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Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady 

v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. 

 

Urbanistické souvislosti 
 Moravské město Kroměříž se v 17. století stalo letním sídlem olomouckých 

biskupů, s nimiž je spojen jeho rozvoj a vznik například právě Květné zahrady s 

předpolím. Areál byl založen vně tehdejšího města, na západ od městských hradeb. 

Dnes je součástí Kroměříže, z centra dostupný pěší chůzí. Pro motoristy je u vstupu 

k dispozici parkoviště, upřednostňována je však doprava autobusy z Velkého náměstí.  

 Řešené území je severovýchodním předpolím Květné zahrady. Nacházely se zde 

dnes již většinou zaniklé okrasné a hospodářské prostory (oranžérie, Pomerančová a 

Holandská zahrada, skleníky, dům zahradníka, bažantnice, králičí kopeček, voliéra). 

Do zahrady se původně vstupovalo prostřední branou v kolonádě při jejím severním 

okraji, v 19. století dochází k přesunutí vstupu do oblasti tzv. čestného dvora.  

 Zahrada i předpolí jsou vymezeny ohradními zdmi. V Holandské zahradě je určeno 

zastavitelné území, zahrnující stopy historických objektů a pás o šířce 20 m.  

 

Architektonický výraz 
 První úvahy při řešení projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. 

Zahradní umění bylo vždy odrazem své doby, ať už nevědomým, nebo její záměrnou 

prezentací. Zřizovatelé zahrad - šlechta, panovníci či církevní hodnostáři jejich 

prostřednictvím vyjadřovali své postavení, ale snažili se i poukazovat na to, co bylo 

chápáno jako za umělecky i technicky (později i sociálně) pokrokové a správné. 

 Z těchto faktů a úvah vychází hlavní myšlenkový koncept mého návrhu. Snažím se 

také prezentovat dnešní dobu a společnost – ve smyslu toho DOBRÉHO, co by si 

mohly a dle mého názoru měly navzájem přinášet. A co si snad i přinášejí…  
 Proto aplikuji ve svém projektu poznatky dnešní techniky a ekologie ve smyslu 

využívání přírodních, především lokálních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. 

Zároveň se snažím využít a podpořit otevřenost soudobé společnosti a vytvořit projekt 

s přesahem lidským a sociálním. Začleňuji do areálu funkci dočasného chráněného 

bydlení či startovních bytů a snažím se podpořit integraci jejich obyvatel do 

společnosti prostřednictvím nabídky práce či terapií v zahradě. V neposlední řadě 

bych ráda otevřela zahrady nejširšímu spektru laické veřejnosti a vytvořila vedle 

estetické i zábavně - vzdělávací funkci. 
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  Z hlediska architektonického bylo mojí snahou vnést do zahrady soudobé prvky, 

které však respektují historický vývoj i stávající situaci a navazují na ně.  

 V Holandské zahradě jsem návštěvnické centrum umístila do půdorysné stopy 

bývalého „kasina“. Uzavírá tak tento podélný prostor, je pomyslným pokračováním 

kolonády Květné zahrady (i přepisem arkády na fasádě) a vyvážením objemu 

tropického skleníku na protější straně zahrady. V řešení zahrady respektuji příčné osy 

Květné zahrady i hlavní osu předpolí, vytvářím jednoduchou kompozici větších ploch 

se dvěma novými „náměstími“ – v místě obnovené Neptunovy fontány a před 

návštěvnickým centrem. Vyvýšenými plochami přidávám pozemku třetí rozměr.  

 V jižní části komponuji funkčně odlišné prostory podél hlavní podélné osy, 

návštěvník je tak nenásilně upozorňován a veden k objektu voliéry. Příčně je pak 

zahrada pro lepší uchopitelnost rozlehlého hloubkově orientovaného prostoru pocitově 

členěna na několik částí – vzniká tak oblast reprezentativní (u studeného skleníku), 

část hospodářsko-vzdělávací (avšak neméně atraktivní) se zahradnictvím a 

odpočinkové okolí voliéry a stopy Králičího kopečku. 

 

Dispoziční řešení jednotlivých objektů 

Vstupní objekt 

 V přízemí se nachází pokladna s prodejem publikací, spojovací chodba s výstavou 

o areálu, učebna pro teorii a hospodářská místnost (úklid, zázemí tropického 

skleníku). V druhé části jsou veřejná WC a denní místnost  zaměstnanců. 

 V prvním patře je navržena čistě obytná funkce – v maximální variantě 5 

startovních bytů 1+kk (4 ve variantě optimální) a 1 byt 3+kk pro zahradníka. 

 Podkrovní prostory zůstávají bez jednoznačného funkčního určení, v případě 

realizace chráněného bydlení by mohly sloužit jako společenská místnost. 

 Zůstává zachován stávající průchod z čestného dvora do Holandské zahrady, je 

pouze rozšířen a opticky otevřen prosklenou plochou do tropického skleníku.    

Tropický skleník - dispozice i funkční využití zůstávají beze změn. 

Studený skleník 

 Prostor je ponechán jako otevřený, v jeho východní části je navrženo místo pro 

konání koncertů, v západní galerie a uprostřed letní kavárna – „dům v domě“.  

 Návštěvnické centrum 

 U objektu návštěvnického centra převažuje šířkový rozměr, všechny prostory jsou 

orientovány k jihovýchodní fasádě. Zde se nacházejí i dva vstupy, vedoucí vždy do 
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jakéhosi uzlu – vstupní haly. Jedna z nich obsluhuje část vzdělávací – knihovnu se 

studovnou a přednáškový sál, druhá část kulturní – kavárnu se zahrádkou a galerii, na 

kterou navazuje i venkovní výstavní prostor. K halám přiléhá sociální zařízení.   

Zahradnické centrum 

 Zahradnické centrum se skládá z 5 skleníků a 5 záhonů uspořádaných kolmo 

k hlavní ose, a samotného objektu zahradnictví. Ten obsahuje garáže, dílny, zázemí 

zahradníků, prodejnu výpěstků a dílnu pro praktickou výuku.  Přístup je realizován ze 

zasklené pavlače oddělující provozy od skleníků a umožňující jejich lepší prosvětlení. 

 
Konstrukční a materiálové řešení 
Návštěvnické centrum 

 Novostavba je navržena jako dřevěná sloupková konstrukce. 

 Je založena na betonových základových pasech a patkách. Konstrukci podlahy 

tvoří ocelové profily a dřevěné trámy. Mezi základovou zeminou a konstrukcí je 

větraná vzduchová mezera (stejně tak mezi SZ a SV fasádou a ohradní zdí zahrady).  

 Svislé konstrukce jsou tvořeny sloupky profilů 80x160 mm (nosné a ztužující stěny) 

a 60x60 mm (nenosné příčky) v osové vzdálenosti 625 mm. Obvodové nosné stěny 

jsou zvenčí obloženy dřevěným obkladem (nebo omítané). Skelet ztužujících příček je 

vyzdíván cihlami z nepálené hlíny. Nenosné příčky jsou ze sádrokartonů.     

 Nevětraná střešní konstrukce je tvořena příhradovými sbíjenými dřevěnými 

sedlovými vazníky, s tepelnou izolací v konstrukci a souvrstvím zelené střechy. 

 Z použitých konstrukčních materiálů převládá dřevo, nepálená hlína a přírodní 

izolační materiály (konopí). V interiéru se opět uplatňuje dřevo, hliněné omítky, 

pískovcová dlažba z lokálních zdrojů, přírodní textilie, dále pak prvky ze skla a kovu.  

Zahradnické centrum - konstrukce i použité materiály jsou uvažovány obdobné jako u 

návštěvnického centra, objekt je však dle zadání řešen pouze objemově 

Zahradní prostory 

 V jižní části předpolí se nachází dva „altánky“ – textilní membránové konstrukce, 

textilní membrána slouží i k zastínění letní zahrádky kavárny návštěvnického centra.  

 Mobiliář zahrad je řešen formou jakoby ze země vyrůstajících kamenných kvádrů. 

 V celé zahradě se opět objevují místní materiály – pískovec a písek.  
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TABULKA BILANCÍ

VELIKOST POZEMKU (m2) 30898
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2) 4110
CELKOVÁ PODLAŽNÍ PLOCHA (m2) 4563
IZP index zastavěné plochy 0,13
IPP index podlažní plochy 0,15
ZPEVNĚNÉ PLOCHY (m2) 7581
NEZPEVNĚNÉ PLOCHY (m2) 19031

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2) 482,0
PODLAŽNÍ PLOCHA (m2) 482,0
OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3) 2073,0
PLOCHA VEŘEJNÉ FUNKCE (m2) - celkem 295,3
plocha výstavních prostor 77,1
plocha knihovny a studovny 67,0
plocha přednáškové místnosti 82,3
plocha kavárny 68,9
PLOCHA VYBAVENÍ - příslušenství, zázemí zaměstnanců (m2) 62,0
PLOCHA KOMUNIKACÍ (m2) 38,0

VSTUPNÍ OBJEKT
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2) 453,0
PODLAŽNÍ PLOCHA (m2) 906,0
OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3) 3995,0
PLOCHA VEŘEJNÉ FUNKCE (m2) - celkem 117,4
plocha pokladny a prodeje publikací 32,0
plocha přednáškové místnosti 57,1
plocha veřejných WC 28,3
PLOCHA BYDLENÍ (m2) 209,0
PLOCHA VYBAVENÍ - příslušenství, zázemí zaměstnanců (m2) 51,8
PLOCHA KOMUNIKACÍ (m2) 106,5

ZAHRADNICKÉ CENTRUM
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m2) 1204,0
PODLAŽNÍ PLOCHA (m2) 1204,0
OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3) 4162,4
PLOCHA VEŘEJNÉ FUNKCE (m2) - celkem 75,5
plocha prodejny výpěstků 34,7
plocha dílny 40,8
PLOCHA ZAHRADNICKÉHO PROVOZU (dílny, garáže) (m2) 207,8
PLOCHA ZAHRADNICKÝCH SKLENÍKŮ (m2) 724,5
PLOCHA ZAHRADNICKÝCH ZÁHONŮ (m2) 945,4
PLOCHA VYBAVENÍ - příslušenství, zázemí zaměstnanců (m2) 699,1
PLOCHA KOMUNIKACÍ (m2) 68,9
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