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Z miasta Nový Jičín /Nowy Jiczyn/ przez Šenov u 
Nového Jičína /Szenów u Nowego Jiczyna/ udamy 
się do celu naszej wycieczki, mianowicie do gminy 
Kunín.

Šenov u Nového Jičína /Szenów u Nowego Jiczy-
na/ - od 1994 roku jest samodzielną gminą, która 
została założona pod koniec XIII wieku. Zaletą gminy 
jest piękna okolica przyrodnicza. Najstarszą pamiąt-
ką kulturalną jest kościół pod wezwaniem św. Marci-
na pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku.

Z miejscowości Šenov u Nového Jičína kontynuuje-
my wycieczkę do Kunína, gminy oddalonej o 5 km 
od miejscowości Nový Jičín.
Gmina Kunín rozlega się na obu brzegach rzeczki  
o nazwie Jičínka. Założenie Kunína datuje się na ko-
niec XIII wieku. Pod koniec XVIII wieku za panowania 
hrabiny Marii Walburg z Truchsess-Zeil doszło do 
ogromnego rozkwitu gminy. Hrabina założyła tutaj in-
stytut kształcenia młodzieży, jedyny w swoim rodzaju 
na terytorium Europy, do którego uczęszczał również 
František Palacký.
W dniu dzisiejszym Kunín jest zaliczany do nowocze-
snych gmin z zachowanym zapleczem przyrodnic-
zym, przez które przechodzi trasa rowerowa Brama 
Morawska.
Najbardziej znaną pamiątką w gminie jest Zamek Ku-
nín, który jest zaliczany do najbardziej drogocennych 
zamków z okresu barokowego na terytorium całych 
Moraw. 

Zamek Kunín dla hrabiów z Harrachu wybudował 
w latach 1726 - 1734 renomowany budowniczy 
austriacki Johann Lucas von Hildebrandt.  Zamek 
pojęto raczej w charakterze małej wiejskiej pańskiej  
posiadłości i jako miejsce do odpoczynku, bynajm-
niej obiekt demonstracji mocy i reprezentacji narodu.

Zdewastowany zamek przeszedł w 2000 roku inten-
sywną rekonstrukcję i zwrócono do niego pierwotne 
zbiory zamkowe. 
Godziny zwiedzania zamku w miesiącu kwietniu  
i wrześniu: So, Nie i święta  9:00 – 16:00
W okresie od maja do września zamek można  
zwiedzać: Wt – Nie + święta 9:00 – 17:00

W ramach trasy zwiedzania (I i II piętro + strych za-
mkowy) mogą Państwo zobaczyć na przykład pokoje 
gościnne, sypialnie i izby lekcyjne szkoły zamkowej  
z wyposażeniem oraz empirycznymi malowidłami 
ściennymi, Zamkową Galerię,  Pokój Łowiecki, Pokój 
Damski, Dużą Jadalnię, Pokój Muzyczny i Taneczny.  
Korytarz Kościelny prowadzi do Wielkiej Sali z rene-
sansowymi portretami znanego rodu Hohenemsów, 
Herbaciarni i Pokoju Żółtego z pierwotnymi empi-
rycznymi malowidłami ściennymi oraz wyposażeni-
em. Zwiedzanie zakończą Państwo odwiedzeniem 
strychu zamkowego z unikatowymi barokowymi sys-
temami kominowymi. 

Wycieczka Nový Jičín 
Kunín 




