


Malebné město plné zahrad označované někdy také jako Hanácké Atény je od 17. století 

kulturním centrem Hané a celé střední Moravy. Olomoučtí biskupové zde vybudovali 

reprezentativní letní rezidenci a přemístili sem část správy diecéze a velkou část svého 

bohatství. Arcibiskupský zámek je také společně s oběma zahradami – Květná zahrada, 

Podzámecká zahrada – zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Výlet 

do Kroměříže doporučujeme zejména těm, kdo svůj zážitek z mimořádných uměleckých 

památek rádi nechají doznít při procházce přírodou, nebo při pikniku mezi rozkvetlými 

květinovými záhony.

Doporučujeme   Arcibiskupské zahrady jsou společně se 

zámkem zapsány na Seznam světového 

přírodního a kulturního dědictví UNESCO

  Ve zdejší obrazárně se nachází slavné 

Tizianovo dílo Apollo a Marsyas

  Miloš Forman na zámku točil 

oscarový fi lm Amadeus

Kroměříž
DÉLKA

5 km
ČASOVÁ NÁROČNOST

1 den

ZAHRADY

Procházka mezi zahradami
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Jak se dostat do výchozího bodu

M
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Podzámecká zahrada © Alejš Motejl

1. Podzámecká zahrada

První zastávka na cestě od autobusového i vlakového nádraží. Můžete 

zde po cestě načerpat síly před dalším pokračováním za uměleckými 

památkami. Rozsáhlá zahrada rozkládající se na ploše šedesáti čtyř 

hektarů nabízí mnoho různých příležitostí k zábavě a relaxaci. Něko-

likrát byla zásadně přestavěna a na jednotlivá období zde najdete různé 

památky – Pompejskou kolonádu, Čínský pavilon, umělou zříceninu.

150 m

Arcibiskupský zámek © www.mesto-kromeriz.cz

Arcibiskupský zámek © www.mesto-kromeriz.cz

2. Arcibiskupský zámek

Kdysi letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou 

knihovnou a úchvatným Sněmovním sálem, považovaným za jeden 

z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice.

Současná podoba budovy pochází z let 1664 – 95, kdy byl zámek za 

biskupa Karla Lichtenštejna – Kastelkorna po třicetileté válce znovu 

vystavěn podle návrhů architekta Filiberta Luchese a Pietra Giovanni-

ho Tencally.

  Obrazová sbírka Olomouckého arcibiskupství patří 
k nejvýznamnějším v Evropě a nacházejí se v ní díla od gotiky 
až po pozdní baroko. Její významnější část najdete právě 
v Kroměříži v historických sálech a v galerii, druhá část je 
vystavena v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Kromě jiného 
vystavuje jeden z nejcennějších pokladů světového umění 
na českém území – Tizianův obraz Apollon a Marsyas.

  Otevírací doba všech objektů v areálu:
https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba
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250 m

Biskupská mincovna
© MěÚ Kroměříž biskupska mincovna

3. Biskupská mincovna

Od Arcibiskupského zámku si můžete odskočit k jedné z památek na 

dobu výsadního postavení olomouckých biskupů v českém království. 

Císař Rudolf II. obnovil zvláštní historické právo ražby biskupských 

mincí, které se razily od roku 1665 právě v kroměřížské mincovně. Dnes 

je poslední dochovanou mincovnou, kde můžete obdivovat vybrané 

exponáty z bohatých sbírek nebo si vlastnoručně vyrazit kopii patnác-

tikrejcarové mince biskupa Lichtensteina.

  Otevírací doba:
květen – září: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin

400 m

Mariánský sloup © www.vyletnicek.cz

4. Velké náměstí – Mariánský sloup

Dominantou Velkého náměstí je barokní Mariánský sloup, postavený 

z vděčnosti za skončení morové epidemie v roce 1680. Sloup je zdobený 

sochami Sv. Václava, Sv. Floriána, Sv. Rocha a Sv. Mořice a na vrcholu 

sloupu stojí pozlacená socha Panny Marie s dítětem.

320 m

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
© www.mesto-kromeriz.cz

5. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní kostel zasvěcený Panně Marii pochází z raného středověku, 

současnou raně barokní podobu získal v první polovině 18. století. Vel-

mi cenný je převážně barokní interiér, a to zejména bohatě vyřezávaný 

oltář Čtrnácti svatých pomocníků.

200 m

Riegrovo náměstí © www.turistika.cz

6. Riegrovo náměstí

Nejstarší kroměřížšské náměstí nese dnes jméno českého politika 

a učence Františka Ladislava Riegra, který ve městě bydlel v době 

zasedání říšského sněmu v letech 1848 – 1849. Najdete zde několik 

dochovaných architektonických památek – např. kostel Nanebevzetí 

Blahoslavené Panny Marie, budovu děkanství a za pozornost stojí také 

barokní kašna zejména sloup Nejsvětější Trojice z roku 1725
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250 m

Kostel sv. Jana Křtitele
© archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

7. Kostel sv. Jana Křtitele

Původní raně středověký špitální kostel johanitů věnoval koncem 17. 

století olomoucký biskup Lichtenstein řádu piaristů, který do Kroměří-

že uvedl v roce 1687. Kostel je dominantou církevní architektury města 

a patří k nejkrásnějším barokním chrámům na celé Moravě. Jeho umě-

lecky hodnotný interiér je prací předních umělců Moravy a Rakouska.

600 m

Schrattenbachova sýpka
© archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

8. Schrattenbachova sýpka

Cestou k vyhlášené Květné zahradě se zastavte alespoň pohledem na 

bývalé vrchnostenské sýpce, která již z dálky zaujme svou velikostí 

a barokním štítem. Stavbu dokončil v roce 1711 kardinál Schrattenbach 

podle plánů slavného stavitele G. P. Tencally.

200 m

Květná zahrada © Libor Sváček

Květná zahrada
© archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

9. Květná zahrada

Kroměřížská Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla 

nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. Přitom pů-

vodně vznikla na nehostinném bažinatém místě za hradbami města 

a to zásluhou biskupa Karla II. hraběte z Lichtenstein-Castelcornu. Její 

rozměry jsou monumentální a celek zaujme do detailů promyšleným 

spojením zahradní architektury se sochařstvím, malířstvím a umě-

leckým řemeslem do jednoho celku.

Kolonáda
Celkem 244 metrů dlouhá arkádová galerie z roku 1671 dostavěná podle 

projektu italského Giovanniho Pietra Tencally je vyzdobená 44 sochami 

s antickými motivy.

Ptáčnice
Zděná voliéra na ostrůvku uprostřed rozměrného bazénu, který býval 

rájem vodních ptáků, dnes opět obnovená i s opeřenci ve voliéře.
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  V blízkosti vstupu do 
historických zahrad je 
vybudována jedna novější, 
tzv. Edukační zahrada a místní 
srdečně zvou všechny nejen 
k její návštěvě, ale vyzývají 
je, aby s sebou vzali deky 
a piknikové koše a užili si 
chvíli odpočinku na trávě 
přímo mezi rozkvetlými 
květinovými záhony.

Rotunda
Centrální osmibokou stavbu najdete uprostřed zahrady v průsečíku hvěz-

dicově vedených cest. Je bohatě zdobena štukem, sochami a freskami s te-

matikou vodního živlu. V jejím středu upoutá vaši pozornost Foucaultovo 

kyvadlo zavěšené na 22,35 metrů dlouhé struně. Kyvadlo, instalované profe-

sorem kroměřížského gymnázia Františkem Nábělkem v roce 1908, je kopií 

podobného kyvadla z kopule pařížského Pantheonu od Leona J. B. Foucalta 

a jde o první a jde o první zařízení tohoto druhu na území českých zemí.

Králičí kopec
Uměle navršený kopeček protkaný králičími norami se sochou bohyně Diany 

na vrcholu stál v těchto místech již v 17. a 18. století. Po nedávné rekonstrukci 

jej můžete obdivovat v obnovené podobě včetně jeho králičích obyvatel.

 ًّ Informace pro návštěvníky: https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/
informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy/7870-kvetna-zahrada

Užitečné kontakty

Arcibiskupské vinné sklepy v Kroměříži: 
Tel: +420 573 321 408,

Adresa: Turistické informační centrum Kromě-

říž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, 

GPS: 49.2978514,17.3929283

Tip na ubytování
Hotel La Fresca: 
Tel: +420 573 335 404, Email: hotel@lafresca.cz,

Adresa: Velké náměstí 109/55, Kroměříž 767 01, 

GPS: 49.298295,17.3939741

Hotel a restaurant Octárna: 
Tel: +420 573 505 655, Email: hotel@octarna.cz,

Adresa: Tovačovského 318, Kroměříž 767 01, 

GPS: 49.2973536,17.3994188

Tip na restauraci
Radniční sklípek Kroměříž: 
Tel: +420 608 117 226, Email: info@rs-kromeriz.cz,

Adresa: Kovářská 20/2, Kroměříž 767 01, 

GPS: 49.29803,17.3927015

Hotel a restaurant Octárna: 
Tel: +420 573 505 655, Email: hotel@octarna.cz,

Adresa: Tovačovského 318, Kroměříž 767 01, 

GPS: 49.2973536,17.3994188

Černý orel: 
Tel: +420 573 332 769, Email: recepce@cerny-orel.eu,

Adresa: Velké náměstí 24/9, Kroměříž 767 01, 

GPS: 49.2983209,17.3923407

#VisitCZ 5@czechrepublic @VisitCZ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


