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NACHÁZENÍ
UZAVRENOST

ABSTRAHOVANÁ FRANCOUZSKÁ ZAHRADA

FRANCOUSZÁ A ANGLICKÁ KOMPOZICE

HISTORICKÉ STOPY

HISTORICKÁ CESTA DO ZAHRADY

ROZDELENÍ FUNKCÍˇ

ˇ

ABSTRAHOVANÁ FRANCOUZSKÁ ZAHRADA

A. TARKOVSKIJ - STALKER
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REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 
 
 
Urbanistické souvislosti 
 
Již z historie nám plyne zajímavá nezávislost města Kroměříže na jeho největším 
skvostu, Květné zahradě. Jakoby zde byly dva světy, a skutečně. V dobách nadvlády 
arcibiskupů byl přístup do ní veřejnosti odepřen. Šlo o exklusivní záležitost své doby a 
zahrada byla opravdovou chloubou svého správce. Ten, chtě ukázati svůj nadhled a 
vzdělanost vodil zde nejváženější hosty ze všech koutů Evropy. Byla reprezentací, 
výstavní skříní, leč stále zataženou roletami cihelných stěn. 
Říká se, že dnes je vše jiné…nevím, nezdá se mi…však v tomto případě by měla 
zahrada opravdu sloužit lidem a ne jen být opečovávána a hýčkána pro pár 
vyvolenců. 
Zahradu otvírám každému bez rozdílu, spoléhaje na lidskou střízlivost a jistou 
intelektuální míru. A tím narážím i na dnešní žalostný stav. Od roku je zapsána jako 
památka UNESCO, leč není to na ni zdaleka vidět! Zanedbaná, disfunkční, 
nepochopená-a to i díky nešťastné úpravě v průběhu 19 století.  
Respektuji původně komponovanou osnovu a snažím se nevnucovat zahradě nšco 
cizího; snad tedy neznásilňuji… 
Chci jen, aby zahrada ožila a tím dále vzkvétala mnoha rozkošemi v ní ukrytými.  
Uvádím ji do původního stavu, jež byl tak geniálně promyšlen. Jen si povšimněte 
náznaky někdejších hrátek a alotrií, jak byly důmyslně konstruovány a návštěvníka 
překvapovaly. Každý si zde hledal svou osobní  životní cestu,  jež pak  mohl 
zhlédnout  z výše jahodového kopečku. 
 
Architektonický výraz 
 
Navazuji na diktátorskou osnovu rastru 58 x 58 metrů, jež je propsán do všeho za 
zdmi skrytého. Nesnažím se konkurovat konceptem protichůdným, neměl bych na 
to… 
Jsem fascinován Nypoortovou mašinistickou kresbou zelených hradeb, co by 
nebetyčných stěn a mezi nimi ty poutavé průhledy. Objevování si, jak se zamane, jdu 
lehkou cestou a nic nevidím,nebo se porozhlédnu a proplétám se, užívám si ten 
zážitek motání se! 
Fixní stěna mých objektů je jasným náznakem dříve popsaných efektů. Jen čtyřikrát 
ustoupí ostrému hrotu nadřazené osy.  
A za nimi, tam se již otvírá svět popocházení, klidu, vzdělání, uvědomění si sebe a 
nacházení. 
Výraz je vcelku strohý a podřídí se jen náladám dvou opozičních tipů zahrad jež jsem 
zhmotnil kompozicí sloupoví v duchu anglické a francouzské zahrady. Totální 
nevázanost i absolutní řád jsou zde stejně spoutány v jedno tou ostrou hranou zdi… 
Půdorysně navazuji na manýristickou osnovu a ne na pseudopozdnější 
(nepochopení?) Archeho zásah. Dnes dochází k tristní situaci, že je návštěvník vržen 
do zcela nevhodné a přímočaré situace...lákán jít jen rovně, toho moc neuzří. 
Snažím se tak svou kompozicí akcentovaného nároží navést tápajícího na správnou 
cestu, nebo alespoň její dobrý začátek, 
Jasně jsem si také uvědomil duchovní rozměr celé této věci, není možné opomíjet 
tento zásadní aspekt. Zahrada,stejně jako velká většina našich památek byla 
zbudována na popud církve, co bysme dnes bez ní měli? 



Proto navrhuji do klidnější části Pomerančové zahrádky meditační kapličku ku ztišení 
a pokoře. 
Striktní hmota se pak dále rozpadá do kompozice, uvolňuje se kazajka a pak už jen 
bloudit libosadem… 
 
Dispoziční řešení jednotlivých objektů 
Stávající a navržené objekty jsou propojeny v úrovni prvního i druhého podlaží a tímto 
tedy funkčně komunikují, ne tak architektonicky (držel jsem se spíše manýry). 
Návštěvníkovi jsem se vždy snažil nechat, stejně jako v zahradě, volný výběr cesty a 
více možností, kam jít. Na druhou stranu mi jistá typologická znalost, nabytá 
v uplynulých čtyřech letech, nedovalila být až tak příliš svobodným. Přístup do všech 
prostor je tedy od zahrady z visuté galerie, tedy opět buť jen projdu a nebo odbočím a 
něco objevím.  
Navržený objekt je pak dělen na tři hlavní části-národní centrum zahrad, vzdělávací 
centrum a sál, plus menší provozy restaurace, infocentra a v neposlední míře také 
kapličky.  
Co se týče stávajícího objektu, tomu nevnucuji nic zbytečně radikálního. V druhém 
podlaží jsem navrhl trojici bytů pro zaměstnance zahrady a v prvním, kromě 
stávajících funkcí, ještě kavárnu (přišlo mi nedůstojné zaplácat pěkný klenutý prostor 
příčkami a disfunkcemi. 
Hospodářskou část předpolí jsem pak pojal jako otevřený dvůr s dílnami, obchůdky, 
trhem, záhony, pařeništi a skleníkem 
 
Konstrukční řešení 
 
Novostavba je díky potřebě mnoha volných prostor vynešena konstrukcí spojující 
železobetonovou nosnou stěnu a  ocelovou konstrukci z profilů „I 28“ .  Je založena 
na železobetové desce a zvenčí izolována. Poté obložena kamenným obkladem 
z pískovce.  
Rekonstrukce stávajícího teplého skleníku je provedena ze subtilní ocelové 
konstrukce v podobě pochůzí galerie. 
Studený skleník měním pouze vestavěním nových komunikačních jader a vstupní 
objekt pouze vyčišťuji od přebytečného.; 
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