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Vážení a milé, milí a vážené, dostává se vám do ruky, ale asi spíš na obrazovku počítače, tato
malinká publikace, která vzešla z krásné a přátelské atmosféry našeho semináře o historii a
současnosti zahradního umění. Vznikla proto, abychom vám všem touto cestou poděkovali,
protože největším oceněním naší snahy je, že seminář byl nejen odborný, ale hlavně lidsky
přátelský. Tato „kronika“ je fotografiemi rekapitulací olomouckého setkání a textem zase
poetickou zkratkou toho, co na semináři proběhlo. Je připomenutím, které možná, v neúprosném
běhu naší civilizace, všichni potřebujeme. Vždyť událostí se pořád vrší stále více a rychleji a
mnohdy už za pár chvil ani nevíme, že se něco krásného událo.
Současně je text naše neustálé pátrání a utřiďování informací, aby mohla vzniknout jakási
jasnější linie běhu historických událostí, souvislostí, vyústění, zlomů a hlavně, aby se stala
pochopitelnější ne pro vás odborníky, kteří řadu informací a souvislostí dávno znáte, ale pro
všechny, kdo naši práci objednávají nebo sami na své zahradě tvoří. Konzumní společnost dnes
totiž nenabízí zahradní umění v tom správném světle a hlavním záměrem je spíš uplatnit cokoliv kdekoliv. Krása a účelnost jdou mnohdy stranou a hlavním kritériem se stává pouze zisk. Možná,
žen stojíme na prahu podobného období „boje“o čistotu a účel stylu, který kdysi vedli Christian
Cay Lorenz Hirschfeld, William Robinson, Ebenezer Howard, Josef Kumpán, Josef Vaněk a
mnoho dalších.
Poděkování: Ještě bychom chtěli poděkovat Veronice Ondřejové, která nám zapůjčila pro účely
této drobné publikace svoje fotografie, ze kterých jsme sestavili obrázek hebké, příjemné, tvůrčí,
zvídavé a trochu potrhle zahradnické atmosféry. Jedna fotografie je focena z takového místa, že
ji nemohla fotit Veronika. Jistě poznáte která
R.F.+P.M.
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André Le Notre (1613-1700), Paříž
Vážený pane Le Notre,
píšu Vám do vzdálené minulosti, kterou
mezi námi vyhloubil spravedlivý čas. Tato
propast mi znemožňuje Vám osobně složit
hold a vyjádřit svoji nejhlubší úctu a respekt
před Vaším dílem, jež bylo vytvořeno
racionalismem doby a Vašeho jasnozřivého
ducha, a současně předat pozdravy všech
účastníků našeho „semináře“. Proto Vám píšu
a doufám, že tento dopis doletí s pomocí křídel
mé fantazie až k Vám, z naší přítomnosti, do
minulé přítomnosti Vaší. Do roku 1662, kdy
jste určitě plný euforie a pýchy z úspěchu u
samotného krále Ludvíka XIV., který Vás
pověřil výstavbou zahrad ve Versailles. Dnes
vlastně možná ještě nevíte, jestli bude Vaše
práce úspěšná, jestli zaujme krále a proslaví
Jeho i Vás po celém světě, ale Vaše odhodlání
je nesmírné a na cestu, kterou hodláte urazit,
jste připraven nejlépe, jak jen to bylo možné.
Svým dopisem mířím do roku 1662,
protože vím, že budete dobře naladěn tím, co
se kolem Vás událo, a s potěšením si také
přečtete můj dopis z budoucnosti, který Vás ve
Vaší jistotě ještě utvrdí. Ale tak, jako má každá
mince dvě strany, i Vy se z mého dopisu
dozvíte, že nic netrvá věčně, a že pýcha
předchází pád. Kdo by ale odolal takové výzvě,
rozkazu samotného krále Ludvíka XIV.
Píšu Vám vlastně proto, že se na
několik dnů sešla malá společnost zahradníků
věnujících se tomuto řemeslu. Vždyť Vy jste
přece také ze zahradnické rodiny, Váš otec a
dědeček byli odpovědní za Jardin des Tuileries
a Váš kmotr, Claude Mollet, byl také
vynikajícím zahradníkem. Našim cílem bylo
nahlédnout do minulosti, sledovat dějiny lidstva
od jejich počátku až po současnost, a podívat
se, jak člověk v každé své době zahradu tvořil,
co mu přinášela a jaký k ní měl vztah. U vás se
píše rok 1662, uplynulo tedy 349 let a já Vás
chci s úctou a pokorou spravit o tom, jaká ta
cesta časem byla, a trochu Vám otevřít pohled
do budoucnosti, kterou nebudete mít možnost
sám zažít. Tady je a berte prosím ohled na

HISTORIE A SOUČASNOST ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY
Zahradnická perspektiva – profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně Tento projekt je financovaný z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 13. – 17.6.2011 OLOMOUC

zjednodušení. Skutečnost je mnohonásobně
spletitější.
Počátek
hledáme
na
samotném
rozbřesku dějin, u vzniku vesmíru a jednotlivá
období utváření planety Země. Věta na jeden
řádek a tak nepředstavitelně dlouhou dobu
obsahuje. Vím, že pro Vás není snadné vnímat,
co píšu. I když se to možná šušká, oficiálně je
středem všeho Země a nebeská klenba je jen
slupka, na které jsou zavěšeny hvězdy. Dnes
máme jiné oči a vlastně je pro nás vesmír i
naše galaxie všední záležitostí. Jsme tím
prosáklí a nesmírný vesmír nám prostě
zevšedněl. Nevěřil byste, jak kratinká je naše
lidská existence ve vztahu k vesmíru a naší
planetě. Při svém studiu jste určitě narazil na
heliocentrický model vesmíru podle Mikoláše
Koperníka (1473-1543) a o sto let později na
učení Galileo Galilea (1564-1642), který tuto
teorii potvrdil. Snad si pamatujete na jméno
Giordano Bruno (1548–1600). Ten taky hlásal
myšlenky o nekonečnosti vesmíru a dokonce
tvrdil, že ani slunce není jeho středem a za to
co my všedně chápeme, byl on odsouzen.
Obviněni kardinála Roberta Bellarmino proti
Brunovi znělo: Giordano Bruno hlásá, že objevil
příčinu pohybu Země i nepohybu oblohy (...), které
dle jeho slov nebudou škodit Bibli. Bylo zbytečné
citovat Brunovi verše z Ekklesiasta [I, 4]: Terra
autem in aeternum stat; Sol oritur et occidit. Bruno
opakoval, že Bible je napsaná jazykem
pochopitelným pro věřící a není určená pro vědce.
Ve stejné situaci byl i Galileo, ale on své učení
odvolal. Bruna upálili v roce 1600 a Galileo
zemřel, když Vám bylo dvacet devět let. Možná
jste s jeho učením nesouhlasil, ale právě v této
době byla představa o Zemi jako středu
vesmíru vyvrácena a Bruno měl pravdu, že ani
slunce není středem vesmíru.
Také jsme jemně přibrzdili nad dobou,
kdy se člověk z pradávného lovce proměnil v
kočovníka a zemědělce. Vím, že i toto bible
podává jinak. Sledovali jsme oblast „úrodného
půlměsíce“, ve vaší době známou jako
Osmánská říše (1299-1922), kde před pěti tisíci
lety vznikaly první civilizace. Jistě víte o říších
Egypta
a Mezopotámie,
o
semitských
národech. Období Řecka, kde tři hlavní
filozofové Sókratés (469-399 př.n.l.), Platón
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(427-347 př.n.l.) a Aristotelés (384-322 př.n.l.)
položili myšlenkové základy naší civilizace.
Následovala Římská říše se svou mohutnou
kulturou. Mohla se Vám také dostat do ruky
kniha Marca Vitruvia Pollia (80–70př.n.l.-15n.l.)
„De Architectura libri decem“, která shrnuje
učení o architektuře starého Říma. Ve všech
obdobích starověku jsme našli zahrady
nejrůznějšího charakteru od malých ploch u
domů přes velké palácové parky až po visuté
zahrady, v Řecku označené za jeden z divů
světa. Řekové sami chodili do hájů a zahrad
spíše diskutovat nebo sportovat. Římané zase
za odpočinkem.
V roce 313 bylo císařem Konstantinem
(285-337) úředně povoleno křesťanství a roku
529 císařem Justiniánem I. uzavřena starověká
filozofická škola - Platónská akademie
v Athénách. Následně založen Řád svatého
Benedikta(6.století), jehož mniši pronesli
principy antického učení celým středověkem.
Nevím, jestli jste znal učení dominikána
Tomáše Akvinského (1225-1274), v naší době
považovaného za největšího středověkého
filozofa, jehož snahou bylo spojit učení
antického Řecka s náboženskými dogmaty té
doby. Zahrady se ukryly do klášterů, za
hradbami hradů a sloužily více k užitku než
k okrase.
Po období středověku nacházel člověk v
renesanci sám sebe a v napojení na antické a
arabské učení výrazně posunul kupředu rozvoj
vědy a techniky. Obory, které jste při studiu
musel určitě obdivovat. Nepochybuji, že jste
četl knihu Leona Battisty Albertiho (1404-1472)
„De architekture“, ze které jste se dozvěděl
nové principy propojení domu a zahrady,
ukrývající se mezi zdmi. Andreo di Pietro della
Gondola (1508-1580), který dostal od svého
mecenáše hraběte Gian Giorgia Trissina
přezdívku Palladio. Bylo to na počest řecké
bohyně moudrosti Pallas Athény, Palladio byl
architektem i teoretikem a napsal knihu o
architektuře „I Quattro Libri dell‘ Archittetura“
(1570), která se zabývala nejen samotnou
architekturou, ale i praktickými radami pro
architekty. Hlavní vliv bude mít až v době
pozdější. Nevím, jestli jste byl v Padově, odkud
Palladio pocházel, ale právě tady vznikla první
botanická zahrada (1545).
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O tom všem jsme v krátkosti mluvili, a
také o době baroka, co vidělo svět jako velké
divadelní
představení.
Baroko
přece
symbolizovalo snahu ohromit člověka, kladlo
důraz na citovost, vnitřní napětí, nadsázku. Je
tomu dávno, co napsal římský básník Horatius
své “Carpe diem“ a k tomu se v baroku hned
dodávalo „Memento mori“. Byla to hesla, která
se táhla celou tou rozporuplnou dobou. Užívej
života, ale pamatuj na smrt. Bylo to období
plné protikladů, chudoby, přepychu a válek.
Ale všechny principy baroka přece důvěrně
znáte, je to Vaše doba a jsou to Vaše díla,
která v té době vznikala. Dnes s odstupem
nejvíc vnímáme to, co jste ve svých návrzích
používal, že baroko přímo vykročí do krajiny a
ovládne ji.
Moderní doba přináší nový pojem, který
Vám bude zcela neznámý – stavebně
historický průzkum. Dnes je stupeň znalostí
minulosti na velmi vysoké úrovni a vnímáme
svět jako proces probíhající v čase. Je snaha
uchovat významné stavby jako mezníky
historie. Vy sám nejlíp víte, že zahradní umění
probíhá v čase ještě výrazněji, protože je
podstatou rostlina, která se v průběhu svého
růstu pochopitelně mění. Zasadí se, vyroste a
jako každý živý organismus umírá. Je dnes
mnoho zahrad a parků, jejichž myšlenka je
znehodnocena zásahy, které proběhnou v
budoucnosti. Podstatou stavebně historického
průzkumu je vystopovat mnohdy ztracený
původní záměr autora, určit podstatu
kompozice a tu pak definovat do základní
grafické stopy. Ta by se měla stát biblí pro
každého dalšího tvůrce vstupujícího do území.
Aby se mohlo něco podobného udělat, musí
se člověk ponořit do minulosti, vyhledat a
zaznamenat
všechny
informace,
které
pomohou tento obraz sestavit. Podklady pro
Vaše parky a zahrady se hledají snadno, ale
jsou místa, u kterých to jde jen stěží.
Z Vaší přítomnosti přecházíme do
budoucnosti. Nemůžete samozřejmě vědět, že
Vaše nádherné dílo bude jednou z kapek, pro
které přeteče pohár trpělivosti francouzského
lidu. V roce 1789 přijde Velká Francouzská
revoluce a po ní bude nastolena První
Francouzská republika (1792). Tomuto
dějinnému skoku napomůže jeden muž. Bude
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to Jean Jacques Rousseau (1712-1778), jehož
hlavní a revoluční myšlenkou bude obhajoba
svobodného, rovnoprávného člověka. Rousseau
se stane po své smrti nejvýznačnější osobností
Francouzské revoluce a zahájí dobu, kterou
dnes nazýváme „romatismem“. Nevím, jestli by
pro Vás byly jeho principy přijatelné, myslím, že
ne, ale jste vzdělaný muž a určitě víte, že se
pokrok lidstva nedá zastavit. Budou nastaveny
nové hodnoty - cit, individualita a duše, jako
reakce na přílišnou racionalitu vaší doby. I Vy
sám se stanete terčem kritiky. Zakladatelem
přírodního stylu bude Angličan William Kent
(1685-1748). Narodí se, když Vy budete na
vrcholu slávy. Anglii určitě nemáte v lásce a
právě tady vznikne nový styl – krajinářský park.
Objeví se taková jména jako Lancelot Brown
(1715-1783), Humprey Repton (1752-1818),
jejichž ideálem bude vytvořit krajinu, která sama
bude obrazem přírody. Už na začátku vašeho
století byl založen krajinářský styl, kdy se malíři
věnovali zachycení přírodních scenérií. Jedním
ze zakladatelů byl holandský malíř Esaias van
de Velde (1587-1630). Mohl jste se s ním
možná potkat, ale bylo Vám třináct let, když
zemřel.
Ale ani tady se dějiny nezastaví, čas
poplyne a bude za sebe řadit další události.
Myšlenky romantismu se přesunou do jiné
země. Důležitým místem se po Anglii stane
Německo. Leopold III Frederick Franz (17401817) bude v anglickém krajinářském parku
vidět zhmotnění svého liberálního životního
názoru, ten určitě Velkou Francouzskou revoluci
nadšeně přivítá. Navštíví Anglii a po svém
návratu nechá v roce 1764 založit park ve
Wörlizt u Dessau. Nechtěl bych, abyste slyšel
jeho
názor
na
Vaše
zahrady,
které
symbolizovaly to, co tak nenáviděl. Bylo by to i
zbytečné, dvacet čtyři let a mládí má někdy
sklon k prchlivosti. Nakonec čas všechno stejně
usmíří a to, co je velké, velkým zůstane. Jestli
Vás to potěší, i v tomto parku se budou používat
důmyslně založené pohledové osy, které
z jednoho bodu umožní široký rozhled do
krajiny. Princip, který je Vám tak známý. V té
době bude velký německý romantik Johan
Wolfgang Goethe(1749-1832) zdrojem inspirace
pro mnoho umělců v oblasti hudby, dramatu,
poezie i filozofie, a vaši němečtí kolegové
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Ludwig Heinrich von Pückler (1785-1871),
Peter Joseph Lenne (1789-1866) a další
budou dál rozvíjet myšlenky krajinářského
parku.
Víte, 19. století se stane dobou velkého
rozvoje průmyslu, a to, co Vy znáte v podobě
manufaktur s několika lidmi, se rozroste do
velkých továren a lidé se budou stěhovat do
měst, aby v těchto továrnách pracovali. Stroje
poháněné
parou
se
stanou
takovým
symbolem, že po nich bude nazváno celé
období „stoletím páry“. Na počátku této
historické doby bude Christian Cay Lorenz
Hirschfeld (1742-1792), který napíše „Teorii
zahradního umění“ (1779), žádat zřízení
lidových
sadů
pro
všechno
městské
obyvatelstvo. Nevím, jestli si umíte představit,
že by Ludvík XIV otevřel lidem své zahrady.
Tady v Německu se to stane. Kurfiřt Carl
Theodor nechá v Mnichově zbudovat první
zahradu, která bude plánována pro nejširší
vrstvy obyvatel města. Na tomto úkolu nechá
pracovat
svého
dvorního
zahradníka
Friedricha Ludwiga Sckella (1750-1823), ten
v něm opět bude ctít myšlenky anglického
krajinářského stylu.
Nemyslete si, že Francie ztratí své
postavení, vždycky bude v centru dění.
Například Claude Francois Denecourt (17881875) udělá něco, co ještě nikdy předtím
žádný
člověk
neudělal.
V lese
ve
Fontainebleau zmapuje a označí mnoho cest,
po kterých pak budou chodit lidé. Podřídí tak
samotnou přírodu lidskému řádu a jeho zcela
nové potřebě, odpočívat v krajině, mít pocit
divočiny a přitom nezabloudit. Les ve
Fontainebleau je pouhých patnáct kilometrů
jižně od Vašeho prvního díla - zahrady kolem
zámku ve Vaux-le-Vicomte. Možná Vám
připadá takové počínání směšné nebo
zbytečné, ale dnes je to běžná věc po celé
Evropě. Lidé chodí do lesů a hor, užívají si
relativní volnosti a značky, které vymyslí
Denecourt, jim slouží k udržení správného
směru.
V průběhu „století páry“ se svět
promění. Myslím, že byste hodně míst, která
dnes navštěvujete, ani nepoznal. Na konci
19.století
už budou
parky
zakládány
především v duchu krajinářském, ale přibude
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nový druh zahrady. Šlechta, jak ji vnímáte Vy ve své
době, zmizí a objeví se nový typ bohatého člověka.
Bude to vlastník továrny, dolu nebo jiného výrobního
prostředku. Tito lidé nebudou mít urozený původ,
ale ve společnosti to bude téměř jedno, protože
hlavní mírou úspěchu a uznání budou peníze. Oni a
jim podobní si budou stavět svá nová sídla, ale ta
nebudou tak velká jako ta, kolem kterých budujete
zahrady Vy. V tomto srovnání budou malá, i když
budou jejich odrazem. Lidé se budou totiž snažit
napodobit na tomto malém prostoru velká
krajinářská díla, a budou vlnit cestičky, zakládat
malé vodní plochy, prostě vytvářet nevzhledné a
nefunkční miniatury, které jsou jenom schematickým
převedením něčeho velkého. Tady vznikne mezi
zahradníky spor, jestli mají být ve slohu přírodním
nebo architektonickém. Jako protest proti tomuto
nevkusu napíše irský zahradník a novinář William
Robinson (1838-1935) knihu „The English Flower
garden (1883), ve které bude obhajovat
jednoduchost, přímé linie a propojení domu se
zahradou, podobně jako některé principy Leona
Battisty Albertiho (1404-1472) v renesanci. Nakonec
se najde mnoho zastánců jednoduché obytné
zahrady a zásluhou některých, jako například
Gertrudy Jekyll (1834-1932), vznikne množství
krásných zahrad.
Vliv anglické zahrady bude takový, že se stane
vzorem i pro jedno reformní hnutí, které se bude
věnovat výstavbě „zahradních měst“. To bude
vlastně reakce na špatné podmínky, v jakých budou
žít lidé pracující v továrnách. Ebenezer Howard
(1850-1928) napíše v roce 1898 knihu „Garden
Cities of To-morrow“. Asi si neumíte představit, že
by se někdo zabýval obyčejnými lidmi a stavěl pro
ně pěkné malé domy i se zahradou a k nim ještě
parky s procházkovými chodníky, lavičkami pro
posezení a také malými stavbami pro děti, kde si
mohou hrát. Budou se stavět plochy pro to, aby
mohli lidé běhat, plavat, závodit jako ve starém
Řecku. Plochy volného trávníku, kde se dá jen tak
sedět a odpočívat. Zní to možná bláznivě, ale
taková je budoucnost zahrad a parků. To je jen ve
zkratce, o čem všem jsme hovořili při dobré náladě,
souznění a příjemné atmosféře spolupráce.
Vážený pane Le Notre, jsem si vědom, že
jsem se už dostal až příliš daleko od vaší reality a
píšu věci, které musí být pro Vás neuvěřitelné a
nepochopitelné, ale jak jsem už jednou napsal,
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lidský vývoj se nedá zastavit ani v době vaší
ani v té, kterou prožíváme my, a věřte, že
všechno pozitivní sebou nese i to negativní a
samozřejmě to platí i naopak. Nechci Vás
zatěžovat tím negativním, které tento bouřlivý
rozvoj přinese. Proč Vám kazit náladu před tak
velkými úkoly, které před Vás postavil sám
král.
Chtěl jsem Vám vlastně jenom napsat,
že na Vás tady všichni s obdivem vzpomínáme
a čerpáme z toho, co jste vy všichni v minulosti
vytvořili a ještě vytvoříte.
S úctou a v hluboké úkloně Vám všem
zahradníkům, kteří tvoříte minulost pro naši
přítomnost…………

p.s.

Vy ještě totiž, na rozdíl od nás, nevíte,
jak to s Vaší prací dopadne. Mohu Vás
ubezpečit, že při pohledu na Vaše
úžasné dílo se i dnes všem tají dech.
Asi byste nevěřil, že Vaše zahrady jsou
otevřené pro všechny lidi, kteří se sem
sjíždějí z celého světa a obdivují to
neuvěřitelně rozsáhlé iluzionistické
představení ve Vaux-le-Vicomte,
Versailles, Marly-le-Roi a dalších.

