












 
 
 
REVITALIZACE KVĚTNÉ ZAHRADY 
 
PRŮVODNÍ ZPRAVA 
 
Urbanistické souvislosti 
 
 
Návrh představuje několik hmot zapadajících do okolního městského prostoru, celek se snaží 
odlehčit zdejší zástavbu.  
Návrh využívá prostoru tehdejší Holandské zahrady jako  metaforu náměstí. Pro nejbližší 
okolí poskytuje hodnotné funkce jako např. knihovna, bazén, Zimní kluziště, park, 
zahradnictví atd. S okolním místem budova komunikuje pres mediální fasádu na severní a 
jižní straně. Do navrhovaného prostoru je možné vstoupit z jakékoliv strany diky 
vyzdvihnutému podlaží. Tímto se informační a návštěvnické centrum pomyslně otvírá městu 
a nabízí možnost veřejně přístupné odpočinkové části. Tyto veřejné prostory se nacházejí na 
pomyslné ose holandské zahrada, čestný dvůr, králičí kopeček a voliéra. 
Do květné zahrady je možné vstoupit několika vstupy, první jsou v holandské zahradě přímo 
napojené na osy vstupního a informačního centra, další na severní straně při původním vstupu 
na středovou osu a poslední je možnost vstoupit na východní straně v dolní časti při králičím 
kopečku 
 okolo současného soudního dvora. Důležité je zmínit systém vstupu do květné zahrady. Při 
vstupu není potřeba hledat pokladnu zvlášť při tak velkém rozsahu. Řešením jsou při vstupu 
umístěné nenápadné turnikety kde je možné pomyslnou částku zaplatit nebo vstoupit s 
permanentkou památek města Kroměříže. Možností k zamyšlení je využití prostoru 
současného dopravního hřiště a části zahrad přilehlého kláštera na severní straně. Kdy by se 
zde mohlo vybudovat jakési SUBcentrum s možnosti nákupu, parkování s přímým kontaktem 
na květnou zahradu a timž její hojnější využívání. 
 
 
Architektonický výraz 
 
Základním kamenem projektu je možnost využívaní prostoru holandské zahrady jako 
veřejných a přístupných v každém okamžiku a pro kohokoliv po cely rok. Uvolněním 
dispozice a zbouraní zdi na prostoru holandské zahrady vzniká menší amfiteátr či náměstí a 
dovoluje pohyby po cele šíři a vyšší prostoru. Aby byla člověku poskytnuta jakási nápověda 
je v prostoru umístěno vetší množství vodních prvku které přistoupí vypnou a dovolí zvědavci 
pokračovat v cestě. tyto prvky jsou podél hlavních přístupů do květné zahrady a pomyslně 
návštěvníka vedou do zahrady. Využívání celoročně dalo základ pro princip fungovaní 
prostoru a budovy kdy nabízí využití a zábavu po cely rok a dovoluje návštěvníkům zažít 
pokaždé jiný zážitek z návštěvy prostoru holandské zahrady a zahrady Květné. Prostor je 
členěn na čtyři části kdy každá zastupuje svoje roční období. Na Jaře se člověk probouzí, 
začíná vše od znova, počíná se nový život. Radost ze života může člověk prožit např. v 
navržené kavárně a nebo krásy lásky a zamilovanosti procítit v soukromí kvetoucích třešní. 
Další a největší částí je prostor hlavního vstupu do návštěvnického centra. V období léta je 
nejvíce času k cestování a poznávání. Tímto připadlo tomuto období největší část z dispozic 
budov. Pro potřeby cestovatelů a badatelů sou zde informace a zázemí potřebné pro obsluhu 
návštěvníka a jeho základních potřeb. Jako takový bonus je možnost vyzkoušet koupání v 



horkem lete na střeše budovy s výhledem na blízké okolí. Pro část podzimu a jeho přechod z 
léta, kdy začíná býti větrno a deštivo, kdy člověk nejraději tráví čas chráněn  prostorem 
budovy je navržena galerie s možností trvalé výstavy a výstavy proměnlivé. Jako taková 
hříčka a upozorněni je v prostoru nádvoří rozmístěny tzv. větrná svítidla která se právě 
nejvíce  projeví začátkem podzimu a vytvářejí iluzi hmotného pohybu vetru. Další a nejmenší 
časti je prostor pro zimu, v tomto období bude návštěvnost centra nejmenší ale jako taková 
satisfakce je zde umístěno jezírko které cely prostor dotváří. V zimním období je možné ho 
nechat zamrznout a dat prostor pro kluziště. Důležitým prvkem který provázel formování 
budov jsou pohledy a výhledy z navržené platformy. Kdy procházející člověk dostává jakési 
"náhledy" na zahradu ale nedostane ji nikdy celou a tímto ho láká ji navštívit. Podlehnout 
pokušení. Člověk je lákán sám sebou a zahradu mu tímto otevře oči do vlastního nitra. 
 
 
 
Dispozice a řešení jednotlivých objektů 
 
Ve spodní části zahrady jsou umístěny Park s obnovenou dominantou voliéry a králičího 
kopečku (na místo divokých králíků děti) obnoveného jako lanové centrum a atrakce pro 
nevybouřené děti.Dále  zahradnictví s přilehlým prodejem, výstavou, pěstováním a možnosti 
pro workshopy. Dva skleníky orientované na jih dávají možnost atraktivních výsledků. 
Stávající objekt je velké časti ponechán stávajícím funkcím. Studeny skleník slouží jako 
koncertní síň v lete a v zimě pro skladováni teplomilných rostlin.Tropicky skleník zústává 
zachován. Do stávajících prostor jsou přidány hygienické zařízení pro provoz a komunikační 
jádro napojujíc se na severní holandskou zahradu. V druhém patře jsou byty pro zaměstnance. 
Návštěvnické centrum obsahuje postupně kavárnu, informace, knihovnu, knihkupectví, 
studovnu, bazén, zázemí a galerii. 
 
Konstrukční řešení 
 
Celý objekt je vynesen na tenkých ocelových sloupcích. Konstrukce je rámová a cely objekt 
je navzájem propojen lávkami. V podálných a příčných směrech jsou sloupy vykloněny proti 
pohybu v horizontální rovině. Celý objekt je obložený polykarbonátovou fasádou se střídáním 
klasických oken. Po cele délce polykarbonatoveho obložení jsou ve spod a nahoře konstrukce 
umístěny LED diody, které jsou počítačem řízeny a mění vizuální podobu budovy v průběhu 
roku podle počasí (při troše fantazie jakýsi obří teploměr) 
 
 
 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA -        2235  m2 
 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR -       20115m3 
 
HRUBÁ PODL. PLOCHA -      2235  m2 
 
ČISTÁ PODL. PLOCHA -       1985  m2 
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