














REVITALIZACE ČÁSTI PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 
 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Zahrada, která dříve fungovala v poloze za městem pro úzkou skupinu lidí se stala 
prostorem začleněným do rozrosltlého města, který je otevřený veřejnosti. Změnilo se 
mnoho urbanistických vazeb, v současné době je  
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Mým záměrem bylo dovolit lidem užít si přírodu, kterou jim zahrada zprostředkuje, tak, jak 
mají právě chuť, náladu nebo potřebu. Vytvořit menší zahrady, které budou odpovídat jejich 
požadavkům.  Je to takový hravý koncept - lidé mohou procházet mezi jedotlivými 
významnými body a objevovat  různá zákoutí a další cesty a cestičky.  
Tomu odpovídá i architektura nově navržených objektů. V promenádě s nepravidelně 
perforovanou střechou jsou vloženy objekty velké (budovy) i drobné, které odkazují k okolní 
přírodě zahrady. 
Celé řešení je komponováno na hlavní osu holandské zahrady, zohledněny jsou i osy, které 
mělo předpolí společné s květnou zahradou.  Osu připomínají tři vodní prvky, umístěné do 
středu každého z menších celků, na které zahradu rozděluji. O těch bude řeč na následujících 
řádcích. 

Promenády jsou dvě, podél delších stěn zahrady. Každá z nich má tvar L a jejich 
vzájemná poloha, kdy jsou jakoby zaklíněny a poodsunuty dál od sebe, vytváří příjemné 
nádvoří mezi budovami a dělí prostor holandské zahrady na tři hlavní části:  

Vstup do holandské zahrady otevírá Neptunovo nádvoří – velká rozptylová plocha 
pro skupiny návštěvníků, nebo také odpočinková plocha pro ty, kdo se nechtějí zavírat do 
budov nebo trávit čas v meditační zahradě. Celému prostoru dominuje obnovená 
Neptunova fontána, která podvědomě směruje pozornost návštěvníka ke vstupu do květé 
zahrady na osu rotundy. Tak se dostáváme opět k úloze os v projektu.  

Na Neptunovo nádvoří navazuje nádvoří další, tentokrát s  relaxační a edukační 
funkcí objektů, které ho vytváří. Jedná se o menší i větší objekty pavilonového charakteru, 
mezi kterými je možné volně procházet. 

Závěr areálu se otevírá do meditační zahrady. 
 
 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
 
Čestný dvůr 

Objekty zůstávají zvenku ve své stávající podobě. Tropický skleík zůstává zachován 
zcela.  

Změny v rámci studeného se týkají především rozšíření provozu na celoroční.  
Vstupní objekt nabídne turistům informace, suvenýry, malé občarstvení a další. 

V jeho druhém nadzemním podlaží je umístěn byt správce a tři ubytovací jednotky pro 
hosty.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Nově navržené objekty 
V maximální možné míře spolu komunikují pomocí průhledů, otevírání se do 

společných prostor a podobně. Až na výjimky je možné procházet mezi objekty „pod 
střechou“, díky jejich umístění v promenádě. Všechny jsou řešeny bezbarérově 
 
Sál 
Největší budova celého komplexu, celkem pro 196 lidí. Má vlastní sociální zázemí, zázemí 
pro účinkující i technické zázemí. Kvůli mírné elevaci je zapuštěn cca 1,2m pod terén 
 
Galerie  
„Open Air“ koncept. Pouze zastřešená plocha mezi sloupy se na první pohed mění s novými 
exponáty. Pro bezpečí citlivějších artefaktů jsou osazeny i dvě lehké průsvitné konstrukce, 
které ale nebudou vytápěny, chrání jen před povětrnostními vlivy. 
 
Učebny a audiovizuální místnost 
Dvě prostorné učebny pro teoretickou i praktickou výuku jsou skleněným boxem dispozičně 
propojeny s audiovizuální místností. Ta standardně slouží veřejnosti k promítání krátkého 
dokumentárního snímku o zahradě, je však možné ji využít i jako doplněk k učebnám. 
Učebny mají vlastní zázemí. 
 
Knihovna 
Najdeme zde volný výběr, studovnu, počítačové vybavení s mediatékou a archiv. 
 
Kavárna, literární kavárna, bookshop 
Prostor kavárny se otevírá do tří stran, z nichž každá má jinou náplň. Celkem je zde 46 míst 
k sezení (42 u stolu a 4 na baře) 
Literární kavárna funguje jako samostatný salonek přidružený ke kavárně, dispozice 
umožňuje komunikaci s knihovnou i krytou terasou. Funguje také jako bookshop. 
 
KONSTRUKCE 
Promenádu  tvoří ocelové sloupky vynášející železobetonovou desku. Obvodové konstrukce 
budov jsou pak tvořeny prefabrikovanými dřevěnými panely., mezi sloupky je vložena 
minerálně vláknitá tepelná izolace. Pohledovou vrstvu fasády tvoří otevřený dřevěný obklad 
z trámků. 

Dále se objevují dvě konstrukce z matného translucentního skla (galerie) a jedna 
buňka čistě membránová.  
 Skleníky vynáší ocelová konstrukce vyplněná skleněnými tabulemi. 
 
HRUBÝ PROPOČET ZASTAVĚNÝCH PLOCH 
Holandská zahrada  
Plocha objektů – 1200 m2 
Plocha promenády - 2520 m2 
Vodní plochy – 80 m2 
 
Bažantnice 
Skleníky - 1215 m2 
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