„Každý člověk je lepší a o to ušlechtilejší, oč více si váží přírody.
Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako
jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“
J. A. Komenský (1592-1670)

ZELENÉ REVOLUCE
Člověk byl dlouhá tisíciletí součástí přírody. Byl v ní obsažen jako jeden z mnoha, ale výjimečné
schopnosti jej vyčlenily a dokonce nad ni nadřadily do té míry, že mu daly možnost zničit nejen krajinu,
ale i celou planetu. Toto jsou fragmenty o lidech, kteří se snažili a snaží mít jiný pohled na svět.

P. M. GERTEN

1. Proměna Evropy k dnešku
Královna Viktorie (1819-1901) vládne Spojenému království Velké Británie a
Irska, a to zase vládne světu. V té době království zabírá miliony kilometrů čtverečních
a zahrnuje přes 400 milionů obyvatel. Toto impérium se rozrůstá do vzdálených končin,
skoro jakoby obepnulo celý svět. Od hranice Kanady s Aljaškou přes Honduras ve
Střední Americe, Britskou Kolumbii v Jiţní Americe, oblasti v Africe, Indii, Indonésii aţ
po Austrálii a Nový Zéland. Ne bezdůvodně umístil Jules Verne (1828-1905) hlavního
hrdinu své knihy Cesta kolem světa za osmdesát dní (1873), Philease Fogga do
Londýna. Přímo do středu britského impéria, coţ přesně odpovídalo vnímání tehdejšího
světa. Doba byla viktoriánská a měla vliv na celou Evropu a během vlády královny
Viktorie se zrodila celá nová epocha. Devatenáctým stoletím prostě třesou velké změny.
Svět se přetváří ze společnosti feudální na kapitalistickou a zdá se, ţe je všechno nové
a lepší. Roste produktivita práce, dělba práce a pokrok hýbe zemědělstvím, dopravou a
obchodem. Dlouhodobě zavedený vztah tovaryš – mistr je překonán. Karel Marx
vydává v roce 1848 Komunistický manifest a definuje vztah nový na bázi kapitalista –
námezdní dělník. Děje se mnoho věcí, chudí řemeslníci, mechanici nebo tovaryši
dokáţou vybudovat velké průmyslové podniky – Emil Škoda, Vincenz Daněk, Emil
Kolben, František Křiţík, Václav Laurin nebo Václav Klement.
Příroda se začíná proměňovat daleko rychleji a výrazněji, neţ tomu bylo dřív.
Krajinu mění výstavba ţeleznic, průmyslových a těţebních areálů, rozvoj měst. I
v oblasti zahradní tvorby je všechno vyráběno a pěstováno průmyslově. Stále více
proniká snaha parky, v té době zaloţené na domácích dřevinách, zpestřit aplikací prvků
jiných historických slohů nebo bohatším vyuţitím rostlin cizokrajných, které se v Evropě
dobře aklimatizují. Jsou velmi populární kobercové výsadby rostlin, kdy plocha záhonu
je z jednoho druhu a více ploch dohromady tvoří výjev – ornament nebo třeba celý
obraz. Důleţitost uţ nemá rostlina, ale to, co se z ní tvoří. Všude vládne pestrost.
Příroda se přikrášluje, zdobí, šlechtí, vytváří se vzory barevných ploch, kontrastů hmot.
Zahradní nábytek i stavby se zdobí nebo jsou sami přírodním motivem. Evropa je jedno
velké křiklavé panoptikum, plné cizokrajných rostlin a ornamentálních výsadeb. Z této
doby se začaly rodit podmínky pro vznik nového myšlení. Ekologii jako nový obor
definuje v roce 1866 Ernst Haeckel(1834-1919) významný německý biolog a darwinista.
Ten stanovuje, ţe věda se bude zabývat vztahem organismů a jejich prostředí.

2. Jeden irský rebel – secese vítězí nad eklektismem
Odpor v druhé polovině 19. století samozřejmě nebyl proti technickému pokroku, ale
proti eklektismu, úpadku řemesla, průmyslové výrobě a celkovému stylovému tápání.
Bylo to volání po návratu kvality a originality v řemesle, po zjednodušení a přirozenosti
v zahradním umění, po omezení dekoru a pouţití cizokrajných rostlin. To bylo důvodem
vzniku hnutí Arts and Crafts, zaloţeného Williamem Morrisem (1834-1896), Johnem
Ruskinem (1819-1900) a Williamem Robinsonem (1838-1935).

Duchovním otcem

celého hnutí byl irský zahradník a novinář William Robinson. Ten měl odpor vůči
„viktoriánským ornamentálním výsadbám“ a prosazoval volné kompozice z domácích
druhů keřů, trvalek a popínavých rostlin.
V mládí pracoval u irského baroneta sira Hunta Johnsona-Walshe, kde měl ve svých
jednadvaceti letech na starosti velké skleníkové hospodářství. Podle některých
pramenů nechal v zimě roku 1861, snad po hádce, vyhasnout oheň v kotli, kterým se
skleníky vytápěly, a v důsledku toho všechny rostliny zmrzly. Historie sice označuje
příběh za přehnaný, ale do jisté míry to svědčí o jeho zarputilé povaze, se kterou
prosazoval svoje záměry. Ať uţ kvůli tomuto incidentu nebo z jiného důvodu, odešel
v témţe roce do Dublinu. Tady mu rodinný přítel (vedoucí botanické zahrady
v Glasnevin) David Moore pomohl sehnat místo v Londýnském Regent´s parku. Měl na

starosti oddělení domácích trvalek. Práci si velmi oblíbil a stal se propagátorem
jednoduché nepravidelné zahrady (Cottage Garden) zaloţené na kompozici domácích
druhů rostlin. Své názory soustředil do dvou stěţejních knih. The Wild Garden(1870) a
The English Flower Garden(1883). Ty se následně staly biblí celého hnutí Arts and
Crafts. Robinson byl velmi pracovitý, přispíval svými články do mnoha novin a časopisů.
Měl na starosti například zahradnickou rubriku v britských The Times. Nejplodnější
členkou hnutí Arts and Crafts byla Gertrude Jekyll, která, navrhla přes 400 zahrad,
provozovala vlastní školky s trvalkami, psala knihy a přispívala do časopisů. Gertrude
byla velkým zastáncem Robinsonových názorů a dodrţovala je celý ţivot. Hnutí Arts
and Crafts se stalo základem pro vznik hnutí secese v Rakousku, Německu, Francii,
Španělsku, Itálii a dalších zemích.

William Robinson

Gertrude Jekyll

3. Zelený revolucionář
Názory tohoto člověka byly na svou dobu opravdu revoluční, a i kdyţ se z nich mnoho
neuskutečnilo, jsou dnes chápány jako velký přínos. Shodou okolností zemřel ve
stejném roce jako William Robinson. Zahradní architekt Leberecht Migge(1881-1935)

vydal svůj "Zelený Manifest" v roce 1919 a představuje jeden z největších politických
traktátů, jaký kdy byl zahradním architektem sepsán. V tomto dokumentu Migge
prohlašuje, ţe všechny sociální a ekonomické problémy německého národa by se daly
vyřešit zaloţením velkého mnoţství zahrad. Dokument sice zahrnuje i parky a ostatní
zeleň, ale za nejdůleţitější povaţuje malé, intenzivně obdělávané zahrady, kde by si
člověk mohl pro svou potřebu vypěstovat ovoce a zeleninu. Pokud by byl kaţdý občan
soběstačný, píše se v manifestu, zbavil by se nadvlády kapitalistického systému.
Miggeho vize rozhodně nebyla nostalgickou snahou navrátit přírodu do městské
struktury. Byla to přísně racionální syntéza zahrady, obydlí a společenského prostoru,
postavena na nejnovějších poznatcích vývoje v oblasti těchto technologií. Miggeho
záměrem bylo aplikovat tyto principy v celém Německu a navrhoval vyuţít financování z
regionálních a státních zdrojů.

Takový velkolepý a revoluční počin by měl svou

realizací zásadní ekonomický, politický, sociální dopad. Dnes v něm můţeme najít i
velmi silný ekologický náboj a také zárodek odporu proti budoucí konzumní společnosti.
Myšlenky byly, jako celá řada dalších, zneuţity německým koloniálním nacionalismem
Adolfa Hitlera, který vyústil v katastrofu druhé světové války.

Leberecht Migge

4. Král Ludvík a jeho Eco-katedrála
Velmi zajímavou postavou ekologického hnutí sedmdesátých let je samotářský bojovník
za práva přírody a její ozdravění. „Nechte to růst“ je jeho základní heslo, které
uplatňoval i při tvorbě zahrad. Ty tvořil tak, ţe na místě budoucí zeleně nechal všechen
stavební odpad, tak jak byl. Stromy, keře, byliny pak prorůstaly odpadem, nic se
neřídilo, ničemu se nebránilo a jenom místa případných chodníků se v nezbytné míře
prosekávaly a čistily. „Nechte to růst“ nezasahujte do přírody, ona si poradí sama.
Kaţdý den pracuje Louis Le Roy(1924) v Mildam u Heerenveenu na své Eko-katedrále.
Tříděním, čištěním, přenášením a stohováním stavebního odpadu do nejrůznějších

kompozic vytváří fantaskní svět. Kaţdý kus rumiska, který se nehodí do normálního
světa leţícího dole v městečku je dovezen a po zralé úvaze umístěn do některé části.
Střešní tašky, cihly, obrubníky, malé dřezy a všechny druhy suti z demolice silnic jsou
přírodě předhozeny jako potrava - slunci, dešti, větru a rostlinám. Le Roy chodí mezi
těmito stavbami jako vladař po svém území, ale on určitě vládnout nechce. Chce jen
pozorovat, jak si se vším tím materiálem příroda poradí, protoţe tvrdí, ţe „zahrada je
místo ekologického poznání“. V jeho Eko–katedrále jsou prolnuty všechny pojmy krásy
a ošklivosti. Zůstává jenom proces v čase a prostoru. Louis Le Roy studoval výtvarné
umění a po celý ţivot zůstává věrný svému radikálně ekologickému přesvědčení. Pro
nás, kteří jsme vyrůstali v socialistickém Československu a byli jsme na mnoha místech
obklopení tím, co Le Roy pracně uměle vytvářel, jsou jeho názory prakticky nepřijatelné.
Nevím, jestli navštívil naši zemi, ale určitě by se na mnoha místech cítil jako doma. To
co my v sobě máme hluboce zakořeněno jako nepořádek a chaos by pro něj byla rajská
symfonie nazvaná „Nechte to růst“.

Louis Le Roy

5. Architektura z odpadků naší civilizace
Americký architekt Michael Reynolds(?) je dalším střípkem do mozaiky příkladů
ekologických revolucí. Jeho náhled na svět a společnost vyústil ve zcela originální
snahy o stanovení nového přístupu k bydlení. Zvolil si však extravagantní, pro mnohé
nepochopitelnou a také nepřijatelnou cestu. Rozhodl se vyuţít ke stavbě domů odpadky
a vytvořit velmi levnou architekturu nezávislou na veřejných zdrojích energie a vody.
Uţ na studiích sledoval vliv člověka na ţivotní prostředí, stinné stránky globalizace a
konzumního způsobu ţivota. Uvědomoval si, jak lidstvo čerpá zdroje, aniţ by myslelo
na to, co přinese budoucnost. Co jej však jako architekta trápilo nejvíc, bylo neustálá
produkce a hromadění odpadků, které se pro něj nakonec staly snadno dostupným
stavebním materiálem.
Jak trvale udržet rozvoj s minimálními či ještě lépe žádnými zásahy do
neobnovitelných energetických zdrojů planety?

Namísto pohodlného kancelářského projektování pro prestiţní světová studia bušil
kladivem do písčité hlíny pouště Nového Mexika a z pneumatik, plastových a
skleněných lahví, plechovek i tradičního stavebního materiálu realizoval svoje
nezávislé, energeticky zcela soběstačné sny.

Michael Reynolds

6. Permakultura - tichá revoluce
V sedmdesátých letech vzniká další významné ekologické hnutí, které jeho zakladatelé
nazvali Permakultura. Tento název je spojením dvou anglických slov Permanent a
agriculture. V překladu tedy trvalé zemědělství. Hlavními představiteli tohoto systému
jsou Bill Mollison(1928) a David Holmgren(1955). Bill Mollison vyrůstal v malé vesnici na
ostrově Tasmánie. Jak on sám popisuje, připadal si celé mládí jako ve snu. Ţil klidně
v krásné krajině, která v době jeho mládí nejevila známky devastace. Vše bylo
vyváţené. Po studiích začal pracovat na odboru výzkumu divoké přírody a stal se
velkým kritikem politických a průmyslových systémů, které „náš svět očividně zabíjejí“.
Brzy si však uvědomil, ţe setrvávat v opozici nic nevyřeší a začal se zabývat přípravou
něčeho úplně odlišného a velmi pozitivního, co by umoţňovalo existovat bez nutného
budoucího kolapsu biologických systémů. V sedmdesátých letech se seznámil
s Davidem Holmgremem, se kterým vyvinuli rámec pro tzv. trvale udrţitelný zemědělský
systém, zaloţený na mnohonásobné úrodě s vyuţitím trvalých rostlin – stromů, keřů,
bylin, hub a kořenových systémů. Jedním ze základních předpokladů bylo dosaţení
určité míry potravinové a energetické soběstačnosti. Jako bychom tady cítili názory
Leberechta Miggeho.
V roce 1978 vydali knihu Permaculture One, kterou doplnili o rok později
Parmaculture Two. Reakce na permakulturu byly rozporuplné. Odborníci kritizovali
oborové kombinace jako například biologii s architekturou, zemědělství s lesnictvím a
lesnictví zase s chovem uţitkových zvířat. Mnozí lidé však přemýšleli podobným

způsobem. Byli nespokojení s dnešními formami zemědělství a snaţili se vytvořit
přirozenější, ekologičtější systémy produkce potravin. Permakultura se začala šířit po
celém světě.
Cílem bylo vytvořit ekologicky zdravé a ekonomicky prosperující systémy, které jsou
schopny zabezpečit své vlastní potřeby bez vykořisťování a znečišťování přírody a jsou
tím pádem dlouhodobě udrţitelné. Velmi významným prvkem v permakultuře je
zónování. Ve vztahu k lidskému obydlí bylo stanoveno šest zón, které jsou klíčem
k energeticky úspornému plánování a současně jsou také ekonomicky efektivní.
Zóna 0 – je centrum aktivit, jako jsou obytný dům nebo vesnice
Zóna 1 – je těsné okolí domu s nejintenzivněji obhospodařovanými plochami,
jako jsou skleníky, pařeniště, chov malých zvířat, přístřešek pro palivo, dílny

Zóna 2 – navazuje na zónu 1 a stejně tak vyţaduje intenzivní péči. Rozdíl je v obsahu aktivit –
ovocný sad, rybník, pastva pro menší zvířata

Zóna 3 – neprořezávané ovocné stromy, velké pastviny, výběhy pro větší zvířata, pole
Zóna 4 – je napolo řízená a napolo divoká, jsou zde odolné potraviny, pěstuje komerční dřevo
Zóna 5 – jsou neřízené nebo téměř neřízené přírodní systémy, do kterých člověk nezasahuje je
návštěvníkem a ne správcem

Bill Mollison

David Holmgren

7. Přírodní zahrada – cesta nezasahování
Klasická zahrada, tak jak ji známe z odborných knih, časopisů nebo jen ta obyčejná,
kterou vidíme na mnoha místech kolem sebe, je postavena na neustálé péči. Na boji se
suchem, mokrem, mrazem, se škůdci a plevely. Aby byla taková zahrada krásná, je
potřeba hodně práce, energií a vody. Kdyţ odjedeme na čas pryč, začne zahrada
pustnout, přerůstat, uvadat, ovoce přezrávat a padat na zem. Zahrada je napadána
chorobami a škůdci a pomalu se do ní začne infiltrovat okolí. Opustí-li člověk tuto
zahradu, ona zahyne. Proti tomu přírodní zahrada je postavena na principu vlastní
vyváţenosti. Přestoţe i ona je jen výtvorem člověka a tedy imitací skutečné přírody má
jednu základní výhodu. Je výrazně nenáročná na údrţbu. V klasické zahradě je člověk
tvůrcem a jednoznačně stanovuje běh věcí a jejich vývoj, v zahradě přírodní je spíše
pozorovatelem.
Cesta k přírodní zahradě se můţe ubírat dvojím směrem. U první ponechává člověk
zahradu přirozenému vývoji a čeká na svobodný výskyt planě rostoucích dřevin, které
pak případně upravuje nebo nechá volně růst. Výhodou je, ţe takové rostliny jsou
dokonale přizpůsobené podmínkám místa, ale to jak zahrada bude vypadat, je přímo
úměrné stavu jejího okolí a to někdy můţe být neplodné. Druhá cesta je, ţe člověk
rostliny přímo vysévá nebo sází. Jsou to takové druhy, které se v bezprostředním okolí
vyskytují, ale pravděpodobnost, ţe by se přirozeně samy objevily v zahradě, je velmi
malá. Člověk tedy víc určuje podobu společenstva své zahrady a tomu bude také
odpovídat míra údrţby. Přírodní zahrada má tři základní kritéria, která je nutno splnit:
 nepouţívání umělých minerálních hnojiv
 nepouţívání pesticidů, herbicidů a chemických postřiků
 nepouţívání rašeliny k úpravě půdy
Velkou snahou přírodní zahrady je také podpora biodiverzity tedy rozmanitosti ţivota.
Na zahradu se umísťují ptačí a netopýří budky, loggery, hmyzí hotely, jeţkovníky.
Aby člověk mohl pochopit a uskutečnit přírodní zahradu, musí změnit pohled na vztah k
přírodě a připustit, ţe je součástí nějakého vyššího systému. To rozhodně není
jednoduché, protoţe tisíciletým vývojem je mu dáno spíše na přírodě vybojovávat své
místo na slunci. Proto je toto je ta pravá revoluce, revoluce ve vlastní mysli. Ale takové

filozofie jako jsou permakultura nebo přírodní zahrada existují příliš krátce, neţ aby
mohly ve větším měřítku ovlivnit lidské návyky.

8. Soudobé hledání bezúdržbové zahrady
Běh lidstva se v poslední době zrychlil a dále zrychluje. Při velkém mnoţství starostí a
extrémním pracovním vytíţení hledá člověk způsob, jak by mohl zahradu uţívat a
přitom na ní netrávil údrţbou neúměrné mnoţství času. Milujeme sezení v zahradě, ale
současný styl zahradních úprav nám to vlastně neumoţňuje. Chceme bezúdrţbovou
zahradu, ale současně jí chceme diktovat svoje představy. Podstata bezúdrţbové
zahrady podle dnešních představ není v jejím přirozeném vyváţeném vývoji a
nepatrném zasahování, ale v ještě větším svázání technickými prostředky, herbicidy a
pesticidy. V tomto duchu se mezi lidmi objevují úpravy zahrad a předzahrádek, které
vychází z jakéhosi „pseudojaponského“ stylu snaţícího se obohatit plochu filigránskou
ornamentální pestrostí kompozice neţivými materiály, štěrkem, oblázky, kameny a
borkou. Tyto bezduché kreace však postrádají japonskou kulturu i filozofickou podstatu
a v českých rukou se nezadrţitelně mění v kýč. Tady je moţné hledat paralelu mezi

hnutím Arts and Crafts a kritiky těchto soudobých zahradních úprav. Dnešní společnost,
stejně jak to dělala ta druhé poloviny devatenáctého století, hledá svůj styl. Neví jak
naloţit se svobodou a moţnostmi současné globální civilizace, s informacemi z
masmédií a reklamou. Ve změti svobodného toku informací vlastně neví co je hodnotné
a jak se pozná kýč. Kýč jakoby v nastalé svobodě přestal existovat……Jeden
z největších filozofů dvacátého století, Jean-Paul Sartre (1905-1980) napsal, „Člověk
odsouzený ke svobodě nese celý svět“

9. Malé shrnutí
Jsme v samém závěru článku, jehoţ podkladem se stala přednáška na téma zeleň
v obcích (Smrţice 22.9.2011). V přednášce jsem ale nechtěl mluvit jen o zeleni, přímo
ukazovat, co je krásné, ošklivé, dobré nebo špatné. To by bylo málo. Podstatou mé
snahy bylo jít posluchačům do vrstev mysli, ze kterých teprve názory vyklíčí a jejich
majitel se svobodně rozhodne, jestli je příjme. Proto jsem nastínil období vzniku potřeby
uvaţovat v ekologických souvislostech, vysvětlil některé méně známé pojmy, představil
osobnosti a pokusil se všechno zjednodušit do principů, které by si mohl člověk osvojit
pro praktický ţivot a tím ze své vlastní vůle pomoci krajině, přírodě, planetě. Historická

zastavení ukázala některé aktivity na přelomu 19. a 20. století, mezi světovými válkami
a

vyvrcholila

celosvětově

významnými

hnutími

sedmdesátých

let,

jako

jsou

permakultura, architektura z odpadků nebo přírodní zahrada. Chtěl jsem ukázat, ţe
nemusíme nutně směřovat k radikálnímu nebo extravagantně vyhraněnému názoru jak
bylo psáno výše, ale z kaţdého příkladu si vzít něco dobrého, praktického a pozitivního
pro úpravy místa kde ţijeme. Protoţe by kaţdý měl začít u sebe a svým příkladem
ovlivňovat další, dovolte mi, abych nabídl svůj názor. Co bych si z toho všeho vybral já.
U Williama Robinsona a Gertrude Jekyll, hnutí Arts and Crafts mě výrazně oslovilo
zjednodušení ploch v zahradě a domácí rostliny. Leberecht Migge mě zase navádí
k pěstování vlastního ovoce a zeleniny (no, to mám na sebe vysoké nároky). U Le
Roye a Michaela Reynoldse mě fascinuje sveřepé odhodlání něco uskutečnit.
Permakultura mi přinesla pojem trvale udržitelný rozvoj, nad kterým se nejde
nezamyslet a taky zónu 5. Přírodní zahrada mě znovu upozorňuje na domácí rostliny,
šetření vodou a na důleţitý pojem podpora biodiverzity.

_ _ _ „Na rovině máte nejkrásnější západy slunka; viděl jsem některé západy tak úžasné, že mně utkvěly
po celý život : na příklad jednou v New Jersey, podruhé u Olomúce a jinde. – Jednou jsem viděl pražský
hrad s Eliščina mostu v podvečerní mlze – krásný obraz; jindy na mostě Legií vidím zpod Palackého
mostu proudit stříbrné ranní světlo – ty obrazy nemohu zapomenout. Jednou jsem jel vlakem, byla už
zima; když jsme vyjeli z tunelu, zahlédl jsem stromek, který ještě podržel listí, byl chráněn zásekem tunelu;
byl to jen okamžik, ale tak to na mne vyhrklo, jako nějaké zjevení – v tu chvíli jsem pochopil božství
v přírodě.“
(K.Č. Hovory s T.G.Masarykem(1850-1937) II. Život a práce. Praha 1931, str.69-70)

Ing. Petr Mičola (1958 ve znamení štíra a psa) autorizovaný architekt absolvoval svoji odbornou cestu klikatěji neţ jeho kolega. Po základní škole nastoupil na Zemědělské
odborné učiliště ve Bzenci a odtud přešel na Střední zahradnickou školu v Brně Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a posléze na Vysokou školu zemědělskou v Lednici
na Moravě, Fakultu zahradnickou, obor zahradní a krajinářské tvorby. Pracoval v realizační skupině školního statku v Brně Bohunicích, v projekčním oddělení Výstavnické
organizace Flora Olomouc, projekci JZD Budětsko a na Útvaru hlavního architekta města Olomouce. V devadesátých letech zaloţil vlastní projekční ateliér K+M zahradní
architektura. V roce 2000 s architektem Staškem Ţeravou společnou firmu Ateliér BONMOT spol. s r.o. Mezi jeho záliby patří architektura, její filozofie a historie, hledání
socialismem ztracené minulosti, hudba a poesie s přítelem Ladislavem Vondrákem, jízda nebo běh krajinou a vdechování ţivota opuštěným dýmkám.

