












































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÍ PRÁCE: REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V 

KROMĚŘÍŽI 

ANOTACE PŘEDMĚTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a 

dostavby částí zahrady nazývané Holandská a Pomerančová zahrada, 

bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži 

(památka na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Řešení SE SNAŽÍ 

BRÁT ohled na skutečnost, že jde o návrh novostavby v historickém prostředí 

nadnárodního významu.  

Jedná se o návrh nového návštěvnického centra v koncové části pomerančové 

zahrady s novým vedlejším vstupem, které nabídne možnost získání základních i 

rozšířených informací o památce v podobě krátkodobých výstav, včetně prostor pro 

edukační činnost, prostor kavárny a nezbytné zázemí. Řeší i samotnou 

Pomerančovou a Holandskou. Ty jsou esteticky utvářené pomocí terénu, kdy 

uprostřed nejvíce vyvýšených míst jsou dva zařezané ,,světy“ v podobě světa vod a 

světa země. Uprostřed těchto dvou světů jsou vodní kašny se sochami bohů Neptuna 

a bohyně země Gaii. 

Dále řeší způsob využití stávajících objektů- jmenovitě studeného skleníku v podobě 

občasných kulturních a vzdělávacích akcí, možností občerstvit se v kavárně a 

v zimním období pro zazimování rostlin. Tropický skleník je využitý pro tropické 

rostliny a nově i pro tropická akvária. Řeší také vstupní objekt sloužící jako hlavní 

vstup s prodejem lístků, suvenýrů a informacemi, nově je využitý pro knihovnu, 

studovnu a bookshop v dalším nadzemním podlaží a občasné bydlení a kanceláře 

v podkroví.  

Koncepčně návrh řeší i prostory zahradnictví, reprezentativního skleníku pro prodej 

rostlin a výuku práce s nimi, pěstebních skleníků, podobu prostoru králičího kopečku 

a využití historické voliéry.   
 

 

The object of work is urban and architectural proposal for adjustments and 

completion of parts of the garden known as the Orange and the Dutch garden, 

immediately adjacent to the formal part of the Baroque Flower garden in Kroměříž 

(monument in the list of UNESCO World Heritage List). The solution seeks to take 

into account the fact that this is a new proposal in the historical environment of 

transnational importance. 

This is a proposal for a new Visitors Center at the end of the Orange garden with a 

new side entrance, which offers the possibility of obtaining basic information about 



monument in the form of short and long-term exhibitions, including space for 

educational activities, an area of cafes and necessary facilities. The proposal 

addresses itself Orange and Holland Garden. Its are estetically shaping by tereno. In 

the middle of the most raised places are two inserted worlds, in the form of the Word 

of the water and Word of the country. In the middle of the Works are water fountain 

with the statue of the God Neptune and Goddess of country Gaia.  

Further resolves, uses existing objects - namely, a Cold glass in the form of 

occasional cultural and educational events, the possibility of refreshment in the café 

and for hibernation of plants in winter. Tropical greenhouse is used for tropical plants 

and for new tropical aquarium. Proposal also addresses the input object serving as 

the main entrance to the sale of tickets, souvenirs and information is used for the new 

library, study and bookshop in the next floor, and occasional residence and office in 

the attic. 

The proposal addresses design of the Horticulture, representative Greenhouse for 

the sale of greenhouse plants and teaching work with them, growing greenhouses, a 

space rabbit hill and use of historical aviary. 
 



Bakalářská práce - Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži

Tabulka bilancí

Bilance zastavěných ploch novostavba m² rekonstrukce m²

Zastavěná plocha nadzemních podlaží 377,7 2972
Zastavěná plocha podzemních podlaží 0 0
Zastavěná plocha CELKEM 3349,7 m²

Bilance HPP novostavba m² rekonstrukce m²

HPP nadzemních podlaží 424 2078
HPP podzemních podlaží 0 0
HPP podlaží CELKEM 2502 m²

Bilance obestavěného prostoru novostavba m ³ rekonstrukce m³

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 1100 2700
Obestavěný prostor podzemních podlaží 0 0
Obestavěný prostor CELKEM 3800 m³

návštěvnické  centrum m²

vstupní foyer 85
multifunkční sál 97,6
zázemí ( wc, kotelna, příruční sklad, vzduchotechnika) 65,3
kavárna 118,9

vstupní objekt m²

bydlení krátkodobé 143,6
bydlení stálé 129,4
prodej+informace 50,8
zázemí (kanceláře, sklady, technické místnosti) 219,5
knihovna 124,4
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URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 Květná zahrada je jedinečná zahrada založená na pomezí Renesance a Baroka. 

Je ovlivněná velkými výstavními zahradami jako je Versailles nebo zahrada ve 

Heildelburgu. Již ve svém vzniku jako reprezentativní zahrada neměla návaznost na 

město Kroměříž, byla tedy samostatným celkem v blízkosti zámku, ke kterému 

náleží. V dnešní době je obklopena ze všech stran stavbami, ke kterým nemá vztah. 

Je možná brát v úvahu pohledová návaznost na kroměřížský zámek, 

v severovýchodním směru od zahrady, na této ose leží i stávající vstupní objekt. 

 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 

 Celá zahrada je brána jako jeden kompaktní celek, do nějž se vstupuje hlavním 

vchodem, kde jsou návštěvníkovi a prodány lístky. Zde se může částečně informovat 

o prostoru zahrady. Jakmile vstoupí informovaný návštěvník na dvůr, může se 

nezávisle rozhodnout o směru prohlídky. Nejkratší cestou ke kolonádě- tedy projít 

prostorem mezi vstupním objektem a tropickým skleníkem napříč zahradou soch, do 

výstavních prostor studeného skleníku nebo do prostoru formální části libosadu. 

Zahrada soch: je koncipována jako jeden funkčně i pohledově kompaktní celek. Je 

esteticky utvářena terénem, kdy terén graduje až k nejvíce vyvýšeným místům,na 

křižovatce s vedlejšími cestami z libosadu, kde jsou vyřezané plochy - symbolicky 

v podobě světa vod a světa země. Uprostřed těchto dvou světů jsou dominantními 

prvky- vodní kašny se sochami bohů Neptuna a bohyně země Gaii. Podél těchto 

ploch je terén schodovitě upraven, a vytváří tak přírodní posezení v první úrovni a 

v druhé úrovni prostor pro vysoké traviny dotvářející celkový estetický dojem 

prostoru. Dominantní osa prochází přímou cestou (poznání) až k jejímu cíli v podobě 

kolonády a návštěvnického centra, tvoří tak stejně jako v Baroku osu symetrie 

zahrady, i když se jedná o symetrii středobodovou. Spolu s ostatními cestami se 

zařezává do terénu, a vytváří tak několik polí, z nichž 6 podél stávajících zdí tvoří 

výstavní (popř. i soutěžní) prostory určené pro vystavování soch nebo kompozic 

rostlin. Polí je 6 tedy se nabízí výstava šesti umělců, šesti národností nebo hlavně 

výstava šesti světadílů. Výstavy mohou být jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Na 

konci cesty je návštěvnické centrum jako cíl poznání. Tyto části jsou od sebe 

pohledově oddělené stromy podél zdi.  

Na konci cesty dotváří prostor návštěvnická budova, na jejíž částečně prosklené 

stěně se odráží zahrada a zbytek její plochy je porostlý pnoucími rostlinami. V této 



budově se nachází zázemí pro návštěvníky a výstavní plochy, podávající informace o 

této zahradě a světovém dědictví UNESCO.  

V druhé řešené části u studeného skleníku se na začátku rozkládají zahradnické 

prostory v podobě pěstebních záhonů, pěstebních skleníků, provozní budově na SV 

stěně a dominantního reprezentativního skleníku v ose zahrady, který by měl sloužit 

celoročně jako výstavní skleník a v sezoně pro prodej výpěstků zahrady a výuku 

práce s rostlinami. Za touto částí je zelenými stěnami oddělená část her a zábavy, 

kde je dominantním prvkem kovová replika zaječího kopečku- hra ruleta, kde hráč 

pošle kouli různou silou po spirále dolů a ta dojede skrz propadla k jednotlivým 

částem s bodovým ohodnocením.  Dále jsou zde dvě dětská hřiště s dřevěnými 

prvky. Tento prostor je vnímán jako háj s ovocnými stromy, stejně jak byl v původní 

historické podobě. Na tuto část navazuje část ptačí voliéry navracející se do 

historické podoby se stromy uzavírající pohled.  

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 

 Vstupní objekt:  

 Ihned u vchodu je po pravé straně prodej lístků, suvenýrů a informace, na které 

navazuje zázemí zaměstnanců v podobě šatny a WC. V další části objektu je 

technické zázemí budovy a následně schodiště s výtahovou pošinou pro 

bezbariérový přístup do prostoru studovny a knihovny s prodejem knih. Stávající 

schodiště objektu slouží pro obsluhu nadzemních podlaží správcem zahrady a 

případnými obyvateli pronajímatelných prostor bydlení v podkroví. Naproti prodeji je 

kancelář vedení zahrady, pro případné odborné dotazy, na níž navazuje konferenční 

místnost pro vnitřní potřeby zahrady. V druhém nadzemním patře je byt správce 

přístupný ze stávajícího schodiště a knihovna. Stávající schodiště slouží také pro třetí 

nadzemní patro, kde jsou dva krátkodobě pronajímatelné byty a kancelář.  

 Návštěvnické centrum:  

Je koncipováno jako nezávislý celek s vlastním nezávislým vstupem na S straně. 

Tento vstup je prosklený a umožňuje tak pohled do budovy i na zahradu z vnější 

strany zahrady. Tento vstup by měl být otevřen pouze příležitostně během pořádání 

kulturních akcí. Hlavní vstup je v ose pomerančové zahrady v prosklené ubíhající 

stěně. V přední části objektu směrem ke kolonádě je kavárna se zázemím a vlastním 

vchodem směřujícím ke kolonádě k posezení na letní zahrádce. Na opačné straně 

objektu jsou oddělené záchody s úklidovou komorou a kabiny i s bezbariérovým 



přístupem. Na ně navazuje konferenční místnost se šatnou v podobě skříněk a 

v zadní části jsou technické místnosti. 

 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Nosná konstrukce vstupního objektu je z vyztuženého betonu o tloušťce 200 mm, 

na němž je nalepena tepelná izolace a na povrchu stěn je pohledový beton 

s porostem popínavých rostlin. Konstrukce ploché střechy je monolitická 

železobetonová s viditelnými rámy, pod nimiž prochází technické instalace v podobě 

vzduchotechniky, elektrického vedení a vedení stoků vody ze střechy. Střecha je 

navržena vegetační bezúdržbovou vrstvou o tloušťce 100 mm se sukulenty a 

travinami. Odvodnění je pomocí odvodňovacího systému geberit - pluvia se třemi 

stoky svedeného do jednoho zaizolovaného potrubí procházejícího nad podhledem 

ze sádrokartonových desek připevněných do hliníkového rámu kotveného do stěn a 

stropu. Stok je veden pod stropem až k V stěně kde ústí podél zdi do země, kde je 

jímána do nádrže, a následně je voda využívána k provozním účelům. Jelikož je 

budova přistavěna ke stávající konstrukci obvodové zdi, je mezi stěnami odvětrávaná 

vzduchová mezera tloušťky 150 mm, na koncích zakrytá ocelovou mřížkou a je 

chráněna proti dešťové vodě oplechováním.  
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