
 

 

 

 

 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
Konference „Historické zahrady Kroměříž 2011“ 
 

Kroměříž, 10. 6. 2011 

Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži 

a dalšími partnery uspořádal v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži  

ve dnech 9. – 10. června 2011 mezinárodní konferenci Historické zahrady Kroměříž 

2011 - „Zahrada jako umění – umění v zahradě“. 

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

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.  

 

Závěr přednáškové části konference patřil žákům ze Základní školy U Sýpek, kteří vystoupili 

se svým pásmem o historii Květné zahrady. Poté 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 všichni účastníci odjížděli spokojeni a budou se k nám rádi vracet i v budoucnu 

k diskuzi nad dalšími aktuálními tématy z oblasti zahradní kultury.   

 

Kontakty a informace: 

 
Ing. Lenka Křesadlová PhD., odborný garant konference, 573 301 453, 724 808 266, kresadlova@kromeriz.npu.cz, 

www.nczk.cz  

 

MUDr. Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, 573 332 344, 736 140 829, eva.novakovakm@volny.cz 

 

Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz, 

www.npu.cz, www.nczk.cz  
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