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Výlet Nový Jičín 
Studénka

Tzv. Starý zámek ve Studénce je využíván ke 
komerčním účelům, nachází se zde stylová 
obřadní síň, knihovna, základní umělecká škola, 
klubovna Českého svazu ochránců přírody a také 
fotoateliér.
Kolem zámku se rozprostírá park s mnohými 
cizokrajnými dřevinami. Zajímavostí v zámeckém 
parku je brána Meierhofu. 

Z dalších památek stojí za zmínku: kaple  
sv. Anny, kostel sv. Bartoloměje, rodný dům 
kardinála Františka Tomáška, zámek v Nové 
Horce (v současné době sloužící jako Ústav so-
ciální péče pro ženy). 

Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří, 
které je protkáno četnými turistickými trasami  
a cyklotrasami. Katastrem obce protéká řeka Odra 
s přirozenými meandry a tvoří krásné přírodní okolí 
s jedinečnou flórou a faunou. V roce 1970 byla 
v blízkosti Studénky zřízena přírodní rezervace 
„Kotvice“.

V roce 1983 byla otevřena Naučná stezka Kotvice, 
která začíná v Nové Horce u bývalého mlýna na 
kraji lesa a je vedena přírodní rezervací Kotvice  
a dalšími přírodně zajímavými částmi kolem Odry 
až do Studénky k Pasečnému mostu nedaleko 
železniční trati. Stezka je nenáročná a je přístupná 
celoročně.

Z Nového Jičína se přes Šenov u Nového Jičína, 
Kunín a Bartošovice vydáme do cíle našeho výl-
etu, do Studénky.

Studénka je nejmladším městem okresu Nový 
Jičín, ležícím 20 km severovýchodně od Nového 
Jičína. 

Ve Studénce najdeme celou řadu kulturních 
památek. Za pozornost stojí budovy Starého  
a Nového zámku, které patří k chráněným kul-
turním památkám. Renesanční, tzv. Starý zámek, 
vznikl přestavbou gotické tvrze z počátku  
15. století, v sousedství byl v pol. 18. století 
vybudován barokní, tzv. Nový zámek, v němž je 
umístěno unikátní Vagonářské muzeum. 
Expozice poskytuje průřez prvopočátků dopravy 
až po vznik kolejové dopravy a je rozdělena do tří 
částí. První zahrnuje vznik dopravy a dopravních 
prostředků od středověku do konce 19. století. 
Druhá - nejrozsáhlejší - ukazuje založení Vagonky 
ve Studénce, její výrobní program a výrobky do 
roku 2003. Třetí se věnuje historii města Studénky. 
V jednom ze sálů je umístěna funkční modelová 
dráha, která je provozována jako součást prohlíd-
ky muzea a je největším lákadlem pro hravé děti 
každého věku.




