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Zahrada Moravy
Květná zahrada (původně Libosad) se stala vrcholným stavebním podnikem 
biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Mimo vlastní představy 
vycházející z osobní bohaté knihovny, v níž po dlouhá léta úspěšně sbíral knihy 
a grafi cká alba věnující se zahradnímu umění, si pro uskutečnění svých velkory-
sých plánů povolal dva zkušené císařské architekty Filiberta Lucheseho a Giovan-
ni Pietra Tencallu. Vedle nich se na výzdobě zdejší zahrady podílela řada dalších 
umělců (sochaři – Michael Mandík, Michael Zürn ml., štukatéři – Quirino Castelli 
a Carlo Borsa, malíři – Carpoforo a Giacomo Tencallové, ideový a umělecký rádce 
– Antonín Martin Lublinský).
Nedocenitelným pramenem věrně zachycujícím podobu nové zahrady je grafi cké 
album téměř tří desítek pohledů od umělců Justa van den Nypoorta a Georga 
Matthiase Vischera, vydané těsně po dokončení v roce 1691. 
První fáze výstavby, jež postihla hlavní část zahrady, proběhla v letech 1665–1675, 
druhá, doplňující, v průběhu 80. let 17. století.
Centrální partii Květné zahrady, která je koncipována na půdorysu protáhlého 
obdélníka s množstvím geometricky stříhané zeleně, tvoří dvě části – Květnice 
a Štěpnice. 

Lodgie – kolonáda

Hlavní osa zahrady, začínající vstupní 
sochařskou kolonádou, je centrálně 
i po stranách akcentována množstvím 
doprovodných architektonických i výtvar-
ných zastavení (okrasné partery, Lví fon-
tány a Fontány Tritonů, Rotunda, laby-
rinty, vodní plochy, kuželna a Jahodové 
kopečky).

Toto základní formální rozložení organicky doplňovaly z východní strany – 
od města – další, dnes již zaniklé přilehlé okrasné či hospodářské prostory 
(Oranžerie, Holandská zahrada, skleníky, hospodářský dvůr, bažantnice, Králičí 
kopeček a Ptáčnice).

Umělecká zastavení
Stavba kolonády (přesněji arkádové lodgie) ve své době představovala vstupní 
partii, od níž se dále odvíjela řada složitých kompozičních a osových hledisek 
zahrady. Zabírá celou vstupní plochu severozápadní zdi (tj. 233 m). Vnitřní stěna je 
velkoryse pojata jako sochařská galerie se 44 postavami antických  božstev,  bájné 

mytologie a historie. Vnější římsa zase 
představuje unikátní celek 46 bust 
antických velikánů. Boční stěny lod-
gie původně doplňovaly Neptunova 
a Venušina fontána. 
Hlavní kompoziční osa dále směřovala 

ke dvěma fontánám: Lví a Tritonů, jež jsou obě dílem sochaře Mandíka ze 70. let 
17. století. 
Ústřední stavbou celé zahrady byla bezpochyby Rotunda. Původní rozvržení 
stavby představovalo do všech stran otevřenou a volně průchozí stavbu zahrnu-
jící v sobě čtveřici salonků – kabinetů, čtveřici umělých jeskyní – grott a ústřední 
sál. Prostředí umělých jeskyní ztělesňovalo tajemnou a bizarní říši Satyrů, Faunů 
a mnoha dalších postav z bájného a mytologického světa rostlin a živočichů. Záro-
veň však jeskyně sloužily jako zábavná kratochvíle hostí, na něž se v nestřežený 
okamžik snesla drobná sprška vody z jedné ze čtyř mechanických fontán. Celý 
složitý výzdobný program vrcholil v alegorické skupině čtvera ročních dob 
a v monumentálním cyklu osmi výjevů z Ovidiových Proměn v kopuli.    
Na konci 19. století došlo ke zrušení vodních hříček a mechanických fontán 
v umělých jeskyních, k uzavření původně otevřené stavby a k vybudování nového 
vstupu v podobě pilířového portiku, který se obrací k nově vytvořené vstupní ose, 
vedené přes hospodářský dvůr kolem dvou skleníků.   
Osa dále pokračovala přes labyrinty a kuželnu ke dvěma bazénům a k Jahodo-
vým kopečkům. Do bazénů, jejichž střed vždy tvořilo sousoší Tritonů, bylo mož-
né sestoupit po několika schůdcích. Krátce po dokončení bylo dokonce možné 
pohybovat se po hladině v loďce a pozorovat mnoho zajímavých druhů ryb. Umě-
le navršené Jahodové kopečky představovaly osové i pohledové ukončení dvou 
bočních průhledů. Původní Jahodové kopečky nesly na vrcholu dva křehké dře-
věné gloriety, kopírující ve zmenšené podobě stavbu ústřední Rotundy. Přicházelo 
se k nim po osově umístěném monumentálním schodišti. 

Do dnešních dnů se bohužel nedochovaly prostory Oranžérie (pěstovaly se zde 
vzácné citrusové plody a jiné teplomilné rostliny dovezené až z Itálie) a Holand-
ské zahrady (v níž byly pěstované rozličné cibulovité rostliny) se sochou Neptu-
na. Značnou redukcí byla také postižena bažantnice a Králičí kopeček protkaný 
sítí umělých nor pro chov králíků. Jedinou původní dochovanou stavbou zůstala 
Ptáčnice určená pro chov vzácného cizokrajného ptactva. Ptáčnice byla umís-
těna na ostrov uprostřed umělé vodní nádrže, v níž plavaly pestré druhy kachen 
a hus.

Hospodářský dvůr
Komplex několika objektů, jež navr-
hl Tencalla, původně tvořil dům pro 
zahradníka  a dva vytápěné skleníky.  
Výrazné proměny doznal hospodářský 
dvůr až ve 40. letech 19. století. Archi-

tekt Anton Arche porušil původní ideu hlavní pohledové osy lodgie – rotunda 
a nahradil ji nově komponovanou osou hospodářský dvůr – rotunda. Na místě 
zahradníkova domu navrhl objekt charakteristický jemným užitím palladiánských 
a romantizujících motivů. Dvůr po stranách uzavřel dvojicí velkoryse pojatých 
skleníků v jemně romantizujícím stylu – teplého a studeného. Soustava tří 
objektů byla záměrně komponovaná tak, aby vytvořila motiv čestného nádvoří – 
cour d´honneur. Z původně utilitárního zázemí vybudoval Arche nový reprezenta-
tivní vstup do zahrady. 

Závěrem
Květná zahrada 17. století v sobě zahrnuje přelomovou fázi vývoje evropského 
zahradního umění. Na jedné straně stále ještě připomíná pozdně renesanční ital-
ské a zaalpské zahrady (vila d´Este v Tivoli, vila Doria Pamphili v Římě, rezidenční 
zahrada v Mnichově, Hortus Palatinus v Heidelbergu, Neugebäude u Vídně a vila 
Angiana v Belgii), na straně druhé však již otevírá cestu k francouzskému barokně 
klasicistnímu typu (Versailles). Tato janusovská tvář činí zdejší zahradu zcela ojedi-
nělou v širším evropském kontextu.
Revitalizace narušených částí Květné zahrady se ujal v padesátých letech 20. sto-
letí architekt Pavel Janák (1882–1956). Na jeho práci navázali architekti Dušan 
Riedl a Jan Němec, kteří v roce 1964 připravili projekt její celkové rehabilitace. 
V roce 1998 byla Květná zahradu spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem 
zapsaná na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Práce 
na jejich obnově vrcholí projektem Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži, 
který je fi nancován z  fondů Evropské unie.

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Pohled na Květnou zahradu a Kroměříž, 1691

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Fontá-

na Tritónů, 1691

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Rotunda, 1691 J. van den Nypoort 
a G. M. Vischer, Rotunda 
– interiér grotty, 1691

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Bazén 
a Jahodový kopeček, 1691

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Ptáč-
nice, 1691

A. Arche, Čestný dvůr (po 1840) 
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