
 
 
 
 

 
 

  REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 
 

 



REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 
 

 
Obsah práce: 
 
A Textová část 
 Průvodní zpráva 
 Tabulky 

B Výkresová část 
 Situace     1:1000 
 Půdorysy vstupního objektu 1:200 

Půdorysy nových objektů  1:200 
Řezy     1:200 
Pohledy    1:200 
Detaily     1:10 
Perspektivní pohledy 

 
 
 
 
 
 
Osnova průvodní zprávy 
1. Urbanistické souvislosti  

2. Architektonický výraz  

3. Dispoziční řešení jednotlivých objektů  

4. Konstrukční řešení 
 
 
 
 

 
 
 
Průvodní zpráva 

 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 
Kroměřížská Květná zahrada vždy zaujímala ve vztahu k městu a krajině zvláštní 
postavení. Byla založena jako samostatný celek za hradbami.  Z města vyloučena byla 
vlastně ostrovem pravidelně uspořádané, v geometrických tvarech přísně udržované 

zahradní kompozice, jasného, 
přírodě vnuceného řádu.. 
Později tento celek obehnaný 
zdí obklopila městská zástavba 
(dnes je zahrada součástí 
zastavěného území, deset minut 
chůze od centra města). Stále si 
však ponechává charakter 
uzavřeného, do sebe obrácené 
ho výjimečného prostoru 
odlišujícího-se od všeho kolem. 
Okolí nikdy zahradu příliš 
nerespektovalo a ani zahrada  

nerespektuje své okolí.  
Pro potřeby tohoto zadání bylo v rámci širších vztahů zapotřebí prověřit: 

• hlavní nástupy do řešeného území a jeho obsluhu  
• vliv okolní zástavby na dotváření prostoru a rušivé vlivy 
Při analýze provozních vztahů se prověřila možnost navázat průchod zahradami od 

kolonády na jih a vytvořit tím nový návštěvnický vstup. Vzhledem k současným 
souvislostem však bylo rozhodnuto, že stávající nástup do zahrady bude ponechán (idea 
nástupu z kolonády bude řešena v rámci návrhu vnitřního uspořádání) a ostatní vstupy jsou 
pouze obslužné a zásobovací.  

Další analýza se týkala estetického výrazu okolní zástavby, viditelné z řešeného 
území. Účelem bylo především stanovit místa, která by bylo vhodné zakrýt zelení a která 
lze ponechat. Následující fotografie dokumentuje, že například stávající voliéra nutně 
potřebuje z jihovýchodní strany výsadbu vzrostlých stromů, které by zakryly rušivě působící 



zástavbu v pozadí. Historické prameny ukazují – např. J van den Nyport podle G. M. 
Vischera, Voliéra v libosadu (Zatloukal, O. ET IN ARCADIA EGO Historické zahrady 
Kroměříže), že zde historicky stromy byly. 
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ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ  

Z prostorového hlediska bylo tzv. předpolí (řešené území) Květné zahrady vždy tak 
trochu něco jiného, než zahrada sama. Bylo určeno odpočinku hrám a relaxaci, ale to 
hlavní, co chtěla zahrada vyjádřit, se odehrávalo ve formální části. Vnitřní prostory byly 
odděleny vysokou zdí s boskety a člověk tedy nemohl tušit, co ho uvnitř překvapí. Byly to 
jakési pokoje (koncepčně oddělené celky) s různou náplní (hospodářský dvůr, bažantnice, 
libosad, holandská a pomerančová zahrada), které spolu vzájemně obsahově 

nekorespondovaly. Dokonce ani vstupy a osy nebyly vždy provázány s formální zahradou 
(králičí kopeček).  

Cílem návrhu je s pokorou ke starému, ale současnými prostředky tyto prostory 
opětovně naplnit. Uvnitř vysokých zdí vytvořit jiný svět s novou náplní ve staré osnově. Toto 
východisko člověka nenutí k historizujícím tendencím. Původní zachované objekty (voliéra, 
čestný dvůr) jsou plně respektovány, ale nové objekty jsou organické, tvoří kontrast se vším 
historickým, pravidelným – lze tedy dobře rozpoznat, co je původní a co nové. Stejně tak 
zahradní úpravy. 

Hlavní osa čestného dvora stále směřuje do zahrady tak, jako dříve, ale boční pravý a 
levý vstup otevírají nový svět.  

Pravá část, bývalá holandská zahrada, je reprezentativním kulturně vzdělávacím 
centrem. Je zde knihovna, galerie pro tematické výstavy i stálá expozice o Květné zahradě 
a zahradním umění všeobecně. Průchod přes stálou expozici by měl návštěvníky poučit a 
připravit na to, co ve formální zahradě uvidí. Přivádí návštěvníky do formální zahrady v tom 
nejideálnějším místě pro začátek prohlídky, které může předpolí nabídnout, tedy před 
kolonádu. Lze odtud nejlépe pochopit její koncept a ověřit si informace, které jsou na 
výstavě presentovány. Na kolonádu i na výstavu se lze též dostat bezbariérově – výtahem 
vně ohradní zdi. 

Zahradní úprava této části je strohá, využívá modelace terénu. Travnaté plochy jsou 
doplněny výsadbami cibulovin. Holandskou zahradu připomínají tematicky osázené záhony 
a pomerančovou zahradu pravidelně řazené škopky s pomerančovníky vygradované 
sochou Neptuna.  

Výška nově navrhované zástavby (a částečně i výsadeb) v řešeném území je 
limitována výškou bosketů a studeného skleníku. 

Levá část libosad s voliérou je věnována ukázkám moderního pojetí parku a 
zahrady. Předpolí původního studného skleníku tvoří volná plocha s kavárnou. Na ni krátce 
navazuje historická osa, která se v zápětí rozchází do organických tvarů cest podél 
květinových úprav a nového skleníku, jehož náplní je zahradní centrum s výukou a 
ukázkami zahradnické práce a nákupním centrem. Připomínkou králičího kopce je 
stupňovitě formovaná vyvýšenina s vodní plastikou na vrcholu, která osový pohled uzavírá. 
Tímto kompozičním záměrem je docíleno, aby se návštěvníci k voliéře přibližovali pouze 
jakoby ze strany (viz obr.2). Původní voliéra je obklopena vodou, nad hladinou jsou 
umístěny magnólie. Do voliéry se dá jít po dřevěné lávce. Pozadí, jak již bylo řečeno, tvoří 
skupina vzrostlých stromů. 

Obě nové části „předpolí“ jsou návštěvníkům volně přístupné. Ovšem do formální 
zahrady mohou návštěvníci projít pouze po zaplacení vstupného - buď přes turniket 
v čestném dvoře, nebo přes vchod v bývalé holandské zahradě. 
 
 



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ  

Hlavní budova  
V rámci hlavní budovy je v přízemí umístěn provoz pokladny, bookshopu a toalety pro 
návštěvníky. Ve druhém nadzemním podlaží je správa zahrady, kanceláře a byt správce a 
v podkroví ubytovna brigádníků. Půdní prostor je věnován uskladnění a sušení okrasných 
rostlin pro použití do vazeb. 
Skleníky - stávající tropický skleník a studený skleník jsou ponechány svému původnímu 
účelu. 
Nový skleník má dvě hlavní zóny - výukovou a prodejní. Začíná výukovou částí - ukázky a 
workshopy, dále ukázky množení rostlin, pokračuje dopěstováním a končí dospělými 
rostlinami k prodeji. 
Návštěvnické centrum je tvořeno řetězcem vzájemně propojených jedno až 
dvoupodlažních pavilonů. 
Galerie je prostorově členěna na dvě části, které jsou obě určeny pro krátkodobé tematické 
výstavy, případně „dílny“ s ukázkami vazeb (velikonoční, dušičková, adventní,…).  
Knihovna je dvoupodlažní pavilon bezprostředně navazuje na galerii. V přízemí je 
oddělení pro zápůjčku knih, studovna, kavárna s kapacitou 40 míst a prodejna publikací. 
V patře je umístěno zázemí knihovny, sklad knih a čítárna.  
Výukové a přednáškové centrum je vybaveno přednáškovým sálem (140 míst), dvěma 
audiovizuálními učebnami a respiriem. 
Výstavní pavilon je dvoupodlažní budova, ve které je umístěna stálá výstava s tématikou 
Květné zahrady jako památky unesco (vývoj zahrad, zahradní kultury, vývojové fáze květné 
zahrady apod.). Odtud vychází prohlídka Květné zahrady s průvodcem (přes turniket). 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Navrhované objekty jsou jedno až dvoupodlažní železobetonové monolitické skořepiny 
převážně se zelenou střechou. Jedná se o soustavu organických vzájemně propojených 
prostorů, které jsou členěny celkem na pět samostatných dilatačních celků. Řešení 
konstrukce obvodových stěn a skladba střechy je uvedena ve výkrese detailů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABULKOVÁ ČÁST 
 

 

Tabulka bilancí 

Holandská zahrada 

Celková plocha Celková zastavěná 
plocha 

Podlažní plocha 
všech objektů 

IZP IPP 

8364m2 2400 m2 3213 m2 0,284 0,384 

     

 
 

Libosad  

Nové objekty  Zastavěná plocha Počet podlaží Podlažní plocha 

Skleník  878 m2 1  

Letní kavárna 124 m2 1  
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