
Historické zahrady Kroměříž 2018 

 

odborná konference 

  

 „Byliny v památkách zahradního umění“ 

 

14. a 15. června 2018  

 

Květná zahrada v Kroměříži 
 

 

POŘADATELÉ 

KLUB UNESCO KROMĚŘÍŽ a 

METODICKÉ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY V KROMĚŘÍŽI  

PŘI NÁRODNÍM PAMÁTKOVÉM ÚSTAVU 

 

Poslání a cíle konference 

Prezentace impulsů a inspiračních podnětů pro zkvalitnění péče o památky 

zahradního umění, poskytnutím pozitivních příkladů  

z  oblasti odborných průzkumů historických zahrad a parků se zaměřením 

především na jejich umělecké aspekty.  

Jednotlivé příspěvky představí vývoj a pestrost typů a sortimentů trávníků, 

trvalkových a letničkových záhonů, bylinných podrostů dřevin a dalších typů a 

podob bylin v památkách zahradního umění  a jejich zasazení do evropského 

kontextu. 

 

Konference je součástí bohatého programu k příležitosti 20. výročí zápisu 

Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO a Evropského roku kulturního dědictví. 

 

 

Záštitu nad konferencí přijali 

•• prezident Českého národního komitétu ICOMOS Václav Girsa •• generální 

ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková •• starosta města 

Kroměříže Jaroslav Němec •• radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, 

církve a sport Miroslav Kašný 

 

 

Na konferenci jsou zváni 

představitelé odborné i laické zainteresované veřejnosti, majitelé a správci  

zahrad, představitelé samosprávy, státní správy, studenti vysokých a středních 

odborných škol. 

 

 



konference se koná za podpory: Ministerstva kultury České republiky, 

Zlínského kraje, města Kroměříže 

 
PROGRAM KONFERENCE  

 

ČTVRTEK 14. ČERVNA 2018 (odborné přednášky a doprovodný program)  

 

Odborné přednášky se uskuteční v přednáškovém sále ve vstupní budově Květné 

zahrady. 

 

prezence účastníků 8.30–9.30 

 

dopolední program: 9.30–13.00 

 

Zahájení konference a úvodní slovo čestných hostů  

 

Ing. Marie Straková, Ph.D. Květnaté louky – historie, autenticita, praxe 

 

Ing. Michaela Letá a Ing. Pavel Bleša, DiS. Květnaté louky a Králičí kopec v Květné 

zahradě – péče a zkušenosti 

 

přestávka na občerstvení 

 

Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. Květinové výsadby v Květné zahradě – péče a 

zkušenosti 

 

Ing. Jiří Olšan Květinové záhony zámecké zahrady v Českém Krumlově – historie a 

současnost 

 

13.00–14.30 polední přestávka 

 

odpolední program  14.30–18.00  

 

Ing. Ondřej Fous 

Příprava obnovy zahrady Karla Čapka 

 

Ing. Barbora Pilušová / doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. „Péče o květinové výsadby" 

nejen v historii 

 

Ing. Jiří Martínek, Ph.D. představení nové knihy o štěrkových záhonech – nový 

prvek i pro historické prostředí? 

 

Vysazení pamětního stromu konference v Podzámecké zahradě a komentovaná 

prohlídka vybraných částí zahrady (od 17.00 hod.) 

 



večerní program v Květné zahradě 19.30–22.00 

- projekce nového filmového dokumentu Květná zahrada rukama zahradníků (režie 

Veronika a Martin Müllerovi, 2017) 

- komentovaná prohlídka výstav Příběhy stromů a Klenoty zahradního umění  

- přátelské posezení u číše vína 

 

 

PÁTEK 15. ČERVNA 2018 (exkurze do Přerova) 

 
celodenní exkurze do přírodně krajinářského městského parku Michalov 

v Přerově (9.30 – cca 13.00) 

odborný výklad: Ing. Barbora Pilušová ze Zahradnické fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně 

 

slavnostní koncert k 20. výročí zápisu kroměřížského Arcibiskupského zámku a 

zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO / zahájení v 19.00 hod. 

ve Velkém skleníku Květné zahrady / v programu  zazní skladby autorů a 

hudebníků, kteří působili na kroměřížském zámku nebo jejichž skladby jsou uloženy 

v hudební zámecké sbírce (P. J. Vejvanovský, W. A. Mozart, L. van Beethoven) / 

účinkující: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek, sólo 

hoboj Vilém Veverka 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM  

 

Během konání konference budou probíhat ve sklenících Květné zahrady a  

v Návštěvnickém centru Arcibiskupského zámku výstavy: 

PŘÍBĚHY STROMŮ: STROMY REPUBLIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE 1918–2018 (Květná 

zahrada, Palmový skleník) 

KLENOTY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ (Květná zahrada, Velký skleník) 

ZAHRADY A ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK 20 LET NA SEZNAMU UNESCO – 

HISTORIE, SOUČASNOST (Arcibiskupský zámek, Návštěvnické centrum) 

 

Změna programu vyhrazena. 

 

 

Mediální partner konference:   

 

 

  


