




ramena. Na jednom rameni se jde pᖐes dlá០dᆰnou velkou místnost do divoce zarostlé 

menᘐí místnosti, na druhém pᖐes vᆰtᘐí divoce zarostlou vᆰtᘐí místnost do dlá០dᆰné 

menᘐí. Dlá០dᆰné místnosti jsou vybaveny rᛰznᆰ vysokými betonovými kvádry 

s cedulkami vyhynulých druhᛰ. Tedy podoba symbolu Jin a Jang, hledání 

vyvá០enosti. Uprostᖐed vᘐeho stojí აlovᆰk, na nᆰm០ stojí rozhodnutí, jak s pᖐírodou 

nalo០í, jaký význam jí dá.

F - PAVILON KLIDU

Klidná hladina písku nabízí uklidnᆰní pro dneᘐní svᆰt pᖐeplnᆰný podnᆰty. Pavilonu 

vévodí stávající budova voliéry, v ní០ je umístᆰno obᖐí vejce jako symbol ០ivota a 

poukaz na pᛰvodní funkci. K voliéᖐe vede pᖐes pískové jezero jen jediná cesta. 

Souაástí pavilonu jsou také dveᖐe v zelené stᆰnᆰ, za nimi០ je dvakrát prázdná 

místnost s dalᘐími dveᖐmi. Kdy០ projde აlovᆰk posledními dveᖐmi, je za nimi místnost, 

kde je rosniაka hrající na kytaru. Zaაne hrát otevᖐením dveᖐí. Tato აást odlehაuje

jinak vá០nou atmosféru pavilonu.

3. DISPOZIჀNÍ ᖀEᘀENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTᛠ

Kavárna i vzdᆰlávací budova mají provozní zále០itosti situované do jednoho traktu 

pᖐiléhajícího k obvodové zdi zahrady. Rovnᆰ០ budova pro dílny a sklady zahradního 

zázemí je situována k obvodové zdi.

Kromᆰ provozních zále០itostí najdeme v kavárnᆰ hlavní prostor kavárny a pak dvᆰ 

terasy a dᆰtské hᖐiᘐtᆰ. Ve vzdᆰlávacím pavilonu pak knihovnu se 

zapuᘐtᆰným tubusem pergoly venkovní აítárny, výstavní prostory s menᘐím 

proskleným tubusem umo០ᒀujícím výstup ven a ústᖐední pᖐevýᘐený pᖐednáᘐkový sál.

Ve vstupní budovᆰ nalezneme veᘐkeré informace o Kvᆰtné zahradᆰ, prodej 

vstupenek, v patᖐe pak dva byty a kanceláᖐe. Stávajícím skleníkᛰm (studenému a 

tropickému) zᛰstávají stejné funkce jako doposud, jen pᖐes tropický skleník je mo០no 

novᆰ projít pᖐíაnᆰ stᖐedem z pavilonu vzdᆰlání do აestného dvora.

4. KONSTRUKჀNÍ ᖀEᘀENÍ

Kavárna i vzdᆰlávací centrum jsou kombinací stᆰnového a skeletového nosného 

systému, oboje z ០elezobetonu. Obvodové zdi jsou ᖐeᘐené jako dvojstᆰny, 

s vlo០enou tepelnou izolací. Vnᆰjᘐí povrch uvnitᖐ i vnᆰ je pohledový beton, vnᆰ 

stᖐednᆰ hnᆰdý se strukturou dᖐeva, uvnitᖐ svᆰtle hnᆰdý bez struktury.



1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Pᖐes nesporný historický význam Kromᆰᖐí០e nepatᖐí toto mᆰsto samo o sobᆰ 

k nejpodstatnᆰjᘐím památkám Ⴠeské Republiky. Díky jeho zahradám Podzámecké a 

Kvᆰtné, které jsou zapsány do seznamu památek UNESCO, vᘐak získává Kromᆰᖐí០ 

význam nejen აeský, ale i celoevropský. 

Kvᆰtná zahrada v dobᆰ svého zalo០ení byla za mᆰstem, dnes je vᘐak ji០ jeho 

souაástí. Od historického centra Kromᆰᖐí០e je vzdálena zhruba 500 m. Tato zahrada 

vᘐak je od svého okolí oddᆰlena zdí a vytváᖐí tak uzavᖐený svᆰt sám v sobᆰ. Kromᆰ 

hlavního vstupu je mo០né se do zahrady dostat pᖐes kavárnu otevᖐenou i do ulice a 

pak pᖐes hospodáᖐský vstup ústící do zahradního zázemí zahrady.

Zahrada je slo០ena ze dvou აástí: hlavní აást zahrady se samostatnᆰ ucelenou 

strukturou a pᖐedpolí této zahrady zahrnující v sobᆰ mimo jiné také objekt vstupní 

budovy. 

Dopravní dostupnost zahrady je dobrá. Stávající parkování je situováno pᖐed 

vstupem, návrh dalᘐích parkovacích ploch není souაástí tohoto projektu.

2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ

Zelené stᆰny z hlavní აásti zahrady prorᛰstají do pᖐedpolí a vytváᖐí zde nové 

prostory, které ka០dý mají svᛰj význam a symboliku, v rámci ka០dého z nich je pak 

v០dy po jednom objektu.  

V polovinᆰ délky pᖐedpolí je situován stávající vstupní objekt dᆰlící zahradu na 

severní a ji០ní აást. V ka០dé z tᆰchto აástí jsou dva takové „zelené pavilony“. 

V severní აásti jsou zdobnᆰjᘐí a kruhové - odpovídají tak navazující zdobnᆰjᘐí აásti 

hlavní zahrady rozაlenᆰné do აtvercového rastru. V ji០ní აásti jsou pak podélnᆰjᘐí a 

ménᆰ zdobné rovnᆰ០ jako v navazující აásti hlavní zahrady. Mezi tᆰmito prostory pak 

vznikají v severní i ji០ní აásti zahrady menᘐí „zelené pokoje“ tvaru elipsy poskytující 

vᆰtᘐí soukromí. V severní აásti jsou tyto pokoje plné rᛰzných voᒀavých rostlin a 

nabízí tak smyslové zá០itky a mo០nost k posezení na laviაce აi u ᘐachového stolku. 

V ji០ní აásti vytváᖐí komplex „místností“ s jednotným významem.

Smᆰrem na sever je zahrada více spoleაenská a více svými vjemy pᛰsobí na 

smysly აlovᆰka. Smᆰrem na jih se pak stává více soukromᆰjᘐí a více duchovnᆰjᘐí.

Ka០dý „zelený pavilon“ má svoji bránu z hlavní აásti zahrady. Mimo to jsou 

jednotlivé prostory propojeny sítí cest a prᛰchodᛰ zelených stᆰn, tak០e nabízí 

svobodu pohybu návᘐtᆰvníka.

Jednotlivé zelené pavilony smᆰrem od severu:



A - KAVÁRNA

Zelenému pavilonu kavárny vévodí válcovitá budova se záᖐezy pro terasu a 

zarostlou plochu a vytváᖐí tak vnitᖐní hlavní prostor kavárny takᖐka obdélný. Kavárnᆰ 

vévodí prosklená stᆰna tvoᖐící z výhledu do „pavilonu“ spíᘐe nádherný obraz pᖐírody.

B - VZDᆠLÁVACÍ PAVILON 

Hlavní prostor této აásti zahrady osovᆰ navazuje na osu smᆰᖐující k ústᖐední 

rotundᆰ a na této ose je také umístᆰna budova vzdᆰlávacího pavilonu. Síᙐ cest, 

umístᆰní okrasných záhonᛰ a soch vychází ze záznamu pohybu აástic zachyceném 

v urychlovaაi აástic. Vᆰdci se pokouᘐeli pomocí nᆰho simulovat , co se stalo za 

velkého tᖐesku. 

Prostranství pᖐed budovou je osázeno sochami ctností, jim០ vévodí v ose usazený 

pramen moudrosti. Tak jako kdysi zde Neptun chránil vodu pro zahradu, dnes 

z tohoto pramene prýᘐtí „០ivá voda“ - moudrost. Poukazuje na to, ០e vzdᆰlání bez ní 

nemá smysl.

Samotná budova je tvoᖐena uzavᖐeným válcem do nᆰho០ jsou vsazeny rᛰznᆰ 

velké prosklené tubusy. Pᖐesto០e budova zvenku pᛰsobí uzavᖐenᆰ, je vevnitᖐ

dostatek svᆰtla díky bazilikálnímu osvᆰtlení ústᖐedního sálu a díky svᆰtlíkᛰm. 

Interiéry jsou ᖐeᘐeny v prosté svᆰtle hnᆰdé barvᆰ, prosklené plochy jsou vsazeny do 

აerných rámᛰ.

K ústᖐednímu prostoru pᖐiléhají აetné rᛰznᆰ veliké zelené pokoje plné rᛰzných 

voᒀavých rostlin, nejvᆰtᘐí z tᆰchto pokojᛰ je pak plný zvláᘐtních druhᛰ dᖐevin rovnᆰ០ 

pᛰsobících na smysly.

C - VSTUPNÍ BUDOVA

Celkový vzhled stávající vstupní budovy zᛰstává nezmᆰnᆰn, jen აestný dvᛰr je 

doplnᆰn expozicí o zahradᆰ.

D - ZAHRADNÍ ZÁZEMÍ

Symetricky uspoᖐádaná koncepce, kde nový skleník tvaru protáhlého tubusu 

vytváᖐí novou ústᖐední budovu této აásti. Stávající provozní budovy „za zdí“ jsou 

propojeny novou provozní budovou navazující na zelenou stᆰnu.

E - PAVILON PᖀÍRODY

Jedná se o ji០ zmínᆰný komplex menᘐích „zelených pokojᛰ“. Tak jako pᛰvodní 

zajeაí kopeაek poukazoval, i kdy០ to patrnᆰ nebylo jeho hlavním zámᆰrem, na 

tehdejᘐí vztah აlovᆰka k pᖐírodᆰ, tak si vzal tento „komplex“ za úkol vyjádᖐit dneᘐní 

vztah აlovᆰka k pᖐírodᆰ. Z ústᖐední místnosti s tematickou sochou smᆰᖐují dvᆰ 














































