
 

 

 

 

 
 
Konference Historické zahrady Kroměříž 2011 

 

Ve dnech 9. a 10. června 2011 se stal kroměřížský zámek místem setkání příznivců 

zahradního umění z celé republiky. Konal se zde další ročník již tradiční konference 

Historické zahrady Kroměříž 2011.  

 

Byl připraven bohatý přednáškový i doprovodný program zaměřený především na představení 

odborného tématu „předprojektové přípravy“, jejíž náplní je provedení a správná interpretace 

množství odborných průzkumů – archivních, archeologických, kompozičních stavebně-

historických. Získané výsledky pak mohou sloužit nejen jako podklad pro přípravu kvalitních 

projektů obnovy děl zahradního umění, ale mají i mnohostranné využití v rámci prezentace a 

didaktického využití objektů historických zahrad a parků. 

 

V rámci přednášek měli přítomní možnost mimo jiné porovnat rozdílnost přístupů k hloubce, 

způsobu interpretace i praktickému využití průzkumů probíhajících v rámci předprojektové 

přípravy úprav konkrétních objektů památek zahradního umění několika kolektivů zahradních 

architektů. Výsledky velmi pečlivě provedené předprojektové přípravy byly prezentovány i 

v rámci představení v současné době realizovaných projektů financovaných v rámci 

Integrovaného operačního programu, konkrétně Národní centrum zahradní kultury 

v Kroměříži, Schola naturalis Veltrusy a Granátové jablko Kuks.  

 

O své zkušenosti se podělili kunsthistorici, archiváři, památkáři, vědečtí pracovníci a mnozí 

další z celé České republiky, a také z Polska a Slovenska. Se svými příspěvky vystoupily na 

konferenci dvě desítky přednášejících, a proto není divu, že se plánovaný čtvrteční odborný 

program protáhl o více jak hodinu. Odměnou pro všechny pak byl připravený společensko-

diskusní večer v podloubí zámku, kde v družném hovoru s přáteli nad číší vína a chutným 

občerstvením příjemně a rychle dospěl den ke svému konci. 

 

Závěr přednáškové části konference odlehčili v pátek po poledni svým vystoupením žáci ze 

Základní školy u Sýpek v Kroměříži pásmem o historii Květné zahrady. Po té se zájemci 

mohli vydat za poznáním kroměřížských zahrad in situ a to v doprovodu odborných 

pracovníků památkového ústavu. V Květné zahradě byli seznámeni s výsledky nejnovějších 

archeologických výzkumů a v Podzámecké zahradě se stavebně historickými průzkumy 

některých zahradních staveb. Praktické naplnění letošního motta konference „Zahrada jako 

umění-umění v zahradě“ dovršil večerní koncert pěveckého sboru ZESRANDY konaný ve 

velké skleníku Květné zahrady.  

 

Věříme, že ti, kdo dali přednost kroměřížské konferenci před dalšími odbornými akcemi, 

odjížděli spokojeni a budou se k nám rádi vracet i v budoucnu k diskuzi nad dalšími 

aktuálními tématy z oblasti zahradní kultury.   


