
SEZNAM P ÍLOH

Pr vodní zpráva

Tabulka bilancí 

Situace   ………………. M 1:1000 

P dorysy  ………………. M 1:200 

Pohledy a ezy ………………. M 1:200 

Perspektivy   

Detail    ………………. M 1:10 

Detail   ………………. M 1:10 

Plakát 

A3 paré 

Model



Pr vodní zpráva 

1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

P es nesporný historický význam Krom íže nepat í toto m sto samo o sob

k nejpodstatn jším památkám eské Republiky. Díky jeho zahradám Podzámecké a 

Kv tné, které jsou zapsány do seznamu památek UNESCO, však získává Krom íž

význam nejen eský, ale i celoevropský.  

Kv tná zahrada v dob  svého založení byla umíst na za m stem, dnes je však již 

jeho sou ástí. Od historického centra Krom íže je vzdálena zhruba 500 m. Tato 

zahrada však je od svého okolí odd lena zdí a vytvá í tak uzav ený sv t sám v sob .

Krom  hlavního vstupu je možné se do zahrady dostat p es vchod do holandské 

zahrady, vjezdem pro zásobování restaurace a pak p es hospodá ský vstup ústící do 

zahradního zázemí zahrady. 

Zahrada je složena ze dvou ástí: hlavní ást zahrady se samostatn  ucelenou 

strukturou a p edpolí této zahrady zahrnující v sob  mimo jiné také objekt vstupní 

budovy.

Dopravní dostupnost zahrady je dobrá. Stávající parkování je situováno p ed

vstupem, návrh dalších parkovacích ploch není sou ástí tohoto projektu. 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

V p edpolí Kv tné zahrady jsem využila rozd lení, které je zp sobeno vstupní 

budovou nacházející se asi v polovin  délky zahrady, a p i adila každé ásti jinou 

funkci.  Horní ást p edpolí, dále severní, je pojato jako odpo inková klidová ást a 

spodní, dále jižní, jako ást pohybová.

V severní ásti je obnovena „pomeran ová zahrada“, v jejíž st edu je možné 

posezení návšt vník  na umíst ných lavi kách. Toto území tvo í asi jedna t etina

severní ásti p edpolí. Zde by m la být cítit v n  rostoucích pomeran , která 

v návšt vnících vyvolá pocit, že jsou na dovolené v jedné ze zemí subtropického 

pásu. A navodí tak pocit klidu a pohody. Pod pomeran ovou zahradou je umíst na,

ve druhé t etin  severní ásti zahrady vodní plocha, do níž je umíst na budova 

restaurace s venkovní zahrádkou. Veškeré plochy chodník  a venkovní zahrádky 

uvnit  vodní plochy, jsou tvo ené d ev nými rošty, což vyvolává pocit plovoucího

ostrova s budovou restaurace. Restaurace je navržena na 46 míst k sezení uvnit



a možnému sezení venku, max. 50 míst. Na t etí t etin  je ást zelen , které 

koresponduje se severní ástí Kv tné zahrady. Jde o nízce st ižené boskety. 

Boskety lemující chodníky jsou st iženy na 1m výšky a boskety uvnit  t chto ploch 

jsou st iženy do výšky 0,5m a tvo í „moderní“ tvary mezi kterými jsou umíst ny

kv tinové záhony. T sn  p ed budovou tropického skleníku jsou ke e st iženy do 

tvaru koule výšky 2,5m. V této ásti zahrady je umíst na také dostavba 

p ednáškového sálu. Ten má d ev nou nosnou konstrukci a pláš  je tvo en

elektrochromním sklem se zrcadlovou úpravou a fritovým potiskem ve 

zjednodušeném tvaru klasicistní budovy zav šeným na lanové p edpjaté ocelové 

konstrukci. P ednáškový sál je umíst n p es dv  patra vstupní budovy a v podkroví 

nad tímto sálem je umíst na vzduchotechnika pro obsluhu sálu.  

Ve vstupní budov  je umíst no, po vstupu vpravo, informa ní centrum a prodej 

suvenýr . Vlevo je umíst na pokladna s bookshopem a knihovnou a zázemím pro 

zam stnance. V 2.NP jsou dva byty, byt zahradníka a jeho rodiny a byt pro do asný

pobyt. V budov  Studeného skleníku je umíst na sezónní kavárna s celým zázemím, 

které umož uje i p ípravu jídla pro r zné cateringové spole nosti obsluhující jak 

b hem zahájení výstav, tak koncert  a firemních ve írk . Nad kavárnou a varnou je 

prostor využit jako výstavní, kde mohou být umíst né i stálé výstavy. Zbytek skleníku 

si dále zachovává v zim  funkci skleníku a v lét  funkci koncertního sálu i

výstavního prostoru. 

V jižní ásti zahrady jsou umíst ny dva skleníky s ocelovou nosnou konstrukcí, na 

níž je zav šena fasáda. Vedle skleník  vlevo je hmotov  navržena i budova pr 

zahradníky, která je dvoupodlažní s átriem ve svém st edu. Jižn ji v této ásti 

zahrady jsou plochy ur ené k rekreaci. Jsou to travnaté plochy se stromy, které tvo í

stín. Tyto travnaté plochy se mohou využít k odpo inku a aktivnímu využití asu.

V míst , kde d íve býval „králi í kope ek“ je dnes umíst n kope ek, který slouží jako 

pruliza ka d tem. Samotný kope ek je propojený tunelem se samostatn  stojícím 

objektem s lozící st nou, lanovými žeb íky a skluzavkou. Na okolních travnatých  

plochách lze provozovat prakticky tém  každý sport – házení frisbee, hraní 

volejbalu, badmintonu…dále je zde h išt  pro petanque a zahradní šachy. Kolem 

prostoru vodní plochy s voliérou jsou umíst ny „stanice“ pro protažení a posílení 

r zných ástí t la, které by m li sloužit p edevším pro seniory. Funkce voliéry 

z stane zachována, a aby došlo ke kontaktu mezi návšt vníky a umíst nými

papoušky, je zde vytvo ena d ev ná lávka ve tvaru elipsy, která je 4 rameny spojena 



s okolním chodníkem. Tato elipsa je svou hlavní osou orientována ve sm ru sever 

jih, což zp sobuje odchylku od osové koncepce zahrady. Samotná elipsa je ješt

naklon ná sm rem ke studenému skleníku. 

3. DISPOZI NÍ EŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKT

Restaurace je ešena tak, že zázemí restaurace sm uje na sever, kde je také 

umíst n zásobovací vchod a p íjezd pro zásobovací vozidla. Prostor samotné 

restaurace je umíst n na jih s celoprosklenou st nou. Budova restaurace je oválného 

p dorysu, který do „kapky“ dotvá ení venkovní d ev né nosníky, které nemají nosnou 

funkci, ale utvá ejí samotný výraz stavby a zárove  slouží k zav šení plachet, které 

slouží k zastín ní venkovní zahrádky a zárove  zasti ují okna restaurace, které jsou 

umíst ny sm rem na jih. 

P ednáškový sál je ešen jako stup ovitý. Z nejvyššího stupn  je pak jeden 

z východ  vedoucích ven. Promítací plátno je umíst no na st n  p vodní vstupní 

budovy. P ednáškový sál je tvo en ástí vstupní budovy a sklen nou p ístavbou. 

ást vstupní budovy pat ící k p ednáškovému sálu je vždy poslední místností 

v pat e. Je zde pot eba probourat strop, protože p ednášková místnost je vysoká 

p es 2patra vstupní budovy. 

4. KONSTRUK NÍ EŠENÍ 

Restaurace je ešena jako zd ná konstrukce s d ev nými lepenými nosníky jako 

nosnou konstrukcí st echy. Vn jší d ev né nosníky nemají nosnou funkci. Celá 

budova je obložená d ev nými fošnami. 

P ednáškový sál  má d ev nou nosnou konstrukci, pláš  je tvo en

elektrochromním sklem se zrcadlovou úpravou a fritovým potiskem ve 

zjednodušeném tvaru klasicistní budovy zav šeným na lanové p edpjaté ocelové 

konstrukci pomocí bodového uchycení „spider“. 










