
POZNEJTE  
KROMĚŘÍŽSKO

… co v průvodcích nenajdete ...



HOLEŠOVSKÁ SYNAGOGA: ZA TAJEMSTVÍM MLADÉHO RABÍNA
Příční 135, Holešov

Mladý rabín Šach, který konal zázraky. Jezdili za ním Židé z celého světa kvůli 
jeho učenosti, pro rady a duchovní oporu. Je to nejdůležitější osobnost židovství 
pohřbená v Čechách. Synagoga v Holešově skrývá mnohá tajemství. Znáte le-
gendu o rabínovi, který odpočívá na holešovském židovském hřbitově?
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www.region-kromerizsko.cz/synagoga



DO RYMIC? DO POHÁDKY!
Rymice 104

Marně si lámeme hlavu, jestli už jsme viděli hezčí skanzen. Ten rymický má do-
mečky rozeseté po celé dědině. Snadno si dokážeme představit, že jsme na-
jednou o 200 let zpátky. Malebné chaloupky s ještě malebnějšími názvy lákají 
k zastavení. Vítejte U Gajů, U Klimečků, U Vymětalů a Na Potůčkovém.
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www.region-kromerizsko.cz/rymice



EXPOZICE KARLA KRYLA: PROSTOR PLNÝ EMOCÍ
Prusinovského 114/2, Kroměříž

Jste v Kroměříži a chcete zažít něco výjimečného? Zastavte se v Expozici Karla 
Kryla ve Starém Pivovaru. Expozice je dráždivá, kritická, chytrá, tklivá a smutná. 
Je jako zhmotněná Krylova píseň. Skromně schovaná v průjezdu, nekřičí a nelá-
ká. Přesto je to místo, které vám na pár vteřin vezme dech.
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www.region-kromerizsko.cz/karel-kryl



ZATOULAT SE NA CHŘIBSKÝ PETŘÍN
5 km | 2 h | Start a cíl: Lebedov

Nevysoké chřibské kopce jsou rájem pro ty, kdo se neradi proplétají davy turistů. 
Najdete tu klid a nádhernou přírodu. A taky starobylou krajinu, jako je ta u Lebe-
dova, na kterou shlíží rozhledna Zdenička. Krásná procházka, kterou zvládnou 
i děti.
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www.region-kromerizsko.cz/chribsky-petrin



KROMĚŘÍŽ: ZA TAJEMSTVÍM PODZEMÍ
Velké náměstí 31/21, Kroměříž

K nové expozici musíte sestoupit do studeného kamenného sklepa kapitulního 
domu, ve kterém se muzeum nachází. Všechno ztichne a nad vámi se najednou 
jakoby rozestře tíha celého města. Expozice bude bavit i děti.
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www.region-kromerizsko.cz/podzemi



UNIKÁTNÍ HŘBITOV STŘÍLKY: MOCNÁ SÍLA BAROKA
Střílky

Na výlet na hřbitov? Je to možná trochu netradiční,  ale ten střílecký za návštěvu 
stojí. Barokní skvost s nádhernou kaplí a barokními sochami, z nichž každá skrý-
vá nějaký jinotaj. Tohle jinde na světě nenajdete.
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www.region-kromerizsko.cz/strilky



HOLEŠOVSKÁ KOVÁRNA: POD VÝHNÍ JE NEJVĚTŠÍ TMA
Zámecká 183/3, Holešov

V Holešově, pár kroků od zámku, se krčí nízké stavení, které na fasádě nese 
nápis Malé muzeum kovářství. Uvnitř je docela chladno, ale po celá čtyři staletí 
tady žhnula kovářská výheň a pod ní se schovávala tajná chodba. Dozvíme se 
někdy, jaká skrývá tajemství?

7

www.region-kromerizsko.cz/kovarna



ZÁMEK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: ZA VÝTVARNÝM UMĚNÍM, 
KERAMIKOU I NÁBYTKEM

 Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Nádhernou platanovou alejí podél potoka přicházíte k bystřickému zámku. Ne-
obyčejná stavba s pohnutými osudy patřila za Loudonů k nejkrásnějším místům 
Moravy. Dnes tu najdete zajímavé sezonní výstavy, expozici historického ohýba-
ného nábytku, keramiky 18. a 19. stol. s pracovnou spisovatele Františka Tábor-
ského či expozici napoleonských vojáků.
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www.region-kromerizsko.cz/zamekbph 



PĚŠKY: Z CIMBURKU PŘES KAZATELNU NA KOZEL
5 km | 2,5 h | Start a cíl: U Křížku, Koryčany

Chřiby jsou hory, které zatím objevili jen místní. Přitom je tady tolik krásných 
a magických míst! Projděte se kolem romantického lesního hradu, vyšplhejte na 
tajemnou Kazatelnu, napijte se ze studánky a podívejte se na horolezce, jak sla-
ňují na Kozlu.
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www.region-kromerizsko.cz/pesky



NA KOLE: ZA VÝHLEDY NA MARUŠKU
60 km | 5 h | Převýšení 1500 m | Start a cíl: Zlín

Pořádný výlet na kole kolem krásného hradu Lukova a valašských vesnic na ma-
lebnou rozhlednu Maruška a zpět přes Troják a Rusavu. Trochu se zapotíte, ale 
výhledy stojí za to. Tuto trasu si určitě oblíbíte stejně jako my.
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www.region-kromerizsko.cz/na-kole



PĚŠKY: PO STOPÁCH TATÍČKA MASARYKA KOLEM CHVALČOVA
9 km | 3 h s dětmi | Start: Bystřice pod Hostýnem, u zámku 
              Cíl: Chata Švajgrovka 

Chvalčov je zvláštní místo. Ve vesničce schované pod úpatím Hostýna a Kelčské-
ho Javorníku panuje poklidná a vlídná atmosféra. Možná právě proto tu hezké léto 
strávil i Tomáš Garrigue Masaryk s rodinou. Projděte se v jeho stopách naučnou 
stezkou a pokochejte se valašskými lúkami nad vesnicí i romantickou hájovnou 
Švajgrovka.
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www.region-kromerizsko.cz/pesky



KAM DÁL: OBJEVUJTE TAKÉ VÝCHODNÍ MORAVU

VALAŠSKO www.visit-valassko.cz  

Co najdete v horách od nás na východ? Nádhernou přírodu, kouzelné chaloupky 
a řemesla. Kde to máme nejraději?

  KULÍŠKOVA NAUČNÁ STEZKA VELKÉ KARLOVICE
Karlovice jsou kouzelné místo. Pokud máte děti, projděte si s nimi Kulíškovu 
naučnou stezku, kde se od naší nejmenší sovičky Kulíška dozvíte, jak se žije 
v přírodě.

  CYKLOSTEZKA BEČVA
Dlouhá cyklostezka, která vede z Valašska až k nám. Od pramenů Rožnovské 
a Vsetínské Bečvy se projedete k soutoku s Moravou a odtud až do Kroměříže.

ZLÍNSKO A LUHAČOVICKO www.zlinsko-luhacovicko.cz  

Moderní a cihlový Zlín, lázeňské Luhačovice, Bílé Karpaty. Za architekturou, 
welness a nedotčenou přírodou jezdíme sem.

  POZOROVATELNA DURCH
Zklidnit, vypnout a trochu se pokochat. Na karpatských stráních nedávno vyrost-
la rozkošná pozorovatelna, která vám pomůže na chvilku se zastavit.

  ZVUKOVÁ MAPA LUHAČOVICE
Projděte se lázněmi s Leošem Janáčkem nebo Dušanem Jurkovičem. Skvělého 
hlasového průvodce namluvili známí herci. K zapůjčení v infocentru nebo ke sta-
žení do mobilu.

SLOVÁCKO www.slovacko.cz  

Také k jižním sousedům jezdíme rádi, na víno, do Uherského Hradiště na kafíčka, 
do Napajedel na koncerty, na Velehrad na poutě, na hrad Buchlov a Baťův kanál 
na lodičky. Kam pojedete vy?

  KRÁLŮV STŮL
Místo, o kterém se traduje nejedna legenda. Zkuste si tipnout, mezi kterými pan-
stvími býval kdysi dávno hraničním mezníkem? Při svých toulkách po Chřibech 
ho nesmíte minout.

  STEZKA LOVCŮ MAMUTŮ
Ještě hlouběji v minulosti se ocitnete v Boršicích u Buchlovic. Jestli jste jako malí 
hltali film Cesta do pravěku, měly by vaše kroky mířit právě sem. Nenáročnou 
trasu zvládnou i děti. Tip na pohodový nedělní výlet.

www.vychodni-morava.cz
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Když chcete někam vyrazit, možná si říkáte: Kudy 
mám jít? Stihnu to? Kde se najím? Bude tam něco 
hezkého? A bude tam káva? Můžu jet na kole? Bude 
to bavit děti? Právě proto pro vás každý týden chys-
táme tipy na neobjevená místa i výletní trasy v oko-
lí Kroměříže, Holešova, Bystřice pod Hostýnem, 
v Chřibech nebo v Hostýnských vrších. 

Hledáme to, co v průvodcích nenajdete.  
Kde? No přece na

www.region-kromerizsko.cz

V roce 2019 vydala Destinační společnost Kroměřížsko - sdružení pro cestovní 
ruch, z. s. s finanční podporou Zlínského kraje.
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Více tipů na výlety, kavárny, 
farmy, studánky i stezky  
přibývá každý týden na:

www.region-kromerizsko.cz


