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Holandská zahrada s pomerančovníky v koších

Zrekonstruovaná Neptunova fontána

Čestný dvůr, reprezentativní vstupní prostor

Nově navržená budova

Předváděcí a prodejní centrum zahradnických výpěstků,
dílna pro ukázku práce a praktickou výuku, zázemí zaměstnanců
VVelký zahradnický skleník

Prostory pro uskladnění mechanizace, pomocného materiálu,
biologického odpadu
Replika Králičího kopečku

Barokní voliéra
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Koncepce návrhu vychází ze snahy co nejvíc zachovat historickou 
podobu předpolí a pouze ho citlivě doplnit o funkce vyžadované 
dnešní dobou. Největším problémem, je umístění hlavního vchodu 
do Květné zahrady, který je v současnosti v Čestném dvoře a 
nerespektuje tak primární princip zahrady - alegorii cesty životem. 
Návrh reaguje na tento problém - novostavba návštěvnického centra
uzavírá Čestný dvůr a zároveň ponechává historickým budovám uzavírá Čestný dvůr a zároveň ponechává historickým budovám 
z 19. stol. jejich význam i funkčnost. Jednoduché a čisté řešení je
i snahou přizpůsobit se typickým znakům Květné zahrady jaké jsou 
klid, harmonie a řád.

Většina požadovaných funkcí je umístěna v novém návštěvnickém
centru a vstupní historické budově. Návštěvník po zakoupení 
vstupenky projde přes turniket ze dvora do Holandské zahrady, 
odkud může vejít na počátek Květné zahradodkud může vejít na počátek Květné zahrady, nebo přímo na osu 
rotundy. Mimo prohlídky květnice a štěpnice se člověku nabízí 
průchody do ostatních částí předpolí jako jsou zahradnické centrum,
Králičí kopeček a voliéra, nebo zpátky Holandská zahrada. 
Jsou to ohraničené prostory po vzoru hlavní zahrady a v každém 
z nich na návštěvníka čeká jiný zážitek.

Holandská zahrada je vzdušný park se svěží zelení pomerančov-
níků, Neptunovou fontánou, vodotrysky a lavičkami k odpočinku. níků, Neptunovou fontánou, vodotrysky a lavičkami k odpočinku. 
Ve voliéře je možno se procházet vedle pávů a obdivovat ostatní 
vzácné opeřence. U Králičího kopečku je zábavná podívaná na 
pobíhající králíky a konečně v zahradnickém centru se může 
návštěvník přiučit něco o pěstování různých rostlin, případně 
si i výpěstky zakoupit. Při odchodu přes dvůr se lze vrátit zpět 
do centra, prohlédnout si výstavu, koupit nějakou knížku, 
či suvenýči suvenýr, nebo posedět u kávy.

SCHÉMA POHYBU NÁVŠTĚVNÍKŮ

Příchod do zahrady
Odchod ze zahrady

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI


