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Vítáme Vás v Květné zahradě v Kroměříži, která je nejzachovalejší barokní zahradou na světě. Přejeme 
Vám, aby pro vás byla její návštěva obohacujícím zážitkem. Tak si to přál zakladatel Libosadu, olo-
moucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. 

Úvod

Kroměříž vlastnili olomoučtí biskupové od první čtvrtiny 12. století. Zároveň s vysvěcením na biskupa 
získávali také šlechtický titul. Kroměřížský zámek a zahrady využívali především jako letní sídlo. Věno-
vali se zde svým zálibám a odpočinku. 
V srpnu 1664 přichází do Kroměříže biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. V té době bylo město zni-
čeno třicetiletou válkou. Rozhodl se nejen obnovit zámek, ale také vytvořit zde krásnou zahradu. Pro 
nedostatek vhodných ploch v blízkosti zámecké budovy naplánoval umístění nové zahrady za hradby 
města.
Provedením byli pověřeni císařští architekti pozvaní z Itálie. Na utváření podoby zahrady se ovšem po-
dílel také velmi vzdělaný biskup Karel. Kroměřížský Libosad, tedy zahrada potěšení, byl navržen jako 
pravidelná zahrada ve tvaru obdélníku o rozměrech 485 × 300 metrů. Tvoří ho dvě hlavní části – květ-
nice – část okrasná se zastřihovanými stromy a keři a sad přinášející potěšení nejen z krásy, ale také 
užitku. Tyto hlavní části doplňuje pás malých samostatných zahradních prostor určený k chovu zvířat 
a pěstování vzácných rostlin. 
Květná zahrada je jedinou dochovanou zahradou tohoto typu. Ostatní zahrady založené v témže ob-
dobí zanikly nebo byly postupně upraveny v jiném uměleckém slohu. Stejnému osudu unikla Květná 
zahrada tím, že se časem proměnila na kuchyňskou zahradu. Jedinečné zahradní stavby a vysoké tvaro-
vané stěny byly zachovány.  Od druhé poloviny 20. století je zahrada postupně obnovována do podoby, 
jakou měla v době svého založení. V  roce 1998 byla společně se zámkem a Podzámeckou zahradou 
zapsána na seznam památek UNESCO.

Historie Květné zahrady
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Do  Květné zahrady se dnes vchází Čestným dvorem 
postaveným na  přání arcibiskupa Maxmiliána Josefa 
v polovině 19. století. Rozhodl se otevřít zahradu veřej-
nosti. Původní vstup v kolonádě by nestačil zvýšenému 
počtu návštěvníků. Proto nechal na nový vstup přebu-
dovat část zahrady sloužící jako provozní prostor za-
hradníků. Úkolem byl pověřen architekt Anton Arche, 
který dal vstupu podobu stavení uspořádaného do tva-
ru písmene U otevřeného směrem do zahrady. Vznikl 
tzv. čestný dvůr, který tvoří patrová budova pro ubyto-
vání zahradníků a dva skleníky. 
Nově vybudovaný vstup však narušil původní předsta-
vu tvůrců zahrady. Návštěvník nyní vstupuje do zahra-
dy boční cestou a musí se orientovat podle kopule Ro-
tundy. Teprve u ní vstoupí na hlavní osu zahrady.
V Čestném dvoře jsou od jara do podzimu instalovány 
rostliny v nádobách, které zimují ve sklenících.   

1. Čestný dvůr 

Tradice pěstování teplomilných rostlin v Květné zahra-
dě sahá až do dob jejího založení v 17. století. Rostliny 
se v té době ovšem zasazovaly do volné půdy a v zimě 
se komplikovaně chránily před mrazem. Zděná stavba 
na zimování rostlin zde stála nejpozději ve čtyřicátých 
letech 19. století. Po  několika letech byla kompletně 
přestavěna a  následně přeměněna na  stavbu k  pěs-
tování palem. V  ní rostliny nebyly pouze zimovány,  
ale vysazovány ve volné půdě a prezentovány jako bo-
tanická sbírka. Na  konci 19. století došlo ke  zlepšení 
vytápění a vybudování vyšší prosklené střechy ve stře-
dové části stavby.  
Ve druhé polovině 20. století se zde začala prezento-
vat sbírka tropických rostlin. Musela se proto navýšit 
jak teplota, tak vlhkost vzduchu a  skleníku se proto 
říkalo teplý. Tato změna ovšem vedla ke  značnému 
poškození, a proto byla nutná oprava. V letech 2012 
- 2014 prošel skleník kompletní proměnou. Znovu slouží 
k  přezimování choulostivých rostlin a  je vytápěn ma-
ximálně do 10 stupňů Celsia. V létě jsou zde pořádány 
výstavy. 

2. Palmový skleník 
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3. Holandská zahrada

Holandská zahrada dostala své jméno v  souvislosti 
s tradicí pěstování tulipánů, které jsou typickou květi-
nou Holandska. V 16. a 17. století se pěstování cibulo-
vin stalo záležitostí vyšších vrstev společnosti. Protože 
tyto rostliny nebyly v Evropě domácí, byly velmi vzácné 
a drahé. Také z těchto důvodů je zahradníci vysazovali 
do speciálních úzkých záhonů skládaných do geomet-
rických tvarů. Hosté mezi nimi mohli snadno prochá-
zet a pozorovat je zblízka. Tak vzácné květiny nesměly 
chybět ani v zahradě biskupa Karla. Byla jim věnována 
její zvláštní část. 
Svou originální podobu ztratila tato část zahrady asi 
již na počátku 18. století, kdy byl celý prostor rozšířen. 
Původní velikost i květinová výzdoba byla místu navra-
cena v letech 2012 až 2014. Na své místo se vrátila také 
Neptunova kašna. Záhony jsou dnes sestaveny do zrca-
dlově řešených polí podle původních vzorů z Holand-
ska. Zveme vás ke vnímání zahrady skrze vůně.

VSTUP / ENTRANCE

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

1213

14
15

16

17 18

19 20

7

7

11

11

14
15

Pro pěstování citrusů vznikla v Květné zahradě speciál-
ní část. Na její ploše zahradníci vysázeli do volné půdy 
tři řady pomerančovníků, jejichž plody platily za sym-
bol nesmrtelnosti. Aby přečkaly mráz v  zimě, stavěli 
kolem nich dřevěnou konstrukci. Ta byla na jaře opět 
rozebrána, aby měly rostliny dostatek slunce. Zabez-
pečení takto náročného pěstování rostlin svědčilo 
o zámožnosti biskupa.  
Dnes se citrusy pěstují v přenosných květináčích a v za-
hradě jsou pouze v letních měsících. Na zimu se stěhují 
do skleníku. Můžeme mít potěšení jak z jejich krásy, tak 
také vůně a chuti. 

4. Pomerančová zahrada 
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5. Edukační zahrada 

V části, o kterou byl prostor zvětšen v 18. století, do-
šlo v rámci obnovy k založení zcela nové zahrady. Za-
hradníci v  ní prezentují současné i  historické úpravy 
zahrady, druhy rostlin a způsoby jejich využití. Návrh 
zahrady vychází zejména z požadavků výuky, možností 
experimentů. Nabízí variabilní využití záhonů, jejich za-
kládání a opětovné rušení. 
Prostor slouží také jako oddychová zóna, kde můžete 
vychutnávat chůzi po trávníku nebo si na něj lehnout. 
V letních měsících je možné nechat se zde osvěžit mlž-
nými tryskami.  
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Zahrada byla zbudována za  městskými hradbami, 
mimo šlechtické sídlo. Bylo tedy třeba vystavět objekt, 
kterým bude možné do zahrady vstupovat. Proto byla 
postavena stavba známá jako kolonáda. Svou délkou 
244 metrů zabírá celou jednu stranu zahrady. Částečně 
nahrazuje chybějící budovu zámku. Zároveň je vytvoře-
na jako galerie soch. Jejich soubor vznikl ve druhé po-
lovině 17. století a zachycuje mytologické i historické 
postavy. Celkem je jejich 44. Autorem většiny z nich je 
asi Michael Mandík. Sochaři pracovali přímo v koloná-
dě. Přivezené kamenné bloky získávaly konečnou po-
dobu až na místě. Fasádu kolonády zdobí dále 46 bust, 
které zobrazují antické bohy, hrdiny i osobnosti z dě-
jin starověkého Řecka a  Říma. Boční stěny kolonády 
byly zdobeny fontánami. Dochoval se z nich jen zbytek 
plastické výzdoby. Můžeme si dnes jen představovat, 
jak se z nich kolonádou nesl zvuk tekoucí vody. 
Ve 20. století byla na střeše kolonády vybudována láv-
ka, která návštěvníkům umožňuje přehlédnout z výšky 
výsadbu květin. Je možné na  ni vystoupat po  úzkém 
točitém schodišti v  pravé části kolonády. Při výstupu 
nebo sestupu dbejte na zvýšenou opatrnost, neboť se 
můžete střetnout s návštěvníky v protisměru. 

6. Kolonáda
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7. Květnice

Podle přesvědčení myslitelů 17. století Bůh stvořil svět 
na  základě matematických pravidel. Proto pochopit 
nějaký celek znamenalo rozložit jej na  geometrické 
části. Nepravidelné tvary stromů dostávaly stříháním 
pravidelné formy, pravidelně byly rozvrženy také cesty. 
Zahrada byla podobně jako dům rozdělena do „zahrad-
ních pokojů“. To můžeme dobře vnímat při pohledu 
na květnici, která navazuje na kolonádu. Má čtverco-
vý tvar a dále je dělena hvězdicovým systémem cest. 
Tyto cesty byly v celé délce lemovány vysokými stěna-
mi z pravidelně tvarovaných dřevin. Centrem květnice 
se stal zahradní pavilon Rotunda. Prostory lemované 
zelenými stěnami obsahovaly květinové záhony, záho-
ny s  ornamenty ze zastřižených keřů, sochy, fontány 
i  dvojici bludišť. Vysoké stěny byly původně na  celé 
ploše květnice, ale na počátku 19. století byla část před 
kolonádou odstraněna. Vznikla tak volná travnatá plo-
cha později osázená skupinami stromů. Do  dnešních 
dnů se zachovaly tři vzácné stromy. Současnou podo-
bu dal této části zahrady významný český architekt 
Pavel Janák. Jím navržené záhony před kolonádou se 
každoročně osazují 50 000 rostlinami letniček pěsto-
vaných ve skleníku přímo v Květné zahradě. 
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Fontány a vodní hříčky byly v době baroka velmi ceně-
ným doplňkem zahrady. Tekoucí voda patřila k před-
stavě rajské zahrady. Vnášela do  prostoru osvěžení, 
pohyb i působivý zvuk. Lidé vodu rádi poslouchali, pro-
tože neměli tolik příležitostí k poslechu jako my dnes. 
Květná zahrada byla zakládána na ne příliš vhodných, 
podmáčených pozemcích. Proto v ní musely být vyko-
pány odvodňovací kanály a vodovod, který vodu zno-
vu přiváděl na  potřebná místa. Vodovod byl napájen 
vodou z řeky Moravy. Mimo to se v zahradě nacházelo 
několik studní a před její branou velký rybník. Díky to-
muto systému mohl návštěvník obdivovat celou spleť 
vodních hříček. 
Lví fontána je jedním z nejhodnotnějších sochařských 
děl dochovaných v  zahradě. Tvoří dvojici s  Fontánou 
Tritonů. V  době, kdy zahrada sloužila spíše hospo-
dářským účelům, byly přestěhovány do  Podzámecké 
zahrady. Na  své místo se vrátily při obnově zahrady 
v 50. letech 20. století. Na rozdíl od Fontány Tritonů 
zůstala Lví fontána v původní podobě. Pouze bylo nut-
né zhotovit novou nádrž podle historických předloh.

8. Lví fontána
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9. Fontána Tritonů

Z Fontány Tritónů zůstala z barokního období jen hor-
ní vana s  trojicí vodních bůžků troubících na  lastury. 
Ti dali fontáně jméno. Spodní část zdobená čtyřmi 
satyry se nedochovala a  byla v  roce 1954 nahrazena 
čtyřmi symbolickými postavami průmyslu a  zeměděl-
ství pojatými ve stylu socialistického realismu. Přesto-
že jsou nové sochy spojeny s obdobím, které bylo pro 
naši zemi těžké, mají vysokou řemeslnou a výtvarnou 
úroveň. Vhodně doplňují celek kašny. Symbolická po-
stava Elektřiny se navíc považuje za nejhezčí ženskou 
sochou v zahradě.
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Srdcem zahrady je osmiboký pavilon Rotunda vystavě-
ná v 60. letech 17. století podle projektu italského ar-
chitekta Tencally. Objekt byl vystavěn jako pravidelná, 
do  všech stran otevřená stavba se středovým sálem, 
na který navazuje čtveřice umělých jeskyní a čtveřice 
salonků. 
Klenba středové části je rozdělena na osm polí s nástěn-
nými malbami zobrazujícími vybrané příběhy z Ovidio-
vých Proměn. Středový sál dále zdobí ve výklencích so-
chy vyjadřující čtyři roční období. 
Čtyři místnosti z osmi, obklopující střed Rotundy, byly 
ztvárněny jako jeskyně se zvláštní výzdobu tvořenou 
štuky, kameny, mušlemi a sochami satyrů. Dříve v nich 
byly také fontány. Zajímavá je i výzdoba další čtveřice 
salonků. Jejich stěny zcela pokrývají mozaiky z různo-
barevných kamínků. 
Výzdobu Rotundy spojuje motiv vody. Ta je pramenem 
života a má očišťující význam. Dříve zde býval složitý 
vodní stroj, jehož trysky byly umístěny jak v podlaze, 
tak v kopuli. Po spuštění zařízení mohli být návštěvníci 
stavby náhle zmáčeni.
Současný vzhled získala stavba na  začátku 20. stole-
tí za  arcibiskupa Kohna, který nechal provést četné  

10. Rotunda 

stavební úpravy. Chtěl zde zřídit muzeum. V Rotundě 
bylo instalováno Foucaultovo kyvadlo, zařízení doka-
zující, že se Země otáčí kolem své osy. Když se začne 
kyvadlo houpat, kreslí do písku čáru. Protože se Země 
otáčí, stopa v písku nemá podobu jediné čáry. Při delším 
pozorování je to celý vějíř.  

Květná zahrada /  15
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Dvojice bosketů čtvercového tvaru ukrývá bludiště. Je-
jich vzor je nutné hledat v  antických příbězích. Jsou 
obrazem neustálého hledání správné cesty v životě.
V  Květné zahradě můžeme najít labyrinty kruhového 
i  čtvercového tvaru. Výška jejich plotů vychází ještě 
z  doby, kdy ploty nebyly vyšší než člověk. Lidé honí-
cí se v bludišti i pozorovatelé tedy na sebe viděli. Při 
honičce museli respektovat ploty. Tomu napomáhaly 
pichlavé větvičky keřů, z nichž bývaly bludiště vysáze-
ny. V Květné zahradě jsou nyní oba obrazce vysázeny 
z habrů.

11. Bludiště
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12. Tvarované stěny

K nejcennějším prvkům zahrady patří vysoké tvarované 
stěny. Jejich úkolem je dělit zahradu na drobné prosto-
ry a umocňovat zrakový efekt zužujících se cest. Stěny 
správné velikosti by měly mít výšku 5,5 metru stejně 
jako sloupy Rotundy. Na ni je směřována řada výhledů.
Stěny se v zahradě začaly vysazovat již v roce 1668 ze 
sazenic habrů vykopaných v  okolních lesích. Některé 
nejstarší habry pravděpodobně pamatují založení za-
hrady, ostatní byly dosazovány do stěn v následujících 
staletích. 
Dříve se stěny tvarovaly ručně pomocí ostrých šavlí 
a velkých plotových nůžek z několikapatrových dřevě-
ných plošin. Dnes se používá speciálně upravený násta-
vec zavěšený za traktor. Stěna se tvaruje dvakrát ročně 
a jeden úsek se musí projet pětkrát. 
Každoročně musejí zahradníci dvakrát ostříhat 78 tisíc 
metrů čtverečních plochy vysokých stěn, 12 tisíc met-
rů čtverečních nižších habrových plotů a 6 tisíc metrů 
čtverečních nízkých plůtků a ornamentů.
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Stinný stromový tunel uprostřed zahrady tvoří předěl 
mezi květnicí a štěpnicí. Štěpnice přinášela nejen po-
těšení z krásy, nýbrž také užitek. Hlavní podélná cesta 
dělí její plochu na dvě stejně upravené části. Nacházejí 
se zde tzv. Pstruží rybníky, Jahodové kopečky a kužel-
na. 
Plocha štěpnice byla osázena ovocnými stromy. Šlo 
o sbírku tehdy nejlepších známých odrůd ovoce, které 
si nechal biskup Karel dovézt především z  Itálie a Ra-
kouska. Ovocné dřeviny se zde pěstovaly až do 70. let 
20. století a počítá se s  jejich opětovným vysazením. 
Dnes plochu vyplňuje květinová louka s dvaceti druhy 
volně rostoucích bylin. 

13. Štěpnice
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14. Pstruží rybníky

Pstruží rybníky jsou uměle vyhloubené bazény čtver-
cového tvaru. Protože pro pstruhy zde byla málo prou-
dící voda, chovali se zde kapři. V jejich středu byl vodo-
trysk se sochami.  
Rybníky se využívaly nejen jako chovné nádrže, ale 
také k  ukrácení volné chvíle biskupových hostů. 
Po schůdkách se totiž dalo sejít k připraveným loďkám 
a vychutnat si plavbu. V  letech 2012 – 2014 proběhla 
rozsáhlá obnova rybníků. Zatímco u jednoho z rybníků 
byly dobře dochovány stěny a  dno bazénu, druhý je 
v podstatě novostavbou. Podle několika kuželek bylo 
obnoveno kamenné zábradlí. Do středu bazénů byl na-
vrácen vodotrysk.  
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Za rybníky se tyčí Jahodové kopečky. Vystoupat na ně 
bylo možné po  dřevěných schodištích. Jejich svahy 
byly osázeny ploty z keřů rybízu a porostlé jahodami. 
Zatímco bílé květy jahod a  jabloní znamenaly čistotu 
a  nevinnost Panny Marie, červené plody znamena-
ly krev Ježíše Krista a  fakt, že za  naše hříchy krvácel 
na  kříži. Červená a  bílá jsou dodnes ve  znaku olo-
mouckého arcibiskupství. 
Dnes vede na  vrchol okružní pěšina lemovaná tvaro-
vanými ploty. Vzorem pro vybudování kopečků mohla 
být babylonská věž či hora Olymp. Na vrcholu kopečků 
stály dřevěné vyhlídkové pavilony. Pouze odtud bylo 
možné prohlédnout si z  výšky jak zahradu, tak také 
okolní krajinu a město. 

15. Jahodové kopečky
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16. Kuželna

Další atrakcí štěpnice byla kuželna, kruhový prostor 
uprostřed zelených stěn na hlavní ose zahrady. Zde byly 
pro návštěvníky připraveny dřevěné kuželky ke  hře. 
Hru mohli sledovat z kamenných sedátek, do kterých 
byly vyvedeny trysky vodního stroje, takže mohli být 
kdykoli nečekaně postříkáni. Kuželnu zdobily sochy 
šlechtice a šlechtičny. Dnes tento prostor znovu ožívá 
při hře s kuželkami vyrobenými podle dobových vzorů.
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V  barokní zahradě měl být symbolicky obsažen celý 
svět. Byl v ní tedy vytvořen prostor nejen pro pestrou 
škálu rostlin, ale také část speciálně určená pro chov 
zvěře. Zde můžeme spatřovat počátky zoologických 
zahrad. 
Nacházíme se v ptáčnici. V jejím centru je oválná stav-
ba voliéry. Byli v ní chováni zpěvní ptáci. Stojí na ost-
růvku uprostřed bazénu, po kterém dříve pluly vzácné 
kachny a husy. Dnes uvnitř voliéry spatříte okrasné sle-
pice, bažanty nebo holuby. 
Po rozsáhlé obnově zde naleznete doplněné kamenné 
zábradlí, dřevěné plůtky i vysázené ovocné dřeviny. 

17. Ptáčnice 

VSTUP / ENTRANCE

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

1213

14
15

16

17 18

19 20

7

7

11

11

14
15

Květná zahrada /  23



24  / Květná zahrada

18. Králičí kopec 

Střední část zvěřince byla vyhrazena pro chov králíků 
v  uměle navršeném kopci. Kuriózní stavba měla ná-
vštěvníky nejen zaujmout, ale také pobavit. U  kopce 
byla umístěna tryska a  lidé mohli dobře namířeným 
proudem vody zvířata vyhánět. S tím souviselo umís-
tění sochy bohyně lovu Diany na vrcholu kopce. V mi-
nulosti zde byly také čtyři sochy lovců připomínající 
tehdy známé světadíly. 
Kopeček zanikl pravděpodobně již na počátku 18. sto-
letí a dalších tři sta let bylo na tomto místě zahradnic-
tví. Archeologický výzkum v roce 2009 odkryl základy 
kopce, které napověděly mnoho o  jeho původní kon-
strukci. Na základě těchto zjištění a dobové rytiny se 
stavba do zahrady vrátila, a to včetně králíků. 
Okolí kopce doplnila výsadba starých odrůd ovocných 
stromů a v přilehlém obslužném domku je nyní dětská 
herna. 
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V  prostoru, kde se dnes nachází zahradnictví, byla 
v  barokním období bažantnice. Bažanti tehdy patřili 
k velmi ceněnému zboží. Tradice jejich chovu se v Květ-
né zahradě udržela asi 50 let. Poté byly na ploše zbu-
dovány skleníky zámeckého zahradnictví. 
Po  rekonstrukci zahrady zde přibyla řada vzorových 
záhonů s  květinovou a  zeleninovou výsadbou a  mo-
derní skleník. Ten slouží jako produkční zázemí pro obě 
kroměřížské zahrady. Ročně se v něm předpěstuje asi  
80 – 100 tisíc květin, které se v květnu vysazují do za-
hrad. 

19. Zahradnictví 
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20. Velký skleník 

19. století přineslo revoluci v  pěstování exotických 
rostlin. Rychlejší způsoby dopravy umožnily jedno-
dušší dovoz citrusů ze Středomoří a  jejich pěstování 
se stávalo nezajímavé. Do módy naopak přišlo pěsto-
vání exotických rostlin z Asie, Ameriky i Austrálie. Pro 
tyto rostliny již nebyly staré způsoby zimování vyho-
vující. Nově jim byly určeny světlé skleníky poskytující 
rostlinám vhodnější podmínky k  růstu. Starší stavbu 
tak ve 40. letech 19. století nahradil Velký skleník. Zde 
přezimovala sbírka subtropických rostlin pěstovaných 
v nádobách. V zimě je zahradníci uspořádávali jako vel-
kou zimní zahradu s lavičkami, vodotrysky a ptačí volié-
rou. V letních měsících se rostliny vystavovaly ve velké 
skupině přímo v zahradě. Exotické rostliny měly sloužit 
jako doklad bohatství a významu svého majitele. 
Skleník byl vytápěn teplým vzduchem. V  létě sloužil 
k pořádání kulturních a společenských akcí. Svými roz-
měry 80 m x 15 m byl dlouhou dobu největším sálem 
v širokém okolí. 
Ve druhé polovině 20. století se tradice tvorby zimní 
zahrady opustila a  rostliny zde byly pouze zimovány. 
Kompletní renovace se stavba dočkala mezi lety 2012 
a 2014. V současnosti se návštěvníci v zimě opět těší 

ze zimní expozice, v létě jsou zde pořádány koncerty, 
výstavy a podobně. Lákadlem sbírky rostlin je kolekce 
stoletých kamélií a dalších subtropických rostlin. 
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Důležitým dokladem o  vzhledu zahrady v  době zalo-
žení je soubor grafických listů vydaných v  roce 1691. 
Existence těchto rytin byla od počátku jedním z hlav-
ních podnětů snahy vrátit zahradě její původní raně 
barokní podobu. Proces této obnovy byl zahájen  
v 50. letech 20. století a trvá dosud. 
Zatím poslední etapa obnovy Květné zahrady proběhla 
v letech 2012–2014 v rámci projektu Národní centrum 
zahradní kultury v  Kroměříži spolufinancovaného Ev-
ropskou unií dotací ve výši téměř 337 milionů korun. 
Stavební část projektu se zaměřila na  vzorovou ob-
novu významné části Květné zahrady. V  Podzámecké 
zahradě vzniklo v  rámci projektu zahradnické zázemí 
pro péči o obě kroměřížské zahrady. V interiéru zámku 
bylo zbudováno návštěvnické centrum spolu se stálou 
expozicí o kroměřížských zahradách. 

Obnova Květné zahrady



Květná zahrada /  29

Zahradní architektura byla v minulosti vnímána jako nejvyšší umění. V tomto oboru se potkávají všechny jeho 
druhy – architektura, sochařství, malířství a další umělecké činnosti. Postupem času se však vědomí o jeho vysoké 
hodnotě ztratilo. Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži se vzorovou obnovou Květné zahrady 
snaží zvýšit obecnou znalost o zahradní kultuře a architektuře. Chce jim navrátit význam.
Pracovníci centra se věnují jak vědeckovýzkumným projektům a poradenství, tak také vzdělávání široké veřejnos-
ti. Pořádají komentované prohlídky zahrady, přednášky, výstavy apod. 
Centrum připravuje kvalitní vzdělávací příležitosti zejména pro školy, rodiče s dětmi i seniory. Nezapomíná ale 
také na návštěvníky památek s nejrůznějšími typy zdravotního znevýhodnění. Podrobnosti o činnosti centra lze 
nalézt na internetových stránkách www.nczk.cz.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži

Arcibiskup: je označení biskupa, který má vyšší postavení. Například olomoucké arcibiskupství 

je dnes nadřazeno biskupství brněnskému a ostravskému.  

  

Arkáda je řada oblouků oddělených od sebe sloupy. 

Bosket skupina hustě vysázených, geometricky vytvarovaných stromů, ze kterých je vytvořen 

zahradní pokoj. 

Broderie: Slovo pochází z francouzštiny a znamená výšivka. Je to umělecky upravený, ozdobný 

záhon, který svým tvarem připomíná výšivku. 

 

Buxus je stále zelený keř nebo stromek s drobnými listy pocházející ze Středomoří. V zahradě je 

tvarován do podoby ozdobných záhonů.

Figury – V zahradním umění jsou tak nazývány jednotlivé keře stříhané do geometrických tvarů.

Kolonáda je krytá chodba z jedné nebo dvou stran tvořená sloupy. V Květné zahradě je tak ne 

zcela přesně označována stavba, která v zahradě nahrazuje budovu zámku. Namísto sloupů je 

totiž otevřena do zahrady arkádami. 

Květnice je část zahrady dělená sítí cest na boskety. Je určena k pěstování okrasných záhonů. 

Libosad: Tímto slovem byla dříve nazývána Květná zahrada. Můžeme ho přeložit jako zahrada 

k potěšení člověka.

Loubí – pravidelně střižené stromy, jejichž koruny se střetávají a vytváří tak tunel.  

 

Oranžérie je druh zděné stavby, která slouží k přezimování nebo pěstování teplomilných rostlin. 

Osa: V zahradním umění je osa přímkou souměrnosti zahrady nebo její části. 

Satyr je vymyšlená bytost podobající se napůl člověku a napůl kozlovi.

Seznam UNESCO: seznam památek světového kulturního a  přírodního dědictví UNESCO. 

Na tomto seznamu se nacházejí nejrůznější budovy, hory,  jezera, národní parky  i  celá města. 

Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 jsou smluvní 

státy, na jejichž území se dané památky nachází, zavázány jejich ochranou. 

Štěpnice je plocha zahrady osázená ovocnými stromy. 

Štuk je směs z jemného písku, vápna, případně sádry, která se užívá na svrchní vrstvu omítky. 

Pomocí nástrojů umožňuje vytvářet plastické ozdoby. 

Triton – vodní bůžek 

Tvarované stěny jsou pravidelně střižené stromy, ze kterých jsou utvářeny boskety. Zvýrazňují 

pohled na stavby v zahradě. 

Slovníček
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PLÁN KVĚTNÉ ZAHRADY 

 1 | Čestný dvůr
 2 | Palmový skleník
  3 | Holandská zahrada
 4 | Pomerančová zahrada
 5 | Edukační zahrada
 6 | Kolonáda
 7 | Květnice
 8 | Lví fontána
 9 | Fontána Tritónů
 10 | Rotunda (Foucaultovo kyvadlo)
 11 | Bludiště
 12 | Tvarované stěny
 13 | Štěpnice
 14 | Pstruží rybníky
 15 | Jahodové kopečky
 16 | Kuželna
 17 | Ptáčnice
 18 | Králíčí kopeček
 19 | Zahradnictví
20 | Velký skleník
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Služba samoobslužného průvodce Květnou zahradou pro neslyšící byla vytvořena díky poskytnuté dotaci Ministerstva kultury České 

republiky z  fondu Podpora pro památky UNESCO. Na financování projektu se podílel žadatel o dotaci Národní památkový ústav a dále 

město Kroměříž. Partnerem projektu je Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž. Grafické a programátorské práce dodalo 

Studio 6.15 ze Zlína. Tvůrcem projektu je Metodické centrum zahradní kultury.

Autoři fotografií: archiv Muzea umění Olomouc, P. Hudec, L. Křesadlová, M. Loučka, J. Obšivač

O projektu Zahrada neslýchaná


