Kroměříž
kvetoucí
Jedinečnost Kroměříže
spočívá mimo jiné
v jejích parcích,
sadech, zahradách.
S květinami a zelení
se setkáte na každém
kroku.
www.vychodni-morava.cz/kromeriz
www.kromeriz.eu

Květná zahrada

Kroměřížské zahrady
Ty nejvzácnější zahrady – Květná a Podzámecká – jsou okouzlujícím dědictvím
předků, jehož význam daleko překračuje hranice naší země.
Květná zahrada – původně Libosad – představuje vrcholné dílo evropského
zahradního umění 17. století. Jedná se o přelomovou fázi vývoje mezi renesančními zahradami italskými a francouzskými zahradami barokně klasicistního typu, jako je například Versailles. Zahradu za městskými hradbami nechal císařskými architekty vybudovat biskup Karel II. Lichtenstein-Castelkorn.
Ornamentální květinové záhony, labyrinty zelených stěn, okrasné prvky,
rotunda s Foucaultovým kyvadlem a kolonáda vyzdobená sochami z antické
mytologie – to jsou ty nejvýraznější prvky této historicky a umělecky zachovalé kompozice, v Evropě ojedinělé.
Podzámecká zahrada bezprostředně přiléhá k Arcibiskupskému zámku. Ta
měnila svou tvář v chodu věků daleko častěji. Byla založena již v 16. století
jako zelinářská zahrada. Dnešní podobu krajinářského parku získala v 19.
století. Tehdejší olomoucký arcibiskup Ferdinand Maria Chotek a jeho dvorní
architekt Anton Arche proměnili zahradu v romantický přírodně-krajinářský
park. Naleznete v něm množství drobných staveb a objektů, zrcadlí se zde
vodní plochy a potůčky. Na více než 60 hektarech můžete obdivovat přes 200
druhů dřevin, odpočinete si v romantických altáncích.
Přijeďte se do Kroměříže inspirovat i poradit. Odborníci zde mají zázemí
v Národním centru zahradní kultury, drobní zahrádkáři získají inspiraci
na zahrádkářských a zahradnických výstavách FLORIA, které se zde několikrát do roka konají.

Inspiraci k putování po evropských skvostech
zahradní architektury v Kroměříži
a jejím okolí naleznete na další straně!

Velké náměstí

3 denní inspirativní program
Doporučený čas návštěvy: jaro – léto – podzim
1. den
Příjezd, ubytování, podvečerní procházka malebnými uličkami centra města
s možností využít kostýmované prohlídky města s názvem Tajemství staré
Kroměříže (v červenci a srpnu každý pátek večer).
2. den
Dopoledne prohlídka Květné zahrady – unikátu světového zahradního umění, který bývá přirovnáván k francouzských Versailles. Projděte se labyrinty
zelených stěn, obdivujte ornamentální květinové záhony, kašny, kolonádu
a rotundu.
Odpoledne vyčleňte k prohlídce Arcibiskupského zámku. Získáte tak obraz
o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů,
projdete si reprezentační sály zámku a z ochozu zámecké věže spatříte
Podzámeckou zahradu a historické jádro Kroměříže. Večer využijte aktuální
kulturní nabídku.
3. den
Dokončete poznání Arcibiskupského zámku prohlídkou sala terreny sestávající z trojice sálů a dvou grott (umělých jeskyní). Prozkoumejte zákoutí
Podzámecké zahrady, pobavte se v zoo koutku, vydejte se na romantickou
plavbu loďkou po Dlouhém rybníku.
Odpoledne se vydejte do zámeckých zahrad v okolí:
»» Buchlovice (37 km): zámecká zahrada a anglický park.
»» Lešná u Zlína (31 km): zámecký park s oblíbenou zoologickou zahradou.
»» Holešov (20 km): zámecký park se systémem vodních kanálů.

Zajímavost

Zahradnická výstava

DOPORUČUJEME
Vyberte si některou sezónní výstavu a objevte nové kroměřížské výstaviště FLORIA. Inspirujte se šesticí různých typů
ukázkových okrasných zahrad, které jsou zde vybudovány.

Kolonáda Květné zahrady neudrží žádné tajemství, a to díky akustickému
„kouzlu“ zvanému Dionýsovo ucho. Pokud budete na jednom konci kolonády
mluvit, bude posluchač na druhém konci kolonády, ve vzdálenosti 244 metrů, slyšet každé vaše slovo. Dejte si zde pozor na to, co říkáte!

Kolonáda Květné zahrady
Informace a kontakt
Pro bližší informace o turistické nabídce města Kroměříže se obracejte na Turistické informační centrum Kroměříž, Velké náměstí 115
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