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VZNIKA UTvÁlmNf--------
(Cervený DvurL LibejoviceL Nové Hrady, Tercino údolí,
nad Vltavou,tllubokánad vltavou)).. .

Irg.Marie PAVLÁTOVÁ, Památkový ústav C.Budejovice

Orlík

Památkový fond historických parku a zahrad Jihoceského
- kraje zahrnuje více než 160 objektuG vývojove nejstarší jsou
dochov~né zah~dy' vázAné na architektonické soubory klášteru,
jPko nppr. ve Vyšš1m Brode nebo ve Zlaté Korune.Mezi renesan-
cními zphr!='damije nejvýznamnejší zámecká zahrada na Kratochví-.
li, které patrí duležité místo v historii zahrAdního umení n8
území celé CSFR. Tento jedinecný soubor vlašského kasina se
zAhrt=>douvybudovali italští mistri ve 2.pol. 16.století pod-
le vzoru vodních zámku Mombardie. K základnímu fondu zahrad
u nás patrí z barokbíhoobdobídochovanáterasovitázahrada ;
zámeckého.areálu v Ceském Krumlove. Zahrada založená v 17.století
na prilehlém zámeckém vrchu, propojená visutou chodbou a obyt-
nými budovami, zámku, reprezentuje po úpravách z 18.století
italské a francouzské kompozicní zásady. Pravid~lné, architek-
tonické zahrady však pr~dstavují pouze neEatrnou cást Jihoces-
kého fondu památek zahradního umení, nebot prevažují kompozi-
ce prírodní a prírodne krajinárské.

.- _.-

Už do renezance jsou zahradní díla citlive a ~celne zapo-
jována do celkového rámce krajiny. Tehdejší zpusob hospodarení
velmi príznive oVlivnil puvodne nehostinnou, mocálovit8u ~ra-
jinu jihu Cech, která byla postupne vysoušena a kultivována
zakládáním-rybníku. Tím se zvyšovala hospodárská využitelnost
území, aniž by byla porušena rovnováha krajiny. .

Puvodní podmínky nedovolily rozvinout intenzivní zemedelskou
nebo zahradnickou výrobu, jako napr. ovocnárství, vinohradnictví,
chmelnice, pestování cukrovky apod., ale naopak byly príznivé &
umožnovaly pro dostatek lesu, remízku, stromoví v doprovodu V00-
ních ploch velké rozšírení zvere, a tím i rozvoj myslivosti.
Rybníkárství a myslivost s lovem tedy charaRteristickým zpu-
sobem oVlivnily utváE~ní jihoceské krajiny, formované v tomto
duchu renesance ~res'baroko až po 18.století, kdy -vznikají prv-
ní kr~jinárské prvky. K nejvýznamnejším, které jsou soucástí
záklBdního fondu ~r8jinárských parku u nás, s bohatou a zajímavou
historií, pp-trípredevším Cervený Dvur, Libejovice, Nové Hrady,
Tercino údolí, Orlík nad Vltavou a Hluboká nad Vltavouo.

Z hlediskA vlAstního vývoge výše uvedených zámeckých pa.r-
ku je vhodné je roZdelit do dvou skupin.Do první skupiny muže-
mezAradit kr~jinársképrvky parku vyvíjející se z predchozí .
barokní dispozice nebo vytvorené pod vlivem nových názoru 18.
století. Sem patrí Cervený Dvur, Libejovice, Nové Hrady Ter-
cino údolí a z ostatních ta~é napr. Cimelice a Dacice. Lo druhé
skupiny p-atríkrajinárské parky vznikající v l8.století, jako
napr. Orlík nad Vltavou a Hluboká nad Vltavou.
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. ?5e2.V'en;ýDvgr_u...:Chv'al.§.iE jáko lovecký zám~k ~edaleko beské.-
ho KrumlóVG plnil pro krumlovskou šlech~u .:funkci rek:r'eacní~,
hozP3.zemí., "

,

PÚ'labná krBjina na '11patj} Blanského"lesa primela ír~lema
z ROžDberkat Aby zde r. 1591 zrídil t.z;va Npvj;'. Ch:;ralšin6ký
dvfir~ Vilémuv bratr a'následovníkPetr Vak pfipcijilr.1598

,~'evdvo~u oplo'c,enou b~žantniciJ~ v "hí~ byli ch0.vá.r\i b;Qbr~~~ v
DPzpnt.l, koroptve akrepelky. ,vlt'l,stnl zámek byl yybudovr;;n
v r. J..672zB kbežrw Marie Ernestiny Eggenberg0vé. Za'; Schwp.p-,
zenberkli v l8.Století bylpodstatn'e rozšíren a dobUdo7b.n,., pro
bíh-pjí rovnež rozsáhié lJ.pravy ,zámecké zahrady. V te dob,G,
bYl zámek casto obýván knížetem Jose:fem Adamem (1741-1782i
který nechal zrídí t v pr:..zemí zámku " létech 1748-49 Be.ll~l
'terrenu s výzdobou vídeNsk6homalite Josefa Lederera (nedo,
chovala se). Dnešní podobu získal zámek v letech ~~35-1909.
úpravy byla doprovázen;y roz@áhluu premenou baroknj: ,:'zalo.,:r8;.12'
v anglickýpark., '.

Usporádáni a vývoj z.ámeaké zahrady dokládaj:t" histc!':LC'-
ké plánya záznamy' do chované ve StátnÍla oblasi;.ním arch1 vu. -
v Ceském Krumlov.e,zpraco vané v prubehu 1'.. 19.9Q praco vrJíkem
tóho to archiívu Dr. Jirím Zálohou" Pri této príl~ži tosti by--
ly objeveny pl'ány zachycuj~cí usporádání bažantn5.''ce a po:5á--
tek :form.ování b}.rokní zahrády ~ Plán ,~k~a,ji!}áts.kého pa:rka s r,~
1910~ pu'1i'ikovaný Cami'llo Schneid,e;r,em. v "Die Gar'cenlage.rl

,~sterreich-Ungarna in Wort und Bi::i.d"j ,Hef't 3, uložen ,v ceskc-~
-krumlovském archivu není" ,i:

Nejstarší docho"laný plán z r. 1754 od Jana Jirího ?lan"
skera zachyá.1 je oožantniéi o rozloze cca 30 ha opatr'8'hOU '

ohradní zd~, pokrytou z poloviny hustými porosty. na ,ot8~te"
.ných plochách prevládají 'pole patrící k,e dvoru.. éestní, nit

. -není detai lne vykreslena, pouze severní' Gásii prochází šikmó
ze západního rohu' na východ široká cest~ lemovar:.á ~:tror.l.Or?.~

, dím .- tzv. 'Palmay Platz. Vodní prvek se vyskytulJev .nekolika
pOdobách: jako kruhová fontána s vodotryskem, lež:f.cí V.OS8
zámku uprostred Qbdélníkové zahrady Z vymezené zelE-t23m i oubím
jako klikatý potlicek probíhajícíšlkmoplochouze severuLa
'jih, j8-ko ~bník neprAvidelnéhotvaru, oži vujíci stretni cást
bRžBntnice.~ ~,

Plán od' téhož autorB z r~ 1762, porízený "J'\E30uvisld8ti .
s výstRvbou príjezdové cesty z C"KrumlovR, zachyc~l1je pouze
polovinu - zahra<;ly priléhRjící' k silníci. Zde, j€t už P:',)StO:2
clenen pravidelnou barokní, o snovou v podobe p-apr8<~it8 vedo-

'"ných cest. '

.' !'\

, Další :fázi formování barokní zalirad;y popisl1,je podr0hne-.
ji tre tí pl-án z 1'" 1766; k:besl ený rovnež J.J ~ PJ.a.nskere~, 'Cn,9
projektových parcích se" podílel hlubocký stavební. inspek'to:c'
Reissi.nger,,)V barokní dispozil;Zi .Je zduraznena stredová ()SFi.

, n~které z paprsci te se rozbíhajícíi.;h cest nejsou ješte dc-.
konceny ~ ná: jižní straj,j§ je zformován hlavní vstup do zahra~.
dy,:ohradní zdí je jasne v.ymezen licll obežníkový p1dcrys ,,:'~1-'-'

hrady~ V'západní, k zámku pnlehlé cásti, se v severním ~

HO RTU S

NATURA
LIBERTAS

..



- ,3 -
..

jižním rohu objev~jí další kruhové fontány, s vodotryskem,
jsou zde také patrné drobné zahradní stavby, skryté V poro-
stech. Rozložení porostu odpovídá v zásade ješte puvodní ba-
žantnici, ve východní polovine zahra9Y prevládají dosud pole
a louky.

o další podobe zahrady vypovídá podrobne'datovaný i au-
torizovaný geometrický plán z r. 1819 od J. Langweila. Barok-
ne klasicistní zahrada architektonicky clenená pravidelnou
hvezdicovi tou sítí cest u~ je obohacena v duchu barokního ro-
mantizmu radou romantických prvku uvnitr ploch v bosketech
propoj ených klikate vedenými cestami. Stredo vá 'je jako hlavYlí
osa kompozice zduraznena nekolika vodními prvky t na parteru
pred zámkem kruhovou fontánou s vodotryskem, která se o~uje
uprostred zahrady, mezi fontánami smerem k zámku velkým licho-
bežníkovým'bazénem s ostruvkem a v záveru osy oválným bazénem
se dveIffi vodotrysky, kte:re spolu s ostatními zduraznujíhloub..~
ku dispózice. Kruhové fontány se znovu opakují ve trech rozích
zAhr~dy, v jihovýchodním rohu je situován obelisk postavený
podle záznAmu r. 1786. Z ostatních vodních prvku stojí za zmínku
vodní kaskáda s grottou vystAvenou r. 1784, dále protáhl;ý vodni
príkop s mustky nebo úzký vodní kanál vymezující v louce kruho-
vý ostrov se soliterními stro~y. Vodní hrícky doplnují z~lr~dní
le'tohrádky- cínský z r. 1789. a pozdeji ,takéholandský z ro1822.
Jak Ddpovídalo tehdejšímóde~ byli v zahrade v letech 1769-84 ct~.
váni bo bri,2.,cínš tí bažan ti, bengál ští jel eni i egyp tEk á pre S8--
tf'.V r. l'{87zde byly vysázeny kanadské a vlašské topoly.

V zahrade nechybelo ani malé rodinné divadlo vymezené,strí-
hanými stenami, dále letní jízdárna, bludište - Schnekenberg a
zarízení pro chov bobru. Geometrický plán s bohatpu programovou
náplní zachycuje spolu se zahradou i její široké okolí, prede-
vším svah Blanského lesa, kde byla s citem ke krajine zrízena
vyhlídka na,význacné okolní dominanty.

Z doby pred pEemenou zahrady v anglicj{ýpark je známo ne-o
kolikdalších plánu, z nichž datovaný z r. 1841 se v podstate
shoduje s plánem z r~ l819t je však bohatší o nekolik nových
prv~u ve vybavenosti. Z výse u~deného prehledu vyplývá, že
z literatury známý plán barokní zahrady putiikovaný C~ Schneidereffi
v "Die Gartenanlagené5sterreich-Ungarnain Wo;r;t und Bild" z r.
1911 a uvedený rovnež Karlem Heikem v knize Oeské zámecké par-o
ky a jejich dreviny s letopoctem 1740 musí být mladší, zrejme'
z období mezi r. 18l9~184l. Koncem 18.století se ~rokní zéhra-

..da teprve formova1a,rJak dokládají plány z let 1762 a 17667

. Barokní podobu ztrácí bohate'vybavení zahrada v L,pol.19.
o století za knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberka (1833--1888).

který po návratu z Anglie nechává.yremeni t zahradu v anglick~T
park. Velkorysé rešení parku umocnuje,jižní svah B1anského leE-9~
'který jedinecným zpusobem rámuje prírodní kompozici a vytvárí
s ní pri výhledu z.okružních procházkových cest, jsou modelová-
nymistrovsky rozvrženými skupinami drevin v loukách (líPY,duby)
o~rajovými op~rosty i ci tli ve umísten~mi sol~ te:;ami (lípy ~ .bo~~'
vlce) v ukoncení pruhledu. Rozvolnena cestnl Slt respektuJe pu-
vodní príjezdovou cestu 91z níchž seo otevírají výhledy do cen-o
trální cásti parku i na zámek.
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Hlavní barokní kompozicní osa zustala zachO~lána i '1 l~r~>..
jinárském rešení jako hlavní pruhled parkem, stejné jako ptI'.:o,"
rys obdélníkovém parteru s kruhovou f'ontánou i ost9.l:.ní v'J'ini
prvky ležící na ose. 'Dle záznamu v archivu byly v l'Cice 193:}
zbourány ohradn í zdí. V r. 1840 byla v r:a rku vytudo':ál1s L,.~1J{l
b v t . 1 v.. / V k b t

,,, h t " t '
azan n1ce s OUZ1C1 v seZOhe u y ovan1 os u 8. zv" G?~Il"U~-

ské stáje.pro chov krav š.výcarského puvodu j-ako jedna z prv.~Ú(:.c
staveb tohoto' druhu u nás. Uvni tr byly skl enenou stenou cd dc-;:;"(~..
hY tri sal.ony, odkud návštevníci popíjející cere tvÓ rnlé):o ''''oLl::.

,pozor'ovat život ve stáji (nedochována). V r. 1840 byly r)vYlG:S
postA.veny nové skleníky, u' príjezdové cesty v olu"'ajové ~~i~rÚ
c6sti parku nové vrátn~ce. Na prání knežny Eleonory SC]:lw'3.rZe,::-l'
berk,ové byla založena nová ružová zahrada spojená stinncfI).
chodbou a ružovým a1 tánem. Roku 1846 byl prenesen obelisk na
Krížové polez vyvýšeninu v jihovýchodní cásti parku, prís~u~-
nou spirá10v1te vedmou cestou. V 50~letech 19.století byly ,
zbourány letohrádky ~ zrušeny jeskyne. ~oku 1856 byl pootavPh
ffipriánský sloup v novogotickém slohu. Rešení uspo~ádání kra-
jinárského parku popisuje plán z r. 1910 puti ikovaný' Camillb
Schneiderem v "Gartenanlager C5sterreich - Ungarns, Hef't 3:1..
který, jak se .overilo pruzkur.mými pracemi v terénu a leteckýr.c.
snímkem parku porízeným v r. 1989, je v mnoha svých cástech
velmi presným podkladem. Camillo Schneider v publikaci mimo
jiné uvádí,že premenazahradyv anglický park byla provádena
s pomocí lobkovického knížecího staveb~ího rady a redi tele zahr"'d
Karla Ri t,tera.Au tor výše uvedeného návrhu neb;yl v c'~chi í7ních
záznamechuveden,je zde pouze zmínkao blubockém zahradníkovi
Immelinovt, který byl ve 40.letech v užším kontakt'J. 88 zE'.hrad..
níkem v U.Dvore a.vy dával mu bežné pokyny k úarž~j3 partu~

.,Do r. 1940 byl zámecký areál v majetku 'S'cnwarzenberku?
po válceli prešel do vlastnictví státu. Potom byl n[.t tncl tot:','
do bu v užívání státních statku, což ser>: pro jevilo cel.ko'lcn

Idevastací objektu i parkuo Záchranou v té dobe bylo prRd6.J::l
areálu do užívání Okreso ím ústavem národního zdravi v Ce9l-'.ém
Krumlove, který zde zrídil v r. '1966 protialkoholi~kou lécobn0...
Prestož-e byla zpracována studie na úprava zámeckého pE.rku 7 ~V:'l'.-
víslosti s novýni využi tím objektu, nebyla dopracovár.i2. a.:.'ll ~~'e~l"
lizovánaoLécebna zajištuje (3 minimálním pracovním i mect.pJ.1íZ3("''-:L1
vybavením pouze nejnutnejší údržbu.

Na základe spolupráce s ing.Helmutem Ripplem:> pr2cr.wni.k'é'-r:
pamá~kové péce v Cottbusu~ je pripravován podrobný rozbor kOL"
pozice parku, ze 'kteréhose bude vycházet pri jeho postupnÉ'
regeneraci. V lonskémroce byl park zasažen vetrnou kalam::, tou,
pri níž paéll o více než 100 stromu rostoucích hlavne v podmácen~jca
lokplitách. Puvodní melioracní systém zajímavého t-echnického
rešení je v soucasné dobe zna cne poškozen v dusledku ponžívó,.
ní težké mech~nizpce pri sklízení luk, které jsou v celkcvé ~-lÝ"
mere 50 hp obhospodarovány státními statky. Nejnaléhavejšim ú-
kolem v této dobe bude proto zajistit obnovení funkce tohoto
melioracního systému, stanovení vhodnéh~ režimu obhospod&i~o~!6-.
ní luk, provedení výchovné probírky v porostech pri obnoveLí
pruhledu A vyhlídek a dále postupne výs-adba pri ta chování drn..
hové skladby a historické lokalizace drevin, obncwení c 8Gtní
síte. Ze zahradních staveb vyžadují nejnaléhavejši opravu tzvo
mauricovna, vrátnice, domek z kury a bažantnice.
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