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Projekt: Archeologická evaluace historických ikonografických pramenů Květné zahrady v 

Kroměříži – 06. – 09. 2009 

Odkrytá konstrukce břehu Pstružího rybníčkuV rámci projektu obnovy dnes nepřístupných 

částí Květné zahrady v Kroměříži (prostor bývalého Králičího kopce, prostor Ptáčnice, okolí 

Pstružích rybníků) byl vypracován Návrh památkového záměru. Ten ukládá před započetím 

vlastních kroků obnovy, pomocí archeologického výzkumu, ověřit věcnou správnost 

dochovaných ikonografických materiálů, především rytin od Van den Nypoorta vydaných v 

roce 1691, které by měly sloužit jako hlavní podklad pro zpracování vlastní projektové 

dokumentace obnovy. Skutečnosti zjištěné archeologickým výzkumem budou rozhodovat o 

dalším směřování obnovy a managementu daných ploch. 

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury z programu Podpora pro památky UNESCO je v 

současné době v Květné zahradě prováděn archeologický průzkum s jehož výsledky budou 

účastníci semináře podrobně seznámeni. 

     

 

Původní úprava povrchu břehu Pstružího rybníčku 

Komentované prohlídky archeologického výzkumu v Květné zahradě -9. 9. 2009 

Národním památkovým ústavem územním odborným pracovištěm v Kroměříži je 

připravována obnova Květné zahrady v Kroměříži. Obnově vybraných částí zahrady 

předchází archeologický průzkum jehož výsledky by měly sloužit jako důležité vodítko již při 

projekční přípravě vlastního projektu obnovy. 

Vlastní terénní výzkum probíhal v červenci tohoto roku. V jeho rámci byly odkryty základy 

stavebních konstrukcí některých již zaniklých objektů jako Králičího kopce, dělící zdi mezi 

Ptáčnicí a Králičím kopcem, základy postavců soch, sedátek, historické kanály sloužící k 

rozvodu vody, původní konstrukce Pstružího rybníčku a další. V současné době probíhá 

dokumentace a zpracovávání archeologických nálezů. 

Větší část zkoumaných ploch se nachází v ve veřejnosti nepřístupných částech Květné 

zahrady. Zájemci se s výsledky výzkumu budou moci seznámit v rámci speciálních 



komentovaných prohlídek vedených odbornými pracovníky NPÚ ÚOP v Kroměříži. 

Prohlídky se uskuteční u příležitosti Dnů evropského dědictví v sobotu 12. 9. 2009 a v neděli 

13. 9. 2009 vždy od 9, 10, 11, 14, 15 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je u vstupu v objektu 

Studeného skleníku v areálu Květné zahrady. 

  

 

  

Dne 4.8. 2009 proběhla ve Studeném skleníku Květné zahrady v Kroměříži vernisáž výstavy 

bakalářských prací studentů Fakulty architektury VUT Brno, jejich tématem byla revitalizace 

dnes běžně nepřístupných částí Květné zahrady v Kroměříži. Bakalářskou práci s tímto 

zadáním zpracovalo 114 studentů, kterým předen nebyly určeny žádné mantinely, a proto se 

mohla plně uplatnit jejich kreativita a fantazie. Přestože zadání prací má souvislost s 

připravovanou obnovou Květné zahrady, nepředpokládá se, že by byl některý z vytvořených 

návrhů realizován. Lze je chápat jako studnici nápadů a sondu do vidění světa mladé generace 

začínajících architektů. Ve Studeném skleníku jsou vystaveny pouze dvě desítky prací a 

zájemci si je zde budou moci prohlédnout do 6. září. Po tomto datu bude výstava přemístěna 

do galerie Arcibiskupského zámku. Zde bude možné představit větší počet prací studentů a to 

do 1. listopadu tohoto roku. 

  


