Dobrotice

Ať už je to zámek, rozhledna, zřícenina hradu, synagoga anebo westernové městečko, se vším si hravě
poradily děti. A díky nim se také naladíte na kouzlo členité krajiny, která je královstvím lesů zvěře a ptáků
plných a lovcům cyklistických zážitků zaslíbeným. Historická města a malebné vesničky, kde jsou doma
Hanáci i Valaši, se na Kroměřížsku střídají s tichým majestátem lesů. Až tedy budete chtít s celou rodinou
MĚROVICE
vyrazit na výlet na kolech, svěřte výběr trasy svým ratolestem. Nejen že ony samy nejlépe vědí,
co je bude
NAD HANOU
bavit a zajímat, ale zároveň při pohledu na obrázky budou chtít zjistit, jestli jejich spolužáci nebo děti ze
STŘÍBRNICE
sousedních škol opravdu „trefili“ podobu onoho místa.
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V Občerstvení u sýpky v Kroměříži si
pochutnáte na jídle a pití anebo na
zmrzlině, příležitostně také na speBŘESTEK
cialitách z grilu
nebo udírny a tře5159
5050špekáčcích – to
ba i na opečených
NS Okolo
Buchlova
když se tu pořádají
speciální akce.
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klidném prostředí panuje roMendl Ski
dinná pohoda a zároveň se nabízí
mnoho možností k vyžití. Kde si
50
E50
zadovádět?
Na pískovišti s hrač5150
kami, BUCHLOVICE
domečkem, skluzavkou,
5151
prolézačkami, maringotkou,
tabulí
Sovín
na kreslení
Smraďavka- i minigolfem.5050
-Leopoldov
Občerstvení u sýpky
5153
Smraďavka
5151
Generála Svobody, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 602 573 308, www.developkm.cz

Putování s hřibem
Chřibákem po Chřibech
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CHŘIBY: ZELENÉ MOŘE LESŮ
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STUPAVA

Grunt
Galatík, Těšánky 80, 768 02 Zdounky
473
tel.: +420 607 978 107, info@gruntgalatik.cz
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www.gruntgalatik.cz
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je Grunt ideálním místem pro konání svateb. Je
5153
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nabízejícími nádherné scenérie a neopakovatelnou5150atmosféru.
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Košíkářské muzeum Morkovice
Nádražní 169, 768 33 Morkovice-Slížany
tel.: +420 724 085 110
kazikova@morkovice-slizany.cz
www.muzeummorkovice.webk.cz
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STŘÍLKY – sdružení pro
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zámekkromerizsko@mestokm.cz
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tel.: +420 720 937 488,
KOŽUŠICE
Střílky a okolí Střílek
www.region-kromerizsko.cz
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Cetechovice

Vůně proutí a šikovné ruce
Současné Košíkářské muzeum v Morkovicích navazuje
na tradici a historii košíkářství v regionu Kroměřížska.
Nachází se v jednom z nejstarších dochovaných domů
ve městě. Otevřeno bylo jako pocta všem košíkářským
mistrům z města a okolí, kteří pletli
a stále pletou kvalitní a hezké výrobky.
Exponáty do pozoruhodného muzea,
kde to voní proutím, zapůjčili občané
Morkovic-Slížan a jiných blízkých i vzdálených míst a také Muzeum Kroměřížska.

Rozhledna
Hotel5157Rusava
Modrá
Rusava 334, 768 41 Rusava, tel.: +420 777 794 700
recepce@hotelrusava.cz, www.hotelrusava.cz
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Rádi byste spali někde, kde je příroda na dosah? Co takhle
Hotel Rusava uprostřed krásné přírody Hostýnských vrchů?
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Hotel leží na křižovatce cyklistických a turistických tras a je
5014
ideálním východiskem pro výlety na kole či pěšky. Děti se
vyřádí na dětském hřišti, v herně či brouzdališti. K dispozici
je také bazén
KOŠÍKY i wellness, zahrát si můžete bowling nebo
tenis. Komfortní ubytování nabízí
Honzík a Barča
dvě hotelové budovy a nově
zrekonstruované chaty. Čisté
JANKOVICE
ovzduší, klid, příroda na dosah!
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O České republice existuje spousta
LITENČICE
knih ukazujících naši krajinu těmi
nejzajímavějšími pohledy. Edice
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zuje krásy naší vlasti
prostřednicKozojedsko
tvím snímků
plných emocí, které
vyzařují lásku fotografů k místům na nich
Strabišov-Oulehla
zvěčněných. V edici Čarovné Česko vám
takto postupně představíme všechny regiony Čech, Moravy a Slezska. A vy zjistíte,KUNKOVICE
že celé Česko je čarovné!
Hradisko
▪
518
CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz
a
NEMOCHOVICE
www.carovnecesko.cz
Větrný
Litav
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voní? Koňmi! Nachází se zde dvůr a hřebčín, stáje pro koně
5013 tu jezdecká škola, nabízející vynia krytá jízdárna. Funguje
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Česko je čarovné!
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HOŠTICE

ka

Základní umělecká škola Zdounky je nejmenší
školou svého druhu na Kroměřížsku. Kromě
hlavní budovy ve Zdounkách působí také na
pobočce v Koryčanech. Vyučují se zde obory
hudební a výtvarný. ZUŠ se ráda prezentuje
jako škola rodinného typu. Ve škole funguje
úspěšný žákovský dechový orchestr a akordeonový soubor. Obě tělesa se profilují ORLOVICE
širokým repertoárem. Víte, že žáci vyjíždějí
5029
také na přínosná soustředění? Výtvarný obor
usiluje o to, aby žáci dle svých schopností získali hlubší náhled na
Klín
▪
okolní svět a sebe sama a dokázali ho výtvarně vyjádřit.
448
Základní umělecká škola Zdounky
Náměstí 23, 768 02 Zdounky
tel.: +420 731 656 916, zuszdounky@zuszdounky.cz
www.zuszdounky.cz

jed

Základní umělecká škola Kroměříž
má čtyři obory – hudební, výtvarný,
taneční a literárně-dramatický.
Památkově chráněných barokních
domů, ve kterých se vyučuje, má hned
pět. Chcete znát zajímavost největšího
z nich? Po dvě století v něm býval
lichtenštejnský pěvecký chlapecký
seminář, tedy vlastně nejstarší hudební
škola ve střední Evropě. Posláním školy
Alena
je rozvíjet umělecké vlohy, ovlivňovat
žáky po stránce estetické, etické
a obohacovat jejich životy o nevšední zážitky.
Základní umělecká škola Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 331 479, zuskm@zuskm.cz, www.zuskm.cz
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Základní umělecká škola F. X. Richtera
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Mladé adepty podporuje a jejich vlohy rozvíjí Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem ve třech oborech – hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Byla založena
v roce 1948 a od té doby vede k umění děti nejen z Bystřice,
ale i okolních obcí. Škola sídlí
na náměstí v budově bývalé
fary. Navštěvuje ji šest set
žáků. Významným dílem přispívá ke kulturnímu životu.
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Zámek
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Bašnov

Jménem po hudebním skladateli Vitčice

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 380 372, zusbph@volny.cz, www.zusbph.cz
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V Kroměříži jsou na malé ploše soustředěny skvosty světového umění i architektury, kulturní a přírodní památky a také unikátní historické sbírky obrazů,
D49
mincí či hudebních děl, které tu nashromáždili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Měli zde své letní sídlo a zásadně ovlivnili vzhled i celkový význam města.
RACKOVÁ
Kroměříž je magicky osy, je jedním z pouhých čtyř kyvadel tohoto druhu jeho dnešní vzhled je barokní. Další barokní chrám,
tajemná a panuje v ní na světě. Sama Květná zahrada je výjimečná dobovou kostel sv. Jana Křtitele, svou dispozicí a tvarem průčelí
Zadní vrch
▪
423
architekturou svých sta- navazuje na vídeňský kostel sv. Petra. Raně gotický
výjimečná atmosféra.
á
ov
veb v čele s kolonádou, kostel sv. Mořice byl vypleněn husity a poškozen ve
Bývá právem nazývána
ck
Ra
Hřeben
▪
bohatou květinovou výz- třicetileté válce, konečnou podobu tak získal až po náHanáckými
Athénami.
400
Holý kopec
▪
Rozhodně si nenechte ujít
dobou a řadou vzácných sledujících opravách a přestavbách. Další dominantou
314
Na Strážné
návštěvu kroměřížských
dřevin. Máte rádi zvířata? města je pískovcový sloup Nejsvětější Trojice, který
památek, jimž dominuje
Pak si po prohlídce zámku dosahuje úctyhodných dvanácti metrů a který postavili
HOSTIŠOVÁ
Arcibiskupský zámek
nenechte ujít návštěvu kroměřížští měšťané na Riegrově náměstí z vděčnosti
Chlum
s nádhernými zahradami.
Podzámecké zahrady. po překonané epideHana
Zámek i Podzámecká
Její součástí je totiž mii moru roku 1715.
SAZOVICE
Lhotka
a Květná zahrada jsou
i zookoutek s opicemi, Pokud po prohlídce
papoušky i dalšími druhy památek zatoužíte po
od roku 1998 zapsány
Ra
ck
ptáků v čele s pávy, kteří odpočinku či procházna Seznamu světového
ov TEČOVICE
á
kulturního a přírodního
se pyšně volně procházejí ce, je pravým místem
438
Lukáš
dědictví UNESCO. Jejich
zahradou, která postu- Bágrák, rybník ležící
Alena
historie je nerozlučně pem let získala nynější Eva
nedaleko centra měsD55
ta. Nedaleko něj vede
spjata
s olomouckými arcibiskupy a jejich letními podobu krajinářského
OTROKOVICE
naučná stezka Hráza
pobyty. Co byste při prohlídce neměli vynechat? Na parku anglického typu.
a cyklostezka kolem
zámku najdete bohatě vyzdobené historické sály V někdejším sídle biskupů
49
s dobovým zařízením.
Kromě Sněmovního či Manského a arcibiskupů nemohou
řeky Moravy, kterou
ce
i
n
v
Dře určitě vidět i obrazovou galerii, která
sálu musíte
chybět ani ryze církevní
se dostanete až na
EV
55
4,
frekventovanou trasu
patří k nejvýznamnějším
galeriím v České republice. památky. Nad Kroměříží
M
M
o
or
ra
avdíla
vs významných evropských malířů od
tak vyčnívají věže hned tří
podél Baťova kanálu.
Představuje
a
ká
ŽLUTAVA
D55
s te
zka nejvýznamnější a nejcennější je
15. do 18. století, z nichž
monumentálních kostelů.
Město Kroměříž
díloNSTiziana
Vecelliho pojmenované Apollo a Marsyas. Římskokatolický farní
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
po Žlutavských
vyhlídkách
Další
důkaz mistrovství tvůrců kroměřížských pamá- kostel Nanebevzetí Panny
Turistické informační centrum
tek spatříte v rotundě Květné zahrady. Foucaultovo Marie pochází původně
tel.: +420 573 321 408, +420 777 671 116,
kyvadlo, které znázorňuje otáčení Země kolem své z doby raného středověku,
infocentrum@mestokm.cz, www.kromeriz.eu
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Tato cyklomapa je ale tak trochu jiná
4

MARTINICE

Poloha v mapě C1
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Ručně malovaná cyklomapa

6048

Do její tvorby jsme totiž zapojili ty nejlepší kreslíře a malíře
na světě – děti. A proč toto rozhodnutí? Odpověď je překvapivě jednoduchá. Ze zkušeností víme, že v ručně malovaných
mapách se děti orientují podstatně lépe než v těch klasických.
Proč by se tedy nemohly samy podílet na jejich konečné podobě? Ano, byli to právě žáci základních a základních uměleckých škol
z Kroměřížska, kteří nám s tvorbou mapy pomohli.
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Malé muzeum
kovářství 12

TOVAČOV

SMĚR

Připravte si kola, šlápněte do pedálů a hurá na výlet po Kroměřížsku! A nezapomeňte si do batůžku přibalit
naši cyklomapu. Není jen tak ledajaká, ale to poznáte okamžitě. Je to totiž mapa ručně malovaná, se všemi
značenými cyklotrasami a turistickými stezkami a k tomu všemu doplněná o krásné obrázky zajímavostí
a dominant, kterými Kroměřížsko doslova oplývá. Pokud jste už na svých výletech potkali naše malované mapy regionů nebo třeba i některou z nich vlastníte, pak jistě víte,
že jsou dílem zručných profesionálních malířů a že na jejich zadní
straně se vždycky dočtete mnoho zajímavého o obcích, městech
Plučisko
a turisty vyhledávaných místech v dané oblasti.
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Kolik různých odstínů barev znáte?
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Za starými chaloupkami i do mlýna
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Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 338 388, muzeum@muzeum-km.cz
www.muzeum-km.cz

MÍSTNÍ HISTORIE NENÍ ŽÁDNÁ NUDA!
STŘÍBRNICE
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SMĚR
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Rataje D1
Roštění B1–B2
Roštín E2
Rusava B2
Rymice B2
Skaštice C1
Slavkov pod
Hostýnem B2
Soběsuky D2
Střílky E2
Střížovice C2
Sulimov D2
Šelešovice D1–D2
Troubky-Zdislavice D1

Třebětice C2
Uhřice D1
Věžky D1
Vítonice A2
Vrbka D2
Zahnašovice B2–C2
Záříčí C1
Zástřizly E2
Zborovice D1
Zdounky D1–D2
Zlobice D1
Žalkovice C1
Žeranovice B2–B3

SMĚR

SMĚR

BOHUSLAVICE

Bz

SMĚR

BOHUSLAVICE

TURISTICKÁ
INFORMAČNÍ CENTRA
KROMĚŘÍŽ

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 321 408
e-mail: infocentrum@mestokm.cz
www.kromeriz.eu

Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz
www.bystriceph.cz

(poloha v mapě C1)

SMĚR

SMĚR

KYJOV

ká

Kunkovice E1
Kurovice C2
Kvasice C2
Kyselovice C1
Lechotice C3
Litenčice E1
Loukov A2
Lubná D2
Ludslavice C2
Lutopecny C1–D1
Martinice B2
Míškovice C2
Morkovice-Slížany D1–E1
Mrlínek A2
Němčice B1
Nítkovice E1
Nová Dědina D2
Osíčko A2
Pacetluky B2
Pačlavice E1
Počenice-Tetětice D1
Podhradní Lhota A2
Prasklice D1–E1
Pravčice C2
Prusinovice B2
Přílepy B2
Rajnochovice A3

SMĚR

LOVČICE

vs

Bařice-Velké Těšany D2
Bezměrov C1
Blazice A1
Bořenovice B2
Brusné B2
Břest C1
Bystřice pod
Hostýnem A2–B2
Cetechovice E2
Dřínov D1
Holešov B2
Honětice E1
Horní Lapač B2
Hoštice E1
Hulín C2
Chomýž B2
Chropyně C1
Chvalčov A2
Chvalnov-Lísky E1–E2
Jankovice B2
Jarohněvice D1
Karolín D2
Komárno A2
Koryčany F2
Kostelany D2
Kostelec u Holešova B1
Kroměříž C1

BUKOVANY

Klárka, 10 let

HOLEŠOV
(poloha v mapě B2)

nám. F. X. Richtera 190, 769 01 Holešov
tel.: +420 571 160 880
e-mail: info@mks-holesov.cz
mic@mks-holesov.cz
www.holesov.info

Hlavní veřejné akce jsou zveřejněny na www.kct.cz,
místní akce na vývěskách místních turistů. Pojďte
do přírody s turistickým kolektivem, je to veselejší.

HULÍN

(poloha v mapě C2)

Žeranovice – kaplička B2–B3
Bařice-Velké Těšany – rybník D2

Adriana, 10 let

nám. Míru 123, 768 24 Hulín
tel.: +420 735 708 266
e-mail: infocentrumhulin@mkchulin.cz
www.hulin.cz

Vítonice – kostel sv. Cyrila a Metoděje A2

Kuba,
13 let

Troubky-Zdislavice – kaplička D1

Příliv pozitivní energie na vás čeká i v Kurovickém lomu, kde si v létě užijete naprosto dokonalé koupání v přírodě! Kromě toho se tady nachází
i Api centrum, kde spolu s rodiči můžete absolvovat apiterapii, což je
léčba pomocí včel a jejich produktů. Navíc tady zjistíte, že nejen med
nebo třeba propolis, ale i dýchání včelího vzduchu a dokonce i včelí
bodnutí může být lékem. A vy, kteří se zajímáte o přírodu, byste neměli
vynechat návštěvu zdejšího nového Ekologického centra s vyhlídkou.

NA DIVOKÝ ZÁPAD I NA LYŽE
A teď hurá na Divoký
Maruška
západ! Co by kamenem
dohodil,
jižně od Kroměříže
v Kostelanech, přímo
v srdci přírodního
parku Chřiby, stačí sesednout z kola
a rázem se ocitnete
na Divokém západě
a setkáte se s místními cowboys. Přijměte
bez váhání pozvání
31 Westernové městečko Kostelany D2
na projížďku napříč
rančem a do westernového městečka. Adrenalin bude stoupat
a fantazii se meze nekladou. Pořádají se tu i vyjížďky na koni, to
kdybyste chtěli svůj dopravní prostředek na chvilku vyměnit…
Kolo je kolo. Ale vězte, že Kroměřížsko je protkáno také lákavými
turistickými stezkami. A také běžkařskými tratěmi. Nachází se tu
i Ski areál Rusava v hostýnských horách – lyžařské středisko s pětadvacetiletou tradicí. Díky osvětlení se v něm lyžuje až do pozdních večerních hodin. A bezva lyžovačka na vás čeká i v lyžařských
areálech na Trojáku a Tesáku.
Zastávku, kterou ocení spíš dospělí, si můžete udělat v záhlinickém pivovaru. Už od svého vzniku v roce 1895 nejenže proslul výrobou zajímavého pivního moku, ale stal se také vyhledávaným
centrem společenského dění městečka Záhlinic.
Poznávání Kroměřížska zdaleka Lenka
nekončí. Občas vás kolo doveze na místo, které se na první
pohled sice nejeví jako ideální
k návštěvě, o to víc vás ovšem
mile překvapí. V případě barokního hřbitova ve Střílkách pusťte
všechny nepříjemné pochybnosti
z hlavy a vydejte se na jeho průzkum. Je totiž unikátním skvostem, kde silně pocítíte mocné
kouzlo baroka. Jeho součástí je
nádherná kaple a sochy, z nichž
každá skrývá nějaký jinotaj. Jinde
na světě byste něco podobného
hledali marně. Velkolepost hřbitova pochopíte, když se po něm
projdete a budete bedlivě pozorovat a luštit detaily stavební
17 Barokní hřbitov Střílky E2
i sochařské výzdoby.

UNIKÁT: ŠACHOVA SYNAGOGA
Kroměřížsko je plné dochovaných židovských památek. Jmenujme
alespoň jednu významnou za všechny: renesanční Šachovu synagogu v Holešově. Společně s holešovským židovským hřbitovem
patří mezi nejcennější židovské památky v Čechách. Pochází ze
16. století a dnes už je jedinou dochovanou synagogou takzvaného polského typu.
Z toho důvodu je
nejen českým, ale
i světovým unikátem. Nese jméno
významného rabína Sabbatai ben
Meir Kohena zvaného Šach. V dnešní době je v ženské
galerii i v bývalé židovské škole umísVerča
těna expozice Židé
19 Šachova synagoga – Holešov B2
a Morava, seznamující návštěvníky s historií Židů na Moravě od nejstarších zmínek
až po druhou světovou válku.
Dopřejte si výhled! Odkud? Z některé z mnoha zdejších rozhleden. Tu s názvem Kelčský Javorník na stejnojmenném nejvyšším
vrcholu Hostýnských vrchů už znáte. Další nese
jméno Zdenička – to podle
maminky stavitele Zdeňky
Galatíkové. Z její zastřešené
plošiny se naskýtá výhled
na pohoří Chřiby i další rozhlednu Brdo. Ta je kamenná
a stojí na nejvyšším místě
Chřibů. Za dobré viditelnosti
z ní dohlédnete až na Malou
Fatru, Roháče, Jeseníky
a pochopitelně na bližší
Hostýnské vrchy a Beskydy.
Další rozhledny stojí
v Lebedově či ve Chvalčově.
Verunka
V Chropyni vznikla ornitolo- 29 Rozhledna Kelčský Javorník –
Rajnochovice A2
gická pozorovatelna.
Připravit, ke startu, pozor, teď! Poznávání Kroměřížska může začít.
Ať už vás kolo zaveze kamkoliv, jedno je jisté: kraj vás rozhodně
nezklame. Prožijete v něm krásné chvíle a odvezete si spoustu příjemných zážitků, které budete chtít prožívat znovu a zvonu. Tak
šťastnou cestu!

Klub českých turistů
KČT je jedním z nejstarších českých
spolků, který u nás
působí nepřetržitě od
roku 1888, tedy 134 let. Odbory KČT
působí ve všech krajích, v mnoha
městech a obcích. Odbory organizují otevřené turistické
akce pro veřejnost různého zaměření (pěší, cyklo,
lyže a další) a různé obtížnosti (trasy od 10 km). Speciální
akce jsou určeny pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro
zdravotně postižené.

(poloha v mapě A2–B2)

Denisa, 10 let
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právě jste otevřeli jedinečnou mapu, která vám tento
region představí nejen dětskýma očima. Prolíná se zde
kultura hanácká s valašskou, se svojí noblesou, pýchou,
hrdostí a temperamentem, který zažijete na vlastní
kůži. A věřte, že vím, o čem mluvím. 😊 Čeká zde na
vás mnoho krásných míst, která vám prostě vezmou
dech. Projedete se slavnými Hanáckými Athénami,
nahlédnete do francouzských zahrad, vyšlápnete na
magické poutní místo, prohlédnete si židovské památky, užijete si nezapomenutelné výhledy na čistou přírodu Chřibů či Hostýnských vrchů a mnohem více. Jsem
přesvědčena, že si zde každý najde to své a z regionu
Kroměřížska si odnese krásné vzpomínky na navštívená místa. Děkuji všem, kteří se na přípravě této mapy
podíleli, a děkuji za nezapomenutelnou spolupráci.
Mapě i samotnému Kroměřížsku přeji spoustu spokojených turistů a mnoho radosti a společných zážitků.

Muzeum Kroměřížska zve nejen do stálých expozic a na dočasné výstavy, ale i do Muzea v přírodě Rymice, kde si prohlédnete původní chaloupky s doškovými střechami a dozvíte se mnoho zajímavostí o životě a práci našich předků.
Součástí areálu je i tvrz, kterou vlastnil slavný vojevůdce
Albrecht z Valdštejna. Lákalo by
vás podívat se do větrného mlýna? Tak nezapomeňte navštívit
Velké Těšany, tamní větrný mlýn
je národní kulturní památka.
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SLAVKOV U BRNA
KYJOV
KYJOVšich předků. Navštívit
Záhlinice – rybníky C2
kraje, kde jsou Hanáci i Valaši doma. Poznejte decentní
mo kam. Zoufalý král se vydal za starým pousLukáš, 10 let
Kroměřížsku se histo- můžete kovárnu, sedtevníkem a prosil o radu, kde své milé hledat.
a zároveň magicky tajemnou Kroměříž s arcibiskupskou rická města střídají s tichým majestátem lesů a v nich ukrytých skvostů lářskou dílnu i větrný 11 Muzeum v přírodě Rymice B2
Namísto toho se ovšem dozvěděl, že není
historií, kde panuje jedinečná atmosféra, Bystřici pod a svědků dávné i nedávné historie – třeba v podobě zřícenin anebo mlýn. Součástí areálu je také renesanční tvrz s hospodářským dvohoden své drahé manželky, ba ani syna,
Hostýnem coby hlavní město ohýbaného nábytku, Holešov zbytků původně zamýšlené dálnice, která tudy měla procházet, ale rem, kterou vlastnil slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna.
jenž se zrodil v poli moravském k tomu,
se zámkem, další zámky a zříceniny, rozhledny, westernové neprochází. Zelené moře místních lesů tak nebylo nikterak narušeno.
aby zemi hlídal a chránil od všeho zléV Holešově se z vás staměstečko a mnoho dalších jedinečných atraktivních cílů. Chřiby jsou nejčlenitějším a nejvyšším územím středomoravských
ho. A pokud jednou bude
nou kováři – to když
Mirek, 11 let
jeho rodná Morava nebo
Na Kroměřížsku se vám bude líbit!
Karpat. Jsou územím lesů, zvěře i ptáků. A také územím zaslíbeným
zavítáte na prohlídku
lid v ohrožení, teprve tehdy
pro lovce cyklistických zážitků. Pronikněte hluboko do jejich nedoexpozice Malého muATHÉNY JSOU I NA HANÉ!
se objeví a svou milovanou
zírně rozsáhlých lesů a prozkoumejte celou evropsky významnou
zea kovářství v zámeczemi osvobodí.
ké Zemanově kovárně.
Kde jinde začít putování po krásném Kroměřížsku než v samotné a možná i tak trochu zapomenutou lokalitu. Chřiby nejsou vysoké
a jsou pomyslně schované ve stínu mnohem slavnějších kolegů.
Vedle zámku stávala již
Kroměříži!
Na
malé
ploše
jsou
v
ní
soustředěny
skvosty
světového
ZÁMEK HOLEŠOV
v 16. století. Expozice
umění, architektury, kulturní a přírodní památky i unikátní sbírky, Mají však neuvěřitelné kouzlo. Spíš než špičaté vrcholky tu spatPosledním hraběcím rodem, který vládl na holešovském panství, byli Bruntálští z Vrbna.
se skládá ze tří částí.
které tu nashromáždili olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Měli říte dlouhé travnaté louky a bohaté lesy. Jízda na kole je tu proto
Vynikali vysokým vzděláním a zálibou v hudbě, divadle, literatuře, lovu nebo chovu koní.
Objevíte je všechny?
zde své letní sídlo a zásadně ovlivnili vzhled i celkový význam města. jedna radost! Na úpatí si chřibské vrcholky chovají vesničky a malá
Zdeněk
V zadní části zámku dokonce obnovili oboru, v níž krom běžné vysoké zvěře chovali třeba
městečka, ve kterých se rozhodně vyplatí sesednout z kola a nasát
Začněte původní díl12 Malé muzeum kovářství – Holešov B2
pštrosy nebo zubry.
nou s dochovanou tajVíte, jak se městu někdy přezdívá? Hanácké Athény. Dominuje mu jejich jedinečnou atmosféru.
Povídá se, že ač měli Bruntálští z Vrbna rádi všechna zvířata, některá z nich jim občas škodila.
nou chodbou, poté přejděte k ukázkám kovářského řemesla a na
Arcibiskupský zámek s krásnými zahradami. Interiéry leckomu vezJeden hrabě si zvlášť oblíbil světlého, téměř bílého jelena. Ten za pánem chodil jako pejzávěr nahlédněte do obytného stavení kováře.
mou dech. V zámku se ukrývá obrazová galerie s díly významných V Chřibech je hračsek, a tak mohl volně pobíhat i v přední části parku. Jenže co se nestalo! Jelen sice miloval
evropských malířů od 15. do 18. století. Nechte se svést uměním ka narazit na místa,
pana hraběte, ale na ostatní lidi byl zlý. Když uviděl cizího člověka, výhrůžně sklonil hlavu,
a poznejte třeba zdejší nejvýznamnější dílo, za které je považován která se dotknou
Umění zručných mistrů košíkářů na Kroměřížsku je věnováno
zafuněl a už se na něj hnal! Báli se jej nejen sloužící či zahradníci, ale i členové hraběcí rodiobraz Apollo a Marsyas od Tiziana Vecelliho. Celý komplex zámku vašeho srdce. Dost
Košíkářské muzeum v Morkovicích. Zaujal vás i dům, ve kterém
ny. Tuze prosili pana hraběte, aby nechal zlé zvíře zastřelit nebo jej alespoň někam zavřel.
a jedinečných zahrad s romantickými pavilony, zákoutími, altány možná se tak staje umístěno? Není se čemu divit! Jde o jeden z nejstarších a nejHrabě ovšem proseb nedbal. Dál nechal jelena pobíhat po celém zámeckém parku. Jednoho
a rybníky, které ho obklopují a ve kterých se můžete toulat klidně ne ve chvíli, kdy
hezčích dochovaných domů ve městě. Současné muzeum bylo
dne se nad Holešovem spustila velká
celý den, je zapsán na Seznamu světového a kulturního dědictví budete stát mezi
otevřeno jako pocta všem košíkářským mistrům z města i okolí,
vichřice. Koruny stromů se větrem
kamennými věžemi
UNESCO. Kroměříž je tak skutečně světová.
kteří pletli a pletou nejkvalitnější výrobky na světě. Exponáty do
ohýbaly, burácely hromy, blýskalo
Cimburku, až se vymuzea zapůjčili Muzeum Kroměřížska a samotní občané Morkovicse, zvěř v oboře se vyděšeně choulila
šplháte
na
rozhled-Slížan a jiných blízkých i vzdálených obcí.
Další jedinečné dílo spatk sobě ukrytá v houštinách, ale velnu
Brdo
anebo
až
Návštěvu Muzea Kroměřížska, založeného už
Vilda, 12 let
říte v rotundě v Květné
ký zlý jelen neohroženě pobíhal parse
zatouláte
po
zaroku 1933, které svým odborným zaměřením
zahradě, známé také jako
kem. Nejmilejší dcera pana hraběte
pomenutých místpřesahuje hranice regionu, byste si také neLibosad. Jaké? Foucaultovo
se zrovna vracela ze schůzky se svým
Alča
ních
stezkách.
Při
měli nechat ujít. Má novou stálou expozici,
kyvadlo, znázorňující otá26 Rozhledna Brdo – Roštín E2
milým. Jelen ji okamžitě spatřil, roztoulkách
s
jasným
která je elegantní a interaktivní a seznáčení Země kolem své osy.
běhl se proti dívce a prudce vrazil pacílem
i
těch
naslepo
dobře
poznáte
duši
místní
krajiny,
která
vás
mí vás se sto lety rozkvětu malého, zato
Pochlubit se může i tím,
rohy do jejího těla. Zvíře hrdě stálo
vřele
přivítá
náručí
lesů,
polí
a
horských
luk.
však velmi významného města.
že je jedním z pouhých
nad bezvládným tělem mladé ženy.
čtyř kyvadel tohoto druNajednou se ozval výstřel a mohutný
Zřícenina hradu Cimburk poblíž vyhledávaných a důležitých Jste nadšenci do filmu? Pak neváhejhu na světě. Existuje-li Foucaultovo kyvadlo C1
Johanka
bílý jelen se sesunul vedle dívky. To
Koryčan může připomínat jordánskou Petru. Proč? Díky tomu, že te a vstupte do Film Legends Musea
místo, které při návštěAlča, 9 let
hrabě pomstil své nejmilejší dítě.
3 Zámek Holešov B2
vě Kroměříže nelze vynechat, tak je to právě Arcibiskupský zámek kamenné trosky starobylého paláce mají okrově žlutou a místy také v Kroměříži. Je magickým místem, kde se
s Podzámeckou zahradou, které nikdo neřekne jinak než Podzámka. lehce narůžovělou barvu. Cimburk opředený tajemnými příběhy potkávají filmové legendy. Zve na prohlídSVATÝ HOSTÝN
Rozkládá se na úctyhodných 64 hektarech pozemků, které se táhnou byl v pustých lesích pravděpodobně vystavěn někdy ve 14. století ku soch, figurek a replik, jejichž úroveň deStařečkovi Sadilovi jednou pozdě večer kdosi zaklepal na dveře chalupy. Byl to jakýsi vysoký cizí
pánem Bernardem z Cimburka. V dobách vládnutí českého krále tailů vám vezme dech. Rázem se ocitnete
od řeky Moravy až po honosnou zámeckou budovu.
mužský, oděný do černého hávu. Cizinec od stařečka potřeboval, aby jej doprovodil na Hostýn.
Jana Lucemburského na něm čeští a moravští rytíři zažili nejeden ve světě nejslavnějších filmových, komik- 15 Film Legends Museum
KŘÍŽEM KRÁŽEM PO STOPÁCH HISTORIE
Ten se tuze divil, co tam budou dělat, navíc pozdě v noci. Temný muž však Sadilovi slíbil, že
slavný lov a následnou hostinu. Než se stal majestátní působivou sových a pohádkových hrdinů.
– Kroměříž C2
když s ním půjde, nebude toho litovat. Dědoušek se sice stále všelijak vymlouval, na Hostýn
zříceninou, valila se přes něj historie v podobě husitů, uherských
A kam to bude dál? Možností je celá spousta, stačí si vybrat. Velice
se mu nikterak nechtělo, ale když mu došlo, že muž bude nejspíš černokněžník, nazul si
hord, Švédů i Turků při jejich vpádech na Moravu. Zbytky štítové Když na to přijde, na Kroměřížsku se můžete cítit i tak trochu jako
oblíbené jsou procházky kolem Záhlinických rybníků. Možná víte,
boty, vzal do ruky hůl a vydali se na cestu. Vždyť černokněžníci nejen že znají různá kouzzdi a k ní navazující fragment válcové věže se dochovaly také z pů- v Holandsku. Anebo jako v Německu. Stačí trochu přimhouřit oko
že tady najdete největší množství vodního ptactva na celé Moravě.
la a dovedou létat v povětří, vědí také vše o pokladech v podzemí! Cesta na Hostýn byla
vodního hradního paláce Střílky. Do dnešních dnů z něj zbyla další a zadívat se na větrný mlýn
Tušili jste ale, že ty rybníky byly vybudované už ve 14. století? Jen si
dlouhá a cizinec po celou dobu neřekl jediného slůvka. Stařeček rovněž mlčel, jen sem tam
z chřibských tajuplných zřícenin. Objevit dále můžete také třeba ve Velkých Těšanech. Jedná se
to představte – už sedm set let voda z říček Rusavy a Mojeny promuže po očku pozoroval. Když došli na kopec, zastavili se u jednoho keře. Černokněžník
pozůstatky hradu Kasařov.
o „větřák“ německého typu,
téká těmito rybníky, než se promísí s vodou v řece Moravě… Ještě
poklekl na zem, přičemž keř oběma rukama požehnal. V tu ránu se objevila černá díra,
tedy vytvořený ze dřeva,
dál do historie nahlédnete jen kousek odsud – v Kurovicích. Kostel
ZÁMECKÁ
PANÍ
NEBO
ZÁMECKÝ
PÁN
za níž se černala jakási chodkterý se dá celý otáčet okolo
sv. Kunhuty poznáte
16 Poutní areál Sv. Hostýn – Chvalčov A2
ba, ze které vycházel chlad.
své osy podle směru větru.
na první pohled podle Jsou vám spíše než podmanivé zříceniny bližší pohodlné a pohádkově
Temný muž Sadila pobízel, ať
Jeho počátky sahají až
opravdu dost výrazné působící zámky? Pak budete na Kroměřížsku ve svém živlu. Počátkem
do díry vleze, donese vše, co
do roku 1830 a dnes je
špičaté věže. Ten pravý 17. století zde byl v duchu manýrismu postaven zámek Chropyně.
najde a rozdělí se na polovic.
coby památka přístupný
poklad se ale skrývá Chlubí se skvostnými interiéry i rytířským sálem s rozsáhlou sbírkou
Když se stařec stále k ničemu
široké veřejnosti.
kousek za kostelem, zbraní. Je to právě zámek Chropyně, který bývá označován za záneměl, zakaboněný černokněža to kurovická tvrz, kte- mek krále Ječmínka. Ochránce Moravy měl podle pověsti svůj domov
Simona, 10 let
ník jej popadl a do díry strčil.
32 Větrný mlýn Velké Těšany –
ré se někdy říká i hrad. právě tady. Údajně spí v zámku v Chropyni v Ječmínkově sále v noze
Bařice-Velké Těšany D2
Sadil posbíral všechny své síly,
Je to unikátně docho- stále prostřeného stolu. Vydejte se na prohlídku a přesvědčte se na
vytrhl se a vzal nohy na rameAdéla vané panské sídlo, ktevlastní oči, jak se věci mají. Kromě toho zámek připomíná také život KROMĚŘÍŽ ODPOČINKOVĚ A ZÁBAVNĚ
4 Zámek Bystřice pod Hostýnem A2
na. Zběsilým tempem uháněl
ré je národní kulturní a dílo chropyňského rodáka a malíře Emila Filly.
zpátky domů. Ještě mnohokrát
Vraťme se ještě jednou do Kroměříže, tentokrát za prozkoumáním
památkou. A vy, kteří se zajímáte o stavební slohy, byste tady mohli
za život si na tu zvláštní cestu
krásně porovnat všechny rozdíly mezi gotikou, renesancí či barokem. Méně zvučného jména, ovšem neméně zajímavými jsou zámky ve dalších místních zajímavostí a atrakcí. Chcete-li porozumět hvězvzpomněl a vrtalo mu v hlavě,
Tvrz, nebo chcete-li hrad, se otevírá několikrát do roka během růz- Zdislavicích, Věžkách či Přílepech. Vystavěny byly na místě původ- dám, navštivte místní hvězdárnu. Populárně-vědecká astronomie
co tam asi bylo za bohatství.
ních tvrzí. V zám- má v Kroměříži bohatou tradici sahající až druhé poloviny 19. stoných akcí. Pravidelnou otvírací dobu však má zámek v Bystřici pod
Škoda že se tenkrát tolik bál…
ku ve Zdislavicích letí. Současná budova pochází z druhé poloviny 20. století a je v ní
Alenka, 9 let
Hostýnem, který může být vaším dalším cílem. Zvenčí vypadá docela
se roku 1830 na- umístěn mimo jiné dalekohled z původní Šilerovy hvězdárny, který
nenápadně.
A
přitom
toho
tolik
pamatuje!
Jeho
nejstarší
část
pochází
ZŘÍCENINA HRADU CIMBURK
rodila spisovatel- svému účelu slouží doposud.
z 15. století a na ni se postupně nabalovaly další přístavby. Návštěva
Věděli byste, podle čeho dostal tento hrad, vystavěný v době gotické, své jméno? Je to
ka Marie Ebnerzámku je tedy vynikajícím doplňkem k výuce o historických stavebpodle cimbuří, kterým byly zakončeny jeho hradby. Říká se, že se jej v polovině patnácté-Eschenbachová. Nuda? Nechce se věřit… ale kdyby náhodou: pořádnou dávku adreních slozích. A také o slavných osobnostech, protože kromě rodu
ho století zmocnil mocný loupeživý rytíř Jaroslav z Lomnice se svou hrůzostrašnou tlupou
Svůj život prožila nalinu si můžete dopřát v kroměřížském Dětském světě – světě
Loudonů, kteří proslavili Bystřici originálním ohýbaným nábytkem,
dobrodruhů, kteří plenili celé okolí.
částečně právě plném zábavy pro celou rodinu. Vyrazte do světa plného atrakcí,
tady svého času pobýval i sám císař František Josef I.
tady a částečně odkud si malí i velcí odnesou vzpomínky, na které se jen tak nezaTuze rádi přepadávali také kupce na nedaleké obchodní cestě vedoucí k Brnu. V té době navíc
zrovna na celém území Moravy panovalo bezvládí, které se projevovalo také tím, že soudy
ve Vídni, kde si pomíná. A to za každého počasí! Těšit se můžete na lanový svět,
Na rozmezí Hané a Valašska leží město Holešov. I to se může
nesoudily a úřady nevydávaly listiny se soupisem majetku. Jaroslav z Lomnice neváhal plně
pochlubit raně barokním zámkem a úchvatnými zahradami.
díky svému pů- trampolínové centrum, skatepark, chill out zónu, domácí bistro, naBezpochyby je jedním z nejhonosnějších sídel regionu. I když jsou
využít této situace. Pomocí svých loupeživých kumpánů shromažďoval velké množství peněz,
vodu a způsobu fukovací atrakce, lezeckou stěnu, herní simulátory a mnoho dalšího.
jeho sály bez mobiliáře, jistě vás zaujme svým poutavým příbědrahých kamenů a vzácných předmětů, které následně bujaře prohýřil v divokých pijatykách.
tvorby získala
Václav, 9 let
Zámek Přílepy B2
hem, nádhernými stropními
Po čase ovšem loupežníkům nastaly krušné chvíle. Všichni pocestní se začali Cimburku již
přezdívku rakous- Chcete se raději trochu zklidnit a odpočinout si? Nebo po tom touží
malbami, bohatou štukovou
zdaleka vyhýbat. Hradní pán Jaroslav nervózně procházel komnatami svého sídla. Co dělat,
ká Božena Němcová. V zámku Věžky se dnes pořádají každoroční vaši rodiče? Pak zajeďte do Egypta. Vlastně, pardon, za pyramidami
výzdobou i jedinečnou atkdyž není za co pít? Jednoho dne za ním přišel jeden z pavýstavy květin a jiných zahrádkářských výrobků. Zámek Přílepy bý- už se nemusí jezdit do Egypta. Malá a velká relaxační pyramida
mosférou. Čtyři křídla bacholků s radostnou novinou. Pod hradem budou projíždět
val v držení hrabat rodu Seilernů. Hraběnka Terezie Seilernová zde vznikly také v Postoupkách u Kroměříže. Pyramida pomáhá s léčrokního zámku se prolínají
vozy plně naložené cennými předměty! Loupeživá chátra
údajně pobývala jen s jedinou komornou a kočím, který ji denně až
bou těla a posilou ducha a spis parkem, který dává tušit,
byla v tu ránu připravena a jala se vyhlížet vozy překypudo roku 1948 vozil v kočáře do kostela.
rituálně duchovní stránky.
že se jedná o velkolepé
jící bohatstvím. A skutečně, v dálce se opravdu objevily
Léčí terapií pyramidální
dílo zahradní architektury.
i s několika strážci. Lupiči je zamordovali, všechno
Tím
výčet
zámků
na
Kroměřížsku
zdaleka
nekončí.
Za
všechny
jmeenergie a stará se
Zahrada je jedním z nejvýzboží pobrali a bohatého obchodníka uvrhli do
nujme
ještě
třeba
zámek
na
okraji
obce
Zdounky,
který
je
tvořen
o duchovní rozvoj.
znamnějších dokladů užití
hradní hladomorny, v níž zanedlouho vydechl najednak
samotnými
budovami
zámku
a
jednak
barokním
špýcharem,
principů tvorby francouzMirek
posledy. Pro Jaroslava z Lomnice to však byla
oranžerií, klasicistními stájemi, budovou moštárny a sušárny ovoce
ských zahrad na Moravě
Adámek
Zámecký park Holešov B2
poslední loupeživá výprava, které mohl
a objektem bývalé ledárny. Kolem zámku se rozprostírá anglický
a díky nevídaným vodním
37 Relaxační
velet. Na Moravě znovu zavládl pořádek
plochám připomíná maličké hanácké Versailles. Pobyt v krásně park, na který navazuje obora s bažantnicí a se stádem zvědavých
pyramida –
a zemský hejtman nechal zhýralého rytíře
upravených zahradách, nejen těch holešovských, nabíjí pozitivní „harleyáků“ – krásných ovcí plemene Magyar Racka, a rozlehlý ovocKroměřížuvrhnout do vězení, kde steskem po svém
energií. Nechte si taky dobít baterky! Však před další cestou bu- ný sad. Nechybí ani bývalý zámecký bazén a skleník. Stále živou
-Postoupky C1
7 Zřícenina hradu Cimburk – Koryčany F2
bujarém životě dokonal.
Mirek
dete novou energii jistě potřebovat.
historii tu zkrátka pocítíte na každém kroku.
Dvorek

Jolanka,
9 let

Milí návštěvníci,
milovníci i rodáci Kroměřížska,

Kromě pořádání akcí udržuje KČT unikátní síť turistických značených tras pěších i cyklotras péčí značkařů,
vydává turistické mapy (zelenou edici) a udržuje horské
turistické chaty.
Mojmír Nováček, zástupce generálního sekretáře KČT
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