ruiny zamku 
Hukvaldy mieszczą się na wydłużonej górce nad 
noszącą tą samą nazwę gminą. Dziś zarządza nim 
Muzeum Beskidzkie we Frydku-Mistku. 
Dostępny jest tylko piechotą, przez oborę z danielami 
i muflonami. Obora ta została założona już w 1566 r.
W oborze oprócz zwierząt widzieć można przepiękne 
aleje dębów, kasztanowców i lip, ale także siedem 
chronionych buków leśnych, ciekawych przede ws-
zystkim ze względu na obnażony system korzeniowy, 
z korzeniami osiągającymi nawet 8 metrów. 
Do ruin zamku i jego okolicy prowadzi czerwony 
znak Naučná hradní stezka /Edukacyjna Ścieżka 
Zamkowa/. Na terenie zamku co roku odbywają się 
uroczystości rycerskie, szereg spektakli teatralnych 
oraz różnych programów muzycznych. W jego okoli-
cy znajdują się rzadkie okazy drzew, amfiteatr, ale też
socha Lišky Bystroušky /pomnik Liska Chytruska/, 
umieszczony w oborze hukvaldzkiej na pamiątkę 
pierwszego wystawienia opery Leoša Janáčka o tej 
właśnie nazwie. 

Wycieczka Nový Jičín
Hukvaldy 




