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Mimořádný zážitek! 
KroMěříž se poprvé připomíná 
roku 1107. Na rozvoj města měli zásadní 
vliv olomoučtí biskupové a arcibiskupové. 
Kroměřížský zámek byl jejich letní rezidencí 
a stavitelské aktivity biskupů, zvláště 
po skončení třicetileté války v 17. století, 
přinesly městu velkorysou obnovu.  
Díky tomu dnes patří Kroměříž k předním 
historickým městům České republiky. 
Centrum Kroměříže bylo vyhlášeno v roce 
1978 městskou památkovou rezervací. 
Komplex tvořený Arcibiskupským zámkem, 
Květnou a Podzámeckou zahradou byl 
vyhlášen v roce 1995 Národní kulturní 
památkou a v roce 1998 byl zapsán 
na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.

Ano, to je Kroměříž, město prosyceno 
kulturou, vzdělaností a uměním.  
Není divu, že si vysloužila 
přízvisko Hanácké Atény a patří 
k nejnavštěvovanějším městům u nás.

KroMěříž je od nepaměti spjata s úrodnou hanáckou krajinou a mocí olomouckých 
biskupů. Kdykoliv sem zavítáte, obklopí vás neopakovatelná atmosféra. Před očima 
máte skvosty světového umění a architektury, kulturní i přírodní památky a unikátní 
sbírky. Historický odkaz se snoubí s nabídkou malebných hotelů a penzionů, kulturního, 
sportovního i turistického vyžití. 
Přesvědčte se na vlastní oči. 
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Kroměříž 
měsTo PodmAnivé 

Krásy

Biskup Karel II.  
z Lichtensteinu-Castelcorna
Mimořádné zásluhy na rozvoji města, zámku i zahrad 
měl biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna. 
Začal s velkolepou obnovou města, poničeného během 
30leté války, ve druhé polovině 17. století. Pozval 
do Kroměříže celou řadu nejvýznamnějších architektů 
a umělců z celé Evropy, mezi nimiž byli např. dvorní 
císařští stavitelé z Vídně, Italové Filiberto Lucchese  
a Giovanni Pietro Tencalla. 

Atmosféra  
plná zážitků a romantiky 
Návštěvníky okouzlí centrum města, které nabízí na po-
měrně malé rozloze nevídané spojení zážitků a relaxace. 
Dominantou je Arcibiskupský zámek, který obklopují 
z jedné strany desítky hektarů svěží zeleně Podzámecké 
zahrady a vyhledávaný rekreační areál Bajda. Z druhé 
strany je to pulzující město s řadou tajuplných uliček, 
náměstí, kostelů a k posezení lákajících hospůdek. 
Atmosféra pro zážitky a romantiku jako stvořená.

Pokud vás lákají 
církevní památky 
a jejich historie, na-
bízí Kroměříž v rámci 

projektu Zlínského kraje Otevře-
né brány bezplatnou prohlídku 
kostelů se školeným průvodcem. 
Můžete navštívit kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, který pochází 
z raného středověku, chrám sva-
tého Mořice, který byl založen již 
okolo roku 1260, a nebo vrchol 
barokního stavitelství na Moravě, 
kostel svatého Jana Křtitele 
na Masarykově náměstí. Sledujte 
otevírací doby, prohlídku není 
třeba předem objednávat.

Kroměříž je městem, kde se snoubí krása, vzdělanost a umění. Základy 
okouzlující podmanivosti, za kterou přijíždějí turisté ze všech koutů světa, 
položili olomoučtí biskupové, pro které byla po staletí Kroměříž letním 
sídlem. Díky tomu se dnes Kroměříž pyšní řadou unikátních památek.

Místa setkávání 
Kroměříž láká k zastavení a nabízí řadu 
odpočinkových míst. Patří mezi ně i ná-
městí. Každé z nich vypovídá o bohaté 
historii spojené s biskupskými a arcibis-
kupskými příběhy i dějinami jeho obyva-
tel. Nejvýznamnější slavnosti a události 
města se odehrávají na Velkém náměstí. 
Dominuje mu radnice ze 16. století, kašna 
a barokní mariánský sloup. Náměstí je ob-
klopeno řadou měšťanských a kapitulních 

domů a v jejich podloubích najdete galerie, obchůdky, hospůdky 
i vyhlášené restaurace. Na náměstí sídlí Muzeum Kroměřížska na-
bízející expozici Příroda a člověk a expozici ve sklepeních s názvem 
Historie ukrytá pod dlažbou města. Ve stejném domě najdete i Ga-
lerii v podloubí a Památník Maxe Švabinského. Odkaz na slavného 
rodáka, významného českého grafika a malíře, připomíná v šesti 
sálech téměř 130 originálů. Jsou mezi nimi díla jako Růžový por-
trét, Žlutý slunečník, Ateliér, řada dřevorytů nebo návrhy bankovek 
a známek. Kroměříž je rodným městem také písničkáře Karla Kryla, 
herce Bořivoje Navrátila nebo scenáristy Miloše Macourka.  

V areálu bývalého františkánského 
kláštera, nyní hotelu Octárna, jsou 
zpřístupněny čtyři Švabinského 
mozaikové lunety, které byly 
původně určeny pro výzdobu 
Národního divadla. Tematicky se 
vztahují k významným událostem 
české historie: Libuše věští slávu 
Prahy, Karel IV. zakládá univerzitu, 
Jan Žižka vede tábority do boje, 
Komenský se loučí s vlastí.

Lunety Maxe Švabinského

Komentované 
prohlídky kostelů



ArCibisKuPsKý zámeK 
památka UNESCo

Arcibiskupský zámek 
je rozsáhlý raně barokní komplex 
knihoven, hudebního archivu, obrazárny 
a téměř 40 pokojů a sálů, z nichž 
většina je spojená s příběhy významných 
návštěvníků a událostí. Největším 
a jedním z nejkrásnějších rokokových 
sálů České republiky je sál Sněmovní. 
V revolučním roce 1848 byla právě sem 
přeložena z Vídně jednání říšského sněmu 
habsburské monarchie a Kroměříž se až 
do jara 1849 stala centrem evropského 
dění.  

Zámecká věž je oblíbeným 
turistickým cílem ve městě. Na vyhlídkovou 
terasu ve výšce přes 40 m se dostanete 
po překonání více než 200 schodů. 
Nádherný výhled na město i široké 
okolí za tuto námahu rozhodně stojí. 
Za pěkného počasí jsou vidět i Jeseníky 
a Hostýnské vrchy.

Arcibiskupský zámek a zahrady patří mezi nejatraktivnější místa České republiky. 
Svědčí o tom i zápis Arcibiskupského zámku, Květné a Podzámecké zahrady z roku 
1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Biskupská mincovna pre-
zentuje ojedinělou kapitolu 

dějin kroměřížských biskupů, kteří měli 
právo razit vlastní zlaté a stříbrné mince 
od středověku až do pol. 18. století. 
Sbírka je nejvýznamnějším numismatic-
kým souborem u nás a svým rozsahem, 
výběrem a uměleckou hodnotou se 
zároveň počítá k předním kolekcím 
církevních ražeb na světě po sbírce 
vatikánské. Expozice je přístupná  
samostatně spolu s galerií Orlovna.

Sbírky  
nevyčíslitelné hodnoty
Arcibiskupský zámek střeží 
umělecké sbírky nedozírné ceny 
čítající přes 130 tisíc položek. 
Obrazová výzdoba zámeckých 
sálů a především Zámecká 
obrazárna, druhá nejcennější 

v ČR, dopřeje setkání se světově uznávanými mistry. 
Lucas Cranach st., Paolo Veronese, Jan I Brueghel, Luca 
Giordano, Anthonis van Dyck – to jsou jen některá jména 
umělců, jejichž díla vás naplní obdivem. Nejznámějším 
a nejcennějším dílem sbírky je obraz benátského mistra 
Tiziana Vecellia, s názvem Apollo a Marsyas. Vzácná 
historická knihovna ukrývá a zpřístupňuje na 90 tisíc svazků 
všech žánrů. Unikátní je i sbírka hudebních rukopisů, jež 
zahrnuje například díla W. A. Mozarta, P. J. Vejvanovského, 
A. Pogliettiho, J. Haydna, nebo L. van Beethovena.

Historické kulisy zámku, zahrad 
a centra města lákají do Kroměříže 
filmaře z celého světa. Mnohé scény 
slavného oscarového filmu Amadeus 
od Miloše Formana se natáčely právě 
zde. Vznikl tady například také dánský 
snímek Královská aféra, francouzský 
seriál Napoleon s Gepardem Depar-
dieu, v poslední době remake slavné 
Angeliky, životopisný dokument 
o ruské carevně Kateřině Veliké nebo 
pokračování Dědictví s Bolkem Polív-
kou. Mnoho scén z náměstí a zahrad 
jste mohli spatřit i v seriálu Četnické 
humoresky. Dětem se zase vybaví 
krásná pohádka Peklo s princeznou.

Více jak 10 000 mincí

Zámek a slavný film Amadeus 



uniKáTní zAhrAdy 
památka UNESCo

Podzámecká zahrada
Založena byla již v roce 1509 a během 
několika staletí se proměnila ze zelinářské 
a ovocnářské zahrady na stylový krajinářský 
park. Zahrada o velkorysé rozloze 64 ha  
vás uchvátí nejen výsadbou 200 druhů  
vzácných stromů z různých částí světa,  
ale i vodními prvky, rybníky a drobnou  
architekturou romantických staveb.  
Po celý rok slouží k zastavení, načerpání 
nových sil, potěšení, občerstvení a relaxaci. 

Turistická Trasa UNESCo
Nejvýznamnější pamětihod-
nosti v Kroměříži propojuje 
turistická Trasa UNESCO 

s dlaždicemi s reliéfem městského loga 
umístěnými v dlažbě. Šipka v reliéfu ukazu-
je vždy směr ke Květné zahradě. Výchozím 
bodem je hlavní vstup do Podzámecké 
zahrady, odkud kolem vinných sklepů 
přes jedinou dochovanou městskou bránu 
směřujete ke vstupu do Arcibiskupského 
zámku. Odtud Pilařovou ulicí kolem kostelů  
sv. Mořice a sv. Jana Křtitele až ke Květné 
zahradě.

romantické stavby
Mezi pestrými záhony květin  
a zelenými labyrinty zurčí kašny 
a v samotném středu zahrady  
se nachází rotunda s jedinečnou 
uměleckou výzdobou a unikátním 
Foucaultovým kyvadlem. Jednou 
z atraktivních částí Květné zahrady je 
i 244 m dlouhá kolonáda se sochami 
antických bohů a dalších historických 
postav dávnověku. Stavba byla dle 
projektu Giovanni Pietro Tencally 
dokončena v roce 1671.

Jedinečná kombinace zámku a zahradní architektury Podzámecké a Květné zahrady  
vytváří jeden z nejvýznamnějších areálů tohoto druhu v Evropě. Unikátnost celého kom-
plexu byla důvodem k zapsání zahrad a zámku v Kroměříži na Seznam dědictví UNESCO.

20 000 letniček
Květnou zahradu tvoří dvě hlavní části – květnice 

s tvarovanými stěnami a broderiovými záhony 
a štěpnice s Jahodovými kopečky. Záhony před 

kolonádou v části květnice jsou každoročně osazo-
vány dvaceti tisíci rostlinami letniček, pěstovaných 

ve sklenících a pařeništích přímo v Květné zahradě.

Květná zahrada – české Versailles
Představuje vrcholné dílo evropského zahradního umění 17. století a přelomovou fázi 
vývoje mezi renesančními zahradami italskými a zahradami francouzskými barokně klasi-
cistního typu, jako je Versailles. Architektonická čistota a rozsah vytváří z Květné zahrady 
skvost, který nemá ve světě obdoby. 



w
w

w
.krom

eriz.eu

Vydalo město Kroměříž, 2014. Design a foto: m-ArK marketing a reklama s.r.o., archiv.

Spolupráca IC
 lokalít U

N
ESC

O
, Ružom

berok – K
rom

ěřížKroMěříž KULINářSKá
Kroměříž je synonymem dobrého 
jídla a pití. Dnes zde najdete 
hned tři minipivovary, které 
vaří řízné pivo v mnoha druzích 
a na jeho výrobu se můžete 
i podívat. V šestimetrové hloubce 
pod zámkem jsou zase rozsáh-
lé vinné sklepy, kterým v roce 
1345 král Karel IV. udělil výsadu 
vyrábět mešní víno. Tato tradice 
se zde uchovala až do dnešních 
dnů včetně možnosti prohlídek 
a ochutnávek. V Kroměříži jsou 
místní šéfkuchaři na své umění 
hrdí a jsou soutěživí. Každoročně 
pořádají prestižní gastrofestival, 
jehož návštěvu, pokud jste labuž-
níky, byste neměli vynechat.

KroMěříž SPorToVNí 
Kroměříž dnes nabízí nejen 
památky, architekturu a umě-
lecké sbírky, ale také výborné 
podmínky pro aktivní turistiku 
a sport. Hanácká rovina je 
rájem pro pěší turisty, cyklisty 
i  in-line bruslaře. Městem 
prochází Moravská dálková 
cyklotrasa č. 47, která spojuje 
na sever Kroměříž s Olomoucí.  
Směrem na jih je cyklostezka 
vedena nenáročným a bez-
pečným terénem podél řeky 

Moravy a Baťova kanálu až do Hodonína. Lákadlem jsou i neda-
leké Chřiby a Hostýnské vrchy, protkané hustou sítí značených 
turistických i cyklistických tras. Výlety do okolí je možné doplnit 
plaváním, tenisem nebo volejbalem a dalšími sportovními  
aktivitami.

KroMěříž ZážITKoVá
Naplánujte si i s dětmi výlet 
do Kroměříže a připomeňte si 
časy dávno minulé. Jedinečná 
prohlídka města s průvodci  
v dobových kostýmech v podání 
skupiny historického šermu  
Biskupští manové vám nabídne 
zajímavosti, které v běžných 
propagačních materiálech nena-
jdete, a budete svědky scének 
s výjevy z historie města. Dalším 
zážitkem nejen pro malé návštěv-
níky města je i letní hra Hledání 
pokladu biskupa Bruna. Atraktiv-
ní formou si připomenete historii 
mincovní ražby v Kroměříži a na-
konec se můžete stát na chvíli 
pregéřem a vyrazit si vlastní minci 
pomocí původní technologie.

KroMěříž, MěSTo 
TECHNICKýCH 
UNIKáTů
Co asi v Kroměříži nečekáte, 
jsou technické památky. 
Objevujte technické skvosty 
Kroměříže, z nichž některé 
se otevřely veřejnosti teprve 
nedávno. Připraveny jsou na-
příklad prohlídky protiatomo-
vého krytu, hvězdárny, areálu 
železničního depa a točny 
na vlakovém nádraží. Je to 
také biskupská mincovna 
a vodárna nebo Foucaultovo 
kyvadlo v Květné zahradě, 
které dokazuje otáčení Země 
kolem své osy. 

KroMěříž odPočINKoVá 
Hledáte-li klidnou oázu odpočin-
ku a únik z každodenního shonu, 
potom Kroměříž je tou správ-
nou volbou. Stinná podloubí, 
malebné uličky i stylové restau-
race a kavárny v centru města 
jsou přímo stvořené k relaxaci, 
stejně jako všudypřítomné parky 
a dětské koutky. Přímo z Kro-
měříže se vydejte na procházku 
po několika naučných stezkách, 
klid a pohodu určitě najdete 
i na Výstavišti Floria. Mimo vyhlá-
šené  zahradnické výstavy areál 
nabízí 6 cizokrajných okrasných 
zahrad, ve kterých návštěvníci 
mohou čerpat inspiraci a obdivo-
vat květinové plochy, vodopády 
i vzácné stromy.
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Turistické informační centrum Kroměříž
Velké náměstí 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
mobil: +420 777 671 116
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

Vydalo město Kroměříž v roce 2014.
Foto: m-ARK, archiv města, Bio Illusion.
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