
Program pro turistu na vozíku

3 dny bez bariér



Třídenní program je na míru sestaven pro tělesně hendikepovanou 
osobu a její doprovod. 

Cílem programu je pomoci a především ukázat osobám s tělesným 
postižením, že mohou cestovat a poznávat krásy Kroměříže a jejího 
okolí bez bariér – stačí mít dobrý plán.  Program je sestaven na základě 
bezbariérových objektů, které byly analyzovány přes léto 2018 v rámci 
bakalářské práce „Analýza bezbariérovosti objektů ve službách cestov-
ního ruchu v Kroměříži a blízkém okolí“. 

Třídenní program je přizpůsoben nízké náročnosti s dostatečnou ča-
sovou rezervou, ale přesto Vás nepřipraví o zajímavá místa. Při tvorbě 
programu nebyla opomenuta důležitá kritéria pro hendikepovaného 
– parkoviště pro ZTP, bezbariérové objekty, bezbariérové WC, bez-
bariérové stravování a ubytování aj. Pomocným materiálem s podrob-
nějšími informacemi o objektech je brožura „Kroměříží na kolečkách“  
a bezbariérová mapa města.  
     Michaela Staňková



Základní informace
Termín:   květen – září 
Počet dní:  3
Doprava:  vlastní automobil
Parkování:  zdarma na vyhrazených místech pro ZTP

Ubytování:  Hotel U Zlatého kohouta 
  Velké náměstí 21, 767 01 Kroměříž
  telefon: 571 891 488
  email: recepce@uzlatehokohouta.cz
  www.uzlatehokohouta.cz

Stravování: snídaně + vlastní

Vysvětlivky:
       
  bez bariér

       přístupný s pomocí
  jiné osoby

       nepřístupný / 
  velmi náročný terén



Popis programu

Potřebujete pouze chuť poznávat, vlastní automobil a dobrý plán.  
Proč? Protože příjezdem do centra Kroměříže začínají 3 dny plné po-
znávání, cestování, ale i zaslouženého odpočinku. 

Úvodem nutno říci, že pouze jeden celý den ze třídenního pobytu strá-
víte v krásné Kroměříži, k níž neodmyslitelně patří prohlídka památek 
zapsaných na seznamu UNESCO. Další den Vás čeká poznávání těch 
nejzajímavějších turistických atraktivit v okolí, které jsou přístupné bez 



bariér. Večer se vrátíte zpět do Kroměříže, která má po setmění kouzel-
nou atmosféru a Vy si ji můžete vychutnat z vyhlídkové terasy Vašeho 
ubytování. 
Na Velkém náměstí se nachází 3 vyhrazená parkovací místa pro ZTP, 
kde můžete zaparkovat svůj automobil. Pobyt můžete začít návštěvou 
Podzámecké zahrady, kde se hned pod zámkem nachází venkovní bu-
fet, dále kavárna u jednoho z rybníků či zoo koutek, a to vše bez bari-
ér. Po návštěvě Podzámecké zahrady se nabízí dominantní památka 
města, kterou je Arcibiskupský zámek. Záleží na Vaší zdatnosti a typu 
hendikepu, neboť objekt není bezbariérový. Prohlídka reprezentačních 
sálů s průvodcem trvá 90 minut a je zapotřebí vyjít dvě patra scho-
dů a v samotném průběhu není možnost se v sálech posadit. Pokud 
vzhledem ke svému hendikepu zvládnete schody vyjít, tak je možné 
prohlídku na invalidním vozíku nebo s kompenzačními pomůckami ab-
solvovat. V každém případě Vám doporučuji navštívit alespoň nádvoří 
zámku, kde na Vás dýchne historie a kouzelná atmosféra.

O gastronomický zážitek se Vám postarají bezbariérové restaurace  
a kavárny přímo v centru města. Ve 14 hod se můžete jít ubytovat 
do Hotelu U Zlatého kohouta a poté navštívit emotivní expozici Karla 
Kryla, kde bude ke vstupu potřeba využít speciální plošinu za pomoci 
personálu. Po expozici pak můžete přejet autem ke Květné zahradě, 
kde zaparkujete na jednom z vyhrazených parkovacích stání pro ZTP. 
Květná zahrada přezdívaná jako Libosad k návštěvě Kroměříže neod-
myslitelně patří. Na pokladně ke vstupence obdržíte plán zahrady –  
v nabídce je prohlídka botanického skleníku, bylinkové zahrádky, 
rotundy aj. Po prohlídce následuje návrat do centra města a večeře  
v jedné z doporučených restaurací. 

Užít si můžete také nezapomenutelný výhled na večerní Kroměříž  
s drinkem v ruce přímo z místa Vašeho ubytování. Stačí využít výtah  
a dopravit se na hotelovou terasu s barem a posezením. 



Druhý den Vás čeká snídaně formou bufetu a hned po ní se můžete vy-
dat prozkoumat zajímavosti a památky v okolí města. Jako první na řadu 
přijde zámek Buchlovice, kde můžete navštívit bezbariérovou prohlíd-
ku reprezentačních prostor, výstavu fuchsií a zámeckou čokoládovnu.  
Po načerpání zámecké atmosféry je na čase navštívit místní restaurace. 
V blízkosti zámku se nachází hned 2 bezbariérové – Hotel Buchlovice  
a Hospůdka na Rynku.

Po dobrém jídle následuje návštěva poutního místa, kterým je Ve-
lehrad se svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila  
a Metoděje. S parkovací kartou ZTP můžete zaparkovat přímo v are-
álu na vyhrazených místech. Bezbariérové toalety se nachází v těsné 
blízkosti od parkoviště. Po prohlídce baziliky přejedete autem do 2 km 
vzdálené vesničky Modrá. U areálu Archeoskanzenu Modrá se nachází 
unikátní expozice sladkovodního světa s názvem Živá Voda. Auto za-
parkujete na vyhrazeném parkovišti, kdy vstup do expozice je vzdálený 
necelých 100 metrů. Po prohlídce expozice Živá Voda se pomalu stmívá 
a je na čase se vrátit do vzdálené Kroměříže.

Archeoskanzen bohužel není vhodný pro návštěvu s invalidním vozí-
kem, ale stejnojmenná restaurace, která se nachází u parkoviště, Vám 
nabídne bezbariérové posezení.

Třetí den, a zároveň poslední den pobytu, je nutné do 10 hodin opustit 
ubytování, naložit zavazadla do kufru a vyjet směr Holešov, konkrétně 
holešovský zámek se svou zahradou. Zámek nabízí prohlídku, která je 
díky výtahu zcela bez bariér. Po prohlídce zámku následuje ještě po-
slední zastávka 3 denního programu. 

Byla by velká škoda nenavštívit Westernový ranč v Kostelanech.  
V areálu ranče se nachází bezbariérová restaurace, která přímo vybízí 
k jídlu či kávě. Prohlídka ranče je doporučená za doprovodu jiné osoby. 
Ranč Kostelany je, díky své poloze a výhledům do krajiny, tím správným 
místem pro ukončení poznávacího pobytu Kroměříže a jejího okolí. 



  Detailní program

příjezd do Kroměříže 
  
  parkování přímo v centru – Velké náměstí (vyhrazené 
  parkoviště pro ZTP – 3 místa)

9:00 – 11:00  návštěva Podzámecké zahrady

  1 – 2 hodiny
  bezbariérový venkovní bufet a venkovní kavárna 
  absence bezbariérového WC

11:00 – 12:30  prohlídka Arcibiskupského zámku 

  90 minut – prohlídka reprezentačních sálů s průvodcem
  vysoká náročnost – vhodné pro lehké tělesné postižení

13:00   oběd 

  Doporučené restaurace: 
  Restaurace a kavárna Scéna u Domu Kultury 
  Café Bistro Matiné 
  Restaurace a pizzerie U Zeleného stromu
  Restaurace Vodní Meloun 

14:00  ubytování  – Hotel U Zlatého kohouta, Velké náměstí 

  bezbariérový pokoj s manželskou postelí / oddělenými 
  lůžky 
  se snídaní

1. den



7:00 – 10:00 snídaně

11:00  prohlídka zámku a zahrady v Buchlovicích
  
  1 – 3 hodiny
  parkování do 100 m od objektu
  komentovaná prohlídka zámku 
  výstava fuchsií, zámecká čokoládovna
  bezbariérové WC

15:00  expozice Karla Kryla

  vstup za využití plošiny
  bezbariérové WC

16:00   prohlídka Květné zahrady
 
  1 – 2 hodiny
  parkoviště pro ZTP přímo před objektem
  bezbariérová kavárna, bezbariérové WC

18:00  večeře

  doporučené restaurace viz oběd 

2. den 



14:00  
prohlídka Velehradu – 
Bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

prohlídka trvá cca hodinu
parkoviště pro ZTP přímo v areálu
bezbariérové WC

15:00  expozice Živá Voda, Modrá

  1 – 2 hodiny
  parkoviště pro ZTP do 100 m 
  bezbariérová prohlídka
  absence WC v expozici

18:00  návrat do Kroměříže + večeře 

  parkování pro ZTP na Velkém náměstí
  doporučené restaurace v Kroměříži viz oběd



3. den

7:00 – 10:00 snídaně + odjezd z hotelu

11:00   prohlídka zámku a zahrady v Holešově

  1 – 3 hodiny
  komentovaná prohlídka zámku
  bezbariérové WC
  zámecká kavárna

14:00  Westernový Ranč Kostelany  

  1 – 2 hodiny
  parkování do 100 m od objektu
  bezbariérová restaurace, bezbariérové WC
  prohlídka ranče v doprovodu jiné osoby 
   
  stastný návrat domu
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