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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků 

Organizační složka 

Sídlo: Masarykovo náměstí 45, Nový Jičín 

Vedoucí: Mgr. Radka Bobková, MBA 

Tel.: 556  768  398, e-mail: radka.bobkova@novyjicin.cz 

 

 

1 PŘEDSTAVENÍ 

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků (NCNJ) je od 19. 12. 2011 organizační 

složkou města Nový Jičín na základě zřizovací listiny vydané zastupitelstvem města. Působí ve 

zrekonstruovaném „Laudonově“ domě na Masarykově náměstí č. 45 v Novém Jičíně. 

Významně se podílí na rozvoji cestovního ruchu, propagaci a prezentaci Nového Jičína 

v tuzemsku i zahraničí a na kulturně společenském životě ve městě. Šíří rovněž kulturní tradici 

formou zážitkové turistiky a informační, vzdělávací a zábavnou formou poskytuje 

návštěvníkům města komplexní služby v oblasti cestovního ruchu. 

NCNJ zajišťuje naplnění cílů a udržitelnost dotačního projektu Nový Jičín – město klobouků 

a Generál Laudon v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. 

ČLENĚNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 

 

 

 

 

 

 

ÚSEKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistické informační centrum  
a  městská hromadná doprava 

Expozice a marketing cestovního ruchu 

(Expozice klobouků a Generál Laudon) 

Zahraniční vztahy 

 

 

Propagace a ekonomické činnosti 
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2 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 

Turistické informační centrum zajišťuje turistický servis pro návštěvníky a občany Nového 

Jičína. Poskytuje všeobecné informace o městě a jeho okolí, informace o sportovních 

a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, vede databázi firem a podniků. Nabízí 

k prodeji upomínkové předměty a suvenýry vztahující se k Novému Jičínu, mapy města a okolí, 

publikace o městě, pohlednice atd. Dále prodává vstupenky do expozic Návštěvnického centra 

(Expozice klobouků a expozice Generál Laudon). 

TIC Nový Jičín nabízí zdarma propagační a informační materiály v různých jazykových 

mutacích. Zajišťuje provoz půjčovny trekových holí a disků pro discgolf, kopírování, tisk 

a internetové připojení pro veřejnost. Zajišťuje prohlídky města s průvodcem, předprodej 

vstupenek a výlep plakátů.  

V roce 2020 pořídilo 20 audioprůvodců, které provedou návštěvníky nejen expozicemi NCNJ, 

ale i samotným městem, a to v českém, anglickém a polském jazyce. Audioprůvodci byli 

pořízeni v rámci projektu Technotrasa – surová krása a byli spolufinancováni z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. 

Turistické informační centrum Nový Jičín je od roku 2003 oficiálním Turistickým informačním 

centrem skupiny B, certifikovaným Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. 

2.1 Zhodnocení turistické sezóny 2020 

Návštěvnost v roce 2020 silně ovlivnila pandemie viru Covid-19. Na základě nařízení Vlády 

ČR bylo Návštěvnické centrum spolu s expozicemi několikrát během roku uzavřeno, což se 

projevilo v celkovém snížení návštěvnosti. NCNJ bylo uzavřeno v těchto obdobích: 14.03.– 

11.05., 12.10.–03.12. a 18.12.–31.12.2020. 

Během uzavření NCNJ zaměstnanci neustále doplňovali propagační materiály o městě do 

vestibulu budovy, jenž byl návštěvníkům volně přístupný. Návštěvníci si tak mohli odnést 

zdarma plánek města, mapu cyklostezky Koleje, cyklomapy, mapy Technotrasy a ostatní mapy 

okolí, dále turistického průvodce městem a veškeré propagační materiály a brožury Destinační 

oblasti Beskydy–Valašsko. Veliký zájem návštěvníci projevili zejména o pěší turistické trasy, 

ke kterým má NCNJ zpracované letáčky s mapou a informacemi, např. Nový Jičín – Svinec – 

Zrzávky, Nový Jičín – Starý Jičín či Studánková trasa. 

Zatímco bylo NCNJ zavřeno, tak jeho zaměstnanci pomáhali obyvatelům Nového Jičína. Po 

vypuknutí pandemie Covid-19 sloužilo Návštěvnické centrum jako sběrné místo pro látkové 
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roušky. Pracovníci NCNJ zde tyto roušky balili, a ty byly následně roznášeny do poštovních 

schránek potřebným osobám. Rovněž pracovníci pomáhali v domově důchodců s registrací na 

očkování proti onemocnění covid-19. Zaměstnanci NCNJ také chodili pravidelně vypomáhat 

na informace Městského úřadu na ulici Divadelní, kde pomáhali s poskytováním potřebných 

informací a regulovali počet osob v budově.  

Po celou dobu uzavření NCNJ byli jeho zaměstnanci rovněž k dispozici na telefonu, 

e- mailu, live-chatu na webových stránkách a na sociálních sítích Facebook a Instragram 

a odpovídali na veškeré dotazy nejen obyvatelům města.  

Kromě jiného stihli pracovníci NCNJ také kompletně uklidit veškeré skladové prostory, přebrat 

jednotlivé propagační materiály, označit regálové police a vytvořit seznam, co se na nich 

nachází. 

Během uzavření NCNJ se návštěvnost nesledovala. 

Výrazný nárůst počtu návštěvníků byl poté zaznamenán v letní sezóně a na podzim, kdy se 

Návštěvnické centrum Nový Jičín zapojilo do projektu Objevuj Moravskoslezský kraj 

zdarma. Tento projekt probíhal od 01.09. do 12.10., přičemž původně měl trvat až do 31.10. 

Záměrem bylo zvýšit návštěvnost v památkách a na jiných zajímavých místech 

Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytnutí bezplatného vstupu. V důsledku 

pandemie Covid-19 a nařízení Vlády ČR byl však tento projekt předčasně ukončen.  

Personál TIC obsloužil 38 313 návštěvníků, z toho 529 zahraničních a 37 784 z tuzemska, 

kterým osobně, telefonicky, elektronicky a bezplatně poskytl informace o městě a dění v něm 

nebo prodal suvenýry, vstupenky do expozic apod. Komentovaných procházek se zúčastnilo 

223 osob. Expozice klobouků a Generál Laudon v Laudonově domě v roce 2020 navštívilo 

8 809 osob, z toho 917 připadlo na žáky MŠ a ZŠ. Proti roku 2019, kdy sem zavítalo 16 686 

osob, klesla návštěvnost expozic v roce 2020, z důvodu jejich uzavření Vládou ČR, na 

polovinu.  

Z návštěvních knih umístěných v obou expozicích, lze vyčíst, že 98 % návštěvníků je 

s expozicemi spokojeno, odnáší si zážitek a návštěvu doporučí svým známým. Návštěvníci 

expozic NCNJ tvoří z 35 % senioři, z 32 % dospělí ve věku od 26 do 65 let a z 33 % rodiny 

s dětmi.  

V roce 2020 počet zahraničních turistů vlivem pandemie Covid-19 klesl. Nejčastějšími 

návštěvníky byli opět Češi. Ze zahraničí přijížděli, stejně jako v minulých letech, zejména 
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Poláci. S výrazným odstupem následují Němci, Slováci a anglicky mluvící návštěvníci.  

Národnost anglicky mluvících turistů se nesleduje. 

V anketě Informační centrum roku 2020 obhájilo TIC Nový Jičín 2. místo 

v Moravskoslezském kraji.  

 

Tabulka 1 Celoroční obslužnost NCNJ v roce 2020 

 
 

Tabulka 2 Obslužnost NCNJ v roce 2020 po měsících 

 

 

 

Obslužnost NCNJ 2020 

Česká republika Zahraničí 

37 784 529 

Celkem 38 313 

Obslužnost NCNJ po měsících  

Měsíc Počet evidovaných návštěv za jednotlivé měsíce 

leden 4 399 

únor 3 510 

březen 2 273 

duben 1 494 

květen 2 215 

červen 3 423 

červenec  4 237 

srpen 4 240 

září 4 972 

říjen 2 302 

listopad 1 950 

prosinec 3 298 

Celkem 38 313 
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Graf 1 Obslužnost NCNJ po měsících 
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Tabulka 3 Srovnání obslužnosti s předchozími lety 

  
Počet návštěvníků v průběhu let 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Česká republika 22280 26589 29652 41206 52680 37784 

Zahraniční 1005 1256 1399 1528 2278 529 

Celkem 23285 27845 31051 42734 54958 38313 
 

Graf 2 Srovnání obslužnosti s předchozími lety 

 
 

Tabulka 4 Srovnání obslužnosti s předchozími lety po měsících 

  

23285

28115
31051

42734

54958

38313

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet návštěvníků v průběhu let

Obslužnost NCNJ po měsících v průběhu let 

Měsíc 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

leden 1426 1656 1794 1998 4333 4 399 

únor 1338 1328 1311 1343 4312 3 510 

březen 1891 1704 1809 1768 4045 2 273 

duben 1769 1463 2247 2033 4369 1 494 

květen 2057 2053 2268 3625 4758 2 215 

červen 2213 2729 2933 5002 4810 3 423 

červenec  2209 2961 2586 4600 4637 4 237 

srpen 2060 3054 3114 4592 4463 4 240 

září 2915 4512 4820 5044 5543 4 972 

říjen 1942 2145 2626 4016 4375 2 302 

listopad 1663 2117 2768 3964 4315 1 950 

prosinec 1802 2123 2775 4749 4998 3 298 

Celkem 23 285 27845 31 051 42734 54958 38 313 
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2.2 Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) pořádaných 

MKS NJ v roce 2020 

Kino Květen, návštěvnost –18 038 osob. 

(filmové projekce, festivaly, talk show, koncerty, besedy…) 

Městská knihovna, Husova 2, návštěvnost – 3 384 osob. 

(výstavy, vernisáže, přednášky, besedy, autorské čtení, bibliograficko-informační lekce, kurzy, 

divadelní představení…) 

Návštěvnost půjčoven a studovny – 24 509 osob. 

Návštěvníků internetu – 711 osob. 

Stará pošta 

Klub Galerka, výstavní síň „Stará pošta“ a akce Novojičínského léta v exteriérech města, 

návštěvnost – 3 840 osob. 

(koncerty, festivaly, online přenosy, tematické akce, besedy, výstavy, vernisáže…) 

Slavnost města Nový Jičín se v roce 2020 nekonala.  

Tabulka 5 Návštěvnost Žerotínského zámku v roce 2020 

Žerotínský zámek v Novém Jičíně – r. 2020  

Celkový počet návštěvníků 5 418 

Počet návštěvníků expozic a výstav, z toho: 5 087 

     Počet běžných turistů 3 760 

     Počet návštěvníků ve školních skupinách 1 327 

     Počet školních skupin 53 

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost 9 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí  331 

 

Tabulka 6 Srovnání návštěvnosti Žerotínského zámku v průběhu let 

Žerotínský zámek v Novém Jičíně  Celkový počet návštěvníků 

2020 5 418 

2019 22 472 

2018 30 391 

2017 30 535 
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3 Informační kancelář městské hromadné dopravy (MHD) 

Součástí Návštěvnického centra je také Informační kancelář MHD. Vyřizují se v ní veškeré 

občanské potřeby týkající se MHD a parkovacích karet v centru města a městské památkové 

rezervaci – tzv. abonentní a rezidentní parkovací karty.  

Tyto karty nahrazují parkovací kotouč, což znamená, že v příslušné zóně mohou majitelé 

vozidel stát neomezeně, ale za předpokladu, že splní podmínky k vyřízení, které jsou uvedeny 

na www.icnj,cz. Parkovací karty jsou platné jeden kalendářní rok. 

První parkovací karta pro rezidenty je zdarma. V případě, že je i druhé vozidlo napsané na 

stejnou osobu, činí poplatek 1.600 Kč na rok. Při změně registrační značky, dále RZ, je účtován 

poplatek 50 Kč. Abonentní parkovací karta je vydávána za poplatek 2.000 Kč na rok, pro druhé 

a více vozidel jsou karty vydávány za poplatek 8.000 Kč na rok. Při změně RZ je také účtován 

poplatek 50 Kč. Abonentní a rezidentní PK se řídí nařízením města č. 4/2018 o stání silničních 

motorových vozidel na vymezených místech komunikacích ve městě Nový Jičín.  

V roce 2020 bylo vystaveno 762 rezidentních karet a 51 abonentních karet. 

 

Tabulka 7 Srovnání vydaných parkovacích kare v letech 

ROK Rezidentní Abonentní 

2017 757 59 

2018 770 53 

2018 781 48 

2020 762 51 

 

V Návštěvnickém centru lze získat také karty, které občany osvobozují od místního poplatku 

za průjezd městskou památkovou rezervací. Opět je nutné splňovat určité podmínky. Karta platí 

jeden kalendářní rok, vydána je zdarma bez poplatku. Osvobození od místního poplatku za 

vjezd do MPR se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 6/2011.  

V roce 2020 bylo vystaveno celkem 90 karet umožňujících průjezd MPR. 

Od prosince 2017 je provozovatelem MHD v Novém Jičíně společnost ARRIVA MORAVA 

a. s., v roce 2020 se začala řešit změna provozovatele, a to se společností Koordinátor ODIS 

s.r.o (Kodis). Karta ODIS stojí 130 Kč a její vyřízení trvá 20 dní. Zapotřebí je k tomu malá 

fotografie.  

Karta je univerzální pro všechny občany, liší se jen v nastavení profilu. Pro občany starší 65 let 

je přeprava zdarma, pokud jsou držiteli čipové karty. Kartu ODIS lze také využít v celém 

http://www.icnj,cz/
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Moravskoslezském kraji pro cestování autobusem a vlakem. Celková suma za prodej karet činí 

33.410 Kč.  

V roce 2020 bylo v NCNJ vystaveno 257 karet ODIS. 

Následující obrázek zobrazuje souhrn operací ARRIVA MORAVA a.s. pro rok 2020. Můžeme 

z něj vyčíst, že celkové finanční operace – příjmy v hotovosti a kartou – činily 349.372,90 Kč. 

V hotovosti bylo uhrazeno 324.079,90 Kč, platba kartou činila 25.293 Kč. 

 



13 

 

Obrázek 1 Souhrn operací ARRIVA MORAVA a.s. rok 2020 
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4 PROPAGACE MĚSTA  

Návštěvnické centrum připravuje a vydává podklady pro tvorbu tištěných a elektronických 

propagačních, prezentačních a informačních materiálů o Novém Jičíně a okolí. Zajišťuje 

spolupráci se sdělovacími prostředky, organizuje vlastní multimediální komunikaci 

a spolupracuje při tom s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín.  

Spravuje vlastní webové stránky (www.icnj.cz, www.mestoklobouků.cz, 

www.expozicelaudon.cz, www.pivobraninj), facebook NCNJ, facebook festivalu Pivobraní 

a instagram NCNJ. Prezentuje se v tuzemsku i zahraničí a spolupracuje s partnery působícími 

v cestovním ruchu.  

4.1 Komunikační mix 

K propagaci města využíváme veškeré formy propagace, od vydávání tištěných propagačních 

materiálů, přes on-line reklamu a placenou inzerci, až po rádiové spoty apod. Samotnou 

propagaci můžeme rozdělit na 2 druhy – vlastní a zprostředkovanou. 

4.1.1 Propagace vlastní – neplacená 

Patří sem veškeré tištěné propagační materiály, které si Návštěvnické centrum zpracovává samo 

a poskytuje je turistům zdarma. Zahrnout sem můžeme i propagaci na vývěsních plochách 

a nástěnkách města, reportáže v TV Polar, webovou prezentaci či městský rozhlas. 

4.1.1.1 Tisková média 

O tištěné propagační materiály je stále zájem, a to i přes narůstající vliv on-line reklamy. 

Návštěvnické centrum nabízí zdarma především tištěného turistického průvodce Novým 

Jičínem v jazykových mutacích české, anglické, polské a německé. Brožura obsahuje kompletní 

informace o našem městě a seznam ubytovacích, stravovacích či sportovních zařízení. Kromě 

toho nabízí tipy na výlety v Novém Jičíně i vzdálenějším okolí atd.  

Mezi další tištěné propagační materiály řadíme skládačku NCNJ, která informuje o objektu 

Návštěvnického centra a jeho expozicích, a brožuru Partnerská města.   

Nabízíme také tištěný seznam ubytovacích a stravovacích zařízení v Novém Jičíně, dále 

měsíční přehled akcí a propagační materiály pro jednotlivé formy turistiky v různých 

jazykových mutacích.  

http://www.icnj.cz/
http://www.mestoklobouků.cz/
http://www.expozicelaudon.cz/
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Turistické informační centrum dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli ubytovacích služeb na 

Novojičínsku – právě sem byly některé propagační materiály podle požadavků a potřeb 

distribuovány. 

NCNJ se rovněž několikrát prezentovalo v Turistických novinách Severní Morava a Slezsko, 

vydávaných Moravskoslezským krajem. 

4.1.1.1.1 Turistické noviny Novojičínsko 

Návštěvnické centrum začalo v červnu 2019 vydávat Turistické noviny – Novojičínsko. 

Smyslem projektu je poskytnout turistům a obyvatelům Nového Jičína informace týkající se 

cestování, turistiky, společenského a kulturního dění ve městě a blízkém okolí. Noviny nabízejí 

informace o turistických cílech v Novém Jičíně a na Novojičínsku, tipy na výlety, možnosti 

trávení volného času v Novém Jičíně a jeho okolí.  

Nechybějí zajímavosti o partnerských městech Nového Jičína. Čtenář dostává mimo jiné 

informace o nabídkách v oblasti cestování, turistiky a tipy na kulturní a společenské akce 

pořádané organizacemi a institucemi města.  

Turistické noviny vycházejí čtvrtletně, tedy čtyřikrát do roka. K dostání jsou na recepci 

Návštěvnického centra nebo v on-line verzi či v PDF ke stažení na webu 

www.icnj.cz/stranka/turisticke-noviny-novojicinsko.html. Noviny jsou také distribuovány do 

ubytovacích zařízení, kaváren, informačních center a jsou zasílány přispěvatelům do novin 

a jako povinné výtisky.  

4.1.1.1.2 Městské kalendáře 

Město vydalo prostřednictvím Návštěvnického centra sadu stolních a nástěnných kalendářů na 

rok 2021. Do nástěnného kalendáře přispěli občané města, jejichž fotografie byly předem 

vybrány z facebookové stránky Foto Nový Jičín a okolí.  

Stolní kalendář na rok 2021 byl vytvořen z receptů, které Návštěvnickému centru poskytli 

obyvatelé Novojičínska. Zahrnuje tak tradiční i netradiční pokrmy vztahující se převážně 

k našemu okresu. Stolní kalendář byl rovněž doplněn o historické milníky města Nový Jičín. 

4.1.1.2 Online média  

NCNJ se prezentuje rovněž on-line formou, a to převážně prostřednictvím svých webových 

stránek a na sociálních sítích.  

http://www.icnj.cz/stranka/turisticke-noviny-novojicinsko.html
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Prostřednictvím úseku TIC byly informace o aktuálním dění a pořádaných akcích uváděny také 

na portálu turistické oblasti Beskydy-Valašsko www.beskydyportal.cz a na turistickém portálu 

Moravskoslezského kraje www.severnimorava.travel. Bezplatně se Návštěvnické centrum 

prezentuje také na webových stránkách www.kudyznudy.cz.  

V roce 2020 se NCNJ zapojilo také do dvou on-line kampaní – T-Mobile České Léto a Podporuj 

Česko. V rámci naší účasti byly uveřejněny základní informace o  NCNJ na webových 

stránkách obou kampaní. 

4.1.1.2.1 Vlastní webové stránky 

Návštěvnické centrum v roce 2020 spravovalo tyto webové stránky: www.icnj.cz, 

www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz. Rovněž spravuje webové stránky festivalu 

zlatavého moku – Pivobraní www.pivobraninj.cz. Jelikož se jedná o festival, tak je návštěvnost 

těchto webových stránek sledována samostatně. 

Stránka www.icnj.cz obsahuje základní informace o městě, jeho historii, provozní informace 

týkající se NCNJ, kalendář akcí, informace k pořádaným jarmarkům, tipy na výlet a informace 

k turistickým trasám, virtuální prohlídku městem a mnoho dalšího.  

Pravidelně jsou zde zveřejňovány také aktuality vztahující se k akcím či provozu 

Návštěvnického centra. Součástí webu je i seznam firem a služeb na Novojičínsku, přičemž 

podnikatele na Novojičínsku pravidelně oslovujeme se žádostí o jejich aktualizaci. 

Z webu www.icnj.cz se vkládané akce prolínají na weby www.mestoklobouku.cz 

a  www.novyjicin.cz, na web www.beskydyvalassko.cz a také do mobilní aplikace Nový Jičín 

v mobilu. Do kalendáře akcí umístěném na webech www.icnj,cz a www.mestolobouku.cz se 

propují akce pořádané M2KS. divadlem. kinem atd. Statistiky webových stránek 

Návštěvnického centra jsou sledovány pomocí aplikace Google Analytics. 

V roce 2020 rovněž začala rozsáhlá úprava webových stránek www.icnj.cz 

a www.mestoklobouku.cz. Stránky byly jednotlivě po dlaždicích upravovány a doplňovány 

o nové záložky, přibyly nové informace, starší informace byly aktualizovány a jednotlivé sekce 

doplněny obrázky. 

Níže je uveden přehled návštěvnosti webových stránek Návštěvnického centra, zpracovaný 

pomocí aplikace Google Analytics. 

 

  

http://www.beskydyportal.cz/
http://www.severnimorava.travel/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.icnj.cz/
http://www.mestoklobouku.cz/
http://www.expozicelaudon.cz/
http://www.pivobraninj.cz/
http://www.icnj.cz/
http://www.icnj.cz/
http://www.mestoklobouku.cz/
http://www.novyjicin.cz/
http://www.beskydyvalassko.cz/
http://www.icnj,cz/
http://www.mestolobouku.cz/
http://www.icnj.cz/
http://www.mestoklobouku.cz/
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Tabulka 8 Souhrn návštěvnosti webů NCNJ po letech 

Souhrn návštěvnosti webů NCNJ po letech 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

icnj.cz 94 180 129 348 186 448 222 304 212 498 185 539 

mestoklobouku 8 257 8 377 10 706 12049 10 651 9 719 

expozicelaudon 2 848 2 331 3 451 3 663 2 966 3 228 

Celkem 105 285 140 056 200 605 238 016 226 115 198 486 

 

Tabulka 9 Přehled návštěvnosti webových stránek za rok 2020 

Návštěvnost webových stránek 

www.icnj.cz 185 539 

www.mestoklobouku.cz 9 719 

www.expozicelaudon.cz 3 228 

Celkem 198 486 

 

Graf  3 Procentuální zobrazení návštěvnosti webových stránek 
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Tabulka 10 Demografické údaje návštěvnosti webů – pohlaví 

Demografické údaje návštěvnosti webů – pohlaví 

Pohlaví 
poměr v % 

icnj mestoklobouku expozicelaudon PRŮMĚR 

Ženy 61,1 65,3 61,4 62,60 

Muži 38,9 34,7 38,6 37,40 

Celkem 100 100 100 100 

 

Graf 4 Procentuální vyjádření demografické návštěvnosti webů – pohlaví 
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Tabulka 11 Demografické údaje návštěvnosti webů – věk 

Demografické údaje návštěvnosti webů – věk 

Věk 

poměr v % 

icnj mestoklobouku expozicelaudon PRŮMĚR 

18-24 11,21 8,52 8,09 9,27 

25-34 32,78 26,97 24,38 28,04 

35-44 19,62 18,89 18,54 19,02 

45-54 14,47 16,78 18,31 16,52 

55-64 11,42 14,15 14,38 13,32 

65 a více 10,49 14,7 16,29 13,83 

Celkem 100 100 100 100 

 

Graf  5 Procentuální vyjádření demografické návštěvnosti webů – věk 
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Tabulka 12 Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

Druh zařízení icnj mestoklobouku expozicelaudon Celkový počet uživatelů 

Počítač 75 270 5 270 2 219 82 759 

Mobilní telefon 105 391 4 124 927 110 442 

Tablet 4 878 325 82 5 285 

Celkem 185 539 9 719 3 228 198 486 

 

Graf 6 Kategorie zařízení návštěvnosti webů 
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Tabulka 13 Návštěvnost webu icnj.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti 

ČR 175 351 

USA 2 476 

SVK 1 238 

POL 1 919 

DE 914 

UK 465 

AUT 297 

NLD 360 

RUS 156 

nezaznamenáno 2 363 

Celkem 185 539 

 

Tabulka 14 Návštěvnost webu mestoklobouku.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti 

ČR 8 605 

USA 311 

POL 192 

SVK 114 

DE 144 

AUT 34 

FRA 27 

CHN 29 

NLD 35 

nezaznamenáno 228 

Celkem 9 719 

 

Tabulka 15 Návštěvnost webu expozicelaudon.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu expozicelaudon.cz dle národnosti 

ČR 2 106 

USA 788 

POL 65 

SVK 21 

DE 45 

AUT 20 

SAE 17 

CHN 58 

JAP 19 

NLD 15 

nezaznamenáno 74 

Celkem 3 228 
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Statistika webu pivobraninj 
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4.1.1.2.2 Sociální média 

NCNJ spravuje vlastní stránku na sociální síti Facebook 

(www.facebook.com/mestoklobouku/), která obsahuje základní informace o Návštěvnickém 

centru a doplňuje tak webové stránky. NCNJ také spravuje účet na sociální síti Instagram 

(www.instagram.com/navstevnickecentrum). Na všechny účty jsou pravidelně ukládány 

fotografie z jednotlivých akcí, dále pozvánky na kulturní a společenské akce města, zajímavé 

tipy na výlety do okolí, apod. Na sociálních sítích jsou rovněž uveřejňovány důležité informace 

týkající se provozu NCNJ. 

4.1.1.2.3 Aplikace 

V roce 2020 zpracovalo NCNJ materiály, které byly bezplatně uveřejněny v aplikaci Smart 

Guide. Aplikace slouží jako chytrý průvodce Novým Jičínem. 

4.1.1.3 TV a rádio 

Pozvánky i zpravodajství z novojičínských akcí pravidelně natáčí regionální televize TV Polar, 

pravidelně o nich informuje také městský rozhlas. V roce 2020 se NCNJ prezentovalo zdarma 

v několika rádiových spotech. Konkrétně se jednalo o Český rozhlas Ostrava, Rádio Prima Beat 

a Český rozhlas Dvojka (Kolotoč). Také se zde natáčela epizoda Cestujte po MSK – Trúba, uši 

a klobouky s TV Fabex Ostravsko. 

4.1.1.4 Vývěsné plochy 

Pozvánky na městské akce pravidelně umisťujeme do vitrín na ulicích Generála Hlaďo 

a Lidické. Využíváme bezplatný výlep na základě smlouvy s firmou Rengl, s. r. o., a to na akce 

pořádané městem a úřední oznámení. Firma Rengl nabízí celkem 37 plakátovacích ploch ve 

městě a místních částech. Využíváme rovněž zvukový informační nosič DARUMA CITY 

VOICE umístěný na ulici 5. května.   

https://www.facebook.com/mestoklobouku/
http://www.instagram.com/navstevnickecentrum)
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4.1.2 Propagace zprostředkovaná – placená 

Návštěvnické centrum využívá také placenou prezentaci zprostředkovanou třetími osobami. 

Jedná se o placenou prezentaci na webových stránkách, v aplikacích, tištěných médiích, rádiu 

či o billboardové kampaně. 

4.1.2.1 Tisková média 

V roce 2020 vedeme celkem 2 prezentace v časopisu 5+2 a 1 prezentaci v magazínu Náš kraj 

(jenž byl umístěn také do MF Dnes), poté 1 prezentaci v časopise COT – celý o turismu, 1 

prezentaci v časopise Evropské dny handicapu v Ostravě, 1 prezentaci v magazínu KAM po 

Česku, 3 prezentace v magazínu TIM a 2 prezentace v kapesním katalogu Kapka. 

4.1.2.2 On-line prezentace 

V roce 2020 proběhla finanční podpora facebookových kampaní, PR článků a pozvánek on-line 

formou. Prezentace města byla opět prodloužena na portálech firmy Paseo (www.vyletnik.cz, 

www.kdykde.cz, www.rodinnevylety.cz, www.tipynavylet.cz, www.cestujeme.cz ). Turistické 

trasy města byly prezentovány na portálech www.turistika.cz a www.turisticketrasy.com. Stále 

využíváme službu pro zákazníky v podobě live chatu s názvem Foxydesk od společnosti 

Avantro s. r. o.  

4.1.2.2.1 Aplikace 

V roce 2020 byla prodloužena spolupráce v aplikaci Na kole i pěšky. V ní jsou uveřejněny 

informace o Novém Jičíně, turistické cíle a trasy a mnoho dalšího. 

4.1.2.3 TV a rádio 

Masopustní jarmark byl podpořen mimo jiné prostřednictvím Hitrádia Orion, informace 

o akcích města byly pravidelně posílány i do Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.  

4.1.2.4 Billboardové kampaně 

K propagaci akce Pivobraní se na základě smlouvy s firmou Melvin používá velkoplošná 

reklama na Revoluční ulici, v Mošnově a Kuníně. U firmy Railreklam využíváme vyvěšení 

banneru, umístěného u kruhového objezdu na Sokolovské ulici. Bohužel, v důsledku nařízení 

Vlády ČR byla akce Pivobraní, plánovaná na rok 2020, přesunuta na rok následující. 

Billboardová kampaň a banner byli z tohoto důvodu stornovány. Avšak na podzim byla 

http://www.vyletnik.cz/
http://www.kdykde.cz/
http://www.rodinnevylety.cz/
http://www.tipynavylet.cz/
http://www.cestujeme.cz/
http://www.turistika.cz/
http://www.turisticketrasy.com/
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sjednána billboardová kampaň nová, a to jako pozvánka do NCNJ a na podporu projektu Vstupy 

zdarma, do nějž bylo NCNJ zapojeno. 

4.2 Podpora prodeje 

Podporu prodeje NCNJ směřuje zejména na nabídku svých upomínkových předmětů, které jsou 

opatřeny znakem, popř. erbem města Nový Jičín, a zároveň slouží k jeho prezentaci. 

Upomínkové předměty se vydávají buď zdarma, anebo jsou určeny k prodeji v turistickém 

informačním centru. Jedná se např. o reflexní prvky, multifunkční šátky, termohrnky, turistické 

mapy Klubu českých turistů, pohlednice s vyobrazením Nového Jičína, Starého Jičína a okolí, 

keramiku, pískované sklo, plechové hrníčky, cínové vojáčky, knihy, turistické známky, 

magnety, tužky, propisky, bloky, upomínkové předměty pro děti (přívěsky, plastové vrtulky, 

míčky na gumě, záložky do knih a další), trička, kšiltovky, čokolády, vína atp.  

Nejvyšší prodejnost zaznamenaly turistické známky, turistické vizitky a magnetky. Z toho 

důvodu jsme v roce 2020 rozšířili nabídku o novou turistickou vizitku číslo 'CZ 4944 – 

Návštěvnické centrum Nový Jičín a o fotonálepku „Ernst Gideon von Laudon“ z edice „Kdo 

byl kdo“ od firmy Wander Book s. r. o. Oblíbeným suvenýrem zůstává interaktivní balíček 

s kloboučkem a dekoracemi, určený k dalšímu dozdobení, nebo čokoláda s fotografií Nového 

Jičína na přebalu. Do prodeje byl opět nabídnut med vyprodukovaný včelstvem, které zakoupilo 

město a umístilo do lokality na Skalkách.  

V rámci doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace a akce města (např. Pivobraní, 

jarmarky, Slavnost města) jsou upomínkové předměty využívány jako ceny a odměny pro 

účastníky těchto akcí a soutěží. Nesmíme opomenout hru Laudoncaching, jejíž účastníci po 

nalezení všech skrýší, zaznamenání kódů do hrací karty a jejím odevzdání „vojenskému 

velitelství“ (TIC) dostanou odměnu. Přidanou hodnotou Návštěvnického centra je podpora 

novojičínské značky Tonak, která má ve městě dlouholetou tradici. Návštěvníci Expozice 

klobouků si po zakoupení platné vstupenky mohou vyzkoušet až tři sta druhů pokrývek hlavy 

této značky.  

4.2.1 Veletrhy a výstavy 

Návštěvnické centrum se osobně nebo formou prospektového servisu zúčastňuje také veletrhů 

a výstav zaměřených na cestovní ruch jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Jelikož se Nový Jičín 

nachází na pomezí dvou destinačních managementů, prospektový servis (propagační materiály, 
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brožury o Novém Jičíně a okolí) zajistil Destinační management turistické oblasti Beskydy-

Valašsko, ale také Destinační management TO Poodří. 

V důsledku pandemie Covid-19 se NCNJ v roce 2020 zúčastnilo pouze veletrhu Dovolená 

a region v Ostravě, jenž se uskutečnil v březnu.  

 

Obrázek 2 Stánek na veletrhu Dovolená a region v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 3 Magnety zapůjčené z Expozice klobouků jako součást prezentace Technotrasy na 

veletrhu Dovolená a region v Ostravě 
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5 EKONOM 

Ekonom připravuje podklady a rozpočet za svěřenou kapitolu, sleduje příjmy a výdaje rozpočtu 

včetně přípravy a zpracování návrhů opatření při jejich neplnění a realizaci rozpočtových změn 

(objednávky, fakturace). Zabezpečuje dodržování rozpočtové kázně a hospodárné vynakládání 

finančních prostředků na vymezeném úseku, dále dodržování platné rozpočtové skladby. 

Rozepisuje dílčí rozpočty, navrhuje a kontroluje rozpočtové změny, sleduje účelovost čerpání 

finančních prostředků, vystavuje objednávky, spravuje provozní zálohu (vyúčtování, 

uzávěrky). Zajišťuje pořizování propagačních a upomínkových předmětů a materiálů včetně 

vedení poptávkového řízení na dodavatele těchto předmětů. Vede a odpovídá za sklad 

propagačních a upomínkových předmětů a materiálů, včetně přijímání žádostí, jejich výdejů 

a příjmů, zasílá měsíční přehled výdeje ze skladu, odpovídá za inventarizaci majetku 

a inventarizaci skladu propagačních a upomínkových předmětů. Vede veškerou korespondenci 

a administrativu, včetně evidence odeslané a došlé pošty, také vede evidenci smluv 

a objednávek a zajišťuje jejich ukládání do centrální evidence smluv a vkládá smlouvy do 

centrálního registru smluv. 

5.1 PŘÍJMY  

                                                                    Rozpočet             Plnění            % 

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků                    440.588,00      510.176,12     115,79 

1346 – Abonentní a rezidentní karty                                         159.792,00      163.614,00     102,39 

5.2 TRŽBY 

245 – kopírování (21 %): 17.319 Kč (3,40 %) 

315 – suvenýry (10 % DPH): 43.555,00 Kč (8,54 %) 

330 – vstupné (0 % DPH): 126.775,00 Kč (24,85 %)  

331 – procházka městem (0 % DPH): 9.140,00 Kč (1,79 %)  

332 – suvenýry (15 % DPH): 17.917,00 Kč (3,51 %) 

333 – suvenýry (21 % DPH): 199.421,64% Kč (39,09 %) 

336 – půjčovné (21 % DPH): 420,00 Kč (0,08 %) 

337 – účastnický poplatek (21 % DPH): 36.900,00 Kč (7,23 %) 

338 – provize z Arrivy – pobočka (21 % DPH): 50.000,00 (9,80 %) 

340 – za činnost sběrového místa Rengl (21 % DPH): 6.139,54 Kč (1,20 %) 
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342 – inzerce v Turistických novinách (21 % DPH):1.408,94 Kč (0,28 %)  

343 – internet (21 % DPH): 1.180 Kč (0,23 %) 

Celkem: 510.176,12 Kč 

 

5.3 ROZPOČET 

 Rozpočet Plnění % 

 

§ 2141 Vnitřní obchod 703.800,00 694.875,90 98,73 

§ 2143 Cestovní ruch 8.394.683,37 7.750.563,73 92,33 

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury 36.500,00 33.332,79 91,32 

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (vnější vztahy) 290.000,00 266.968,56 92,06 

 

 

Výdaje celkem 9.424.983,37 8.745.740,98  92,79 
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5.4 Výdaje nad 50.000 Kč bez DPH 

§ 2143 

 Název dodavatele Předmět plnění Cena bez DPH 

1. AV MEDIA, a.s.  

Dodávka a instalace Digitální 

zkoušírny (doplatek, v roce 2019 

byla poskytnuta záloha 180.000 

Kč) 

238.660,00 

2. Yvona Masmanidu  
Dotisk brožury – Turistický 

průvodce města Nový Jičín v ČJ  
67.200,00 

3. TONAK a.s.  

Dodávka zboží - srstěné 

polotovary, srstěné 

minikloboučky  

94.000,00 

4. NICKNACK s.r.o.  
Nákup 30 tis. kelímků s klipem a 

graf. motivem  
369.000,00 

5. DEXON CZECH s.r.o.  

Dodávka zboží: el. 

audioprůvodce  20 ks, 2 ks 

uploader s nabíječem  

141.076,00 

6. NOVOS NJ, s.r.o. 

Dodávka a instalace 

kancelářského nábytku a 

mobiliáře pro recepci TIC a 

MHD 

69.900,00 

7. Adam Sváček  
Dodávka a instalace osvětlení 

pro prostory TIC a MHD  
114.542,80 

 

§ 2141 

 Název dodavatele Předmět plnění Cena bez DPH 

1. JKV Opava s.r.o.  
Dodávka a instalace 3D LED 

Adventní věnec  
106.314,12 

2. JKV Opava s.r.o.  
Dodávka světelné vánoční 

dekorace  
63.540,80 
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5.5 Přijaté dotace 

Dotační program Poskytovatel 

 

Použití 

Výše 

dotace 

(obdržená) 

 v Kč 

Účast 

města 

Náklady 

celkem 

Individuální dotace – 

Podpora technických 

atraktivit v  Novém 

Jičíně 

 

 

 

 

 

MSK 

 

 

 

 

Neinvestiční 

- Tablet Lenovo 

Yoga Smart 

4GB/64GB 

- Mobilní turistický  

  průvodce 

Zoweetek 

- Jízda historickým  

  autobusem dne   

  22.08.2020 

- Jízda historickým  

  autobusem dne    

  04.10.2020 

Investiční 

- Elektronický  

  audioprůvodce –  

  uploader 2 ks,  

  elektronický  

  audioprůvodce -  

  sluchátko 18 ks 

- Elektronický  

  audioprůvodce –  

  sluchátko 2 ks 

- Výroba a instalace  

  směrových tabulí  

  200x970mm, 

motiv  

  Návštěvnické 

centrum – 

  Laudonův dům 19 

ks 

 

136.433,00 

Kč 
128.307,01 

Kč 
264.740,01 

Kč 
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6 MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU A EXPOZICE 

Úsek Marketing cestovního ruchu a expozice v roce 2020 poznamenala situace okolo 

Covid-19 a dodržování platných opatření a omezení. 

Úsek Marketing cestovního ruchu a expozice organizuje akce podle plánu akcí NCNJ,  

pořádá  jarmarky,  provádí  výstavní  činnost  a  zajišťuje  proměnné  výstavy v minigalerii 

NCNJ a v expozici Generál Laudon. Zajišťuje a pořádá průvodcovské služby 

a  komentované prohlídky města, press a fam tripy pro novináře a specialisty v oboru 

cestovního ruchu, teambuildingové aktivity, zabezpečuje organizaci pracovních 

a společenských akcí města konaných i mimo městský úřad, zpracovává zprávy 

a zhodnocení aktivit NCNJ. 

Návštěvnické centrum se díky svým expozicím a poskytovaným službám nachází na 

průsečíku potenciálu města s jeho nepřetržitou kloboučnickou tradicí a existencí funkční 

továrny. Úsek Expozice zajišťuje provoz interaktivní Expozice klobouků a interaktivní 

expozice Generál Laudon, dále seznamuje návštěvníky Nového Jičína s těmito druhy 

zážitkové turistiky. Pořádá tematické workshopy pro vzdělávání a výchovu, tvořivé dílny 

pro různé skupiny návštěvníků (rodiny s dětmi, handicapované návštěvníky, seniory, pro 

mateřské a základní školy, vzdělávací organizace, spolky, sdružení). 

Podle výsledku výzkumu, provedeného v NCNJ v průběhu roku 2019, by návštěvníci 

Návštěvnické centrum z 98 %  rozhodně  doporučili  svým  známým  a  přátelům,  což je 

pro organizaci velice pozitivní výsledek. Klobouky i Generál Laudon patří k asociačním 

produktům, které jsou velice známé a mezi návštěvníky vyhledávané pro vlastní 

interaktivní prožitek. Cílem zážitkové turistiky je nabídnout návštěvníkům expozic 

Návštěvnického centra skutečně aktivní formy poznávání založené na silném emotivním 

zážitku, který je při koupi služby rozhodující. 

 

  



32 

Tabulka 16 Návštěvnost v expozicích za rok 2020 

Návštěvnost expozic NCNJ za rok 2020 

Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ 7 347 

Společné vstupné zvýhodněné 50% (Beskydy Card) 65 

Školní prohlídka 920 

Den otevřených dveří 477 

Celkem 8 809 

 

  

7347

65

920
477

Návštěvnost expozic

Expozice klobouků / Expozice Generál
Laudon NCNJ

Společné vstupné zvýhodněné 50%
(Beskydy Card)

Školní prohlídka

Den otevřených dveří

Graf 7 Návštěvnost v expozicích za rok 2020 
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Tabulka 17 Srovnání návštěvnosti expozic v průběhu let 

Rok Počet návštěvníků EXPOZIC v NCNJ 

2011 1193 

2012 6263 

2013 10443 

2014 10136 

2015 12642 

2016 14 037 

2017 16749 

2018 16643 

2018 16686 

2020 8809 

 
 

 

Graf 8 Srovnání návštěvnosti expozic v průběhu let 
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6.1 Expozice NCNJ za rok 2020 

6.1.1 Expozice klobouků 

Expozice, která je věnovaná technologickému procesu výroby klobouků, se nachází v prvním 

poschodí Návštěvnického centra (dále jen NCNJ). Díky interaktivním prvkům zažije 

návštěvník aktivní prohlídku, při které odhalí kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané 

suroviny až po finální produkt. Návštěvník se dozví také informace týkající se historie 

kloboučnictví, může si zahrát na kloboukového návrháře v ateliéru a nakonec má možnost si 

vyzkoušet až na 300 pokrývek hlavy. Ve zkoušírně se seznámí s nejznámějšími typy pokrývek 

hlavy, rovněž se dozví, jak se o klobouky správně starat a úplně na závěr si může nechat 

vytisknout na památku fotku s kloboukem, kterou je pořídit v naší novince – 3D digitální 

zkoušírně. 

Samotná expozice je tematicky rozdělena na tři části. 

První částí je Technologie výrobního procesu, kde se postupně seznámíte s postupem výroby 

klobouků. Můžete vidět proměnu materiálu v určitých fázích zpracování. Do jednotlivých 

úseků tovární výroby vás vtáhnou autentické videoukázky. Z historického panelu se dozvíte 

důležité mezníky a události spojené s tradicí kloboučnictví na Novojičínsku. Další doplňující 

informace ze světa klobouků získáte i z promítacího koutku, kde si dle vlastního výběru můžete 

pustit filmovou projekci. Pro ty nejmenší máme připravenou sérii pohádek Boba a Bobka. 

Expozici také doplňují historické exponáty výrobních strojů. 

Druhou část tvoří Ateliér. Dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet vlastní tvořivost a výtvarné 

nadání. K zakoupení je připraven interaktivní balíček obsahující námi vytvarovaný 

miniklobouček se zdobením, nebo miniklobouček vyrobený v Tonaku, ze kterého si můžete 

vlastnoručně vytvořit originální suvenýr. Nejmenším návštěvníkům ateliér nabízí dětský koutek 

s dřevěným kostkovištěm, hlavolamy a k dispozici je také stěna, na kterou můžete lepit dřevěné 

prvky dle vlastní kreativity. Ateliér je místem konání workshopů, jenž si můžete objednat na 

našich webových stránkách. 

Třetí, a zároveň poslední, částí je Zkoušírna. Zde si můžete vyzkoušet více než 300 klobouků 

a pokrývek hlavy. Všechny jsou vyrobené místní firmou Tonak, a to napříč kolekcemi. Každý 

rok se klobouky ve zkoušírně obnovují, opravují a přidávají nové. Součástí této časti expozice 

je i nový, v roce 2020 pořízený, interaktivní prvek, a to Digitální zkoušírna. Díky této 3D 

zkoušírně si můžete vyzkoušet virtuální cestou klobouky, které nenajdete v expozici, anebo se 
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s vybraným kloboukem ze zkoušírny vyfotit. Fotografii si můžete poslat e-mailem nebo nechat 

na recepci TIC za 10 Kč vytisknout na památku. Součástí expozice jsou také magnetické stěny, 

jenž zároveň slouží k edukaci návštěvníků. Najdete na nich nejen popis a ukázku nejznámějších 

typů klobouků, ale také se zde dozvíte, jak si vybrat správnou velikost pokrývky hlavy či jak se 

o klobouky starat. 

 

  

Obrázek 4 Novinka – 3D digitální zkoušírna 

Obrázek 5 Zkoušírna v kloboukové expozici 
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6.1.2 Expozice generál Laudon 

Expozice generál Laudon byla vybudována v roce 2014 v Laudonově domě na Masarykově 

náměstí, a to na počest slavného generála, který zde v roce 1790 zemřel.   

Expozice tvoří sedm tematicky laděných místností, které logickou, srozumitelnou a hravou 

formou provedou všemi etapami života vojevůdce. Originální design expozice zajistí 

autentický zážitek z prohlídky. Většina místností je doplněna dotykovými obrazovkami ve 

čtyřech jazykových mutacích (ČJ, NJ, AJ, PL).  

V expozici najdete interaktivní prvky, jako např. ozvučené dioráma s téměř pěti sty 

cínovými vojáčky, které pojednává o bitvě u Domašova. Dále dělo, ze kterého se může 

vystřelit na pevnost Kalemegdan, a také NEJVĚTŠÍ SOUSOŠÍ VYROBENÉ 3D TISKEM, 

které bylo 9. září 2017 zapsáno do České knihy rekordů. Tvoří ho generál Laudon na koni 

a jeho pes.  

Expozice byla v roce 2020 doplněna v dětské herně o nové prvky - kostým kněze, paruka 

barokní, paruka markýze, paruka angelika. 

Obrázek 6 Interaktivní dělo v expozici Generál Laudon 
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Obrázek 7 Dioráma s 500 cínovými vojáčky v expozici Generál Laudon 

  

  Obrázek 8 Sousoší generála Laudona - největší sousoší vyrobené 3D tiskem 
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6.2 Akce NCNJ za rok 2020 

6.2.1 Výstavy 

5x galerie NCNJ, 2x galerie Expozice klobouků, 1x výstavní místnost expozice Generál 

Laudon, výstavy fotografií, modelů, sběratelských předmětů pro širokou veřejnost. 

Obrázek 9 Vernisáž výstavy 15 let s Puellae et Pueri (31.08. - 30.09.2020) 

 

 

6.2.2 Workshopy a semináře, speciál. programy, study tour, press tripy, fam 

tripy, jednání, přednášky 

Dodržování platných opatření a omezení proti Covid-19 poznamenalo i otevírací dobu 

Návštěvnického centra a obou expozic. 

V Expozici klobouků proběhlo 20 workshopů a v expozici Generál Laudon se uskutečnila 2 

jednání komise KOSCR. Dne 13.02.2020 se konala akce pro MŠ a ZŠ s názvem  „Tajuplný 

Laudonův dům“. V rámci press tripů a fam tripů nás díky spolupráci s MSK celkem 4x 

navštívili novináři, blogeři a influenceři. 
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Obrázek 10 Fam trip slovenských novinářů 

 

6.2.3 Komentované procházky městem s průvodcem 

V roce 2020 se uskutečnilo 8 komentovaných procházek. Trasa vedla Městskou památkovou 

rezervací Nový Jičín, okolo Farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, bašty městského 

opevnění, pokračovala přes nádvoří Žerotínského zámku a zakončena byla vyhlídkou na 

město z radniční věže. 

6.2.4 Historické perly Podbeskydí – Prohlídka města s nádechem Vánoc 

Dne 12. 12. 2020 proběhla speciální adventní prohlídka Nového Jičína, při omezeném počtu 

osob a za dodržení aktuálně platných opatření proti Covid-19. Průvodkyně nejprve 

návštěvníky seznámila s historii města a se zajímavostmi z období adventu a slavení Vánoc. 

Prohlídka začala výhledem na město z radniční věže, následovalo samotné historické 

centrum. Další zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož vánoční výzdoba 

s betlémem umocnila kouzlo Vánoc a oživila nejen historický výklad. Na závěr prohlídky 

čekalo návštěvníky v přízemí NCNJ pečení perníčků s mistrem pekařem Ladislavem 

Hezkým, který vlastní tradiční recepturu na pečení Štramberských uší.  

Historické perly Podbeskydí je unikátní projekt, který vznikl na základě spolupráce 

turistických informačních center na území tří městských památkových rezervací – Nového 

Jičína, Štramberku a Příbora.  
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Do projektu je zapojeno rovněž statutární město Frýdek-Místek. 

Cílem projektu je maximálně využít historický potenciál zúčastněných měst, včetně 

nabízených atraktivit, a poskytnout tak návštěvníkům jedinečné zážitky.  

Obrázek 11 Výhled z radniční věže v rámci procházky 

 

 

Obrázek 12 Pečení s Hezounem v rámci Historických perel v NCNJ 
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6.2.5 Den pro klobouk 

Komentovaná projížďka dobovým autobusem značky TATRA z roku 1928 po technických 

památkách města, které proslavila výroba klobouků. Pro větší prožitek je akce doplněna 

o historické fotografie významných objektů, kolem nichž se projíždí. Kromě prožitku ze 

samotné jízdy účastníci uviděli a blíže se seznámili s továrnami, které mají největší slávu již 

za sebou, ale i s těmi, které fungují dodnes. Rovněž jim bylo umožněno nahlédnout i do 

„zelených“ Hückelových vil. 

Po projížďce následovala prohlídka Expozice klobouků v Návštěvnickém centru Nový Jičín 

s možností vyrobit si svůj miniklobouček na jediném parním stroji svého druhu v ČR 

a  následně si ho dozdobit podle svých představ a fantazie.  

Tato akce je součástí Technotrasy surová krása, Moravian-Silesian Tourism s. r. o. a MSK. 

 

Obrázek 13 Projížďka historickým autobusem v rámci akce Den pro klobouk 
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Obrázek 14 Projížďka historickým autobusem s výkladem průvodce 

 

6.2.6 Novojičínské jarmarky 

Na Novojičínských jarmarcích spolupracujeme s Technickými službami města, které 

zajišťují dovoz a odvoz stánků, možnost připojení na elektrickou energii, dovoz a odvoz 

odpadových nádob, a také se podílí na výzdobě velikonočního a adventního jarmarku. Dále 

jsou ke spolupráci osloveny místní spolky a podnikatelé. 

Jarmarků se účastí v průměru 50 prodejců s rozmanitým sortimentem, a to od pochutin 

(pekařské, řeznické a mléčné produkty) až po řemeslné a rukodělné výrobky. 

První Novojičínský  jarmark  s  masopustem se konal 21.02.2020  se  soutěží  o  nejchutnější  

paštiku v doprovodu masopustních masek a hudby.  

Přihlášená čtyři místní řeznictví měla za úkol připravit cca 600 g paštiky, která byla následně 

namazána na chleba a nakrájena na degustační vzorky. Soutěž byla anonymní a pomocí 

kupónů hlasovali návštěvníci jarmarku o nejchutnější paštiku. Po vyjedení jednoho vzorku 

byla soutěž ukončena a za dozoru z řad vedení města byly hlasy spočítány a vyhlášen vítěz. 

Tím se stalo Řeznictví MACHAČ – MALOKAPACITNÍ JATKA s.r.o. s celkovým počtem 

73 hlasů.  

V rámci akce byli vylosováni 4 návštěvníci jarmarku, kteří obdrželi „balíček řeznických 
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výrobků“ zúčastněných řeznictví. Tento balíček byl v hodnotě 300 Kč. Vylosováni byli 

i další 4 návštěvníci, kteří obdrželi upomínkové předměty města. 

Další Novojičínský jarmark se konal v pátek 18.09.2020 s Rodinným centrem Mozaika z.s., 

které si připravilo celodenní program pro rodiče s dětmi. 

Z důvodu vládních nařízení a omezení byly zrušeny tyto novojičínské jarmarky: 

 Velikonoční jarmark 08.04.–10.04.2020, 

 Novojičínský jarmark květinový 15.5.2020, 

 Novojičínský jarmark prázdninový 18.07.2020, 

 Řemeslný jarmark při slavnosti města 04.09.–05.09.2020, 

 Novojičínský jarmark podzimní 23.10.2020, 

 Adventní jarmark s doprovodným programem 04.12. – 23.12.2020. 

Přestože se Adventní jarmark nekonal, na webových stránkách informačního centra 

(www.icnj.cz) byl věnován prostor pro místní podnikatele a prodejce, a to pomocí E-

adventního jarmarku. Touto elektronickou formou byli představeni jednotliví podnikatelé 

s kontaktními údaji a prolinkem na jejich webové stránky, kteří se tradičně fyzicky účastní 

Adventního jarmarku se svým sortimentem. 

V rámci Adventu byly na Masarykově náměstí pořízeny také nové dekorace. První dekorací 

je elektrický adventní věnec na miskové nádobě, na němž se každou adventní neděli za 

přítomnosti vedení města a místních církevních představitelů rozsvítila jedna adventní svíce. 

Následovala výzdoba radnice a poté dětské polystyrenové dekorace (sněhulák, medvěd, 

liška a dva stromy). Tradičně zde byly umístěny i adventní brány, z toho jedna se zvoničkou. 

 

http://www.icnj.cz/
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Obrázek 15 Novojičínský jarmark - Masopustní - soutěžící o nejchutnější paštiku 

 

Obrázek 16 Mimořádný Novojičínský jarmark - září 
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Obrázek 18 Vánoční náměstí s dekoracemi a stromem 

Obrázek 17 Vánoční náměstí – pohled na kašnu se svícnem a radnici 
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6.2.7 Pivobraní 

V důsledku vládních nařízení a omezení byla tato akce zrušena. 

 

Tabulka 18 Komentované procházky městem 

Komentované procházky městem 

Měsíc Počet osob 

Leden 0 

Únor 0 

Březen 31 

Duben 48 

Květen 110 

Červen 83 

Červenec 42 

Srpen 41 

Září  36 

Říjen 189 

Listopad 0 

Prosinec 15 

Celkem 595 

 

Graf 9 Komentované procházky městem 
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7 SPOLUPRÁCE 

NCNJ spolupracuje s polským městem Zabrze. Jejich spolupráce započala v roce 2011 a stále 

se úspěšně rozvíjí. Společně se účastníme různých akcí, prezentujeme se v Zabrze na 

každoročním mezinárodním veletrhu turistiky, průmyslového dědictví a důlní turistiky. Město 

Zabrze vysílá své zástupce na Pivobraní, aby návštěvníkům nabídli skvělou polskou 

gastronomií a pivo. 

Dalším partnerem je Asociace TRIGON, která uskutečňuje obecně prospěšné projekty 

zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí a lidem 

ohroženým sociálním vyloučením. 

NCNJ spolupracuje rovněž s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, 

o. p. s. (dále jen DM B-V). V roce 2011 ho založilo Statutární město Frýdek-Místek. Společnost 

DM B-V si dala za úkol plnit roli koordinátora rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti, 

podporovatele subjektů poskytujících služby cestovního ruchu, koordinátora spolupráce mezi 

Krajskou destinační společností a destinacemi a podporovatele spolupráce mezi komerční 

sférou a místními samosprávami. V rámci DM B-V jsme se v roce 2019 zapojili do produktu 

„Historické perly Podbeskydí“, který je výsledkem spolupráce turistických informačních center 

působících ve třech městských památkových rezervacích – Novém Jičíně, Štramberku 

a  Příboře. K nim se připojilo také statutární město Frýdek Místek. Cílem projektu je maximálně 

využít historický potenciál daných měst a jejich atraktivit a poskytnout tak návštěvníkovi 

jedinečné zážitky. NCNJ také spolupracuje s DM Poodří - Moravské Kravařsko, jenž nám 

dodává propagační materiály právě z této oblasti. 

Spolupracujeme také s Moravian Silesian Tourism s. r. o., jejímž hlavním úkolem je realizace 

marketingových aktivit v České republice i zahraničí za účelem posílení povědomí 

o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní destinaci pro dovolenou 

i kongresovou turistiku. Spolupráce probíhá především na základě incomingových projektů, 

jejichž podstatou je prezentace našeho města v zahraničních médiích. V roce 2019 se 

Návštěvnické centrum prostřednictvím Expozice klobouků zapojilo do projektu „Technotrasa“, 

podporovaného MSK a DM MST. Součástí projektu byla akce Den pro klobouk – komentovaná 

projížďka po technických památkách města. Zájemci měli možnost projet se v dobovém 

autobuse značky Tatra a dozvědět se o místní historii. Zároveň si mohli vyrobit svůj mini 

klobouček na jediném parním stroji svého druhu v ČR a následně si ho dozdobit podle svých 

představ a fantazie 
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Dlouhodobě spolupracujeme také s ubytovacími zařízeními v Novém Jičíně a blízkém okolí. 

Statistiky, které si jednotlivá ubytovací zařízení vedou, potvrdily průměrnou délku pobytu 

návštěvníků, jež i nadále činí 1 až 2 dny. Jako důvod jejich návštěvy stále převažuje tzv. 

business turistika, na druhém místě zůstává poznávání nových míst spojené se zážitkem.  

Dlouhodobá spolupráce je také navázaná se středními školami. Studenti těchto škol se zúčastní 

praxí v Návštěvnickém centru a vypomáhají jeho pracovníkům s každodenními úkony – 

obsluha zákazníka, práce na webu, kontrola údajů firem, grafické práce apod.  

Do těchto škol můžeme zařadit: 

 EDUCA - SOŠ, s. r. o.,  Nový Jičín, CZ 

 Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., 

Rožnov pod Radhoštěm, CZ 

 Obchodná Akadémia, Lučenec, SK 
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8 ZHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ 

 

 

8.1 NOVELLARA – ITÁLIE 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.1.1 Koncert Puellae et Pueri 

Termín: 02.–03.04.2020 

Sbor Puellae et Pueri a Sextet+ plánovaly společné koncertní turné po Evropě, na němž jednou 

ze zastávek měla být návštěva partnerského města Novellara. Koncert byl naplánovanýán na 

čtvrtek 2. dubna 2020. Město Novellara zařídilo prostor pro vystoupení v jednom z místních 

kostelů, dále ubytování a stravování pro celou delegaci.   

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

Obrázek 19 Partnerská města na mapě 
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8.2 GÖRLITZ – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.2.1 Altstadtfest 

Termín: 28.–30.08.2020 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. Slavnost se koná 

pravidelně na konci srpna.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. Město Görlitz neplánovalo 

žádné další akce s partnerskými městy. 

8.2.2 Junior Cup 2020 

Termín: červen 2020 

Každoroční turnaj pro mládežnické házenkářské týmy z České republiky, Německa a Polska. 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

8.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.3.1 Výměnný pobyt studentů 

Termín: 09.–15.02.2020 

Žáci Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg a Gymnázia Nový Jičín se účastnili 

mezinárodního výměnného pobytu s názvem „Uhlíková stopa, alternativní zdroje energie 

a EVVO“. Novojičínští žáci a učitelé strávili týden v partnerském městě Ludwigsburgu, kde 

prohloubili své znalosti ve zmíněných oblastech a také poznali krásy města a jeho okolí. 

Výměnného pobytu se zúčastnilo 16 žáků a 2 učitelé Gymnázia Nový Jičín. 

8.3.2 Benátské slavnosti 

Termín: 11.–13.09.2020 

Festival s více než dvěma tisíci barevných kostýmů, špičkový scénický program akrobacie, 

hudby, pouličního divadla, chůdových představení, magického ohně a tance zavádí návštěvníky 

pravidelně do světa mezi snem a realitou. Během slavností měla probíhat oslava výročí 
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partnerství – 70 let Montbéliard (Francie), 30 let Caerphilly (GB), 30 let Jevpatorija (Krym) 

a 25 let St. Charles (USA). 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

8.3.3 Výměnný pobyt studentů 

Termín: 01.–08.02.2020 

Gymnázium Nový Jičín společně s Friedrich-Schiller Gymnasium Ludwigsburg pořádalo na 

začátku února výměnný pobyt s názvem „Uhlíková stopa, alternativní zdroje energie a EVVO“. 

Během týdenního pobytu v Novém Jičíně žáci pracovali na společných projektech, navštívili 

radnici a zhlédli expozice Návštěvnického centra. Mimo to navštívili Ostravu, Kopřivnici 

a Štramberk. Následně spolu odcestovali do Ludwigsburgu, kde probíhala druhá část 

výměnného pobytu.  

Obrázek 20 Výměnný pobyt studentů – radnice 
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Obrázek 21 Výměnný pobyt studentů – návštěva v NCNJ 

 

Celkové náklady na ubytování učitelů, dopravu, stravování, přivítání studentů a dary činily cca 

19.090,82 Kč. 

 

 

 

8.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE – POLSKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.4.1 Święto Miasta 

Slavnost Święto Miasta, jejíž součástí bývá návštěva městských památek, se koná každý rok 

v červnu.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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8.5 KREMNICA – SLOVENSKO 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

8.5.1 Slevové poukázky 

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnerským městem Kremnica nabídlo svým obyvatelům 

slevové knížky opravňující k atraktivním slevám pro jednotlivce i celé rodiny. Majitel knížky 

může při návštěvě Kremnice uplatnit slevu na ubytování, stravování, relax i sport. Cílem 

projektu je podpora cestovního ruchu a prohloubení partnerských vztahů mezi oběma městy, 

které trvají již od roku 1999.  

Slevové knížky jsou k vyzvednutí od 1. října 2020 na recepci TIC v budově Návštěvnického 

centra Nový Jičín. Více na www.novyjicin.cz nebo www.icnj.cz v sekci Partnerská města.   

Obrázek 22 Vzhled slevové knížky 

 

 

 

 

 

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/
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8.6 ÉPINAL – FRANCIE 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně:  

8.6.1 Hokejové soustředění 

Termín: 17.–22.02.2020 

V průběhu slavnosti města Nový Jičín v roce 2019 se uskutečnila informativní schůzka 

věnovaná spolupráci hokejových týmů partnerských měst. Zástupci hokejových týmů 

(Miroslav Urban a Yvan Charpentier) se dohodli na společném soustředění pro mládež 

v Novém Jičíně, které proběhlo v únoru 2020.  

Hokejový tým z Épinalu na své cestě do Nového Jičína navštívil Prahu a Kolín, kde odehrál 

přátelská utkání a navštívil zápas Sparta Praha – Karlovy Vary.  

Hokejový klub ve spolupráci s městem Nový Jičín připravil pro partnerské město bohatý 

program, který zahrnoval tréninky, turnaje, návštěvu radnice, Návštěvnického centra a ZŠ 

Komenského 68. Dále zprostředkoval návštěvu výrobny hokejových puků GUFEX 

v Ktařinicích na Vsetínsku, hokejových zápasů Vítkovice – Plzeň, Zlín – Brno a další.  

Město Nový Jičín hradilo ubytování pro dospělé, večeře, vstupenky na zápas Sparta Praha – 

Karlovy Vary, svačinky a obědy v ZŠ Komenského 68, nápoje a tlumočení při společném rautu. 

Slavnostního rautu se zúčastnili Mgr. Ondřej Syrovátka, Marcel Brož tlumočnice Céline Bossu 

a také rodiče a děti z HK Nový Jičín a HK Épinal.  
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Obrázek 23 Hokejové soustředění - oficiální přivítání místostarosty města 

 

Obrázek 24 Hokejové soustředění – raut 

 

Celkové náklady na akci činily cca 66.064,00 Kč. 
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Akce uskutečněné v partnerském městě: 

8.6.2 Saint Nicolas 

Termín: 03.–06.12.2020 

Oslava svatého Mikuláše, jež se pravidelně koná o prvním adventním víkendu v partnerském 

městě Épinal, je obdobou novojičínské městské slavnosti. Akce se účastní i další partnerská 

města – Bitola (Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie), La Crosse (USA), 

Loughbrough (Velká Británie) a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Chieri (Itálie) měla během 

této události oslavit již 20. výročí partnerství s městem Épinal.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

8.6.3 Zvolení nového starosty, městské rady a zastupitelstva 

Dne 28.06.2020 se konalo druhé kolo komunálních voleb v partnerském městě Épinal. Funkce 

se ujala nová městská rada, zastupitelstvo a starosta – Patrick Nardin. Byl zvolen nový městský 

radní Antoine Labat, do jehož činností spadají lidové a tradiční kulturní události a meziměstské 

partnerské vztahy. V jeho kompetenci jsou také zahraniční vztahy v úzké spolupráci s vedením 

oddělení pro kulturní záležitosti. 

Pan Jacques Grasser byl opět zvolen městským radním, pověřen správou historického dědictví, 

a městských archivů a zvolen korespondentem pro vztahy s Obranou a Armádou. 

 

8.7 PIVOBRANÍ 

Termín: 19.–21.06.2020 

Osmého ročníku Pivobraní, jenž se měl konat 20. června 2020 na Masarykově náměstí, se mělo 

zúčastnit šest zahraničních pivovarů.  

Francouzský pivovar La Fouillotte z partnerského města Épinal, pivovar ReCraft 

z partnerského města Świętochłowice, pivovar Guido z polského Zabrze, belgický stánek 

s pivem St. Feuillien, pivovar Birrificio Dada z partnerského města Novellara a slovenský 

pivovar Predná Hora. 

Plánovaná zahraniční účast: 
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ÉPINAL – pivovar La Fouillotte 

ŚWIĘTOCHŁOWICE – pivovar ReCraft 

NOVELLARA – sýry, balzamikové octy, vína, salámy, melouny, pivovar Birrificio Dada 

ZABRZE – pivovar Kopalina-Guido, Muzeum hornictví 

PREDNÁ HORA – pivovar Predná Hora 

LE RŒULX – pivovar St. Feuillien 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

8.8 SLAVNOST MĚSTA 

Termín: 05.–06.09.2020 

Slavnost města Nový Jičín, jež je považována za vrcholnou společenskou a kulturní událost 

roku, se koná každoročně první zářijový víkend.  

Na akci jsou zváni zástupci všech šesti partnerských měst. Zahraniční delegace se účastní 

připraveného programu v Novém Jičíně a přilehlých městech, v jehož rámci se jim snažíme 

představit nové i tradiční atraktivity našeho okolí.  

Na zasedání rady města dne 02.06.2021 byla akce kvůli koronaviru zrušena a zástupcům 

partnerských měst byl zaslán omluvný dopis. 

8.9 OSTATNÍ 

8.9.1 Veletrh cestovního ruch Zabrze 

Termín: 02.–04.04.2020 

Dvanáctý ročník veletrhu cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky v polském 

městě Zabrze, jehož se pravidelně účastní zaměstnanci Návštěvnického centra Nový Jičín, byl 

z důvodu koronaviru zrušen. 

Návštěvníci veletrhu se zde každoročně fotí u plátna s kloboukem firmy Tonak či plátna 

s generálem Laudonem, jsou jim představeny atraktivity města a ochutnávají také regionální 

potraviny. 
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8.9.2 Dopisy partnerským městům – koronavirus  

Oslovená města: Novellara, Görlitz, Ludwigsburg, Świętochłowice, Kremnica, Épinal 

Termín: 20.04.2020, 07.12.2020 

Město Nový Jičín informovalo partnerská města o pandemii koronaviru Covid-19 ve 

2  oficiálních dopisech. Obsahovaly popis aktuální situace v Novém Jičíně a České republice, 

opatření vlády, stavu zdravotnictví apod. Dotazovali jsme se také na situaci v partnerských 

městech, z nichž odpověděly Ludwigsburg, Görlitz, Épinal a Świętochłowice. 

8.10  ZÁVĚR 

V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační 

materiály o Novém Jičíně. Návštěvnické centrum nabízí klientům stejný prospektový servis 

o svých partnerských městech. Na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz jsou k dispozici 

podrobné informace o partnerských městech.    

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí občanů Německa, Francie 

a dalších zemí o informace o rodinných příslušnících narozených v Novém Jičíně, získání 

úředních listin apod. 

Pro potřeby městského úřadu jsou zajišťovány překlady dopisů a žádostí a také komunikace se 

zahraničím. 

 

Tabulka 19 Rozpočet zahraničních vztahů 

Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2020: 615.000,00 Kč 

Čerpáno celkem za rok 2020: 266.968,56 Kč 

Vráceno do rezerv města Nový Jičín za neuskutečněné akce do konce 

června 2021: 
125.000,00 Kč 

Zůstatek za rok 2020: 223.031,44 Kč 

Převedeno ze zůstatku na paragraf 2143:  200.000,00 Kč 

Zůstatek po převodu na paragraf 2143: 23.031,44 Kč 

 

http://www.novyjicin.cz/
http://www.icnj.cz/

