
PODZÁMECKÁ ZAHRADA
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  1 Dům vrchního zahradního pomocníka

  2 Zookoutek (bývalý skleník)

  3 Flóra

  4 Dům zahradníka

  5 Fontána amorků

  6 Colloredova kolonáda 

a giardino secreto

  7 Busta arcibiskupa 

Ferdinanda Marii Chotka

  8 Okrasný parter

  9 Zahradní portikus

10 Římská fontána

11 Chotkův rybník

12 Deštník

13 Chrámek přátelství

14 Ruiny

15 Břízový pavilon

16 Busta arcibiskupa Maxmiliána Josefa 

Sommerau-Beeckha

17 Stříbrný most

18 Růžová treláž

19 Maxmiliánova kolonáda

20 Divoký rybník

21 Čínský pavilon

22 Obelisk

23 Maxmiliánův dvůr

24 Busta arcibiskupa Rudolfa Jana 

Habsburského

25 Dlouhý rybník

26 Rybářský pavilon

27 Paví dvůr

28 Vázový most

29 Chotkova brána

30 Chotkovo schodiště

31 Vstupní brána z ulice Na Kopečku

32 Lavička s postamentem a vázou

33 Postament s vázou

34 Kamenný stůl

35 Kruhová lavička

36 Lyrovník tulipánokvětý

37 Jinan dvoulaločný

38 Platan javorolistý

39 Borovice limba

40 Tis červený

41 Dřezovec trojtrnný

42 Borovice lesní

43 Katalpa trubačovitá

44 Dlouhá alej

J. Willenberger, Kroměříž se zámkem 
a Podzámeckou zahradou, 1593

Renesanční předehra
Historie Podzámecké zahrady se 
začala psát již na konci renesan-
ce, tedy za episkopátu biskupů 
Viléma Prusinovského (1565–
1572) a Stanislava Pavlovského 
(1579–1588). Při kroměřížském 
zámku vyrostla menší zelinářská 

zahrada spolu se štěpnicí, oborou pro chov vysoké zvěře a okrasnou sekcí, 
která z větší části představovala květinovou zahradu, uspořádanou do zdob-
ných ornamentů a určenou zejména pro pěstování vzácných růží.   

J. van den Nypoort a G. M. Vischer, Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, 
1691

Okrasný parter
Třicetiletá válka představovala drastický přelom nejen v historii města, ale i zámku. 
Stav rezidenčního města byl na jejím konci víc než žalostný. K obratu došlo teprve 
po volbě Karla z Lichtensteinu-Castelkorna biskupem (1664–1695).
Vedle mnoha četných oprav, zřizování potřebných úřadů a celkového rozkvě-
tu města se biskupův zájem nejvíce upínal ke dvěma stavebním podnikům – 
k založení Květné zahrady a k rekonstrukci zámku s Podzámeckou zahradou.
Drobnější úpravy Podzámecké zahrady započaly již těsně po intronizaci nového 
biskupa v roce 1665. Zásadnější přestavba však proběhla až v rámci dokončova-
cích prací na zámku v letech 1686–1698. Úvodní část projektu zpracoval těsně 
před svou smrtí císařský architekt Filiberto Luchese. Vrcholnou – a v mnohém 
také radikálnější – představu dokončil již jeho mladší spolupracovník a kolega 
Giovanni Pietro Tencalla. Hlavní kompoziční pohledová osa okrasného parteru 
směřovala od portálu zahradního křídla, pokračovala přes můstek vodního příko-
pu, gradovala v mohutné pyramidální fontáně a končila ve štěpnici za posledním 
kanálem. Rozvržení bylo po stranách akcentováno řadou soch, jehlancovitě stři-
ženými stromky a dalšími rostlinami ve vázách a konečně i soustavou ornamentál-
ních broderiových záhonů. V úpravě okrasného zámeckého parteru se projevilo 
pro tehdejší dobu typické ovlivnění italskou a nově také francouzskou zahradní 
kulturou.

Sala terrena
Završením raně barokního areálu se bezpochyby stalo vytvoření jedinečného 
prostoru saly terreny v přízemí zahradního křídla zámku. Sala terrena byla řešena 
jako pětice samostatných, navzájem propojených místností. Trojici ústředních sálů 
po stranách uzavřely dvě grotty. Celý projekt byl řešen symetricky. Vstup do zahrady 
byl položen na hlavní osu zámku, centrální sál byl dále přístupný schodištěm ze 
zámeckého nádvoří. Projekt, jehož autorem byl opět Tencalla, byl realizován v letech 
1687–1688. Ideovým ikonografi ckým programem výzdoby byl pověřen Anto-
nín Martin Lublinský. Bohatá štuková výzdoba byla svěřena Baldasaru Fontanovi 
a malířská výzdoba Paolo Paganimu. 

Celkový rozvrh výzdobného programu vyrůstá ze tří pilířů dobové evropské vzděla-
nosti. První reprezentuje západní grotta s ideovým poselstvím starověké a později 
antické tradice umělých jeskyní oživené v renesanční Itálii. Druhý nejlépe vystihuje 
východní grotta, která diváky úsměvným způsobem uvádí do světa alchymistické 
a hermetické tradice napájené tajnými egyptskými naukami. Konečně poslední – 
třetí pilíř, kterému podléhá trojice ústředních sálů, vystihuje vrchol renesančního 
duchovního směřování k fi lozofi i či k oslavě přírody.  

Formální barokní zahrada
Záliba v zahradní kultuře se po krátké odmlce vrátila do Kroměříže zásluhou bis-
kupa Wolfganga Hannibala Schrattenbacha (1711–1738). Jako počátek obnovy 
Podzámecké zahrady bývá uváděn rok 1727. Část původního raně barokního 
Lichtensteinova parteru totiž v průběhu několika předešlých desetiletí prošla radi-
kální proměnou v užitkovou a kuchyňskou zahradu. 
Vlastní návrh spočíval ve vytvoření nové hlavní pohledové osy, jež nyní procházela 
od zámeckého portálu dvěma boskety, soustavou broderiových záhonů, dopl-
něných množstvím obelisků a soch, přes několik fontán k zahradnímu pavilonu 
a vodnímu kanálu. Přilehlé prostory sloužily pro květinovou a ovocnou zahradu, 
skleník a Dům zahradníka.
Z rozvržení zahrady je patrný odklon od italských barokních parterů a soustředění 
k západoevropské oblasti, kterou představuje Francie, a nově také k středoevrop-
ským územím, jež tradičně reprezentovaly Německo a Rakousko.

Sentimentální zahrada
V roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství – prvním arci-
biskupem byl zvolen Antonín Theodor Colloredo-Waldsee (1777–1811). Do zdejší-
ho prostředí se zapsal především svojí originální proměnou Podzámecké zahrady 
z let 1791–1800.
Nedocenitelným pramenem věrně zachycujícím podobu nové zahrady je album 
dvou desítek kreseb a plánů vídeňského umělce Josepha Fischera, připravené 
k vydání pro slavnostní otevření zahrady v roce 1802. 
Starší barokní parter doznal jen několika nepříliš podstatných změn. Dále si 
udržel svoji výraznou geometrickou osnovu a rokokově orientovaný charakter. 
Hlavní pozornost nových úprav se tak soustředila na volnou lužní krajinu obklopu-
jící ze všech stran intenzivně udržované partie. Přechod mezi formální zahradou 

Sala terrena Východní grotta Západní grotta

a novým přírodním parkem vymezil 
obdélný bazén. V jeho pravém rohu 
byl jeden z vodních meandrů akcento-
ván ostrůvkem s iónským Chrámkem 
přátelství.

Pokusem o intimnější řešení nového prostředí Podzámecké zahrady byla stavba 
Colloredovy kolonády spolu s komorně laděným, terasově řešeným giardinem 
secretem.
Další prostory byly věnovány dobově hojně užívaným drobným stavbám a zasta-
vením (holandský statek, umělé Ruiny, poustevna, kabinet v hranici dříví, Čínský, 
Rybářský a Tahitský pavilon ad). Výsledný dojem nově upravené Podzámecké 
zahrady na jedné straně vyrůstal z dobových myšlenek a sentimentálních nálad, 
na straně druhé však také plně souzněl s tendencí po návratu k přirozenému 
a uvolněnému krajinnému obrazu. 

Romantický park
Proměna sentimentální zahrady v romantický park započala nástupem Ferdinan-
da Marii Chotka (1832–1836) na arcibiskupský stolec. Vzdělaný a kultivovaný 
arcibiskup pocházel z uměnímilovné rodiny, které mimo jiné patřily zámky ve Vel-
trusích či Kačině. Odtud s sebou arcibiskup přivedl talentovaného architekta 
Antona Archeho. Arche spolu s inženýrem Karlem Thalherrem v roce 1834 před-
stavili plán na radikální proměnu zdejší zahrady.
V první fázi se soustředili na zrušení barokního okrasného parteru a jeho nahra-
zení volným travnatým paloukem. Velký kanál proměnili v přirozeně meandrující 
rybník (později Chotkův rybník). Druhá část proměny byla poznamenána náhlým 
úmrtím arcibiskupa Chotka. Krátké období nejistoty však bylo zažehnáno volbou 
obdobně smýšlejícího arcibiskupa Maxmiliána Sommerau-Beeckha (1837–1853). 
Pod jeho vedením se brzy přesunula pozornost na nově budovanou část za Mlýn-
skou strouhou – Maxmiliánův park.
Po téměř horečnaté výsadbě vzrostlých stromů koncem 30. a počátkem 40. let 
19. století začal Arche upravené plochy dotvářet drobnými stavbami. Mezi první je 
možné zařadit tzv. Stříbrný most, spojující starší část parku s novou. 

Krátce nato představil několik variant návrhů na přestavbu Rybářského pavilonu 
[dnešní podoba Rybářského pavilonu stejně jako poblíž stojícího Pavího dvora 
však pochází až ze 60. let 19. století – z doby episkopátu arcibiskupa Bedřicha 
z Fürstenberka (1853–1892)] a úpravu tzv. Dlouhého rybníka s několika ostrůvky 
v zadní části. Poblíž bylo vytvořeno potemnělé zákoutí s Fantaskním mostem kle-
noucím se nad jedním z kanálů. V novém Maxmiliánově parku bylo dále zřízeno 
23 metrů vysoké belle vue – okrasná vyhlídková věž, přírodní sluneční hodiny, 
skupinka mechanicky ovládaných fi gur Číňanů, cikánský a tatarský stan ad.
Point de vue celého bohatého souboru atrakcí byla bezpochyby Archeho křehká 
stavba Maxmiliánovy kolonády. Byla situována na menším návrší zhruba upro-
střed parku poblíž platanového háje. Zadní část Maxmiliánova parku odděloval 
nově vyhloubený Divoký rybník s ostrůvkem a subtilním Čínským pavilonem. 
Nedaleko vyrostl podle Archeho návrhu strážní dům v americkém stylu.
Vyvrcholením areálu bylo zbudování vzorného okrasného statku – Maxmiliánova 
dvora. Dvůr měl sloužit pro chov vybraného skotu a dodávání mléčných produk-
tů. Zároveň měl i salonek, v němž bylo podáváno návštěvníkům čerstvé mléko.

Závěrem 
Doba kolem poloviny 19. století představovala v historii Podzámecké zahrady 
vrcholnou éru. Díky opakovanému šťastnému spojení osvícených zadavatelů 
a talentovaných architektů nakonec došlo k vybudování jednoho z předních děl 
zahradního umění ve střední Evropě. 

J. Fischer, Colloredova kolonáda, 1802

J. Fischer, Chrámek Přátelství, 1802J. Fischer, Přístaviště pro gondoly, 1802

Š. T. Milián, Chotkův rybník, 1847 B. Lipavský a J. Homme, Plán Podzámecké 
zahrady, 1850

K. Thalherr, Plán Podzámecké zahrady, 
1835

A. Arche, Plán Maxmiliánovi kolonády, 
1845–1846

Maxmiliánova kolonáda

Rybářský pavilon A. Arche, Plán Maxmiliánova dvora, 1841–
1845


