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Abstrakt 

Příspěvek se zabývá obnovou oranžerie zámku v Čechách pod Kosířem, okres Prostějov, která 
je jedinou takovouto stavbou dochovanou na Prostějovsku. Oranžerie se dlouhou dobu nacházela ve 
zhoršeném technickém stavu, což bylo důvodem pro to, aby byla vedena v nelichotivém seznamu 
nejohroženějších kulturních památek. V letech 2011 - 2012 prošel objekt rozsáhlou obnovou, při níž 
mu byla částečně navrácena jeho původní funkce, doplněná o nové využití. Cílem článku je jednak 
upozornit na nezbytný metodický postup přípravy stavební obnovy historických objektů, ale také na 
některá možná úskalí vlastní realizace prací. 
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Abstract 

This contribution deals whit the orangery restoration at the castle in Čechy pod Kosířem, 
District of  Prostějov, which is only construction preserved in the area of  Prostějov. The orangery 
was in the worse technical condition for a long time, so that it was recorded in the list of the most 
endangered cultural heritage. When the construction underwent extensive restoration in 2011-2012, 
its original function was partly restored and new uses were added. 
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 1 ÚVOD 
Oranžerie je zvláštní druh skleníku nebo stavby, určené především k pěstování citrusů nebo 

jiných subtropických rostlin. Vedlejším využitím objektu je jeho používání k rozmnožování dalších 
rostlin. Odborná literatura definuje oranžerii jako budovu pro ochranu teplomilných rostlin a pro 
jejich pěstování, na zimu vytápěnou. [18]  

Oranžerie byly v našem podnebném pásmu stavěny zvláště v průběhu 18. a 19. století, a to 
nejprve při šlechtických sídlech, případně církevních institucí. Postupně se do jejich budování 
zapojila také města a další subjekty (např. vysoké školy aj.). Po roce 1945 se u nás zřetelně projevila 
nedostatečná údržba a omezení provozu oranžerií v souvislosti s vyhnáním některých vlastníků 
šlechtických sídel ze země; ještě více pak po roce 1948, kdy lhostejnost a nezájem o tyto objekty 
přispěly k jejich časté, leckdy i naprosté devastaci. V posledních letech se vztah k oranžeriím mění. 
Příčinou je zvýšený zájem o jejich poznání, což lze dokumentovat vznikem specializovaných skupin, 
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zabývajících se stavebně-historickými průzkumy (SHP) těchto objektů. [16] SHP následně slouží 
nejen jako jeden z výchozích podkladů pro jejich rehabilitaci, ale také k výměně názorů na historický 
vývoj tohoto druhu staveb. V souvislosti s obnovou oranžerií je nutno často hledat nové využití a 
náplň těchto prostor, neboť vlastní pěstitelská či uchovatelská činnost je spíše na ústupu2.  

 
Obr. 1: Klasicistní oranžerie u zámku v Raduni, okres Opava 

Pokud budeme sledovat dochované oranžerie, můžeme se v nejširší míře setkat s oranžeriemi 
barokními, klasicistními či historizujícími3, ale ani setkání s novodobými stavbami není vyloučeno, 
neboť po roce 1990 na našem území vzniklo několik zajímavých staveb, ať již z podnětu veřejných 
institucí nebo soukromníků.4  

 
Obr. 2: Zámecká oranžerie v Sychrově, okres Liberec 

                                                                                                                                                                   
2 Dne 12.7.2012 se ve vile Stiassni v Brně konal seminář o průzkumu a záchraně oranžerií na našem území. 

Zvýšenou aktivitou v této oblasti se snažíme vyrovnat svým sousedům – např. Německu, kde již čtvrt století 
existuje specializovaná společnost, zabývající se záchrannou historických oranžerii. 

3 Pro doložení rozmanitosti oranžerijní architektury jsou představeny zámecká oranžerie v Raduni (okr. Opava), 
postavená v roce 1824 - srov. [14]; dále zámecká oranžerie v Sychrově (okr. Liberec) – první zmínky o ní 
pocházejí z roku 1831, dnešní půdorysnou podobu včetně předsunuté kolonády získala na počátku padesátých 
let 19. století, mezi její návštěvníky patřili mj. císaři Ferdinand V. Dobrotivý a František Josef I.; Rozsáhlá 
oranžerie v břevnovském klášteře benediktinů v Praze pochází z 18. století.   

4 Nová oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu (obr. 4) byla postavena v letech 1997-1999 na místě 
v dřívějších dobách stojícího renesančního skleníku, dle projektu Ing. arch. Evy Jiřičné. Na obr. 5 je oranžerie 
v Čerčanech – soukromý vlastník, projekt pochází z let 2009 – 2010 z ateliéru Lennox architekti, Jindřich 
Starý, realizace 2011, srov. [1] - oranžerie Čerčany (foto P. Beneš).  
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Obr. 3: Oranžerie v břevnovském klášteře v Praze 

 
Obr. 4: Nová oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu 

 

Obr. 5: Oranžerie v Čerčanech (okr. Benešov) 
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Historické oranžerie se nacházejí v různém technickém stavu, který se dle situace a zájmů 
zhoršuje či zlepšuje. K těm, jejichž technický stav se v uplynulém období radikálně zlepšil, náleží 
také oranžerie u zámku v Čechách pod Kosířem, postavená podle projektu Ignáce Ullmanna 
v roce 1853.5  

 2 KONSTRUKCE A TECHNICKÝ STAV ORANŽERIE V ČECHÁCH 
POD KOSÍŘEM 
Oranžerii v Čechách pod Kosířem lze charakterizovat jako dvoutraktový objekt obdélníkového 

půdorysu. Celou přední část tvoří hluboký a převýšený prostor vlastní oranžerie a zadní úzký trakt 
býval zázemím, rozděleným do několika menších místností a dvou schodištěm propojených podlaží. 
Zadní severovýchodní stěna a boční severozápadní stěna přivrácená k zámku jsou plné, omítané, 
průčelí a druhá boční stěna jsou prosklené. V jihozápadní průčelní stěně je osově situován vstup 
s půlkruhovým záklenkem, zdůrazněný trojúhelníkovým atikovým štítem přesahujícím střechu. 
Po stranách průčelní stěny jsou osazeny kamenné pilíře. Ke vstupu vede krátké kamenné schodiště, 
vytvořené ze čtyř profilovaných stupňů. Průčelí oranžerie je provedeno v kombinaci režného zdiva a 
kamenných prvků. Kamenná lizéna po stranách vstupu přechází do obloučkovitého vlysu ve štítu, nad 
ním je pás s rostlinným dekorem a uprostřed štítu je situován alianční erb.6 Objekt je zastřešen 
pultovou střechou. Konstrukčně je oranžerie pojednána tak, že jsou kombinovány zděné konstrukce 
s velkými lehkými plochami prosklení. Zdivo je vyzděno z pálených cihel na vápennou maltu. 
Překlady nad historickými otvory jsou řešeny cihelnými segmentovými a rovnými záklenky. 
Vyzdívka lícové plochy rizalitu je provedena z režných pálených cihel. Stropy jsou dřevěné, 
s rákosovým podhledem a záklopem. Aby mohl být objekt v zimním období temperován a 
uskladněné rostliny chráněny před chladem, byly vyzděny dva komíny, postavené v obou koncích 
zadního traktu. Hlavy komínů byly ukončeny vysazenou římsou. Temperování napomáhal otopný 
kanál, dochovaný pod podlahou. Ta byla složena z historické cihelné dlažby novodobě překryté 
vrstvou dilatované červeně probarvené betonové mazaniny. Beton přispíval ke zvýšené vlhkosti 
zdiva. Místnosti objektu byly opatřeny omítkami s bílým nátěrem, avšak v nezjištěné době došlo 
k jejich osekání až do výše dvou metrů. Ve vysokém kamenném portálu je osazena prosklená 
dvoukřídlá litinová brána s nadsvětlíkem, která byla částečně poškozena. V jižním a jihovýchodním 
průčelí jsou osazeny vysoké prosklené stěny dřevěné konstrukce s poli členěnými svislými příčlemi, 
ztuženými vodorovnými nosníky. Horní část stěny je deštěná, s dekorativně pojímaným zavětrováním 
a nasazením střechy. Dřevěná konstrukce byla poškozena biologickými škůdci a atmosférickou 
korozí. Původní zasklení polí bylo dochováno až do roku 2002, kdy prakticky celé podlehlo útokům 
vandalů. Zděná průčelí byla opatřena omítkami, boční s novějším bílým nátěrem, zadní původní 
omítkou, zakončenou profilovanou římsou a nátěrem v zemitě okrovém tónu.  

Technický stav oranžerie byl celkově dosti neuspokojivý, na čemž mělo svůj podíl i jeho 
dlouhodobé nevyužívání. Poškozenou střechou, komíny a vysklenými otvory zatékalo do interiéru. 
Zanedbaný objekt nebyl napojen na žádné inženýrské sítě.  

                                                                                                                                                                   
5 Ignác Ullmann (23.4.1822, Praha – 17.9.1897, Příbram); vyučil se jehličkářem, studoval na pražské 

polytechnice, v letech 1842 – 1847 pak na vídeňské Akademii výtvarných umění. Dne 4.11.1856 se u sv. 
Tomáše na Malé Straně v Praze oženil se sestrou architekta Antonína Barvitia. Skleník v Čechách pod 
Kosířem byl patrně jeho první samostatnou prací – projekt byl vypracován pro rod Sylva-Taroucca; srov. [21]. 

6 K oranžerii viz [23], [17]. Kopie evidenční karty kulturní památky je uložena v příručním archivu oddělení 
památkové péče Magistrátu města Prostějova. Minimální pozornost věnoval oranžerii SHP zámku v Čechách 
pod Kosířem, ať již ve své starší nebo aktualizované verzi, také [11], [12] - uloženo v příručním archivu 
oddělení památkové péče Magistrátu města Prostějova. Mimo zmínky o vlastní existenci jí nevěnoval větší 
pozornost ani [10].          
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Obr. 6: Situační plán zámeckého parku v Čechách p. K. 

 
Obr. 7: Oranžerie v Čechách p. K. před rekonstrukcí 
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Pokud se týká využívání zbytku zámeckého areálu: v zámku dlouhou dobu sídlila Speciální 
škola internátní a v menším rozsahu se v něm nalézala i muzejní expozice s tématikou, vztahující se 
k Josefu Mánesovi a připomínající jeho zdejší pobyt. Mnohaletým správcem areálu byl Okresní úřad 
v Prostějově, který v tomto případě zastupoval vlastníka - Českou republiku. V rámci správy a 
vynakládaných finančních prostředků byla věnována pozornost spíše jen nezbytné údržbě zámku a 
parku (největší náklady si vyžádala údržba zeleně). Zámecký park byl volně přístupný návštěvníkům. 

 3 PŘÍPRAVA A VLASTNÍ REKONSTRUKCE ORANŽERIE 

Pro obnovu objektu byla již v roce 1995 zpracována studie s názvem „Zámecký areál Čechy 
pod Kosířem, oranžerie a přilehlý parter“7, nastiňující možnosti revitalizace tohoto objektu a sledující 
cíl, aby objekt sloužil jako kulturní a sociální zázemí pro návštěvníky parku a expozice Mánesovy 
síně, s potenciálním využitím pro občerstvení, pěstování a zimování vybraných oranžerijních rostlin. 
Obnovena měla být i kompoziční vazba park – oranžerie. Záměr studie zůstal nenaplněn. 

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešla správa zámeckého areálu na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM). Po odstěhování Speciální školy zůstal 
pak nevyužíván i zámek (mimo Mánesovu pamětní síň). ÚZSVM se snažil po delimitaci uvolněný 
areál převést na nějaký vhodný státní subjekt, ale v tomto směru neuspěl.  

Stav poloprázného areálu se zhoršoval, zejména pak technický stav oranžerie, proto byl věcně 
a místně příslušný orgán státní památkové péče, kterým se stal Městský úřad Prostějov, nucen vydat 
rozhodnutí o nařízení nejnutnějších prací k její záchraně. Při prosazování tohoto typu nařízení je 
nezbytné, aby byla prokazatelně naplněna skutečnost, že vlastník neudržuje památku v dobrém stavu 
a nepečuje o její zachování 8. Pokud by správní orgán rozhodnutí o opatřeních nevydal, byl by dle 
zákona zjevně nečinný a mohl by být k tomuto kroku donucen nadřízeným správním orgánem9. 
Nařízená opatření spočívala ve vypracování statického posudku, dále posudku stavu historických 
konstrukcí a průzkumu historické barevnosti jednotlivých druhů konstrukcí. [8], [6] Dle 
vypracovaného statického posudku se zmiňovaný objekt nenacházel v tak špatném stavu, jak se 
předpokládalo, ale dřevěné konstrukce byly tímto posudkem hodnoceny jako dožilé a prakticky 
všechny byly určeny k celkové výměně. ÚZSVM učinil vstřícný krok a požádal Městský úřad 
Prostějov o vydání závazného stanoviska k celkové rekonstrukci, nikoli pouze k dílčím udržovacím 
pracím nebo k nejnutnějšímu stavebnímu zabezpečení10. K zahájení prací na záchraně objektu však 
opět nedošlo, což bylo způsobeno zejména tím, že o uvolněný areál začal projevovat značný zájem 
Olomoucký kraj, kterému byl po delších jednáních zámek v Čechách pod Kosířem s celým 
příslušenstvím skutečně postoupen.  

Nový vlastník začal záhy připravovat rozsáhlý, ale značně předimenzovaný projekt obnovy 
celého areálu, v rámci něhož mělo mj. dojít k přístavbě nového a moderního křídla zámku, sloužícího 
pro hotelové účely. Projekt byl postupně redukován a upravován. V rámci předprojektových a 
projektových prací byla zpracována i podrobná inventarizace jednotlivých konstrukčních a 

                                                                                                                                                                   
7 Autory studie [22] byli Bohdan Wagner (historie vzniku, rozvoje a provozu oranžerií), Radek Pavlačka 
(zahradní řešení) a Otakar Hudeček (zaměření). Uloženo v příručním archivu Oddělení památkové péče 
stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.  
8 Srov. ust. § 9 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění: „Vlastník kulturní památky 
je povinen na vlastní náklady pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, 
poškozením, znehodnocením nebo odcizením…“ a ust. § 10 odst. 1 „Neplní-li vlastník kulturní památky 
povinnosti uvedené v § 9, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí o opatřeních, která je 
vlastník kulturní památky učinit, a zároveň určí lhůtu, v níž je vlastník kulturní památky tato opatření 
vykonat…“   
9 Srov. ust. § 80 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.  
10 V souladu s ust. § 14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 
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historických prvků. [7] Zpracování důkladné inventarizace prvků je obecně jednou ze základních 
podmínek pro přípravu a povolení obnovy historických objektů z hlediska zájmů státní památkové 
péče, neboť umožňuje kontrolu odstrojených prvků, tj. zachování autentických součástí stavby, a 
v případě nutnosti jejich náhrady je velmi dobrým podkladem pro zhotovení nezbytných replik. Je 
tedy zapotřebí k této fázi přípravy obnovy historického objektu přistupovat velmi zodpovědně tak, 
aby výsledný elaborát byl dostatečně podrobný a přesný11. Požadavek na vypracování inventarizace 
historických hodnotných a autentických prvků bývá ze strany vlastníků historických objektů často 
akceptován jen se značnou nevolí, zvláště proto, že se domnívají, že se jedná o zdržování a zbytečné 
vícenáklady. V celkovém rozpočtu obnovy se většinou jedná o nepříliš vysokou částku, která je 
zhodnocena skutečností, že je dobře znám stav jednotlivých prvků, tudíž by nemělo docházet k jejich 
nadměrné výměně, což zpětně znamená úsporu finančních prostředků. [15] 

Při přípravných pracích došlo také k projevům velmi rozdílného posuzování stavu krovových 
konstrukcí. Zatímco posudek „Zámek Čechy pod Kosířem, oprava dřevěných konstrukcí oranžerie“ 
hovořil o nutnosti výměny všech prvků, názor z roku 2011 spíše připouštěl menší rozsah výměn. 
Při vlastní realizaci byla nakonec zachována přibližně třetina dřevěných historických prvků, zbytek 
byl nahrazen replikami12. K částečnému uchování historického materiálu došlo i při výměně nosných 
dřevěných prvků. Důraz byl kladen také na uchování původních kovových prvků, které měly být 
repasovány, avšak tam, kde by byl prvek neuchovatelný mohl být nahrazen novým, avšak 
materiálově a rozměrově shodným s originálem. Pro konečný výraz stavby byla velmi důležitou 
otázkou podoba nového zasklení, neboť tento prvek má zásadní vliv na pohledové vnímání objektu. 
I když původní záměr navrhoval, že zasklení musí být realizováno původním způsobem a shodným 
sklem, jaké bylo na skleníku použito v minulosti (40. léta 19. stol.), takovýto postup nelze uplatnit, 
neboť technologie výroby skla je dnes odlišná, než byla v předminulém století. Celý proces 
zasklívání pak musel být realizován tak, že shodné jsou velikosti jednotlivých kusů skel, jejich 
tloušťka a způsob osazení, přičemž zasklívání muselo být provedeno s použitím sklářského tmelu, 
nikoli novodobého silikonového těsnění, jak bývá nyní obecně prosazováno.  

Rozvody inženýrských sítí potřebné pro využití oranžerie byly pohledově uschovány. Prostory 
upravované pro nový provoz a neuplatňující se pohledově navenek byly osazeny novými soudobými 
prvky (např. prostory WC).   

Nedílnou součástí komplexní obnovy byla i finální podoba nátěrů historických konstrukcí. 
Jak již bylo uvedeno výše, byl v roce 2005 zpracován průzkum barevnosti, jehož nejdůležitějšími 
výsledky byla zjištění, že vápenné omítky s ličkami v barevných vrstvách jsou v provedení od jemně 
okrové po bílou, na litinové bráně se nacházejí nátěry v tmavě zeleném a střednězeleném odstínu, a to 
fermežovou barvou, na dřevěných konstrukcích pak nátěr v odstínu červeného okru ve střední 
intenzitě, taktéž fermežovou barvou. V roce 2012 nechal investor vypracovat nový a podrobnější 
průzkum barevnosti, neboť předchozí průzkum nemohl postihnout všechny konstrukce, protože 
značná část z nich byla tehdy nepřístupná. Po postavení lešení a provedení sond dospěl restaurátor 
k závěru, že vlastní dekor a vyžlebení hran by měly být realizovány ve světlejší červené olejové 
barvě, případně lze šablonový dekor zvýraznit tmavě zelenou olejovou barvou. Kontrolní 
restaurátorský průzkum byl proveden i u litinové brány s výsledkem, že pod dvěma vrstvami zvětralé 
sekundární barevnosti byla nalezena vrstva č. 3, na sytě zelené vrstvě se nachází původní olejová 
vrstva č. 1 ve velmi sytém a tmavém modrozeleném odstínu (lněný olej). [8], [19], [20] 
Při vzájemném porovnání výsledků obou průzkumů (2005 a 2012) se vynořila klasická otázka 
vztahující se ke konečné barevnosti: „K jaké barevné vrstvě se přiklonit?“ Tuto otázku musí 
projektanti, vlastníci staveb i pracovníci památkové péči řešit u řady historických staveb. Ve 
sledovaném případu bylo rozhodování usnadněno tím, že zbytky historických barevných vrstev měly 
zůstat nadále pod novým nátěrem, a tudíž uchovány pro možné pozdější kontrolní ověřování 

                                                                                                                                                                   
11 Při provádění inventarizace klade značné nároky na schopnosti a znalosti zhotovitele. [9] 
12 Srov. [13]. Realizace prací společnost Navrátil, Prostějov, 2011/2012. 
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v budoucnosti. Z restaurátorských průzkumů je zřejmé, že na bráně byl nejdříve použit tmavý odstín 
a po určité době pak došlo k přetření prvků do méně sytého tónu, který zřejmě lépe odpovídal 
dobovému cítění i celkovému propojení oranžerie s okolním prostředím. Po dlouhých úvahách byl 
vybrán návrat k nejstaršímu barevnému řešení, čímž ovšem není řečeno, že by pozdější bylo 
kvalitativně horší. V tomto případě byly dodrženy všechny principy památkové péče a výsledný 
verdikt je pouze věcí názoru.  

Barevným nátěrem byl uzavřen celkový proces obnovy oranžerie, která má sloužit jednak pro 
uchování subtropických rostlin v chladném období, ale také přes letní období jako kavárna pro 
návštěvníky parku a muzejní expozice. 

 4 ZÁVĚR 

Článek chtěl na příkladu konkrétní obnovy drobné historické stavby poukázat na úskalí, která 
jsou s tímto procesem spojena a která jsou často (a to již od doby přípravy projektové dokumentace) 
opomíjena nejen ze strany projektantů, ale také vlastníků kulturních památek a realizátorů prací. 
K naplnění předpokladu dobrého výsledku obnovy každé kulturní památky přispívá důkladná 
příprava podkladů pro vlastní projektovou dokumentaci, k nimž náleží vždy mimo jiné podrobné 
zaměření objektu a následně zpracování potřebných detailních průzkumů a odpovídajících posudků 
(např. barevnosti, technického stavu historických konstrukcí, restaurátorských průzkumů aj.). Taktéž 
je nezbytné, aby před procesem obnovy včas proběhla inventarizace všech historických prvků. 
Vhodným krokem je dále zpracování stavebně-historického průzkumu, ať již ve standardním rozsahu 
nebo pouze v omezené verzi pro některou konkrétní část stavby. Aby měl vlastník jistotu, že náklady 
vynaložené na vypracování projektové dokumentace nebudou investovány neúčelně, může si u věcně 
a místně příslušného orgánu státní památkové péče předem vyžádat závazné stanovisko k záměru, 
v němž pak budou obsaženy všechny požadavky, kladené na vlastníka v souvislosti s přípravou 
konkrétní obnovy, dle nichž může následně zpracovávat další stupně projektové dokumentace, čímž 
se celý proces přípravy obnovy také značně urychlí. Přestože většina vlastníků památek a investorů je 
přesvědčena, že každý další stupeň dokumentace (resp. schvalování), který na první pohled není 
z hlediska dodržení nutných předpisů nezbytný, celou obnovu pouze prodražuje a zpomaluje, v praxi 
je tomu většinou právě naopak. Přípravné stupně dokumentace a průzkumy sice mohou na první 
pohled znamenat určité zdržení a zvýšení počátečních nákladů, ale jejich provedení zabraňuje 
realizaci zbytečných prací, investicím nadbytečných nákladů, které bez předchozího detailního 
ohledání vypadaly jako nezbytné, a v neposlední řadě zabraňuje také tomu, aby výsledná obnova byla 
v rozporu s veřejným zájmem – tedy zájmy státní památkové péče na ochraně a zachování kulturního 
dědictví. Úspěch zamýšlené akce urychluje také akceptování zákonného požadavku, že „Přípravnou a 
projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky …vlastník kulturní památky nebo 
projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče…“. V rámci 
projednání si lze ujasnit i možnosti užití novodobých materiálů a připuštění vlastní invence 
projektanta ve vztahu k zájmům státní památkové péče a je nutno zdůraznit, že odborná pomoc 
organizace státní památkové péče (Národního památkového ústavu) je pro vlastníky památek 
bezplatná13. 

Výše uvedené postupy byly při obnově oranžerie v Čechách pod Kosířem splněny a dnes lze 
konstatovat, že konečný výsledek obnovy je velmi uspokojivý. 

                                                                                                                                                                   
13 Ust. § 14 odst. 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. V oblasti prezentace vlastní 
invence projektanta se lze v praxi velmi často setkat s malou ochotou zhotovitele dokumentace obhajovat své 
názory, neboť pokud vypracuje projekt, a má tedy konkrétní představy o výsledku prací, musí být schopen a chtít 
tyto představy také hájit, i když samozřejmě výsledek následné diskuse a správního řízení může být od původní 
představy do určité míry odlišný. 
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Obr. 8: Oranžerie v Čechách p. K. po rekonstrukci 
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