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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na okres Kroměříž a jeho okolí. 

V teoretické části je uvedena geologická stavba zájmového území, historie a 

současnost města. Následují vybrané památky a zajímavé místa města Kroměříž. 

Dále jsem okres Kroměříž zhodnotila SWOT analýzou. Hlavním bodem mé práce 

je dotazníkový průzkum, který obsahuje názory turistů na toto město. Výsledky 

dotazníků jsou zobrazeny pomocí grafů.  

 

Klíčová slova: město Kroměříž, památky UNESCO, Arcibiskupský zámek, 

dotazníkový průzkum. 

 

Summary 

This bachelot thesis is mainly focused on Kroměříž district and its 

neighbourhood. The theoretical part contains geological structure of the area of 

the interest, its history and present day of the city. Then the chosen sights and 

interesting places of Kroměříž follows. Next part is dedicated to SWOT analysis. 

Main goal of this thesis is questionnaire research which contains tourist opinions 

about the city. The questionnaire results are shown as charts. 

 

Key words: the Kroměříž city, UNESCO sights, Archbishop's castle, questionnaire 

research 
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1 Úvod 

Česká republika je země, ve které můžeme spatřit velké množství 

kulturních a historických památek, krásnou přírodu a spoustu zajímavých míst. 

Turisté zde mohou navštívit například mnoho hradů, zámků, tvrzí, ale i celá 

historická města. Jedním takovým městem je Kroměříž. Je to místo plné památek, 

umění, škol a kultury. Každoročně se zde pořádá mnoho hudebních festivalů a 

kulturních akcí. Mou osobní návštěvou jsem si potvrdila kolik překrásných míst se 

ve městě Kroměříž a jeho okolí nachází. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit přínos turismu pro město Kroměříž a 

názor turistů a návštěvníků na vybrané kulturní a historické památky. Do této 

práce jsem zahrnula dotazníkový průzkum. Dotazník obsahuje 11 různých otázek, 

na které odpovídalo 50 návštěvníků a turistů. Práce je rozdělena na jednotlivé 

kapitoly a podkapitoly. V nich je vypsána geologická stavba území, historie a 

současnost města a nejznámější historické a kulturní památky. 
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2 Geologická stavba zájmového území 

 

Obr. č. 1: Lokalizace Kroměřížska (Internet 17) 

2.1 Geomorfologie 

Z geomorfologického hlediska spadá město Kroměříž do oblasti 

středomoravských Karpat, které jsou součástí alpsko-himalájské subprovincie 

vnějších Západních Karpat. Kromě jižní části území, kam zasahuje členitější reliéf 

Chřibů, je pro tuto oblast charakteristická poloha v převážně nížinaté oblasti na 

styku moravských úvalů. Na obr. č. 1 můžeme vidět zlínský kraj a hranice okresu 

Kroměříž. 

V tomto regionu se vyskytují tři různé krajinné typy. Na východ od řeky 

Moravy se nachází středomoravská niva s využívanou zemědělskou půdou a 

lužními lesy. Na západě je pahorkatina Haná, která se také využívá pro 

zemědělské účely. Na jihu pak region zasahuje na území Chřibů, převážně 

lesnatého pohoří. Kvůli pozdnímu osídlení této oblasti je krajina dosud dosti 

zalesněná.  
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Převažují zde především louky a pastviny. Zemědělská půda zabírá 61% 

plochy, lesy pokrývají 27 % plochy a jsou převážně v Hostýnských vrších a na 

území Chřibů (Culek, 1996). 

2.2 Geologie 

Zlínský kraj byl během svého geologického vývoje zaplaven hlubinným 

jurským mořem. Dokazují to nálezy schránek amonitů a belemnitů v Cetechovicích 

u Střílek (jihozápadně od Kvasic) ve zdejších jurských vápencích. V období křídy 

se zdejší moře změlčilo a začal se usazovat štěrk, písek a jíl. Tyto horniny se 

postupně zpevnily ve slepence, pískovce a břidlice.  

Vyskytují se zde převážně horniny usazené dnešními řekami (štěrky, písky), 

horniny naváté větrem (písky, spraše), horniny usazené mladotřetihorním mořem 

(slíny, jíly, písky) a horniny usazené starotřetihorním mořem (pískovce, břidlice, 

slepence). Na tomto území se těží pouze cihlářské hlíny, písky, štěrkopísek, 

vápenec a v omezené míře jsou v této oblasti také naleziště ropy a zemního plynu 

(Chybová, 1998, Internet 11). 

 

Obr. č. 2: Geologická mapa Kroměřížska (Internet 19) 

2.3 Vodstvo 

Obvod Kroměříže modeluje střední tok řeky Moravy. Do oblasti vtéká 

nedaleko obce Bezměrov a severovýchodně od obce Bělov opouští území 

správního obvodu. K menším tokům této oblasti patří například řeka Bečva, 

Senice, Vlára a Olšava.  
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Kromě vodních toků je zde řada rybníků, které měly především v minulosti 

vliv na rozvoj rybnikářství. Mezi nejvýznamnější rybníky patří například Pláňavský 

rybník, Nový rybník a Chropyňský rybník. Některé rybníky slouží pro hospodářské 

účely jako rybochovné stanice nebo pro rekreační účely. Celý region je zdrojem 

vod s velkým množstvím studánek v oblasti Chřibů a Hostýnska. V oblasti Hané 

jsou bohaté zásoby podzemních vod a minerálních pramenů (Peřinka, 2002). 

2.4 Klima 

Klima je v této oblasti velmi příznivé. Téměř na celém území je podnebí 

charakteristické dlouhým teplým až mírně teplým létem a krátkou, mírně teplou 

zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Nejvyšší roční teplota koncem 

června dosahuje 30-37°C, nejnižší teplota v lednu klesá až na -16 a -20 °C. Vodní 

srážky v okrese sleduje meteorologická stanice v Holešově a za rok spadne v této 

oblasti 615 mm. Kroměříž patří k oblastem s průměrným srážkovým úhrnem 

(Peřinka, 2002). 
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3 Historický vývoj Kroměřížska 

V období Velkomoravské říše v 9. století se v Kroměříži nacházelo 

slovanské hradiště, které mělo za úkol střežit křižovatku dvou důležitých cest u 

brodu přes řeku Moravu. Protínala se zde stará solná stezka, která vedla z 

rakouské Solné komory a směřovala na severní Moravu s jantarovou stezkou, 

vedoucí od Baltu až k Jaderskému moři. Počátky Kroměříže pocházejí z roku 

1110, kdy kníže Ota prodal zdejší pozemky Olomouckému biskupovi Janu 

Břichatému. Od této doby se stala Kroměříž součástí Olomouckého biskupství. 

V románské době se na místě dnešního města nacházelo tržiště s dvorcem. 

Olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku nechal kolem roku 1260 na 

místě tržiště vystavět opevněné město. Dále také nechal přestavět kroměřížský 

románský dvorec na gotický hrad. Současně s vybudováním města bylo 

postaveno hlavní dílo gotického umění v Kroměříži - chrám sv. Mořice, památka 

na biskupa Bruna ze Schaumburku. Za husitských válek byl chrám poničen, ale 

péčí olomouckého biskupa Stanislava Thurza, byl znovu obnoven. Kolem roku 

1520 byl na místo biskupa v Kroměříži dosazen olomoucký biskup Stanislav 

Thurzo. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad upraven na renesanční zámek. 

Zámek sloužil jako biskupská rezidence a správní centrum olomouckého 

biskupství. V roce 1643 na konci třicetileté války byla Kroměříž dobyta švédským 

generálem Torstersonem. Téměř celé město i zámek bylo vypáleno a v roce 1645 

bylo vyhubeno morem. Celkem z 244 usedlostí bylo ve městě zachováno pouze 

69 obydlených domů (Fišer, Kroupa, 1991). 

Nový Biskup Karel z Liechtensteina – Castelcornu nechal v roce 1664 

obnovit zpustošený zámek s podzámeckou zahradou a městskými hradbami. Dále 

nechal zrekonstruovat vodovodní systém, mincovnu a vybudoval ve městě nové 

kašny. Za jeho vlády byla také k chrámu sv. Mořice přistavěna barokní kaple 

Bolestné Panny Marie, ve které se nacházejí náhrobky kardinálů Schrattenbacha 

a Egkha. Při oslavách výročí chrámu se zde pořádala řada koncertů. Při obnově 

města vznikl hudební archiv, ve kterém se nachází tzv. Liechtensteinova sbírka o 

1050 položkách. V roce 1722 byla dokončena obnova Sněmovního sálu zámku. 

Tento sál je v současné době využíván převážně k pořádání koncertů. 
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V roce 1711 byl za biskupa v Olomouci zvolen Wolfgang Hannibal von 

Schratenbach. Několik let po jeho zvolení biskupem, byla Kroměříž znovu 

zasažena morem a uzavřena do roku 1716. Roku 1745 se stal biskupem kardinál 

Ferdinand Julius Troyer. Za jeho vlády vypukl velký požár v březnu roku 1752, 

který zasáhl a zničil zámek, panské stáje a mnoho měšťanských domů. Obnova 

zámku po požáru byla dokončena až za vlády biskupa Maxmiliána z Hamiltonu. 

Roku 1777 bylo Olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Město 

Kroměříž se stalo kulturním centrem Moravy. Prvním arcibiskupem byl zvolen 

Antonín Theodor Colloredo- Waldsee (1729-1811).  

Na konci 19. století docházelo v Kroměříži k rozvoji drobného průmyslového 

podnikání a začal se rozvíjet veřejný a kulturní život města. V roce 1887 byl zvolen 

starostou města Kroměříže Vojtěch Kulp. Vojtěch Kulp se narodil 14. února 1850 

v Horních Moštěnicích, ale po zbytek svého života žil v Kroměříži. Než se stal 

v roce 1887 starostou Kroměříže, byl politikem a soudcem.  

Městu se v té době začínalo říkat „Hanácké Athény“. Hanácké Athény se 

městu přezdívá, protože je centrem vzdělanosti na Hané. Ve městě je vysoký 

počet škol například justiční Akademie, Arcibiskupské gymnázium (Obr. č. 3) 

založené již v roce 1854 olomouckým biskupem Bedřichem z Früstenberka. Jedná 

se o katolické gymnázium se všeobecným zaměřením. Další významné školy jsou 

Tauferova střední odborná škola veterinářská, vyšší odborná škola pedagogická, 

konzervatoř evangelické akademie a mnoho dalších (David, Soukup, 2008). 

Po vzniku samostatné ČSR v roce 1918 se Kroměříž stala kulturním a 

společenským centrem Moravy. Po 2. světové válce došlo téměř ke zničení 

židovské komunity. Tři roky po skončení války se v Kroměříži konala velkolepá 

výstava „100 let českého národního života“ (Fišer, Kroupa, 1991). 

V roce 1995 byl celý komplex zahrad a zámku v Kroměříži vyhlášen národní 

kulturní památkou České republiky. V prosinci 1998 v Japonském Kjótu byly 

kroměřížský zámek, Podzámecká a Květná zahrada zapsány na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Historické centrum města 

bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací v roce 1978 (Jůza, 1963, 

Chybová, 2009, Chodníček, 2003). 
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Obr. č. 3: Arcibiskupské gymnázium (originál 2013) 

3.1 Současnost města 

Kroměříž je okresní město, které se nachází ve Zlínském kraji na východě 

České republiky. Rozkládá se v centru Moravy a sousedí se všemi zbývajícími 

okresy kraje (Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště). Rozprostírá se na rozloze téměř 800 

km2. Ve městě a jeho okrajových částech žije přibližně 30 000 obyvatel. Název 

města je slovanského původu a pochází ze slova cromesir. Cromesir znamená 

v překladu proslulý. Tento název se postupně vyvíjel z Cromesir na Cremsirium, 

Cremsier a z něho nakonec vzniklo německé pojmenování Kremsier, dále 

Kroměříž. Český název města Kroměříž je doložen od roku 1383. Městský znak 

znázorněný na obr. č. 4 se skládá z červeného štítu se stříbrnými špičkami. Čtyři 

špičky jsou v horní polovině a dvě v dolní polovině erbu. V 17. století nechal 

kardinál František z Dietrichsteina ještě vložit do městského znaku svůj rodový erb 

- zlatočervený štít, v němž jsou zobrazeny dva stříbrné vinařské nože se zlatými 

rukojeťmi. Tento erb pochází z roku 1629 a je užíván dodnes (Fišer, Kroupa, 

1991). 
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Obr. č. 4: Městský znak okresu Kroměříž (originál 2013) 

Kroměříž je historickým městem, které každoročně vyhledává mnoho 

návštěvníků kvůli velkému množství překrásných památek, umění a kultuře. Ve 

městě se také každoročně pořádají výstavy, hudební festivaly, odborné 

konference a kongresy. Historické jádro města bylo celkově obnoveno po roce 

1990 a zámek i zahrady jsou od roku 1998 zapsány na seznam světového 

kulturního dědictví UNESCO (Fišer, Kroupa, 1991). 

V Kroměříži se pořádá mnoho kulturních akcí. Většina akcí má především 

regionální význam, ale pořádají se i takové, které jsou národní i mezinárodní. Mezi 

ty nejznámější patří například Oslavy výročí zápisu zámku a zahrad na listinu 

světového kulturního dědictví UNESCO. Tato akce se každoročně pořádá v 

prosinci. Dne 13. dubna 2013 se konaly oslavy výročí železnice v Kroměříži. 

Jedná se o výstavu historických lokomotiv. Návštěvníci mohli využít příležitosti 

svézt se některým historickým vlakem, hnaným motorem nebo parním strojem. Ve 

druhé polovině června se pořádá 24. ročník akce FORFEST Czech Republic. 

Jedná se o mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením. 

Tento festival se uskuteční v prostorách Arcibiskupského zámku, Chrámu sv. 

Mořice a v Chrámu sv. Jana Křtitele. Na konci července nebo počátkem srpna 

mohou turisté navštívit akci Hudba v zahradách a v zámku. Přibližně o měsíc 

později se v Kroměříži na Velkém náměstí koná Mezinárodní festival vojenských 

dechových hudeb. Hudební festival zahrnuje průvod orchestrů historickým 
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centrem města a na závěr si všechny kapely zahrají na společném koncertu. Mezi 

další akce patří například folklorní festival na Rynku, cyklistické závody a poutě. V 

období prosince se každoročně uskutečňuje vánoční jarmark lidových řemesel a 

rozsvěcování vánočního stromu (David, Soukup, 2008, Dvořáček, 2008a, Internet 

13). 

Kroměřížské muzeum se nachází na Velkém náměstí v historickém domu č. 

38. Součástí muzea je knihovna, studovna a víceúčelový sál. Muzeum připravilo 

na rok 2013 dvě speciální akce, které mají připomenout veřejnosti 140. výročí 

narození malíře Maxe Švabinského. Akce byla zahájena 1. února a bude trvat do 

konce roku 2013. Jedná se o výstavu 17 fotografií z poslední návštěvy 

Švabinského v Kroměříži. Fotografie budou vystaveny v prostorách schodiště 

muzea. Druhá rozsáhlejší výstava bude zahájená v květnu tohoto roku. Výstava 

bude obsahovat fotografie z oslav Švabinského šedesátých narozenin (Internet 8, 

Internet 9). 

3.2  Osobnosti Kroměřížska 

Ve městě Kroměříž se narodilo mnoho slavných osobností. Mezi ně patří 

například kazatel a církevní reformátor Jan Milíč z Kroměříže (1325-74). Dále 

malíř a grafik Max Švabinský (celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský). 

Narodil se 7. září v roce 1873 a zemřel 10. února roku 1962. Byl profesorem a 

osmkrát rektorem akademie výtvarného umění v Praze (obr. 5). Mezi nejznámější 

Švabinského díla patří obraz Chudý kraj, Splynutí duší, Kamélie a obraz Dvě 

matky. Další osobností Kroměříže byl fyzikální chemik Jaroslav Koutecký (1922-

2005). Byl světovým odborníkem v oblasti elektrochemie, kvantové chemie a 

povrchových jevů. Dále spisovatel Miloš Macourek (1926-2002). Byl to básník, 

dramatik, filmový scenárista a režisér (Škrans, 1987, David, Soukup, 2008). 

Mezi nejznámější kroměřížské rodáky patřili také básník a písničkář Karel 

Kryl (1944-94). Jeho otec i děd byli knihtiskaři a vlastníky tiskárny. O tento majetek 

přišli po nástupu komunismu k vládě. Karel Kryl vystudoval střední keramickou 

školu v Bechyni. Po škole nastoupil do teplické továrny na sanitární keramiku. V té 

době se také začal věnovat psaní básniček, písniček a poprvé se dostal k divadlu. 
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Po roce 1968 se Kryl rozhodl emigrovat. V roce 1989 se opět mohl vrátit do své 

vlasti. Dne 3. března 1994 Karel Kryl zemřel na těžký infarkt. Zanechal nám po 

sobě 170 písní, 10 básnických sbírek a výtvarné práce. 

Kroměřížská ulice Generála Svobody je pojmenována podle armádního 

generála Ludvíka Svobody, který v této ulici žil v domě č. p. 39 se svou rodinou. 

Později byl i prezidentem ČSSR (David, Soukup, 2008). 

 

Obr. č. 5: Max Švabinský (Internet 18) 
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4 Městská památková rezervace UNESCO 

Historické jádro města bylo prohlášeno výnosem ministerstva kultury č. j. 

15869/78/VI/1 za památkovou rezervaci dne 8. září 1978. Arcibiskupský zámek a 

zahrady jsou od roku 1995 zařazeny mezi Národní kulturní památky ČR a 

od prosince roku 1998 jsou zapsány na listinu světového přírodního a kulturního 

dědictví UNESCO (Internet 12, David, Soukup, 2008). 

4.1 Arcibiskupský zámek 

Arcibiskupský zámek patří mezi nejatraktivnější památkovou stavbu města 

Kroměříže, kterou ročně navštíví tisíce turistů. Návštěvníci zde mohou obdivovat 

zachovalý interiér zámku a překrásnou podzámeckou zahradu. Arcibiskupský 

zámek (obr. č. 6) a obrazová galerie jsou pro návštěvníky přístupné s průvodcem 

vždy v období od dubna do října. 

V minulosti stál na jeho místě panský románský dvorec, který nechal biskup 

Bruno ze Schauenburgu ve 13. století přestavět na raně gotický hrad. Z této doby 

se dochovalo pouze jádro věže a některé sklepní prostory. Biskup Thurzo nechal 

v 16. století přestavět gotický hrad na renesanční zámek. V roce 1643 a 1645 při 

švédském vpádu byl zámek poničen. Poté byl nově přestavěn v honosném ranně 

barokním stylu v letech 1686 až 1698 zásluhou biskupa Karla z Liechtenštejna-

Kastelkornu podle severoitalského architekta Filiberta Lucheseho. Při velkém 

požáru roku 1752 zámek vyhořel. Po požáru prošel zámek rekonstrukcí, dostal 

nové zakončení, střechy a římsy. Jednotlivé prostory budovy byly důkladně 

hierarchizovány. Přízemí sloužilo k hospodářským a provozním účelům, 

ve druhém poschodí se nacházely reprezentační prostory. Třetí podlaží bylo také 

reprezentativní, především se zde zdržoval biskup. Čtvrté podlaží sloužilo 

k ubytování personálu. V jihozápadním křídle byl umístěn letní sál, který se 

využíval k manským soudům, dále knihovna, archiv a kanceláře správy statků 

s další kaplí (Fišer, Kroupa, 1991, Elbelová, 2011, Internet 1). 

Nejcennější stropní malba kroměřížského zámku, kterou vytvořil vídeňský 

mistr Franz Anton Maulbertsch, se nachází v místnosti letního sálu. Dvakrát do 
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roka zde zasedal manský soud, vrcholný soudní orgán lenního systému 

olomouckého biskupství (Fišer, Kroupa, 1991). 

Zámek byl v ohrožení na konci 2. světové války, když v květnu v roce 1945 

nacisté zapálili jeho věž. Naštěstí se požár dále nerozšířil. Arcibiskupský zámek 

byl až do roku 1949 rezidencí olomouckého arcibiskupa. Od roku 1949 zámek 

spolu se zahradami spravoval Místní národní výbor v Kroměříži a byl přejmenován 

na „Státní zámek a zahrady v Kroměříži“.  

Zámek byl zpřístupněn pro veřejnost a kromě klasických prohlídek 

jednotlivých sálů byla v roce 1963 otevřena i obrazová galerie. Celkem zde bylo 

vystaveno na sto padesát obrazů. V roce 2000 došlo k celkové obnově zámeckých 

fasád. O tři roky později vzniklo v Kroměříži územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, které se nachází v prvním patře jihozápadního křídla zámku. 

Národní památkový ústav se stal správcem zámku jako nemovité památky.  

V zámku lze vidět bohaté interiérové vybavení a mimořádné sbírkové fondy. 

Kromě obrazárny se zde nacházejí i další významné sbírky, například kolekce 

kreseb a grafických listů. Významná je také sbírka mincí, protože biskupové 

z Olomouce měli právo razit si vlastní mince a medaile. Na zámku se nachází 

několik krásných sálů, mezi nejvýznamnější patří lovecký sál, carský pokoj, 

sněmovní sál a manský sál.  

Majetkem olomouckého arcibiskupství byl zámek do roku 1949. 

V současnosti jsou na zámku umístěny fondy zemského archivu v Brně a Opavě a 

depozitáře muzea Kroměřížska v Kroměříži. Sněmovním sál je dodnes využíván 

k pořádání koncertů a slavnostních událostí. Majitelem zámku je dnes ČR, 

Arcibiskupství olomoucké (Elbelová, 2011, Dvořáček, 2007, David, Soukup, 2002, 

Petrů, 1999, Fišer, Kroupa, 1991). 
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Obr. č. 6: Arcibiskupský zámek (originál 2013) 

4.1.1 Arcibiskupské vinné sklepy 

Pod severovýchodním zahradním křídlem a severozápadním křídlem 

zámku se nacházejí vinné sklepy. Kolem roku 1266 nechal sklepy založit biskup 

Bruno ze Schauenburgu. Sklepy postavené pod severozápadním křídlem vznikly 

při barokní přestavbě zámku. Přesto, že většina prostorů vinných sklepů prošla 

rekonstrukcí, zůstaly i dodnes zachovány jejich některé charakteristické znaky. 

Zachované zůstalo mohutné kamenné hrubě omítnuté zdivo z lomového pískovce 

a barokní cihlové valené klenby. Sklepy jsou umístěné v hloubce 6,5 m. Dělí se na 

Horní a Dolní sklep a celá jejich plocha je 1030 m2. Ve sklepních prostorách se na 

stěnách vyskytuje ušlechtilá plíseň, umožňující zraní vín. Víno zde zraje 

v historických dřevěných sudech. Nejstarší sud pochází z roku 1805. Labyrint 

sklepů sloužící k výrobě mešních vín, je dnes přístupný i pro veřejnost.  Je možné 

si zde i zajistit jejich prohlídku s průvodcem a degustaci vín. Při vstupu do celého 

areálu v přízemí zámku se nachází vinotéka, kde je možno zakoupit všechny 

druhy zdejšího vína (David, Soukup, 2008,Elbelová, 2011). 
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4.1.2 Zámecká obrazárna 

Zámecká obrazárna se nachází ve druhém poschodí zámeckého křídla. 

V obrazárně je vystaven výběr těch nejlepších obrazů, které během několika 

staletí získali olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Po pražské Národní galerii je 

zde umístěn nejcennější soubor maleb u nás a jeden z předních v Evropě. 

Klenotem obrazárny je Tizianův obraz Apollona Marsyase. Podle odborníků se 

jedná o nejcennější obraz na území našeho státu. Obrazová kolekce zámku čítá 

v současné době přibližně na 536 obrazů. V sálech zámecké budovy jsou 

umístěna díla například Paolo Veronese, Jacopo Bassana, Hans von Aachena, 

Lucas Cranacha, Jan Breughela a mnoho dalších (David, Soukup, 2008, Elbelová, 

2011). 

4.1.3 Biskupská mincovna 

Budovu mincovny zobrazenou na obr. č. 7 nechal postavit Karel II. 

z Liechtensteina-Castelcorna v roce 1665. První mince se začaly razit roku 1666. 

V mincovně pracovali kvalifikovaní pracovníci, mezi které patřil například Kryštof 

Hofmann. Kryštof Hofmann vytvořil portrétní medaili biskupa Karla II. 

z Liechtensteina-Castelcorna. Právo ražby mincí měli v mincovně od středověku 

do 18. století. Koncem 18. století byla příkazem Marie Terezie ražba mincí 

v biskupské mincovně zakázaná. Budova mincovny patří od roku 1998 do 

současnosti k památkovému fondu městské památkové rezervace. Dnes je 

v interiéru mincovny stálá expozice, jsou zde vystaveny například mincovní stroje, 

platidla a české mince (Fišer, Kroupa, 1991, Internet 16). 
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Obr. č. 7: Biskupská mincovna (originál 2013) 

4.1.4 Podzámecká zahrada 

Součástí komplexu kroměřížského zámku je i rozsáhlá podzámecká 

zahrada (Obr. č. 8). Nachází se pod zámkem na pravém břehu Moravy 

v nadmořské výšce 190 m. Rozkládá se na rozloze 64 ha a patří k největším 

zahradám v České republice. Převážná část parku je v anglickém stylu s velkým 

množstvím vodních ploch a vzácných dřevin. Nachází se zde romantické stavby 

převážně z 1. poloviny 19. století. 

Podzámecká zahrada byla pravděpodobně vybudována už v první čtvrtině 

16. století za vlády olomouckého biskupa Stanislava Thurza. Raně renesanční 

zahrady měly v té době většinou funkci užitkovou a okrasnou. V zahradách se na 

záhonech pěstovala zelenina, květiny, léčivé rostliny a ovocné dřeviny. První 

písemná zpráva o podzámecké zahradě, která se dochovala, pochází z roku 1566 

od biskupa Viléma Prusinovského z Víckova. V 17. století byla zahrada 

přestavěna do barokního stylu podle architekta italského původu Filiberta Luchese 

a Giovanniho Pietra Tencaly. V šedesátých letech 17. století vznikl také systém 

kanálů a vodních nádrží, které se napájely z řeky Moravy. V mírně pozměněné 

podobě se systém kanálů a nádrží dochoval dodnes.  

Další změny proběhly až na konci 18. století za vlády arcibiskupa 

Colloreda-Waldsee. Nechal na severní straně postavit kolonádu a k ní přiléhala 
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malá stupňová zahrada „giardinosegréto“, tj. soukromá zahrada. Uvnitř areálu se 

nacházely antické a gotické ruiny, chrám přátelství, pohyblivé figury číňanů a 

mnoho dalších zajímavostí. Autorem všech návrhů je inženýr Jan Křoupal 

z Grünebergu. Ve 30. letech 19. století prodělala zahrada poslední úpravy, kdy 

byla předělána na anglický park. Architektem těchto úprav byl Antonín Arche. 

Některé romantické stavby nahradily nové stavby klasicistního stylu např. 

„Rybářský domek“, původně kasino u Dlouhého rybníka, Čínský pavilon na 

ostrůvku u Divokého rybníka. V roce 1846 byla přistavěna ještě Pompejská 

kolonáda. Začaly se objevovat módní litinové prvky, např. lavičky a mosty. Park 

byl přístupný veřejnosti novým vchodem a ve stejné podobě se dochoval i dodnes. 

Pro návštěvníky je dnes zahrada ideálním místem k procházkám a odpočinku 

(Elbelová, 2011, Dvořáček, 2008b, Petrů, 1999).  

 

Obr. č. 8: Podzámecká zahrada (originál 2013) 

4.1.5 Květná zahrada (Libosad) 

Květná zahrada byla založena na přelomu 15. a 16. století za hradbami 

města Kroměříže podle architekta Filiberta Luchese a Giovanniho Pietra Tencaly. 

Zahrada má 64 ha a je ji velice dobře vidět z oken při prohlídce zámku. Celá 

plocha zahrady byla rozdělena živými ploty a složitým vodovodním systémem, 

který sloužil k napájení vodotrysků, rybníčků, kašen a nádrží kolem ptačí voliéry. 
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V 18. století došlo k přestavbě zahrady architektem Thalherrem ve 

francouzském stylu. Na začátku 19. století byla zahrada doplněna o několik 

nových skleníků a stala se tak botanickým a hospodářským zázemím zámku. 

Výraznější změny proběhly až ve čtyřicátých letech 19. století za vlády 

olomouckého arcibiskupa Maxmiliána Josefa Sommerau-Beeckha. Nově byl 

vybudován komplex staveb, ústřední správní budova a dva skleníky po stranách. 

Na konci 19. století prošla rozsáhlou rekonstrukcí i budova Rotundy. 

V zahradě roste 48 druhů jehličnanů a 153 druhů listnatých stromů. Dále 

zde nalezneme vzácné dřeviny až z jižní a severní Ameriky, Asie i Evropy. 

Dominantou zahrady jsou dvě stavby. U vstupu můžeme vidět 244 m dlouhou 

kolonádu a v bodě křížení hvězdicově křížených cest se pak nachází osmiboká 

rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Rotundu můžeme vidět 

na obr. č. 9. Ve středu rotundy je na lanku zavěšeno Foucaultovo kyvadlo, které 

dokazuje otáčení zeměkoule kolem své osy. Kyvadlo instaloval profesor 

kroměřížského gymnázia dr. František Nábělek na konci 19. století. Obě stavby 

mají bohatou sochařskou výzdobu, která je částečně dílem sochaře Michala 

Mandíka. Dále v Květné zahradě můžeme vidět Lví kašnu, kašnu Tritonů 

zobrazenou na obr. č. 10 a kolonádu se sochařskou výzdobou představující 

antická božstva. V zadní části zahrady jsou umístěné dva jahodové vršky. Na 

vršcích stály původně altány, které později nahradily solitérní stromy. Náklady na 

vybudování celé Květné zahrady dosáhly ohromující částky 75 000 zlatých. Dnes 

jsou v květné zahradě pro návštěvníky přístupné skleníky, v nichž se nachází 

velice cenná sbírka tropické a subtropické flóry. V zahradě se také příležitostně 

konají různé výstavy, koncerty a slavnosti (David, Soukup, 2008, Petrů, 1999). 
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Obr. č. 9: Květná zahrada – osmiboká rotunda (originál 2013) 

 

Obr. č. 10: Kašna Tritonů (originál 2013) 

4.2 Velké náměstí 

Velké Náměstí patří k nejvýznamnějším kroměřížským náměstím. Přibližně 

má tvar obdélníka. Náměstí bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze 

Schauenburku ve druhé polovině 13. století. V minulosti se toto místo využívalo 

jako tržiště a centrum společenského života. V té době domy patřily 
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k nejvýznamnějším a nejkrásnějším ve městě. Ze starší doby zůstaly zachovalé 

pouze sklepy některých domů (David, Soukup, 2008). 

Mezi nejvýznamnější budovy Velkého Náměstí patří radnice, zobrazena na 

obr. č. 11. Budova radnice byla postavena v letech 1550-1611. Původně byla 

radnice pouze jednopatrová s věží a dvouramenným schodištěm. Roku 1850 

došlo ke zvýšení budovy o druhé patro a k úpravě do pseudoklasicistního stylu. 

Dodnes se na věži kroměřížské radnice nacházejí zvláštní hodiny, které mají na 

každé straně dva ciferníky. Výše umístěný ciferník ukazuje hodiny a menší ciferník 

pod ním ukazuje minuty (David, Soukup, 2008). 

Dominantou celého náměstí je barokní mariánský sloup (Obr. č. 12), na 

kterém jsou umístěny sochy sv. Václava, sv. Floriana, sv. Rocha a sv. Mořice. 

Sloup byl postaven po morové epidemii v roce 1680. Další zajímavostí stojící 

uprostřed náměstí je kašna, která byla postavena v roce 1655 jako součást 

vodovodního systému města. Na Velkém náměstí sídlí v domě č. p. 38 Muzeum 

Kroměřížska, které je pro veřejnost přístupné celoročně každý den, kromě pondělí 

(Fišer, Kroupa, 1991). 

Na severozápadní straně náměstí stojí drobný památník Jana Milíče 

z Kroměříže. Památník byl vybudován při příležitosti 600. výročí jeho smrti. 

Měšťanské domy s podloubím mají dodnes dochované raně barokní fasády i 

typickou renesanční dispozici (Fišer, Kroupa, 1991). 

 

Obr. č. 11: Budova radnice na Velkém náměstí (originál 2013) 
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Obr. č. 12: Barokní Mariánský sloup (originál 2013) 

4.3 Riegrovo Náměstí 

Riegrovo Náměstí je nejstarším náměstím v Kroměříži. V minulosti byl na 

tomto místě Koňský nebo Zelený trh. Náměstí dostalo název Riegrovo podle 

učence a politika Františka Ladislava Riegra, který zde žil v době zasedání 

říšského sněmu (shromáždění šlechty Svaté říše římské). Nejkrásnější budova 

stojící na náměstí je římskokatolický farní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

zobrazený na obr. č. 13. Ze staré budovy kostela se dochovalo pouze jádro věže. 

Současnou podobu stavby projektoval Ing. Cyrani z Bolleshusu a pochází z roku 

1724. Vnitřní vybavení kostela je především v barokním stylu (Fišer, Kroupa, 

1991). 

Vedle kostela se nachází emeritní dům s bohatě zdobenou kaplí, který 

postavil kardinál Schhrattenbach. Dům měl sloužit jako útulek pro vysloužilé 

kněze. Dnes slouží jako farní úřad. Na Riegrově náměstí dále stojí Morový 

mariánský sloup Nejsvětější trojice z roku 1725. Jedná se o dílo sochaře Jana 
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Václava Sturmera. Na sloupu jsou postavy znázorňující sv. Annu, sv. Rozálii, sv. 

Eligra, sv. Šebestiána, Karla Boromejského, Františka Xaverského a sv. 

Wolfgana. Další ozdobou náměstí je barokní kašna s delfínem (David, Soukup, 

2008, Internet 14). 

 

Obr. č. 13: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (originál 2013) 

4.4 Masarykovo náměstí 

Masarykovo náměstí patří k nejkrásnějším částem města. Dominantou 

celého náměstí je kostel sv. Jana Křtitele (Obr. č. 14) v barokním stylu. Původně 

stál na jeho místě v raném středověku špitál a johanitský kostelík. Dřívější podoba 

kostela je zachována na pláncích ze 17. století. Kostel sv. Jana Křtitele patří díky 

své jednotné výzdobě k významným památkám 18. století na Moravě. V blízkosti 

chrámu stojí budova Justiční akademie (obr. č. 15), před kterou stojí socha 

Tomáše Garrigue Masaryka (David, Soukup, 2008). 
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Obr. č. 14: Kostel sv. Jana Křtitele (originál 2013) 

 

Obr. č. 15: Socha T. G. Masaryka (originál 2013) 
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4.5 Chrám sv. Mořice 

Chrám sv. Mořice (Obr. č. 16) se nachází na Stojanovém náměstí, které 

bylo pojmenovano podle Antonína Cyrila Stojana. Chrám byl založen kolem roku 

1260 biskupem Brunem ze Schauenburgu. Původně byl postaven v gotickém 

stylu, ale v polovině 19. století byl gotický styl mírně porušen při obnově chrámu. 

Biskup Bruno ze Schanenburgu chtěl založením kostela sv. Mořice oslavit 

vítězství Přemysla Otakara II. nad uherským králem Belou IV. v bitvě u 

Kressenbrunnu. Na architektuře chrámu se pracovalo celé 14. století. Za 

husitských válek byl zřejmě chrám značně poničen. Biskup Stanislav Thurzo 

nechal roku 1516 chrám znovu obnovit. Celou rekonstrukci dokončil až Stanislav 

Pavlovský, který je nazýván druhým zakladatelem tohoto chrámu a také od něj 

pochází většina renesančních prvků, které se na chrámu vyskytují. Pavlovský 

nechal vybudovat v roce 1594 chodbu při městské hradbě sloužící pro průchod 

biskupů ze zámku do chrámu. Chodba sloužila i jako galerie obrazů a vedla 

z prvního patra zámku, po vnitřní straně hradeb přes mlýnskou bránu po 

severozápadní straně chrámu sv. Mořice. Při obsazení města Švédy a Valachy 

v roce 1643 byl chrám vyrabován. Poté Karel II. Lichtenštejn nechal kostel vybavit 

barokními znakovými a nápisovými pamětními deskami. Nad vstupem do kaple se 

nacházejí znakové desky biskupa Bruna a Stanislava Thurza s pamětními 

deskami (Graubner, 2010). 

V září roku 1836 zasáhl chrám sv. Mořice požár. Zničeny byly věže kostela, 

střecha a část vnitřního zařízení. Chrám byl obnovován podle projektu Antonína 

Arche a Františka Jägera od roku 1836 a celá rekonstrukce se dokončila až v roce 

1851. V interiéru chrámu se nachází barokní oltáře pocházející z 18. století. Před 

chrámem stojí socha sv. Jana Nepomuckého na sloupku s korintskou hlavicí. 

Sochu nechal roku 1704 postavit měšťan Jan Maito (Graubner, 2010, David, 

Soukup, 2008). 
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Obr. č. 16: Chrám sv. Mořice (originál 2013) 

4.6 Muzeum v Kroměříži 

Prvotní snahy o zřízení muzea sahají až do šedesátých, pak do osmdesátých a 

devadesátých let 19. století. Nedostatek podpory veřejnosti se stal důvodem, proč 

Kroměříž čekala tak dlouho na otevření svého muzea. Muzeum bylo slavnostně 

otevřeno v neděli 4. března roku 1934. Poté bylo každou neděli a o svátcích 

přístupné pro veřejnost za vstupné 1 Kč. 

Prvním ředitelem muzea se stal v roce 1933 učitel Cyril Kunštátský, ale ten 

brzy po nástupu odešel a na jeho místo nastoupil v roce 1934 inspektor drah ve 

výslužbě Ferdinand Novák. V roce 1938 ho vystřídal Jindřich Spáčil. Po 2. světové 

válce se muzeum znovu těžce vracelo do původního stavu. Především proto, že 

bylo málo prostoru pro umístění sbírek. Využívaly se místnosti pomocné školy, 

později bylo muzeum přestěhováno do budovy staré radnice. Nacházela se zde 

výstava z historie Kroměřížska od pravěku do roku 1948. Na konci 40. let bylo 

přemístěno do kroměřížského zámku. V roce 1954 převzal městské muzeum 

národní výbor a došlo také ke změně názvu na Okresní vlastivědné muzeum.  
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Sbírky kroměřížského zámku v roce 1959 přešly do správy muzea, patří sem 

zámecká obrazárna a grafická sbírka, hudební fond a stará zámecká knihovna. 

Brzy poté byl změněn i název instituce na Uměleckohistorické muzeum 

v Kroměříži. Ve druhé polovině 60. let minulého století bylo uměleckohistorické 

muzeum zrušeno a roku 1970 bylo nově zřízeno okresní muzeum. Muzeum bylo i 

v polovině sedmdesátých let 20. století stále umístěno na kroměřížském zámku. 

Jelikož umístění muzea nebylo vhodné, bylo přemístěno v roce 1988 do 

historického domu č. 38 na Velkém náměstí. Budova muzea je zobrazena na obr. 

č. 17.  Původně zde byla renesanční budova s klenbami a portálem. Tato budova 

byla vybudovaná v roce 1609 kardinálem Františkem z Dietrichšteina. Svědčí o 

tom kamenná deska s reliéfním rodovým znakem a nápisem. Deska je umístěná 

pod okny druhého patra budovy muzea. Dům na Velkém náměstí se v roce 1988 

stal novým kulturně správním centrem muzejní sítě na Kroměřížsku, součástí 

muzea je i knihovna a studovna s více účelovým sálem. V roce 1986 přebralo 

muzeum do své správy vodní mlýn v Roštině. Mlýn je od 90. let 20. století 

zrekonstruován (Stránský, Pálka, 2003). 

V dnešní době je muzeum otevřeno celoročně denně kromě pondělí. Celá 

prohlídka muzea je velice zajímavá, jednotlivé části muzea si můžete projít sami 

nebo s průvodcem. V budově nalezneme i prostory vyhrazené pro různé 

krátkodobé výtvarné i muzejní výstavy. 

 

Obr. č. 17: Muzeum Kroměřížska (originál 2013) 



Eva Žáčková: Přínos Kroměřížska pro turismus 

 

2013  26 

 

4.6.1 Expozice současnosti 

Příroda a člověk 

Expozice Příroda a člověk byla slavnostně otevřena 17. února v roce 1994. 

Výstava se nachází ve druhém patře budovy muzea a zaujímá čtyři místnosti. 

Návštěvníkům tato výstava přinese podrobný přehled o vývoji osídlení 

Kroměřížska v  nejstarších dobách a o struktuře ekosystému tohoto kraje. 

V první místnosti se nachází přírodovědná část výstavy, kde je uveden 

časový vývoj fauny a flóry, dále geologická mapa Kroměřížska. Jsou zde 

vystaveny herbáře, vzorky listů a plodů dřevin. Zoologické exponáty zastupuje 

hmyz, schránky měkkýšů a modely obojživelníků. V kroměřížském muzeu se 

nachází dioramatické expozice. Dioramata zde názorně zobrazují život našich 

předků od doby kamenné až do příchodu Slovanů. 

Ve druhé místnosti jsou exponáty ze střední doby bronzové. Je zde 

vystavena celá řada zemědělských potřeb, bronzových předmětů a kamenných 

nástrojů. V poslední části je závěrečným dioramatem výstavy pohřební scéna 

(Internet 3). 

Památník Maxe Švabinského 

Max Švabinský se narodil 17. září v roce 1873 v Kroměříži. Švabinský rád 

zobrazoval své nejbližší osoby, například tetu Máru, sestřenku Pavlínu a svoji 

matku. Na konci devadesátých let se Švabinský se svou ženou Elou zdržoval 

v Kozlově u České Třebové. Na prvním zasedání vlády v roce 1945 byl jmenován 

národním umělcem. Max Švabinský zemřel 10. února v roce 1962. 

Památník Maxe Švabinského, kroměřížského rodáka, byl ve stálé expozici 

muzea otevřen v říjnu roku 1976. Expozice se nachází v šesti sálech prvního patra 

budovy a obsahuje vybrané chronologicky uspořádané dílo Maxe Švabinského. 

V první místnosti jsou vystavena díla z umělcova mládí. Například Akt 

s červeným šátkem (olej, 1895), Ženský půl akt zezadu (uhel, bílá křída, 1893). 
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Nejvýznamnější dílo vystavené v této místnosti je růžový portrét podobizna Ely 

Vejrychové (olej, 1898). 

Ve druhé místnosti jsou vystavena například díla Rajská sonáta, Kánoe 

v pralese (olej, 1929) nebo Život v pralese (suchá jehla, 1917). 

Ve třetí místnosti je na několika grafikách připomenut obdiv Švabinského 

k Josefu Mánesovi. Obrazy z doby, kdy Maxe Švabinského zaujala především 

ženská krása, jsou umístěny ve čtvrté místnosti. Vystaven je zde například obraz 

Ateliér (olej, 1916). 

Konec expozice je charakteristický zasněnými pohledy na krajinu, 

zachycení květin a motýlů. Motýli s ženským aktem (kresba perem, 1953), 

Tulipány (litografie, 1954) (Škrans, 1987, Internet 2). 

Rymice 

Muzeum také spravuje areál památek lidového stavitelství východní Hané v 

Rymicích u Holešova. Jedná se o vesnická stavení, která v 70. letech 20. století 

prošla rekonstrukcí. Podávají svědectví o způsobu bydlení a hospodaření 

v posledních dvou staletích. Návštěvníci zde mohou vidět tradiční lidové obydlí 

(Obr. č. 18), vybavení domů, hospodářské místnosti, dílnu vesnického sedláře, 

starou kovárnu s výhní a kovářským nářadím. Dále je zde k vidění větrný mlýn 

německého typu, který byl přemístěn z blízkých Bořenovic (Internet 4). 
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Obr. č. 18: Rymice- lidová stavba (originál 2013) 

 Zámek Chropyně 

Další stavbou, kterou spravuje muzeum v Kroměříži, je zámek (Obr. č. 19) 

v městečku Chropyně. Původně sloužil, jako lovecký zámek olomouckým 

biskupům. Dnešní podoba zámku pochází z roku 1701 až 1703. V té době nechal 

budovu přestavět biskup Karel Lotrinský.  

V zámku je expozice dějin Chropyně od nejstarších dob po současnost. K 

expozici patří i zámecké sály, Rytířský a Ječmínkův sál. Ve 2. patře zámku je 

umístěn památník místního rodáka Emila Filly, významné osobnosti českého 

výtvarného umění. Emil Filla se věnoval především malířství a grafice. Působil 

také jako sochař, redaktor a organizátor. Muzeum zde pořádá od roku 1985 

v zámeckém areálu každý druhý rok hanácké slavnosti. Jedná se o akci 

zaměřenou na obnovu folklórních tradic regionu. Slavnosti jsou spojeny vždy s 

jarmarkem a ukázkami tradičních řemesel (Internet 5). 
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Obr. č. 19: Zámek Chropyně (originál 2013) 

Větrný mlýn ve Velkých Těšanech 

Mlýn byl postaven v roce 1830 a jeho posledním vlastníkem byl František 

Patera. V roce 1972 byla provedena rekonstrukce objektu a vlastníkem se stalo 

Muzeum Kroměřížska. 

Větrný mlýn ve Velkých Těšanech je zajímavá technická památka. Jedná se 

o dřevěnou dvoupatrovou stavbu se sedlovou střechou. V prvním patře se nachází 

moučnice se síty, na něž padá rozemleté zrno z mlýnských kamenů ve druhém 

patře. Větrný mlýn byl natáčen po větru tak, aby hřídel stála kolmo na směr větru 

(Internet 6). 

Historie ukryta pod dlažbou města 

Tato expozice je umístěná v historické sklepní budově v sídle muzea na 

Velkém náměstí v Kroměříži. Prohlídka je rozdělena do tematických celků. V této 

expozici lze spatřit například zmenšený model města, středověkou hrnčířskou pec 

s dílnou hrnčíře, středověkou odpadní jímku a skutečný, přes tři století starý 

dřevěný vodovod, ale také nástroje používané k mučení a doklady útrpného práva.  
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Mezi vzácnosti nalezené pod městskou dlažbou patří také středověké, 

renesanční a barokní dekorativní kamnové kachle, středověká keramika, sklo, 

mincovní poklady a šperky, které obyvatelé schovávali v dobách nebezpečí. Celá 

expozice je doplněna tištěným průvodcem (Internet 7). 
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5 Přínos Kroměřížska pro turismus  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit přínos města Kroměříž pro 

turismus. Kroměříž je velmi krásné město, které každoročně navštíví mnoho 

turistů. Tato oblast je vhodné místo především pro víkendové výlety, jelikož 

většina hlavních památek se nachází blízko sebe, zvládnou je turisté prozkoumat 

za jeden den.  

5.1 SWOT analýza kroměřížského okresu 

Silné stránky 

 Zajímavá turistická místa a kulturní památky mezinárodního významu 

 Zapsaní Arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou na 

Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

 Ve městě se celoročně koná velké množství kulturních akcí a hudebních 

festivalů 

 Velké množství škol 

 Velký počet značených turistických cest a cyklotras 

 Krásné okolí města a kvalitní životní prostředí 

 Rodné město mnoha slavných osobností 

Slabé stránky 

 Malá propagace města 

 Málo zahraničních turistů 

Příležitosti 

 Rozvoj příjezdového cestovního ruchu 

 Finanční podpora z národních a mezinárodních fondů 

 Rozvoj sportovní aktivity 

 Větší možnost pracovních příležitostí 
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Ohrožení 

 Poničení přírody nebo kulturních atraktivit města 

 Zanedbání oprav památkových objektů 

 Nízké finanční prostředky k obnově památkových objektů 

5.2 Výsledky ankety 

Anketa obsahuje 11 otázek, na které odpovídalo 50 návštěvníků a turistů. 

Z celkového počtu respondentů vyplnilo dotazník 23 mužů a 27 žen.  

Otázka č. 1: Kolik vám je let? 

V první otázce odpovídali respondenti na svůj věk. Nejvíce dotazovaných 

bylo ve věku 25 až 30 let (37%). Na druhém místě jsou respondenti ve věku 20 až 

25 let (30%), dále respondenti ve věku 30 let a více (23%) a 17 až 20 let (10%). 

Grafické vyhodnocení první otázky je znázorněno na obr. č. 20. 

 

Obr. č. 20: Věk respondentů (originál 2013) 
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Otázka č. 2: Jaké máte vzdělání? 

 Z otázky č. 2 vyplývá, že většina respondentů má vystudovanou střední 

školu s maturitou. Na obr. č. 21 je znázorněno, že vystudovanou střední školu 

s maturitou má 55% respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti 

s vysokoškolským vzděláním (25%) a poslední skupinou dotazovaných jsou turisté 

se základním vzděláním (20%). 

 

Obr. č. 21: Vzdělání respondentů (originál 2013) 

 

Otázka č. 3: Z jakého důvodu jste navštívili toto město? 

 Z grafu č. 22 je patrné, že 65% respondentů jezdí do města pouze na 

jednodenní výlety. Druhou nejčastější odpovědí je dovolená (30%). Z jiných 

důvodu (3%) lidé uváděli například návštěvu přátel nebo rodiny a na posledním 

místě skončila návštěva z důvodu služební cesty (2%). 
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Obr. č. 22: Důvod návštěvy (originál 2013) 

 

Otázka č. 4: Kolikrát jste navštívili toto město? 

Tento graf znázorňuje, jak často turisté navštěvují město Kroměříž. Z grafu 

č. 23 vyplývá, že 45% respondentů navštívilo toto město pouze jednou. Druhá 

nejčastější odpověď je, že turisté navštívili město již podruhé. Na dalším místě 

skončila možnost potřetí a ostatní turisté navštívili město víckrát než třikrát. Z toho 

vyplývá, že většina dotazovaných návštěvníků Kroměříž navštívila víckrát než 

jednou a rádi se do města vracejí. 

 

Obr. č. 23: Počet návštěv (originál 2013) 
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Otázka č. 5: Ve kterém ročním období nejčastěji navštěvujete toto místo? 

V této otázce mohli respondenti označit i více variant. Lidé, kteří navštívili 

město zatím poprvé, označili většinou roční období, které zrovna bylo. Turisté 

navštěvují Kroměříž především v období sezóny, kdy jsou otevřeny zahrady a 

zámek (obr. č. 24). Polovina respondentů Kroměříž navštívila na jaře (50%). Na 

druhém místě skončilo léto (45%), dále podzim (15%) a na posledním místě zima 

(1%). 

 

Obr. č. 24: Roční období (originál 2013) 

 

Otázka č. 6: Jakým způsobem jste se dopravil/a? 

Z grafu č. 25 vyplývá, že velká část respondentů se na místo dopravila 

osobním automobilem (63%). Patří sem především návštěvníci, kteří přijeli 

s rodinou nebo přáteli a lidé, kteří přijeli do Kroměříže na návštěvu k rodině. 

Možnost cesty autobusem udávali především turisté, kteří přijeli se skupinovým 
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Obr. č. 25: Způsob dopravy (originál 2013) 

 

Otázka č. 7: S kým cestujete? 

 Většina oslovených návštěvníků uvedla, že do města přijeli s rodinou nebo 

přáteli (80%). Ze skupinových zájezdů jsem oslovila pouze 15% lidí. Jednalo se o 

zájezdy seniorů nebo školní výlety. Dalších 5 % respondentů označilo, že do 

města přijeli sami. Většina těchto lidí uvedla v grafu č. 22, že přijeli do města na 

návštěvu k rodině nebo přátelům. 

 

Obr. č. 26: Jak cestujete (originál 2013) 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Autem Autobusem Vlakem Jinak

Respondenti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

S rodinou/přáteli Celá skupina Sám

Respondenti



Eva Žáčková: Přínos Kroměřížska pro turismus 

 

2013  37 

 

Otázka č. 8: Které památky máte v plánu navštívit? 

 V otázce č. 8 mohli respondenti označit i více možnosti. Mezi nejčastěji 

navštěvované památky patří Arcibiskupský zámek (75%), Podzámecká a Květná 

zahrada (50%). Kroměřížské muzeum má v plánu navštívit 30% dotazovaných 

respondentů a chrám sv. Mořice 25% respondentů (obr. č. 27). Jako jiné možnosti 

uváděli respondenti například historické centrum města, Velké náměstí nebo 

kostel sv. Jana Křtitele. 

 

 

Obr. č. 27: Navštívené památky (originál 2013) 

 

Otázka č. 9: Která památka vás nejvíce zaujala? 

V otázce č. 9 mohli respondenti zvolit více možnosti, stejně jako u sedmé 

otázky. Z grafu č. 28 vyplývá, že podle většiny návštěvníků patří mezi 

nejzajímavější památky Kroměříže hlavně Arcibiskupský zámek (70%) a 

kroměřížské zahrady (50%). Další nejzajímavější památkou podle průzkumu je 

chrám sv. Mořice (30%), Velké náměstí (23%) a na posledním místě Kroměřížské 

muzeum (22%). 
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Obr. č. 28: Nejzajímavější památky (originál 2013) 

 

Otázka č. 10: Jste spokojeni s návštěvou tohoto města? 

 Z grafu č. 29 vyplývá, že převážná část respondentů je s návštěvou 

Kroměříže spokojena. Pouze 5% návštěvníků nebyla spokojena, většinou 

z důvodu špatného počasí.  

 

Obr. č. 29: Spokojenost s návštěvou (originál 2013) 
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Otázka č. 11: Víte, ve kterém roce bylo město Kroměříž zapsané na seznam 

UNESCO? 

 Většina respondentů na otázku č. 11 odpovídala ano (65%). Pouze 30% 

dotazovaných respondentů nevědělo přesný rok zapsání Kroměříže na seznam 

UNESCO (obr. č. 30). 

 

Obr. č. 30: Rok zapsání města na seznam UNESCO (originál 2013) 

5.3 Shrnutí výsledků ankety 

Během návštěvy města Kroměříže a jeho okolí jsem provedla dotazníkový 

průzkum. Všechny výsledky ankety jsem znázornila pomocí grafů. 

Při průzkumu jsem oslovila mnoho návštěvníků a turistů, ale jen 50 z nich 

bylo ochotno můj dotazník vyplnit. Větší zájem o vyplnění dotazníků projevily ženy 

s dětmi a lidé s vysokoškolským vzděláním. Z průzkumu vyplývá, že Kroměříž je 

velmi oblíbeným výletním místem. Mezi nejčastěji navštěvované památky patří 

Arcibiskupský zámek, Podzámecká a Květná zahrada. Nejčastěji toto místo 

navštěvují turisté ve věku 25-30 let a lidé se středoškolským vzděláním. Většina 

respondentů byla během mého průzkumu ve městě poprvé. Ostatní turisté 

Kroměříž navštívili již několikrát. S návštěvou města byla většina respondentů 

spokojena a rádi toto místo znovu navštíví.  
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6 Závěr 

Při mé osobní návštěvě města Kroměříže a jeho okolí jsem mohla spatřit 

mnoho krásných míst a historických památek. Kroměříž je podle většiny 

návštěvníků zajímavé turistické místo, do kterého se lidé rádi vracejí. To také 

vyplývá z mého dotazníkového průzkumu, na který většina dotazovaných turistů 

reagovala kladně. 

Město je velmi dobře dostupné vlakovou i autobusovou dopravou. Vlakové 

a autobusové nádraží se nachází blízko sebe a od centra města jsou vzdálená 

pouze 15 min chůze. Většina turistů zde přijíždí osobním automobilem. Ve městě 

jsou placená parkoviště, ale v letních měsících může být problém najít volné 

místo. Ve městě se také nachází orientační a informační systém, který Vás 

pomocí směrovek a informačních tabulí přivede nejkratší cestou k vybranému cíli. 

Pro rozvoj cestovního ruchu by město mělo zvýšit propagaci města především 

v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo). 

Ve své bakalářské práci jsem uvedla všechny důležité a zajímavé údaje o 

městě Kroměříž a přispěla tak k přiblížení této lokality všem potenciálním 

návštěvníkům a turistům. 
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