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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 NCNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vedoucí organizační složky NCNJ 

 
 

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.  

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

centrem skupiny B, certifikovaným Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism.  

Obrázek 1 Certifikát klasifikace TIC NJ z roku 2021 
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2.1 Letní projekty 2021 

Od 01.07. do 31.08.2021 bylo NCNJ součástí prázdninové soutěže České televize s názvem 

ZASTAV NEČAS. Schránka s heslem do této prázdninové hry byla umístěna v knihobudce ve 

Smetanových sadech.  

NCNJ rovněž spolupracovalo na letní kampani kulturního webu ČT art, jejíž pracovní název 

zní Artoulky. Cílem akce bylo ponouknout diváky k vycházkám a poukázat na (často 

nenápadná) umělecká díla a pobídnout návštěvníky k jejich návštěvě a třeba i dalšímu 

zkoumání. 

Pod záštitou Destinační oblasti Beskydy–Valašsko se NCNJ v letní sezóně zapojilo také do 

projektu Ondrášův poklad. Zájemci mohli vyrazit po stopách legendárního loupežníka 

Ondráše, prozkoumat Beskydy a získat tak zbojnický poklad. V NCNJ byla rovněž umístěna 

figurína Ondráše, se kterou se návštěvníci mohli vyfotit a fotografii sdílet na sociálních sítích. 

Za to obdrželi poukazy na odběr regionální potraviny v rámci projektu Jak šmakuje 

Moravskoslezsko.  

2.2 Novinky v NCNJ 

V prostoru recepce TIC vznikla nová obrazová galerie významných osobností pro město Nový 

Jičín. Galerii prozatím tvoří portréty, životopisná data a stručné popisy činnosti 16 lidí. Ti se 

v tomto městě narodili nebo působili a vynikli například v umění, architektuře, stavitelství, 

případně se zasadili o průmyslový a společenský rozvoj Nového Jičína nebo se za války 

postavili na obranu své vlasti. 

Galerii osobností si lze volně prohlédnout během otevírací doby Návštěvnického centra sedm 

dní v týdnů, a také na webu www.icnj.cz. 

 
Obrázek 2 Galerie významných osobností v NCNJ 

http://www.icnj.cz/
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2.3 Zhodnocení turistické sezóny 2021 

Návštěvnost v roce 2021 ovlivnila pandemie viru Covid-19. Na základě nařízení Vlády ČR bylo 

Návštěvnické centrum spolu s expozicemi začátkem roku 2021 uzavřeno, což se projevilo v 

celkovém snížení návštěvnosti. TIC bylo uzavřeno v období od 01.01.2021 do 21.03.2021. 

Expozice v Návštěvnickém centru se poté otevřely 25.05.2021. 

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. 

Po 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.  

Personál TIC obsloužil 22 737 návštěvníků, z toho 104 zahraničních a 22 633 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 

294. Expozice klobouků a Generál Laudon v Laudonově domě v roce 2021 navštívilo 5 872 

osob, z toho 1 003 připadlo na žáky MŠ a ZŠ.  

Z návštěvních knih umístěných v obou expozicích, lze vyčíst, že 99 % návštěvníků je 

s expozicemi velmi 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 2021 počet zahraničních turistů vlivem pandemie Covid-19 klesl. Nejčastějšími 

návštěvníky byli opět Češi. Ze zahraničí přijížděli, stejně jako v minulých letech, zejména 

Poláci. S výrazným odstupem následují Němci, Slováci a anglicky mluvící návštěvníci.  

Národnost anglicky mluvících turistů se nesleduje.  

Tabulka 1 Obslužnost NCNJ v roce 2021 

 

Obslužnost NCNJ 2021 

Česká republika Zahraničí 

22 633 104 

Celkem 22 737 
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Tabulka 2 Obslužnost NCNJ v roce 2021 po měsících 

 

Graf 1 Obslužnost NCNJ po měsících 
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Obslužnost NCNJ po měsících  

Měsíc Počet evidovaných návštěv za jednotlivé měsíce 

leden 1 123 

únor 1 802 

březen 703 

duben 1 092 

květen 2 094 

červen 2 724 

červenec  3 438 

srpen 2 362 

září 2 107 

říjen 2 169 

listopad 1 664 

prosinec 1459 

Celkem 22 737 
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Tabulka 3 Srovnání obslužnosti s předchozími lety 

  
Počet návštěvníků v průběhu let 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Česká republika 22 280 26 589 29 652 41 206 52 680 37 784 22 633 

Zahraniční 1 005 1 256 1 399 1 528 2 278 529 104 

Celkem 23 285 27 845 31 051 42 734 54 958 38 313 22 737 

 

Graf 2 Srovnání obslužnosti s předchozími lety 
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Tabulka 4 Srovnání obslužnosti s předchozími lety po měsících 

  

Obslužnost NCNJ po měsících v průběhu let 

Měsíc 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

leden 1 426 1 656 1 794 1 998 4 333 4 399 1 123 

únor 1 338 1 328 1 311 1 343 4 312 3 510 1 802 

březen 1 891 1 704 1 809 1 768 4 045 2 273 703 

duben 1 769 1 463 2 247 2 033 4 369 1 494 1 092 

květen 2 057 2 053 2 268 3 625 4 758 2 215 2 094 

červen 2 213 2 729 2 933 5 002 4 810 3 423 2 724 

červenec  2 209 2 961 2 586 4 600 4 637 4 237 3 438 

srpen 2 060 3 054 3 114 4 592 4 463 4 240 2 362 

září 2 915 4 512 4 820 5 044 5 543 4 972 2 107 

říjen 1 942 2 145 2 626 4 016 4 375 2 302 2 169 

listopad 1 663 2 117 2 768 3 964 4 315 1 950 1 664 

prosinec 1 802 2 123 2 775 4 749 4 998 3 298 1 459 

Celkem 23 285 27 845 31 051 42 734 54 958 38 313 22 737 
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2.4 Statistika návštěvnosti MKS NJ 

Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) pořádaných MKS NJ v roce 

2021 

Kino Květen, návštěvnost –15 794 osob. 

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

Městská knihovna, Husova 2, návštěvnost – 4 603 osob. 

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

Návštěvnost půjčoven a studovny – 22 946 osob. 

Návštěvníků internetu – 304 osob. 

Stará pošta 

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

návštěvnost – 4 420 osob. 

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

Slavnost města Nový Jičín se v roce 2021 nekonala.  

2.5 Statistika návštěvnosti Žerotínského zámku v Novém Jičíně 

Tabulka 5 Návštěvnost Žerotínského zámku v průběhu let 

Žerotínský zámek v Novém Jičíně  Celkový počet návštěvníků 

2021    6 200 

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 2021 

bylo vystaveno 728 rezidentních karet a 63 abonentních karet. 

 

Tabulka 6 Srovnání vydaných parkovacích karet v letech 

ROK 

TYP 

Rezidentní Abonentní 

2017 757 59 

2018 770 53 

2018 781 48 

2020 762 51 

2021 728 63 

 

V Návštěvnickém centru bylo možné do června roku 2021 získat také karty, které občany 

osvobozovaly od místního poplatku za průjezd městskou památkovou rezervací. Opět bylo 

nutné splňovat určité podmínky. Karta platila jeden kalendářní rok, vydána byla zdarma bez 

poplatku. Osvobození od místního poplatku za vjezd do MPR se řídilo obecně závaznou 

vyhláškou č. 6/2011. V roce 2021 bylo vystaveno celkem 91 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). Tato společnost začala na přepážce MHD fungovat 1. února 2021. 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, 

http://www.icnj.cz/
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pokud jsou držiteli čipové karty. Kartu ODIS lze také využít v celém Moravskoslezském 

a Zlínském kraji pro cestování autobusem a vlakem. V roce 2021 bylo vydáno celkem 257 

karet ODIS. 

Následující obrázek zobrazuje souhrn operací Koordinátora ODIS s. r. o. pro rok 2021. 

Můžeme z něj vyčíst, že celkové finanční operace – příjmy v hotovosti a kartou – činily  

314.159 Kč. V hotovosti bylo uhrazeno 229 755 Kč, platba kartou činila 83.264 Kč. 
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Obrázek 3 Souhrn operací ARRIVA MORAVA a.s. rok 2021 část 1 
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Obrázek 4 Souhrn operací ARRIVA MORAVA a.s. rok 2021 část 2 
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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.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 využívá NCNJ 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. Zahrnujeme zde 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, která zahrnuje veškeré 

informace k partnerským městům Nového Jičína.   

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.  

Turistické informační centrum dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli ubytovacích služeb na 

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

distribuovány. 

http://www.icnj.cz/
http://www.mestoklobouků.cz/
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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. 

 

Obrázek 5 Turistické noviny Novojičínsko 2021 

 

 

http://www.icnj.cz/stranka/turisticke-noviny-novojicinsko.html
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4.1.1.1.2 Městské kalendáře 

Město vydalo prostřednictvím Návštěvnického centra sadu stolních a nástěnných kalendářů 

na rok 2022. Do nástěnného kalendáře přispěli občané města, jejichž fotografie byly předem 

vybrány z facebookové stránky Foto Nový Jičín a okolí.  

Stolní kalendář na rok 2022 byl vytvořen z historických fotografií významných míst města 

Nového Jičína. Fotografie poskytlo Návštěvnickému centru Nový Jičín Muzeum Novojičínska, 

příspěvková organizace. Odborné texty k jednotlivým místům sepsal do stolního kalendáře 

pan Radek Polách. 

Obrázek 6 Stolní a nástěnné kalendáře pro rok 2022 
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4.1.1.2 Online média  

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

stránek a na sociálních sítích.  

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.  

4.1.1.2.1 Vlastní webové stránky 

Návštěvnické centrum v roce 2021 spravovalo tyto webové stránky: www.icnj.cz, 

www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz. Stránky www.expozicelaudon.cz byly 

v druhé polovině roku 2021 utlumeny a jejich obsah byl převeden pod stránku 

www.mestoklobouku.cz.  

NCNJ 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 

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

Návštěvnického centra jsou sledovány pomocí aplikace Google Analytics. 

Všechny webové stránky NCNJ jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové informace. 

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.expozicelaudon.cz/
http://www.mestoklobouku.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/
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Tabulka 7 Souhrn návštěvnosti webů NCNJ po letech 

Souhrn návštěvnosti webů NCNJ po letech 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

icnj.cz 94 180 129 348 186 448 222 304 212 498 185 539 180 024 

mestoklobouku 8 257 8 377 10 706 12049 10 651 9 719 9 688 

expozicelaudon 2 848 2 331 3 451 3 663 2 966 3 228 979 

Celkem 105 285 140 056 200 605 238 016 226 115 198 486 190 691 

 

Tabulka 8 Přehled návštěvnosti webových stránek za rok 2021 

Návštěvnost webových stránek 

www.icnj.cz 180 024 

www.mestoklobouku.cz 9 688 

www.expozicelaudon.cz 979 

Celkem 190 691 

 

Graf  3 Procentuální zobrazení návštěvnosti webových stránek 
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Tabulka 9 Demografické údaje návštěvnosti webů – pohlaví 

Demografické údaje návštěvnosti webů – pohlaví 

Pohlaví 

poměr v % 

icnj mestoklobouku expozicelaudon PRŮMĚR 

Ženy 63,39 65,62 64,86 64,6 

Muži 36,61 34,38 35,14 35,4 

 

Graf 4 Procentuální vyjádření demografické návštěvnosti webů – pohlaví 
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Tabulka 10 Demografické údaje návštěvnosti webů – věk 

Demografické údaje návštěvnosti webů – věk 

Věk 

poměr v % 

icnj mestoklobouku expozicelaudon PRŮMĚR 

18-24 9,27 7,28 6,31 7,62 

25-34 26,61 21,06 24,32 24,00 

35-44 19,69 18,79 15,62 18,03 

45-54 18,42 19,79 16,22 18,14 

55-64 12,87 14,29 20,42 15,86 

65 a více 13,14 18,79 17,12 16,35 

 

Graf  5 Procentuální vyjádření demografické návštěvnosti webů – věk 
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Tabulka 11 Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

Druh zařízení icnj mestoklobouku expozicelaudon 
Celkový počet 

uživatelů 

Počítač 66 102 5 186 640 71 928 

Mobilní telefon 110 549 4 245 320 115 114 

Tablet 3 373 257 19 3 649 

Celkem 180 024 9 688 979 190 691 

 

Graf 6 Kategorie zařízení návštěvnosti webů 
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Tabulka 12 Návštěvnost webu icnj.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu icnj.cz dle národnosti 

ČR 170 376 

USA 754 

SVK 816 

POL 3406 

DE 951 

UK 305 

AUT 303 

NLD 366 

RUS 47 

nezaznamenáno 2700 

Celkem 180 024 

 

Tabulka 13 Návštěvnost webu mestoklobouku.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu mestoklobouku.cz dle národnosti 

ČR 7 316 

USA 399 

POL 120 

SVK 72 

DE 125 

AUT 43 

FRA 59 

CHN 132 

NLD 34 

nezaznamenáno 1388 

Celkem 9 688 

 

Tabulka 14 Návštěvnost webu expozicelaudon.cz podle národnosti 

Návštěvnost webu expozicelaudon.cz dle národnosti 

ČR 705 

USA 153 

POL 9 

SVK 7 

DE 15 

AUT 13 

SAE 4 

CHN 12 

JAP 1 

NLD 5 

nezaznamenáno 55 

Celkem 979 
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Statistika webu pivobraninj za rok 2021 
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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 vkládány 

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. 

V roce 2021 se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Kde fondy EU pomáhají 

uskutečnil také online přenos z expozic Návštěvnického centra Nový Jičín, a to v rámci Online 

Dne otevřených dveří v Novém Jičíně. Rozhovor se zaměstnancem NCNJ byl streamován na 

Facebookových stránkách dostupných široké veřejnosti. 

Obrázek 7 Online Den otevřených dveří v Novém Jičíně 

 

4.1.1.2.3 Aplikace 

NCNJ zpracovalo 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 2021 se NCNJ prezentovalo zdarma 

v několika rádiových spotech, zejména v rámci Českého rozhlasu Ostrava a Českého rozhlasu 

Dvojka.  

https://www.facebook.com/mestoklobouku/
http://www.instagram.com/navstevnickecentrum)
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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 – jejich 

seznam je k nalezení na stránkách firmy (www.rengl.cz/seznam-ploch-novy-jicin).  

Využíváme rovněž zvukový informační nosič DARUMA CITY VOICE umístěný na ulici 

5. května.  

V roce 2021 byla do okna na recepci TIC umístěna také nová TV, do které zaměstnanci NCNJ 

pravidelně vkládají akce pořádané na území města Nového Jičína a v blízkém okolí.  

  Obrázek 9 Vývěsní plocha v TIC směřující na 28. října 

Obrázek 81 Daruma City Voice na ulici 5. května Obrázek 10 TV směřující na ulici 28. října 

Obrázek 8 Vitrína na ulici Lidická 

http://www.rengl.cz/seznam-ploch-novy-jicin
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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 2021 vedeme celkem 4 prezentace v časopisu 5+2 a 1 prezentaci v novinách Mladá 

fronta, poté 1 prezentaci v časopise Beskydy – Valašsko, 1 prezentaci v magazínu KAM po 

Česku, 1 prezentaci v magazínu TIM a 1 prezentaci v kapesním katalogu Kapka. 

Obrázek 9 Prezentace v magazínu KAM po Česku, vydání červenec-srpen 2021 

 

4.1.2.2 On-line prezentace 

V roce 2021 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. Nově byla navázána spolupráce s webem www.turistika.cz – 

umístění profilu na webu, PR články, FB příspěvky aj.  

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

Avantro s. r. o.  

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/
http://www.turistika.cz/
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Obrázek 10 Propagace na webu turistika.cz  

 

4.1.2.2.1 Aplikace 

V roce 2021 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 

Akce Den pro klobouk (Technotrasa) a Novojičínské jarmarky byly podpořeny 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 Návštěvnického centra Nový Jičín a akce Pivobraní 2022 se na základě smlouvy 

s firmou Melvin použila velkoplošná reklama na Sokolovské ulici, v Mošnově a na rychlost. 

kom. 1/48. U firmy Railreklam jsme poté využili vyvěšení banneru, umístěného u kruhového 

objezdu na Sokolovské ulici.  
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Obrázek 11 Grafický návrh velkoplošné reklamy – Melvin 

 

 

Obrázek 12 Banner u kruhového objezdu na Sokolovské ulici 
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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 láhve, 

křídy, stahovací vaky na záda, penály, záložky do knih a další), trička, kšiltovky, čokolády, 

čaje, vína, atp. 

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

důvodu jsme v roce 2021 rozšířili nabídku o nové keramické a dřevěné magnetky. Oblíbeným 

suvenýrem zůstal 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 roce 2021 byla do propagačních předmětů zahrnuta také trička se 3 motivy města Nový 

Jičín. Tyto trička jsou k dostání v různých velikostech, v dětském, dámském a pánském 

provedení.  

Obrázek 13 Dámská varianta trička Šumné město Nový Jičín 
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V rámci doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace a akce města (např. Pivobraní, 

jarmarky, Slavnost města) jsou upomínkové předměty využívány rovněž 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.  

Obrázek 14 Odměny v rámci hry „Laudoncaching“ 

 

 

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, 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 2021 přímo nezúčastnilo žádného veletrhu, 

město Nový Jičín však bylo prezentováno Destinační management turistické oblasti Beskydy-

Valašsko na veletrhu Lodě na Labi v Nymburku. 
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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 400.000,00 553.859,02 138,46 

1346 – Abonentní a rezidentní karty 117.041,00  169.138,00  144,51 

5.2 TRŽBY 

245 – kopírování (21%): 22.177,00 Kč (4%) 

315 – zboží (10% DPH): 22.487,00 Kč (4,06%) 

330 – vstupné (0% DPH): 134.480,00 Kč (24,28%)  

331 – procházka městem (0% DPH): 41.800,00 Kč (7,55%)  

332 – suvenýry (15% DPH): 27.239,00 Kč (4,92%) 

333 – suvenýry (21% DPH): 204.934,00% Kč (37%) 

336 – půjčovné (21% DPH): 320,00 Kč (0,06%) 

337 – účastnický poplatek (21% DPH): 77.100,00 Kč (13,92%) 

338 – provize z Arrivy – pobočka (21% DPH): 15.000,00 (2,71%) 

339 – prodej zboží do zahraničí (0% DPH): 1.180,02 Kč (0,21%) 

340 – za činnost sběrového místa Rengl (21% DPH): 5.082,00 Kč (0,92%) 

343 – internet (21% DPH): 2.060,00 Kč (0,37%) 

Celkem: 553.859,02 Kč 
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NCNJ generuje příjmy prostřednictvím svého úseku „Turistické informační centrum“. Zde 

dochází k prodeji vstupného do expozic NCNJ (Klobouky, Generál Laudon). Dále NCNJ 

generuje příjmy z prodeje propagačních a upomínkových předmětů, suvenýrů (např. mapy, 

knihy, pohlednice, keramika, sklo, parkovací kotouče, apod.), příjmy z dalších služeb 

(komentované procházky městem, kopírování, internetové služby – možnost připojení 

k internetu, půjčovné disků  a trekových holí), provize Arriva, příjem za činnost sběrového 

místa - vylepování plakátů Rengl a příjem za účastnický poplatek (účast na novojičínských 

jarmarcích). Z důvodu pandemie Covid 19 a nařízení vlády došlo ke snížení plánovaných 

příjmů o 320.000 Kč. Tímto byla celková návštěvnost značně poznamenána a nemohly se 

uskutečnit plánované akce, např. Pivobraní, Novojičínské jarmarky s Masopustem, 

Velikonoční, v rámci sobotní Slavnosti města a Adventní jarmark. Expozice musely být 

uzavřeny pro veřejnost od ledna do dubna 2021 dle Mimořádných opatření vydaných 

Ministerstvem zdravotnictví. V roce 2021 byla městu Nový Jičín poskytnuta dotace z rozpočtu 

MSK na projekt „Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně v roce 2021“ v celkové výši 

100.000,00 Kč. 

5.3 ROZPOČET 

 Rozpočet Plnění % 

 

§ 2141 Vnitřní obchod 1.202.673,00 1.200.954,62 99,86 

§ 2143 Cestovní ruch 7.839.079,00 7.427.674,22 94,75 

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury 20.000,00 8.785,56 43,93 

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (vnější vztahy) 390.000,00 109.313,05 28,03 

 

 

Výdaje celkem 9.451.752,00 8.746.727,45  92,54 

5.4 Přijaté dotace 

 

Dotační program Poskytovatel Použití 
Výše dotace 

(obdržená) 
Účast města 

Náklady 

celkem 

Podpora 

technických 

atraktivit v Novém 

Jičíně v roce 2021 

 

 

 

 

 

MSK 

 

 

 

 

Neinvestiční 

- Materiál na výrobu   

  minikloboučků 

- Pohlednice 300 ks 

- Vokální bezdrátový 

set       

   SHURE BLX   

   24E/PG58H8E 

- Pronájem historického   

   autobusu 4x jízda 

100.000,00 Kč 40.289,00 Kč 140.289,00 Kč 
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6 MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU A EXPOZICE 

Úsek Marketing cestovního ruchu a expozice v roce 2021 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 2021, 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. 

Tabulka 15 Návštěvnost v expozicích za rok 2021 

 

Návštěvnost expozic NCNJ za rok 2021 

Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ 4 869 

Školní prohlídka 1 140 

Den otevřených dveří 298 

Celkem 6 307 
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Tabulka 16 Srovnání návštěvnosti expozic v průběhu let 

Rok Počet návštěvníků EXPOZIC v NCNJ 

2011 1 193 

2012 6 263 

2013 10 443 

2014 10 136 

2015 12 642 

2016 14 037 

2017 16 749 

2018 16 643 

2018 16 686 

2020 8 809 

2021 6 307 

 
 

  

Graf 7 Návštěvnost v expozicích za rok 2021 
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6.1 Expozice NCNJ za rok 2021 

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. 

Obrázek 15 Expozice klobouků – zkoušírna 
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Obrázek 16 3D Digitální zkoušírna 

 
  

Obrázek 17 Kostkoviště v dětském koutku v Ateliéru v expozici klobouků 
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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.  

6.1.2.1 Laudonova knihovna 

Expozici generála Laudona obohatila část knižního fondu zámecké knihovny Bystřice pod 

Hostýnem. Od 01.06.2021 do 31.05.2027 byla uzavřená Smlouva o výpůjčce s Knihovnou 

Národního Muzea Praha. Celkem 1 068 svazků je umístěno v nově zhotovených regálech 

a pod novým bezpečnostním systémem v 1. místnosti expozice. 

Obrázek 18 Laudonova knihovna 
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Obrázek 19 Největší sousoší vytištěné 3D tiskem - Generál Laudon na koni se svým věrným psem - zapsáno v České knize 
rekordů 

 

Obrázek 20 Kostýmy ke zkoušení, zbraně a paruky v dětské herně v expozici generál Laudon 
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6.2 Akce NCNJ za rok 2021 

6.2.1 Novinky pořízené pro městské akce 

6.2.1.1 Nové občerstvovací pultíky na akce 

V roce 2021 bylo zhotoveno 5 ks občerstvovacích pultíků, které budou používány na akce 

města pro pohodlí návštěvníků a pro sjednocení celkové výzdoby dané akce.  

Obrázek 21 Občerstvovací pultíky 

 

6.2.1.2 Městské lokální ozvučení 

V roce 2021 byl pořízen a na náměstí instalován systém městského lokálního ozvučení. 

Prostřednictvím lokálního ozvučení je možné zajistit hudební podklad pro veškeré trhy 

a část kulturních akcí, které vyžadují hudební podklad.  

Pokud chce organizátor akce pustit hudbu a u akce mít mluvené slovo, je možné zapůjčit 

obojí u obsluhy Návštěvnického centra na základě "Smlouvy o výpůjčce o movitých věcí" 

nebo "Smlouvy o nájmu movitých věcí". Tyto smlouvy se uzavírají na základě "Žádosti o 

využití soustavy lokálního ozvučení Masarykova náměstí v Novém Jičíně", která se řídí 

"Pravidly pro užívaní městského lokálního ozvučení". 

Více informací naleznete zde: https://www.icnj.cz/stranka/mestske-lokalni-ozvuceni.html  

https://www.icnj.cz/stranka/mestske-lokalni-ozvuceni.html
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6.2.2 Výstavy 

6.2.2.1 Galerie NCNJ 

➢ 08.01.–30.05. POODŘÍ – Jiří Staško, fotografie 

➢ 01.06.–30.06. JAVORNÍK SLAVÍ – fotografie 65. výročí souboru lidových písní 

a tanců Javorník Nový Jičín  

➢ 02.07.–30.08. KULTURA VPŘED – výstava fotografů z Nového Jičína • Lenka 

Malinová, Petr Lenart, Petr Pšenica, Miroslav Kardačinský  

➢ 02.09.–30.09. DVA KAMARÁDI – fotografie Rudolf Jarnot a Lubomír Jurečka  

➢ 01.10.–30.10. TOULKY KOLEM ODRY – fotografie František Havlíček  

➢ 01.11.–29.11. NUDLAŘI – fotografie Ladislav Vavřík, Tomáš Hudeček, Dalibor 

Kvita, Tomáš Vítek + host Fedor Gabčan, černobílé fotografie zaměřené 

na pohornickou oblast Ostravsko-Karvinska  

➢ 01.12.–31.12. JIŘÍ ZERZOŇ – fotografie 

6.2.2.2 Galerie expozice klobouků 

➢ 08.01.–30.05. MYSLÍM TEDY JSEM – Milan Farný, Marie Farná, Iniciativa 

NaRovinu, projekt Destigmatizace, realizátor Národní ústav duševního zdraví   

➢ 01.06.–29.08. VOJENSKÉ POKRÝVKY HLAVY – VE ZBRANI A ZBROJI – 

Muzeum Novojičínska 

➢ 02.09.–31.12. ČERNÉ POTĚŠENÍ S GRÁCIÍ – kávovary – Josef Švarc, porcelán – 

Kamila Švarcová 

Obrázek 22 Vernisáž výstavy Toulky kolem Odry, fotografa Františka Havlíčka 
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6.2.3 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 40 workshopů a v expozici Generál Laudon se např. 

uskutečnila setkání Turistických informačních center, z důvodů opatření a omezení proti 

Covid-19 se 2x uskutečnilo jednání komise KOSCR online.  

6.2.3.1 Tajuplný Laudonův dům 

Dne 26.10.2021 se uskutečnila akce pro MŠ a ZŠ s názvem „Tajuplný Laudonův dům“.  

Akci si připravilo Návštěvnické centrum Nový Jičín společně s klubem vojenské historie.  

Cílem této interaktivní hry bylo poznání Laudonova domu. Děti se poutavou a hravou 

formou dozvěděli o životě generála Laudona a získali také vědomosti o výrobě klobouků. 

Z návštěvy si poté odnesly generálskou odměnu a pěkné zážitky. 

Obrázek 23 Akce Tajuplný Laudonův dům 
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6.2.3.2 Study Tour – Technotrasa 

V termínu od 06.10. do 07.10. se zaměstnanci NCNJ v rámci projektu Technotrasa – 

surová krása zúčastnili Study Tour pořádané Moravian-Silesian Tourism. Účastníci této 

Study Tour zavítali do Flasharova dolu, vodního mlýnu Wesselsky, Bartošovického mlýnu, 

Štramberku atd. Zároveň se také podívali do Nového Jičína, kde jim byla představena 

historie města a historie kloboučnictví na Novojičínsku. Podívali se do expozic 

Návštěvnického centra, v expozici klobouků jim byla předvedena ukázka tvarování 

klobouků a také zavítali do areálu Hückelových vil. 

Obrázek 24 Historický autobus, se kterým účastníci akce navštívili část partnerů zapojených do Technotrasy 

 

6.2.4 Komentované procházky městem s průvodcem 

V roce 2021 se uskutečnilo 70 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. 
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6.2.5 Historické perly Podbeskydí – Prohlídka města s nádechem Vánoc 

Dne 04.12.2021 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. 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 25 Výstup na radniční věž v rámci akce – Historické perly 2021 
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Obrázek 26 Pečení s Hezounem v rámci Historických perel v NCNJ 2021 

 

Obrázek 27 Procházka městem v rámci akce – Historické perly 2021 
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6.2.6 Den pro klobouk 

Také v roce 2021 uspořádalo Návštěvnické centrum Nový Jičín oblíbenou akci s názvem 

Den pro klobouk. Uskutečnila se ve čtyřech termínech – 19. června, 17. července, 21. srpna 

a 16. října – vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin. Každé projížďky se zúčastnilo 11 osob, 

celkově se s historií i současností kloboučnické výroby ve městě seznámilo 132 lidí. 

Atraktivní forma prezentace činí ze Dne pro klobouk jedinečný zážitek pro děti i dospělé. 

Program má dvě části – po komentované projížďce historickým autobusem Tatra z roku 

1929 po technických památkách souvisejících s výrobou klobouků následoval návrat do 

Návštěvnického centra, kde si účastníci mohli prohlédnout Expozici klobouků, vytvarovat 

miniklobouček na speciálním parním stroji a poté si ho ozdobit podle vlastní fantazie. 

Jako pozornost obdrželi všichni účastníci vodu, perníček ve tvaru klobouku z dílny 

štramberského pekaře Ladislava Hezkého a limitovanou sadu pohlednic zobrazujících 

historickou podobu památek, kolem nichž projížděli. 

Jízdy historickým autobusem byly spolufinancovány Moravskoslezským krajem. 

Společnost TONAK umožnila vjezd autobusu do jejího areálu a také darovala stylové 

klobouky pro průvodce a pořadatele akce. Den pro klobouk je součástí takzvané 

Technotrasy s podtitulem „surová krása“. Jejím prostřednictvím může veřejnost poznávat 

zajímavá místa Moravskoslezského kraje.  

Obrázek 28 Organizátor, paní průvodkyně a řidič historického autobusu – Den pro klobouk  
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Obrázek 29 Dary pro účastníky akce Den pro klobouk 

 

Obrázek 30 Výklad v areálu firmy TONAK – Den pro klobouk  
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Obrázek 31 Tvarování minikloboučku na unikátním funkčním parním stroji – Den pro klobouk  

 

6.2.7 Na kole dětem 

Také v roce 2021 zavítal do Nového Jičína charitativní projekt s názvem Na kole dětem. 

Účastníci cyklistické jízdy přijeli do Nového Jičína ve čtvrtek 3. června.  

Kdokoliv ze široké veřejnosti se mohl do cyklistické jízdy zapojit a zaplacením dobrovolného 

startovného tak pomoct onkologicky nemocným dětem. Samotná trasa vedla z Kopřivnice 

přes Nový Jičín a Hranice na Moravě, cílem etapy byla Bystřice pod Hostýnem.  

V rámci této akce si NCNJ připravilo pro účastníky akce drobné pohoštění, Nový Jičín 

předal sponzorský dar v hodnotě 5.000 Kč, který předal pan místostarosta Mgr. Ondřej 

Syrovátka jakožto zástup pana starosty a rovněž obdržel certifikát za partnerství v projektu 

na podporu onkologicky nemocných dětí.  

Při samotné akci se zde prezentoval cyklobus ze společnosti Z-Group s.s. 
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Obrázek 32 Na kole dětem 

  

6.2.8 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. 

Novojičínské jarmarky se v r. 2021 konaly v rámci aktuálně platných nařízení a omezení 

MZV a KHS takto:    

• Novojičínský jarmark jarní 30.04.2021, 

• Novojičínský jarmark květinový 14.05.2021, 

• Novojičínský jarmark červnový 18.06.2021, 

• Novojičínský jarmark prázdninový 17.07.2021, 

 



51 

• Novojičínský jarmark 03.09.2021 s pohádkovým programem pro děti s Rodinným 

centrem Mozaika z.s., 

• Novojičínský jarmark podzimní 22.10.2021. 

 

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

• Velikonoční jarmark 29.03.–02.04.2021, 

• Adventní jarmark 03.12. – 23.12.2021. 

 

Obrázek 33 Novojičínský jarmark – jarní 30.04.2021 
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Obrázek 34 Novojičínský jarmark – Prázdninový 17.07.2021, s připomínkou úmrtí generála Laudona 
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6.2.9 Pivobraní 

V důsledku vládních nařízení a omezení byla tato akce zrušena. 

Tabulka 17 Komentované procházky městem 2021 

Komentované procházky městem 2021 

Měsíc Počet osob 

Leden 0 

Únor 0 

Březen 0 

Duben 0 

Květen 0 

Červen 65 

Červenec 1 

Srpen 10 

Září  59 

Říjen 104 

Listopad 58 

Prosinec 56 

Celkem 353 

 

Graf 8 Komentované procházky městem 2021 
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7 SPOLUPRÁCE 

NCNJ spolupracuje s polským městem Zabrze. Spolupráce započala v roce 2011 a stále se 

úspěšně rozvíjí. Společně se účastní různých akcí, prezentují 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 je akce Den pro klobouk – komentovaná 

projížďka po technických památkách města.  

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.  
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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: 28.–29.10.2021 

Sbor Puellae et Pueri a Sextet+ ve spolupráci s městem Nový Jičín uspořádal koncert 

v partnerském městě Novellara. Koncert byl naplánován na čtvrtek 28. října 2021. Město 

Novellara zařídilo prostor pro vystoupení v jednom z místních kostelů, dále ubytování 

a stravování pro celou delegaci.   

Obrázek 35 Partnerská města na mapě 
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Obrázek 36 Plakát koncertu 
 

 

8.2 GÖRLITZ – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.2.1 Altstadtfest 

Termín: 27.–29.08.2021 

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.  
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8.3 LUDWIGSBURG – NĚMECKO 

Akce uskutečněné v partnerském městě:  

8.3.1 Benátské slavnosti 

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.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

 

 

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. 

8.4.2 Oslavy 30. let Visegrádské 4 

Termín: 10.-12.09.2021 

Města Świętochłowice, Tiszaujvaros (Maďarsko), Rimavská Sobota (Slovensko) a Nový Jičín 

plánovali společnou oslavu výročí 30 let od založení Visegradské skupiny. Do této oslavy se 

měli zapojit také kluby, spolky, kapely či sbory z Nového Jičína, které by se zde mohly 

zviditelnit a navázat spolupráci s dalšími městy z Visegradské skupiny. 

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 pokračovalo v projektu 

Slevové poukázky a nabídlo svým obyvatelům slevové knížky opravňující k atraktivním slevám 

pro jednotlivce i celé rodiny. Majitel knížky může při návštěvě partnerské 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 na recepci TIC v budově Návštěvnického centra Nový Jičín. 

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

Obrázek 37 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 Francouzské odpoledne 

Termín: 21.10.2021 

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnerským městem Épinal připravilo nejen pro obyvatele 

Nového Jičína akci s názvem „Francouzské odpoledne“. Účastníci této akce měli jedinečnou 

možnost dozvědět se informace o francouzské kultuře a zejména o našem partnerském městě 

Épinal, ochutnat francouzskou kuchyni, a také si zasoutěžit o ceny. Nechybělo ani hudební 

vystoupení zahrnující francouzské písně v podání Céline Bossu. 

Akce se rovněž zúčastnila oficiální delegace z Épinalu v počtu 2 osob. Pro delegaci byl 

připraven program v Novém Jičíně – návštěva expozic Návštěvnického centra, Žerotínského 

zámku, Novojičínského jarmarku – Pozimního apod. 

Obrázek 38 Prezentace v rámci Francouzského odpoledne  
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Obrázek 39 Losování vítězů soutěže s delegací                 Obrázek 40 Francouzská kuchyně – večeře 

  

Akce uskutečněné v partnerském městě: 

8.6.2 Saint Nicolas 

Termín: 02.–05.12.2021 

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

městě Épinal, je obdobou novojičínské městské slavnosti. Kromě Nového Jičína se akce 

zúčastnila také další partnerská města – Bitola (Makedonie), Chieri (Itálie), Gembloux (Belgie) 

a Schwäbisch Hall (Německo). Právě Chieri (Itálie) během této události oslavila již 20. výročí 

partnerství s městem Épinal.  

Pro delegace byl připraven bohatý program. Zúčastnili se slavnostního odhalení náměstí, 

zahájení slavnosti města včetně průvodu a shlédli legendu o sv. Mikuláši. Navštívili rovněž 

vernisáž výstavy, která byla věnována partnerskému městu Chieri. 

Slavnosti města se zúčastnila delegace ve složení: 

• Mgr. Stanislav Kopecký – starosta města 

• Kristýna Juliová – zahraniční vztahy 

• El Houcine Imider – tlumočník 
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Obrázek 41 Proslov starosty Mgr. Stanislava Kopeckého  

 

Obrázek 42 Saint Nicolas – průvod 
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8.7 ZABRZE – POLSKO 

8.7.1 Veletrh cestovního ruch Zabrze 

Každoroční veletrh cestovního ruchu, průmyslového dědictví a důlní turistiky 

v polském městě Zabrze, jehož se pravidelně účastní zaměstnanci 

Návštěvnického centra Nový Jičín, se z důvodu koronaviru nekonal. 

8.7.2 Zabrze nie tylko na weekend 

Termín: 10.07.2022 

Zástupci města Nový Jičín se zúčastnili divadelního představení „Zemsta“ v rámci akce 

„Zabrze nie tylko na weekend“. Tato venkovní akce byla uspořádána na hradě Ogrodzieniec. 

Cílem akce je seznámit turisty z celého Polska s bohatou turistickou, kulturní a sportovní 

nabídkou města. Po cestě do Zabrze delegace zavítala rovněž do partnerského města 

Świętochłowice. 

Akce se zúčastnila delegace ve složení: 

• Mgr. Ondřej Syrovátka – 2. místostarosta města 

• Kateřina Nesrtová, DiS. – zahraniční vztahy 

• Kristýna Juliová – propagace 

• Andrea Býmová, DiS. – ekonom 

Obrázek 43 Venkovní divadelní představení „Zemsta“ 
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Obrázek 44 Přivítání starostkou města Zabre – Małgorzata Mańka-Szulik 

 

8.8 PIVOBRANÍ 

Termín: 18.–20.06.2021 

Osmého ročníku Pivobraní, jenž se měl konat 19. června 2021 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 Birra Zimella z partnerského města Novellara a slovenský pivovar 

Predná Hora. 

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 

8.9 SLAVNOST MĚSTA 

Termín: 03.–04.09.2021 

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.  

Akce se v důsledku pandemie koronaviru Covid-19 neuskutečnila. 
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8.10 OSTATNÍ 

8.10.1 EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2026 – ŽILINA 

Město Nový Jičín bylo dne 18.06.2021 osloveno s žádostí o spolupráci s městem Žilina v rámci 

jejich kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2026.  

Během fáze přípravy kandidatury projektový tým Žilina 2026 a město Nový Jičín vzájemně 

vyjádřily zájem o spolupráci a identifikovali průnik mezi uměním a technologií jako klíčovou 

oblast budoucí spolupráce. Tato spolupráce a podpora měla přinést větší viditelnost 

a důvěryhodnost a také posílit evropská partnerství jak pro město Nový Jičín, tak pro Žilina 

Beskydy 2026. 

Vyjádření podpory s kandidaturou Žiliny bylo zprostředkováno pomocí podpůrného dopisu 

o záměru města Nový Jičín s cílem definovat společné aktivity v rámci navrhovaného 

kulturního programu pro kandidaturu Žiliny jako evropského hlavního města kultury 2026. 

Město Žilina titul Evropské hlavní město kultury 2026 nezískalo. 

8.11 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. 

Rozpočet zahraničních vztahů pro rok 2021: 515.000,00 Kč 

Čerpáno celkem za rok 2021: 109.313,05 Kč 

Vráceno do rezerv města za neuskutečněné akce:  125.000,00 Kč 

Zůstatek za rok 2021: 280.686,95 Kč 

 

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

