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Příloha číslo 4 

Analýza dobového a aktuálního využití památky zahradního umění,  
modelový příklad Podzámecká zahrada v Kroměříži 
 

Historické způsoby a intenzita využívání 
 
Zahrada byla pravděpodobně až do závěru 18. století zahradou privátní, sloužící pro obyvatele a 
návštěvníky arcibiskupského sídla. Pro vstup do zahrady byl tedy používán průchod přes zahradní 
křídlo zámku. V renesančním období se do zahrady vcházelo po dřevěném mostě. Od konce 17. 
století se vstupním prostorem do zahrady stává prostor umělecky velice hodnotné sala terreny. V 18. 
století jsou doloženy dva „hospodářské vchody“, vchod z dnešní Blahoslavovy ulice a vchod z dnešní 
ulice Na Kopečku, který se nacházel u Domu zahradníka. Na konci 18. století byla vybudována tzv. 
Colloredova kolonáda, která sloužila jako vstup ze zámku do privátního prostoru Gardinetta. 
 
Popis zahrady z roku 1800 stupy do zahrady popisuje takto: 
„Před tím bylo dvé dosti nepohodlných vchodů do Podzámecké zahrady. První podzemními halami, 
krásnými mušlemi, kameními, vzorky rudy a vodomety vyzdobenými, jinak však vlhkými a nezdravími 
svým sklepním vzduchem skoro stále chladným. Dále je i schodiště značně tmavé a od obytných 
místností dosti vzdálené. (sala terrena – vstup ze zámecké budovy) 
Ještě větší oklika táhne se ku druhému zevnímu vchodu mimo město, které je dne (1800), opatřeno 
vkusným mřížovým a měšťana i každého bez rozdílu ku počestné zábavě a obveselení každou hodinu 
zve. Tak hlásá nadpis jednoduchý v hořejší ozdobě brány. (vstup z dnešní ulice Na Kopečku) 
Všechnu tuto vzdálenost a nepohodlí odstranil přístup nynější. Loubí je v římském slohu. Vstup do 
tohoto podloubí je bezprostředně ze společenského salónu. Jen několik schodů vede do zahrady. 
(Colloredova kolonáda – vstup ze zámecké budovy“)1 
 
Z tohoto popisu vyplývá, že první olomoucký arcibiskup Anton Theodor Colloredo-Waldsee 
(arcibiskupem 1777- 1811) zpřístupnil nově upravenou Podzámeckou zahradu nejpozději v roce 1800 
širšímu publiku z řad měšťanstva. Sloužila ke klidové rekreaci a vzdělávání. 
 
Po výměně arcibiskupů se zahrada pravděpodobně dočasně opět stala ryze privátní, protože při 
prodeji obecních pastvin arcibiskupství za účelem rozšíření stávající zahrady (1837) si město vymínilo, 
že pastviny prodá pouze za podmínky, že nový park bude zpřístupněný veřejnosti. 
Dobová zpráva říká: „Kardinál Maxmilián Josef (Sommerau-Beeckh) od Štěchovické obce koupil 
rozsáhlé pastviště Hořenuše nazvané. Pastviště bylo vysázeným stromovím a křovím jakož i 
založenými hustými sečemi proměněno v nový park. Za výše zmíněného kardinála přístup obecenstvu 
byl dovolen od prvního května do podzimku. Mezi podmínkami dovolené návštěvy nalézala se také ta, 
že v parku nesměl nikdo kouřit a že študenti se museli u vrátného vykázat učebnou knihou.“2  
Po zpřístupnění Podzámecké zahrady ve 40. letech 19. století se v tisku začaly objevovat její popisy 
od návštěvníků. Známý cestovatel V. Náprstek roku 1847 píše „Hned u zámku nacházela se rozlehlá 
zahrada zámecká, je to anglický park a náleží prý k nejkrásnějším v celém mocnářství; jsou v něm 
vodotrysky, rybníky, jeskyně, kytajský gloriet, vodopád, skvostné mosty bažantnice, kolonáda, altány 
atd. nejpamětihodnější jest stavení velké a sloupy okrášlené, které jsem na první pohled za novou 
školu držel, však můj průvodčí mně poučil, že to maštal pro několik panských krav a volů. Onen 
anglický park stál prý přes 75.000 zl. stř.“3  
Nově založenou zahradu si mohli prohlédnout i poslanci, kteří zasedali od listopadu 1848 do března 
1849 na ústavodárném říšském sněmu v arcibiskupském zámku.  
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Veřejnost mohla vstupovat do zahrady vchody z dnešní Blahoslavovy ulice, vchodem z dnešní ulice 
Na Kopečku, nově byl otevřen vchod od náměstí (přístup do zahrady byl možný po dřevěné rampě) a 
z prostoru Maxova dvora z dnešní ulice Kojetínské. Hosté arcibiskupa vstupovali nadále salou 
terrenou nebo Collorédovou kolonádou. Na mapě z roku 1883 je označeno šest vchodů do zahrady 
(mimo salu terrenu a Colloredovu kolonádu), 1 „Stiegeneeingang“ (vchod od náměstí po nově 
vybudovaném schodišti); 2 „Unterer Eingang“ (spodní vchod z ulice Na Kopečku); 3 „Ostrover 
Eingang“ (vstup u Amerického strážního domku); 4-6 „Weitere reservierte Eingang“ – jako rezervní 
vchod je označen vchod z Blahoslavovy ulice, nově zřízený vchod od řeky Moravy a vchod od Maxova 
dvora. Vchod z Blahoslavovy ulice byl krátce nato zcela zrušen.  
 
 
Více zpráv o využívání zahrady veřejností se dochovalo z počátku 20. století. Dle tisku a dobových 
pohlednic se Podzámecká zahrada v této době těšila velké oblibě mezi obyvateli a návštěvníky města. 
Vstupné činilo 2 haléře za osobu a vchody byly otevřeny po celý rok kromě polední přestávky od 12-
13 hodiny.4  
 
Vyhledávanou se stala možnost kontaktu se zvířaty chovanými v zahradě i projížděk na loďkách, 
především po Dlouhém rybníce. Právě zde byla v roce 1905 uspořádána sportovním klubem Haná 
Benátská noc: „Při pohledu na rej dekorovaných lodí jsme se cítili jako v Benátkách, zvláště za 
nastalého večera, který jemně za svitu luny rozprostřel se na hladinu vodní, lemovanou kolkolem 
stinnými stromy, kdy na sta lampionů v čarokrásné barvě oku lahodíc zasvítilo na lodě ozdobené 
v mírném tempu za zvuků hudby plující...“5 Dlouhý rybník sloužil v zimních měsících také jako kluziště, 
které bývalo otevřeno v odpoledních hodinách, v neděli a ve svátek i dopoledne od deseti hodin. 
Nabízela se také možnost večerního bruslení od osmi hodin večer za umělého osvětlení. V areálu 
zahrady se několikrát konal slet tělovýchovné jednoty Orel.  
 
K prohlídce lákaly i cizokrajné rostliny. Z důvodu osvěty byl za kardinála Františka Bauera (1904-1915) 
učiněn pokus označit dřeviny rostoucí v zahradě cedulkami s českým, německým a vědeckým 
jménem. Tyto jmenovky však brzy podlehly neukázněnosti návštěvníků „keře i stromy byly poznačeny 
tabulkami se svými jmény, leč, jak už to obyčejně bývá, uličníci je ničili a tak mnohé cizí stromy 
zůstávají nám neznámy.“6 Došlo také k vydání několik příruček informujících zájemce o dendrologické 
skladbě porostů zahrady.  
V období první republiky obsahoval návštěvní řád zahrady, dle literárních pramenů, následující 
pokyny: „Do parku jíti dovoleno jest osobám pouze dospělým a slušně oděným; znepokojovati 
ptactvo a drůbež co nejpřísněji se zapovídá; též psy s sebou nedovoleno jest bráti; za počasí ošklivého 
aneb deštivého sluší do sadů nechoditi“.7  
 
Po druhé světové válce byla Podzámecká zahrada zpřístupněna veřejnosti zcela volně. V současné 
době jsou určeny otevírací hodiny a zahrada je v nočních hodinách uzavírána.  

 

 
Shrnutí 
 

- Kromě krátkého období na přelomu 18. a 19 století (cca1790-1811) byla zahrada 
privátní a sloužila k odpočinku a reprezentaci olomouckých biskupů. 

 
- Od 40. let 19. století je zahrada přístupná veřejnosti. Vstup je časově omezen, je 

uplatňován návštěvní řád. Zahrada slouží především k pěší klidové rekreaci. 
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- Od počátku 20. století se objevují informace o využívání zahrady také k občasnému 
pořádání lidových slavností (benátská noc) a sportovním aktivitám. Pro sportovní 
aktivity jsou vyčleněny některé plochy v okrajových partiích zahrady (mlýnská 
zahrada, louka před Maxovým dvorem) 
 

- V druhé polovině 20. století je zahrada využívána jako volně přístupný městský park. 
Plochy určené v předcházejícím období ke sportovním aktivitám jsou majetkově 
odděleny od zahrady.  

 
  



Současný způsoby a intenzita využívání  
 
Základní charakteristiky sídla a návštěvnost 

Město Kroměříž má necelých 30 tisíc obyvatel. V intravilánu města se kromě Podzámecké zahrady 
(rozloha necelých 60 ha) nenachází žádná větší zelená plocha (kromě Květné zahrady a také 
památkově chráněného areálu psychiatrické léčebny) vhodná k rekreaci. Vzhledem k lokalizaci sídla 
v rovinaté krajině s úrodnými půdami se i v bezprostřední blízkosti sídla nachází poměrně velmi malé 
procento ploch s lesními nebo parkovými porosty vhodnými k rekreaci.  
Z této charakteristiky je patrné, že Podzámecká zahrada je pro tuto 30tisícovou destinaci jedním 
z mála míst k odpočinku. V kombinaci se „značkou Památka UNESCO“, která přivádí do Kroměříže 
v době turistické sezóny cca 120 000 tisíce turistů, lze konstatovat, že zahrada má obecně velkou 
návštěvnost. Přesnější počet návštěvníků je obtížné zjistit, protože návštěvnost není monitorována.  

 
Návštěvnický provoz a jeho omezení 

Návštěvnický provoz památky je regulován dokumentem Návštěvní řád Státní zámek – Arcibiskupský 
zámek a zahrady Kroměříž, Národní kulturní památka a památka UNESCO, který nabyl účinnost dne 1. 
1. 2010. 
Zahrada je celoročně přístupná v otevírací době. V letním období je to od 7:00 do19:00 hodin, 
v zimním období od 7:00 do 16:00. Aktuální informace bývají vyvěšeny na jednotlivých vstupech do 
zahrady. V případě nepříznivého počasí (déšť, vítr, sníh apod.) je zahrada uzavřena. Vstupné není 
vybíráno. 
Dle Návštěvního řádu Státní zámek-Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži je v Podzámecké 
zahradě zakázáno vstupovat na trávníky jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu; házet jakékoli 
předměty do kašen; tábořit v areálu; manipulovat s otevřeným ohněm; odhazovat jakékoli odpadky 
mimo odpadkové koše; zajíždět a parkovat s motorovými vozidly. Do zahrady je dále zakázáno 
vstupovat se psy a je zakázána jízda na kole zahradou. 
V Podzámecké zahradě je veřejnosti nepřístupno hospodářské zázemí zahrady a také tzv. Partie“ 
navazující na dlouhý rybník, kde se nachází kompostárna a zahrádky zaměstnanců. Specifický způsob 
využití má část zahrady nazývaná Maxův dvůr. Je zde zřízeno sportoviště a zázemí pro výuku 
(chovatel koní) Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, soukromá veterinární ambulance, soukromý 
chov koní, Krajská veterinární správa. 
 

Způsoby využití zahrady 

Primárně podporované funkce:  
Prezentace světově významné památky (památkových hodnot) 
Potřebné zázemí: 

- funkční informační systém  
Vzdělávání  
Potřebné zázemí: 

- kvalitní didaktické programy 
- kvalitní lektoři 
- kvalitní podklady pro individuální edukaci 

Klidová rekreace (procházky, odpočinek, poklidné hry a cvičení, meditace) 
Potřebné zázemí: 

- kvalitní cestní síť 
- kvalitní mobiliář v dostatečném množství  
- nabídka občerstvení v dostatečné míře a kvalitě 
- zřízení pobytových míst mimo cestní síť (pobytové louky) 
- kvalitní sociální zařízení 

Aktivní rekreace (provoz loděk a bruslení) 
Je podporována pouze realizace v zahradě tradičních aktivit a pouze na přesně vymezených a 
regulovaných plochách či trasách. 



Pořádání kulturních a společenských akcí  
Tyto aktivity jsou poměrně pečlivě vybírány jak z pohledu typu akce, tak místa jejich konání. Průběh 
akcí je monitorován a vyhodnocován. V posledních letech je k pořádání masových kulturních a 
sportovních akcí ve větší míře využívána část Maxova dvora.  
 
Kontroverzní funkce: 
Jako kontroverzní se jeví funkce zahrady jako spojovacího pěšího koridoru mezi jednotlivými částmi 
sídla.  
Zápory: Velmi výrazně zvyšuje návštěvnost, ale negeneruje nároky na poskytování služeb (které by 
mohly být zdrojem určitých příjmů), naopak výrazně přispívá k poškozování vegetace a cestní sítě. 
Vysoký počet návštěvníků v zahradě omezuje možnosti a kvalitu klidové rekreace.  
Klady: Přivádí do zahrady osoby, které by ji jinak pravidelně nenavštěvovaly.  

 
Celoročně jsou výraznou skupinou návštěvníků rodiny s dětmi a senioři, kteří zahradu využívají 
především ke klidové rekreaci. Mládež a osoby středního věku zahradu využívají spíše jako pěší 
koridor. V době návštěvnické sezony se výrazně zvyšuje počet návštěvníků všech věkových skupin 
přicházejících za účelem edukace (získání informace o památce, vzdělávání)  

 
Vstupy do zahrady 

Dnes využívají návštěvníci pro vstup do zahrady především tzv. „Horní vstup“ od náměstí, „Spodní 
vstup“ z ulice Na Kopečku a vstup „Od nádraží“. Vstup u Maxova dvora je důležitým spojovacím 
koridorem mezi centrem města a městskou částí Štěchovice, školním areálem na Lindovce a 
sportovním areálem u Maxova dvora. Vstup u Amerického strážního domku je využíván velmi málo. 
Kromě vstupu od náměstí jsou ostatní vstupy bezbariérové.  
Použití stupu z ulice Na Kopečku je pro návštěvníky zámku ztížen, protože se na cestě střetávají 
s automobilovou dopravou, která je vedena úzkým profilem původní městské brány (Mlýnská brána). 
Řešením by bylo vytvoření pěší zóny v daném prostoru. Toto řešení je z pohledu dopravní obslužnosti 
města zatím neprůchodné.  
Pro vstup do zahrady není v současné době možné běžně použít původní vstup salou terrenou a 
Colloredovou kolonádou. Návštěvníci tak nemají možnost vstoupit z budovy zámku přímo do 
zahrady. Vstup do zahrady přes salu terrenu je umožněn pouze držitelům vstupenky kombinující 
prohlídku saly terreny a komentovanou prohlídku zahrady s pomocí elektromobilu. Vstup 
Collorédovou kolonádou byl vždy chápán jako privátní. Přístupová chodba ke kolonádě prošla 
rekonstrukcí a je počítáno s jejím používáním při výjimečných příležitostech. 
 

Hlavní místa koncentrace osob  

Celoročně jsou místy s největší koncentrací osob objekty ZOO koutků (klece v prostoru vstupu z ulice 
Na Kopečku, a objekt Pavího dvora). V době návštěvnické sezóny se dalším místem koncentrace osob 
stává okolí Domu zahradníka, kde je provozováno občerstvení s venkovním posezením.  
V prostoru Staré zahrady je celoročně vyhledávanou lokalitou ke klidové rekreaci skupina platanů u 
Chotkova rybníka a Smutná alej, v Maxmiliánově parku Dlouhá alej a okolí rybářského pavilonu a 
Pavího dvora, které jsou však vybaveny mobilními lavičkami jen v době turistické sezóny. Mimo 
sezónu možnost posezení chybí a aleje se stávají pouze pěším koridorem, stejně tak plocha u 
Čínského pavilonku, která je v době instalace mobiliáře velmi hojně navštěvovanou lokalitou. 
V zadní části parku je koncentrace osob minimální, cílem návštěvníků se zde nejčastěji stává katalpa 
s bizarně zkrouceným kmenem.  
Dalšími celoročně vyhledávanými, ale problémovými lokalitami, jsou především Chrámek přátelství a 
Pompejská kolonáda. Chrámek přátelství se nachází v bezprostřední blízkosti velmi frekventovaného 
vstupu „Od nádraží“. Tuto lokalitu vyhledávají především mladí lidé, kteří zde často kouří, odhazují 
odpadky a poškozují objekt pavilónku. Pro klidovou rekreaci se tato lokalita stává neatraktivní. 
Vzhledem k umístění objektu u jednoho z hlavních vchodů může stav pavilonku působit jako velmi 
negativní vizitka pro návštěvníky z řad turistů. Okolí pavilonku není vybaveno soudobým mobiliářem, 
k odpočinku jsou používány originální kamenné prvky stavby, což přispívá k jejich degradaci.  



S podobným problémem se potýká také Pompejská kolonáda, která je pravidelně vážně poškozována 
neukázněnými návštěvníky parku.  

 

Pohyb po areálu 

V areálu zahrady se nachází systém cest s mlatovým povrchem. Kostra dnešních tras cestní sítě parku 
byla položena v letech 1834-1850 při úpravách A. Archeho. Na plánu z roku 1850 je zachycena 
poněkud hustší cestní síť související s nutností zpřístupnit větší množství stavebních prvků (pavilonky, 
sochy aj.) nacházejících se v parku. Plán z roku 1883 již zachycuje trasování cestní sítě přibližně 
v dnešní podobě.  
Na plánu z roku 1850 je zachyceno spojení mezi Starou zahradou a Maxmiliánovým parkem třemi 
mosty. Na mapě z roku 1883 již spojení obstarávají pouze dva mosty (Vázový a Stříbrný), most nad 
vodopádem byl zrušen. Ve 20. století byl vybudován přechod mlýnské strouhy u jejího vyústění 
z řeky, tak došlo k propojení obou částí parku opět na třech místech.  
V 90. letech 20. století byl v zahradě realizován projekt obnovy cestní sítě, který byl přerušen povodní 
v roce 1997, kdy byla konstrukce většiny cest narušena. K poškození cest menšího rozsahu došlo také 
při povodni v roce 2006. Část cest je lemována páskem z žulových kostek (provedeno v 90. letech 20. 
století), u části byla zřízena obruba z ocelové pásoviny, větší část cest v Maxmiliánově parku nemá 
zpevněný okraj a jejich přesné vymezení od okolních porostů je zajišťováno pravidelným zařezáváním 
okrajů.   
Současná hustota cestní sítě vyhovuje potřebám návštěvnického provozu i údržby zahrady a není 
nutné ji měnit. V rámci obnovy cestní sítě došlo v posledních letech jen k doplnění kratších úseků cest 
v místech, kde docházelo k ničení vegetace vyšlapáváním. 
Jako prevence před ničením pochozí vrstvy cest je zahrada za nepříznivého počasí (vytrvalejší deště, 
jarní tání) pro návštěvníky uzavírána. 
 

 
Mobiliář 

„…odtud se táhl k zámku podle strouhy tmavý vysoký les listnatý s nepravidelně sem tam 
rozdělenými sedadly, zhotovenými z uřezaných tlustých stromů.“ 
 „…mlýnská strouha tekla zde s hukotem a sykotem přes uměle rozestavené balvany. Na lavici u toho 
břehu se mile sedělo a rumoru vody naslouchalo.”8 
 
V zahradě je používán jak originální historický mobiliář (kruhová lavička kamenná sedátka se stolkem 
litinové lavičky), tak repliky dobového mobiliáře (lavičky s litinovým rámem a dřevěným sedákem 
doložené v zahradě již na fotografiích z konce 19. století). Posledně jmenované lavičky jsou v zahradě 
rozmístěny pouze v době turistické sezóny. Trvale jsou v interiéru zahrady rozmístěny lavičky 
s betonovými podstavci a dřevěnými sedáky z druhé poloviny 20. století.  
V době sezóny je v místech velké koncentrace osob rozmístěno dostatek sezónních laviček. 
V odlehlejších částech parku se tento sezónní mobiliář již nepoužívá a návštěvníci jsou odkázáni 
pouze na stabilně umístěné lavičky, jejichž počet je nedostatečný. Tato situace přispívá ke kumulaci 
návštěvníků v lépe vybavené části zahrady. Místa v zadních částech parku, mající velký potenciál 
z pohledu klidové rekreace, tak nemohou být k tomuto účelu plně využívána.  
Jako problematické lze označit rozmístění a vzhledu nádob na odpadky v zahradě. V současné době je 
v zahradě stabilně rozmístěno velké množství objemově malých košů nevhodného vzhledu, které 
často narušují velmi cenné části kompozice.  
 
Používaný novodobý mobiliář má velmi rozdílnou kvalitu i vzhled. Bylo by vhodné vytvořit návrh 
jednotného vzhledu prvků mobiliáře používaného v zahradě: odpadkové koše, mobilní informační 
tabule, pevné prvky informačního systému, stabilní lavičky aj. 
 
 

                                                           
8
 Chodníček, J.: Kroměříž v hradbách. Paměti vlastence z druhé poloviny 19. století. Kroměříž 1948. 
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Služby pro návštěvníky 

V Podzámecké zahradě je návštěvníkům nabízena řada služeb, ale některé důležité služby, 
z pohledu výše definovaných podporovaných funkcí zahradě chybí nebo nejsou nabízeny 
v dostatečné kvalitě. 
 
Informační systém 
O náplni zahrady a její historii velmi stručně informují tři tabule umístěné u hlavních vstupů do 
zahrady. Informace jsou zde uvedeny pouze v českém jazyce. Při zájmu o podrobnější informace 
mohou návštěvníci využít průvodce po zahradě ve formě brožury, které jsou k dispozici v PDF 
formátu na internetových stránkách www.nczk.cz. Základní průvodce jsou zde k dispozici také 
v anglickém jazyce. Tisková podoba těchto původců zatím není k dispozici. Zakoupit je možné také 
knižního průvodce po celém zámeckém areálu, kde jsou zahradě věnovány příslušné kapitoly. Je 
k dispozici také v anglickém jazyce. 
V budově zámku je umístěno informační centrum se stálou prezentací základních informací o historii i 
současném provozu zahrady a nabídkou základních propagačních materiálů i obsáhlejší expozice o 
historii zahrady muzejního typu. 
Další formu informování zájemců o historii a hodnotách zahrady je možnost absolvování projížďky 
areálem v elektromobilu s výkladem. Výklad je k dispozici v osmi světových jazycích. V nabídce jsou 
prohlídky zahrady s průvodcem v českém a anglickém jazyce. 
 
Sociální zařízení  
V zahradě je v době turistické sezóny volně přístupné veřejné WC. Jeho kvalita však neodpovídá 
moderním standardům (chybí bezbariérový vstup, přebalovací pult aj.). Nekvalitní architektura stavby 
negativně ovlivňuje interiér zahrady.  
 
Služby pro hůře pohyblivé a imobilní občany 
Existence nabídky projížďky elektromobilem, která je každodenně v zahradě dostupná od května do 
září dle předem daného jízdního řádu (a mimo tuto dobu na objednávku) umožňuje prohlídku velké 
části zahrady i návštěvníkům se zhoršenou pohyblivostí či malým návštěvníkům. Pro tyto skupiny je 
areál zahrady příliš rozsáhlý a běžně jsou schopni poznávat pouze plochy v bezprostřední blízkosti 
budovy zámku.  
 
Občerstvení  
Občerstvení je v době turistické sezóny nabízeno ve dvou objektech - v přízemí Domu zahradníka a 
v Rybářském pavilonu. V Domě zahradníka jde o prodej u okénka s nabídkou studených i teplých 
nápojů a jednoduchého občerstvení. Konzumace je možná pouze za příznivého počasí vně objektu u 
dlouhých stolů s lavicemi v prostoru habrového bosketu. 
Občerstvení umístěné v Rybářském pavilonu již nabízí možnost posezení uvnitř objektu (v prvním 
patře) případně na prostranství před budovou. Nabízí občerstvení vyššího standardu na úrovni 
kavárny. Pro zřízení zahradní restaurace se v areálu zahrady nenachází vhodný objekt. Restaurační 
zařízení funguje v rámci budovy zámku. 
Občerstvení neprovozuje správce zahrady ve své režii, ale objekty jsou pronajímány soukromým 
osobám. Z tohoto důvodu je obtížnější usměrňovat kvalitu a rozsah nabízených služeb. Velmi 
problematický je vzhled používaného mobiliáře, který je ve vlastnictví nájemce. Nejčastěji jsou 
používány různorodé slunečníky a poutací tabule propagující nabízené výrobky. Jejich použití 
nepříznivě narušuje pohledové osy kompozice, a jejich estetická kvalita se neslučuje s významem 
památky. 
 
Úschova  
V zahradě chybí možnost úschovy zavazadel, kol případně psů během návštěvy památky. Zavazadla je 
možné uschovat v návštěvnickém centru zámku. Úschova kol a péče o psy není řešena ani zde. 
Vzhledem k tomu, že vstup s bicykly a psi je do areálu Podzámecké zahrady zakázán, lze tuto 
skutečnost označit za podstatný nedostatek servisu pro návštěvníky.  

 



Pořádání „slavností“  

Během roku je pořádáno v zahradě několik více méně již tradičních akcí masovějšího charakteru:  
- Na začátku května je to studentské Majáles v areálu Maxova dvora  
- V červnu dětský den formou „pohádkového lesa“ 
- Na konci června závody v parkurovém skákání v areálu Maxova dvora 
- V červenci je pořádána rekonstrukce bitvy „obléhání Kroměříže švédskými vojsky za 30leté 

války“ v areálu Maxova dvora nebo v okrajových částech zahrady. 
- V září se na Dlouhém rybníce konají závody dračích lodí  

 
Při pořádání těchto akcí jsou jako zázemí pro návštěvníky využívány stávající objekty sociálního 
zařízení a mobilní mobiliář (podium, židle aj.) 
 
Akce masového charakteru s náplní ne zcela korespondující s posláním zahrady (Majáles, jezdecké 
závody), jsou většinou pořádány ve sportovním areálu, který se dnes nachází u Maxova dvora. 
Nehrozí zde fyzické poškození nejcennějších částí areálu památky. 
 
Negativní vliv návštěvnického provozu na hmotné hodnoty památky 
Vandalismem jsou trvale poškozovány především stavby v zahradě - Pompejská kolonáda, 
Colloredova kolonáda, Chrámek přátelství, Břízový pavilon. Pravidelně se zde objevují graffiti, jsou 
ničeny části výzdoby, odhazovány nedopalky a jiné odpadky. Neukáznění návštěvníci ničí zeleň 
především chůzí mimo vyznačené komunikace.  
Pro omezení působení vandalů byla v zahradě zřízena hlídací služba. Zavedení hlídací služby běžné 
projevy vandalismu příliš neomezilo, protože k vandalským činům dochází většinou v denních 
hodinách a ostraha areálu je prováděna až po uzavření areálu ve večerních a nočních hodinách. 
 


