
Nový Jičín – Kunín (5 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z Nového Jičína se přes Šenov u Nového Jičína 
vydáme do cíle našeho výletu, do obce Kunín.

Šenov u Nového Jičína, od roku 1994 samo-
statná obec, byla založena koncem 13. století. 
Její předností je krásné přírodní okolí. Nejstarší 
kulturní památkou je kostel sv. Martina z přelomu 
13. a 14. století.
Najdeme zde četné možnosti sportovního vyžití  
v podobě tenisových kurtů, fotbalového a volejba-
lového hřiště a také hřistě na plážový volejbal. 

Ze Šenova u Nového Jičína pokračujeme do 
Kunína, obce vzdálené 4km od Nového Jičína.

Kunín se rozkládá se po obou březích říčky 
Jičínky. K jeho založení došlo koncem 13. století. 
Koncem 18. století za správy hraběnky Walburgy 
z Truchsess-Zeilu došlo k velkému rozkvětu 
obce. Hraběnka zde založila vzdělávací ústav 
pro mládež, jediný svého druhu v Evropě, který 
navštěvoval i František Palacký.
V současnosti patří Kunín mezi moderní obce  
s dochovaným přírodním zázemím, kterým pro-
chází mezinárodní cyklotrasa Moravská brána.

Nejvýznamnější památkou v obci je Zámek Kunín, 
který náleží k nejcennějším barokním zámkům 
celé Moravy. 

Byl postaven pro hrabata z Harrachu v letech 
1726 – 1734 slavným vídeňským stavitelem 
Janem Lukášem Hildebrandtem. Zámek byl pojat 
spíše jako malé panské venkovské sídlo a místo 
odpočinku než jako objekt demonstrace moci  
a reprezentace rodu.

Zámek prošel od roku 2000 rozsáhlou rekon-
strukcí a vracejí se do něj původní zámecké 
sbírky. 
Návštěvní doba zámku je v měsíci dubnu a říjnu: 
So, Ne a svátky 9:00 – 16:00
V období květen až září je zámek veřejnosti 
přístupný Út – Ne + svátky 9:00 – 17:00

V rámci prohlídkové trasy ( I. a II. patro + zá-
mecká půda) si můžete prohlédnout například 
Pohostinské pokoje, ložnice a učebny zámecké 
školy se zařízením a empírovou nástěnnou 
výmalbou, Zámeckou obrazárnu, Lovecký pokoj, 
Dámský pokoj,Velkou jídelnu, Hudební a taneční 
pokoj. Kostelní chodbou se dostanou do Velkého 
sálu s renesančními portréty členů významného 
rodu Hohenemsů, do Čajovny a Žlutého po-
koje s původní empírovou výmalbou a zařízením. 
Prohlídku završí návštěva zámecké půdy s unikát-
ním barokním komínovým systémem. 
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