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Informační centrum poskytuje nejen 
informace o památkách v Kroměříži a okolí, 
ale také o ubytování, stravování a dalších 
turistických službách ve městě. Lze si zde 
zakoupit suvenýry, vstupenky na koncerty 
nebo jízdenky na vnitrostátní i mezinárodní 
linky různých společností. V informačním 

centru si cyklisté mohou dát kola do úschovny a zjistí informa-
ce o cyklotrasách v blízkém okolí i širším regionu. 

Město nazývané „Hanáckými Aténami“ bylo po staletí letním 
sídlem olomouckých biskupů a arcibiskupů. Arcibiskupský 
zámek a jeho unikátní zahrady, Podzámecká a Květná, jsou 
od roku 1998 zapsány na Seznamu UNESCO. Zámek (1) 
s bohatě zdobenými interiéry je oblíbeným místem filmařů 
(točil se zde např. Amadeus nebo nové zpracování Angeliky). 
Mimořádná je i knihovna, hudební archiv, rokokový Sněmovní 
sál a světoznámá obrazárna s díly významných evropských 
malířů 15.–18. století. Nejcennější je Tizianův obraz Apollo 
a Marsyas. www.zamek-kromeriz.cz

Květná zahrada (2) – představuje 
vrcholné dílo evropského zahradního 
umění 17. století a přelomovou fázi vývo-
je mezi renesančními zahradami italskými 
a zahradami francouzskými barokně kla-
sicistního typu, jako je například Versail-
les. Dominantou je 244 m dlouhá koloná-

da zdobená sochami a Rotunda s Foucaultovým kyvadlem.

Podzámecká zahrada (3) – původní 
okrasná a sentimentální zahrada byla  
v 19. století rozšířena a přeměněna na  
romantický park o rozloze 64 ha. Velkorysé 
výsadby stromů doplňují vodní plochy 
a drobná architektura. Dnes je zahrada mís-

tem klidu, odpočinku i poznání vyhledávaným nejen dospělý-
mi návštěvníky, ale díky zookoutku a zámecké oboře i dětmi.  

Arcibiskupské vinné sklepy (4)
Sklepy založil už v roce 1266 biskup Bruno  
ze Schauenburgu. Rozhodnutím krále 
Karla IV. z roku 1345 získaly právo vyrábět 
mešní víno podle vatikánských norem. Vína 
jsou přírodní, bez doslazování a chemic-
kých úprav, a zrají v dřevěných sudech, 

z nichž největší pojme více jak 19 tisíc litrů vína. Možnost 
prohlídek a ochutnávek. 

ZÁBAVA PRO VÁS – RUČNÍ RAŽBA MINCÍ
Historie ražby mincí v Kroměříži 
spadá do období 17. století, kdy 
císař Rudolf II. přinesl mincovní 
právo městu v listině udělené 
kardinálu Dietrichsteinovi. Největší 
věhlas kroměřížské mince získaly 
za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-
-Castelcorna. Právě on nechal v roce 
1665 vybudovat budovu mincovny, 
která je dnes poslední dochovanou 
mincovnou na Moravě. V následu-
jících letech prý dokonce mincovna 

produkovala větší množství mincí než císařská mincovna 
ve Vratislavi, což bylo trnem v oku císařskému dvoru. Biskup-
ské mince se v Kroměříži razily až do roku 1756. Vyzkoušejte 
si na vlastní kůži, jak vypadala ražba mincí v časech dávné 
slávy kroměřížské mincovny. Můžete se stát na chvíli pregé-
řem a vyrazit si vlastní patnáctikrejcar biskupa Lichtensteina, 
který se v roce 1694 v Kroměříži skutečně razil.

Důvtip a řemeslná zručnost našich 
předků stály za vznikem mnoha 
unikátních technických zařízení, 
která ještě dnes vzbuzují obdiv 
a uznání. Kroměřížské technické 
památky zůstávaly dlouho ve stínu 
těch kulturních a v ústraní čekaly 
na své znovuobjevení. Využijte 
jedinečné příležitosti a objevte 
technické skvosty Kroměříže, 
z nichž některé se vůbec poprvé 
otevírají veřejnosti. Zavítejte např. 
do dobře zachovalé Arcibiskupské 
vodárny (5) z přelomu 19. a 20. 
století. Zajišťovala vodu pro zámek, 
městské kašny, pivovar a kapitulní 
domy, fungovala až do roku 1963. 
Ujít si nenechte také Foucaulto-
vo kyvadlo (6) v Květné zahradě 
demonstrující otáčení planety Země 
kolem své osy, které je jedním ze 
čtyř kyvadel tohoto druhu na světě. 
Novinkou je protiatomový kryt (7) 
pod Knihovnou Kroměřížska, kde 
se můžete pokusit rozpohybovat 
filtrační zařízení a připomenout 
si signály varující před atomovým 
útokem. Na vlakovém nádraží 
v areálu lokomotivního depa (8) 
je pak připravena železniční výstava. 
V Muzeu Kroměřížska si prohléd-
něte Linduškův časostroj (14), 
k jehož největším záhadám patří 
roční kalendář s třináctým měsícem 
marsincem. V jediné dochované 
mincovně (9) na Moravě najdete 
nejvýznamnější sbírku církevních 
ražeb na světě hned po té ve Vati-
kánu. Za návštěvu stojí jistě i zdejší 
hvězdárna.

Kroměříž je také městem řady možností pro odpočinek, zába vu 
a sport. Ideálním místem pro koupání, plážo vý volejbal, volejbal, 
nohejbal i tenis je sportovně rekreační areál Bajda (16) 
v těsném soused ství zámku. Ve městě naleznete i motokárovou 
trať o délce 310 m, jezdeckou stáj, letiště s možností vyhlídko-
vých letů nebo nabídku plavby na lodičkách na Dlouhém rybníce 
v Podzámecké zahradě. Rádi vás přivítají třeba v krytém plavec-
kém bazénu (17), na zimním stadionu (18) nebo ve sportcen-
trech s nabídkou indoorových sportů a relaxace. 
www.kromeriz.eu, www.szmk.cz

Cyklisté či bruslaři mohou vyrazit 
po některé z cyklos tezek. Kroměříží 
prochází Moravská dálková cyklo-
trasa č. 47, vedoucí z Jeseníků až 
do Hodonína. Vydat se ale můžete 
i k přírodní rezervaci Záhlinické rybní-
ky nebo do nedalekého malebného 
pohoří Chřiby.

Kostel sv. Mořice (10)
první větu změňme:Kostel, který byl 
založen v polovině 13. století, byl 
zničen husitskými válkami. Nynější 
podoba chrámu odpovídá kompletní 
přestavbě z poloviny 19. století 
v pseudogotickém stylu. Ke kvalitní 
výbavě interiéru patří renesanční 
portál v sakristii i cínový náhrobek 
biskupa Leopolda Egkha.

Kostel sv. Jana Křtitele (11)
Byl postaven v letech 1737–1768 podle 
návrhu Ignáce Josefa Cyraniho z Boles- 
hausu jako vrchol barokního stavitel-
ství na Moravě. Oválná loď s bohatou 
freskovou výzdobou od J. J. Etgense je 
zaklenuta ve výšce 35 m.

Kostel Nanebevzetí P. Marie (12)
Nynější raně barokní podoba chrámu 
z 1. pol. 18. století zachovává část 
původní středověké věže. Kostel má 
hodnotný, převážně barokní interiér 
s jedinečným řezbářským dílem oltáře 
Čtrnácti svatých pomocníků.

Mlýnská brána (13)
byla součástí hradebního opevnění 
města a jde o poslední dochovanou 
městskou bránu. Druhé dvě, Vodní 
a Kovářská, byly zbořeny v letech 1855 
až 1857. Mlýnskou branou vedla cesta 
k vrchnostenským stavbám za městský-
mi hradbami, především k mincovně, 
mlýnu a pivovaru.

Muzeum Kroměřížska (14)
V původně renesanční budově 
z počátku 17. století s klenbami 
a portálem dnes sídlí muzeum. 
Stálými expozicemi jsou Památ-
ník Maxe Švabinského věnovaný 
životu a dílu českého malíře a kro-
měřížského rodáka, v historickém sklepení nová archeolo-
gicko-historická expozice Historie ukrytá pod dlažbou města 
a archeologicko-přírodovědná expozice Příroda a člověk. 

Radnice (15)
patří k nejvýznamnějším stavbám 
na Velkém náměstí a dodnes slouží 
svému původnímu účelu. Původně 
jednopatrová budova byla několikrát 
upravována a v polovině 19. století 
doplněna o druhé patro, balkon 
a dvouramenné schodiště. V obřadní 
síni je umístěna impozantní olejomal-
ba Maxe Švabinského Žně. 

KROMěřÍŽ

RELAxACE, SPORT, VOLNý ČASDALšÍ ZAJÍMAVÁ MÍSTA

UNIKÁTNÍ  
TEChNICKé PAMÁTKy

INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ 
SySTéM ve městě vás pomocí směro-
vek a informačních tabulí přehledně a nej-
kratší cestou zavede k vybraným cílům. 
Nejvýznamnější pamětihodnosti propojuje 
turistická Trasa UNESCO s originálním 
značením zabudovaným v dlažbě.

Turistické informační centrum
Velké nám. 115, Kroměříž
tel.: +420 573 321 408, mob.:+420 777 671 116
email: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

Otevírací doba: 
květen–září: po–pá: 9–18, so: 9–17, ne: 10–17, 
říjen–duben: po–pá: 9–17, so: 9–14, ne: zavřeno

Průvodce městemKroměříž


