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Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění 
 
Příloha číslo 1 
 

Příklad analýzy a interpretace historického vývoje kompozice památky 

zahradního umění a jejího okolí 

Modelový objekt Podzámecká zahrada v Kroměříži 

 

Postup analýzy: 

1) Na základě studia historických pramenů byly stanoveny a popsány hlavní fáze vývoje 
Podzámecké zahrady. 

 
2) Z dostupné plánové dokumentace bylo vybráno 6 základních plánů zachycujících hlavní 

vývojové etapy památky (1790, 1802, 1836, 1850, 1883, 2003) k analýzám vývoje 
prostorové struktury. 

 
3) K analýze současného stavu prostorové struktury byla jako základní podklad použita 

mapa zachycující stav vegetačních prvků zahrady v roce 2003.  
 
4) Z dostupné plánové a obrazové dokumentace bylo vybráno 8 dokladů zachycujících vývoj 

vztahu památky a jejího okolí, konkrétně k městu Kroměříž a okolní krajině (1593, 1691, 
1789, 1830, 1880, 1915, 1935, 2010). 

 
5) Byl proveden rozbor postavení Podzámecké zahrady z hlediska urbanistického vývoje 

sídla a následně byl proveden rozbor vlivu změn okolí na tuto památku. 
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Slovní popis výsledků interpretace vývoje kompoziční struktury Podzámecké zahrady a 

jejího okolí 

 
Počátky historie Podzámecké zahrady je možné sledovat již od období renesance. Tato 

zahrada byla vážně poškozena za třicetileté války a k její obnově v raně barokním duchu 
došlo za episkopátu biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Formálně 
řešená kompozice se během 18. století pozvolna měnila dle vývoje barokního myšlení. 

První olomoucký arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-Waldsee (1777–1811) 
pod vlivem osvícenských myšlenek mezi léty 1790–1800 rozšířil a proměnil zahradu 
v sentimentálně laděný park. 

Ve třicátých letech 19. století přichází do Kroměříže arcibiskup Ferdinand Maria Chotek 
(1832–1836), který spolu s architektem Antonem Archem (1793–1851) přistupuje k radikální 
proměně Podzámecké zahrady ve velkorysý krajinářský park. Po Chotkově úmrtí projekt 
realizuje jeho nástupce arcibiskup Maxmilián Sommerau-Beckh (1837–1853). Během tohoto 
období zaznamenala zahrada největší rozkvět a získala současnou rozlohu více jak 60 ha. 
 
Počátky historie zahrady (renesance)  
 
Přelom 15. a 16. stol. Založení zahrady v souvislosti s výstavbou biskupského sídla. 
16. století 1509 je u renesančního zámku uváděna “krásná zahrada vhodná pro prince 
Ludvíka“ (biskup Stanislav Thurzo 1497-1540). 
Za biskupů Viléma Prusinovského (1565-1572) a Stanislava II. Pavlovského (1579-1588) byla 
zahrada rozšířena a tvořila ji část květnice, štěpnice a zelinářská zahrada. 
1643 Město i zámecká rezidence byly obsazeny švédským vojskem, vypáleny a zpustošeny. 
 

Vznik zahrady lze dát do souvislosti s výstavbou biskupského sídla na plošině nad nivou 
řeky Moravy. Zahrada byla založena v nivě řeky a od budovy zámku byla oddělena terénním 
zlomem a mohutným příkopem. Spojení obstarával most. Zahrada se prakticky nacházela 
mimo území města za jeho fortifikačním systémem. Jednalo se o zahradu ryze soukromou 
určenou k pobytu obyvatel biskupského sídla a měla i nezanedbatelnou produkční funkci - 
zásobování kroměřížského i olomouckého biskupského dvora ovocem a zeleninou. 
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Veduta města Kroměříže 1593 
 

 
Veduta města Kroměříže 1593 
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Barokní fáze 
1664 Přichází biskup Karel II. Liechtenstein – Castelcorn (1664-1695). 
1665 Architekt Filiberto Luchese zpracoval projekt obnovy zámku a přiléhající zahrady. 
Po jeho smrti v roce 1666 pokračoval ve vedení prací a projekční přípravě Giovanni Pietro 
Tencalla (1629-1702). 
1691 V grafickém albu G. M. Vischsera a J. van den Nypoorta jsou uveřejněny rytiny 
zachycující raně barokní podobu zahrady.  
1727 Byla zahájena další, již vrcholně barokní, přestavba Podzámecké zahrady. 
 

Město Kroměříž bylo z velké části poškozeno za třicetileté války. K novému rozkvětu 
dochází v letech 1664-1700 díky biskupu Karlu II. Liechtenstein–Castelcorn. Ten nechává 
přestavět zámeckou budovu, která svou architekturou již sestupuje z říční terasy do říční nivy 
(sala terrena). Na ploše zničené renesanční zahrady je budována nová zahrada raně barokní. 
Od zámku je stále oddělena příkopem, který však má již více funkci estetikou než obranou. 
V kompozici se již více prosazuje podélná osa procházející formálně řešeným parterem 
přes vodní kanál do štěpnice a navazujících lužních porostů. Tato osa postrádá jasný 
architektonický závěr. Ve vrcholně barokní fázi mizí vodní kanál i štěpnice, které jsou 
nahrazeny formální úpravou vrcholící zahradním pavilonem tvořícím architektonický závěr 
zahrady. V sousedství parteru vznikla nová produkční zahrada. 

Zahrada se stále nachází mimo městskou zástavbu za hradbami města a je privátním 
prostorem. Je obehnána ze všech stran zdí. V její blízkosti se postupně rozvíjí předměstí 
nazývané Sladovny, navazující na tzv. Mlýnskou městskou bránu a cestu směřující 
na Olomouc a Brno. Na tomto předměstí se rozvíjí „služby“ potřebné pro hladký chod života 
na biskupském dvoře, které nelze z prostorových důvodů realizovat uvnitř hradeb 
(mincovna, mlýn, hospodářský dvůr, pivovar, stáje, vodárenská věž aj.). Na zástavbu 
předměstí navazují rozsáhlé plochy pastvin v nivě řeky patřící jak městu, tak okolním tehdy 
samostatným obcím (Štěchovice). Zahradu z větší části obklopuje volná krajina (z části 
záměrně kultivovaná do podoby pastvin, z části pravděpodobně málo člověkem využívaná a 
přetvářená podmáčená půda s lužními porosty). 
 

 
Veduta města Kroměříže z druhé poloviny 17. století  
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Just van den Nypoort, Květná zahrada v Kroměříži, 1691 
 

 
Veduta města Kroměříže z druhé poloviny 18. století  



 6 

Sentimentální zahrada 
 
1777 Biskupství olomoucké povýšeno na arcibiskupství, prvním arcibiskupem zvolen 
Antonín Theodor Colloredo–Waldsee (1777-1811). 
1791-1800 Probíhají rozsáhlé úpravy Podzámecké zahrady v sentimentálním duchu. 
1802 Josef Fischer vydal album 19 mědirytin a dvou plánů s textovou částí - Die fürstliche 
Gärten zu Kremsier, beschrieben von einem Freunde der verschönerten Natur, znázorňujících 
jednotlivé partie nově upravené zahrady. 
 

Při prováděných úpravách byla plocha zahrady zvětšena o meliorované části ležící mezi 
původním parterem a mlýnskou strouhou. Strouha se stala novou přirozenou hranicí části 
zahradního areálu, v části zůstala zachována kamenná zeď a dřevěný plot. Zahrada ztrácí 
produkční část, slouží ryze okrasným účelům. 

Došlo ke zjednodušení formální kompozice parteru, na nějž navázaly nové partie 
dělené pravidelným rastrem topolových stromořadí na drobné prostory řešené již 
v neformálním stylu. Nově založená sentimentálně laděná úprava byla vybavena množstvím 
drobných zahradních staveb (umělé ruiny, Chrám Přátelství, Čínský pavilon, Tahitský pavilon, 
poustevna, salon v hranici dříví apod.) a atrakcí. Park byl dále rozšířen o Dlouhý rybník s tzv. 
Rybářským pavilonem a selský statek s ovocným sadem, které se již nacházely za mlýnskou 
strouhou. Přístavbou tzv. Colloredovy kolonády byl zřízen další vstup do zahrady ze zámecké 
budovy a vzniká také nový vstup do zahrady za Mlýnskou bránou určený pro obyvatele 
města. 

Dochází k mohutnému rozvoji předměstí, která svou rozlohou již přesáhla zdmi 
obehnané město. Zástavba se již dostává do bezprostřední blízkosti zahrady. Především 
s předměstím Sladovny je zahrada propojena několika vstupy. Veřejná cesta pro dobytek na 
pastviny protíná vlastní zahradu a odděluje od ní nově vzniklou úpravu u Dlouhého rybníka. 
Obyvatelé města mohou alespoň dočasně využívat zahradu ke své rekreaci. Po celém obvodu 
zahrady se již nachází záměrně kultivovaná plocha pastvin, do nichž zahrada vstupuje 
systémem topolových alejí a především mohutný tok řeky a jejích ramen, který je využíván 
při komponování četných pohledů (např. odpočívadlo s pohledem na hlavní moravní most a 
příjezd do města). Zřízením objektu Dlouhého rybníka a jeho připojením k zahradě se 
v kompozici začínají uplatňovat pohledy na budovy na předměstí Sladovny. Byly to pohledy 
především na mlýn, mincovnu a pivovar. V souvislosti s plošným rozrůstáním zahrady 
dochází v této době také ke komunikační změně na předměstí. Původní hlavní komunikace 
směřujíc na Olomouc vedla původně kolem panského dvora, který byl v roce 1801 zbořen 
kvůli rozšíření zahrady. Trasování cesty bylo upraveno do současné podoby. 
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Plán města Kroměříže, 1786 
 

 
Plán Podzámecké zahrady, cca 1790 
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Plán Podzámecké zahrady, 1802 
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Krajinářská kompozice 1832 - 1850 
 
1832 Arcibiskupem olomouckým se stal Ferdinand Maria Chotek (1832-1836), jenž 
do Kroměříže povolal architekta Antona Archeho (1793-1851). Je započata krajinářská 
úprava Podzámecké zahrady. Z terasy stájí Maxova dvora se otevíral pohled na zámeckou 
budovu, kostel Sv. Mořice a Sv. Jana Křtitele a pravděpodobně i ke Kolonádě Květné zahrady. 
1834–1835 Anton Arche vypracoval studii úprav Podzámecké zahrady. Studie se zabývala 
úpravami starších partií zahrady, vymezenými mlýnskou strouhou. 
1836 Vykoupeny zbývající plochy luk a pastvin tzv. Hořenuše se záměrem rozšířit areál 
Podzámecké zahrady. 
1836 Nový arcibiskup Maxmilián Josef Sommerau-Beckh (1836-1853) pokračuje v díle 
svého předchůdce. 
1837-1850 Podzámecká zahrada byla rozšířena o tzv. Maxmiliánův park a získává dnešní 
plošné vymezení. 
1837–1840 Budována nová část parku mezi řekou Moravou a Divokým rybníkem kompozičně 
přímo svázaná se starší částí areálu před budovou zámku. 
1841–1850 Budována zadní část parku ukončená areálem Maxova dvora. 
1851 Zemřel Anton Arche. 
 

A. Arche vytvořil v Kroměříži velkolepý krajinářský komplex s architektonickou složkou 
v klasicistním stylu. Toto období je vrcholem umělecko-historického vývoje Podzámecké 
zahrady i přesto, že tyto úpravy téměř vymazaly všechny předchozí historické etapy. Zahrada 
dosáhla největšího plošného rozsahu. Byla vybavena novým architektonickým programem. 
Kromě série novostaveb (Kolonáda, Stříbrný most, Americký strážní domek, Maxův dvůr...), 
byla využita i část staveb z předcházejícího sentimentálního období vývoje zahrady. Vznikl 
prostor velkorysého měřítka s dlouhými pohledovými osami soustředěnými na několik 
významných staveb a dřevin. Součástí zahrady se staly také rozsáhlé ovocné sady a vzorové 
hospodářství pro chov hovězího dobytka. Z terasy stájí Maxova dvora se otevíral pohled na 
zámeckou budovu, kostel Sv. Mořice a Sv. Jana Křtitele a pravděpodobně i ke Kolonádě 
Květné zahrady. 

Zahrada byla přístupná veřejnosti, vznikla řada nových vstupů (k hlavnímu mostu přes 
Moravu; do „Uličky“ v obci Oskol; od olomoucké silnice). Velkou část hranice parku tvoří tok 
řeky Moravy. Mlýnský strouha se stává prvkem vnitřní struktury. Pozemky za řekou tzv. Hatě 
(Hutweide) jsou z větší části využívány k zemědělské výrobě a jsou bez zástavby. Stejně tak 
pozemky za Maxovým dvorem a ovocnými sady. Asi ¼ hranice zahrady sousedila přímo 
s městskou nebo předměstskou zástavbou. K zahradě přiléhalo předměstí Sladovny, 
samostatné obce Oskol a Bělidla. Tyto příměstské obce byly dle nového obecního řádu 
sloučeny s městem Kroměříž v roce 1849. Pohledově se i nadále v zahradě uplatňovaly 
především výše zmíněné arcibiskupské stavby na Sladovnách, ale i kostel sv. Mořice. 
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Plán Podzámecké zahrady, 1836 
 

 
Plán Podzámecké zahrady, 1850 
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Výřez z mapy II. vojenského mapování 1836-1852 
 

 
Plán města Kroměříže po připojení dříve samostatných obcí, 1850 
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Období 1850-1950 
 
60. a 70. léta 19. století Řadě staveb v zahradě je dán nový architektonický výraz, nově je 
řešena také část vegetační složky. 
1883 Vydán spisek o sortimentu dřevin pěstovaných v Podzámecké zahradě - STRUSCHKA, 
H.: Die nennenswerten Dauergewächse des fürst-erzbischöflichen Schlossgartens in Kremsier. 
Poč. 20. stol. Byla provedena regulace řeky Moravy, která negativně ovlivnila vodní poměry 
Podzámecké zahrady a drobně pozměnila její půdorys a komunikační schéma. 
1906–1916 Vybudování studní na odběr pitné vody v areálu zahrady. 
1913–1914 V Podzámecké zahradě byly ve velkém množství vysazovány jehličnany s cílem 
založit arboretum. 
1914 Začíná být budováno sportoviště na místě zasypaného úseku mlýnské strouhy. 
30. léta 20. století Zmenšena plocha ovocných sadů. 
1950 Zahrada se dostává mimo arcibiskupskou správu. 
 

Úpravy prováděné v Podzámecké zahradě v druhé polovině 19. století již neměly 
zásadní vliv na její plošné vymezení a kompoziční schéma. Došlo k úpravě prostorové 
struktury některých vegetačních prvků a zániku, doplnění, případně přestavbě části stavební 
složky kompozice. 

Regulací řeky Moravy došlo ke změně hranice zahrady směrem k Oskolu. Tudy tekoucí 
rameno řeky (tvořící přirozenou hranici zahrady) bylo zasypáno a zahrada musela být 
ohrazena plotem. Na zasypaném řečišti byla zřízena nová ulice s víceřadým stromořadím. 
Zasypána byla také podstatná část mlýnské strouhy, čímž především partie sadů ztratila 
velmi důležitý kompoziční prvek. 

Na polích za řekou v prostoru Hrubých hatí je v roce 1869 vybudován první moravský 
akciový cukrovar, následně došlo k vybudování železnice a městské plynárny, vzniká zde 
„průmyslová“ zóna města, která se uplatňuje při pohledu z okružní komunikace zahrady. 
Na polích mezi Maxovým dvorem a kopcem Barbořina je v letech 1901–1925 budován areál 
Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži a rozšiřuje se zde i zástavba rodinných domů 
podél dnešní Kojetínské ulice. Větší část zahrady začíná být obklopena zástavbou. 

V roce 1914 je část zahrady propůjčena na vybudování sportoviště klubu S.K. Kroměříž 
a pravděpodobně ve 20. letech 20. století je část ovocných sadů přiléhajících ke Kojetínské 
ulici zrušena a věnována k zástavbě rodinných domů (mapa 1935). Na leteckém snímku 
z roku 1946 je již větší část sadů přeměněna na drobná políčka. 

Zahrada jako jediný rozsáhlejší parkově upravený prostor ve městě byla hojně 
využívána k rekreaci a realizaci sportovních aktivit (bruslení, fotbal, veslování aj.). Zahrada 
měla pevnou otevírací dobu a platilo se zde vstupné. 
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Plán Podzámecké zahrady 1883 
 

 
Výřez z mapy III. vojenského mapování, 1880 
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Plán města Kroměříže, 1915 
 

 
Plán města Kroměříže, 1935 
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Období po roce 1950  
 
1950 – 1980 Maxův dvůr byl majetkově oddělen od Podzámecké zahrady, je zde zřízena 
veterinární klinika. 
Je vybudován nový přivaděč vody z řeky Moravy do zahrady jako náhrada za zasypanou 
mlýnskou strouhu. 
Na podstatné části bývalých sadů je vybudován průmyslový podnik. 
Vybudováno zázemí pro zahradníky. 
1958 Zahrada se stala nemovitou kulturní památkou. 
1995 Zahrada se stala součástí národní kulturní památky "Zámek Kroměříž s Květnou a 
Podzámeckou zahradou" ale bez areálu Maxova dvora. 
1997 Povodeň zasáhla téměř celé území Podzámecké zahrady. Přímo bylo zničeno 100 ks 
vzrostlých dřevin a dalších 100 ks vzrostlých dřevin bylo natolik poškozeno, že muselo být 
následně pokáceno.  
1998 Dne 2.12.1998 byly zahrady se zámkem v Kroměříži zapsané do Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO i s areálem Maxova dvora. 
2001 Při větrné vichřici bylo zničeno 150 ks vzrostlých stromů následně odstraněných 
z porostů parku. 
2002 – 2003 Byla provedena inventarizace dřevin v zahradě. 
2012 Došlo k výstavbě nového zahradnického zázemí a k realizaci projektu revitalizace 
vegetační složky kompozice zahrady (výsadba 320 ks dřevin, kácení 270 ks dřevin). 
 

V tomto období byl z větší části respektován a udržován dochovaný stav zahrady, i když 
došlo k dílčím zmenšením její plochy. Za kompozičně nejdůležitější změnu lze označit 
majetkové oddělení Maxova dvora, čímž se této ploše postupem času snižovala úroveň 
památkové ochrany. Bylo zde vybudováno sportovní zázemí s řadou utilitárních staveb. 
Ostatní části kompozice byly však udržovány v dobrém stavu. Po vybudování nového 
zahradnického zázemí v roce 2012 se znovu otevřely pohledy ze zahrady (z okolí Rybářského 
pavilonu) na bývalou biskupskou mincovnu a další objekty na Sladovnách. 

Dochází k prudkému nárůstu zástavby v okolí zahrady. Na protilehlém břehu řeky se již 
nachází kompaktní zástavba většinou průmyslového charakteru. Jeden z továrních komínů se 
stal velmi negativní pohledovou dominantou kompozice zahrady prakticky z jakéhokoli 
místa. 

V prostoru pod kopcem Barbořinou byl vybudován středoškolský areál, na něhož 
navázala rozsáhlá obytná zóna. Plocha zahrady se stala důležitou pěší spojnicí mezi tímto 
obytným okrskem a vlakovým a autobusovým nádražím i centrem města. 

V současné době je již zahrada zcela vklíněna mezi městskou zástavbu. Zemědělská 
půda před Maxovým dvorem však zůstává zatím nezastavěná a došlo tak k zachování 
posledního, novodobou architekturou neovlivněného, pohledu na město Kroměříž. Tato 
plocha zvýšeného zájmu je chráněna v rámci ochranného pásma Městské památkové 
rezervace Kroměříž. 
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Plán Podzámecké zahrady, součást inventarizace dřevin, 2003 
 

 
Aktuální katastrální mapa areálu  
 



 17 

 
Příklady dobových vyobrazení překrytých aktuální katastrální mapou jako podklad 
pro terénní šetření i další analýzy 
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