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Arcibiskupský zámek

Kompaktní město
V roce 1664 se biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna ujal obnovy
města poničeného během 30leté války. Zřídil stavební úřad, povolal špičkové stavební mistry a realizoval velkolepý plán obnovy a zvelebení města.
Výsledkem je okouzlující a kompaktní město, ve kterém „není nikam daleko“.
Rozlohou i názvem Velké náměstí s kašnou a mariánským sloupem obklopují
měšťanské a kapitulní domy, které si do dnešního dne zachovaly raně barokní fasády a renesanční dispozice, a radnice sloužící stále svému původnímu
účelu.
Nepřehlédnutelnou dominantou historického centra je raně barokní
Arcibiskupský zámek a jeho věž, která patří k tajemným svědkům historie.
Obsahuje prvky gotiky, renesance a baroka a dosud je předmětem zkoumání.

Unikátní zahradní architektura
Zahrady a jejich architektura jsou skvostem Kroměříže. Podzámecká zahrada,
založená v roce 1509 jako zelinářská a ovocnářská zahrada, prodělala v 19.
století zásadní proměnu v romantický přírodně-krajinářský park s impozantní rozlohou 64 hektarů. Zasloužil se o ni olomoucký arcibiskup Ferdinand
Maria Chotek a jeho dvorní architekt Anton Arche. Zahradu osvěžují a ozvláštňují plochy vodních prvků – potoků a rybníků i řada romantických staveb napodobujících architekturu staveb čínských, řeckých či tichomořských.
Květná zahrada, ležící cca 1 km od zámku, je společným dílem architektů
Filiberta Lucheseho a Giovanni Pietro Tencally, kteří jí vdechli ducha starých
italských zahrad, ale také francouzského baroka, které známe z Versailles.
Architektonickými dominantami zahrady jsou rotunda a kolonáda, jejíž sochařská výzdoba čerpá náměty z antické mytologie. Ty doplňují zelené stěny,
labyrinty a ornamentální záhony.

Inspiraci pro Váš pobyt
v Kroměříži najdete na další straně!
Muzeum Kroměřížska

Třídenní inspirativní program
Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, podvečerní prohlídka centra města. Doporučujeme prohlídku Tajemství staré Kroměříže. Koná se v červenci a srpnu každý pátek
s kostýmovanými průvodci. V některém z pivovarů ochutnejte nepasterizované a nefiltrované místní pivo.
2. den
Navštivte sbírky Arcibiskupského zámku. Vystoupejte na jeho věž s vyhlídkou
na město a jeho okolí. Vydejte se na prohlídku pamětihodností a zajímavých
staveb. Ty propojuje turistická trasa UNESCO s originálním značením zabudovaným v městské dlažbě. Vede od Podzámecké ke Květné zahradě.
Mimo jiné na ní uvidíte:
»» historické Arcibiskupské vinné sklepy, založené v r. 1266,
»» Mlýnskou bránu,
»» novogotický kostel sv. Mořice, jehož historie sahá do r. 1262,
»» kostel sv. Jana Křtitele, považovaný za nejkrásnější barokní stavbu
na Moravě,
»» novorenesanční budovu Justiční školy.
Odpoledne se vydejte na prohlídku Květné zahrady a také areálu Octárna (bývalý františkánský klášter). Jsou zde k vidění mj. mozaikové lunety od Maxe
Švabinského původně určené pro výzdobu Národního divadla v Praze.
Večer věnujte odpočinku či zábavě v některém z hudebních klubů.
3. den
Dopoledne si prohlédněte sala terrenu a Podzámeckou zahradu. Po obědě se
vydejte do 30 km vzdáleného Zlína a poznejte jeho moderní „baťovský“ funkcionalismus. Navštivte multimediální expozici „14|15 Princip Baťa“ a seznamte
se s životem v Baťově městě, geniálním „baťovským“ přístupem k podnikání
a různorodými aktivitami, které Baťu a Zlín proslavily po celém světě.

Moderní tvář Kroměříže

Zajímavosti
V Kroměříži se narodil významný český architekt Karel Prager,
jenž navrhl například Novou scénu Národního divadla nebo budovu bývalého Federálního shromáždění (dnes část Národního
muzea) v Praze.
Ukázkou novodobé architektury je areál kroměřížské Psychiatrické nemocnice, kterou na 26 hektarech vystavěl na počátku
20. století významný moravský architekt Hubert Gessner v působivém secesním stylu.

DOPORUČUJEME
Prohlédněte si expozici Historie ukrytá pod dlažbou města.
Nachází se v historickém sklepení pod budovou č. p. 38
(vrchnostenský kapitulní dům) v sídle Muzea Kroměřížska
na Velkém náměstí. Prostřednictvím autentických archeologických nálezů a dobových předmětů nabízí zajímavý pohled
na život ve středověké Kroměříži.

Květná zahrada
Informace a kontakt
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