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Z miasta Nový Jičín, przez kopiec wybierzemy się do 
celu naszej wycieczki, do Kojetína  

Kojetín, to gmina oddalona o 4 kilometry od miasta 
Nový Jičín, rozciągająca się w siodle między kopcem 
Svinec i kopcem Stranickim.  

Naprawdę godną uwagi pamiątką natury v Kojetínie są 
migdałowce pikrytowe znajdujące się po obu stronach 
drogi na trasie Kojetín – gmina Stráník. 
Ze względu na ich nieprzeciętną wartość nad regio-
nem ogłoszona została ustawowa ochrona w kategorii 
„zabytek natury”. Zabrania się jakimkolwiek sposobem 
samowolnie naruszać ściany załamania. Motyw takiej 
ochrony jest geologiczny. Chodzi o zachowanie regi-
onu, jednego z gatunków podmorskiej czynności wul-
kanicznej z okresu dolnej kredy. Powstał tu tzw. „mig-
dałowiec pikrytowy”
Region ten został ogłoszony pamiątką natury w 1997 r. 
i obejmuje powierzchnię 0,23 hektara. Region ten roz-
ciąga się na wysokości od 482 do 500 metrów nad 
poziomem morza. Region przecinają dwie oznakowane 
trasy turystyczne i ścieżka rowerowa. Pamiątka natury 
jest częścią składową Naučné vlastivědné stezky Fran-
tiška Palackého /Edukacyjna Ścieżka Wiedzy o Kraju 
Františka Palackiego.

Nad północnym krańcem gminy rośnie zabytkowe  
drzewo. Mianowicie chodzi o lipę szerokolistną, która jest 
jednym z najstarszych drzew w rejonie nowojiczyńskim. 
Pod koroną owej lipy umieszczona jest jedna z tablic 
informacyjnych Naučné stezky Františka Palackého  
/Ścieżka Edukacyjna Františka Palackiego/.    

Nad zaporą z pewnością nikt nie może nie zauważyć 
przy drodze rosnące zabytkowe drzewo klon polny 
(Acer campestre L.). Klon polny, to nasza pierwot-
na roślina drzewiasta. Chodzi o jeden z najstarszych  
egzemplarzy na Morawach Północnych. 

Miłośnikom sportu  zaproponować można areał narci-
arski Svinec. Długość głównej trasy zjazdowej wynosi 
470 m a jej przewyższenie wynosi 120 m. Swym zna-
cznie urozmaiconym terenem jest ciekawa nawet dla 
wymagających narciarzy. Stok jest sztucznie zaśnieża-
ny, co wieczoru jest poprawiany i codziennie można tu 
pojeździć sobie na nartach wieczorem, przy sztucznym 
oświetleniu. 
Centrum Narciarskie ma też pagórek dla dzieci /tzw. 
oślą łąkę/. Nazywa się „Včelínek”, co po polsku znaczy 
„ule“, a jeździ się tu na naturalnym śniegu. 
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