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Stačí jen vejít a i vy se budete v těchto zahradách 
cítit jako Alenka v Říši divů. Parkánové zahrady na 
olomouckých hradbách, které spravuje Univerzita 

Palackého, nás inspirovaly k jarní procházce 
zahalené do pohádky.

FOTO: LUKÁŠ NAVARA

STYLING: KATKA KADLECOVÁ 

MAKE-UP A VLASY: PAVEL VALSA

Romana (vpravo):  
šaty, COS, Flop Shop, 850 Kč;  

balerínky, CCC, 399 Kč;  
čelenka, Bijou Brigitte, 199 Kč; 

budík, Dekad, Ikea, 129 Kč

Ella (vlevo):  
šaty, H&M, 399 Kč;  

balerínky, H&M, 299 Kč
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Šaty, Tally Weijl, 799 Kč;  
boty, CCC, 699 Kč;  
tylová sukně, Hanka Požárová, Flop Shop, 530 Kč; 
prsteny, Bijou Brigitte, každý 299 Kč

Sako, H&M, 999 Kč;  
kalhoty, H&M, 499 Kč; 
boty, CCC, 699 Kč;  
brož, Martina Křížová, Flop Shop, 130 Kč; 
prsten, Tik Ťak Jinak, Flop Shop, 290 Kč; 
prsteny, Bijou Brigitte, každý 299 Kč
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Halenka, Reserved, 369 Kč;  
prsten, Tik Ťak Jinak, Flop Shop, 290 Kč

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme Univerzitě Palackého 
za umožnění focení v prostorách 
parkánových zahrad a katedře 
Nederlandistiky za poskytnutí zázemí 
při focení.
Děkujeme také Markétě Vodičkové za 
zapůjčení králičice Giny a květinářství 
Sv. Mořic za přípravu čelenky s živými 
květy (www.svmoric.cz).

Parkánové zahrady
Parkánové zahrady se nacházejí mezi hradbami v Bezručových sadech 

a univerzitními budovami v Křížkovského ulici v Olomouci.

Mezi jedinečné architektonické památky historického 
jádra Olomouce náleží soubor uměleckých děl v oblasti 
zahradní architektury. Veřejně přístupnou památkově 
chráněnou trojici přírodně krajinářských městských 
parků – Smetanových, Čechových a Bezručových sadů 
doplňuje řada cenných soukromých či vyhrazených 
zahradních ploch. V atraktivním prostředí starobylého 
města se nacházejí také zahrady na městských hradbách, 
spravované Univerzitou Palackého v Olomouci.

Tyto zahrady se prostírají na Petrském návrší 
v severovýchodní části městské památkové rezervace. 
Od Bezručových sadů je odděluje pás hradeb, na 
nichž jsou zahrady rozmístěny v navazujících terasách. 
Jednotlivé univerzitní zahrady, původně privátní zahrady 
kanovnických rezidencí a minoritského kláštera, se 
rozkládají za budovou dnešního Rektorátu Univerzity 
Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, a za objekty 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
na ulici Křížkovského 10 až 14. Zadní trakty těchto 
budov tu zároveň vytvářejí souvislé severní ohraničení 
celého komplexu zahrad a zároveň ze svých oken 
umožňují výjimečný pohled do zahrad, lemovaný porosty 
Bezručových sadů obepínajících hradební pásmo.

Jak vstoupit do zahrad:
Svatojakubskou uličkou z ulice Křížkovského (mezi budovami Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10 a 12)
nebo z Bezručových sadů schodištěm Jakubského výpadu (cca 200 metrů od ústí ulice Přemyslovců směrem k parku).

Při návštěvě hradebních zahrad je nezbytné dodržovat jejich návštěvní a provozní řád. Psi (kromě vodicích psů) nemají 
do zahrad přístup. Zahrady jsou tichou zónou Univerzity Palackého (s výjimkou akcí povolených správou zahrad).

Otevřeno denně
od 1. dubna do 31. října

7:00–19:00
Prostory zahrad lze využít i pro pořádání komorních oslav či například svatebních obřadů. 

 +420 585 631 111, +420 587 441 111

www.parkanovezahrady.upol.cz

Modelky:  
Romana Marková, Ella a králičice Gina

Asistent fotografa:
Vladko Chmela


