
  

 

 

Příloha č. 1 

Seznam všech přírodních a kulturních památek UNESCO v sousedních státech 

Německo 

1. Katedrála v Cáchách - Dóm, jehoţ počátky sahají do 8. století. 

2. Katedrála ve Špýru - Bazilika z 11. století je jedním z nejvýznamnějších románských 

kostelů. 

3. Würzburská rezidence - Jeden z největších barokních paláců v Německu. 

4. Poutní kostel ve Wies - Poutní kostel ve stylu bavorského rokoka. 

5. Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu - První rokokové zámky v Německu. 

6. Hildesheim – katedrála sv. Marie a kostel svatého Michala (Hildesheim) 

Významné románské památky. 

7. Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie v Trevíru - 

Komplex architektonických památek. 

8. Hranice římského imperia - Zbytky 550 km dlouhého hraničního valu, který na území 

Velké Británie pokračuje tzv. Hadriánovým valem. Celková délka bývala více neţ 

5000 km a sahala od severní Británie aţ k Černému moři. 

9. Hanzovní město Lübeck - Výjimečně zachovalé historické centrum. 

10. Paláce a parky Postupimi a Berlína - Areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, 

Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel. 

11. Opatství Lorsch - Bývalé benediktýnské opatství je karolínskou památkou. 

12. Doly v Rammelsbergu,město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze - 

Výborně zachovalé staré město bylo kdysi členem hanzy. Rudné doly Rammelsberg 

jsou nyní technickou památkou. Vodní systém kanálu, odvodnění zajišťující energii 

pro hornictví 

13. Klášter Maulbronn - Cisterciácký klášter. Nejlépe zachovalý klášterní komplex 

severně od Alp. 

14. Bamberg - Staré město, jeho architektura výrazně ovlivnila severní Německo 

a Maďarsko. 

15. Quedlinburg – kostel, zámek a Staré město - zachovalé hrázděné domy, zámek 

a románský kostel. 

16. Völklingen – hutě - Staré hutě z 19. století zůstaly po zastavení výroby v původním 

stavu. 

17. Messel - Naleziště fosilií savců. 

18. Bauhaus - Světoznámá škola architektury ve městech Výmar a Desava přinesla 

v letech 1919 aţ 1933 revoluci stavitelství. 

19. Kolínská katedrála - Gotická katedrála. 
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20. Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu - Domy a kostely ve městech 

Eisleben a Wittenberg, které mají vztah k ţivotu Martina Luthera a jeho ţáka Philippa 

Melanchthona. 

21. Klasický Výmar - Malé město Weimar zaznamenalo na přelomu 18. stol. 

pozoruhodný kulturní rozkvět, který přilákal mnoho spisovatelů a učenců. 

22. Berlín – muzejní ostrov - Pět muzeí bylo postaveno v letech 1824 aţ 1930 a ukazují 

vývoj přístupu k muzeinictví během jednoho století. 

23. Hrad Wartburg - Opevněný zámek. Martin Luther zde přeloţil Nový 

zákon do němčiny. 

24. Královská zahrada v Desavě - Ukázka krajinářského plánování a architektury v době 

osvícenství v 18. stol. 

25. Klášterní ostrov Reichenau - Klášter zaloţený r. 724 na ostrově v Bodamském jezeře. 

26. Uhelný důl Zollverein v Essenu 

27. Historická centra měst Stralsund a Wismar 

28. Údolí horního Rýna - 65 kilometrů dlouhý úsek údolí Rýna ilustruje se svými hrady, 

historickými městy a vinicemi dlouhou historii působení člověka na krajinu. 

29. Park Muzakowski - Krajinný park po obou stranách Luţické Nisy tvořící hranici 

mezi Polskem a Německem byl vytvořen princem Hermannem von Puckler-Muskau 

v letech 1815 aţ 1844. 

30. Brémy - radnice a socha Rolanda na Marktplatz 

31. Řezno - Komplex historických budov a staveb dokumentujících dva tisíce let dějin 

osídlení od římských dob do současnosti. 

32. Moderní berlínské stavby 

33. Waddenzee - Pobřeţní ekosystém mokřadů, slanisek, dun. Významná ptačí lokalita. 

 

Rakousko 

1. Historické centrum Salzburgu - Staré město je výjimečně bohaté na středověké i 

novověké památky. 

2. Palác a zahrady Schönbrunnu - Rezidence Habsburků, paláce a zahrady tvoří 

pozoruhodný barokní celek. 

3. Krajina v oblasti Hallstatt-Dachstein - Místní loţiska soli byla vyuţívána uţ v druhém 

tisíciletí před n. l. Tento zdroj tvořil základ prosperity. 

4. Semmeringská ţeleznice - Postavena v letech 1848 aţ 1854. Jedno z největších 

„hrdinských děl“ občanského inţenýrství. 

5. Historické centrum Štýrského Hradce (něm. Graz) a zámek Eggenberg - 

Středoevropský městský komplex poznamenaný po staletí trvající přítomnosti 

Habsburků. 

6. Kulturní krajina údolí Wachau - Krajina si udrţuje typické architektonické, stavební i 

zemědělské rysy svého vývoje uţ od dob pravěku. 

7. Kulturní krajina Neziderského jezera - Pozoruhodná vesnická architektura v osadách 

obklopujících jezero na hranicích Maďarska a Rakouska. 
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8. Historické centrum Vídně - Architektonické celky od barokních zámků a zahrad aţ 

po domy a parky z konce 19. století, lemující ulici Ringstrasse. 

 

Slovensko 

1. Banská Štiavnica - Historické centrum hornického města má mnoho renesančních 

památek. 

2. Spišský hrad a okolí - Spišský hrad, Podhradí, Kapitula a kostel Ţehra, jeden 

z nejrozsáhlejších obranných celků ve střední Evropě, a město Levoča. 

3. Vlkolínec - Původní lidová architektura v odlehlé vesnici. 

4. Jeskyně baradla a Slovenský kras - Rozsáhlý krasový systém zahrnující na 712 

objevených jeskyň jako Jasovskou či Krásnohorskou jeskyni. 

5. Městská památková rezervace Bardejov - Středověké opevněné město. 

6. Původní bukové lesy Karpat 

7. Dřevěné kostely slovenských Karpat 

 
 

Polsko 

1. Krakov – historické centrum - Staré město včetně královského hradu a opevnění. 

2. Solný důl Wieliczka - Historické solné doly. 

3. Osvětim-Březinka - Největší koncentrační tábor Hitlerovy Třetí říše. 

4. Bělověţský prales - Rozsáhlá přírodní rezervace poskytuje útočiště mnoha savcům, 

mezi nimi třem stovkám zubrů, částečně v Bělorusku. 

5. Varšavské staré město - Historické centrum města, které bylo po 2. světové válce 

téměř úplně zrekonstruováno. 

6. Zamość (Zámostí) - Renesanční město s původním půdorysem a opevněním. 

7. Hrad Malbork řádu německých rytířů - Středověký cihlový hrad. 

8. Středověké město Toruň - Komlex středověkých architektonických památek. 

9. Kalwaria Zebrzydowska - Architektonický komplex a poutní místo zasazené 

do krajiny. 

10. Kostely míru v městečkách Jawor a Świdnica - Nejstarší církevní stavby s dřevěnou 

kostrou v Evropě. 

11. Dřevěné kostely v jiţním Malopolsku - Katolické kostely, vystavěné z horizontálně 

uloţených kmenů. 

12. Park Muzakowski - Krajinný park po obou stranách řeky Neisse a hranice mezi 

Polskem a Německem byl vytvořen princem Hermannem von Puckler-Muskau 

v letech 1815 aţ 1844. 

13. Hala století ve Vratislavi - Významná památka moderní architektury. Víceúčelová 

betonová stavba vytvořená v letech 1911 aţ 1913 německým architektem Maxem 

Bergem 
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Příloha č. 2 

Historie města Kroměříţ 

Kroměříţ je zmiňována poprvé v roce 1110 kdy byla osada prodána olomouckým kníţetem 

Ottou II. Černým biskupovi Janu, zvanému Břichatý, za 300 hřiven stříbra. Díky své výhodné 

poloze se brzy stala centrem biskupského panství. Na počátku 13. století se z trhové vsi stalo 

městečko. Za působení biskupa Bruna ze Schauenburka, vynikajícího politika a diplomata, 

získalo centrum Kroměříţe svůj nynější půdorys. Došlo na budování hradeb a byla zahájena 

stavba chrámu sv. Mořice s kolegiátní kapitulou. Na dílo Bruna ze Schauneburka navázal 

Dětřich z Hradce, který povýšil Kroměříţ na město a zavedl brněnské městské právo. Pozice 

města se začala upevňovat za olomouckého biskupa Stanislava Thurza, který po roce 1500 

vyplatil Kroměříţ z uherských rukou a opravil zámek. Za biskupa Františka kardinála 

z Ditrichštejna došlo k velkým změnám. Kardinál uvedl roku 1606 do města františkány 

a zdejším Ţidům upravil právní poměry. Neţ se roku 1612 přestěhoval do Mikulova, zřídil 

v Kroměříţi mincovnu. Město vzkvétalo, mělo vlastní samosprávu, městský soud i kata 

a řemeslný ţivot zde přímo bujel. 

Třicetiletá válka byla pro město pohromou. Švédské oddíly pod vedením generála 

Tortenssona s podporou moravských Valachů pobořily hradby, vnikly do města, vraţdily 

a drancovaly. Z původních 244 domů zbylo jen 70 nouzových příbytků. Zkázu města dokonal 

mor a velký poţár v roce 1656. Novým správcem města se stal olomoucký biskup Karel II. 

Lichtenstein-Castelcorn. Při jeho příchodu ţilo v Kroměříţi ve 150 opravených domech 1100 

obyvatel. Biskup Karel začal rekonstruovat a stavět nové domy, poloţil základy dnešní 

Květné zahrady, přebudoval zámek a zaslouţil se o jeho skvělou obrazárnu a knihovnu. 

Zaslouţil se o šíření vzdělanosti nejen na Kroměříţsku. Rozkvět města přerušil mor, kterému 

v letech 1715-1716 podlehla desetina obyvatel města. Zkázu dokončili v roce 1742 pruští 

vojáci, kteří během měsíce vydrancovali celý kraj. Kroměříţané oslavovali aţ v roce 1777, 

kdy se stalo město rezidencí olomouckých arcibiskupů. Začátkem 19. století byla ve městě 

zaloţena manufaktura na sukno. S arcibiskupem Ferdinandem Chotkem v letech 1832 – 1836 

dorazil do města nový stavební ruch. Vedle úpravy Podzámecké zahrady došlo i na praktické 

propojení zámku s městem. Za tímto účelem byl zasypán příkop a odstraněn padací most. 

O další obnovu a rozšíření Podzámecké zahrady, o zavedení čerstvé vody (tzv. Maxův 

pramen) a o zřízení nových chlévů (tzv. Maxův dvůr) se zaslouţil arcibiskup Maxmilián Josef 

Sommerau Beeck v letech 1836 – 1853. 



  

 

 

V polovině 18. století byla Kroměříţ napadena pruskou armádou, vedenou generálem 

Schwerinem. V roce 1745 navštívila Kroměříţ Marie Terezie s římským císařem a jejím 

chotěm Františkem Lotrinským. K dalšímu vpádu pruského vojska došlo v roce 1758. Teprve 

poslední olomoucký biskup Maxmilián Hamilton uvedl zámek do stavu, v němţ jej vidíme 

dnes. 

Do města postupně pronikají i nové hospodářské prvky. Na přelomu 18. a 19. století zde 

načas pracovala první kroměříţská manufaktura. Přesto však město ve svém vývoji poněkud 

ustrnulo, neboť jeho základní funkcí zůstávalo především letní rezidenční sídlo. V roce 1805 

byla Kroměříţ po vítězné bitvě u Slavkova obsazena Napoleonovým vojskem, ale město se 

přímým bojům vyhnulo. Klidný ţivot maloměsta rozčeřily události revolučních let 1848 - 

1849. Do Kroměříţe bylo z Vídně přeloţeno zasedání ústavodárného sněmu rakouských 

národů. Z velké jídelny arcibiskupského zámku byl zřízen sněmovní sál, v němţ se 

22. listopadu sešlo 383 zástupců všech zemí rakouské monarchie. Sněm, jehoţ se zúčastnila 

řada významných představitelů českého národního ţivota (František Palacký, František 

Ladislav Rieger, Karel Havlíček Borovský, Josef Kajetán Tyl a další – na kroměříţských 

domech připomínají jejich pobyt pamětní desky), a na němţ byla Riegrovými ústy pronesena 

památná věta – „veškerá moc ve státě vychází z lidu a vykonává se způsobem v ústavě 

ustanoveným“, byl mohutným podnětem pro rozmach českého národního sebeuvědomění 

v Kroměříţi i okolí. Kroměříţ byla na čas hlavním městem rakouské říše. Pokrokové návrhy 

sněmu byly císařem a jeho poradci přijímány jako utopie a proto byl 7. března 1849 vojskem 

rozehnán. 

V roce 1885 setrval v zámku a v okolí na soukromých poradách císař František Josef I. 

s ruským carem Alexandrem III. i s manţelkami. Tato vzácná návštěva měla na Kroměříţ 

obrovský vliv. Roku 1887 byl zvolen první český starosta Kroměříţe Vojtěch Kulp; česká 

radnice v Kroměříţi byla jednou z prvních na Moravě vůbec. Své dětství v té době proţíval 

v malém městečku Max Švabinský (1873 – 1962), pozdější vynikající malíř, grafik 

a uznávaný pedagog. 

V té době, kdy se kroměříţský kulturní a veřejný ţivot rychle rozvíjel, získalo si město 

budováním nových školských institucí vzletné označení „Hanácké Athény“. Od počátku 

20. století nabývá Kroměříţ pozvolna charakter moderního města. Po roce 1860 začíná 

intenzivní ţivot českých vlastenců - vznikají spolky Moravan, Občanská beseda, Sokol, 

záloţenský spolek, na veřejnost se dostávají jména Kozánek, Šperlín, Urbánek a Lorenc, 



  

 

 

buduje se cukrovar, plynárna a sladovny. Objevily se tu významné realizace moderní 

architektury. Stačí připomenout pronikání secese do kroměříţského prostředí, významnou 

stavbu Psychiatrické léčebny, ovlivněnou vídeňskou secesí nebo částečně realizované 

projekty B. Rozehnala pro nemocnici v poválečné době. Kroměříţské školství je proslulé 

po celé střední Moravě, takţe si město vyslouţilo zdobný přídomek Hanácké Athény. 

Vývoj města přerušila v roce 1914 válka. Hlavním posláním města bylo zajištění zdravotní 

péče raněným a nemocným vojákům, dováţeným z fronty, výcvik nových posil a hlavně 

zásobování potravinami. První světová válka, vznik samostatného Československa, celé 

období „první republiky“ stejně jako doba nesvobody za fašistické okupace a osvobození 

města roku 1945 zanechaly v dějinách města nejednu zajímavou kapitolu a pohnutou 

vzpomínku. Po roce 1918 bylo v Kroměříţi umístěno několik vojenských jednotek a proto 

byla zahájena výstavba nových kasáren. V roce 1928 byl hostem v kroměříţském zámku 

prezident Tomáš Garrigue Masaryk, rok na to zde byl podruhé spolu s představiteli branné 

moci malodohodových a spojeneckých států, zvláště s maršálem Pétainem. V roce 1935 

do města zavítal paříţský kardinál Verdier a následující rok prezident republiky dr. Edvard 

Beneš. Rok 1948 byl pro Kroměříţ významný stým výročím kroměříţského zasedání 

Říšského sněmu rakouských národů. Pod názvem „100 let českého národního ţivota“ vytvořil 

kolektiv organizátorů velkolepou přehlídku historie města a regionu ve všech oblastech 

ţivota. 

Zdroj: http://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/cs_CZ/u02.html



  

 

 

Příloha č. 3 

Ţivotopis Maxe Švabinského 

 

Max Švabinský se narodil 17. září roku 1873 v Kroměříţi. Patří spolu s Janem Preislerem, 

Antonínem Slavíčkem a Milošem Jiránkem ke generaci malířů, která připravovala nástup 

našemu modernímu umění dvacátého století. Švabinského kreslířské a malířské začátky se 

v průběhu devadesátých let formovaly v průniku dobových tendencí plenérového realismu, 

symbolismu a secese. Rodinné prostředí a portrét byly východisky a jistotami, o které se 

opíral a z nichţ čerpal pro svou tvorbu nejvíce podnětů.  

Od konce devadesátých let pobýval Švabinský s manţelkou Elou často u Vejrychů v Kozlově 

u České Třebové. Tam ho inspirovala nejen krásná pohorská krajina, ale v Kozlově se zrodila 

také díla s intimní poezií jako je Kamélie či Rajky, tam také vznikl Chudý kraj a velké 

monumentální akvarelované perokresby Dvě matky a Velká rodinná podobizna, která patří 

k vrcholným dílům Švabinského.  

V Kozlově se také počátkem století začal soustavně zabývat grafikou, především leptem 

a mezzotintou, coţ bylo logickým vyústěním jeho kreslířského nadání. Stále častěji začal 

svěřovat grafice i své nejzávaţnější umělecké výpovědi. Za vysokou hodnotu grafické tvorby 

byl roku 1910 jmenován profesorem praţské Akademie. V listech Rajské sonáty r. 1917 

rozšířil svůj projev o dřevoryt a v té době uţ význam jeho grafické tvorby začal převaţovat 

nad malířskou.  

Ve třicátých letech dostal příleţitost vyjádřit se v monumentálních formách. Po mozaikách 

pro Národní památník na vrchu Ţiţkově kreslil kartóny pro tři barevná okna praţského 

svatovítského chrámu. V těchto dílech mohl dokonale uplatnit syntézu svého malířského 

a kreslířského nadání. Se stejně intenzivním výtvarným zájmem však v téţe době dovedl 

navrhovat grafickou miniaturu poštovní známky. Na prvním zasedání vlády byl v roce 1945 

jmenován národním umělcem.  

Max Švabinský zemřel 10. února 1962 a téměř aţ do posledních dnů kreslil. Příroda se mu 

omezovala na obzor chodovské zahrádky, později jen na okno, větvičku či motýla. I v tom 

však dovedl vyjádřit své celoţivotní vyznání – obdiv a lásku k přírodě. 

Zdroj: http://www.muzeum-km.cz/expozice.asp?expoziceid=2



  

 

 

Příloha č. 4 

Mapy cyklostezek na Kroměříţsku 

Mapa č. 1 – Cyklostezka Kroměříţ – Kvasice 

 

Mapa č. 2 – Cyklostezka Kroměříţ – Záhlinice 

 



  

 

 

 

Mapa č. 3 – Cyklostezka Kroměříţ – Holešov 

 

Zdroj: www.mapy.idnes.cz 



  

 

 

Příloha č. 5 

Fotogalerie kroměříţských památek 

Arcibiskupský zámek 

   

 

Podzámecká zahrada 

   

 

Květná zahrada 

    

 



  

 

 

Arcibiskupské vinné sklepy 

      

 

 

 

 

 

Mlýnská brána    Biskupská mincovna 

    

 

 

 

 

 

Letecký pohled na centrum    Muzeum Kroměříţska 

    

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  http://www.unesco-czech.cz/kromeriz/predstaveni/ 

 http://www.muzeum-km.cz/ 



  

 

 

Příloha č. 6 

 

Mapka významných památek na území města Kroměříţe 

 

 

 

Zdroj: Propagační materiál města Kroměříţ 2011. Neprodejné. Grafika František Valer. 

 


