
 
 
Vážení občané, vážení zastupitelé, vážený pane starosto, 
 
jsem pověřen petičním  výborem Vám jistě známé výzvy „Císařovy nové (zahradní) šaty v Kroměříži, adresované 
mimo jiné zastupitelstvu města Kroměříže, abych přednesl krátké prohlášení k dění na zámku a v zahradách. Rád bych 
Vás informoval, že tuto výzvu k dnešnímu dni podepsalo přes 400 občanů, ať už v papírové podobě, nebo na internetu. 
Většina ze signatářů jsou běžní občané, nutno však podotknout, že náš laický názor podpořili lidé, jejichž kredit je 
těžko zpochybnitelný a věci rozumí : bývalí kasteláni Čermák, Dvořáček a Lukeš, restaurátor Tiziana pan Sysel, 
kurátor Národního zemědělského muzea Fencl, ale také více než  polovina zaměstnanců zámku, u kterých zvlášť 
oceňujeme jejich odvahu, kterou prokázali navzdory tlaku vedení.  
 

Potřeba  vyjádřit názor lidí, kterým není lhostejné co se v Kroměříži děje, vznikla poté, co byla nečekaně 
odvolána z funkce paní kastelánka ing. Zdenka Dokoupilová, která si během svého 25 letého působení na zámku 
získala důvěru a respekt občanů. Nebudu vás unavovat prostým výčtem akcí, které se pod vedením paní kastelánky 
v posledních letech odehrály – snad jen zmíním ty nejvýraznější z posledního roku – úspěšnou premiéru akce Knížecí 
Holdování, Výstavu Adolfa Borna, cyklus Pohádkové kroměřížské zahrady nebo Vánoce na zámku.. Čísla hovoří za 
vše - v roce 2003, v roce jejího nástupu do funkce, se konalo v zámku a zahradách 48 akcí, v loňském roce to bylo 217 
akcí…  

 
 Spolu s občany Kroměříže jsme si kladli otázku, co paní kastelánka provedla, že byla tak překvapivě 
„odejita“. Odpovědí nadřízených, jmenovitě ředitele kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu pana  
Slezáka, bylo mlžení. A tak jsme se přes nedostatečné odůvodnění jejího odvolání dostali k podivnostem kolem 
projektu tzv. Národního centra zahradní kultury. To, že nebyla paní kastelánka ochotna podepsat se pod nekvalitní 
projekt,  bylo skutečnou příčinou jejího odvolání.  
  

Jak jistě víte, město Kroměříž bylo vyzváno k podpoře projektu NCZK formou partnerské smlouvy, kterou 
máte dnes schválit, nebo odmítnout. Co se nám na projektu nelíbí, ptají se mnozí, vždyť se díky němu uskuteční 
rekonstrukce zahrad za  300 miliónů?  

 
Nelíbí se nám lhaní kolem cílů projektu. Zdaleka ne všechny peníze půjdou do rekonstrukce. Nelíbí se nám, 

že jako zastupitelé právě teď nemáte před sebou složku s nadpisem Projekt a nemůžete se podívat, co se chystá. 
Nemůže se totiž podívat nikdo z občanů, projekt nemůžeme dát k posouzení nezávislým odborníkům, žádná 
prezentace nevisí na webu. Nemáme k dispozici  rozpočet, nemůžeme posoudit dlouhodobou finanční udržitelnost 
projektu Národního centra, o které pochybují všichni oslovení odborníci.  Kromě obecných proklamací  nemáme a 
nemáte nic. 

 
 Ti, kteří projekt zpracovávali, nám v diskuzích  vyčítali, že se šíří fámy. Ano, šíří. Ale můžeme za to my? 

Kolik pravdivých a jasných informací o projektu mají občané od autorů projektu k dispozici?   
 
A tak se od Vás, zastupitelů, očekává, že dnes podepíšete bianko šek. Můžeme smlouvu města s Památkovým 

ústavem vůbec nazývat partnerskou, když  je město postaveno do nerovnoprávné role – nediskutuj, neptej se, 
nezajímej se – podepiš! Nepodepíšeš? Zahrady přijdou o 300 miliónů! Není čas. 

 
Ptáme se : proč se o konkrétním obsahu projektu dozvídáme pokoutně? Proč není projekt podroben odborné 

oponentuře? Proč byla odvolána paní kastelánka Dokoupilová, která byla pro občany Kroměříže zárukou, že projekt na 
odpovídající odborné úrovni a že přinese zahradám užitek?   

 
Máme vážné pochybnosti o práci týmu, který nyní projekt zpracovává. Přístup  NPÚ k spolupráci s městem, 

zejména po stránce informovanosti o obsahu projektu, nelze hodnotit jinak, než jako skandální pohrdání partnerem, 
potažmo občany Kroměříže.  

 
Ano, zahradám hrozí škody. Škody z neefektivního využití dotace, kdy budou peníze, které projekt přinese, 

použity na něco, co zahrady nijak zvlášť nepotřebují – třeba rekonstrukce zahradnictví. Jenže jsou naopak věci, které 
hoří! Podle dendrologického průzkumu hrozí následkem stárnutí stromů v Podzámecké zahradě do 15 let rozpad 
základní parkové kompozice. Odborníci doporučili neprodlené zahájení obnovy zeleně. S tím ovšem projekt nepočítá.  
Co dělat? Máme nechat padnout 300 miliónů, které zahrady potřebují jako sůl?  Rozhodnutí je těžké a je na vás.  
 

Žádáme vás, abyste vyvodili poučení ze situace, do které se město následkem nezodpovědného jednání NPÚ 
dostalo. Město musí být aktivním a respektovaným partnerem a pokud to tak nebude, bude lepší projekt nepodpořit.  
Jednání o projektu bez řádných podkladů je ostuda, která se nesmí opakovat.  

 
Závěrem dovolte, abych poděkoval všem občanům, kteří nás podpořili. Jsme rádi, že se nám podařilo 

rozproudit debatu a že kroměřížanům není jedno, jak se bude pečovat o umělecký skvost, který zahrady představují.  
 Děkujeme  za pozornost  

Petiční výbor: 
Plintovič, Milotová, Fencl, Sysel,  Zazula, Kreml 


