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Zeď  jako prvek, kterým se právě člověk v přírodě 
(vůči přírodě) vymezil, aby zde následně mohl realizo-
vat své prostorové představy o práci se zelení 
(zahrady) a o pohybu v tomto prostoru (karteziánská 
mřízka versus krajinářský park). 
Nejcharakterističtějším prvkem kroměřížského Libosadu 
je právě zeď, která je prvním co vnímáme při vstupu 
(vymezení člověka vůči přírodě – nyní městu), a stejně 
tak uvnitř, kde je člověk veden kompozicí špalírových 
stěn. 
Samotný Libosad, ač rozlehlý, není běžně 
přehlédnutelný. Renesanční rámec nastavuje jisté 
hranice, které zde vždy budou. Rozlehlost je zde limi-
tována, předvedeno je naopak uchopení přírody rukou 
člověka, rukou striktní, ale hravou. Místo je 
samozřejmě přehlédnutelné ze závěru poutě Libosadem 
(jahodové kopečky) a nejpůsobivějšího 
architektonického-pevného-neměnného prvku, stavby 
kolonády.

Jaký je vlastní význam revitalizovaného předpolí? 
Chápu jej jako velmi důležitý nástup do Libosadu, na 
druhou stranu vím, že vytvořit něco silnějšího, nežli 
je Libosad, možné není. Z uvedeného vyplývá, že 
zásadní je v mém návrhu podpora Libosadu.
Předpolí je úvodem, nasměrováním a pomocí 
návštěvníkovi nalézt a užít si toto místo, nechat se 
jím unést, vychutnat si jeho geometrie, skryté brode-
rie a všechny ostatní záležitosti, to jest cíl, za 
kterým lidé přijíždějí.

Zásadní pro prostor předpolí je nabídnutá možnost 
velkorysého nástupního prostoru Libosadu, prostorová 
volnost, otevřenost, přehlednost. a jejich uchopení. 
Vjemy, který jsou však v libosadu předávány naprosto 
odlišným způsobem (mřížka), někde jsou naopak 
potlačovány.

Kontrastem k Libosadu, a tedy jeho vstupním prostorem, 
se stává v maximální možné míře volné severní 
předpolí.  
Uvolněním severní části předpolí si tedy kladu za cíl 
nabytí odlišného prostorového vjemu postupně od vstupu 
z  ulic města do veřejného čestného dvoru uzavřeného 
galerií (veřejný parter, místo setkávání, neomezená 
otevřenost lidem), přes nástup do předpolí, až k 
Libosadu.

Nástupní prostor je členěn, blížeji určován stavbami, 
které přiléhají jednotlivým částem prostoru předpolí. 
Výstavní síň, multifunkční sál, oranžerie - každá z 
těchto staveb s sebou nese přilehlý venkovní prostor, 
který by měl reagovat na jejich náplň, což lze číst i 
opačně. 

V předpolí jsou realizováný dva zásadní motivy, 
jejichž úkolem je návštěvníku zprostředkovat hlavní 
exponát-Libosad. První z nich je tichou vodou, dvě 
nádrže vtahující do předpolí druhou hlavní osu, s 
ústím na centrální pavilon. Druhým motivem je kom-
pozice staveb a prostoru před nimi, gradující směrem 
ke kolonádě, vrcholu umění v Libosadu. 
Úvodní část předpolí nabízí a ukazuje návštěvníku směr 
druhé hlavní osy Libosadu, výraz jí dávají dvě rozle-
hlé mělké vodní nádrže, jejichž úkolem je prodloužení 
této osy do předpolí, směrují návštěvníka aniž by byl 
ovlivněn jinými architektonickými prvky. Přínosem 
nádrží je zároveň osvěžení vzduchu, vodní prvek v 
prostoru předpolí. Opozitem těchto nádrží je 
sloupořadí propojující stávající vstupní objekty 
čestného dvora a výstavní síň.
Sloupořadí volně přechází do výstavního objektu s 
kavárnou, kolem kterého je rozvíjena jeho venkovní 
část, příčně ložená vystřídaná pole dlažby a lávového 
kamene, místo k realizaci sochařských výstav. 
Závěrem předpolí je venkovní prostor sálu, prostor 
shromažďovací, umožňující pořádání společenských 
akcí. Této volné ploše dominuje socha Neptuna umístěna 
v poli lávového kamene. Severní stranu dotváří objekt 
oranžerie, jediná stavba orientovaná příčně, volně 
směřující návštěvníka ke kolonádě.
 Jednotícím prvkem předpolí je betonová dlažba. Jed-
notlivá pole odlišných výplní (voda, lávový kámen) 
vkládaná do betonové dlažby jsou komponována tak, aby 
stejně jako gradují stavby ke kolonádě, gradoval i 
prostor kolem nich stejným směrem, zároveň rozšiřovala 
volný prostor. Jejich úlohou je ale též zkracování 
perspektivy předpolí. 
Řešení jednotlivých staveb v rámci předpolí umožňuje 
maximálně rozvinout jejich variabilitu v užívání 
různými skupinami lidí.
Za poměrně důležitý moment v předpolí považuji absol-
vování stejné cesty všech návštěvníků, ať už přichází 
za jakýmkoli zážitkem.
 
Význam jižní části předpolí Libosadu spočívá v 
poznávání spíše praktických, užitných funkcí ze zah-
rady plynoucích.  Částečně je prostor věnován servis-
nímu zázemí Libosadu, místo zde nachází též skleník 
určený praktické výuce, jehož část by zároveň mohla 
sloužit soukromému zahradnictví. Prostor před tímto 
skleníkem je věnován květinovým záhonům. Stávající 
servisní stavby vyčnívající za zeď jižního předpolí 
budou využity pro zázemí návštěvníků a správce sadu. 
Nejrozsáhlejší částí je ovocný sad, při přechodu od 
skleníků zahuštěný, kolem voliéry pak volnější, 
umožňující větší soustředění se na tuto skvostnou zah-
radní stavbu. Ústředním motivem zahuštěné části sadu 
je memento zaječího kopce, sezónní záležitosti 
znázorněné čtyřmi višněmi osázenými nad obručí bílé 
betonové dlažby. Své bude konat pouze příroda, když 
každé léto budou přezrálé a shnilé višně padat dolů na 
bílý beton a budou jej barvit do ruda, podobně jako 
tuto zem kdysi barvila krev malých chlupáčů. 
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