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Zámek Studénka

Jméno:

ZÁMEK STUDÉNKA
Starý a Nový zámek ve Studénce je komplex pa-
mátkově chráněných staveb. Renesanční, tzv. Sta-
rý zámek, vznikl přestavbou gotické tvrze z počátku  
15. století. V sousedství byl v polovině 18. století vybu-
dován barokní, tzv. Nový zámek. V prostorách nového 
zámku se nachází obřadní síň, knihovna a je zde také 
unikátní Vagonářské muzeum s funkční modelovou 
dráhou. To jako jediné muzeum v České republice za-
znamenává vagónovou výrobu.

PROHLÍDKY VAGONÁŘSKÉHO MUZEA 
duben–říjen

  so–ne:  1000–1600

květen–září
  út–ne:  1000–1600

Vstup mimo otevírací dobu je možný po předcho-
zí domluvě na telefonním čísle +420 731 648 545.

VSTUPNÉ
  dospělý:  45 Kč 
  dítě, důchodce:  25 Kč 
  rodinné:  110 Kč

Milé děti,
děkuji vám, že jste se 
na mě přišly podí-
vat! Byly jste moc 
šikovné a zasloužíte 
si nejen pochvalu, 
ale  i další nálepku 
do Vandrbuchu.  

Mějte se krásně a po-
zdravujte ostatní skřít-
ky.
  Ahoj vaše
       Bludička Kotvička

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

© Barbora Patáčiková 2016
www.vagonarske-muzeum.cz 
www.moravskekravarsko.cz

www.facebook.com/pohadkovepoodri

4. Kolem mého velkého obydlí je nádherný 
zámecký park plný zeleně. Ráda se v něm 
procházím, sbírám květiny a povídám si se 
zvířátky.

Vyplňte jména všech zvířátek,  
se kterými jsem si včera povídala.  

Podle čísel pak odhalíš poslední 
zvířátko, které jsem včera potkala.
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2.  Do zámku se dá dostat několika ces-
tami, ale nejtěžší je ta přes zámeckou 
zahradu. Když jsem sem šla poprvé, ně-
kolikrát jsem se ztratila.

Pomoz mi najít správnou cestu  
do mého zámku.

1.  Určitě jste si všimli, že na svém 
krku nosím zvláštní šperk. Je to kou-
zelný oříšek, který mi plní přání. Je to 
plod jedné vodní rostlinky, která roste 
ve zdejších rybnících.

Podle této rostliny jsem vlastně 
dostala své jméno. Vašim prvním 
úkolem bude zakroužkovat, která 

z rostlinek je ta správná.

3. Občas se večer procházím vagonář-
ským muzeem a podívám si s lidmi, kte-
ří čekají na ty prapodivné obří jezdící 
stroje. „Flaky“, nebo tak nějak jim říkají.

Vyberte z následujících možností, 
který dopravní prostředek se nikdy 

ve Studénce nevyráběl.

Ahoj děti!

Já jsem Bludička Kotvička 
a žiji na tomto krásném 
zámku. Každý večer tan-
čím kolem nedalekých 
rybníků, kde se čas od 
času potkávám s mým 
kamarádem Puškvoreč-

kem.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hod-

ně úkolů, jste připraveny je vyřešit? 
Ale nebojte se, ráda vám s nimi pomůžu.

Vydal: Destinační management turistické oblasti 
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. ve spolupráci 
s LTV PLUS a Moravskoslezským krajem.

a) Ořech vlašský
←

c) Rákos obecný
←

b) Kotvice bahenní 
→
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