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Oranžerie a skleníky na hradě Veveří 

Petra Dohnalová – Jana Malaníková 

V roce 2018 byl proveden stavebně-historický prů-
zkum oranžerie a skleníku na hradě Veveří (okr. Brno-
město), jež byly v témže roce vzhledem k havarijnímu stavu 
zařazeny na seznam nejohroženějších památek. Hrad Veve-
ří se nachází na skalním ostrohu mezi tokem říčky Veverky 
a údolím Svratky, zatopeným Brněnskou přehradou. Celý 
hradní areál je rozložen na úzkém návrší v podélné dispozi-
ci charakterizované aditivním uspořádáním jednotlivých 
hradních celků. Na hrotu ostrožny se rozkládá komplex 
budov vnitřního hradu, oddělený od předhradí příkopem. 
Rozlehlé předhradí zaujímá plochu před šíjovým příkopem 
na západ od hradu a propojuje hrad s předsunutým bolver-
kem, jenž tvoří v podstatě samostatný předsunutý hrad. Má 
zhruba trojúhelníkový tvar a zalomená čelní strana bolverku 
je v předpolí zesílena dvěma oblými a dvěma hranolovými 
věžemi a příkopem (původně zdvojeným) o šířce 20 metrů. 
Vstup vede přes dnes zasypaný příkop, dále bránou 
v severní věži do příhrádku a z přihrádku pak věžovitou 
bránou s lomeným portálem na předhradí. Na jihovýchodní 
straně předhradí vystupuje z kompaktní dispozice další 
branské stavení na cestě z údolí říčky Veverky. Budova 
jižní brány je nejníže položeným objektem v rámci hradní-
ho areálu a západním nárožím přiléhá k hradbě. Objekt je 
situován na hraně svažitého terénu, ohraničeného 
z jihovýchodu terénní terasou, na níž jsou vystavěny skleník 
a oranžerie. K jihozápadní straně brány ústí strmá přístupo-
vá cesta procházející branou a vedoucí na most k hradnímu 
jádru. 

Oranžerii a skleníkům, jakož i parkovým úpravám, 
není na rozdíl od samotného hradu v literatuře věnována 
přílišná pozornost. Zmínku o sklenících najdeme 
v rozsáhlém díle Karla Eichlera z roku 1891 „U dolní brá-
ny, vně hradu, vystaveny sklenníky, teplý a chladný, aby 
dodávaly kvítí a keře pro okrasu velikého nádvoří v před-
hradí v park proměněného, jež znenáhla stoupající lze s 
bytu vrchnosti dobře přehlédnouti, jakož i pro park dole v 
údolí.“ A dále „Na vyšší straně planiny dala kněžna Helena 
Ypsilanti asi r. 1875–1877 založiti park s procházkami, 
kteroužto práci kníže Řehoř sám s velkou pozorností stopo-
val a téměř řídil, naléhaje na to, aby cesty i trávníky znenáh-
la a zvolna jen stoupaly na skálu, s níž bylo lze přehlédnouti 
velebné okolí, rybníky, planinu, Švarcavu a dále zámek i 
okolní lesnaté příkré stráně. Bylo třeba místy rozebrati 
skály, jinde klásti kamenné základy k cestám, navážeti pod 
trávníky a k umělým skupinám stromoví a křovin prsť, 
prokopati dlouhou rýhu na živý plot, zkrátka povrch země 
tu téměř úplně přeházen byl na 2–3 stopy hluboko, to jest až 
do skalnatého základu.“1  

Z uvedeného textu vyplývá, že před rokem 1891 bylo 
na hradě více skleníků, což je dále potvrzeno: „Na úpravu a 
zařízení hradu vnitřní i vnější, na vozní cesty, na park, na 
stezky a procházky po lesích, na rybníky pod zámkem a 
vůbec na vše, co mohlo zvýšiti jeho krásu, malebnosť a 

                                                           
1 Eichler, K.: Paměti panství veverského. Brno 1891, s. 2–3. 

pohodlí, nešetřila peněz; vystavěla mimo jiné i dva náklad-
né sklenníky.“ 

Stručné zmínky o sklenících a parku se objevují 
ve vlastivědné literatuře z konce 19. a první poloviny 20. 
století.2 V Pasportizaci památkových objektů Státní hrad 
Veveří autorů Františka Kašičky a kolektiv je stručný popis 
skleníků a dále je uvedeno, že přičiněním kněžny Heleny 
Ypsilanty byly na nově zřízené terase pod jižní bránou 
vystavěny skleníky, které svým gotizujícím výrazem patří 
k romantické slohové vlně kolem poloviny 19. století.3 
Lubomír Konečný zmiňuje skleníky vystavěné v empírově 
romantickém novogotickém duchu.4  

Stavebně-historický průzkum Hrad Veveří I. etapa 
autorů Petr Kroupa a kolektiv řadí terasu s oranžerií a skle-
níkem do druhé poloviny 19. století,5 a shodně jako staveb-
níka uvádí Helenu, kněžnu Ypsilanty i další literatura.6 
Michal Konečný ve svém elaborátu považuje skleník 
v neogotických formách za jeden z mála počinů romantické 
přestavby hradního areálu plánované princem Gustavem 
Vasou ve 30. letech 19. století.7 

Nejstarší zmínka o skleníku8 v areálu hradu Veveří 
nalezená v archivních materiálech, pochází z 27. března 
roku 1836. Folio, jenž zaznamenává opravu 80 kusů 
skleněných tabulí pařeništních oken (zatmelených a 
vsazených) a 14 kusů skleněných tabulí (zatmelených a 
vsazených),9 je součástí souboru dochovaných účtů 
Velkostatku Veveří. Výstavbu skleníku (skleníků) lze 
přisuzovat Johannovi svobodnému pánu Mundy,10 který byl 
majitelem panství do roku 1830, případně dalšímu pánu na 
Veveří, princi Gustavu Vasovi, který panství roku 1830 
koupil za 620 000 zlatých konvenční rakouské měny.11 

Existenci skleníku (skleníků) lze s nejvyšší mírou 
pravděpodobnosti vyloučit před rokem 1820, ze kterého je 
dochován Odhad panství Veveří, jehož vlastníkem byl v té 
době Johann svobodný pán Mundy.12 Odhad zachoval 
podrobný popis panství i areálu hradu a v části, jež se 
zmiňuje o zahradách, není stavba skleníku uvedena, stejně 

                                                           
2 Škára, J.: Hrad Veveří a Veverská Bítýška. Brno 1923, s. 1–5.  
3 Kašička a kol.: Pasportizace památkových objektů Státní hrad 
Veveří. Praha 1966, s. 47 a 77, strojopis, uloženo v Archivu map a 
plánů NPÚ ÚOP v Brně. 
4 Kuča, K.: Památky Brna. Brno 1989, s. 35. 
5 Kroupa P.: Hrad Veveří. Stavebně historický průzkum I. etapa. 
PÚ v Brně 1999. Nepublikovaný rukopis, uloženo NPÚ ÚOP 
v Brně.  
6 Flodrová, M.: Hrad Veveří vypráví, Brno 2002, s. 60–61. 
7 Konečný M.: Průvodce hradem Veveří. Kroměříž 2016, s. 57. 
8 Nejednoznačnost určení množství skleníků vyplývá z nedo-
držování uvádění správného tvaru množného čísla německého 
slova Glashaus v dochovaných účtech. 
9MZA fond F 219, karton 201, fol 406. 
10 Johann von Mundy zdědil panství po svém otci Vilému svobod-
ném pánu Mundy, Zemřel r. 1805, v době nezletilosti svých dětí a 
svého dědice nejstaršího syna. 
11 MZA fond A 3, kniha 288. 
12 MZA fond C 14, kniha 133. 
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tak v ani v o dva roky mladším, dosud nejrozsáhlejším 
nalezeném popisu panství, který byl vyhotoven při převzetí 
správy majetku z rukou správce do vlastních rukou již 
zletilého majitele Johanna svobodného pána Mundy.13 
Skleníky a pařeniště byly dle dochovaných a 
prozkoumaných archivních pramenů vystavěny patrně 
v rozmezí let 1820–1836. 

Dle informací, které se dochovaly o majetkových 
poměrech Johanna von Mundy před prodejem panství, je 
pravděpodobnější, že stavby vznikly až za dalšího vlastníka 
v první polovině 30. let 19. století. Johann svobodný pán 
Mundy se potýkal s finančními těžkostmi, které řešil 
prodejem části panství roku 1821 (prodej panství Tišnov) a 
nakonec i prodejem panství Veveří roku 1830.14  

Z 30. let 19. se v archivních materiálech dochovala 
zpráva o vytápění skleníku (minimálně v zimních 
měsících), jak dokládají účty za palivové dřevo z roku 
1838.15 Více dokladů o existenci skleníků se zachovalo až 
z roku 1859 např. seznam výdajů, jež zaznamenává i platby 
za udržování květinové zahrady a skleníků (Glashaüser), 
výdaje za práci nádeníků na pařeništi v množírně 
(Treibhaus)16 a ve skleníku (Glashaus).17 Ani jeden pramen 
však neuvádí přesnou polohu skleníku, množírny ani 
pařeniště v hradním areálu nebo v panských zahradách. 

První informace o poloze skleníku pochází až 
z náčrtku (plánku) z roku 1875.18 Tento plánek byl součástí 
pojistné smlouvy, která měla pravděpodobně zajistit 
náhradu škod způsobených požárem. Skleník je 
zaznamenán před jižní bránou a je označen číslem XIV, ale 
v samotném textu popisu jednotlivých součástí hradního 
areálu je pasáž věnována skleníku přeškrtnuta tužkou. Tato 
skutečnost naznačuje vyjmutí skleníku z pojištění a 
pochybnosti o funkčnosti skleníku v daném roce. Poškození 
a případně i zánik skleníku rovněž nepřímo naznačují 
zprávy o průtržích mračen během letních měsíců let 1872 a 
1873, kdy se následně rozvodnil potok Veverka a poničil 
park, zahrady, cestu i rokli. Podmáčení zapříčinilo sesuvy 
půdy, v důsledku kterých byly místními obyvateli učiněny 
archeologické nálezy, o kterých informuje ve své zprávě 
z roku 1879 M. Trapp.19  

Podstatné informace o dnešních sklenících se 
dochovaly v účtech z roku 1875 a v Hlavní knize důchodu 

                                                           
13  Beschreibung und Erhebung des Zustande der gesamten auf der 
Herrschaft Eichhorn befindlichen Obrigkeitlichen Wohn, Wirth-
schafts und Patronats Gebäuden, Stiegen, und Mühlwehren, wel-
che der Obrigkeit zu unterhalten obliegen MZA fond C 9, karton 
359, sign 14, č. 229/V.  
14 Viz Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii. 
Dostupné na: http://novanobilitas.eu/rod/mundy. 
15 MZA fond F 219, kniha 164 (účty za leden). 
16 Lze překládat jak skleník, tak množírnu; níže je pak uvedeno 
pojmenování Treib-Gewächshaus, kdy německý pojem Ge-
wächshaus je opět jiným výrazem pro skleník. 
17 MZA fond F 219, karton 203, např. f. 242 (Ausgabs hauptbuche 
des Jahres 1861/2). V účtech z 60. let 19. století se objevu-
je správná podoba slova Glashaus v množném čísle – Glashäuser. 
18 MZA fond F 219, karton 204, f. 410 (text), f. 411 (plánek). 
19 Trapp M.: Funde in Mähren. In: Mittheilungen der K. K. Cen-
tral-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und 
Historischen Denkmale. Wien 1879, s. CV-CX. 

(vydání) z roku 1876.20 Jak ukazují dochované účty, jednání 
o stavbě skleníku a množírny započalo již před rokem 1875, 
neboť na začátku roku, v únoru roku 1875 byl zaplacen účet 
sklářské a natěračské firmě ve Vídni. Lze předpokládat, že 
autorem návrhu skleníku a množírny byl vídeňský architekt, 
jehož jméno bohužel zjištěné prameny neuvádějí. Velké 
množství jednotlivých dílů, jak kamenných, tak železných a 
skleněných bylo dováženo z Vídně prostřednictvím 
železnice a povozů (zajišťoval pan Pschikal z Hvozdce). 
Materiál se začal dovážet již v březnu roku 1876 a 
s dovozem se pokračovalo do září téhož roku. Ostatní 
materiál např. písek a cement se dovážel z Brna, nebo byl 
zajištěn z majetku panství (např. dřevo). Na stavbě skleníku 
a množírny se podíleli jak profesionálové z Vídně,21 tak 
místní firma stavebního mistra Eduarda Svobody, místní 
kovář Malina a poddaní.22 

Stavba skleníku a množírny vznikla v době, kdy 
panství de facto vlastnila Helena Ypsilanti, rozená 
svobodná paní Sina,23 ale o panství se jejím jménem staral 
do roku 1876 Helenin otec Simon Georg svobodný pán 
Sina. Lze předpokládat, že na rozhodnutí o postavení 
nového skleníku a množírny se Helena sama podílela, 
protože v účetní knize z roku 1876 je zachována poznámka 
o rozhodnutí platby výdajů na stavbu skleníku a množírny 
ze soukromého majetku kněžny.24 Helena i její manžel se 
během své správy Veveří starali nejen o hrad, ale 
poskytovali významné částky také na úpravu okolí hradu, 
zahrad a parku.25  

Záznamy o existenci skleníků jsou dochovány jak 
v účtech z období správy Heleny Ypsilanti, tak i u dalšího 
majitele, barona Morize Hirsch-Gereuth, který roku 1881 
koupil panství za 912 000 zlatých. Ve většině případů se 
jedná o záznamy účtů týkajících se oprav skleníků, nákupu 
květináčů, zaplacení práce ve skleníku apod. Po smrti 
barona roku 1896 se majitelkou panství stala jeho manželka 
Clara26 a následně její adoptivní syn baron Moriz Arnold 
Deforest - Bischofsheim.27  

Z období posledních dvou soukromých majitelů 
panství Veveří se mnoho archivních materiálů nedochovalo. 
Více se dovídáme až po roce 1925, kdy se novým 
majitelem hradu Veveří stala Československá republika. Ve 
30. letech se v archivních materiálech objevují zmínky 
týkající se skleníků, především v účtech a zprávách o 
stavebních záležitostech. Z pramenů se lze dovědět o 

                                                           
20 Viz Archivní přílohy. 
21 Bylo jim placeno ubytování u Fz. Humplíka. 
22 Byla vyplácena denní mzda za práci a mzda za pomocné práce. 
23 Helena obdržela panství na základě odkazu svého děda Georga 
Simona svobodného pána von Sina, který zemřel roku 1857. MZA 
fond A3 kniha 559 fol. 104. (Sina koupil panství v r. 1844 viz 
MZA fond A3 kniha 292) 
24 Titul kněžny získala Helena po svatbě s Gregorem knížetem 
Ypsilantim. MZA fond A3 kniha 559 fol. 104. 
25 Z dochovaných účtů vyplývá, že manželé Ypsilanti investovali 
do úprav okolí hradu (skleníků, parku a zahrad) vlastní soukromé 
prostředky, u nichž nebylo obvyklé, aby byly použity na tyto 
úpravy. 
26 Clara Baronin Hirsch auf Gereuth geboren Bischofsheim. 
27 MZA Fond C 11, karton 209. 
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existenci skleníků,28 jejich užívání (platby za práci ve 
skleníku a čištění skleníků, za nákup semen, hnoje a platba 
za palivové dřevo)29 a o opravách, např.: Výkaz z 20. 
listopadu roku 1932 informuje o provedení oprav na hradě 
Veveří, při nichž byly opraveny omítky okolo skleníku, 
oprava tarasu pod skleníkem a dehtový papír na opravu 
střechy skleníku.30 Roku 1936 pak byly opravovány okna 
skleníků, opravu provedl Josef Vrasťák z Rosic za 135 
Kč.31 Z roku 1939 je dochována také krátká poznámka o 
provedení „důkladné opravy skleníků“,32 v době kdy se 
opravoval celý areál hradu. 

V průběhu 2. světové války byl vyhotoven podrobný 
technický popis hradu Veveří,33 který obsahuje také popis 
tří skleníků (velkého skleníku I., skleníku II. a skleníku III.). 
Všechny skleníky jsou popsány jako v dobrém nebo 
zachovalém stavu a lze předpokládat jejich využití i v této 
době, a to až do samotného závěru války, kdy byl hrad 
Veveří zasažen dělostřeleckou palbou a poškození skleníků 
je následně uvedeno v soupisu válečných škod. V soupisu 
z roku 1945 jsou všechny skleníky označeny jako velmi 
poškozené a jejich oprava je vyčíslena na 39 000 korun.34 
V roce 1946 byly v areálu hradu provedeny rozsáhlé 
opravy. Oranžerie již obnovena nebyla, došlo jen 
k opravám skleníků, a to k přestřešení otopné části a 
zasklení. Větší skleník byl využíván ještě v 80. letech 20. 
století, menší skleník, v té době již v havarijním stavu byl 
zbořen při sanaci opěrných zdí v roce 1978. 

Oranžerie je spolu se skleníkem situována na terase 
při hraně ostrohu, vymezené opěrnou zdí, navazující na 
jižní bránu a lemující přístupovou cestu. Podlouhlá úzká 
terasa při jihovýchodní straně jižní brány pokračuje podél 
přístupové cesty v délce přibližně dvojnásobku délky jižní 
brány. Terasa vyrovnává rozdíl mezi strmě se svažujícím 
terénem a budovou brány a tvoří základ pro stavbu skleníku 
a oranžerie.  

Vnější zdivo opěrné zdi terasy je kamenné, zděné na 
skarp a vyztužené nárožním pilířem z cihelného zdiva na 
jihozápadní straně. Korunu zdi tvoří masivní vyložená 
římsa. Líc zdiva je vyspárován rozetřenou cementovou 
maltou, severozápadní část zdi s navazujícím zalamovaným 
schodištěm, je nově vyzděna. Povrch terasy je zatravněný. 
V západním koutu terasy se nachází fragment cihelného 
zdiva s kamennou helmicí, stejně tak při jihozápadní straně 

                                                           
28 Skleníky jsou zaznamenány v soupisu inventáře z r. 1927. Jedná 
se však pravděpodobně o kopii, jejíž záznam byl zápisy tužkou 
upravován i v r. 1934. MZA F 303, karton 94, inv. č. 400 Hlavní 
inventář zámku Veveří, kniha 10. září 1927; s. 400; V inventáři 
není uvedeno, o jaký počet skleníků se jedná. Pozornost je zamě-
řena na vybavení skleníků nikoliv na jejich stav nebo popis, O 
úpravách inventáře viz MZA fond F 2108, karton 45, inv. č. 96, f. 
56 
29 Údaje se týkají jak let 30. tak počátku 40. let. Např. MZA fond F 
303, karton 68, inv. č. 253, f. 67; MZA fond F 303, karton 67, inv. 
č. 250, s. 52, 124, 126, 210. 
30 MZA fond F 303, karton 89, f. 100. 
31 MZA fond F 303, karton 89, f. 187. 
32 MZA fond F 303, karton 68, inv. č. 253, fol. 25. 
33 MZA fond F 108, karton 317, inv. č. 263, sign, 104 A8 
34 MZA fond F 303, karton 140, inv. č. 613, f. 28; formulář výkazu 
škod f. 213. 

pilíře oranžerie, toto zdivo náleželo menšímu, dnes zboře-
nému skleníku.  

Oranžerie obdélného půdorysu je přistavěna 
k jihovýchodní zdi jižní brány. Objekt je tvořen pilíři 
spojenými horizontálními ocelovými překlady a průvlaky 
napojenými na jihovýchodní stěnu jižní brány. Jihozápadní, 
jihovýchodní a severovýchodní strany disponují 
architektonicky pojednanými zděnými průčelími. Průčelí 
člení nárožní pilíře nesoucí vysoký architektonicky členěný 
architráv, sevřený horní a dolní římsou. Pilíře ukončuje 
římsa, nad níž je vztyčena atika traktovaná pilířovými 
nástavci spodních nosných pilířů do jednotlivých polí. Pilíře 
i pole atiky člení vpadliny, v nichž se nachází reliéfní 
gotizující ornament (kružby, rozety). Pilíře završují 
kamenné helmice zdobené reliéfními jeptiškami s kružbami 
a ukončené kamennými kytkami. Střední pilíře 
jihovýchodního průčelí flankující vstup jsou doplněny 
polosloupy s korintskými hlavicemi nesoucími vysokou 
profilovanou římsu a hranolové pilíře v úrovni architrávu. 
Původně prosklené velké pravoúhlé otvory stěn mají výplně 
tvořené železnými konstrukcemi tvarovanými do 
gotizujících kružeb.  

Interiér oranžerie je vstupem členěn na dvě nedělené 
části, v nichž v každé se nachází oválný bazén a torzo pů-
vodního otopného systému s klenutými kanálky vyzděnými 
z cihel a ohraničenými kovovými rámy, dříve krytými 
litinovou mřížkou. Bazény se skládají z kamenných pískov-
cových bloků, uložených na cihelné podezdívce. Povrchová 
úprava je vytvořena z cementové mazaniny.  

Podlaha je cihelná, v místě vstupu mírně svažitá. 
V čele kamenných parapetů jsou drážky svádějící konden-
zující vodu otvorem do nádoby, umístěné v nice zdiva. Na 
kovových rámech se při vnitřní hraně pilířů nachází ve dvou 
úrovních nad sebou trojúhelníkové konzoly, zdobené čtyř-
listem v kruhu. Konzoly patrně sloužily k vynášení polic. 
Větrání bylo zajištěno sdruženými vně otvíravými okénky v 
úrovni parapetu. Z vnější strany rámu jsou umístěny háky 
sloužící k zachycení rohoží k zastínění nebo zateplení oran-
žerie. Nad rámovými poli se nachází dřevěné trámy sloužící 
jako kleštiny. Vnitřní zastřešení vynášené nýtovanými 
profily není dochováno. Koruna cihelných zdí je oplecho-
vaná. 

Ve spárách kamenných bloků je jako tmel použitý 
románský cement, lze předpokládat, že i bloky pilířů z 
opukových kvádrů mohly být opatřeny líčkou 
z románského cementu. Římsa má jak jádro, tak i svrchní 
vrstvu z románského cementu, na jeho povrchu se dochova-
ly fragmenty vápenných nátěrů okrové barvy. Kružby 
z románského cementu mají spoje na kovové čepy, po 
zkorodování dochází k jejich destrukci. Kamenné prvky 
nesou stopy opracování, a to štokování, pemrlování a šalír-
ku po obvodu.  

Z terasy po straně oranžerie vede pravoúhlý vstup do 
čela klenutého prostoru pod terénem při jihozápadní patě 
zdiva jižní brány. Obdélný prostor je zaklenut valenou 
klenbou a podélně rozdělen parapetem z plochých kamen-
ných bloků, lícujícím se zmíněným vstupem. V úzkém 
odděleném prostoru vede schodiště pod úroveň terénu, kde 
se nacházelo topeniště. V přizdívce v jižním koutu je prav-
děpodobně umístěn komínový průduch. Jihovýchodním 
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vstupem s kamenným portálem, nad nímž je v klenbě seg-
mentová výseč, se vstupuje do prostoru oranžerie. Celý 
prostor je vyzděn z cihelného zdiva, s výjimkou severový-
chodního čela, které je až po patu klenby ze smíšeného 
zdiva.  

Skleník je vystavěn na obdélném půdorysu. Severo-
východní vstupní zděnou část zastřešuje sedlová stříška v 
nárožích doplněná čtveřicí šestibokých věžic se slepými 
lucernami završenými kamennými helmicemi s římsou. 
Pole mezi věžicemi jsou prolomena sdruženými okny, po 
jejich stranách je kvádrová rustika. Vstupní průčelí je pro-
lomeno na osu obdélným vstupem s nízkým segmentovým 
záklenkem, lemovaným profilovanou šambránou. Plocha 
zdiva je členěna kvádrovou rustikou. Severozápadní průčelí 
je prolomeno segmentově zaklenutým okenním otvorem 
lemovaným šambránou. Na nárožích dvojici věžic završo-
vala plechová stříška s komínkem (západní je rozbořena). 
Hladké průčelí lemuje po obvodu široká lizéna.  

Konstrukce skleníku je tvořena rastrem kovových 
rámů se sedlovým zastřešením. Boční stěny jsou posazeny 
na podezdívku završenou římsou z kamenných bloků. 
Omítka skleníku je na bázi hydraulického vápna - román-
ského cementu, při čemž profilace jsou vytaženy do román-
ského cementu. Dvouvrstvá omítka s jádrem z hrubé frakce 
s uhlíky, světle šedé barvy, s vápennými peckami. V ploše 
jádra vápenné omítky navazovala svrchní štuková omítka 
s románským cementem, v níž bylo vytvořeno kvádrování.  

Vnitřní prostor skleníku je členěn na oddělený prostor 
určený k vytápění a samotný skleník. Vstupní obdélný 
prostor prvního z nich vymezují po stranách cihelné zídky 
s parapetem z kamenných bloků, ve středu otevřené do 
otopné části pod úrovní terénu, při jejímž dně je zděné 
topeniště s přikládacími dvířky a vymetacím otvorem, ústící 
do průduchů vedoucích pod vyhřívané pulty a odvádějící 
kouř do komínových těles na vnějších nárožích protilehlé 
strany skleníku. Z vnější strany konstrukce rámu jsou umís-
těny háky sloužící k zachycení rohoží k zastínění nebo 
zateplení. 

Skleníky a oranžerie nebyly považovány za trvalé 
stavby, o čemž svědčí fakt, že na dochovaných historických 
ani současných mapách nejsou zakresleny.35 Císařský otisk 
Stabilního katastru z roku 1826 zachycuje areál hradu zhru-
ba v dnešním rozsahu včetně vymezení jednotlivých parcel. 
Na indikační skice z téhož roku je před jižní bránou vedle 
přístupové cesty v místě jihozápadní části dnešní terasy 
zakreslena okrasná zahrada.36 Na plánu pro zamýšlenou 
romantickou přestavbu hradu z roku 1831, jejímž objedna-
vatelem byl princ Gustav Vasa, je v místě zahrady při jižní 
bráně patrná podlouhlá stavba.37 Realizaci tohoto plánu 
nemáme potvrzenu, i když z písemných pramenů vyplývá, 
že skleník, který se pravděpodobně nacházel v areálu hradu 
Veveří, byl ve 30. letech 19. století v provozu.  

Na nejstarší vedutě zobrazující hrad Veveří z roku 
1833, vidíme pod svahem při jižní bráně přírodně krajinář-

                                                           
35 Novotná D.: Stavby, které nezanechávají stopy. In: Dějiny 
staveb 2012, Plzeň 2013, s. 5. 
36 MZA fond D 9, Stabilní katastr – indikační skici, sign. 
MOR289418260. 
37 Plán hradu Veveří pro zamýšlenou romantickou přestavbu, 
1931, NPÚ ÚOP v Brně, Fotoarchiv, inv. č. 51 876.  

ský park se sítí cest s drobnou architekturou a prostorem 
vyděleným oplocením.38 Olejomalba datovaná do 50. let 19. 
století zachytila před budovou jižní brány neidentifikovatel-
nou stavbu.39 Na plánku z roku 1875 je zakreslena podlouh-
lá stavba skleníku před jižní bránou, a to opět v místě starší 
zahrady.40 Jak však víme z archivních pramenů, tento skle-
ník již nebyl v provozu a plánovala se výstavba současné 
oranžerie a skleníků. Fotografie z roku 188841 tak zachycuje 
nově vystavěnou terasu s oranžerií a skleníkem.42  

Vzhled oranžerie a skleníků se až do počátku 20. let 
20. století nezměnil, před tímto datem byla snížena stříška 
nad otopnou částí většího skleníku, a to včetně snížení 
čtveřice šestibokých věžic. Na konci 70. let byla v rámci 
sanace opravena opěrná zeď terasy, odstraněna dělící zeď 
v oranžerii a zbořen menší skleník. Další úpravy ani údržba 
již nebyly prováděny a oranžerie i skleník jsou v současné 
době v havarijním stavu. 

Skleník a oranžerie jsou nedílnou součástí areálu hra-
du Veveří již více než dvě století, i když v posledních dese-
tiletích neslouží, z důvodu havarijnímu stavu, svému účelu. 
Lze doufat v jejich obnovu a opětovné funkční začlenění do 
areálu hradu. 
 

                                                           
38 Hrad Veveří od jihozápadu, Franz Richter, 1833. Moravská 
galerie, inv. č. MM 2313. 
39 Hrad Veveří od jihu, Josef Jonás, 50. léta 19. století. NPÚ ÚPS 
v Kroměříži, mobiliární fond SH Pernštejn, ÚSKP: 51841/37-
111204. 
40 Citace v pozn. 18. 
41 Prokop A.: Burgen und Schlösser Mährens. Brünn 1888, tab. 53. 
42 Další skleník, který známe z fotografií z 20. let 20. století, byl 
patrně vystavěn o něco později, neboť není zachycen na známých 
fotografiích z poslední čtvrtiny 19. století a K. Eichler hovoří též o 
dvou sklenících. 
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pohled jihozápadní 

pohled severovýchodní 

řez CC' 

půdorys, půdorys topeniště 

pohled jihovýchodní 

řez BB' 

Obr. 22: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie (zaměření B. Procházková 2013). 

půdorys 

půdorys topeniště 
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Obr. 23: Hrad veveří, skleník (zaměření B. Procházková 2013). 
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Obr. 31: Hrad Veveří, skleník, (zaměření B. Procházková 2013). 
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Obr. 1: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), indikační skica 
stabilního katastru Veverská Bitýška 1826, výřez (MZA 

fond D 9, Stabilní katastr - indikační skici, sign. 
MOR289418260). (cit. v pozn. 36) 

 
Obr. 2: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), plán pro za-
mýšlenou romantickou přestavbu, 1831 (NPÚ, ÚOP 
v Brně, Fotoarchiv, inv. č. 51 876). 

 
Obr. 3: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), plán předhradí 
vyhotovený pro účely pojištění, datovaný 1875 (MZA 
fond F 219, karton 204, f. 411). 

 
Obr. 4: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), plán z r. 1943, 
výřez předhradí (MZA Fond 108, karton 317, inv. č. 263, 
f. 583). 
 
Obr. 5: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov) od jihu od jihu 
(foto Josef Jonás, 50. léta 18. století. NPÚ ÚPS v Kro-
měříži, mobiliární fond SH Pernštejn, ÚSKP: 51841/37-
111204). 
 
Obr. 6: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled od vý-
chodu, konec 19. stol. (vydáno: Brünn: Antonín Mayssl, 
mezi 1851 a 1900. MZK Brno, Schramova sbírka pohle-
dů na moravská města a kraje,skř.1-0091.416,318. do-
stupné na 
http://imageserver.mzk.cz/mzk03/001/023/411/26193203
49 
 
Obr. 7: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), hrad  od zápa-
du, 1923 (Škára, J.: Hrad Veveří a Veverská Bítýška, 
Brno 1923, s, ???).. 
 
Obr. 8: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled na 
předhradí od východu, 30. léta 20. stol. (NPÚ, ÚOP v 
Brně, fotoarchiv, inv. č. 1978.-M-29/54, č. neg. 1144). 
 
Obr. 9: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled na 
předhradí od východu, po roce 1935 (soukromá sbírka T. 
Sedláček). 
 
Obr. 10: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled na 
předhradí od východu, 30. léta 20. století (NPÚ, ÚOP v 
Brně, fotoarchiv, inv. č. 4651.-M-29/149, repro neg.: 
36 840). 
 
Obr. 11: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled na 
skleník od severu, 60. léta 20. stol. (NPÚ ÚOP v Brně, 
archiv map a plánů, inv. č. 8.2.4836/53). 
 
Obr. 12: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), pohled na 
oranžerii a skleníky od jihozápadu, 60. léta 20. stol. 
(NPÚ ÚOP v Brně, archiv map a plánů, inv. č. 
4.4.6428/1) 
 
Obr. 13: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), malý skleník 
od jihovýchodu (fotodokumentace poskytnutá správou 
hradu, 70. léta 20. stol.). 
 

Obr. 14: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie před 
odstraněním dělící zdi a sanací, pohled od severovýcho-
du (fotodokumentace poskytnutá správou hradu, 70. léta 
20. stol.). 
 
Obr. 15: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), jihozápadní 
část oranžerie před sanací (fotodokumentace poskytnutá 
správou hradu, 70. léta 20. stol.). 
 
Obr. 16: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie a 
skleník od východu (foto autorka 2018).  
 
Obr. 17: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie, 
obvodové stěny, zbytky cihelné dlažby a torzo otopného 
systému s kovovými rámy pro umístění litinových mřížek 
(foto autorka 2018). 
 
Obr. 18: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), prostor oran-
žerie, torzo otopného systému (foto autorka 2018). 
 
Obr. 19: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie, 
detail hlavice polosloupu (foto autorka 2018). 
 
Obr. 20: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), skleník od 
jihozápadu (foto autorka 2018). 
 
Obr. 21: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), skleník od 
severovýchodu (foto autorka 2018). 
 
Obr. 22: Hrad Veveří (okr. Brno-venkov), oranžerie, 
pohled jihovýchodní (zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 23: Hrad Veveří, oranžerie, pohled jihozápadní 
(zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 24: Hrad Veveří, oranžerie, pohled severovýchodní 
(zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 25: Hrad Veveří, oranžerie, řez BB' (zaměření B. 
Procházková 2013). 
 
Obr. 26: Hrad Veveří, oranžerie, řez CC' (zaměření B. 
Procházková 2013). 
 
Obr. 27: Hrad Veveří, oranžerie, půdorys, půdorys to-
peniště (zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 28: Hrad veveří, skleník, pohled jihovýchodní (za-
měření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 29: Hrad veveří, skleník, pohled severovýchodní a 
jihozápadní (zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 30: Hrad veveří, skleník, pohled severozápadní 
(zaměření B. Procházková 2013). 
 
Obr. 31: Hrad veveří, skleník, řez AA' (zaměření B. Pro-
cházková 2013). 
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Obr. 32: Hrad veveří, skleník, půdorys (zaměření B. 
Procházková 2013). 
 

 

 
 
 
 


