
Ceník vstupenky do objektů Duchovní Osy Moravy – D.O.M.
velký okruh  vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku  
arcibiskupský palác olomouc  |  arcidiecézní muzeum olomouc  |  arcibiskupský zámek v kroměříž
plné vstupné 180 kč  |  poloviční vstupné (studenti, senioři) 120 kč  |  rodinné vstupné 420 kč

malý okruh  vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů 
arcibiskupský palác olomouc  |  arcidiecézní muzeum olomouc
plné vstupné 100 kč  |  poloviční vstupné (studenti, senioři) 50 kč  |  rodinné vstupné 230 kč

Duchovní
osa
Moravy
D.o.M.

Arcibiskupský pAlác OlOmOuc 
Arcidiecézní muzeum OlOmOuc 
Arcibiskupský zámek v krOměříži

Duchovní Osa Moravy – Dvě města – Tři objekty   
Tisíc let kulturních a duchovních dějin Moravy

Ucelený návštěvnický program pro milovníky památek a umění 
rozvinutý mezi Olomoucí a Kroměříží, který představuje bohaté kulturní 
a duchovní dějiny podstatné části Moravy v rámci tisíciletého vývoje. 
Teprve po zhlédnutí všech tří objektů, které jsou součástí Duchovní Osy 
Moravy, získá návštěvník úplný obraz o významu a šíři aktivit spojených 
s působením olomoucké arcidiecéze na Moravě. Základem jsou konkrétní 
prohlídkové trasy tří objektů a dále společné výstavní, publikační, 
edukační, prezentační a marketingové produkty.

arcibiskupský palác olomouc   www.arcibiskupskypalac.cz 
arcibiskupský zámek v kroměříži   www.zamek-kromeriz.cz 
arcidiecézní muzeum olomouc   www.olmuart.cz
www.duchovniosa.cz
garanti projektu partneři projektu



Architektura 
arcibiskupský zámek v kroměříži  •  duben – říjen 2015 
arcibiskupský palác olomouc  •  celoročně 
arcidiecézní muzeum olomouc  •  celoročně 

Mecenát olomouckých biskupů a arcibiskupů 
arcibiskupský zámek v kroměříži  •  zámecká obrazárna •  ii. patro zámku 
•  duben – říjen 2015  |  arcibiskupský palác olomouc  •  celoročně 
arcidiecézní muzeum olomouc  •  celoročně 

Arcibiskupská obrazárna
arcibiskupský zámek v kroměříži  •  zámecká obrazárna •  ii. patro zámku 
•  duben – říjen 2015  |  arcibiskupský palác olomouc  •  celoročně 
arcidiecézní muzeum olomouc  •  obrazárna olomouckých biskupů  
a arcibiskupů  •  ii. patro muzea  •  celoročně 

Zahradní kultura
Kabinet zahradní kultury
500 let zahradní kultury v Kroměříži
zámecká obrazárna  •  ii. patro zámku •  duben – říjen 2015  

Rajský dvůr 
arcidiecézní muzeum olomouc •  zdíkův palác •  1. 4. – 31. 10. 2015  

Víkend otevřených zahrad
arcidiecézní muzeum olomouc  •  zdíkův palác  |  květná a podzámecká zahrada 
v kroměříži •  13. – 14. 6. 2015

Hortus Magicus 2015
Festival raně barokní kultury v zahradách a zámku v Kroměříži
květná zahrada v kroměříži  •  5. – 6. 9. 2015

Výstavy
Smlouva nová a věčná / Kult eucharistie  
ve výtvarném umění
krypta katedrály sv. václava | arcidiecézní muzeum olomouc • ambit 
arcibiskupský palác olomouc •  23. 4. – 4. 10. 2015 

Barokní knihkupectví světa / Nizozemské tisky  
16.–18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci 
arcidiecézní muzeum olomouc • galerie | arcibiskupský zámek v kroměříži  
• zámecká obrazárna •  20. 5. – 13. 9. 2015

Car a císař / Setkání v Kroměříži v srpnu 1885
arcibiskupský zámek v kroměříži • návštěvnické centrum • ii. patro zámku  
arcibiskupský palác Olomouc •  23. 5. – 31. 10. 2015

Josef Stern (1716 –1775)
arcibiskupský zámek v kroměříži •  zámecká obrazárna •  galerie 
poutní chrám panny marie dub nad moravou •  5. 6. – 4. 10. 2015

Hudba
Kabinet hudby I. / Hudební sbírka kroměřížského zámku
nová knihovna  •  ii. patro zámku •  duben – říjen 2015

Antonio Bertali / Missa nec non / Societas Incognitorum
katedrála sv. václava  •  7. 6. 2015 | 16.00 hodin 

Z kroměřížského hudebního archivu / Arparla
arcibiskupský zámek v kroměříži  •  28. 8. 2015 | 18.30 hodin

Doprovodné koncerty k festivalu Hortus Magicus 2015 
květná zahrada v kroměříži  •  5. – 6. 9. 2015

 Duchovní osa Moravy D.o.M. 
PrograM sPolečných aktivit Pro rok 2015


