
 
 
 
 
 
 
Vážená paní Ing. arch. Naděžda Goryczková                                      V Kroměříži13.XI.2014                                                                                                                                              
Generální ředitelka Národního památkového ústavu 
 
Vážená paní generální ředitelko, 
     obracíme se na Vás jménem Klubu UNESCO Kroměříž s požadavkem na změnu nově 
stanoveného vstupného do Květné zahrady v Kroměříži. Výše vstupného vytváří 
nepřiměřenou hranici dostupnosti návštěvy zahrady pro seniory, studenty a děti zejména 
z Kroměříže. 

      Začátkem září byla dokončena realizační fáze projektu NCZK a měli jsme možnost těšit se 
z obnovených částí Květné zahrady. Klub UNESCO projekt podporoval i jako člen Rady 
projektu, neboť jej považujeme za významnou příležitost jak pro obě zahrady a zámek, tak i 
občany města a okolí. Není pochybnosti, že především díky jejich zápisu na seznam 
světového dědictví UNESCO, byl projekt NCZK  vybrán k realizaci včetně významné 
finanční podpory. Připomínáme, že zápis inicioval a významně se na něm podílel Klub 
UNESCO společně s představiteli města a Okresního úřadu.  S úctou pamatujeme na 
uměnímilovné olomoucké biskupy a arcibiskupy, kteří zahrady a zámek budovali, ale nelze 
zapomínat ani na občany města a okolí, kteří je jich plány po staletí realizovali a uchovali tak, 
že si zasloužily nejvyššího ocenění UNESCO. V době nedávné byly z rozpočtu OkÚ i města 
vynaloženy významné finanční prostředky (nová okna, fasáda, střecha zámku, cesty 
v Podzámecké zahradě, Biskupská mincovna, tzv. americký domek…) V souladu s posláním i 
činností Klubu UNESCO cítíme povinnost na probíhající petici za snížení vstupného do 
Květné zahrady reagovat, a to i z pohledu vztahu město, občané, Klub UNESCO a vedení 
zámku. Bohužel prvním výrazným počinem po zářijové slavnosti bylo skokové navýšení 
vstupného (pro seniory a mládež o 100%). Jsme přesvědčeni, že by měl být zvažován rozdíl 
mezi návštěvou Květné zahrady občany Kroměříže a okolí, kteří sem byli zvyklí přicházet ne 
za turistickou atrakcí, ale potěšit se krásným prostředím zahrady, sledovat ji v průběhu 
proměn během roku, právě takové užívání zahrad považujeme za přirozené a adekvátní.  
     Nově stanovené vstupné považujeme za neuvážené a necitlivé, jak se ukazuje z výrazné 
podpory výše uvedené petice (k 13.XI.2014 přes 1800 podpisů). Jsme přesvědčeni, že 
v zájmu spolupráce i vzájemné podpory měla tomuto, jak je zřejmé kontroverznímu kroku 
předcházet informace, hledání kompromisu mezi těmi co vstupné stanovili a představiteli 
města a myslíme si i Klubem UNESCO. Domníváme se, že nebyla dostatečně zvážena 
sounáležitost, historická provázanost života obyvatel města a okolí se zámkem a zahradami.  
Naše zkušenost téměř 25 let spolupráce s představiteli zámku nás vede k přesvědčení o 
oboustranné potřebě i přínosu.  
     Obracíme se proto na vás, vážená paní generální ředitelko, a doufáme ve vaše přispění 
k přijatelnému řešení, neboť nejde jen o vstupné, ale i o potřebu přirozeného a nepochybně 
obohacující soužití památek a obyvatel daného místa. 
 
 
                                                                                             Výbor Klubu UNESCO Kroměříž 
                                                                                           předsedkyně MUDr. Eva Nováková 
 
Příloha: petiční arch 


