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Historická Kroměříž 

 

Místa, která ve městě Kroměříži procházíme, jsou pro nás mnohdy již známá a běžná. Byla 

Kroměříž, kterou známe dnes, stejná jako v historii? Pojďme si připomenout stavby, které 

byly postaveny a potom zničeny. Pojďme se seznámit s historickými stavbami, které jsou 

klenotem celé Moravy. 

 

1) Židovská synagoga 

 

Jsme již zvyklí, že na Komenského náměstí stojí 

Dům kultury. Navštěvujeme jej, abychom se 

podívali na pohádku, divadlo, koncert či výstavu. 

V době, ne zase tak dávné, na místě Domu kultury 

stála Židovská synagoga. Postavil ji v letech 1909 

- 1910 stavitel Ladislav Mesenský. Předlohou mu 

byla synagoga, kterou postavil významný 

vídeňský stavitel, rodák z Přerova, Jakob Gartner. 

Synagoga byla postavena v novorománském 

slohu. Měla centrální část (dóm) a dvě postranní věže. Během 2. světové války však 

nacističtí Němci synagogu vyhodili do vzduchu. Lehla popelem roku 1942.  

 

2) Mlýnská brána 

 

Mlýnská brána navazuje na arcibiskupský zámek. Také se jí 

říká Zámecká brána. Je postavena v raně barokním slohu, 

roku 1665. Jde o poslední dochovanou bránu v Kroměříži. 

 

3) Lunety Maxe Švabinského 

 

V prostorách komplexu Octárna se nachází 

čtyři lunety, které se tematicky vztahují 

k významným událostem české historie. 

Původně byly určeny pro výzdobu Národního 

divadla. Na lunetách je znázorněna kněžna 

Libuše, která věští slávu Prahy, Karel IV., 

který zakládá univerzitu, Jan Žižka, který vede 

tábority do boje a J. A. Komenský, který se 

loučí s vlastí. 

 



4) Arcibiskupský zámek 

 

Patří ke klenotům Moravy. Je postaven ve 

slohu raného baroka. K zámku přiléhá 

Podzámecká zahrada i vzdálenější Květná 

zahrada (Libosad). Pohromou pro zámek byla 

Třicetiletá válka, během které byl z velké 

části zničen. K obnově přispěl biskup Karel 

II. z Lichtenštejna. V zámku spatříte bohatou 

sbírku obrazů, knih či hudby. V roce 1995 

byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památku. 

 

ad 4) Podzámecká zahrada                                   ad 4) Květná zahrada (Libosad) 

                        
 

Odpovězte na otázky: 

 

1. Jaká stavba dříve zaujímala místo Domu kultury? 

2. Najděte si, co znamená slovo synagoga. 

3 Jak se jmenuje brána, která se nachází v blízkosti Arcibiskupského zámku. 

4. K Arcibiskupskému zámku náleží dvě zahrady. Jak se jmenují? 

5. Jistě jsi někdy navštívil/a Podzámeckou zahradu. Co se ti líbilo? Co se ti nelíbilo? 

6. Jistě jsi někdy navštívil/a Květnou zahradu (Libosad). Co se ti líbilo? Co se ti nelíbilo? 

7. Kolik lunet se nachází v komplexu Octárna? 

8. Najdi si znak města Kroměříže. 

9. Jakému městu říkáme Hanácké Athény? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 11 - 15 
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