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Urbanistické souvislosti 
Kroměříž leží na Severní Moravě v severozápadní části Zlínského kraje a je 

jeho okresním městem. Má necelých 30 000 obyvatel. K nejvýznamnějším 

historickým památkám patří Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada. 

Tato významná díla jsou od roku 1998 zapsány na listině světového kulturního 

dědictví UNESCO.  

Květná zahrada byla založena společně s holandskou a pomerančovou 

zahradou v 17. století. 

 

Architektonický výraz 
Základní myšlenkou návrhu je rozdělení dlouhého podélného prostoru 

Pomerančové a Holandské zahrady budovou návštěvnického centra. Vytvoří se tím 

tak nádvoří, které přímo navazuje na druhý vstup do zahrady. Hlavní vstup do 

zahrady je ponechán vstupním objektem. Vstup, který je do nádvoří, bude sloužit 

jako sezónní (v zimně), v případech uzavření zahrady nebo pro VIP hosty 

edukačního centra.  

Stavba návštěvnického centra je rozdělena na dvě základní části se 

samostatnými vstupy: na restauraci a edukační centrum. Do prostorů určených pro 

vzdělání a informace se vchází dominantní vstupní halou. V této hale jsou umístěny 

také prostory pro knihovnu a studovnu. Dále navazuje bookshop, místnost pro 

dočasnou expozici, přednáškový sál a galerie pro stálou výstavu. Hala a restaurace 

je přímo osvětlena prosklenými jihozápadními fasádami a cloněna textilními roletami. 

Prostory galerie jsou prosvětleny skleněnými šachtami a stíněné textilními clonami. 

Celý objekt je z pohledového betonu s nepravidelnou texturou. Střechy galerie a 

restaurace jsou ploché, zelené a vstupní hala je zastřešena plochou střechou se 

štěrkovým povrchem.  

Budovami návštěvnického centra je vytvořeno vzdušné nádvoří. Jeho 

uspořádání vychází ze způsobu návrhu vnitřní galerie. V nádvoří se v půdorysu 

střídají různě zatravněné plochy, štěrkové, pískové, oblázkové nebo dlážděné cesty. 

Travnaté plochy slouží pro veřejnost – pro rekreaci, odpočinek nebo různé 

společenské hry. Podél stávající zdi je travnatý pás s betonovými podstavci, který je 

určen pro výstavy soch, uměleckých děl, apod. Je symetrický k vnitřní galerii. 
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Na nádvoří návštěvnického centra navazuje tematická zahrada – zahrada 

přírodních živlů. Meandrovitě uspořádané cesty představují návštěvníkům jednotlivé 

přírodní živly, které jsou symbolicky vyjádřené vlastnostmi, způsobem uspořádání 

nebo druhem rostlin. Živly v prostoru zahrady na  vybíhajících ostrůvcích. Vodní živel 

je navíc zdůrazněn kašnou se sochou boha vodního živlu Neptuna.  

Poslední částí návrhu zahrad je spodní zahrada se skleníkem a ptačí voliérou. 

Je zde respektována původní historická osa, na niž je nyní umístěn symetrický 

skleník. Jeho centrální částí – v niž jsou informace k umístění pěstovaných rostlin - 

se vstupuje do dalších 5 skleníků. V každém z nich budou pěstovány odlišné druhy 

rostlin. V prvním z nich se nachází zahradnictví, prodej rostlin a praktická dílna pro 

návštěvníky. U skleníků je stavba pro jejih zázemí a zázemí zahrady. Podélná osa 

zahrady je zdůrazněna vodním liniovým prvkem, který je na několika místech můstky 

protnut meandrem pískové cesty. V této zahradě od skleníku až k voliéře jsou pásy 

různě barevných květin. Funkce ptačí voliéry je ponechána a je obnovena vodní 

plocha a lávky k voliéře. Betonová replika králičího kopečku je posunuta z hlavní 

podélné osy na osu květné zahrady a jejímu vstupu k voliéře. V této drobné stavbě 

jsou umístěna promítací plátna, pro spouštění dokumentů a krátkých filmů o historii 

zahrady, přírodě nebo přírodních živlech. 

 

Dispoziční řešení jednotlivých objektů 
Vstupy do návštěvnického centra (z jihozápadní a z jihovýchodní strany) jsou 

přes halu, která má vyšší světlou výšku, než ostatní místnosti. Její součástí je 

knihovna a studovna, která je od prostoru haly opticky oddělena jiným druhem 

podlahy a dvěma schodišťovými stupni (pro bezbariérový přístup na několika místech 

rampou). Z knihovny je snadný přístup k jejímu skladu. Na prostor haly navazuje 

bookshop se skladem pro prodávané zboží. Z haly i bookshopu je přístup do 

prostoru, který slouží k dočasným výstavám. Z toho je pak přístup do přednáškové 

místnosti, nebo do velké výstavní galerie se stálou expozicí. Posledním prostorem je 

sklad např. pro výstavní stojany, který je za posuvnou stěnou. 

Restaurace je od návštěvnického centra oddělena průchodem, který je krytý 

pergolou porostlou břečťanem. Vstup do restaurace je z jihozápadní strany. Je zde 

cca 50 míst k sezení. Z odbytového prostoru je přístupné WC pro muže, ženy a WC 
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bezbariérové pro muže a pro ženy. Zrcadlově k těmto provozům se nachází 

přípravna pokrmů, dále technické, provozní a skladové místnosti.  

 

Vstupní objekt slouží jako hlavní vstup do zahrady. Vchází se do průchodu 

z něhož je přístupná kasa, informace a prodej informační literatury na jedné straně a 

prodejna suvenýrů na druhé straně. Je zde také šatna pro návštěvníky přicházející 

do zahrady a WC pro muže, ženy a bezbarierové WC. Dále provozní a technické 

místnosti. Z průchodu je přístupné 2.NP po dvouramenném schodišti. V tomto 

podlaží se vstupuje do haly, která opticky odděluje soukromý byt pro správce a 

výukové učebny a praktické dílny pro veřejnost. 

 

Funkce studeného skleníku je ponechána. Slouží k přezimování rostlin a ke 

koncertům a společenským akcím. V prostoru skleníku je nově navržen letní pult pro 

občerstvení a místa k sezení.  

 

Tropický skleník slouží stále k pěstování teplomilných rostlin. Pouze je kvůli 

průchodu u čestného dvora k návštěvnickému centru zmenšen o jedno sloupové 

pole.  

 

Konstrukční řešení 
Stavba návštěvnického centra je jednopodlažní, ve tvaru „L“. Nosnou 

konstrukcí jsou obvodové stěny z pohledového betonu a kombinace vnitřních 

nosných železobetonových stěn a sloupů s hlavicemi. Jako stropní konstrukce je 

v celém objektu navržena železobetonová deska. Ta je podpírána sloupy po 5 m. 

Příčky a nenosné stěny jsou železobetonové. Založení sloupů je na 

železobetonových patkách a vnitřní stěny na železobetonových pasech. Mezi 

obvodovými stěnami a stávající zdí je 10 cm větraná mezera. Stěny jsou u zdi 

založeny na železobetonových pasech a pilotách, aby zatížení stěn návštěvnického 

centra neovlivňovalo stávající založení zděných stěn.   

Celý objekt má plochou střechu a nad restaurací, galeriemi a přednáškovým 

sálem  je navržena zelená střecha. V podhledu jsou umístěny rozvody 

vzduchotechniky a elektroinstalace a vytápění je navrženo jako podlahové.  
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