


1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

ŠIRŠÍ VZTAHY, M�STO, �TVR�, MÍSTO 

 

 M�sto Krom��íž se nachází na východní stran� �eské republiky. Snadné spojení má s 

v�tšími m�sty jako je Olomouc, Brno. Samotná historická Kv�tná zahrada leží tém�� na západním 

okraji m�sta p�i ulici Gen. Svobody, na které najdeme hlavní vstup do celého areálu. Tento vstup je 

orientován severovýchodn�. �tvr� v okolí zahrady je v�tšinou s obytnou funkcí. Jsou zde rodinné 

domy, bytové domy. V t�sné blízkosti se nachází psychiatrická lé�ebna. Je o místo velmi klidné. 

 

 

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

VÝTVARNÝ ZÁM�R, FILOZOFIE NÁVRHU 

 

 Inspirací p�i �ešení p�edpolí Kv�tné zahrady byla zahrada sama. Její �isté linie a tvary, osy, 

použití rostlin a objem	. Celá historická zahrada je �ešená pomocí symetrie. Každá osa n��ím 

za�íná a n��ím kon�í. Koncepce vychází z jednoduchých geometrických prvk	, jako je �tverec, 

obdélník, linka. Prostor zahrady p	sobí jako jeden obrovský prostor. Nemá žádné terénní zm�ny. Je 

pouze rozd�len zelení, jako jsou cca 5m vysoké špalírové st�ny, dále nižší živé ploty, které už 

prostor ned�lí opticky, ale pouze pocitov�. Ze všech t�chto aspekt	 vychází návrh �ešení situace 

p�edpolí zahrady. Tvar �tverce pokra�uje do nov� �ešených zahrad. Ve formální �ásti zahrady byly 

do �tverce formovány ozelen�né plochy na nichž se nachází kv�tinové záhony. D�lením t�chto 

ploch vznikly cesti�ky, pr	hledy, osy pohledu, po kterých se návšt�vník m	že procházet. S 

celkovou geometrií zahrady kontratují již zmi
ované kv�tinové záhony.  

 Tento základ zahrady se promítnul i do navrhovaných prostor. Je zde ale použit do kontrastu 

s formální �ástí a to tím, že není dodržena symetrie podle os prostoru. Hlavní osa v historické 

zahrad� slouží jako hlavní sm�r pohybu po zahrad�. V navrhované �ásti tato hlavní osa z	stává, lze 

ji ale jen p�ehlédnout, nikoli se po ni projít. Optickou a pocitovou osu prostoru návšt�vník tedy 

k�ižuje.  

 Symetrický prostor dále narušují plochy kv�tinových záhon	 a zatravn�ných ploch. Ty jsou, 

na rozdíl od historické �ásti �ešena i do r	zných výškových úrovní. Zatravn�né plochy, aby byly 

snadno p�ístupné, jsou jen málo vyvýšené nebo v	bec. Kv�tinové záhony okolo hlavní zvln�né osy 

jsou nejvíce vyvýšené. Opticky vytvá�í cosi, jako je koryto �eky, které podporuje tok vody, zde 

pohybu návšt�vník	. Odtud lze kdykoli uhnout do vedlejšího prostoru, který má nau�nou nebo 

relaxa�ní funkci. Tímto korytem zvln�né osy se návšt�vník dostane od stávající dominanty na 

jednom konci – pta�í voliéry, až na druhý konec celého p�edpolí, který uzavírá prvek odkazující na 



pta�í voliéru – seskupení pomeran�ovník	 na ostr	vku na vodní ploše p�ístupný po podobné lávce 

jako je p�ístupná voliéra. Na zvln�ní osy také reagují i objekty umíst�ny po areaálu p�edpolí. 

P	dorysy dodržují tvar �tverce. Jsou také �ešeny do r	zných výšek.  

 Hlavními rysy nového �ešení jsou tedy osy, které lze pouze p�ehlédnout, nikoli p�ímo p�ejít. 

Lze je k�ižovat. Ur�itý chaoz v �ešení ploch i jejich úrovní. To vše se odehrává mezi dv�ma 

dominantami v záv�rech prostor	. 

 

 

3. DISPOZI�NÍ �EŠENÍ 

PRINCIP FUNK�NÍHO �EŠENÍ 

 

 Návrh funk�ního �ešení areálu navazuje na stávající �ešení. Ve vstupním objektu zástává 

návšt�vnické centrum. P�ibyla k n�mu funkce výuková. V 1.np návšt�vník najde sociální zázemí, 

pokladnu, info, suvenýry a bookshop. N�co se zde také dozví o historii zahrady a Krom��íže. V 

2.np tohoto objektu se zájemce m	že jít podívat do odborných knih do knihovny se studovnou. Na 

n� navazuje multimediální sál. V 2.np se také nachází byt správce zahrady.  

 V navazujícím exotickém skleníku zástáva stávající funkce, a to celoro�ní p�stování rostlin.  

 Druhý skleník, studený, bude p�es sezónu sloužit jako kulturní centrum pro konání akcí 

r	zných typ	. Od koncert	, p�ednášek, výstav až po plesy. Prostor je variabilní, možno r	zn� �lenit 

rostlinami v nádobách apod. Je zde sezónní kavárna. Bude sloužit nejen p�i konání akcí.  

 Prostor Pomeran�ové a Holandské zahrady je �ešen jako nau�ný a relaxa�ní. Holandská 

zahrada je zahrada kv�tin. Mezi nimi návšt�vník m	že projít okolo nau�ných panel	 

pojednávajících o rostlinách Kv�tné zahrady, ptactvu a hmyzu krom��ížska. V této severní �ásti 

zahrady se také nachází galerie na krátkodobé výstavy a restaurace. Oba objekty jsou p�ístupny jak 

ze zahrad tak samostatn� z ulice, aby jejich provoz nebyl závislý na sezón� zahrady. Po celém 

prostoru tšcht zahrad jsou rozmíst�ny sochy, v tomto návrhu od amerického um�lce Roberta 

Holmese.  

 V jižní �ásti p�edpolí t�sn� na studený skleník navazuje zahradnitctví. Je zde rozmíst�no 

více skleník	, n�které jsou p�ístupny turist	m, kte�í si zde mohou koupit n�jaké místní výp�stky. 

Hospodá�ské zázemí je �áste�n� odd�leno objekty zázemí od prostoru, kde se pohybují návšt�vníci.  

 Za zahradnictvím sm�rem k pta�í volié�e je zábavní �ást. D�tské h�išt�, prostor pro 

petanque. Na historii navazují plochy osázeny ovocnými stromy. Nechybí zde op�t sezónní 

kavárna, která m	že sloužit nap�íklad rodi�	m ve chvíli, kdy si jejich d�ti hrají o kousek dál. 

 Bývalý Králi�í kope�ek se op�t objevuje jako terénní vlna. Je zatravn�n a je možno se p�es 

n�ho pohybovat.  



 Prostor jižní �ásti p�edpolí uzavírá pta�í voliéra, která op�t dostává svou p	vodní funkci – 

chov pták	. Okolo vodní hladiny je možné posed�t na d�ev�ných podestách i na trávníku stejn� jako 

v Pomeran�ové zahrad�.  

 Po celém areálu jsou navrženy voln� rozmíst�ny zahradní židle, které si návšt�vníci mohou 

libovoln� posunout. Tím není návšt�vník nijak omezen v pohybu.  

 

 

4. KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 

KONSTRUK�NÍ SYSTÉM, MATERIÁLOVÉ �EŠENÍ 

 

 P�i �ešení nových objekt	 je po�ítáno s použitím železobetonu vyzdívaného keramickou 

tvarovkou. Rastr sloup	 se pohybuje okolo 5m. St�echa je plochá nepoch	zí. Základy jsou navrženy 

jako základová deska s náb�hy na patky. Objekt galerie i restaurace má na fasád� použit stejný 

materiál, a to smaltované sklo (firma STYL2000). Liší se pouze v barevném �ešení. Galerie �erná, 

restaurace bílá. Obklad je v obou p�ípadech lepen, aby došlo k co nejv�tšímu snížení rozm�r	 spar. 

Rast obkladu má rozm�ry 250x1500mm. Oba objekty v míst� prosklení navazují plynule na 

zahradu. Neobjevuje se zde žádný soklík. Tarasy �ešeny u vyvýšených záhon	 v zahrad� jsou 

betonové. Na terén zahrad je použit mlat. V místech v�tšího zatížení a u vstupu do objekt	 je 

použita dlažba z oblázk	. Okolo vodních ploch jsou navržena d�evená pódia sloužící k posezení 

nebo lehnutí. Plochy jsou zatravn�na nebo osázeny kv�tinami. Podél zvln�né osy jsou použity 

listnaté stromy.  








































































