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Historie města KroměřížeV místech dnešní Kroměříže, ležící na břehu Moravy v údolí úrodné Hané, se v dávných dobách křížily obchodní dálkové cesty, z nichž jedna směřovala od Olomouce na jih a druhá z Brněnska na Hulín. Nejstarší písemná zmínka o Kroměříži je známa z listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka pocházející z roku 1141.  Je zde zmíněn prodej této trhové vsi olomouckým biskupem Otou II. Černým za 300 hřiven moravskému biskupovi Janu II. Břichatému. Ten však Kroměříž koupil o něco dříve, mezi lety 1107 – 1125.1) Z přibližně stejné doby jako je první písemná zmínka pochází i nejstarší zaznamenání Kroměříže na mapě. Tuto mapu vyhotovil arabský cestovatel Ídrísí, který byl sicilským králem Rogerem II. pověřen cestou po střední Evropě. 2) Roku 1207 se stala Kroměříž majetkem biskupství olomouckého, jemuž toho roku potvrdil král Přemysl Otakar I. držení Kroměříže i s trhem. 3)Jedním z prvních důležitých biskupů pro dějiny města byl Bruno ze Šaumburka   (1245 – 1281), který podle neznámého autora „město Kroměříž vyvedl z močálů na návrší nad řekou Moravou, obehnal je zdí a postavil tam kostel sv. Mořice. 4) Kromě stavby tohoto kostela je s jeho osobou spjato také založení pozdně románského hradu (v 60.l. 13.st.), který biskupové následně používali jako oblíbenou letní rezidenci. Z posledního roku Brunovy vlády je doloženo první označení Kroměříže jako města. Na Bruna navázal biskup Dětřich z Hradce, který městu zajistil  roku 1290 brněnské právo, možnost svobodné volby rychtáře a konání dvou týdenních trhů a dvou jarmarků. Pro další rozvoj Kroměříže bylo neméně důležité i udělení dalších typických městských práv – mílového, mýtného a pivovárečného. 5)Po dobytí města husity, konkrétně Smilem z Moravan, stoupencem Jana Tovačovského z Cimburka, roku 1432, nastává neklidné období, kdy se držitelé Kroměříže častěji mění. Tato situace se zlepšila až po roce 1500, tehdy totiž vyplatil Kroměříž ze zástavy biskup Stanislav I. Thurzo. 6) Nemáme k dispozici doklad o tom, kdy Kroměříž získala znakové privilegium. Používání znaku vrchnosti je doloženo až roku 1477 na pečeti jedné listiny. 7) Víme však, že si Kroměříž pro svou podporu Matyáše Korvína v dobách jeho sporů s českým panovníkem vysloužila  roku 1482 právo pečetit červeným voskem. Pro Kroměříž jako poddanské město to bylo tím významnější, že toto právo bylo výsadou měst královských. 8)V následujícím 16.století se město pod rukama olomouckých biskupů hospodářsky rozvíjí.  Kroměřížská vrchnost v této době není vždy jen cizího původu, ale jsou doloženy i mnohé osobnosti z řad české a moravské šlechty.  Těžce zasažena byla Kroměříž v době třicetileté války. Město bylo ve 40.l. 17.st. dvakrát vypleněno (1643 a 1645), 9) následně bylo postiženo morovou epidemií, a tak se v tomto období počet obydlených domů zmenšil na méně než třetinu. 10)Léta 1664 – 1695 jsou spojena s významnou osobností olomouckého biskupa Karla II. Lichtenštejna z Kastelkornu, který je označován jako obnovitel nebo druhý zakladatel města. Charakteristickou tvář, kterou tehdy biskup městu vtiskl, je ještě dnes na mnoha místech a stavbách patrná. Podobné hrůzy jako válka třicetiletá přinesly i boje Marie Terezie s pruským králem Friedrichem II. Tehdy, v roce 1742, bylo město celých deset týdnů ničeno pruskými vojsky. Marie Terezie navštívila Kroměříž roku 1748 v doprovodu svého manžela Františka Štěpána Lotrinského. Na biskupském stolci byl totiž tehdy její oblíbenec a zpovědník Ferdinand Julius Troyer.O čtyři roky později bylo toto krásné město opět poničeno velkým požárem, jemuž padlo za oběť i druhé patro a severozápadní křídlo zámku. Jeho opravy se ujal až Troyerův nástupce Leopold Bedřich Egkh (1758 – 1760). 11)V prosinci roku 1777 došlo k povýšení olomoucké biskupství na arcibiskupství a Kroměříž se stala sídlem arcibiskupa Colloreda.Podle dekretu Josefa II. z roku 1786 se již nejednalo o poddanské město olomouckých biskupů, ale o město ochranné. Sloučila se funkce rychtáře a purkmistra a tento nový purkmistr stál v čele města za roční plat 6 000 zlatých. Prvním purkmistrem byl z řad konšelů zvolen  Franz Langer.12) Správa města byla v této době německá a v německých rukou zůstala až do 80.l. 19.století.  Kroměříž se stala načas dějištěm revolučních událostí let 1848 – 1849, když císař rozhodl, že právě sem bude přestěhován z Vídně říšský sněm. Jeho hostitelem byl arcibiskup Josef Sommerau-Beck. Kroměříž tehdy na několik měsíců bydlištěm tak významných osobností jako byl Fr. Palacký, Fr.L. Riegr, K.H. Borovský, J.K. Tyl. Myšlenky, které byly na Kroměřížském sněmu vysloveny se staly podnětem pro další rozvoj boje za národní sebeuvědomění na Kroměřížsku. Jeho hlavními nositeli se stalo několik zdejších vlastenců, jako např. Fr. Lorenc, J. Oheral nebo J. Kozánek. Český živel se ve městě prosadil natolik, že roku 1887 byl starostou poprvé zvolen Čech Vojtěch Kulp. Také české školství zde dosáhlo několika ůspěchů, především zřízení nižšího gymnázia a jeho následné povýšení na vyšší.Hospodářský i kulturní rozvoj města byl samozřejmě narušen událostmi obou světových válek. Město bylo od německých okupantů osvobozeno na začátku května roku 1945 vojáky Královské rumunské armády, kteří byli zařazeni do druhého ukrajinského frontu vedeného maršálem Malinovským a vojáky 2.čs. národního sboru. 13)To, jakým tempem se Kroměříž ve druhé polovině 20. století rozvíjela a rozrůstala, dokazuje srpen roku 1995, kdy byl zámek i obě jeho zahrady vyhlášeny za národní památku a následně zapsány na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Životopis
Karel II. Liechtenstein byl 48. olomouckým biskupem (1664 - 1695). Narodil se 17.3.1623 14)  v Kladsku jako syn císařského generála Filipa Rudolfa, hraběte z Liechtensteina 15)  , svobodného pána z Kastelkornu, a Kláry Vintler z Plavče. 16)Karel studoval u jezuitů v Innsbrucku a na Germaniku v Římě. Roku 1637 se stal kanovníkem v Salzburgu. Mezi léty 1641-1644 studoval na univerzitě v Ingolstadtu, kde získal doktorát práv. Dostalo se mu tedy výborného vzdělání. V roce 1640 se stává kanovníkem v Olomouci, r. 1653 v Pasově a v letech 1654-1660 je děkanem kapituly v Salzburgu.17)    Až v roce 1655 byl vysvěcen na kněze, tedy ve svých 32 letech.18) Dne 12. března 1664 byl zvolen olomoucký biskupem. Tato volba byla oznámena papeži Alexandru II. a ten ji potvrdil.19)    Zejména pro Kroměříž to byl počátek nového, dalo by se říci výstavbového, období. Neboť je to právě Karel II. Liechtenstein, který je nazýván druhým zakladatelem města.    Působil nejen jako olomoucký biskup, ale i jako světský kníže. Jeho opravdovou vášní bylo stavitelství a brzy se stal v tomto oboru odborníkem. Jeho dílo dodnes patří k nejobdivovanějším nejen v samotném městě Kroměříž, ale i v celém biskupství.    Roku 1665 v Kroměříži zřídil stavební úřad. Ten nedohlížel jen na biskupovy podniky, ale k obnově budov a zařízení nutil i měšťanstvo.20)   V čele stavebního úřadu stál Matyáš Jordán, který dohlížel na termíny prací a na kvalitu.21)   Biskup Karel převzal olomoucké biskupství po 30-tileté válce, tedy ještě zpustošené z dob švédské okupace. Domy byly pusté, hospodářství v krizi a biskupská rezidence neobyvatelná. Zavázal se již ve svých volebních kapitulacích, že bude stavět a opravovat, hlavně rezidence v Olomouci, Brně, Kroměříži a zámky ve Vyškově a na Mírově.22)A tak v letech 1664-1674 nechal vybudovat novou biskupskou rezidenci v Olomouci, na místě vyhořelého renesančního sídla olomouckých biskupů.Nejvíce se však věnoval Kroměříži, kterou v průběhu svého třicetiletého episkopátu23)upravil do nebývalé nádhery. Aby měl ovšem dostatek financí k uskutečnění všech plánů, rozhodl se využít svého mincovního práva co možná nejvíce. Takže není divu, že jednou z jeho prvních staveb byla v Kroměříži právě biskupská mincovna.24)Liechtenstein svým slibům, že bude stavět a opravovat, skutečně dostál. Stavěl a opravoval kostely, biskupské budovy, zakládal sklárny, železárny, cihelny i pivovar. Dal upravit zámek v Chropyni na lovecký zámek a v letech 1665-1684 provedl přestavbu poškozeného hradu Mírov, protože na něj doléhala obava před tureckým nebezpečím.25) Došlo také na opravu olomouckého dómu, který byl poškozen požárem v roce 1678. V Kroměříži dal obnovit interiér kostela sv. Mořice, zřídil vodárenskou věž, špitál, sýpku, kašny, kanalizaci a mariánský sloup.Určitě největší pozornost v současnosti budí zámek v Hanáckých Athénách(jak je Kroměříž také nazýván). 27)  Byl vystavěn ve stylu baroka podle plánů Filiberta Lucchese a Giovanni Pietra Tencally. Zámek nechal biskup Karel vybavit skvělou obrazárnou a knihovnou, kterou zřizoval původně jako svoji soukromou bibliotéku.28)  Je nutné také připomenout, že založil Květnu zahradu a zahradu Podzámeckou, o nichž bude řeč v dalších částech této práce. Biskup měl také velmi vzácnou sbírku hudební, grafickou a sbírku mincí a medailí. Byl obdivovatelem věd a v r. 1677 mu Tomáš Pěšina z Čechorodu a Obořiště připsal první díl své knihy „Mars Moravicus“.29)Liechtenstein ovšem nezanedbával ani své povinnosti jako biskup. Zřizoval nové farnosti a nařídil v roce 1671 ve všech farnostech založit pamětní matriky (matrikuly), do nichž se zaznamenával církevní majetek (včetně budov a jejich stavu). Pro celou diecézi pak v roce 1690 předepsal nové farní matriky - křestní, úmrtní a oddací.Dne 5.3.1675 prohlásil patronem Moravy sv. Josefa. Za jeho episkopátu došlo na Šumpersku a Velkolosinsku neblaze proslulým čarodějnickým procesům, které se odehrávaly v 80. letech 17. století. Jednou z nejznámějších obětí těchto procesů byl Kryštof Alois Lautner, který byl v letech 1681-1684 vězněn na Mírově  a r. 1685 upálen s biskupovým souhlasem.30)Tvrdě biskup trestal i selské vzpour, ke kterým došlo na biskupských statcích. Jakožto církevní hodnostář velmi prosazoval náboženskou úctu. Poté, co zjistil, že je zanedbávána v některých částech biskupství úcta k sv. Cyrilu a Metoději, nařídil, aby se v celé diecézi slavil den moravských světců jako svátek. Bylo to roku 1676. Karel byl na Moravě jmenován r. 1666 také moravským zemským hejtmanem. V úřadu setrval jen do r. 1667.Nikdy se nestal kardinálem(podle některých historiků) proto, že nebyl vtažen do vídeňské dvorské politiky. A to přesto, že byl oblíben jak u císaře Leopolda I., u něhož byl rádcem, tak i u papežů Klimenta IX, Alexandra VIII. a Inocence XII. V roce 1682 byl zvolen biskupem vratislavským, ale oznámil, že volbu nepřijímá. Nakonec, po mnohých intrikách, byl zvolen František Ludvík, vévoda Neuburský. Biskup Karel II. Liechtenstein zemřel 23. září 1695 a byl pohřben  v olomouckém dómu sv. Václava. Zde ulehl v blízkosti svého předchůdce kardinála Dietrichsteina.33)Stejně jako on byl Karel velmi výraznou osobností, která přispěla nebývalou měrou k reprezentativní podobě Kroměříže i jiných měst. Byl ovšem také reprezentantem vítězné rekatolizace 17. století v našich zemích.
Zámek
	
	Již od dávných časů se u brodu přes řeku Moravu stýkaly obchodní cesty evropského významu – tzv. jantarová cesta (směřující od Jaderského moře až k Baltu) a trasa od rakouské Solné komory. Tudíž právě tento brod byl klíčovým místem pro osídlení. Kroměříž byla jedním z hradisek Velkomoravské říše. Patrně na místech dnešního zámku stával velkomoravský hrad.
	Známým kolonizátorem byl biskup Bruno ze Schauenburka. Kroměříž byla za jeho vlády povýšena na město. Bruno nechal nové městečko obehnat hradbami a také dal vyměřit nové tržiště ve formě pravidelného čtyřúhelníku (dnešní Velké náměstí).39)
	Nového významu v této době nabyl starý románský dvorec na někdejším velkomoravském hradisku. Tento dvorec byl nepochybně základem biskupského hradu, který se později stal střediskem manské organizace olomouckého biskupství. 40) Z biskupského hradu se nám  dochovala čtyřboká hranolová věž, raně gotický bergfrit, která byla později při přestavbách vždy respektována a přetrvala. 
	V roce 1496 41) byl biskupem zvolen uherský feudál a humanista Stanislav Thurzo. Ujal se tedy výstavby nového sídla.V této době začala pozdně gotické myšlení ovlivňovat i renesance. Na počátku Thurzovy vlády byla v místnosti prvního patra původního bergfritu zřízena hvězdicová klenba. Nad bránou zámecké věže byl vytesán již humanistickou kapitálou text:
STANISLAVS + TVRSO + EPIS + DEI GRA + OLO + ME + FIERI + IUSS +
(dal mě zbudovat Stanislav Turzo, z boží milosti olomoucký biskup). 42)
	Když v roce 1540 biskup Thurzo zemřel pokračoval v jeho renesanční koncepci jen jeho důvěrník, humanista a biskup (1541 – 1553) Jan Dubravius. Po něm nastoupili  Marek Khuen, Vilém Prusinovský z Víckova, pak nepřítel protestantů Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579-1598)  a také neblaze proslulý kardinál František z Dietrichsteina(1599 – 1636) 43)
	Za Dietrichsteinových předchůdců byly upraveny  dřevěné části zámku a r. 1585 byla k zámku postavena Mlýnská brána, vedoucí k hospodářským provozům za městským okruhem. Také probíhaly opravy přilehlého městského opevnění, při jehož hradbě byla vybudována visutá krytá chodba, sloužící za soukromý přechod ze zámku přes Mlýnskou bránu do kostela sv.Mořice. 44) Téhož roku 1585 byly vystavěny na vnější straně uvedené městské zdi s biskupské konírny.
	Stavební činnost kardinála Dietrichsteina 45) nebyla na zámku nijak pronikavá.  jisté úpravy provedl v roce 1602 a roku 1606 realizoval opravu mlýna a zřízení splavu. Když si roku 1608 Dietrichstein na císaři Rudolfu II. vymohl obnovení starodávného práva olomouckých biskupů – razit mince, začala se v Kroměříži opět razit mince drobná, stříbrná a zlatá.
	Ve stavovském povstání (1618 – 1620) bylo kroměřížské panství (i se zámkem) konfiskováno a darováno králi Friedrichu Falckému. Po bitvě na Bílé Hoře  vstoupil kardinál Dietrichstein  vítězně do města (ve funkci císařského generálního komisaře pro Moravu) a zavedl tuhý režim, který lze charakterizovat slovy současníka: „Nikdo se neodváží v zemi ani hlesnouti, nechce-li se docela zničiti.“ 46)
	Velmi hluboce zasáhla město i zámek třicetiletá válka. V roce 1643 byla Kroměříž dobyta a vypálena švédskými vojáky v čele s generálem Torstensonem. tento rok je považován za mezník ve stavebních dějinách města.
	Ovšem do šedesátých let 17. století se Kroměříž z válečné zkázy nevzpamatovala. Bylo to způsobeno zejména tím, že olomouckými biskupy byla tehdy dvě habsburská arciknížata, Leoplod Vilém (1638 – 1662), který ovládal pět biskupství a sídlil buď v Bruselu nebo ve Vídni. Oním druhým arciknížetem byl sotva patnáctiletý Karel Josef (1663 – 1664). 
	Tyto poměry změnila až osoba nově zvoleného biskupa – hraběte Karla Liechtensteina z Castelcornu. 
Výstavba manýristické rezidence

	Karel Liechtenstein byl při nástupu na olomoucký biskupský stolec již zralým a zkušeným mužem. Patřil mezi novou pobělohorskou šlechtu, která se vyžívala ve stavebních podnicích. Chtěl, aby jeho sídlo mělo reprezentativní, knížecí vzhled. 
	Jak již bylo v kapitole o životě biskupa řečeno, hned v počátcích svého episkopátu nechal zřídit v Kroměříži stavební úřad, který dohlížel i na obnovu měšťanských budov.
	Biskup se hned po volbě v Olomouci vracel do Salzburgu a zastavil se také v Kroměříži, kde si prohlédl ledabyle opravený zámek. Prohlédl si pokoje, v nichž by chtěl později bydlet a shledal je velmi nehostinné. 47)
Že bylo nutné biskupství zrekonstruovat je patrné z biskupových vlastních slov: Je pravda a více než mnoho známo, že shledali jsem při svém nastoupení všecky biskupské rezidence, zámky a jiné budovy na biskupství docela zkažené, zpustlé a téměř neobyvatelné.  48)
Nárokům biskupa už nestačil Thurzem přestavěný a doplňovaný hrad a tak pomýšlel na vybudování nového reprezentativnějšího sídla. K jeho výstavbě si vyvolil zdatného projektanta, císařského inženýra a architekta Filiberta Lucchese. 
Lucchese je doložen ve vídeňských habsburských službách v letech 1646 – 1666, ale také se ve stejné době objevuje  u zemského hejtmana Jana Rotala v Holešově.49) Biskup Liechtenstein s ním zřejmě navázal styky hned po svém zvolení, neb Lucchese je autorem biskupského paláce v Olomouci, jehož stavba se klade do let 1664 – 1669. Je znám také jako tvůrce Leopoldova křídla vídeňského Hofburgu. Lucchese však zemřel hned roku 1666, takže zámek byl podle jeho návrhů zatím spíše opravován.  
Radikální přestavbou byla až novostavba rezidence 50) v letech 1686 – 1698, která je dodnes zachována. Šlo o projet dalšího císařského architekta Giovanniho Pietra Tencally 51), jež byl až do příchodu Domenica Martinelliho a J.B. Fischera z Erlachu na Moravu vedoucím architektem Moravy druhé poloviny 17. století. Přinesl ze severní Itálie nová, pokroková řešení. 
Zámek byl v té době ještě oddělen od města příkopem a Tencalla vytvořil renesančníblok čtyř křídel kolem ústředního nádvoří s arkádou.52) Jeho projekt respektoval v nároží raně gotickou čtyřbokou věž. Jinak začlenil další části starých budov tak, že je lze jen těžko rozpoznat. 
V přízemí zahradního křídla je umístěna sala terrena, kde se uplatnila stará italská renesanční teorie, že zahrada je pokračováním domu. Tencalla věnoval tři místnosti nástupu do zahrady a po jejich stranách přičlenil ještě grotty. 53) V těchto prostorách provedl v letech 1688 – 1692 již raně barokní štukaturu významný italský sochař Baltazar Fontana, který pracoval pro biskupa Lichtensteina jak v Kroměříži, tak ve Vyškově.
V prvním patře kroměřížského zámku se nachází  reprezentační místnosti jako: trůnní sál, poradní sál, malá  a velká jídelna(dnes Sněmovní sál 54) ). V druhém patře bychom pak našli manský čili lenní sál, sály knihovní a pohostinské pokoje.55)
Je samozřejmé, že na takovou stavbu byla potřeba spousta sochařů, malířů a jiných umělců, kterých se v zemi moc nevyskytovalo, nebo jejich umění nebylo na valné úrovni. A tak nepřekvapí, že se na biskupových stavbách setkáváme výlučně s cizími jmény. Jmenujme alespoň některé z umělců tohoto období: např. již zmíněný sochař Baltazar Fonatana, sochař Michal Mandík (považován za tvůrce soch v Květné zahradě), sochař Fedele, malíř Paolo Antonio Pagani nebo malíř Carpoforo Tencalla. Uplatnila se zde samozřejmě spousta malířů. Buď pracovali pro biskupskou obrazárnu, která byla právě zakládána, nebo prováděli nástěnné malby v nových interiérech.
Rytina J. v. Nypoorta z r. 1691 zachycuje pohled na zámek ze zahrady 56). Sledujeme tak pozdně manýristickou rezidenci, která byla vytvořena v raně barokním období a završovala Lichtensteinovu třicetiletou stavební činnost v Kroměříži.


V první polovině 18. století se pokračovalo ve výstavbě Kroměříže a její hlavní dominanty – zámku. Bylo to umožněno zejména dobrými hospodářskými podmínkami biskupského dvora.
Tato nit výstavby byla ovšem přetržena zhoubným požárem, který město zachvátil 16. března 1752. Bylo nutné rekonstruovat interiéry, kdy se patrně zřítily některé stropy druhého patra. 
Obnovu zámku zahájil tehdejší kardinál Ferdinand Troyer. Obnova byla vedena tehdejším představeným biskupské stavební kanceláře Ignácem Jos. Cyrani z Bolleshausu a po jeho smrti jeho nástupcem Františkem Antonínem Křoupalem.  57)
Po stavebních úpravách se začalo také s úpravami uměleckými, které řídil další olomoucký biskup Leopold Bedřich Egkh (1758 – 1760). O výzdobu Velké a Malé zámecké knihovny se postaral významný brněnský malíř Josef Stern.58) (o knihovně a její výzdobě v části Knihovna)
Nejcennější nástropní malbou zámku je výzdoba manského sálu (1759), kde dvakrát ročně zasedal manský soud, který právě v době vlády Marie Terezie získal větší pravomoci. K výzdobě tohoto sálu povolal biskup Egkh vídeňského mistra Františka Antonína Maulbertsche, který vytvořil jednu z nejhodnotnějších nástropních maleb pozdního baroku.59) Základním tématem je zde oslava biskupa  Egkha. Jsou tu scény z dějin olomouckého biskupství a také Egkhova apoteóza  uprostřed. 60) Maulbertschova malba je zpracována do vlhké omítky – al fresco, ovšem někdy je zde zasahováno do již suché malby – al secco. Štukatérské a řezbářské práce jsou dílem sochaře Františka Hirnleho.61)
Biskup Egkh zadal Maulbertschovi další práci v podobě výzdoby rozměrného stropu jídelny, dnešní Sněmovní sál, na rok 1761. Avšak biskup Egkh zemřel, nový biskup Hamilton jeho závazky nepřevzal a výzdobu velké jídelny odložil. Výzdobu tohoto interiéru provedl malíř František Adolf z Freenthalu a štukatér Martin K. Keller. Malíř pokryl strop třemi rozměrnými plátny s námětem Paridova soudu a Pelleovy svatby, Únosu a alegorické oslavy biskupa Hamiltona uprostřed. Tento sál 62),kde se prolínají klasicistní a rokokové prvky, patří k nejvýznamnějším pracím tereziánské doby na Moravě.  
Je překvapující, že se v uměleckém dění rezidenčního města nijak zvlášť neprojevila společenská událost, spojená  s povýšením olomouckého biskupství na arcibiskupství (r.1777).
Významným rokem nejen pro zámek, ale i pro město je r. 1848, kdy se Kroměříž stala památnou  zasedáním rakouského ústavodárného sněmu. Sněm se konal ve Velké jídelně zámku, kde bylo zbudováno stupňovité dřevěné pódium se sedadly poslanců. Od té doby (jak již bylo řečeno) se tento sál nazývá Sněmovním. Právě zde zněla slova Palackého, Riegra, Braunera, Havlíčka a mnoha dalších a byla zde poprvé formulována zásada, že „veškerá moc ve státě pochází z lidu“. 
Pozdější arcibiskupové už do zámku víceméně nezasahovali. Za zmínku snad stojí ještě arcibiskup Theodor Kohn (1892 – 1904) V zámeckém nádvoří vznikl nový portikus 63)jako krycí nástup pro kočárové příjezdy a zároveň jako balkón pro slavnostní příležitosti.                                                              
Knihovna
Za dob švédských nebylo v Kroměříži biskupské knihovny. Dřívější biskupové jako Thurzo, Doubravský, Prusinovský nebo Pavlovský jistě měli knihovny, ovšem šlo o knihy soukromé, které si rozebrali po smrti těchto mužů jejich příbuzní. 
Když Karel Lichtenstein říká v darovací listině ze 7. dubna 1691, že při nástupu do episkopátu  nenalezl ani šperků, stříbra ani jiných cenných věcí, lze předpokládat, že nenašel ani knihy, jejichž byl velkým milovníkem (stejně jako obrazů).
Je tedy zřejmé, že na knihovnu pomýšlel hned, když začal uvažovat o stavbě nové rezidence. Měl to být velký sál, který Lucchese nebo Tencalla museli umístit podle do stavebního plánu. Dovídáme se dokonce, že vedle knihovního sálu měla být světnice, asi pro čtenáře nebo pracovna pro knihovníka, která měla být otopná.64)
Samozřejmě, že biskup potřeboval knihy pro svou osobní potřebu. Na Moravě se účastnil zemských sněmů, tudíž potřeboval jako politik spisy právní a jako duchovní kníže spisy teologické.
Protože moravský trh s knihami byl velmi slabý, nechával si posílat knihy nejen z Prahy, ale i francouzské knihy přímo z Paříže nebo spisy tištěné v Itálii.
	Biskupův zájem o knihy byl zřejmě vřelejší ke konci jeho života, kdy se rozhodl zřídit biskupskou knihovnu, jejíž základem měla být jeho soukromá sbírka knih. Dne 7.dubna 1691 daroval všechny své šperky , zlato, stříbro, také koberce, obrazy a knihy svým nástupcům na biskupském stolci. Od tohoto dne darování je i sám biskup pouhým uživatelem. je zde řečeno, že pokud nějaký biskup něco z toho prodá, je povinen prodanou věc nahradit.
	Tímto aktem ovšem knihovna ještě nebyla založena knihovna, což biskup věděl a tak dne 
14. května 1694 vydal formální zakládací listinu 65), kterou kromě biskupa podepsal ještě František Dominik Podstatský z Prusinovic a Ferdinand Fortunát Vetter, hrabě z Lilií.
	Tento dokument je velmi důležitý, protože obsahuje i instrukce pro knihovníka. Karel Lichtensetein píše, že stejně jako zlato a perly se ukládají v pokladnách, tak knihy (jakožto neocenitelné poklady vědecké) se ukládají v knihovnách, aby byly k užitku potomkům.66)
	Biskup věnuje všechny knihy, které zakoupil, a chce také, aby se další nové knihy nadále kupovaly, shromažďovaly a uchovávaly v této knihovně. Založil také fond 10 000 zlatých, což byl obrovský kulturní přínos.67) Nařizuje dále,aby se každoročně kupovaly nové knihy za 440 zlatých.
Knihovníkovi určil plat 60 zlatých ročně, a ten má povinnost v knihovně udržovat pořádek, starat se, aby byly knihy na svém místě a v dobrém stavu. Půjčovat knihy ze zámku smí jen s biskupovým svolením. Může také s biskupovým souhlasem kupovat nové knihy a proto musí udržovat dobrý styk s knihkupci a knihaři. Také má povinnost nové knihy projít, zda jsou úplné a dobře svázané.68)
Z této zakládací listiny je zřejmé, že biskup zakládá soukromou knihovnu olomouckého biskupství nikoli však knihovnu veřejnou. Knihy si zde mohly půjčit osoby soukromé jen s biskupovým souhlasem.
Biskup Karel dbal, aby na všem, co pořídil pro biskupství byl jeho znak, tudíž pořídil pro knihy úhledné ex libris. Dal vytisknout u knihtiskaře v Brně 1200 menších a 3600 větších lístků se svým znakem. 69)
Knihovna v době biskupa Lichtensteina obsahovala knihy italské, latinské, francouzské, německé i české. Ponejvíce se zde objevují knihy lékařské, což je pochopitelné při biskupových častých nemocech, a knihy náboženské, jak je zřejmé z duchovního postavení knížete, dále pak knihy filozofické, právnické, hospodářské, ale i matematické.
Z českých knih to bylo například: Zrcadlo slavného markrabství Moravského od Bartoloměje Paprockého nebo Práva městská království českého. Mezi právnickými knihami bychom našli i německé vydání Obnoveného zřízení zemského pro markrabství moravské. 70)
Z kuriozit je zde například vydání císařského knihovníka Lamberia o raritách v císařském pokladu vídeňském nebo čínská kniha, která obsahuje vzácné krajinomalby nebo mědirytiny.

Knihovna vyniká nejen obrovským bohatstvím knihovních fondů, ale i překrásnou uměleckou výzdobou. Objemný knižní fond je umístěný v řezbářsky bohatě zdobených  a zlacených dubových skříních, a to podle jednotlivých vědních oborů, ty jsou označeny latinskými názvy.
Výzdoba knihovny je doplněna i zemskými a hvězdnými glóby. Velký sál knihovny vyzdobil nástropní malbou (1759) brněnský malíř Josef Stern. Malba(freska) oslavuje zakladatele zámku i knihovny Karla Lichtensteina a obnovitele Leopolda Egkha – milovníky a patrony věd a umění.71)
Pod medailonem s Egkhovou podobiznou je znázorněn Herkules v říši Hesperidek jako alegorie Síly vítězící Moudrostí, Bdělostí a Poznáním. Pod medailonem s biskupem Lichtensteinem jsou k vidění alegorie Malířství, Sochařství, Architektury a Hojnosti. Ve středu je Slunce jako personifikovaná Moudrost, k níž vzhlížejí Historie, Právo, Medicína a Astronomie a pod nimi jsou zavržené nepravé vědy a scestná umění.
Tyto fresky musely být restaurovány pro poškození vodou po hašení zámecké věže v 
r. 1945.
	Dnes obsahuje knihovna 72) asi 88 000 svazků. Celý soubor je tvořen knihami, které odkázal episkopátu zakladatel Karel II. Lichtenstein v roce 1691, dále pak nákupy pozdějších majitelů zámku až do roku 1948. Jde převážně o literaturu odbornou, z oblasti teologie, historie, filozofie, uměnovědy, politiky atd. V Historické knihovně převládají knihy psané v latině, v Nové knihovně 73) a dalších knihovních prostorách najdeme knihy převážně německé a české. 
Ke knihovně patří vzácná sbírka grafiky a kresby, uložená v malém sále Historické knihovny. Součástí je též hudební archiv s 6 000 barokními skladbami kapel olomouckých biskupů a chrámových sbírek.74)
	Další, snad nejvýznamnější, sbírkou je zde sbírka mincí a medailí, která je po vatikánské nejvýznamnější sbírkou církevních ražeb na světě. Čítá 10 126 kusů. (o tom však více v kapitole o mincovně)

Podzámecká zahrada
O této zahradě se traduje, že byla založena za biskupa Viléma Prusinovského z Víckova po r. 1565 jako štěpnice, zelinářská zahrada a květnice, která byla doplňována sazenicemi i ze vzdálených panství. Až do roku 1568 byla neohrazena a pak oplocena tyčkami. Ovšem její založení bude zřejmě staršího data. První písemná zmínka o ní je z roku 1509, z episkopátu Stanislava Thurza .
Generální přestavba zámku za biskupa Lichtensteina se dotkla i zahrady. Byla proměněna podle projektu Filiberta Luccheseho v raně barokní útvar. Byla přeměněna ze smíšené, tj. užitkové i okrasné zahrady, na okrasnou. Východní křídlo zdobily broderie, sochy s fontánou uprostřed.
Zahrada však od té doby prošla řadou změn. Kupříkladu ve 20. letech 18. století byla zmodernizována a upravena v duchu francouzského zahradního slohu. Areál byl vyzdoben sochami, velkou  ústřední fontánou a brodériemi. Spojení zámku se zahradou obstarávala již zmíněná salla terrena. 
K dalším úpravám došlo na přelomu 18. a 19. století za arcibiskupa Antonína Theodora Colloredo – Waldsee, kdy byla zahrada velmi zjednodušena, ale v základních rysech zůstala zachována.76) V roce 1795 byl otevřen nový vstup do zahrady, tzv. Colloredova kolonáda a přilehlá terasa (giardino secreto).77) Byla vybudována Františkem Antonínem von Grünnebergem a Janem Herbergerem.78) Colloredova kolonáda je vlastně arkádová chodba s představeným schodištěm a vede do již zmíněného giardina secreta, které se nachází v bývalém zámeckém příkopu. 
Celý areál pak byl obohacen o Dlouhý rybník  s alejí 79) a rybářským domkem. Zahrada je typicky romantická, plná atrakcí (jako pohybující se figury Číňanů, které se do dnešní doby nedochovaly). Nechyběl zde ani Chrám přátelství, umělá zřícenina s vodopádem nebo Čínský pavilon. 
Za arcibiskupů Chotka a Sommerau – Beckha ve 30. letech 19. století prodělala zahrada poslední, ovšem zásadní, proměnu v přírodně krajinářský park. 80) 

