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ANOTACE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na atraktivitu Kroměřížského regionu. V rešeršní 
části práce jsou popsány vybrané přírodní poměry oblasti, historie regionu, přírodní, 
technické a kulturní památky lokality. 

V další části byl zpracován návrh sedmidenní dovolené, která je vhodná zejména 
pro střední generaci preferující poznávání památek a přírodních krás před horskou 
turistikou. 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Kroměřížský region, technické a kulturní zajímavosti, návrh 
poznávací trasy 



 

SUMMARY 

 

My Bachelor thesis is focused  on  attractions located in the region of  

Kroměříž. In the background research part of my thesis  are described selected natural  

terms of this region, its history, as well as its natural, technical and cultural  

sights and monuments.  

The next part of the thesis was proposed project of 7-day holidays especially  

designed for middle-aged generation, which prefers visiting historical  

monuments  and beauty of landscape to hiking in the mountains.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

apod. – a podobně 

Avg. – Průměr teplot celé sledované oblasti 

ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 

Max. – nejvyšší bod sledované oblasti 

Min. – nejnižší bod sledované oblasti 

m n. m.– metrů nad mořem 

např.– na příklad 

OkÚ – okresní úřad 

sv. – svatý 

tzv.– tak zvaný 

UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation) 

v.d.- východní délky 
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1. Úvod 
 

Kroměřížský region je bohatý na přírodní, kulturní a technické památky. Nejen 
město Kroměříž, které je zapsané na listině světového kulturního dědictví UNESCO, ale  
i další části zájmové oblasti jsou pro turisty atraktivní. Milovníci horské turistiky mohou 
navštívit dva přírodní parky Hostýnské vrchy či Chřiby. Milovníci folklóru se mnohou 
zúčastnit jakýchkoliv akcí, které jsou v průběhu celého roku pořádány v různých městech 
či obcích. Podstatnou část Kroměřížska tvoří úrodná zemědělská oblast zvaná Haná. Pokud 
se turisté chtějí dozvědět něco o zemědělství a venkovském způsobu života v minulých 
stoletích mají možnost navštívit muzea či skanzeny. V nivě Moravy zůstaly zachovány 
fragmenty lužních lesů se zajímavou flórou a faunou, mokřady, zamokřelé louky. 

První část práce popisuje přírodní poměry Kroměřížska, zabývá se geomorfologií  
a geologií, hydrologickými a hydrogeologickými poměry, klimatologií, faunou a flórou. 

Druhá část bakalářské práce rozebírá historii regionu, v další části jsou uvedeny 
vybrané přírodní, technické a kulturní zajímavosti. V poslední části je vypracován návrh 
turistické poznávací trasy, která by mohla být inspirací pro turisty, kteří se chystají 
kroměřížský region navštívit ať už během své dovolené nebo jako součást relaxace 
o volných víkendech. 
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2. Vymezení oblasti 
 

Kroměřížský region leží ve Zlínském kraji, který byl ustanoven na základě 
ústavního zákona č. 347/1997 Sb. k 1. lednu 2000. Kraj je jedním ze čtrnácti krajů České 
republiky (Ústavní zákon č. 347/1997 Sb). Tento samosprávný celek vznikl sloučením 
okresů Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště (dříve Jihomoravský kraj) a Vsetín  
- dříve Severomoravský kraj (Český statistický úřad Zlín, 2009c). 

Porovnáme-li jeho rozlohu 3 964 km2 s ostatními kraji České republiky je čtvrtým 
nejmenším. Leží na východě republiky a východní část okresu tvoří hranici se Slovenskou 
republikou (Český statistický úřad Zlín, 2009b). 

Následná mapka ukazuje polohu, kterou zaujímá kroměřížský region v rámci 
Zlínského kraje (viz. Obr. č.1). 

 

 
Obr. č. 1 – Poloha kroměřížského regionu v rámci Zlínského kraje (Český úřad Zlín, 2009a). 

 

Kroměřížský region leží v západní části Zlínského kraje. Zaujímá 20 % území kraje 
a rozlohou 796 km2 i počtem obyvatel je nejmenší částí Zlínského samosprávného celku 
(Český statistický úřad Zlín, 2009c). Svou východní hranicí sousedí se všemi zbývajícími 
okresy kraje (Zlínským, Uhersko-hradišťským, Vsetínským). Jihozápadně hraničí s krajem 
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Jihomoravským, sousedem na severu je kraj Olomoucký. Leží na Střední Moravě 
(Kartografie n.p., 1972). 

 
Obr. č. 2 – Mapa Kroměřížska (Okresní úřad Kroměříž, 1998). 

 

Nachází se na pomezí Hané a Valašska. Převážnou většinu území představuje 
rovina Hané. Haná v podstatě nemá nerostné suroviny. Těží se zde pouze vápenec, 
cihlářské hlíny, písek, štěrkopísek. Kolem toku řeky Moravy, kde se vyskytuje nížinná 
oblast, se pěstuje množství ovoce, zeleniny i náročnějších zemědělských plodin. 
Zemědělská půda pokrývá 61 % plochy území, lesy 27 % plochy území (Český statistický 
úřad Zlín, 2009c). 

Ze známých měst kroměřížského okresu mohu uvést Kroměříž, Hulín, Holešov, 
Bystřice pod Hostýnem (Okresní úřad Kroměříž, 1998). K méně známým částem regionu 
patří (viz. obr. č. 2) např. Chropyně, Rymice, Morkovice Slížany. Zdislavice, Zdounky, 
Střílky, Koryčany (Okresní úřad Kroměříž, 1998). 

Přírodní, technické a kulturní památky jsou jeho chloubou a s některými z nich  
se můžeme setkat i na seznamu památek UNESCO. 

Na území regionu nalezneme horské louky, lesy, rybníky, krásné zahrady. K hojně 
navštěvovaným patří pohoří Chřibů a Hostýnských vrchů. Oblíbenou destinací je  
i Kroměříž či Holešov, které se mohou pochlubit zámeckými parky. V kroměřížském 
zámku lze mimo jiné i vidět velmi známou obrazárnu. V Holešově se nachází i známé 
židovské památky. V zájmovém území se nachází i množství muzeí. Mimo jiné lze 
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navštívit muzea v Kroměříži, Chropyni, Kvasicích, Rymicích, Holešově, Bystřici pod 
Hostýnem, na sv. Hostýně a na Rusavě (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 
o.p.s., 2010e). 

Skanzeny ve Velkých Těšanech či Rytmicích, ukazují venkovský způsob života 
v minulých stoletích. Zámek v Chropyni upoutá svou fasádou a štíhlou věží. Je zde 
umístěna expozice zakladatele českého moderního umění Emila Fily (Maňásková, 2007). 

I další města či obce regionu se mohou pochlubit svými zajímavostmi. Lze 
konstatovat, že Kroměřížsko patří k regionům s velkou perspektivou rozvoje cestovního 
ruchu. 
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3. Přírodní pom ěry Krom ěřížska 

3.1 Geologická charakteristika 

Kroměřížský region leží na pomezí Českého masivu se Západní karpatskou 
soustavou. V období třetihor, po ústupu křídového moře byl okraj Českého masivu 
postižen tektonickým zlomem. Došlo k oživení pohybu a následně k povrchové erozi 
v místech poruchových pásem (Chlupáč et al., 2002). 

Vnější oblast Západních Karpat, která byla tvořena příkrovy mezozoických  
a terciérních hornin (tzv. flyšové Karpaty) se přesunula k západu a překryla část Českého 
masivu. Rozhraní systémů (viz.obr.č.3) je překryto sedimenty karpatské předhlubně  
- asi před 15–25 mil. lety během mladšího terciéru-miocénu (Chamra, 2007). 

 
Obr. č. 3 – Geologická mapa Kroměřížska (Česká geologická služba, 2003). 

Kroměřížsko náleží z regionálního hlediska geologického třídění k Západním 
Karpatům. Jde o část Karpat, které nazýváme Vnější (flyšové) Západní Karpaty  
a vněkarpatské postorogenní pánve (v případě Kroměřížského regionu se jedná  
o karpatskou předhlubeň). Flyšové horniny Vnějších Západních Karpat vytvářejí hornatiny 
a vrchoviny, zatímco postorogenní pánve vytvářejí nížinné pahorkatiny a nížiny. 
Postorogenní pánve se vytvořily poklesy v mladších třetihorách (Ústav lesnické  
a dřevařské ekonomiky a politiky, 2002). 

V rámci flyšového pásma Západních Karpat se vyčleňuje vnější skupina příkrovů  
a na ní nasunutá magurská skupina příkrovů. Obě skupiny se liší hlavně v oblasti 
zastoupení hornin v jednotlivých vrstvách flyše. Pro usazeniny flyšového pásma magurské 
skupiny příkrovů je typické rytmické střídání pískovců a jílovců, místně i slepenců. 
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Horniny se vyznačují opakovaným střídáním hrubozrnných a jemnozrnných vrstev. 
Hrubozrnné vrstvy tvoří slepence a pískovce (rozměry úlomků slepence nad 2 mm, 
rozměry úlomků pískovce v rozmezí od 2 až 0,063 mm), jemnozrnné vrstvy jsou tvořeny 
jílovci (rozměry úlomků pod 0,004 mm). Stáří sedimentů se pohybuje od konce křídy  
do konce paleogénu (Kachlík, Chlupáč, 2001). 

Nalézáme v nich jen malé množství zkamenělin, protože usazování probíhalo 
značně rychle a významný podíl na něm měly i tzv. turbiditní proudy. Během alpínského 
vrásnění (mezi staršími a mladšími třetihorami) byly flyšové usazeniny zvrásněny  
do vrásových příkrovů (Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, 2002). 

Magurská skupina příkrovů se dělí na račanskou jednotku, bystrickou jednotku, 
bělokarpatskou jednotku (Chlupáč et al., 2002). 

Obr. č. 4 – Geologické členění Kroměřížského regionu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a 
Ekocentrum Brno, 2002). 

K flyšovému pásmu račanské jednotky magurského flyše patří Hostýnské vrchy. 
Geologické podloží se skládá ze soláňských vrstev arkózových pískovců a slepenců 
s polohami jílovců. Od Rajnochovic v západním směru se vyskytují v menší míře 
paleogenní vrstvy, ve kterých se střídají vápencové jílovce a pískovce slezské jednotky 
vnějšího flyše (ČSOP, 2008). 

Vnější skupina příkrovů se vyznačuje značným podílem pestrých jílovitých 
sedimentů. Tato skupina je na zájmovém území zastoupena ždánickou-podslezskou 
jednotkou, která zasahuje oblast Chřibů na západním a severozápadním okraji  
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a v Litenčické pahorkatině sahá po jižní okraj Kroměříže (viz.obr.č.4). Většina 
jmenovaného území tvoří nejstarší člen ždánické jednotky podmelinitové souvrství  
a ždánicko-hustopečské souvrství. Podmenilitové souvrství je charakterizováno pestrým 
zastoupením sedimentů s převahou hemipelagických jílovitých hornin. Vyskytují se zde 
různě zbarvené jílovce (zelenošedé, červené, šedé apod.), místně s menšími polohami 
slepenců i pískovců. Ždánicko-hustopečské souvrství pravidelně střídá málo zpevněné 
vápnité pískovce světlešedého odstínu s vápnitými jílovci šedého zbarvení (Dušek, 2008). 

Z karpatské pánve zasahují do Kroměřížska sedimenty stupňů karpatu a badenu. 
V okolí Kroměříže byla sedimentace zakončena na území Litenčické pahorkatiny v období 
karpatu v podobě hrubých klastik kroměřížského souvrství. Valounovitý materiál, který  
se zde nachází, pochází z čela nasouvajících se karpatských příkrovů (Městský úřad  
Hulín,  2010). 

Kroměřížsko je jižním uzávěrem Hornomoravského úvalu. Hornomoravský úval.  
vyplňují badenské a pliocenní sedimenty pliostocenního a holocenního stáří, dále různě 
mocné vrstvy písků a štěrků, na které navazují sprašové hlíny (Nadace dřevo pro život, 
2010). 

Nejzajímavějším územím z geologického hlediska je v Kroměřížském regionu 
Kurovický lom. Nachází se na kopci Křemenná u Kurovic. Jde o ojedinělý tektonický 
útržek vápencových uloženin svrchní jury až spodní křídy (Holešov. info, 2010). Tento 
útržek tvoří celistvé až velmi jemnozrnné vápence (bělošedé až zelenošedé barvy), které se 
střídají s vápnitými jílovci, které mají obdobnou barvu a tvoří turbiditní rytmy. Tyto útržky 
náleží do vnějšího bradlového pásma. Kurovické bradlo patří k račanské jednotce 
magurského flyšového pásma (Eliáš et al., 1996).  

 
3.2 Geomorfologická charakteristika 

Z mapy Kroměřížska (viz. obr. č. 2) vidíme, že území tvoří protáhlý pás. Tento pás 
se táhne od Koryčan na jihozápadě až k Bystřici pod Hostýnem na severovýchodě.  

Nejsevernějším bodem je svah nad údolím Moštěnky, který leží severovýchodně  
od Žákovského mlýna (49° 28' 03"). Nejvýchodnější bod leží na rozvodí mezi Juhyní  
a Kateřinkou (17° 52' v. d.) severovýchodně od kóty Čečetkov (685,6 m n.m.). 
Nejzápadnějším a současně i nejjižnějším bodem regionu je kóta Hrádek ležící 
v nadmořské výšce 313,8 m n. m. nad údolím Kyjovky - 17° 07' v. d. (Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002). 

Z geomorfologického hlediska se Kroměřížský region dělí na dvě rozdílné části. 
První část tvoří pahorkatina a vrchovina Hostýnských vrchů a Chřibů. Tyto jednotky jsou 
součástí Vnějších Západních Karpat (Regionální informační portál Zlínského kraje, 2010). 

Jednu z oblastí Vnějších Západních Karpat tvoří Středomoravské Karpaty. Osu této 
oblasti představují zalesněné hřbety Chřibů, které se táhnou na jihozápadě od údolí 
Kyjovky až ke Kroměříži na severovýchodě. Největší nadmořské výšky dosahuje u obce 
Roštín vrch Brdo (586,7 m n. m.). Na severozápadě leží na úpatí Chřibů Litenčická 
pahorkatina (Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, 2002). 

Hostýnské vrchy jsou částí celku Hostýnsko-Vsetínské hornatiny a patří  
k podsoustavě Západních Beskyd (Ralbovský, 2002). Leží zde i nejvyšší hora regionu 
Kelčský Javorník, jehož nadmořská výška činí 865 m n. m. (Macenauer, 2010). 
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 Druhou částí je rovina Pomoraví, která tvoří součást  Hornomoravského úvalu.  
Ten náleží k soustavě vněkarpatských sníženin. (Regionální informační portál Zlínského 
kraje, 2010). Jde o protáhlou sníženinu, jejíž střední nadmořská výška je cca 225,8 m  
a rozloha 1315 km2. Osa úvalu je tvořena širokou nivou řeky Moravy (Petr, 2008).   

3.3      Hydrologie a hydrogeologie 

Mapa hydrografické sítě Zlínského kraje ukazuje začlenění zájmové oblasti do 
samosprávné jednotky a zakresluje hydrologické poměry v Kroměřížského regionu (viz. 
obr. č. 5).  

 
Obr. č. 5 – Hydrografická síť Zlínského kraje (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum 

Brno, 2002). 

Hydrologické podmínky regionu jsou závislé především na jeho geologické stavbě. 
Část území tvoří nepropustné horniny paleogenního typu, které jsou součástí magurské 
skupiny flyšového pásma. Proto jsou hydrologické podmínky méně příznivé než v jiných 
samosprávných jednotkách České republiky. Kroměřížský region se vyznačuje složitým 
říčním systémem. Celé zájmové území patří k úmoří Černého moře. Náleží totiž ke střední 
části povodí řeky Moravy. Tato řeka společně se svými přítoky odvádí vodu do řeky Dunaj 
a dále pak do Černého moře. Je hlavním vodním tokem Kroměřížska a protéká středem 
regionu od jeho severozápadní části k jihovýchodu (Český hydrometeorologický  
ústav, 2008). 
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Morava protéká Středomoravskou nivou a na tomto území vytvořila mnoho 
meandrů. Mnoho ramen bylo vlivem úprav odříznuto a dochází k jejich zarůstání  
a zanášení (Buček et al., 2004). Niva u Kvasic a Hulína je známá výskytem rozsáhlých 
štěrkovišť (Danišová, 2006). 

Řeka byla v minulosti regulována. Po mnoha ničivých záplavách v letech  
1880–1907 byla ve městě Kroměříži a v jeho okolí realizována rozsáhlá protipovodňová 
opatření. Došlo k napřímení koryta, ke změně hloubky řečiště a kolem Moravy byl 
vybudován systém ochranných hrází. Opatření však nedokázala zabránit povodním roku 
1997. Byla zaplavena část města Kroměříže i další oblasti. Podle zprávy ČHMÚ městem  
a zbývající části regionu prošla 300letá voda (Městský úřad Kroměříž, 2008). 

 Z významnějších řek, které se vlévají do řeky Moravy a ústí zleva u Kroměříže lze 
jmenovat Moštěnku - délka toku řeky je 45,6 km , rozloha povodí činí 354,6 km2; Rusavu - 
délka toku 30 km a rozloha povodí je 148,4 km2; a řeku Mojenu (Český 
hydrometeorologický ústav, 2008). 

Z pravé strany se do řeky Moravy na území Kroměřížského okresu vlévá pod 
Kroměříži Kotojedka - plocha jejího povodí je 131,9 km2 a délka toku činí 23,4 km. 
U Postupek ústí do Moravy řeka Haná, která je dlouhá 57,1 km a plocha povodí činí  
607,8 km2 (Petr, 2008). 

Původní odtokové poměry i proměnu biologických procesů, které probíhaly  
ve vodních tocích zájmového území, změnilo budování rybníků. Největší i nejznámější 
soustava rybníků v regionu je představována čtyřmi rybníky ležícími podél řeky Rusavy 
před jejím ústím do řeky Moravy, jižně od Hulína. Jsou známy pod názvem Záhlinické 
rybníky (Its Beskydy, s.r.o., 2007). V Kroměřížském regionu se nacházejí i zásobárny 
podzemních vod. Největší zásobárnu podzemních vod představují fluviální sedimenty 
údolní nivy řeky Moravy (Buček et al., 2004).  

3.4      Klimatologie 

Hornomoravský úval a nižší polohy Litenčické pahorkatiny a Chřibů náleží do teplé 
klimatické oblasti. V zimním období se oblast vyznačuje průměrně 33 ledovými dny 
(teploty jsou nižší než - 0,1°C), 104 dny mrazovými (teplota vzduchu od -0,1°C a vyšší). 
Letní období je charakterizováno nejméně 8 tropickými dny (maximální teplota je 30°C  
a vyšší) a 47 letními dny (maximální teplota je 25°C a vyšší). Ve vegetačním období  
je úhrn srážek 350–400 mm. Roční srážkový úhrn je vyšší a pohybuje se v rozmezí  
500–700 mm (Petr, 2008). 

Podhůří Hostýnských vrchů, vrcholové části Chřibů a Litenčické pahorkatiny leží 
v mírně teplé klimatické oblasti. Teploty se v zimních měsících pohybují okolo -2 až -4°C. 
V letním období dosahují cca 16-18°C. Sněhová pokrývka leží v tomto klimatickém pásmu 
v průměru 60–80 dní. Průměrný roční srážkový úhrn je okolo 550–800 mm (Fikovník.com, 
2010b). 

Hřbety Hostýnských vrchů s nadmořskou výškou nad 700 m kolem Kelčského 
Javorníku spadají do chladného klimatického pásma. Pro toto klimatické pásmo v dané 
oblasti je charakteristická průměrná červencová teplota 15–16°C, průměrná lednová teplota 
-3 až -4°C.  
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Průměrný srážkový úhrn pro vegetační období 500–600 mm, počet mrazových dnů 
v roce 140–160 (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002).  

 
Obr. č. 6 – Mapa klimatických podmínek kroměřížského regionu (Agentura ochrany přírody  

a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002). 
 

Klimatické podmínky, které panují v Kroměřížském regionu, znázorňuje klimatická 
mapa (viz.obr. č. 6, tab. č. 1).  

 

Tab. č. 1 – Tabulka klimatických oblastí (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
a Ekocentrum Brno, 2002). 
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Množství i rozložení srážek v atmosféře je závislé na nadmořské výšce (s rostoucí 
nadmořskou výškou plynule přibývají atmosférické srážky); na georeliéfu – region  
se vyznačuje značnou rozdílností nadmořských výšek; na orientaci horských hřbetů  
- převažuje orientace severovýchod-jihozápad (napříč převládajícímu větrnému proudění); 
na charakteru aktivních ploch. Z ročního hlediska se hlavní srážkové maximum vyskytuje 
v létě – převažují srážky v červenci, srážkové minimum v zimě. Jednotlivé roky  
se v hodnotách srážkových úhrnů značně liší a data jsou značně proměnlivá (Energetická 
agentura Zlínského kraje,o.p.s, 2010). 

Hodnoty naměřených teplot a atmosférických srážek za rok 2009 vybraných území 
Kroměřížska uvádím v následující tabulce číslo 2. 

 

Tab. č. 2 – Hodnoty naměřených teplot a atmosférických srážek za rok 2009 dle osobního sdělení 
pracovníka hydrometeorologického ústavu, pobočky v Ostravě- Porubě pana Řepky. 

Oblast 
Srážky(mm) Teplota(°C) 

Min. Max. Avg. Min. Max. Avg. 

Hornomoravský 
úval 570,5 729,2 636,9 8,8 10,2 9,8 

Chřiby 627,4 874,1 741,4 7,9 10,2 9,3 

Hostýnské vrchy 677,3 1120,0 873,9 6,5 9,6 8,3 

  
 Vysvětlivky: Min. – nejnižší bod 
  Max. – nejvyšší bod 
  Avg. – Průměr celé sledované oblasti 

3.5      Fauna a flóra 

Pro Kroměřížský region je charakteristické pestré zastoupení fauny a flóry. Velká 
část území náleží Panonskému termofytiku. Panonské termofytikum zaujímá karpatskou 
kotlinu. Tato kotlina je tvořena sníženinami mezi pohořími, které patří k Alpskému pohoří, 
Dinaridam a Karpatům. Jádro panonského termofytika tvoří Velká uherská nížina, která se 
rozprostírá na území Maďarska. Pro krajinu ležící v této oblasti  
je typické teplé podnebí. Vyskytuje se v ní řada teplomilných druhů rostlin (Buček,  
Lacina, 2006). 

Část Kroměřížska, která je součástí Panonského termofytika, je ochuzena o řadu 
teplomilných druhů vegetace. Některé z těchto druhů zde dosahují severní hranice svého 
rozšíření. Na odlesněných místech najdeme stepní louky (Láníková et al., 2009). 

V nivě řeky Moravy nalezneme zbytky lužních lesů. Vznik těchto lužních lesů  
je důsledkem činnosti člověka. Vykácením porostů v nížinách a později i na řadě míst 
v horských oblastech docházelo vlivem dešťů a táním ledu k odnášení velkého množství 
půdy. Voda v nížinách již nebyla schopna nést tyto součásti dál a došlo ke vzniku 
naplavenin v nivě řeky Moravy. Došlo k růstu lužního lesa, který je tvořen převážně 
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vlhkomilnými stromy. V blízkosti řeky Moravy roste tzv. měkký luh. Rostou zde stromy 
s měkkým dřevem – především topoly a vrby. Vzdálenější část území od řeky představuje 
luh tvrdý, kde rostou především duby. Dříve byla tato oblast zastoupena i jilmy, ale ty 
většinou ve druhé polovině 20. století odumřely, protože byly napadeny grafiózou  
(ČSOP-RS Iris, 2010). V keřovém pásmu roste zimolez, kalina či bez. Z rostlin  
se vyskytuje orsej jarní, bledule jarní, pomněnka bahenní, kopřiva dvoudomá či kosatec 
žlutý. Vzhledem k dostatku potravy v lužních lesích jsou velmi dobré podmínky  
pro hnízdění ptáků. Sídlí zde čápi, volavky i kvakot noční. Území je bohaté na množství 
druhů hmyzu a obojživelníků (Kadlíková, 2005).  

Do Karpatského mezofytika náleží vyšší části Litenčické pahorkatiny, Hostýnských 
vrchů a Chřibů. Karpatské mezofytikum tvoří přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou 
vegetací (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002). 

Charakteristickou vegetaci Chřibů jsou bučiny. Jen v nejjižnějších polohách rostou 
dubohabřiny (viz.obr.č.7). Složení flóry odpovídá květeně nižších karpatských pohoří. 
Z rostlin se objevuje kapradiník bažinný, hvězdnatec čemeřicový či přeslička luční. 
Zástupci fauny jsou typickou karpatskou lesní faunou. Žije zde ježek východní, 
z obojživelníků mlok skvrnitý nebo kuňka žlutobřichá, z ptáků mandelík hajní  
(Jinková, 2008). 

 
Obr. č. 7 – Mapa potenciální přirozené vegetace Kroměřížska (Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR a Ekocentrum Brno,2002). 

Hostýnské vrchy jsou značně pestrým územím jak z hlediska fytogeografického, 
tak z hlediska zoogeografického. Největší bohatství území představují lesy. Rostou zde 
převážně bučiny nebo jedlobučiny. V oblasti se vyskytuje 7 lesních zvláště chráněných 
území, na kterých jsou zachovány původní porosty ve formě pralesů či suťových lesů. 
Z chráněných druhů rostlin se vyskytují na prameništích či pastvinách především rostliny 
z čeledi Orchidaceae. Pro faunu je typický výskyt běžných středoevropských druhů. Žije 
zde jeřábek lesní, holub doupňák, veškeré běžné druhy obojživelníku apod. (Holý, 2004). 



 13

Kroměřížský region je nejméně zalesněnou částí Zlínského kraje. Lesy zaujímají 
27,3 % plochy oblasti. Lesní porost se nacházejí převážně na území Hostýnských vrchů  
a Chřibů. Listnaté lesy tvoří více než polovinu (56 %) porostu lesa. Nejrozšířenější 
jehličnatou dřevinou je smrk, jeho podíl na celkové ploše jehličnatých dřevin  
je asi 78,6 % (Český statistický úřad Zlín, 2007). 
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4. Historie regionu 
 

V následující části bakalářské práce se zabývám historií vybraných lokalit 
Kroměřížska. Jde o města a obce, které jsou součástí mého návrhu poznávací trasy  
a jejichž památky by mohly být pro turisty zajímavým cílem. 

4.1 Historie Krom ěříže 

Kroměřížský region je známý svou bohatou historií. Nejznámějším městem  
je Kroměříž, která leží v jižní části Hornomoravského úvalu, na pravém břehu řeky 
Moravy. Jde o jedno z nejstarších měst na Moravě. První známky osídlení sahají  
až do doby kamenné. Dokazuje to množství archeologických vykopávek, které byly  
na daném území nalezeny. Jde o předměty, které svědčí o osídlení od starší doby kamenné 
(paleolitu) až po období, kdy se můžeme přesvědčit z dochovaných písemností o existenci 
obce Kroměříže (Fišer, Kroupa, 1991). 

V průběhu paleolitu a dalších etap vývoje dochází k postupnému ústupu velkých 
vodních ploch a k tvorbě úrodné půdy pro zemědělství. Na řece Moravě se vytvořil 
významný brod, který sloužil jako křižovatka obchodních stezek – solné a jantarové. Již 
v devátém století byla obec Kroměříž velkomoravským kmenovým hradiskem při brodu 
přes řeku Moravu. Zachovaly se dobové listiny, ve kterých je Kroměříž uváděna jako 
vesnice (rok 1107). Na mapě z roku 1154 cestovatel Ídrísí znázornil osadu s názvem 
Krome–Sir. Mezi léty 1107–1125 prodal přemyslovský kníže Ota II (zvaný Černý) osadu 
s opevněným dvorcem a kostelem moravskému biskupovi Janu II. (Maliňák et al., 2006). 

Král Přemysl Otakar II. v roce 1207 svým výnosem dal do držení obec Kroměříž 
biskupství a potvrdil zároveň právo trhu. Rozvoj obce Kroměříže nastává za období vlády 
olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburku (1245–1281). Na základě jeho rozhodnutí  
se z Kroměříže stává letní sídlo olomouckých biskupů. Nechává zde postavit hrad 
v gotickém stylu a ustanovuje svatomořickou kapitulu (1260). Prohlašuje Kroměříž  
za město (1290). Měšťané, kteří zde sídlí získávají do držení právo mílové, právo vařit 
pivo a právo vybírat mýtné (Kroměříž.cz, 2010). V roce 1322 Jan Lucemburský uděluje 
privilegium městu „držet ve městě židy“. Král Václav IV. městu stvrzuje opět všechna 
práva a uznává i privilegia židovské obce, která byla v období jeho panování v Kroměříži 
nejpočetnější na Moravě (Fišer, Kroupa, 1991). 

Švédská vojska v roce 1643 Kroměříž zpustošila a až do 70. let 17. století se město 
z této katastrofy vzpamatovávalo. Teprve vláda biskupa Karla Lichtensteina proměnila 
Kroměříž v krásné město. Barokní zámek i obě zahrady, vděčí za svou podobu tomuto 
znovuzakladateli (Karásek, 2008). 

Ve druhé polovině 19. století byla v Kroměříži postavena řada domů např. České 
gymnázium, Pedagogická škola, Okresní soud, nemocnice a psychiatrická léčebna. Po roce 
1945 dochází ke vzniku sídlišť jako např. Slovan, Zachar apod. Po druhé světové válce 
dochází k všeobecnému rozvoji města. Hudební a umělecké tradice vynesly městu název 
„Hanácké Atény“. Došlo k renovaci nejvýznamnějších kulturních památek a k velkorysé 
rekonstrukci Květné zahrady. V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášená nejkrásnějším 
historickým městem díky velkorysé obnově historického města. Od roku 1998 jsou zámek  
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a zahrady v Kroměříži zapsány na listinu světového kulturního dědictví UNESCO  
(Tkáč, 2000). 

4.2 Historie Chropyn ě 

Nedaleko města| Kroměříž leží v hanácké rovině město Chropyně. Jeho počátky 
sahají do dávné minulosti. Archeologické nálezy se datují do roku 1000 n. l. (Město 
Chropyně, 2010a). 

Chropyně byla součástí léna cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Roku 1481  
ji získali páni z Ludanic. Na město byla povýšena v roce 1535. Je známá především svým 
zámkem, který byl původně tvrzí. Zámek leží 5 km severně od Kroměříže. První zmínky 
o stavbě pocházejí z roku 1558, ale její vznik je staršího data (Průvodce po Česku, 2008). 

Vzhledem k tomu, že Chropyně leží v oblasti nivy řeky Moravy, je obklopená 
lužními lesy. Této skutečnosti využil zemský hejtman Haugvic a vybudoval rybník 
Plešovský. V době třicetiletých válek dochází k jeho zániku a místo rybníka vzniká louka 
(Město Chropyně, 2010b). 

 V 19. století s rozvojem průmyslové revoluce byl v obci postaven cukrovar (1868) 
a procházela zde trať do Brna (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 
2010c).  

4.3 Historie Kory čan 

Na rozhraní regionů Kroměříž a Uherské Hradiště najdeme město Koryčany  
a v něm zříceninu hradu Cimburk a zámek. První informace o lokalitě.pochází již z roku 
1131. V tomto období vládl Soběslav I. a území patřilo arcijáhenství břeclavskému 
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010d).  

V Koryčanech byla silná židovská obec, která zanikla začátkem 20. století. První 
zmínky o židovské obci pochází již z předbělohorského období. Během třicetileté války 
byla komunita skoro zničena. V jejím vlastnictví se nacházela škola, synagoga a židovský 
hřbitov. Do současnosti se zachoval jen hřbitov (Koryčany oficiální internetové stránky, 
2010a). 

Nejstarší náhrobky pochází z roku 1674 a k vidění je okolo 200 náhrobků 
pocházejících z přelomu 16.a 17. století (Turistik.cz, 2010b). 

4.4 Historie Kostelan 

V rovinaté nivě řeky Moravy leží obec Kostelany. Nejstarší archeologické nálezy 
pochází již ze starší doby kamenné. Archeologové vykopali řadu kamenných sekerek  
a sekeromlatů, rovněž i zbytky keramiky. První písemné zprávy o obcí pochází již  
z roku 1131 (Pečenka, 2007). 

Ve 14. století patřilo území ke královskému hradu Buchlovu. Po husitských válkách 
se hranice buchlovského panství měnily a vystřídali se i jeho držitelé. V roce 1887  
(doba národního obrození) byl v Kostelanech zvolen první český starosta města Kroměříže 
(Ranč Kostelany, 2010). 
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Od roku 1845 do roku 1945 byli vlastníky obce hrabata z Thun-Hohensteinu 
(Obeckostelany.cz, 2010). 

4.5 Historie Kvasic 

Nejníže položenou obcí v kroměřížském regionu jsou Kvasice (191 m n. m.). 
Nejstarší osídlení Kvasic pochází již z doby kamenné (paleolit). Území se vyznačuje řadou 
nálezů kamenných nástrojů, pazourků, či pěstních klínů. Nalezly se i pozůstatky z doby 
bronzové a železné (Maliňák et al., 2006). 

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1131. Od roku 1248 po dvě století  
je uváděn jako majitel Kvasic rod Benešoviců. V roce 1360 došlo k povýšení Kvasic 
na městečko a Kvasice dostaly na pečeť svůj znak v podobě zavinuté střely  
(Hrady.cz, 2004b). V roce 1423 byly Kvasice dobyty husity (obec Kvasice, 2010a).  
V 19. století zde byl postaven jeden z prvních moravských cukrovarů (Hlušičková, 2002).  

4.6 Historie Liten čic 

V Litenčické pahorkatině leží obec Litenčice, nad kterou se tyčí dva nejvyšší vrchy 
Litenčické pahorkatiny – Kleštěnec a Hradisko (městys Litenčice, 2010). První zmínku 
o Litenčicích obsahuje Zdíkova listina z roku 1141 (Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy, o.p.s., 2010f).  

 Historie obce sahá až do období Velkomoravské říše. Z vykopávek je patrné,  
že zde žilo poměrně značně početné slovanské společenství. Archeologický průzkum 
odkryl více než 150 hrobů z období Velkomoravské říše (www.trasovnik.cz, 2010). 
Zatímco původně byly Litenčice církevním majetkem, v důsledku majetkových výměn 
mezi církví a šlechtou se staly již od 14. století vlastnictvím drobné šlechty. Až do roku 
1713 se majitelé často střídali. V tomto roce ves zakoupil rod svobodných pánů  
z Thonsern. Jejich potomky byli Podstatští z Prusinovic, kteří panství drželi až do roku 
1948 (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010f). 

4.7 Historie Morkovic- Slížan 

Nedaleko Kroměříže nalezneme obec Morkovice-Slížany. Obec leží mezi 
Kroměříži a Vyškovem. Morkovice i Slížany byly původně samostatnými celky. K jejich 
sloučení došlo až v roce 1960. První písemný doklad, který obec zmiňuje, pochází z roku 
1222. Ve středověku zde sídlil dokonce soud a byly pořádány trhy. Před nepřáteli bránilo 
území zbudované opevnění. Nejvýznamnějšími vlastníky panství byli od roku 1480 rytíři 
ze Zástřizl (město Morkovice-Slížany, 2010b). 

4.8 Historie obce Rataje 

Obec Rataje, která leží jihozápadně od Kroměříže, je obklopená Chřiby a částí 
Lichtenčicko–Orlovských lesů. První doklady osídlení sahají již do období 500–1000 let 
př. n. l. Archeologové v lokalitě nalezli např. řadu zachovalých popelnic, kusy pohanského 
obětiště apod. (Pokorný, 2010). 
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Nejstarší písemná zpráva o Ratajích pochází z roku 1349, kdy Vladyka Smil z Rataj 
provedl obchod s Vokem z Holštejna. Rataje byly i sídlem několika náboženských sekt  
(od roku 1560 – 1700). Z Rataj pochází některé významné osobnosti české společnosti 
(např. hudební skladatel Emil Axman, příslušník českého letectva v Anglii František 
Machálek, akademický malíř Oldřich Zezula (J-morava.cz, 2010b). 

4.9 Historie obce St řílky 

Na severozápadním svahu Chřibů leží obec Střílky. Je 6 km vzdálená od Koryčan. 
První zmínky o obci pochází již ze 13. století. V této době spolu s hradem a okolní 
krajinou patřila do vlastnictví českých králů. Vlastníkem Střílek byli např. Jan 
Lucemburský, či král Zikmund (Hodouš, 2009). Po bitvě na Bílé hoře patřila obec pánům 
z Petřvaldu. Amand Antonín z Petřvaldu založil ve Střílkách známý hřbitov v barokním 
stylu (Řezáč, 2004). 

4.10 Historie Troubek - Zdislavic 

Na okraji Litenčické pahorkatiny, asi 14 km od města Kroměříže, si můžeme 
prohlédnout obec Troubky – Zdislavice. Zdislavice jsou poprvé zmíněny v listině datované 
rokem 1349. Po celá staletí byly Troubky rozděleny na dvě části. První část spadala  
do vlastnictví olomouckých biskupů. Druhá patřila ke zdouneckému statku. Ke spojení 
Zdislavic a Troubek došlo v polovině 14. století. Obec vlastnilo mnoho vladyků  
či drobných šlechticů. Mezi první patřili Vojt ěch a Martin z Troubek, k posledním pánům 
patřil rod Dubských. Významnou památkou v obci je hrobka hrabat Dubských, ve které  
je pochována Marie Ebner–Eschenbachová. Součástí Zdislavic je i zámek, který byl 
v rámci restituce vrácen původním majitelům (Troubky-Zdislavice, 2010). 

4.11 Historie Kurovic 

Podél silnice, která vede z Holešova do Tlumačova, se nachází obec Kurovice. 
Obec je vzdálená od Kroměříže asi 9 km a leží východním směrem od města. Kurovice 
jsou součástí mikroregionu Hostýnských vrchů (Obec Kurovice, 2010b). 

Byly osídleny již v dávnověku. První písemná zmínka pochází z roku 1276, kdy 
patřily k lénu olomouckých biskupů V období třicetiletých válek byla obec dobyta 
Valachy. Po Bílé hoře patřily Kurovice Václavu Františku Eusebiovi z Lobkovic. Od roku 
1651, kdy společně s Holešovem koupil obec rod Rottalů, se vlastníci neměnili  
(Obec Kurovice, 2010a). 

4.12 Historie Holešova 

Na úpatí Hostýnských vrchů, na rozhraní Valašska a Hané, u břehů řeky Rusavy  
se rokládá město Holešov (Oficiální stránky města Holešov, 2010). 

Počátky osídlení města sahají až do pravěku a kontinuálně pokračují do doby 
příchodu prvních Slovanů. Byly zde nalezeny zbytky nádob, nářadí a zbraní. S postupující 
dobou nacházíme památky rozsáhlejšího charakteru, ať už jde o gotické základy staveb, 
barokní kostely či sochařská díla z období vrcholného baroka (Gallo, 2009a).  
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První písemná zmínka o trhové osadě postavené na místě dnešního Holešova 
pochází z roku 1131 (Glatz, 1985). Již ve 12. století je Holešov součástí léna olomouckých 
biskupů. Holešov jako město je poprvé zmíněno v roce 1272. Druhá polovina 14. století 
znamená rozdělení města na manskou a alodiální část. Obě části jsou vlastnictvím pánů  
ze Šternberka. Během třicetileté války je město několikrát vypleněno Valachy, Švédy  
i císařskými vojsky. V roce 1643 podlehly skoro dvě třetiny města požáru. V polovině  
17. století přechází Holešov do vlastnictví rodu Rottalů a získává novou tvář. Staví  
se zámek, chrám i rodinná hrobka Rottalů (Oficiální stránky města Holešov, 2010). 

Město bylo známé přítomností silné židovské komunity. První písemná památka, 
která se zmiňuje o Židech, je datována do roku 1391. Od 15. století je doloženo hojné 
osídlení města Židy. V 19. století žilo v Holešově již 1700 židů, což byla třetina obyvatel 
(Klenovský, 2002). 

4.13 Historie Rymic 

Na úpatí Hostýnských hor, severozápadně od Holešova v nadmořské výšce  
214 m n. m., leží Rymice. Obec byla osídlena již od starší doby kamenné. Dokládají  
to četné archeologické nálezy. První písemná zmínka o Rymicích je datována z roku 1353 
(Město  Otrokovice, 2010). 

Z mnoha majitelů, kterým obec Rymice náležela, stojí za zmínku Albrecht 
z Valdštejna. Obec je charakteristická svými stavbami lidové architektury. V polovině 
19. století zde byl vybudován jeden z prvních cukrovarů na Moravě  
(Obecní úřad Rymice, 2010b). 
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5. Přírodní, technické a kulturní zajímavosti regionu 
 

Kroměřížský region se vyznačuje nejen řadou kulturních a technických památek, 
ale i množstvím památek přírodních. Řada z nich patří k unikátním lokalitám České 
republiky.  

5.1 Přírodní zajímavostí regionu  

Velmi zajímavým územím nejen z turistického pohledu jsou Hostýnské vrchy, které 
byly vyhláškou ONV Kroměříž ze dne 29.6.1989 prohlášeny za oblast klidu. Přírodním 
parkem se území stalo v roce 1995 nařízením OkÚ Kroměříž č.3/95 (Podešva, 2008). 

Centrální část Hostýnských vrchů zaujímá Holý vrch (742 m n. m.), z něhož 
vybíhají následující větve: Javornická (severní), Hostýnská (západní), Ondřejovská (jižní), 
Jurikovská (východní). Reliéf Hostýnských vrchů je tvořen soustavou hřbetů, jejichž 
poloha je převážně ve směru SV-JZ (ČSOP, 2008). 

Lokalita patří k flyšovému pásmu vnějších Západních Karpat a je převážně složená 
z pískovců a jílovců (Tisícovky s.r.o., 2010). Nejvyšší vrcholem je Kelčský Javorník (viz. 
obr. č. 8) ve výšce 864,7 m n. m. (Centrála cestovního ruchu Východní  
Moravy, o.p.s., 2010k). 

 
Obr. č. 8 – Pohled na Kelčský Javorník (Turistika.cz, 2009). 

Území je bohatě pokryto lesním porostem. Převažuje bukový a jedlobukový lesní 
kryt. Vyskytují se zde velmi cenné části porostů, které mají charakter pralesů nebo 
suťových lesů. Mezi zvlášť chráněná území patří např. Čerňava, Tesák, Kelčský Javorník 
(Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010b). 

V červnu roku 1976 byl Kelčský Javorník výnosem Ministerstva kultury ČSR 
vyhlášen přírodní rezervací. Jde o strmý svah, který místy dosahuje sklonu až 55°. Jeho 
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nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 522 do 864 m. Nachází se asi 3,5 km od obce 
Rajnochovice. Podloží je tvořeno souvrstvím račanské jednotky magurského flyše. 
Vegetace je tvořena květnatou bučinou a hlavními druhy dřevin vyskytujícími se 
v rezervaci je buk lesní (Fagus sylvatica), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior) a jedle bělokorá (Abies alba). Z fauny jsou zde zastoupeni 
obojživelníci – skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Hnízdí zde 
linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis) či brhlík lesní - Sitta 
europea (Podešva, 2010c). 

Další přírodní rezervace v oblasti Hostýnských vrchů byla vyhlášena v roce 1975 
na části severovýchodního svahu Čerňava (viz. obr. č. 9). Jde o levý údolní svah 
Rosošného potoka (1,5 km severovýchodně od rekreačního střediska Tesák). Výměra 
přírodní rezervace je 18,13 ha. Rezervace leží v oblasti račanské jednotky magurského 
flyše. Vyskytují se zde souvrství tvořené slepenci a pískovci s vložkami jílovců (Obec 
Rusava, 2003). 

 
Obr. č. 9 – Autochtonní les v přírodní rezervaci Čerňava (Obec Rusava, 2003). 

Většina území je tvořena opět květnatými jedlobučinami. V oblasti se vyskytují  
i suťové lesy. Většina území je pokryta autochtonním karpatským lesem. Stáří dřevin je až 
280 let a nedochází k žádnému vytěžování či jiným zásahům. Stromovému pásmu vládne 
buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus), poměrně málo  
se vyskytuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) či jedle bělokorá - Abies alba  
(Podešva, 2008). 

Bylinné pásmo je zajímavé i výskytem řady druhů kapradin např. kapradinou 
laločnatou (Polystichum aculeatum), kapradinou rozloženou (Driopteris dilatata). Fauna je 
zastoupena řadou druhů ptáků např. čápem černým (Ciconia nigra), strakapoudem 
bělohřbetým (Dendrocopos leucotos). Z obojživelníků zde žije mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra) či ještěrka živorodá - Zootoca vivipara (Městské informační centrum Uherské 
Hradiště, 2010). 
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Velmi vyhledávanou lokalitou na území kroměřížského regionu jsou Chřiby. 
V roce 1991 byly Okresním národním výborem v Kroměříži vyhlášeny jako oblast klidu. 
V roce 1996 byl změněn status oblasti klidu na přírodní park (Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy, o.p.s., 2010i). 

Chřiby jsou nejčlenitějším a nejvyšším územím Středomoravských Karpat. Oblast 
odděluje rovinu Hané od rovin Slovácka. Nejvyšším bodem vrchoviny je Brdo  ve výšce 
586,7 m n. m. (Chřiby.cz, 2010b). Území je tvořeno magurským flyšem, který je 
reprezentován usazeninami třetihorního stáří. Jde zejména o jílovce, slepence a pískovce. 
Vlivem současných geomorfologických pochodů dochází k intenzívní vodní a větrné erozi 
málo odolných flyšových hornin a k častým sesuvům půdy (Chřiby.cz, 2010a). 

Tento přírodní park je považován v České republice za jeden nejstabilnějších 
z ekologického hlediska. Charakteristické pro něj je značné zalesnění, přičemž převahu 
tvoří dubobukové a bukové porosty. Území přírodního parku se skládá i z několika zvláště 
chráněných území, která jsou lesnicky významná (přírodní rezervace Záskalí či Stará hráz). 
V Chřibech se vyskytuje mnoho skalních útvarů - Kazatelna, Komínky (Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002). 

Přírodní rezervace Záskalí je vrcholovou zalesněnou skalnatou částí hřbetu Chřibů, 
který se rozkládá mezi Kudlovskou dolinou a Bunčí (3,5 km východně od rekreačního 
střediska Bunč). Záskalí bylo vyhlášeno rezervací v roce 1995, jeho výměra je 31,85 ha 
(Mikroregion Ostrožsko, 2010a). 

Statut přírodní rezervace získala oblast kvůli ochraně původně rostoucích dubových 
bučin. Chráněny jsou i pískovcové skalní útvary, které jsou tvořeny slepencovito-
pískovcovými horninami. Většinu území pokrývají karpatské dubové bučiny. Největší část 
bučin je zastoupena bukem lesním (Fagus sylvatica). Roste zde i papratka samičí 
(Athyrium filix-femina) či kapraď samec - Dryopteris filix-mas (Mikroregion  
Ostrožsko, 2010b). 

 Fauna je zastoupena z plazů slepýšem křehkým (Anguis fragilis), z motýlů 
martináčem bukovým (Agalia tau), z ptáků je zde zastoupen lejsek malý (Ficedula parva) 
či žluva hajní (Oriolus oriolus). Ze savců lze zmínit srnce obecného (Capreolus 
capreolus), jelena evropského (Cervus elaphus) či lišku obecnou - Vulpes vulpes  
(Podešva, 2010e). 

Stará hráz (viz. obr. č. 10) se stala přírodní rezervací v roce 1994. Jde o zalesněný 
svah nad říčkou Stupavou, 1 km západně od kraje Stupavy. Podloží je tvořeno magurským 
flyšem, přičemž se zde střídají vrstvy glaukonitických pískovců s vrstvami vápnitých 
jílovců. Vegetace je tvořena z velké části karpatskou dubohabřinou. Podrosty z velké části 
tvoří ostřice chlupatá (Carex pilosa), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis). Pro rezervaci je typický výskyt vzácných a zvlášť 
chráněných druhů rostlin – vstavače bledého (Orchis pallens), vemeníku dvoulistého 
(Platanthera bifolia) či lilie zlatohlávka (Lilium martagon). Z obojživelníků je zde 
zastoupena kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), rosnička zelená (Hyla arborea), 
skokan hnědý (Rana temporaria). Z ptáků je zde možno narazit na lejska malého (Ficedula 
parva) či dlaska tlustozobého - Coccothraustes coccothraustes (Podešva, 2010d). 

Významnou geomorfologicky samostatnou jednotku, která se vyskytuje v přírodní 
rezervaci Chřibů je skála. jménem Kazatelna. Jde o jednu z největších samostatných 
skalních jednotek v Chřibech. Je tvořena pískovcem magurské vrstvy a přírodní památkou 
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byla vyhlášena v roce 1967 (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010g). 
Zaujímá plochu 9x3,5 m, výška skály je okolo 7 m. Kazatelna je světle hnědé barvy. 
Základními složkami pískovce jsou křemen, biotit, ortoklas a muskovit (Hrady.cz, 2004a). 
Skála je pokryta mechorosty, v jejichž štěrbinách se nachází puchýřník křehký (Cystopteris 
fragilis) a lipnice hajní (Poa nemoralis). V okolí nebyl prováděn zoologický průzkum,  
ale hnízdí zde holub doupňák - Columba oenas (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
a Ekocentrum Brno, 2002). 

 
Obr.č. 10 – Pohled na zalesněný svah v přírodní rezervaci Stará hráz (Podešva, 2010d). 

Turisty vyhledávanou přírodní památkou jsou Komínky (viz. obr. č. 11). Jde 
o skalní útvary na zalesněném hřbetu Chřibů, které se nacházejí jeden kilometr východně 
od rekreačního střediska Bunč (Podešva, 2010b). Komínky byly vyhlášeny za přírodní 
památku v roce 1967. Rozlohou zaujímají asi 0,5 ha (Centrála cestovního ruchu Východní 
Moravy, o.p.s., 2010h). Skály se skládají ze slepenců a pískovců račanské jednotky 
magurského flyše. Tvoří asi 40 m dlouhý pás. Vegetace je na jižním svahu tvořena 
bučinou, která se mísí s dubem zimním (Quercus petraea) a s habrem obecným - Carpinus 
betulus (Turistik.cz 2010a). Pod skalami se nachází květnaté bučiny. Bylinné patro  
se vyznačuje různými druhy kapradin. Roste zde osladič obecný (Polypodium vulgare), 
kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athirium filix-femina) Méně  
se vyskytuje kapraď rakouská (Dryopterix austriaca) či bukovinec kapraďovitý  
- Phegopteris dryopteris (Turistika.cz, 2001). Zoologický průzkum oblasti nebyl 
uskutečněn, ale je známo, že v okolí přírodní památky se vyskytuje jezevec lesní (Meles 
meles), káně lesní (Buteo buteo) či jestřáb lesní - Accipiter gentilis (Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, 2002).  

Kromě Hostýnských vrchů a Chřibů je turisty vyhledáván i Chropyňský rybník, 
který byl vyhlášen národní přírodní památkou již v roce 1954. Leží v jihozápadní části 
okraje Chropyně. Výměra činí 24,36 ha. Chropyňský rybník (viz. obr. č. 12) je lokalitou, 
která je známá nejbohatším výskytem kotvice plovoucí na Moravě. Rybník zasahuje na 
území Středomoravské nivy (Skálová, 2005). 

Dřeviny jsou zastoupeny hlavně topolem kanadským (Populus x canadensis) a olší 
lepkavou (Alnus glutinosa). Z keřových porostů je nejčastěji zastoupen ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare). Na březích rybníka roste především orobinec úzkolistý (Typha 
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angustifolia) či rákos obecný (Phragmites austalis). Na konci 19. a začátkem 20. století 
zde sídlilo spoustu druhů ptáků. Po vybudování rybníků v nedalekých Záhlinicích  
(1955–1965) ornitologický význam Chropyňského rybníku ustoupil do pozadí. Z ptactva je 
zde zastoupen racek chechtavý (Larus ridibundus), potápka černokrká (Podiceps 
nigricollis), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) či čírka modrá (Anas 
querquedula). Národní přírodní památkou byl vyhlášen na ochranu silně ohroženého druhu 
kotvice plovoucí (Trapa natans) a pro ochranu racka chechtavého (Larus ridibundus), 
který zde hnízdí a vytváří bohatou ptačí kolonii (Podešva, 2010a). 

 
Obr.č. 11 – Skála ze slepenců a pískovců - přírodní památka Komínky (Lorencová, 2003). 

Význam Chropyňského rybníka ustoupil do pozadí s vybudováním Záhlinických 
rybníků. Jde o unikátní území na středním toku Moravy. Přírodním parkem byly rybníky 
vyhlášeny Nařízením Okresního úřadu v Kroměříži z roku 1995. Jde o lokalitu 
rozprostírající se na ploše 5 km2 (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 
2010j). Lokalita je tvořena nejen Záhlinickými rybníky, ale i přilehlými lukami a lužním 
lesem. Pro lužní les je typický hojný výskyt tůní a výskyt starého lesního pokryvu, který je 
tvořen převážně duby a jasany. Pro oblast je typické, že se zde vyskytuje 11 zvlášť 
chráněných druhů obojživelníků a 3 druhy chráněných plazů. Význam Záhlinických 
rybníků spočívá rovněž v bohatém výskytu ptáků. Hnízdí zde okolo 135 druhů ptáků, 
přičemž zde bylo napočítáno příležitostně až 270 ptačích druhů. Lužní lesy jsou známy 
výskytem chráněných druhů savců – především netopýrů (Podešva, 2010f). 

Unikátní přírodní památkou Kroměřížského regionu je Kurovický lom. Leží 1,5 km 
jižně od obce Kurovice na kopci Křemenná. Přírodní památkou se stal v roce 1999. Leží 
v nadmořské výšce 260–296 m a jeho rozloha činí asi 15 ha (Obecní úřad Tlumačov, 
2010). Přírodní památka je tvořena vápencovým lomem zaplaveným průsakovou  
a srážkovou vodou. Je unikátní svým geologickým složením i výskytem vzácných druhů 
živočichů především plazů a obojživelníků. Z geologického pohledu se zde setkáme 
s přítomností hranice mezi útvary jury a křídy, což je důkazem probíhajících vulkanických 
procesů v tomto období (Holešov.info, 2010). 

Z litoststratigrafického hlediska se na lokalitě nalézají  kurovické vápence  
a tlumačovské slínovce (Eliáš et al., 1996). Kurovické vápence se nachází  ve spodní části 
lomu a jejich mocnost je odhadována na 120–150 metrů. Jsou z velké části uloženy 
monoklinálně. Tvoří je turbidity (alodapické vápence), které se střídají s pelagity  
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a hemipelagity (Eliáš et al., 1996). Nadloží kurovických vápenců je tvořeno  
ze statigrafického a tektonického hlediska tlumačovskými slínovci. Jejich mocnost 
dosahuje až 60 metrů. Převažují v nich slínovce, které mají šedě, zelenošedé až hnědošedé 
zabarvení. Nepravidelně se v nich vyskytují i vápencové turbidity, ale v mnohem menším 
množství (Eliáš et al., 1996). V nadloží se objevují horniny račanské jednotky magurského 
flyše, do kterých jsou kurovické vápence a tlumačovské slínovce vklíněny  
(Eliáš et al., 1996). 

 
Obr.č. 12 –Pohled na národní přírodní památku Chropyňský rybník (Šafránek, 2008). 

Zajímavou části je severozápadní stěna lomu, která se skládá z eolitických 
sedimentů a fosilních půd. Na základě průzkumu těchto sedimentů a půd si lze udělat 
představu o klimatických podmínkách, které panovaly v období čtvrtohor (Centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010ch). Kurovický lom (viz. obr. č. 13) je 
známý výskytem zvláště chráněných druhů plazů a obojživelníků. Žijí zde např. čolek 
velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan ostronosý (Rana 
arvalis), užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis). Lokalita je 
z části porostlá ruderální vegetací. Je zde zastoupen např. mák vlčí (Papaver rhocas), 
zemědým lékařský (Furnaria officinalis) či řebříček obecný (Achillea millefolium). 
Setkáme se zde i s trnovníkem akátem - Robinia pseudacacia (InfoČesko, 2005). 

 
 Obr.č. 13 – Pohled na unikátní přírodní památku Kurovický lom (Centrála cestovního ruchu 

Východní Moravy, o.p.s., 2010ch). 
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5.2 Technické zajímavosti regionu 

Kroměřížský region byl spíše zemědělskou oblastí než industrializační. Technické 
památky se v zájmové oblasti sice nacházejí, ale ne v takové míře jako např. 
v Moravskoslezském kraji. Kulturním, technickým i vzdělávacím centrem je město 
Kroměříž. I přes výše uvedená fakta byla Kroměříž po převážnou část 19. století spíše 
rezidenčním městem (v 19. století probíhala průmyslová revoluce). Industrializace se 
města skoro nedotkla. Výjimku tvořil pouze průmyslníci J. Troyer a W. F. Vest, kteří 
v Kroměříži založili vlnařskou manufakturu. Manufaktura byla nakonec přemístěna  
do Uničova. Kroměřížem měla procházet důležitá železniční křižovatka, ale městská rada 
roku 1839 zamítla stavbu vídeňsko – krakovské železnice přes město Kroměříž 
(Hlušičková et al., 2002). 

Teprve v roce 1919 (dochází k postupné elektrifikaci Moravy) rozhodl moravský 
zemský výbor, aby byla vybudována vodní elektrárna. Tato elektrárna byla postavena 
v roce 1923 společně s novým jezem. Stojí na pravém břehu řeky Moravy  
(Na strži). Je jednou z prvních elektráren v českých zemích, která byla vybavena 
Kaplanovou turbínou. Ve své době byla nejmodernější zařízení na českém území (HEXXA 
komunikační agentura, s.r.o., 2009). 

 
 Obr. č. 14 – Větrný mlýn nacházející se ve Velkých Těšanech, směrem na Vrbku (autor, 2010). 

Jednou z mála technických památek, která se dochovala z počátku 17. století  
(ne v původní podobě) byla arcibiskupská kroměřížská mincovna. Původní mincovnu 
založil olomoucký biskup František Ditrichstein, který si na císaři Rudolfovi II. vymohl 
privilegium mincovního práva (privilegium bylo poskytnuto Rudolfem II. v roce 1608, 
mince se začaly razit dle historických listin v roce 1613). V roce 1656 mincovna při požáru 
města vyhořela (BURMIC, 2010). Novou mincovnu na Sladovnickém předměstí nechal 
vybudovat Karel II. z Liechtensteina-Castelcorna hned na počátku své vlády v Kroměříži  
v roce 1665. Koncem 18. století z rozhodnutí Marie Terezie byla ražba mincí v Kroměříží 
ukončena (Kouřil, 2010). V současné době se v zrekonstruované mincovně nachází 



 26

expozice, která představuje nástroje i stroje, které se používaly k výrobě nejen mincí, ale 
rovněž medailí (Fikovník.com, 2010a). 

Vzhledem k agrárnímu charakteru území docházelo rovněž k rozvoji cukrovarnictví 
i pivovarnictví. Stavba prvního rolnického cukrovaru na Moravě byla zahájena 
v Kroměříži v roce 1868. K cukrovaru byl později přistavěn i parní mlýn, který v roce 
1923 vyhořel. Na jeho místě byl v roce 1924 vybudován umělý mlýn. Pivovar, který dnes 
můžeme navštívit v ulici Na kopečku 5, čp. 1537, byl založen v poslední dekádě 16. století. 
Při vpádu Švédů byl zničen. Oprava započala v roce 1655. V roce 1908 byl zcela obnoven 
a posléze přestavěn v roce 1945 (Hlušičková et al., 2002). 

Směrem na Vrbku, nedaleko lesa Chvaletiny, byl ve 20. letech 19. století postaven 
větrný mlýn - viz. obr. č. 14 (Obec Bařice – Velké Těšany, 2010b). Jeho provoz byl 
přerušen v období okupace Československa. Mlýn chátral a po válce hrozilo jeho zřícení. 
Po zásahu Okresního národního výboru Kroměříž v 60. letech došlo k jeho opravě. Mlýn je 
dvoupatrovou dřevěnou budovou mající půdorys 5,65 x 5,57 m. Konstrukce mlýna 
koresponduje s ostatními objekty mlýnů na Moravě. Patří mezi sloupové, známé též jako 
beraní, německé. Mlýn slouží jako poznání vyspělých a zaniklých technik lidových 
řemeslníků (Obec Bařice – Velké Těšany, 2010a). 

V dalším známém městě kroměřížského regionu Holešově lze navštívit technickou 
památku, která je umístěna v barokní budově. Sloužila jako součást předzámčí. Jde 
o kovárnu o rozměrech 4 x 5 m, ve které je dochováno zařízení z 19. století. Můžeme si 
prohlédnout ruční lis, řadu nářadí sloužící k vykonávání kovářského řemesla, kovářskou 
výheň či měch (Hlušičková et al., 2002). 

 
Obr. č. 15 – dřevěný větrný mlýn v Rymicích (autor, 2010). 

Další technickou památkou v Rymicích je dřevěný větrný mlýn německého typu 
(viz. obr. č. 15). Mlýn postavil mlynář pan František Hlobil nad obcí Bořenovice a pochází 
z roku 1795. Svému účelu sloužil až do druhé světové války. Po válce postupně chátral  
a hrozilo jeho zničení.V současnosti je součástí skanzenu hanáckých lidových staveb 
(podobně jako muzeum v Rožnově pod Radhoštěm). Díky Muzeu Kroměřížska byl 
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přemístěn do Rymic v roce 1977. Půdorys mlýna je 5,8 x 5,8 m. Jeho výška je 11 m. Mlecí 
zařízení je plně funkční (Pamětihodnosti.cz, 2010). 

Kroměřížský region je znám tím, že zde sídlili Thonetové. Svou první továrnu na 
výrobu nábytku z ohýbaného dřeva postavili v Koryčanech. Obec patřila v této době 
(19. století) bratrům Wittgesteinovým (J-morava.cz, 2010a). Továrna v obci byla založena 
v roce 1856 Michaelem Thonetem, který se narodil v Boppardu v Porýni. Nábytek 
z bukového dřeva., se mořil do odstínu, který požadoval zákazník. Buk byl používán 
především pro nohy židlí a stolů. Sedáky židlí byly vyrobeny z odolné překližky. V roce 
1861 byla v obci Bystřice pod Hostýnem otevřena další továrna na výrobu nábytku  
a patřila ve své době k největším. Její výrobky byly vyváženy do celého světa (Internet 
Design, s.r.o.,2005). Firma je známa především designem svého nábytku a s tím souvisící 
výrobní technologií ohýbání dřeva, kterou vyvinula. Jde o ojedinělý technologický postup, 
který ji proslavil v celém světě (KŘESLA ŽIDLE, 2010). Po II. Světové válce došlo ke 
sloučení nábytkářských firem do společnosti THONET-MUNDUS, která byla 
pokračovatelkou firmy. Od roku 1953 přešla výroba pod značku TON a v současnosti 
vyrábí nábytek z ohýbaného dřeva, který je zárukou kvality pro zákazníky  
(TON a.s., 2010). 

5.3 Kulturní památky Krom ěřížského regionu 

5.3.1 Krom ěříž 

Kroměřížskému regionu z hlediska kulturních památek dominuje město Kroměříž. 
Nejznámější památkou je arcibiskupský zámek (viz. obr. č. 16), který je zbudován 
v barokním stylu. Nejprve v polovině 13. století byla biskupem Brunem ze Schauenburka 
postavena gotická pevnost. Od 16. století se areál stal trvale zámeckým sídlem 
olomouckých biskupů a od roku 1777 arcibiskupů. Biskup Karel Lichtenštejn–Kastelkorn, 
který byl známým milovníkem umění nechal areál přestavět do barokní podoby, kterou má 
zámek do dnešní doby. Rekonstrukce probíhala postupně od roku 1686. Památka má 
čtyřúhelníkový půdorys. Nápadná je zámecká věž, která je vysoká 84 m a je znázorněna na 
české tisícikorunové bankovce (Tkáč, 2000). 

V prvním a druhém patře zámku jsou nainstalovány zajímavé sbírky. Schodiště 
vede do velké lovecké síně, která je vyzdobena zbraněmi a vzácnými trofejemi. Z lovecké 
síně se pokračuje do Růžového salónu přes Carský salónek do Poradní síně. Zajímavým 
objektem prvního patra zámku je Sněmovní sál, ve kterém v roce 1848–1849 zasedal 
Kroměřížský sněm. Ve druhém patře zámku se nachází zámecká obrazárna. Najdeme zde 
díla známých evropských malířů z dob gotiky, renesance a manýrismu. Období gotiky je 
zastoupeno prací mistra kroměřížského oltáře a čtyři obrazy Lucase Cranacha staršího. 
Období renesance je zastoupeno Tizianovým obrazem „Apollo Marsyas“. Nalezneme zde 
obrazy Paola Veroneseho. Manýrismus je zastoupen malbami Hanse von Aachena. 
Vlámskou malbu reprezentují Breughel, Antonis van Dick. Obrazová galerie patří 
k nejbohatším galériím v celé Evropě. V zámku nalezneme i knihovnu, která uchovává 
přes 80 000 svazků a její interiér patří k nejhezčím v České republice (Zlín, 2006). 

V zámku se nachází i arcibiskupské vinné sklepy, které jsou situovány do suterénu. 
Již od založení zámku v roce 1266 byly sklepy jeho součástí. V roce 1345 císař Karel IV. 
povolil výrobu mešního vína, která pod církevním dohledem probíhá více než 730 let. 
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Nacházejí se v hloubce 6,5 m a rozprostírají se na ploše 1030 m2. Největší sud 
dosahuje průměru většího než 2 m a vejde se do něj 19 100 litrů vína (Esmedia, 2010). 

 
Obr. č. 16 – Zámek v Kroměříži (autor, 2010). 

Zámek je obklopen ze severní strany Podzámeckou zahradou, která byla založena 
v roce 1509. Během několika staletí docházelo k jejími postupnému rozšiřování  
a v současné době se rozkládá na ploše 64 ha. Původně šlo o zelinářskou a ovocnářskou 
zahradu, která byla v 17. století přebudována do podoby zahrady barokní. V 19. století se 
přetváří do podoby stylového krajinářského parku. Roste zde přes 200 druhů vzácných 
stromů z různých koutů světa. Jihovýchodní okraj zahrady je lemován rybníkem. 
V zahradě byly vybudovány romantické stavby jako Maxmiliánův dvůr, Čínský pavilon  
či Rybářský pavilon, které umocňují krásu zahrady (Zlín, 2006).  

Kromě Podzámecké zahrady se Kroměříž pyšní Květnou zahradou (viz. obr. č. 17), 
kterou nechal v 17. století vybudovat kníže a biskup Karel Lichtenštejn. Její podobu 
navrhli architekti Luches a Tencalla (Panoramas s.r.o., 2010). Uprostřed zahrady, jejíž 
rozloha je 485x300 m, stojí rotunda o osmibokém půdorysu. Interiér rotundy je vybaven 
bohatou štukovou i freskovou výzdobou. Nalezneme zde i Foucaultovo kyvadlo, které visí 
na 25 m dlouhém lanku. Kyvadlo bylo do objektu instalováno na konci 19. století (T.I.S., 
2010). V tzv. galérii „Kolonáda“ nalezneme celkem 44 soch v nadživotní velikosti. 
Kolonáda měří 244 m (Centrála cestovního ruchu, 2009). 

Významnou roli v kulturním životě města Kroměříže hraje Muzeum Kroměřížska, 
které bylo ustanoveno jako muzejní kuratorium v roce 1933. V roce 1934 bylo 
zpřístupněno veřejnosti, přičemž základ expozice tvořila soukromá sbírka knihtiskaře 
Slováka. V roce 1943 v době německé okupace bylo uzavřeno. V roce 1951 se muzeum 
přestěhovalo do zámku. V roce 1959 do jeho správy přešly některé zámecké sbírky, které 
byly do té doby spravovány jinými institucemi. Vzniklo Uměleckohistorické muzeum, 
které bylo v roce 1970 zrušeno. Dochází ke vzniku Okresního muzea, které se později 
přejmenovalo na Muzeum Kroměřížska. Toto sídlí v měšťanském domě na náměstí. 
Měšťanský dům byl zbudován pod vedením kardinála Františka z Dietrichsteinu v roce 
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1609. Nachází se zde rozsáhlá sbírka obrazů Maxe Švabinského. Muzeum spravuje  
i zámek v Chropyni a skanzen lidové architektury v Rymicích (Tkáč, 2000). 

 
 Obr. č. 17 – Květná zahrada v Kroměříži (autor, 2010). 

5.3.2 Chropy ň 

Hanuš Haugvic získal Chropyni v roce 1567 a začal stavět zámek Nový Haugvicov. 
V období třicetileté války zámek vyhořel stejně jako velká část města. Jednopatrová 
budova byla obnovena a přestavěna počátkem 18. století majitelem Karlem Lotrinským. 
Na projektu se podíleli G.P. Tencalla a M. Porst. O další úpravu zámku se zasadil kardinál 
Bedřich Fürstenberk (1856-1858). V roce 1892 po požáru budovy je zbudována nová 
střecha s jehlovým zastřešením. Další generální rekonstrukce byla provedena v 70. letech 
minulého století vlastníkem zámku Muzeem Kroměřížska (Průvodce po Česku, 2008). 

 
 Obr. č. 18 – Zámeček v Chropyni (autor, 2010). 

V zámku (viz. obr. č. 18) se nalézají historické a etnografické sbírky. V přízemních 
místnostech se pořádají etnografické a výtvarné výstavy. V prvním patře si lze prohlednout 
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prostorově největší Rytířský sál. Kromě něho se zde nalézá tzv. Ječmínkův sál. Vystavené 
expozice nás seznámí s dějinami Chropyně od pravěku, s dějinami místního rybnikářství  
a zemědělství. Druhé patro zámku je vyhrazeno chropyňskému rodákovi – malíři, sochaři, 
grafikovi přednímu představiteli expresionismu a kubismu v českém výtvarném umění 
Emilu Fillovi. Jsou zde vystaveny ukázky Fillovy tvorby, např. cyklus deseti leptů 
Herakles (Muzeum Kroměřížska, 2010b). Můžeme vidět asi okolo 70 obrazů, které tvoří 
průřez jeho tvorbou (Tkáč, 2000). 

5.3.3 Kory čany 

V Koryčanech turisté navštěvují zámek (viz. obr. č. 19), který dal postavit František 
Gabriel Horecký, místo nehostinného hradu Cimburka, někdy po roce 1677. Barokní 
zámek měl dvě křídla. Obytné pokoje tvořily jen malou část budovy. Většinu prostoru 
zabíraly hospodářské a kancelářské místnosti. Za vlády Kristiána z Gillernu ve druhé 
polovině 18. století je dobudováno třetí křídlo budovy. Tímto krokem přestavba zámku 
končí. Dochází pouze k úpravám okolí. Buduje se okrasná zahrada a anglický park. 
V současnosti je zámek ve velmi dobrém stavu a je zde učiliště pro obory kuchař, číšník 
(Koryčany oficiální internetové stránky, 2007b). 

 
 Obr. č. 19 – Zámek v Koryčanech (autor, 2010). 

Původní sídlo šlechty – hrad Cimburk zbudoval Ctibor z Lipnice okolo roku 1300. 
Jméno stavba získala podle erbu šlechtice, na kterém bylo nakresleno cimbuří. V roce 1320 
postavil Bernard z Cimburka nový hrad, který získal jméno Nový Cimburk  
(Hrady.cz, 2002). 

Památku vlastnila řada šlechtických rodů. O první stavební úpravy hradu se 
zasloužil Čeněk z Drahotuš. V období husitských válek vlastnil hrad Vok mladší 
z Holštejna. Za vlády Vladislava Jagellonského patřil hrad Vilému z Víckova, ten jej 
stavebně upravil a obec získala pečeť, z níž vychází nynější znak Koryčan. Období 
třicetiletých válek mělo za následek zpustnutí nejen hradu, ale i celého kraje. V současné 
době působí na hradě občanské sdružení pro obnovu historický památek z Brna  
(Maliňák et al., 2006). 
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5.3.4 Kvasice 

Nedaleko Kroměříže, v obci Kvasice si můžeme prohlédnout zámek, který byl 
vybudován místo vodní tvrze a pozdějšího gotického hradu. Vodní tvrz (pozdější gotický 
hrad) byla postavena na uměle vyvýšeném náspu. Stavba byla ze všech stran obklopena 
vodou, valy i hradbami. V roce 1423 byla tvrz vypálena při tažení husitských vojsk. 
O obnovu se postaral rod Kuželů ze Žeravic. Z tvrze byl zbudován gotický vodní hrad. 
V polovině 16. století došlo k jeho přestavbě na zámek (Obec Kvasice, 2010c). Kolem 
zámku (viz. obr. č. 20) je vybudován zámecký park. Jde o přírodně krajinářský areál, který 
pochází z 18. století (Maliňák et al., 2006). 

 

 
 Obr. č. 20 – Zámek v Kvasicích (autor, 2010). 

Další historickou památkou v Kvasicích je hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Kostel patří k nejstarším dochovaným církevním památkám na Moravě. Nejstarší 
částí kostela je kostelní loď, která byla zbudována v předrománském nebo románském 
stylu. Nejvýznamnějšími částmi kostelní lodi jsou jižní portál a střílnová okna na severní  
a jižní straně. Hlavní vstupní portál byl již v gotickém stylu. Původní strop byl ze dřeva, 
později došlo k jeho podbití a omítnutí. V 90. letech při generální opravě byl strop 
restaurován a v současnosti je návštěvníkům představován v původní podobě. V kostelní 
lodi lze vidět renesanční fresky. Z druhé poloviny 13. století pochází goticky sanktuář,  
na kterém je vidět znak Benešoviců – prvních písemně doložených vlastníků Kvasického 
panství (Obec Kvasice, 2010b). 

Druhý kostel, který můžeme v Kvasicích navštívit byl postaven Adamem z Rottalu 
v roce 1730–1740. Je postaven v barokním stylu a považuje se za jednu z nejkrásnějších 
staveb na Moravě. Kostel je dlouhý 38 metrů, 12 metrů široký, věže jsou vysoké 27 metrů. 
Štukovou i sochařskou výzdobu měl na starosti vídeňský sochař Jan Jiří Schauberger. 
V kostele jsou umístěny 3 oltářní obrazy, které namaloval Václav Vavřinec Reiner  
(1689–1743), největší monumentální český malíř barokního období. Před kostelem 
můžeme vidět dvě barokní sochy z roku 1741 (Obec Kvasice, 2010a). 
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5.3.5 Liten čice 

Dvacet kilometrů jihozápadně od města Kroměříže leží obec Litenčice, jejíž 
největší pamětihodností je zámek vybudovaný v roce 1437. V současnosti prochází budova 
rekonstrukcí a nelze ji navštívit. Můžeme si ale prohlédnout kostel svatého Petra a Pavla, 
který byl postaven okolo roku 1700. Za shlédnutí stojí i kaple Panny Marie. Od Litenčic 
jižním směrem se rozprostírá přírodní rezervace Strabišov, kde roste řada chráněných 
rostlinných druhů. V rezervaci najdeme smíšené lesní porosty a jehličnany (Městys 
Litenčice, 2010). 

5.3.6 Morkovice-Slížany 

Morkovice-Slížany jsou nedaleko města Kroměříž. Z historických památek  
zde nacházíme zámek, kostel svatého Jana Křtitele a kapličku v osadě Slížany  
(Fialová et al., 2000). Kostel (viz. obr. č. 21) byl postaven ve 14. století. Z prozkoumaných 
listin je patrné, že existoval již před rokem 1389. Je zbudován v barokním stylu, ale sochy, 
které jsou v jeho interiéru umístěny, jsou provedeny ještě v gotickém duchu (Město 
Morkovice-Slížany, 2010a). 

 
 Obr. č. 21 – Kostel v Morkovicích (Město Morkovice-Slížany, 2010a). 

Morkovický zámek (viz. obr. č. 22) stojí na místě bývalé tvrze, o které se zmiňují 
písemné zprávy již ve 13. století. Od druhé poloviny 15. století jsou Morkovice 
vlastnictvím bratrů ze Zástřizl (Hrady.cz, 2004c). Právě členové rodu ve druhé polovině 
16. století tvrz přebudovali na renesanční zámek, jehož součástí byl arkádový ochoz 
a centrální nádvoří. Z gotické části stavby se dochovaly hlavně sklepní prostory. Dodnes 
jsou rovněž zřetelné stopy po příkopech původního objektu. Konečnou podobu zámku 
dostala památka v 1. polovině 17. století (1635–1647). Po válce dochází k postupné 
devastaci budovy.  
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Současní majitelé, kteří objekt vlastní zámek postupně rekonstruují (Hrady.cz, 2004c).  

 
 Obr. č. 22 – Zámek v Morkovicích (autor, 2010). 

5.3.7 Rataje 

Součástí Kroměřížského regionu je i obec Rataje. Obec je známá kostelem svatého 
Petra a Pavla (viz. obr. č. 23). Je postaven na místě bývalé kamenné románské kaple, na 
jejíchž základech byl později zbudován kostel v gotickém stylu. V roce 1840 došlo 
k požáru a ke zničeni sakrální stavby, ale již následujícího roku byl objekt znovu 
vybudován. V roce 1881 je rozhodnuto o likvidaci kostela v důsledku jeho nevyhovujícího 
stavu a zbudování nového chrámu. Stavba byla ukončena v roce 1884. V obci se nachází 
hřbitovní kaple, ve které si můžeme prohlédnout obraz Matky Boží s děťátkem a kříže, 
např. Sádkový kříž, Bílkův kříž, kamenný kříž Ratajské obce (Rataje, 2005).  

 
Obr. č. 23 – Kostel svatého Petra a Pavla v Ratajích (autor, 2010). 
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5.3.8 Střílky 

Originální barokní hřbitov v obci Střílky, který zaujímá mezi evropskými 
barokními hřbitovy výjimečné místo.je hojně navštěvován (viz. obr. č. 24). Hřbitov byl 
zbudován ve třicátých letech 18. století. Projekt hřbitova je pravděpodobně dílem Ignáce 
Josefa Ciraniho z Bolleshausu (Krsek, 1996). Památka se vyznačuje bohatou sochařskou 
výzdobou i zajímavou architekturou, která je perlou baroka. Autorem hřbitovních soch  
je známý moravský sochař Bohumir Frič. Celý prostor v objektu byl vytvořen pomocí 
násypu na svahu nedaleko kostela. Hřbitov je obklopen zdí, která je tvořena pískovcovými 
kvádry místy až 10 metrů vysokými. Zaujímá přibližně 2000 m2 a tvoří jednotný umělecký 
celek. V areálu se nachází 4 velké vázy z kamene, které představují poslední věci člověka 
– Smrt, Poslední soud, Nebe a Peklo (Střílky, 2010). 

 
 Obr. č. 24 – Barokní socha na hřbitově ve Střílkách (autor, 2010). 

Součástí Střílek je zámek, který byl přestavěn z bývalé tvrze. Tvrz dal zbudovat 
koncem 16. století Mikuláš Kobylka z Kobylího. Počátkem 17. století ji Adam 
Martinovský z Rozteče proměnil v zámek. V současnosti je zámek spravován Nadací 
Živoucí světlo (Hrady.cz, 2004d ). 

V obci lze zajít do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nechal ho postavit majitel 
panství Antonín Amand Petřvaldský podle návrhů architekta Ignáce Ciraniho. Stavba byla 
zbudována místo starého objektu, který v roce 1744 vyhořel (Žajdík, 2010). 

5.3.9 Holešov 

Význačným městem Kroměřížska je Holešov. Nachází se v něm množství 
kulturních památek. Za zmínku stojí především zámek, který byl v období třicetileté války 
poničen. Z částí byl obnoven ve druhé polovině 17. století a po etapách dokončován až do 
poloviny 18. století. Jde o objekt období raného baroka. Zámek je dvouposchoďový, 
čtyřkřídlý, vnitřní nádvoří je zcela uzavřené. V budově se nachází zámecká kaple, která 
byla postavena na popud Františka Antonína Rottala. Sochy v kapli jsou dílem Bohumíra 
Fritche (Gallo, 2009 b). 
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Zajímavým objektem je farní kostel na Nanebevzetí Panny Marie. Byl postaven 
v období, kdy Holešov patřil rodu Rottalů, kteří město vlastnili od roku 1650 do roku 1814. 
Autorem stavby byl architekt Luchese. Jde o trojlodní stavbu v barokní stylu, která vznikla 
na základech pozdně gotického kostela (CZeKot.com, 2010). Koncem 18. století byla  
ke kostelu přistavena Černá kaple, která patří k nejvýznamnějším památkám města. Kaple 
je zbudována nad hrobkou rodu Rottalů. Její název je odvozen od převládající barvy 
použité při výzdobě kaple (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., 2010a). 
Sochařská výzdoba Černé kaple pochází od Gottfrieda Fritsche, představitele 
donerovského klasicismu (Fišer, Kroupa 1991). 

 
Obr. č. 25 – Ukázka náhrobku na Židovském hřbitově v Holešově (autor, 2010). 

Známou hojně navštěvovanou památkou je židovská synagoga a hřbitov, který  
se nachází na území bývalého židovského města. Šachova synagoga (název odkazuje  
na významného učence žijícího v 17. století rabína Sabbatai ben Meir Kohena, jinak 
zvaného Šach) v bývalém židovském městě byla postavena v roce 1560 na místě staré 
svatyně, která vyhořela. Patří k nejvýznamnějším památkám České republiky. Je jedinou 
synagogou „polského typu“, která se zachovala do dnešní doby. Budova má nepravidelný 
obdélníkový tvar a je třípodlažní (Drábek, 2010). V roce 1615 byl objekt rozšířen 
v renesančním stylu. Mezi lety 1725–1737 byl interiér synagogy obohacen  
o pozoruhodnou barokní výzdobu s hebrejskými texty a ornamentální malbou. Výjimečně 
dobře jsou zachovány almemor s ušlechtile kovanou mříží a svatostánkem  
(Klenovský, 2002). V prvním patře se nacházela ženská galerie, která vznikla v roce 1615. 
Druhé poschodí sloužilo k výuce v talmudské škole. V současné době si je možné v obou 
prostorách synagogy prohlédnou expozici Židé a Morava (Dočekal, 2010). 

Židovský hřbitov leží nedaleko řeky Rusavy. (viz. obr. č. 25) a je rozprostřen  
na ploše 9 581m2 (Dočekal, 2010). Byl založen ve 2. polovině 15. století. Nacházíme zde 
okolo 1500 náhrobků. Mezi nimi jsou velmi cenné kameny barokního a klasicistního typu. 
Nejstarší náhrobek pochází z roku 1647. Jsou zde pochovány význačné židovské 
osobnosti. Uprostřed rabínského okrsku stojí tumba rabína Šacha, která byla několikrát 
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renovována. V současnosti je krytá skleněným přístřeškem. U vchodu hřbitova  
je postavena obřadní síň od stavitele Antonína Fischera z roku 1903, na níž je umístěna 
pamětní deska obětem holocaustu (Klenovský, 2002). 

5.3.10 Kurovice 

Poblíž města Holešova leží obec Kurovice, která je známá nejen svým lomem,  
ale i tvrzí (viz. obr. č. 26) a kostelem svaté Kunhuty. Historické archivy zmiňují 
Kurovickou tvrz již v roce 1275. Architektonické řešení ji řadí k nejvýznamnějším sídlům, 
která byla postavena pro nižší šlechtu na Moravě (Castles, 2009). Objekt leží uprostřed 
obce a byl zbudován v gotickém stylu. V období husitských válek byla tvrz zničena. 
Počátkem 16. století byla znovu obnovena a ve 2. polovině 16. století majitelé provedli 
úpravy v renesančním duchu (ostění a klenby). Po roce 1620 vlastnili památku 
Lobkovicové, kteří ji upravili v barokním slohu a přibudovali druhé patro. Po roce 1980 
Muzeum Kroměřížska provedlo renovaci. V současnosti není budova veřejnosti přístupná 
(Turistik.cz, 2010c). 

 
 Obr. č. 26 – Tvrz v Kurovicích (autor, 2010). 

5.3.11 Rymice 

Kulturními památkami nemusí být pouze zámky či kostely. V obci Rymice, 
nedaleko Holešova nalezneme skanzen lidové architektury (viz. obr. č. 27). Areál patří pod 
správu Muzea Kroměřížska. Nacházejí se zde vesnická obydlí, která byla rekonstruována 
v sedmdesátých letech minulého století pomocí původních technologií. Návštěvníci  
se mohou seznámit, jak žili a hospodařili naší předkové v průběhu dvou staletí na území 
lokality (Muzeum Kroměřížska , 2010a). 
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Zajímavým objektem umístěným v skanzenu je větrný mlýn holandského typu. 
Jeho ramena lze nastavit podle směru větru otáčením celé budovy díky nosné konstrukci 
zvané beran. Areál je zapsán v seznamu památek UNESCO (Obecní úřad Rymice, 2010 a). 

 
 Obr. č. 27 – Skanzen lidové architektury v Rymicích (autor, 2010). 
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6. Návrh poznávací trasy 
 

Kroměřížský region je ideálním turisticky atraktivním místem. Existuje v něm 
mnoho míst, kde by se dala prožít příjemná dovolená. Každá věková kategorie má možnost 
si naplánovat trávení volného času ke své spokojenosti. Mladí lidé mohou využít nabídky 
extrémních sportů, starší věková kategorie může zvolit méně náročné turistické trasy  
či se seznámit s unikátními památkami, ať už kulturními, přírodními či technickými. 
Rovněž rodiny s dětmi mají spoustu příležitostí k rekreaci i relaxaci. V bakalářské práci 
jsem se rozhodla navrhnout sedmidenní dovolenou vhodnou pro střední generaci, která 
ještě nedosáhla důchodového věku, ale jejichž děti se již osamostatnily. Jde o lidi, kteří 
před horskou turistikou preferují poznávání památek, ať už přírodních, kulturních  
či technických. 

 
Obr. č. 28 – Leták fiktivní CK BARONKA (autor, 2010). 

6.1 Základní údaje o zájezdu 

Okružní zájezd jsem koncipovala pro výše uvedenou skupinu populace. Navrhla 
jsem poznávací okruh, který seznamuje zájemce s atraktivními památkami regionu 
Kroměřížska. Nabízí jej cestovní kancelář BARONKA (viz. obr. č. 28), která ve 
skutečnosti neexistuje na trhu cestovního ruchu. Jde o fiktivní cestovní kancelář, která 
nabízí zájezd v termínu od 4.7. až 10.7. 2010. Cena 8.605,00 Kč zahrnuje dopravu, 
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ubytování, polopenzí, komplexní cestovní pojištění a služby průvodce. Jednotlivé vstupy 
nejsou součástí ceny zájezdu. Cenová kalkulace je uvedena v závěru kapitoly.  

Účastníci zájezdu mají zabezpečeno ubytování v hotelu Octárna. Hotel je umístěn 
v centru Kroměříže nedaleko kroměřížského zámku. Pokoje v hotelu jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, televizí a přípojkou na počítač.  V jeho komplexu se nachází 
i restaurace, ve které zabezpečila cestovní kancelář i stravování hostů. Snídaně je podávána 
od 7.30 až 9.00 hodin formou švédských stolů, večeřet lze od 18.00 do 20.00 hodin. Zájezd 
začíná večeří a končí snídaní. Denní a časový plán okružního zájezdu obdrží každý 
zájemce po zaplacení.  

6.2 Denní a časový harmonogram pobytového zájezdu 

 

1. den (4.7.2010)   

Plán trasy 1. den 

 

Sraz účastníků okružního zájezdu je u autobusu na parkovišti vlakového nádraží 
Ostrava-Svinov, kde bude přistaven autobus na cestu do Kroměříže. Trasu, kterou autobus 
absolvuje  ukazuje obr. č.29. Časový harmonogram průjezdu jednotlivými městy stanovuje  
tabulka č.3. 

 
Obr. č. 29 – Trasa okružního zájezdu z Ostravy-Svinova do Kroměříže (Škoda auto a.s., 2010). 
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Po příjezdu do Kroměříže budou účastníci zájezdu ubytování v hotelu Octárna. 

 Tab.č.3 - Časový harmonogram průjezdů autobusu jednotlivými městy – 1.den. 
Datum Místo P říjezd Odjezd Km ∑ Km Poznámka 

4.7.2010 

Ostrava - 10:00 - 0 Odjezd z Ostravy – Svinova 

Bílovec 10:20 10:20 18 18 Průjezd městem 

Fulnek 10:35 10:35 11 29 Průjezd městem 

Odry 10:45 10:45 9 38 Průjezd městem 

Hranice 11:05 11:05 17 55 Průjezd městem 
Lipník nad 
Bečvou 11:15 11:15 10 65 Průjezd městem 

Přerov 11:30 11:30 16 81 Průjezd městem 

Hulín 11:45 11:45 16 97 Průjezd městem 

Kroměříž 11:55 - 5 102 Příjezd k hotelu Octárna 

 

S přihlédnutím na možnou únavu po absolvované cestě (nejde jen o trasu 
autobusem do Kroměříže, ale část lidí, kteří si zájezd zvolili, má za sebou již jízdu do 
Ostravy-Svinova) není na odpolední hodiny zařazena žádná prohlídka památek. Den je 
ukončen večeří. Časový rozvrh 1.dne okružního zájezdu uvádím v tabulce č. 4.  

Tab.č.4 – Časový rozvrh okružního zájezdu - 1. den. 

Čas [hod] Činnost 

9.30 – 10.00 sraz účastníků zájezdu na parkovišti nádraží Ostrava-Svinov 

11.55 příjezd do Kroměříže 

12.00 – 13.00 ubytování hostů zájezdu v hotelu Octárna 

13.00 – 18.00 odpočinek a volná zábava 

18.00 – 20.00 Večeře 

 

2. den (5.7.2010) 

Plán trasy 2. den 

 

Druhý den zájezdu začíná v dopoledních hodinách návštěvou vodní elektrárny Na 
Strži (viz. kapitola č. 4.2), která byla jako první v českých zemích opatřena Kaplanovou 
turbínou. Potom následuje prohlídka Květné zahrady (viz. kapitola č. 4.3.1) s odborným 
výkladem. Vzhledem k výjimečnosti zahrady je v ní pobyt naplánován na delší dobu.  
Po přestávce na oběd následuje odjezd do areálu zemské psychiatrické léčebny  
(viz. kapitola č. 4.3.1). V objektu se nachází kostel Svatého Cyrila a Metoděje, jehož 
návštěva s odborným výkladem je součástí programu. Po odchodu ze zemské psychiatrické 
léčebny se odjíždí zpět na parkoviště u kroměřížského zámku. Nedaleko je postavena 
budova mincovny (viz. kapitola č. 4.2), ve které razili mince olomoučtí biskupové. 
Prohlídka s odborným výkladem seznámí návštěvníky s dějinami mincovnictví 
olomouckých biskupů a arcibiskupů a představí mincovní stroje a nástroje, které jsou zde 
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nainstalovány. Z mincovny následuje odjezd do hotelu a večeře. Absolvovanou trasu 
ukazuje obrázek č. 30.  

  
Obr. č. 30 – Trasa okruhu prohlídky – 2.den (Seznam.cz, a.s., 2010). 

V tabulce č. 5 jsou shrnuty časové údaje, které se vztahují k jednotlivým místům prohlídky 
plánového okruhu. 

Tab. č. 5 – Časový harmonogram okružního zájezdu - 2. den. 
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

5.7.2010 

Hotel Octárna - 9:30 - 0 Odjezd z hotelu 

Elektrárna na Strži 9:45 10:30 6 6 Prohlídka s průvodcem 

Květné zahrady 10:50 13:30 5 11 
Odborný výklad, přestávka 
na oběd, volná zábava 

Psychiatrická 
léčebna 

13:45 15:25 6 17 

Prohlídka areálu, návštěva 
kostela Sv. Cyrila a 
Metoděje s odborným 
výkladem 

Kroměřížský zámek a 
mincovna 

15:45 17:15 9 26 Prohlídka mincovny 

Hotel Octárna 17:30 - 8 34 Příjezd k hotelu 
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3.den (6.7.2010) 

Plán trasy 3. den 
 

Třetí den pobytu je vyhrazen městu Kroměříž. Po snídaní se odjíždí 
k Kroměřížskému zámku (viz. kapitola č. 4.3.1), který unikátní památkou Moravy.  
Po odborném výkladu o historii a expozicích vystavených v bývalém arcibiskupském 
paláci bude následovat prohlídka arcibiskupských vinných sklepů, ve kterých uzrává víno 
již přes 700 let.  

 

Obr.č.31 - Trasa okruhu prohlídky – 3. den (Seznam.cz, a.s., 2010). 

Tabulka č. 6 představuje časový rozvrh pro okruh. 

Tab. č. 6 - Časový rozvrh okružního zájezdu – 3.den. 
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

6.7.2010 

Hotel Octárna - 9:30 - 0 Odjezd z hotelu 

Kroměřížský zámek 9:45 16:45 8 8 

Prohlídka zámku, 
arcibiskupských vinných 
sklepů, přestávka na oběd, 
volná zábava, prohlídka 
Podzámecké zahrady 
s výkladem a návštěva 
ZOO. 

Hotel Octárna 17:00 - 8 16 Příjezd k hotelu 

 

Poledne je vyhrazeno pro přestávku. Lze ji využít k obědu či posezení ve vinárně, 
která je součástí arcibiskupských vinných sklepů. Celé odpoledne je věnováno 
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Podzámecké zahradě (viz. kapitola č. 4.3.1). Odborný výklad seznámí účastníky s historií 
zahrady, s historií pavilonu se vzácnými dřevinami, které byly dovezeny z různých koutů 
světa. K relaxaci přispěje i návštěva místní malé zoologické zahrady. Návrat do hotelu 
Octárna je plánován okolo 17.00 hodiny. Obrázek č.31 zachycuje trasu okruhu.  

 

4. den (7.7.2010) 

Plán trasy 4. den 

 

Po snídani se odjíždí na okružní cestu po památkách, které se nachází v okolí 
Kroměříže. Z hlediska náročnosti jde o poněkud obtížnější trasu, protože navštěvovaných 
míst bude více.  

 

Obr. č. 32 - Trasa zájezdového okruhu – 4. den (Seznam.cz, a.s., 2010). 

Okruh začíná prohlídkou kostela Svatého Petra a Pavla v Ratajích (viz. kapitola  
č. 4.3.7) s odborným výkladem. Následuje cesta do Troubek-Zdislavic (viz. kapitola  
č. 3.10). V obci natáčel režisér Filip Renč známý film Requiem pro panenku. Je možné  
si objekt, ve kterém natáčení probíhalo, vyfotit. Z Troubek-Zdislavic se odjíždí do Litenčic 
(viz. kapitola č. 4.3.5), kde si lze prohlédnout zámek, který je ovšem v současné době 
v rekonstrukci nebo lze navštívit kostel Svatého Petra a Pavla. Okolo poledne je 
naplánována návštěva zámku v Morkovicích (viz. kapitola č. 4.3.6) s odborným výkladem 
a prohlídka kostela Svatého Jana Křtitele rovněž s odborným výkladem. Poslední 
zastávkou okružní jízdy jsou Střílky (viz. kapitola č. 4.3.8). Nejprve proběhne prohlídka 
interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie s odborným výkladem, pak bude následovat 
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návštěva originálního barokního hřbitova s odborným výkladem. Následuje odjezd do 
Kroměříže k hotelu Octárna. Trasu okruhu znázorňuje obrázek č. 32. Časový 
harmonogram okruhu je patrný z tabulky č.7. 

Tab. č. 7 – Časový rozvrh zájezdového okruhu – 4. den.  
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

7.7.2010 

Kroměříž - 9:30  0 Odjezd z hotelu Octárna 

Rataje 9:40 10:40 5 5 
Prohlídka kostela s 
výkladem 

Troubky – Zdislavice 11:00 11:15 8 13 Prohlídka filmového objektu 

Litenčice 11:30 11:.45 6 19 Litenčický zámek 

Morkovice 11:55 13:50 7 26 
Prohlídka zámku a kostela 
s odborným výkladem 

Střílky 14:10 16:00 14 40 
Prohlídka barokního kostela 
a hřbitova 

Kroměříž 16:30 - 25 65 Příjezd do hotelu Octárna 

 

5. den (8.7.2010) 

Plán trasy 5. den 

 

Po snídaní se odjíždí autobusem do obce Koryčany (viz. kapitola č. 4.3.3). 
Dopoledne je věnováno nejprve koryčanskému zámku, zámecké zahradě a sýpce. U každé 
památky bude poskytnut odborný výklad.  

Tab.č.8 - Časový rozvrh okružního zájezdu – 5. den. 
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

8.7.2010 

Kroměříž - 9:30  0 Odjezd z hotelu Octárna 

Koryčany 10:10 12:10 31 31 
Prohlídka zámku, zámecké 
zahrady a sýpky s výkladem, 
prohlídka kostela 

Bunč 12:50 14:10 20 51 
Přestávka na oběd, volná 
zábava 

Kostelany 14:20 15:40 4 55 
Prohlídka westernového 
městečka 

Velké Těšany 15:55 16:40 8 63 
Prohlídka větrného mlýna s 
výkladem 

Kroměříž 17:00 - 8 71 Příjezd do hotelu Octárna 

 

Následuje odjezd ke kostelu v Koryčanech. Po návštěvě a shlédnutí interiéru 
kostela s odborným výkladem autobus odjede k lesnímu penzionu Bunč. V penzionu je 
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možné se naobědvat nebo občerstvit či trochu si odpočinout před další cestou do Kostelan. 
Příjezd do Kostelan (viz. kapitola č. 3.4) je v odpoledních hodinách. V obci je naplánována 
návštěva westernového městečka s možností projížďky na koni. Po cestě z Kostelan zpět 
do Kroměříže je poslední zastávka ve Velkých Těšanech (viz. kapitola č. 4.2) nedaleko 
Vrbky. Stojí zde technická památka – větrný mlýn německého typu. Je zajištěn odborný 
výklad o historii mlýna a zaniklých technikách lidových řemeslníků. Trasu okruhu 
znázorňuje obrázek č.33. Časový harmonogram okruhu je patrný z tabulky č.8.  

 

Obr.č.33 - Trasa okružního zájezdu – 5 den (Seznam.cz, a.s., 2010). 

 

6. den (9.7.2010) 

Plán trasy 6. den 

 

Okružní trasa začíná příjezdem do Kvasic (viz. kapitola č. 4.3.4). V obci  
si prohlédneme zámek a kostel Nanebevzetí Panny Marie s odborným výkladem. Před 
polednem okruh pokračuje příjezdem do Kurovic (viz. kapitola č. 4.3.10). Kurovický lom 
je známou ojedinělou přírodní památkou na území Moravy a jeho obhlídka nesmí v plánu 
okružní cesty chybět.  

Po návštěvě kurovického zámku a hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
s odborným výkladem se autobusem odjíždí do obce Rymice (viz. kapitola  
č. 4.3.11). V obci po přestávce na oběd nebo občerstvení navštívíme známy skanzen lidové 
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architektury. Následuje odjezd z Rymic do hotelu Octárna. Den končí večeří. Trasu okruhu 
znázorňuje obrázek č.34.  

 

Obr .č. 34 - Trasa okružního zájezdu – 6. den (Seznam.cz, a.s., 2010). 

Časový rozvrh okruhu je patrný z tabulky č.9 

Tab. č. 9 – Časový rozvrh okružního zájezdu – 6. den. 
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

8.7.2010 

Kroměříž - 9:30  0 Odjezd z hotelu Octárna 

Kvasice 9:45 11:40 10 10 
Prohlídka zámku a kostela s 
výkladem 

Kurovice 11:50 14:30 9 19 
Prohlídka lomu, kostela Sv. 
Kunhuty a tvrze 

Rymice 14:50 17:10 9 28 
Občerstvení, návštěva 
památkové rezervace lidové 
architektury 

Kroměříž 17:30 - 15 43 Příjezd do hotelu Octárna 

7. den (10.7.2010) 

Plán trasy 7. den 

 

Poslední den okružního zájezdu končí snídaní a odhlášením účastníků zájezdu 
z hotelu Octárna. Následuje odjezd autobusem do města Holešov (viz. kapitola č. 4.3.9), 



 47

které je známé především přítomností židovské komunity v minulých stoletích. Dopoledne 
je na programu prohlídka zámku a židovské synagogy a židovského hřbitova s odborným 
výkladem. Po ukončení obhlídky je možné se naobědvat či občerstvit v místní restauraci. 
Odjezd do Ostravy je naplánován ve 14.00 hod. Předpokládaný příjezd na parkoviště 
nádraží Ostrava–Svinov je 15.30 hodin.  

 
Obr.č.35 – Trasa autobusu z Kroměříže do Ostravy-Svinova (Škoda  auto  a.s., 2010). 

 

Trasu a časový rozvrh posledního dne zájezdu udává obrázek č.35 a tabulka č.10.  

Tab.č.10 – Časový rozvrh posledního dne zájezdu. 
Datum Místo P říjezd Odjezd  Km ∑ Km Poznámka 

10.7.2010 

Kroměříž - 9:30 - 0 Odjezd z hotelu Octárna 

Holešov 9:50 14:00 17 17 
Prohlídka zámku, synagogy, 
židovského hřbitova, oběd, 
volná zábava 

Bystřice pod 
Hostýnem 

14:15 14:15 11 28 Průjezd městem 

Valašské Meziříčí 14:45 14:45 28 56 Průjezd městem 
Nový Jičín 15:00 15:00 14 70 Průjezd městem 
Příbor 15:15 15:15 14 84 Průjezd městem 

Ostrava 15:45 - 29 113 
Příjezd zpět do Ostravy - 
Svinova 

 

Na závěr uvádím kalkulaci ceny (viz. tab. č. 11) okružního zájezdu fiktivní cestovní 
kanceláře „BARONKA“, která byla v bakalářské práci koncipována a vymyšlená   
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pro klienty střední generace, kteří se specializují na poznávání krás České republiky  
a Moravy.  

Tab. č. 11 - Kalkulace okružního zájezdu fiktivní CK BARONKA. 

 na zájezd 
(kč) 

na osobu 
(kč) poznámka 

a) doprava 
(Kč/km) 

22 200 555 

Délka trasy celkem 444 km. Sazba 50 
Kč/km. Tato sazba zahrnuje pohonné 
hmoty, mzdy řidičů, poplatky za dálnici a 
parkovné. 

b) ubytování 192 000 4 800 * 
Celkem 6 noci. Ubytování ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu Octárna v ceně 
800 Kč na osobu za noc. 

c) stravování 36 000 900 
6x polopenze v ceně 150 Kč na den na 
osobu. 

d) jiné služby 14 000 350 
Komplexní cestovní pojištění v ceně 50 
Kč/den na osobu. 

e) nepřímé 
náklady 

80 000 2 000 
Tato sazba zahrnuje mzdu zaměstnanců 
CK a ostatní náklady spojené 
s provozem (teplo, voda, nájemné, atd.). 

CELKEM 344 200 8 605  

*  hotel Octárna poskytl cestovní kanceláři věrnostní slevu za ubytování 

Kalkulace zájezdu je bez DPH a je rozpočítána na 40 účastníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

7. Závěr 
 

Kroměřížský region se vyznačuje bohatstvím přírodních, kulturních i historických 
památek. Rešeršní část práce popisuje vybrané přírodní poměry zájmové oblasti. Zabývá  
se geologickými, geomorfologickými poměry, klimatologií, hydrologií, zvířenou  
a květenou lokality. Předmětem zájmu rešerše je i historie a památky Kroměřížska.  
Z přírodních oblastí si zasluhují naší pozornost Chřiby a Hostýnské vrchy. Navštěvují je 
nejen čeští turisté, ale i zahraniční hosté., kteří oceňují krásu krajiny. Kroměříž, barokní 
hřbitov ve Střílkách, židovský hřbitov či židovská synagoga v Holešově jsou jedinečnými 
památkami, které jsou známy i za hranicemi České republiky. Rymice přitahují pozornost 
skanzenem venkovské architektury. Skanzen není navštěvován jako Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ale i on se pomalu dostává do povědomí návštěvníků 
Kroměřížska. V Koryčanech kromě sportovního areálu najdeme i Hippocentrum, které 
umožňuje jízdu na koních v rámci léčebné terapie. Kostelany jsou vyhledávány milovníky 
Divokého západu. Ranč, který se zde nachází nabízí široké spektrum služeb a bohatý 
program, ze kterého si vyberou i nároční turisté.  

 Unikátní přírodní i ekologickou lokalitou je rovněž Kurovický lom, kde  
se vyskytují různé druhy fosilní mikrofauny a mikroflóry. Lužní lesy v nivě řeky Moravy, 
která tvoří osu Hornomoravského úvalu, přitahují pozornost různorodým složením flóry 
 i fauny. Území je bohaté i na řadu rybníků. Chropyňský rybník je lokalita, která byla 
vyhlášena národní přírodní památkou k ochraně výskytu kotvice plovoucí a k ochraně 
hnízdišť racka chechtavého. Oblast Záhlinických rybníků byla zařazena v mezi mokřady, 
které mají mezinárodní význam. Nejen příroda a památky lákají k pobytu. V regionu  
se pravidelně pořádají zajímavé folklórní, kulturní i společenské akce, které přispívají 
k jeho atraktivitě. Propagaci Kroměřížska je poslední dobou věnována ze strany samospráv 
velká pozornost. Jejich představitelé jsou si vědomi, že propagační aktivity přispívají nejen 
k rozšíření cestovního ruchu, ale i k rozvoji celé oblasti. 

V závěru  práce jsem navrhla sedmidenní zájezd pro střední generaci, která se 
zajímá o historické, kulturní, technické  a přírodní památky. Návrh obsahuje nejen 
podrobný plán cesty (itinerář), ale i kalkulaci cen. 

. 
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