SVINEC
Kopec Svinec ležící v nadmořské výšce pět set čtyřicet sedm
metrů nad mořem představuje nejvýznamnější dominantu
okolí města Nového Jičína. Otevírá se nám odtud strhující
panorama okolní krajiny Moravské brány se zříceninou
hradu Starý Jičín, v dáli se rozprostírají Oderské vrchy s
Nízkým Jeseníkem a za příznivého počasí je možné v dálce
spatřit i nejvyšší moravskou horu Praděd. Na Svinci můžete
nalézt kamenný kříž, který byl postaven na paměť rodáka
Johanna Stiebra, který absolvoval v roce 1873 pouť do Svaté
země. V zimních měsících lze spojit pobyt v přírodě s lyžováním v lyžařském areálu na Svinci, který je vybaven veškerým
potřebným zázemím. Na úpatí kopce nalezneme Oční
studánku, pramen silně vápenaté pitné vody, vedle něhož
byla vybudována kaple Panny Marie.

JANÁČKOVY SADY
Od poloviny 16. století až do roku 1830 se v těchto místech
rozkládal v pořadí druhý novojičínský hřbitov, jehož pozůstatkem je kaple svatého Kříže z roku 1757. Po zrušení hřbitova
roku 1897 byla rozšířená plocha přeměněna v park. Najdeme
zde „bludné balvany“ švédské žuly a ruly, které byly do okolí
Nového Jičína dopraveny kontinentálním ledovcem ze Skandinávie před 500 - 550 000 lety. Dále je zde k vidění busta geniálního moravského hudebního skladatele Leoše Janáčka, rodáka
z nedalekých Hukvald. V roce 1955 byla do půdy parku vsazena
pamětní deska Karlu Krylovi, který v Novém Jičíně prožíval svá
mladá léta.
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SMETANOVY SADY
Zelená oáza města – Smetanovy sady, vznikly v roce 1915 s
pomocí novojičínské vo-jenské posádky na místě původního hřbitova. V jejich středu je dochovaný hudební pavilon z
roku 1927. V blízkosti vchodu do letního kina symbolizuje
žulové sousoší zákony dědičnosti. Centrem pomníku je
busta Johana Gregora Mendla, rodáka z nedalekých
Hynčic. Autorem pomníku z roku 1931, připomínajícího
světoznámého zakladatele genetiky, je slezský sochař Josef
Obeth. Na opačné straně parku stojí busta hudebního
skladatele Bedřicha Smetany z roku 1962.
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ČERŤÁK
Vodní nádrž Čerťák o výměře 3,5 ha je vybu-dována na
Koje-tínském potoce a slouží především k rekreaci a sportovnímu ry-baření. Na tomto odlehlém místě založil počátkem devatenáctého století Ignác Riedel z Bludovic malý
vodní mlýn – Čertův mlýn. O mlýně se vypráví pověst,
jejímž hrdinou je vysloužilý voják, který dokázal vyhnat
čerta z mlýna. Čerta svázal a připoutal ho na otáčející se
mlýnské kolo. Pekelník sliboval, že se už ve mlýně nikdy
neukáže. Pak zakokrhal kohout a čert zmizel. Od té doby
byl ve mlýně klid a statečný voják dostal stavení od
vrchnosti darem. Mlýn později zanikl, hospoda však zůstala
a dosud je v držení potomků rodiny Paterů. Čerťák s malou
vodní nádrží situovaný v nádherném romantickém údolí
patří již století a půl nejoblíbenějším výletištím Novojičínských, kteří neodolají pokušení dát si zde oblíbené tvarůžky.

SKALKY
Již řadu let turisty snad nejnavštěvovanější lokalitou v okolí
Nového Jičína jsou Skalky. Na silnici od Skalek směrem ke
Kojetínu je umístěna pamětní deska z roku 1894, která
svědčí o jejich oblíbenosti. V lesích ještě dnes najdeme
zbytky odpočívadel, která byla díky darům občanů Novojičínska vybudována před více než 100 lety. V areálu Skalek
jistě nepřehlédnete venkovní areál Amﬁteátru s kapacitou
2000 míst, kde se v letních měsících konají různé kulturní,

společenské akce a koncerty. Kromě Amﬁteátru se na Skalkách
nachází také velké dětské hřiště, které ocení především ti
nejmenší. Svou sílu můžete vyzkoušet ve Fitness stezce, nacházející se mezi Skalkami a Čerťákem. Překrásné místo v lesích za
lesem ukrývá kamenné divadlo, které kdysi vzniklo úpravou
bývalého lomu na kámen.

ZVĚROKRUHOVÁ ZAHRADA

LESOPARK SKALKY
Jedná se o rekreační, společenský a naučný areál, který navazuje na zastavěnou část okraje města. Lesopark je tematicky
rozdělen na 3 části: Zahrady u vil, Slunný háj a Růžovité. Vznikl
na více než pěti hektarech neudržované plochy na Skalkách. V
lokalitě zahrnující část Hückelových zahrad a navazující původně zemědělsky využívané pozemky, nechala radnice vysadit
přes třináct tisíc stromů a keřů a jedenáct tisíc trvalek.
Lesopark Skalky vznikl podle projektu předního českého
zahradního a krajinného architekta Ivana Otruby, jenž vycházel
z historických pramenů. Kromě listnatých a jehličnatých dřevin
jsou zde plochy stále zelených rostlin, včetně pestrobarevných
rododendronů. Rekreačně oddechová zóna je protkaná chodníčky a doplněna lavičkami. Skupiny rostlin doplňují informační
cedule. V zahradě růžovitých je vyhlídkový altán se slunečními
hodinami a terasy lemované růžemi a trvalkami. Sousední
slunný háj je ideálním místem pro opalování a pikniky. Zároveň
se odtud otevírají pohledy do krajiny, zejména pak na panorama pohoří Beskyd.

Netradiční pojetí odpočinkové zóny vzniklo na Skalkách, na
mýtině, která zůstala po vykácení stromů napadených
kůrovcem. V nové lesní lokalitě bylo vysázeno 3 750 trvalek,
30 dřevin a řada rostlin. Ústředním motivem je 12 zastavení
podél spirálovitě vedené pěšiny, každé je věnováno jednomu znamení. Palouk, který vznikl po vykácení napadených
dřevin má průměr okolo 70 metrů. Vstupuje se na něj
kamennou bránou a v jeho středu byly vysázeny čtyři
stromy, každý má znázorňovat jedno roční období. Vycházková trasa začíná Kozorohem a končí znamením Střelce.
Každé z dvanácti zastavení je tvořeno určitými typy květin a
stromů. Doplňují je popisné cedulky a plakety se symbolem
znamení. Zároveň je k dispozici dvanáct odpočívadel.

