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Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků 

Organizační složka 

Sídlo: Masarykovo nám. 45, Nový Jičín 

Vedoucí: Mgr. Radka Bobková, MBA 

Tel. 556 765 398, e-mail: rbobkova@novyjicin-town.cz 

 

 

PŘEDSTAVENÍ 

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků je od 19.12.2011 organizační složkou 

Města Nový Jičín, na základě vydání zřizovací listiny zastupitelstvem města. Nachází                                           

se v zrekonstruovaném domu u Laudona na Masarykově nám. č.45 v Novém Jičíně. 

Významně se podílí na rozvoji cestovního ruchu, propagaci a prezentaci města Nový Jičín            

a kulturně společenském životě ve městě jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, šíří kulturní tradici 

formou zážitkové turistiky, prostřednictvím informační, vzdělávací a zábavné formy 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistické informační centrum 

Marketing cestovního ruchu 

Expozice                                       

Expozice klobouků a Generál Laudon 

Zahraniční vztahy 

 

Propagace, ekonom 
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1 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) 
 

Turistické informační centrum pomáhá návštěvníkům a občanům Nového Jičína při 

zajišťování potřebných služeb spojených s turistickým servisem. Poskytuje všeobecné 

informace o městě a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových                 

a autobusových spojích, databázi firem a podniků. Nabízí k prodeji upomínkové předměty                

a suvenýry vztahující se k městu Nový Jičín, vstupenky do expozic v Návštěvnickém centru           

i do Muzea Novojičínska, p.o. na základě společné vstupenky, mapy města a okolí, 

pohlednice. Nabízí zdarma propagační a informační materiály v různých jazykových 

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

a internetové připojení pro veřejnost. Zprostředkovává prohlídky města s průvodcem, 

předprodej vstupenek, výlep plakátů. 

Turistické informační centrum Nový Jičín je od roku 2003 oficiálním Turistickým 

informačním centrem a je certifikováno Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism 

skupinou B. 

1.1 Zhodnocení turistické sezóny za rok 2016 

Personál na úseku TIC obsloužil 27 845 osob, z toho 1 256 zahraničních osob a 26 589 

tuzemských, kterým osobně, telefonicky, elektronicky bezplatně poskytl informace o městě  

a dění v něm nebo prodal suvenýry, vstupenky apod. Komentovaných procházek se zúčastnilo 

846 turistů. Expozice (expozice klobouků včetně expozice Generál Laudon) v Laudonově 

domě navštívilo 14 037 osob. Z návštěvních knih, které jsou umístěny v obou expozicích lze 

vyčíst, že 98 % návštěvníků je z expozicemi spokojena a návštěvu doporučí svým známým. 

Do Žerotínského zámku v Novém Jičíně zavítalo 28 257 návštěvníků (residenti, turisté, 

školní skupiny, expozice, kulturně výchovné akce).  

Cílovými skupinami NCNJ jsou z 30 % senioři, z 30 % lidé ve věku od 26 let do 65 let           

a největší podíl 40 % tvoří rodiny s dětmi.  

Na závěr lze konstatovat, že největší podíl návštěvnosti tvoří Češi, dále Poláci, Němci             

a Slováci. Podíl návštěvníků z Velké Británie je srovnatelný s rokem 2015, nárůst jsme 

zaznamenali u návštěvníků francouzských. U zahraničních návštěvníků zejména u polsky 

hovořících došlo k mírnému nárůstu.  
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Tabulka č. 1 až 3: Obslužnost návštěvníků TIC 

OBSLUŽNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ TIC po měsících/2016 

2016 Počet evidovaných návštěv za jednotlivé měsíce 

leden 1 656 

únor 1 328 

březen 1 704 

duben 1 463 

květen 2 053 

červen 2 729 

červenec 2 961 

srpen 3 054 

září 4 512 

říjen 2 145 

listopad 2 117 

prosinec 2 123 

Celkem 27 845 
 

 

 

 

Zahraniční návštěvnost v roce 2016 

Země Počet 

Belgie 5 

Bulharsko 2 

Čína 7 

Estonsko 4 

Francie 80 

Indie 3 

Itálie 31 

Japonsko 29 

Jižní Korea 2 

Maďarsko 23 

Německo 242 

Ostatní asijské země 6 

Polsko 472 

Rakousko 35 

Rusko 7 

Slovensko 176 

Španělsko 4 

USA 5 

Velká Británie 123 

Celkem 1 256 

OBSLUŽNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ TIC 2016 

Česká republika Zahraničí 

26 589 1 256 

Celkem 27 845 
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1.1.1 Tržby 

Kopírování: 17.918,- Kč 

Vstupné do expozice: 247.340,- Kč 

Procházka městem: 9.300,- Kč 

Suvenýry (DPH 15 %): 21.778,- Kč  

Suvenýry (DPH 21 %): 240.988,95 Kč 

Suvenýry (DPH 10 %): 31.560,50 Kč 

Provize z prodeje vstupenek: 747,- Kč 

Za shromažďování plakátů k výlepu: 7.290,25 Kč  

Půjčovné: 660,- Kč 

Prodej služeb: 219,- Kč 

Účastnický poplatek: 93.280,- Kč 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků byly za rok 2016 ve výši 670.643,70 Kč.  

1.1.2 Statistika návštěvnosti kulturních akcí (kulturní turismus) 2016 

pořádaných MKS NJ 

Kino Květen + letní kino, návštěvnost celkem 50 887 osob :   

(filmové projekce, přednášky, koncerty, besedy).     

Městská knihovna, Husova 2, návštěvnost akcí celkem 7 568 osob: 

(výstavy, vernisáže, přednášky, besedy, autorské čtení, bibliografické lekce, divadelní 

představení). 

Návštěvnost půjčoven a studovny, celkem 41 944 osob. 

Stará pošta  

Klub Galerka, výstavní síň „Stará pošta“, hudební kavárna, návštěvnost celkem 5 548 osob: 

(koncerty, div. představení, přednášky, besedy, výstavy, vernisáže, literární večery, projekce,  

poslechové a tématické akce). 

Čajovna „Archa“, návštěvnost celkem 893 osob: 

(výstavy, vernisáže, koncerty, besedy, přednášky, projekce, workshopy). 

Akce Novojičínského léta v exteriérech města, návštěvnost celkem 15 500 osob: 

(koncerty, festivaly, divadelní představení, tématické akce). 

Slavnost města Nový Jičín, návštěvnost celkem 25 000 osob. 
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1.2 Informační kancelář městské hromadné dopravy (MHD) 

Od prvního července roku 2016 byla Informační kancelář MHD přesunuta ze starého 

pracoviště z ulice Štefánkova do Návštěvnického centra. V rámci Informační kanceláře MHD 

se nyní v Návštěvnickém centru vyřizují veškeré občanské potřeby ohledně MHD                          

a parkovacích karet v centru města a městské památkové rezervaci tzv. Abonentní                     

a Rezidentní parkovací karty. 

 
Obrázek č. 1: Příklad Abonentní a Rezidentní parkovací karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 2: Systém parkování v centru a v okolí města Nového Jičína 
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Obrázek č. 3: Mapa linek MHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 4: Typy čipových karet městské hromadné dopravy 
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Tabulka č. 4: Souhrn za MHD 

 

 

 

2016 

M
H

D
 

  červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Vyúčtování 

zásob zboží - 

čipové kartay 

      příjem: 200ks     

prodané: 20ks prodané: 29ks prodané: 46ks prodané: 37ks prodané: 33ks prodané: 20ks 

zůstatek: 97ks zůstatek: 68ks zůstatek: 22ks zůstatek: 185ks zůstatek: 152ks zůstatek: 132ks 

Vyúčtování 

zásob zboží - 

jízdní řády 

  příjem: 500ks příjem: 500ks       

prodané: 9ks prodané: 391ks prodané: 322ks prodané: 111ks prodané: 80ks prodané: 92ks 

zůstatek: 541ks zůstatek: 115ks zůstatek: 293ks zůstatek: 182ks zůstatek: 102ks zůstatek: 10ks 

Odvod 

hotovosti za 

MHD 

25.164,-Kč 36.068,-Kč 37.666,-Kč 31.838,-Kč 33.829,-Kč 29.846,-Kč 

Výkaz práce 21,95 h. 25 h. 15,23 h. 10,27 h. 8,27 h. 5,81 h. 

Návštěvnost 156 osob 539 osob 615 osob 281 osob 230 osob 290 osob 

P
K

  

Abonentní PK 
vystavené: 5ks vystavené: 1ks vystavené: 4ks vystavené: 1ks vystavené: vystavené: 13ks 

tržba: 5.050,-Kč tržba: 500,-Kč tržba: 5.165,-Kč tržba: 499,-Kč tržba: tržba: 20.000,-Kč 

Rezidentní PK 
vystavené: 16ks vystavené: 16ks vystavené: 10ks vystavené: 14ks vystavené: 2ks vystavené: 171ks 

tržba: 300,-Kč tržba: 250,-Kč tržba: 250,-Kč tržba: 150,-Kč tržba: 50,-Kč tržba: 3.650,-Kč 
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2 EKONOM, PROPAGACE 
 

Úsek propagace, ekonom připravuje a vydává podklady pro tvorbu tištěných a elektronických 

propagačních, prezentačních a informačních materiálů o městě Nový Jičín a okolí. Připravuje 

a zajišťuje nákup, skladování a výdej propagačních, prezentačních, dárkových                                 

a upomínkových předmětů za účelem propagace i prezentace města. Zajišťuje spolupráci                 

se sdělovacími prostředky a organizuje vlastní multimediální komunikaci, spolupracuje na PR 

s tiskovou mluvčí MěÚ Nový Jičín. Zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu kapitoly 

11/NCNJ, nakládání s prostředky kapitoly a svěřeným rozpisem rozpočtu města na příslušný 

rok, sleduje rovnoměrné čerpání výdajů. Ve spolupráci s TIC spravuje své webové stránky 

(www.icnj.cz, www.mestoklobouků.cz, www.expozicelaudon.cz), facebook NCNJ. 

2.1 Rozpočet NCNJ 2016 

Rozpočet  Čerpání     % 

§ 2141               504.977,00 Kč             498.934,63 Kč  98,81 

§ 2143            5.921.882,55 Kč          5.869.568,63 Kč  99,11 

§ 3399                 20.000,00 Kč               17.804,00 Kč  89,02 

Celkem            6.446.859,55 Kč          6.386.307,26 Kč  99,06 

2.2 Přijaté dotace 

Tabulka č. 5: Přijaté dotace 

Dotační 

program 
Poskytovatel 

 

Použití 

Výše 

dotace 

(obdržená) 

 v Kč 

Účast 

města 

Náklady 

celkem 

 

Podpora 

turistických 

informačních 

center v MSK      

pro rok 2016 

 

MSK 

 

 

 

 

Propagační materiál      

v anglickém a polském 

jazyce          

(Turistický průvodce 

města) 

 

 

 

57.400,- Kč 

 

 

30.950,- Kč 

 

 

88.350,- Kč 

2.3 Propagace města a NCNJ 

Prostřednictvím TIC byly informace o aktuálním dění a pořádaných akcích uváděny (kromě 

webových stránek TIC a jeho facebooku) také na turistickém portále turistické oblasti 

Beskydy-Valašsko http://www.beskydyportal.cz, na novém turistickém portálu 
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Moravskoslezského kraje http://www.severnimorava.travel/ a v katalozích 

Moravskoslezského kraje. Webové stránky Návštěvnického centra (www.icnj.cz, 

www.mestoklobouku.cz, www.expozicelaudon.cz) jsou sledovány pomocí aplikace Google 

Analytics.  

Kromě klasických webových stránek spravujeme i vlastní stránku na sociální síti facebook, 

která obsahuje základní informace o Návštěvnickém centru a celkově webové stránky 

doplňuje. Zde jsou pravidelně ukládány fotografie z jednotlivých akcí, dále pozvánky na 

kulturní a společenské akce, zajímavé tipy na výlety do okolí města, zveřejňují se zde také 

aktuální informace, které jsou umísťovány do aktualit na web, popř. do kalendáři akcí. 

V roce 2016 bylo evidováno 29 placených prezentací města. Z toho 7 prezentací bylo 

inzerováno v denním tisku jako je Novojičínský deník, popřípadě v příloze Region či                 

v týdeníku 5plus2. Celkem 7 prezentací města bylo soustředěno v turistických periodicích 

jako TIM, KAM po Česku, KAPesní KAlendář – KAPKA, Obrazový Atlas Klubu českých 

turistů a Křížem krážem ČR. Ostatní tištěné prezentace byly otištěny v periodicích Mladé 

fronty, konkrétně v časopisu Betinka a PROFIT a dále pak inzerce v katalogu firem ÉTER. 

Akce Pivobraní a Vánoční jarmark byly prezentovány mimo jiné i formou reklamního spotu 

Hitradia Orion. 

Město bylo prezentováno také formou placené internetové inzerce, a to na následujících 

webech: www.kampocesku.cz, www.turistika.cz, www.czregion.cz, www.vyletnik.cz, 

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

www.obchodyasluzby.cz, www.kamzdomu.cz. Byl zkontrolován, aktualizován a doplněn 

internetový turistický portál www.kudyznudy.cz, a taktéž již zmíněný web 

www.severnimorava.travel.  

Prezentace akcí města probíhá i nadále také prostřednictvím umisťování pozvánek na městské 

nástěnky umístěné na ulici Generála Hlaďo a Lidická. I nadále probíhá prezentace města 

rovněž pomocí interaktivní tabule v rámci městského informačního orientačního systému 

umístěného na ulici 5. května. 

Roční spolupráce, týkající se umisťování pozvánek a informačních textů, byla uzavřena 

s regionální televizí POLAR televize Ostrava, s. r. o. a Kabelovou televizí Kopřivnice, s. r. o. 

Návštěvnické centrum se objevilo v pořadu České televize Dobré ráno či v TV Relax. V roce 

2016 se v prostorech Návštěvnického centra natáčela také reportáž do pořadu České televize 

Toulavá kamera, či část dílu Prostřeno, vysíláno televizí Prima. Tyto poslední dva zmíněné 

pořady však budou odvysílány až v roce 2017. 
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2.3.1 Vydávání propagačních materiálů  

V roce 2016 byla aktualizována brožura Turistický průvodce Nový Jičín a to v jazykových 

mutacích čeština, angličtina a polština, která obsahuje kompletní informace o našem městě 

včetně seznamu ubytovacích, stravovacích či sportovních zařízení, dále tipy na výlety 

v Novém Jičíně i vzdálenějším okolí atd. 

Ve spolupráci s destinačním managementem TO Beskydy-Valašsko byly vydány brožury 

TOP 10+1 v Beskydech a Kalendárium vybraných akcí v Beskydech a dále soubor 

turistických map Beskydy po svých.  

V roce 2016 vydalo město sadu stolních a nástěnných kalendářů s kresbami Borise Zvady. 

Firmou Malované mapy, s. r. o. jsme nechali nafotit letecké snímky města Nového Jičína. 

V průběhu roku byly dle potřeby distribuovány propagační materiály do stojanů                      

v ubytovacích a stravovacích zařízeních ve městě a jeho přilehlých obcích (Šenov u Nového 

Jičína, Kunín, Starý Jičín a Palačov). 

Tabulka č. 6: Návštěvnost webových stránek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 7: Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost webových stránek 

www.icnj.cz 129 348 

www.mestoklobouku.cz 8 377 

www.expozicelaudon.cz 2 331 

Celkem  140 056 

Kategorie zařízení návštěvnosti webů 

Počítač 95 762 

Mobilní telefon 35 872 

Tablet 8 422 

Celkem 140 056 
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Tabulka č. 8: Demografické údaje návštěvnosti webů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Podpora prodeje 

NCNJ svou podporu prodeje směřuje zejména na nabídku svých upomínkových předmětů, 

které jsou opatřeny znakem, poř. erbem Města Nový Jičín a zároveň slouží k prezentaci města 

jak uvnitř tak i na venek. Upomínkové předměty se vydávají buď zdarma anebo slouží pro 

prodej v turistickém informačním centru. Jedná se např. o reflexní prvky, multifunkční šátky, 

termohrnky a termosky, turistické mapy Klubu českých turistů, pohlednice s vyobrazením 

Nového Jičína, Starého Jičína, keramiku, pískované sklo, cínové vojáčky, knihy, turistické 

známky, magnety, tužky, propisky, bloky, drobné upomínkové předměty pro děti, trička, 

kšiltovky, čokoládu, víno atp. Nejoblíbenějšími upomínkovými předměty zůstávají i nadále 

turistické známky a vizitky a turistické magnetky. Velmi oblíbeným suvenýrem je také 

interaktivní balíček s kloboučkem a zdobením či čokoláda.  

Ceny a odměny využíváme v rámci akcí doplňkových aktivit pro vzdělávací organizace, nebo 

při akci Pivobraní v rámci pivních soutěží. Nesmíme opomenout hru Laudoncaching, kdy po 

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

velitelství (TIC) dostanou návštěvníci odměnu. Další nástroj podpory prodeje, vyzkoušení 

zdarma, se v našem případě nejedná o samotné zboží, ale o přidanou hodnotu služby, která 

spočívá zejména v tom, že si návštěvníci po zaplacení vstupenky do expozic mohou 

vyzkoušet zdarma výstroj, výzbroj, kostýmy a klobouky v expozicích Návštěvnického centra. 

Návštěvnické centrum se také zúčastňuje osobně nebo formou prospektového servisu 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 městě Nový Jičín a okolí) zajistil Destinační management turistické 

oblasti Beskydy-Valaško, ale také Destinační management TO Poodří.  

Demografické údaje návštěvnosti webů 

Pohlaví poměr v % věk poměr v % 

Ženy 46 18-24 27,5 

Muži 54 25-34 33,5 

Celkem 100% 35-44 15,5 

  
45-54 12,5 

  
55-64 5,5 

  
65 a více 5,5 

  
Celkem 100% 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek č. 5: Mezinárodní veletrh CR v Zabrze (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9: Veletrhy a výstavy 2016 

 

 

 

NÁZEV AKCE 
TERMÍN 

2015 
PŘÍMÁ ÚČAST 

NĚPŘÍMÁ 

ÚČAST 

PROSPEKTOVÝ 

SERVIS 

Veletrh cest. ruchu, Slovakiatour 

Bratislava 
leden 

 

X 

Veletrh cest. Ruchu, Regiontour Brno leden 

 

X 

Infotherma Ostrava leden   X 

Dovolená a region Ostrava březen X 

 Infotour Hradec Králové březen 

 

X 

Glob Katowice březen 

 

X 

Mezinárodní veletrh CR v Zabrze duben X 

 Regiony ČR Lysá nad Labem duben 

 

X 

Festival partnerských měst Bielsko Biala duben 

 

X 

Sport Life listopad 

 

X 
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MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU 

Úsek Marketing cestovního ruchu organizuje akce dle plánu akcí NCNJ, organizuje a 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, Team 

buildingové aktivity, zabezpečuje organizaci pracovních a společenských akcí města 

konaných i mimo městský úřad, zpracovává zprávy a zhodnocení aktivit NCNJ. 

2.4 Proběhlé akce NCNJ za rok 2016 

Výstavy: 

11 x galerie NCNJ, 6 x galerie expozice klobouků, 1 x výstavní místnost expozice Generál 

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

Workshopy a semináře, speciál. programy, study tour, press tripy, jednání, přednášky: 

103 x workshopů v expozici klobouků, v expozici Generál Laudon proběhly 4 x jednání 

komise KOSCR, 30.06.2016 předání vysvědčení 1. třídy ZŠ Tyršova v expozici klobouků, 

hry a soutěže v expozici Laudon, 03.09.2016 workshop a fotoateliér v expozici klobouků při 

akci  Slavnost města,  4 x akce pro MŠ a ZŠ "Tajuplný Laudonův dům", 1x press trip novináři 

MSK, 1x study tour TIC Lipník n. Bečvou, návštěva Barona Laudona 14.04.2016. 

Komentované procházky městem s průvodcem: 

27 procházek, (trasa MPR, Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, bašta, radniční věž, 

nádvoří Žerotínského zámku, Masarykovo náměstí). 

Komentované - pohádkově kostýmované procházky městem s průvodcem: 

4x procházky navštívených z MŠ, ZŠ, ve spolupráci s Educa, střední odbornou školou, (trasa 

MPR, Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, bašta, radniční věž, nádvoří Žerotínského 

zámku, Masarykovo náměstí). 

Novojičínské jarmarky 

 Novojičínský jarmark s masopustem – 10.02.2016 se soutěží o nejlepší jarmareční 

 klobásu v doprovodu masopustních masek a hudby. 

 Velikonoční jarmark – 21.03. – 26.03.2016. 

 Novojičínský jarmark, květiny a zahrady – 14.04.2016 a 12.05.2016. 
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 Novojičínský jarmark plný rukodělných výrobků – 15.06. – 16.06.2016. 

 Novojičínský jarmark prázdninový – 14.07.2016. 

 Řemeslný jarmark při slavnostech města – 02.09. –  03.09.2016. 

 Novojičínský jarmark podzimní – 13.10.2016. 

 Novojičínský jarmark listopadový – 10.11.2016. 

 Vánoční jarmark s doprovodným programem – 01.12. –  23.12.2016. 

Pivobraní, pořádaný dne 25.06.2016, 4. ročník festivalu zlatavého moku s doprovodným 

programem na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Nabídka zhruba pětadvacet 

minipivovarů nejen z Moravy, ale i z Polska, Slovenska, Německa, ale i Belgie - Walonie. Na 

oslavách nejpopulárnějšího českého nápoje nechyběl ani bohatý doprovodný program pro 

rodiny s dětmi a pestrá nabídka gastronomických specialit. Tento festival je na podporu 

gastroturistiky v regionu a je výjimečný tím, že se v samotném historickém jádru sejde mnoho 

malých, středních, rodinných pivovarů i s nabídkou zahraničních pivovarů. Nabízí program 

pro všechny generace. 

Obrázek č. 6 a 7: 4. ročník Pivobraní 
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Obrázek č. 8: Vernisáž fotografií Milana Víchy 

 

 

 
Obrázek č. 9: Workshop – ZŠ Bohumín 
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Obrázek č. 10: Kostýmovaná procházka městem 

 

 

 
Tabulka č. 10: Komentované (kostýmované) procházky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentované procházky městem/parkem/kostýmované  

2016 Počet osob 

Leden 0 

Únor 0 

Březen 0 

Duben 43 

Květen 21 

Červen 220 

Červenec 39 

Srpen 74 

Září 155 

Říjen 255 

Listopad 0 

Prosinec 39 

Celkem 846 



19 

 

Obrázek č. 11: Vánoční jarmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Banner – pozvánka na IV. ročník Pivobraní 

 

 

 

 

3 EXPOZICE 

Návštěvnické centrum díky svým expozicím a poskytujícím službám se vyskytuje                         

na průsečíku potenciálu města a s jeho nepřetržitou kloboučnickou tradicí a existencí funkční 

továrny. Úsek Expozice zajišťuje provoz interaktivní expozice klobouků a interaktivní 

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

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

různé skupiny návštěvníků (rodiny s dětmi, imobilní návštěvníky, seniory, pro mateřské, 

základní školy, vzdělávací organizace, spolky, sdružení), zajišťuje teambuilding. 

Podle výsledku výzkumu, které bylo provedeno v NCNJ v průběhu roku 2016 by návštěvníci 

Návštěvnické centrum z 95 % rozhodně doporučili svým známým a přátelům, což je                   
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v konečném rozhodnutí velice pozitivním výsledkem pro organizaci. Klobouky i Generál 

Laudon patří k asociačním produktům, které jsou velice známé a mezi návštěvníky 

vyhledávané z důvodu vlastního interaktivního prožitku. Cílem zážitkové turistiky je 

nabídnout návštěvníkům skutečně aktivní formy poznávání při návštěvě expozic centra, které 

jsou založeny na silném emotivním zážitku, který je rozhodující při koupi služby. 

Tabulka č. 11: Obslužnost návštěvníků TIC během let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 
Obslužnost 

návštěvníků TIC 

Počet návštěvníků 

EXPOZIC v NCNJ 

2006 11 500 
 

2007 12 800 
 

2008 12 900 
 

2009 11 500 
 

2010 11 100 
 

2011                  11 200 1 193 

2012 14 000 6 263 

2013 14 500 10 443 

2014 16 900 10 136 

2015 23 285 12 642 

2016 27 845 14 037 
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Tabulka č. 12: Návštěvnost expozic NCNJ 

 

Návštěvnost expozic NCNJ 2016 

Typ vstupenky Počet osob 

Expozice klobouků / Expozice Generál Laudon NCNJ 

 

6 861 

 

 

Společné vstupné do expozic NCNJ a Muzea 

Novojičínska, p.o. 

728 

 

Školní prohlídka 

 

1 688 

Ostatní (vstup zdarma, den otevřených dveří, děti do             

6 let, dárkové poukazy, příchozí návštěvníci z Muzea 

Novojičínska, p.o. na základě společné vstupenky 

zakoupené v Muzeu Novojičínska, p.o.) 

4 760 

Celkem 14 037 

Obrázek č. 13 a 14: Interaktivní expozice klobouků a Generál Laudon 

4 
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Spolupráce 

Město Nový Jičín se společně s NCNJ stalo partnerem Oravského múzea Pavla Orságha 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíně, při projektu „V hradě a v podhradí“, jednalo                        

se o vybudování oddychové zóny u Oravského hradu, šlo o posílení a spolupráce                                 

v rozvoji cestovního ruchu. Projekt vznikal v rámci programu přeshraniční spolupráce České   

a Slovenské republiky, který má zvýšit atraktivitu Oravského hradu a Nový Jičín tím získá 

bezplatnou propagaci turisticky a historicky atraktivních míst ve městě.  

NCNJ spolupracuje s polským městem Zabrze, kdy spolupráce započala v roce 2011 a pořád 

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

každoročním mezinárodním veletrhu Turistiky, průmyslového dědictví a důlní turistiky. 

Město Zabrze k nám přijíždí na akci Pivobraní se skvělou polskou gastronomií a pivem. 

NCNJ spolupracuje s Asociací TRIGON, která uskutečňuje obecně prospěšné projekty 

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

ohroženým sociálním vyloučením. 

NCNJ spolupracuje s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy – Valašsko, 

o.p.s. Destinační management turistické oblasti Beskydy - Valašsko, o.p.s. byl založen v roce 

2011. Zakladatelem destinačního managementu Beskydy - Valašsko je statutární město 

Frýdek-Místek. Společnost Destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko, 

o.p.s. si dala za úkol plnit roli koordinátora rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti, 

podporovatele subjektů poskytujících služby cestovního ruchu v turistické oblasti, 

koordinátora spolupráce mezi Krajskou destinační společností a destinací a podporovatele 

posilování spolupráce mezi komerční sférou a místními samosprávami. 
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5 ZAHRANIČNÍ VZTAHY  

5.1 NOVELLARA 

Koncert Puellae et Pueri a Sextet + (19. 3.) 

Na konci února sbor Puellae et Pueri a Sextet + odjeli na společné turné do Itálie, jižní Francie 

a španělské Barcelony. Během této cesty vystoupil sbor v partnerském městě Novellara                   

s hodinovým koncertem. Italská strana poskytla sboru ubytování zdarma. Koncertu se 

účastnila i paní starostka, paní Elena Carletti. Koncert se uskutečnil v kostele sv. Štěpána. 

Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 

Obrázek č. 15: Koncert Puellae et Pueri a Sextet 

 

 

 

 

 

Novellara balsamica (30. 9. - 2. 10.) 

Dvoudenní akce oslavující tradiční výrobu balzamikového octa, která má v této oblasti dlouholetou 

historii.  V podkroví východního křídla tvrze (Rocca Gonzaga) se dokonce nachází obecní octárna, 

která vyrábí balzamikový ocet tradičním postupem. Součástí programu pro delegaci byla mimo jiné 

prohlídka města Reggio Emilia,  octárny San Giacomo v Novellaře, muzea Gonzaga a tvrze rodu 

Gonzagů. Za Město Nový Jičín byla jmenována delegace ve složení: Mgr. Ondřej Syrovátka,         

Mgr. Radka Bobková, MBA a Bc. Kateřina Redlová, tlumočnice Mgr. Táňa Pavlíková Alešová Ph.D. 

Obrázek č. 16 a 17: Balsamica 
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Celkem náklady za rok 2016: cca 23.155,-Kč  

5.2 GÖRLITZ 

Altstadtfest (26. 8. - 28. 8.) 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti.  Součástí programu pro 

delegaci byla mimo jiné procházka městem Görlitz s prezentací görlitzského umění a návštěva výstavy 

„Poutač Görlitz - obraz mého města“.  Za Město Nový Jičín byla jmenována delegace ve složení:           

Bc. Blanka Faluši, Mgr. Pavel Bártek, tlumočník JUDr. Bohumil Jahn. 

Obrázek č. 18: Altstadtfest 

 

Celkem náklady za rok 2016: cca 10.101,-Kč  

5.3 LUDWIGSBURG 

Mobilita Ludwigsburg - Nový Jičín (13. 3. - 19. 3.) 

Druhé setkání studentů Gymnázia a SOŠ Nový Jičín a Gymnázia Friedricha Schillera                           

v Ludwigsburku. Tato mezinárodní spolupráce zahrnuje vždy týdenní výměnné pobyty, které začínají 

v Novém Jičíně. Po ukončení projektového týdne v našem městě (5.03. - 12.03.) následoval obdobný 

týden v Ludwigsburku, kterého se účastnilo 10 studentů a 1 učitel. 

Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 
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Obrázek č. 19: Mobilita Ludwigsburg 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v házené (15. 7. - 18. 7.) 

Házenkářský klub Nový Jičín obdržel pozvánku na Mezinárodní turnaj v házené. Tuto akci společně 

organizují 2 házenkářské týmy a v roce 2015 se jej účastnilo 120 týmů. Po projednání s klubem se 

akce účastnily 2 týmy ročníku 2000/2001 (1x dívky, 1x chlapci) a doprovod. Během pobytu byla 

zajištěna i prohlídka města a zámku. 

Německá strana hradila pobyt, jídlo a stravu. 

Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 

Turnaj ve volejbale (15. 7. - 18. 7.) 

Jeden z největších sportovních klubů v Ludwigsburku uspořádal největší volejbalový turnaj v jižním 

Německu a byl pozván i klub z Nového Jičína. Tento turnaj byl určen pro dospělé - muže, ženy nebo 

mix. 

Po projednání s novojičínským klubem byla naše účast odmítnuta. 

Benátské slavnosti (9. 9. - 12. 9.)  

V září 2016 probíhaly Benátské slavnosti, na které byla srdečně zvaná i delegace z Nového Jičína. 

Součástí programu byl i večerní bál v maskách a celé slavnosti zakončil slavnostní ohňostroj. Zároveň 

město Ludwigsburg slavilo 20. výročí podpisu partnerské smlouvy s městem St. Charles (USA). 

Za Město Nový Jičín byla jmenována delegace ve složení: Mgr. Pavel Bártek, tlumočník Mgr. El 

Houcine Imider a řidič Stanislav Číp. 
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Obrázek č. 20 a 21: Benátské slavnosti 

 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Mobilita Nový Jičín - Ludwigsburg (5. 3. - 12. 3.) 

V termínu 5.03. - 12.03. proběhla akce Mobilita Nový Jičín - Ludwigsburg, kterou připravilo 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín. Akce se účastnilo 16 studentů z Ludwigsburku a 2 učitelé. Během 

pobytu proběhl projektový týden, kdy si studenti předali své znalosti a zkušenosti v oblasti přírodních 

věd a seznámili se s městem Nový Jičín a jeho nejbližším okolím.  

Schválený příspěvek Města NJ: 21.694,-Kč. 

Obrázek č. 22 a 23: Mobilita Nový Jičín - Ludwigsburg 

 

Výstava Odsun 1946 (3. 9. - 30. 9.) 

V roce 2015 proběhlo v Ludwigsburku jednání o podobě výstavy, která měla ukázat období roku 1946 

dle dostupných historických faktů. Výstava s původním názvem Vysídlení/usmíření měla být putovní 

(Nový Jičín a Ludwigsburg). Hlavním organizátorem byl Spolek obyvatel věrných Kravařsku - 
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Kravařané, záštitu poskytlo Město Nový Jičín a technickou spolupráci zajišťovalo Muzeum 

Novojičínska.  

Z důvodu rozdílného pohledu organizátorů na pojetí výstavy se nakonec vytvořily 2 verze. Muzeum 

Novojičínska během Slavností města Nový Jičín zahájilo výstavu s názvem Odsun 1946. Výstava byla 

k vidění do 30.09. ve Výstavní síni Staré pošty.  

Obrázek č. 24: Výstava Odsun  

 

 

 

 

 

 

 

Celkem náklady za rok 2016: cca 39.746,-Kč  

5.4 ŚWIĘTOCHŁOWICE 

Święto Miasta (24. 6. - 26. 6.) 

Jedná se o tradiční akci na oslavu výročí města Świętochłowice. Součástí programu pro delegaci byla 

mimo jiné návštěva kulturní oblasti Katowice, slavnostní průvod městem Świętochłowice a návštěva 

věže bývalého dolu Silesia. 

Za Město Nový Jičín byla jmenována delegace ve složení: Bc. Blanka Faluši a Mgr. Pavel Rozbroj. 

Obrázek č. 25 a 26: Święto Miasta 
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Nabídka sportovní spolupráce 

V roce 2015 nás město Świętochłowice oslovilo s nabídkou spolupráce v oblasti sportu (Městský 

sportovní klub Śląsk Świętochłowice), konkrétně v sekci fotbalu a cyklistiky. 

TJ Nový Jičín oddíl fotbalu pozval polský klub na fotbalový turnaj, a to v termínu                 

07.05.2016 a 11.06.2016. Polský klub na nabídku nereagoval. 

V oblasti cyklistiky se spolupráce stále dojednává. 

Celkem náklady za rok 2016: cca 1.820,-Kč  

5.5 KREMNICA 

Koncert Puellae et Pueri (16. 9.) 

V rámci kulturní spolupráce byl naplánovan koncert novojičínského smíšeného sboru Puellae et Pueri 

v kostele sv. Kateřiny. Koncert byl realizován v rámci Evropských dnů kulturního dědictví. 

Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 

Obrázek č. 27 a 28: Koncert Puellae et Pueri 

 

Kremnické Gagy (26. 8. - 28. 8.) 

Město Nový Jičín obdrželo pozvánku na 36. ročník evropského festivalu humoru a satiry - Kremnické 

Gagy. Tato akce je jedinečnou mezinárodní přehlídkou kultivovaného humoru, nezávislé satiry                   

a zábavné recese s dlouholetou tradicí (*1981). Za Město Nový Jičín byla jmenována delegace ve 

složení: Bc. Jan Machander s manželkou. 
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Obrázek č. 29 a 30: Kremnické Gary 

 

Celkem náklady za rok 2016: cca 938,-Kč  

5.6 ÉPINAL 

Koncert Sextetu  (27. 5.) 

K 10. výročí založení hudebního tělesa Sextet bylo naplánováno turné do Francie. V rámci kulturní 

spolupráce bylo městu Épinal nabídnuto účinkování Sextetu na hudební akci. Bohužel se tento termín 

nepodařilo zajistit - ve stejném termínu byla realizována jiná (literární) akce. 

Stáž pro studenta oboru kadeřník/kadeřnice 

Město Nový Jičín obdrželo nabídku pro studenty učebního oboru kadeřník/kadeřnice. Z důvodu, že 

Nový Jičín nemá tento obor v nabídce škol na území města, byla oslovena Střední škola v Odrách. 

Studenti oboru kadeřník/kadeřnice se mohli vzdělávat v Épinalu pod vedením jednoho z nejlepších 

kadeřníků současnosti v oblasti Vosges. 

Braderie - prodejní trh (10. 11. - 12. 11.) 

Dne 11.11. se v Épinalu uskutečnil speciální komerční den. Na tuto akci pozvalo město Épinal i svá 

partnerská města a svou účast potvrdila města Schwäbish Hall, Gembloux a Loughborough. K prodeji 

byly nabízeny typické výrobky nebo zboží z daného města nebo regionu. Francouzská strana zajistila 

zdarma prodejní místo a pobyt (tzn. hotel a stravu). Za město Nový Jičín se akce zúčastnila společnost 

Tonak, a. s. 

Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 
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Obrázek č. 31: Braderie – prodejní trh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnost St. Nicolas (1. 12. - 5. 12.) 

Jedná se o tradiční akci, která je obdobou novojičínské městské slavnosti. V rámci této akce proběhla 

oslava 60 let partnerství mezi Épinalem a Loughborough (Anglie). Součástí programu pro delegaci 

byla mimo jiné návštěva obrazárny, knihovny a průvod městem. Za Město Nový Jičín byla jmenována 

delegace ve složení: Mgr. Ondřej Syrovátka, Mgr. Pavel Bártek, Bc. Jan Machander a tlumočnice 

Celine Bossu. 

Obrázek č. 32 a 33: Slavnost Nicolas 

 

Akce uskutečněné v Novém Jičíně: 

Poznávací a jazykový projekt Épinal (14. 3. - 18. 3.) 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín a Technické lyceum Perre Mendes Épinal navázali spolupráci již 

v roce 2008 a každé dva roky je připraven zajímavý program pro studenty Épinalu i Nového Jičína. 

Letošní program byl zaměřen na výuku francouzského jazyka, stáží žáků ve výuce a poznávání české 

kultury. Mimo jiné studenti navštívili městskou radnici, Svinec, Skalky, Svět techniky Ostrava, 

Vysokou pec Dolní Vítkovice, atd. Akce se zúčastnilo 30 franc. studentů a 3 učitelé.  
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Schválený příspěvek Města NJ: 7.000,-Kč. 

Obrázek č. 34 a 35: Poznávací a jazykový projekt Épinal 

Celkem náklady za rok 2016: cca 52.117,-Kč  

5.7 SLAVNOST MĚSTA NOVÝ JIČÍN 3. 9. - 6. 9. 

Tradiční slavnost města se považuje za vrcholnou společenskou a kulturní událost roku. Hlavním 

tématem 23. ročníku byl barokní Nový Jičín - doba Jana Ignáce Čapka, architekti a stavitelé,           

130. výročí spolkového domu a výročí novojičínských cechů. 

Slavnosti města se účastnili oficiální delegace ze všech partnerských měst kromě města Ludwigsburg 

a Görlitz. Součástí programu pro zahr. hosty bylo páteční divadelní přestavení v Beskydském divadle, 

sobotní vernisáž výstavy Odsun 1946, projížďka historickým autobusem a účast v odpoledním 

slavnostním průvodu. 

Celkem se akce zúčastnilo 17 zahraničních hostů. 

Obrázek č. 36 až 41: Slavnost města Nový Jičín 
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5.8 OSTATNÍ 

Zahraniční veletrhy cestovního ruchu 

28. 1.   ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA: 

• Mezinárodní veletrh cestovního ruchu. 

• účast – Mgr. Radka Bobková, Bc. Kristýna Zetková, Hana Rolná, DiS. a Radek  Kudělka. 

14. 4. - 16. 4. VELETRH ZABRZE 2016: 

• Mezinárodní veletrh turistiky a industriálního dědictví. 

• účast – Mgr. Radka Bobková a Bc. Kristýna Zetková. 

• Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků získalo 1. místo za nejatraktivnější stánek. 

 

Obrázek č. 42 a 43: Zahraniční veletrhy 



33 

 

Předání certifikátů v rámci mezinárodní soutěže v ICT (11. 3.) - Nový Jičín 

V pátek 11. 3. bylo naplánováno přijetí zahraničních studentů v aule MěÚ, kde došlo ke slavnostnímu 

předání certifikátů v rámci mezinárodní soutěže v ICT (ovládání kancelářského balíku OFFICE se 

zadáním v anglickém jazyce). Tuto soutěž zajišťovala Mendelova střední škola Nový Jičín a akce se 

zúčastnilo 5 zahraničních škol. Certifikáty předával místostarosta Mgr. Pavel Rozbroj. 

Seminář věnovaný odpadovému hospodářství (19. 5. - 20. 5.) - Liptovský Mikuláš 

Společnost Ekokom, a.s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální 

rozvoj, a.s. uspořádali seminář věnovaný odpadovému hospodářství v Liptovském Mikuláši na 

Slovensku. Seminář byl dvoudenní a za Město Nový Jičín se jej zúčastnily Ing. Eva Bártková a           

Mgr. Marta Kiššová z odboru životního prostředí. Doprava byla zajištěna autobusem společnosti 

Ekokom a účast na semináři (včetně ubytování) byla zdarma. 

Pivobraní (24. 6. - 26. 6.) - Nový Jičín 

Pivovarům v partnerských městech byla nabídnuta účast na 4. ročníku Pivobraní v Novém Jičíně. 

Akce se zúčastnil mimo jiné pivovar ze Zabrze, který nabízel degustaci svých specialit, pivovar 

z Predné Hory Slovensko, pivovar z Görlitz a Oravské muzeum.  

Celkem se akce zúčastnilo 13 zahraničních hostů. 

Obrázek č. 44 a 45: Pivobraní 

 

Výstava Čaj a Láska (18. 7. - 31. 8.) - Nový Jičín  

V rámci výstavy Čaj a Láska byl na vernisáž pozván zástupce generálního ředitele China Radio 

International pan Ren Qian. Výstava byla výsledkem návštěvy Rostislava Čuboka v Číně na 

Mezinárodní soutěži krátkých filmů a představuje podnět pro přátelské vztahy mezi Českou 

republikou a Čínou. Slavnostní vernisáž se konala 21.07. Ubytování bylo zajištěno na zámku 

Bartošovice. 
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Akce se uskutečnila bez příspěvku Města Nový Jičín. 

Obrázek č. 46 a 47: Výstava Čaj a Láska 

 

Pohřeb Maxe Mannheimera v Mnichově (27. 9. - 28. 9.) 

Ve věku 96 let zemřel v pátek 23.09. pamětník holokaustu Max Mannheimer, známý svým bojem 

proti nenávisti, antisemitismu a xenofobii. Novojičínský rodák přežil v době nacismu pobyt v několika 

koncentračních táborech.  

Za Město Nový Jičín se posledního rozloučení s panem Mannheimerem účastnil Mgr. Pavel Rozbroj         

a Pavel Wessely. Pohřeb proběhl dne 27.09. v Mnichově. 

Obrázek č. 48: Max Mannheimer 

 

 

 

 

 

 

 

Informační cedule o partnerských městech (prosinec) 

Na zahraniční spolupráci Nového Jičína s partnerskými městy upozorňují nové informační cedule           

u autobusového nádraží a na radnici. Nyní je možné přečíst si několik základních informací o těchto 

městech cestou na autobusové nádraží a na radnici a pomocí QR kódu se o nich případně dozvědět 

více na stránkách města. 
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Zároveň byla označena cedulkou i socha koně (Hřebec) z Novellary. 

Obrázek č. 49 a 50: Informační cedule o partnerských městech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti cestovního ruchu jsou partnerským městům bezplatně poskytovány propagační materiály      

o městě Nový Jičín. Návštěvnické centrum nabízí návštěvníkům stejný prospektový servis o svých 

partnerských městech. V rámci webové prezentace se připravují aktivní odkazy na jednotlivá 

partnerská města na webu www.novyjicin.cz a www.icnj.cz.    

Mezi další aktivity zahraničních vztahů patří vyřizování žádostí o informace ze strany občanů 

Německa, Francie, ale i z dalších zemí 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 2016:   515.000,- Kč 

Úprava rozpočtu - převod na paragraf cestovní ruch:   110.000,- Kč 

Čerpáno celkem za rok 2016:      401.001,- Kč 

Zůstatek za rok 2016:           3.999,- Kč 

 

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

