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v parcích a zahradách Jižni~h Cech
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Nejznámejší
parky a zámecká zahradnictví byla zde na panstvíc~
rodi~y Schwarzenberku.
Zachovaly se však rovnež doklady o boha-

tém p~stova~i
.

patrily

velmi cenných rostlin na Nových ~adech,

:::'odil1G
Bu.quoyu"

které

.

V soucasné'dobe mužeme studovat preváž-

ne jen p?(semné doklady- ruk.:->pisy,seznamy pestc.vaných rostlin,
katalogy a 'je12 vyj imecne také na bídkové seznamy okrasných školek..
Sortament

mužeme

rozdelit

na rostliny

pef?tované ve sklení.cích
--

nejcasteji

jim vyhovoval

kém zahradnictv~

skleník

(parníky),

nevytápený,

také

v zámec--

v.etšina z nich se vysazovala

do parku. a zahrad,

konec-ne ty nejodolnejší

obchod.. Zastoupeny

byly .áehli§iny, listnáce.

.i9,;3tliny pnoucí,
Nejvetší
rozkvet

ovšem

se pestovaly
stromy

rovnež.
i pro

i kere,

.

~tejne
jako dre0ny
stá;!-ezeiené - n~opadavé.
introdukce
cizokrajných
a pro ok~asu
pestova-

ných byl - v návaznosti
na Evropu a celý svet - koncem
J
lBtt a ve století

devatenáctém.

Soubornejší

studie

.

18. sto-

o t.éto slav.né

hi~to~~i na našem území nebyla prozstím zpracována s ješte stále
se objevují další puvodní seznamy rostlin pestovaných na mnopa
panstvích,

parcích

valé ibcnatostise

_ovšem pozornost

,

a zahradách
zacho':aJ.' po

~aslouží

Cech a I'iioravy
i Slovenska...
dneš.ní dny

i jedna novin~a

j en
-

nepatrný'

J

\\

Z bz;i.~

~

zlomek,

Schwarzenberkuv

.

\
\

\
\

dub:

I

\

Quercus robur cv. FUrst Sc.hwarzenberg, ktezi se stále pestuj e
a je

\"

oblíben..

Z parku na ~rveném

"'
\

Dvo~ máme zprávu o pestování'cizokrajných

drevin.- také exotických ptáku a zvere

-

-

již ~ roku 17950 Ze

.

\

.

zahrad na Ceském Krumlove, kde byla provedena unikátní úprava
.

,
\

"
\"

parteru u zámku, není prozatí~ -.z t~ doby - podrobnejší doklad
o pestovaných rostlinách. Bohate jsou doloženy sbírký cizokrajných drevin a jejich pestování ve škoikRCh na Hlubok~ z poloviny
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19~ stoletíL

Mimofádný

význam má š~astnou náhodou nalez~nj ka-

ligraficky psaný seznam rostlin pestovaných na !2y.i0~~Hr~~8~;
zrejme oa Žofíne (Thre::-esienthale)
.
Nabízí se provést duklad :)Ou
~onfr0~ta~j. sortimentu pestovaných v t~chto zahradách Ji~ních
.

.
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Cech a 1H? jL1ých panstvích. Mužeme totiž pfedpokláda t, že se
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Zé:lJ._racy

dcdruhé, casto' se jednaio o EeJ.é ra§y generací.. Jména a o8udy
realisá~oru výsadeb
v parcích a zahr~dách. jsc:~
.p~stitelu ne~o
.
.
vesmes nezn~mé..
.
THk na. ukázku,

pfípadne

pro další upfesnení

HU.doli'Vá.cha byl vrchním zahradníkem
I1eT.bar ( púhrben na Hluboké!)"
11 nej

uvedu

nekteré

na Hluboké, zachoval
se vyucil Josef Vík,

z nich:

se jeho

"-

pczdej š~

vedoucí pražskýcb školek v é1blicích. Ješte pfed ním se "U.vádíjn't>03:
Immelin a Theodor
Rehder .. což se pf:Cmo nabízí
k v hl(:'!, r Gervasius
~
."
,-..~
o
~

nava~nosti
s vynikaj1.c1.
zahradnickou rodinou Rehderu v Muzako.ve. Na 51ubckG pracoval na zacátku tohoto století
v~tech
M~reš,
který je zDára svými tzv.. Hlubockými' pretisky
známek z r. 191.lr"
O zahradéch
nE! Nových
Hradech je prozatím.jen
velmi málo zpráv,
predevšiD
neznáme zahradníky~ Nabízí se však také hledat spojení.
L18zi zehradníky a lesníky z Jižních Cech
se zahr2dami
na Cerve. uém Hrádku.. '.1 Choroutova,
Krásném Dvore, pfíp.
se zahranicím~
Krome
Tak napr.. z vynikající
zahradníku meli stejne cilé ,styky lesníci.
19snick(~
rc,dtny
Wachtlu
(hrobka
je v Jindrichove
Hradci)
b~ylo ne...
adeptC~nazkUšenév Krásném Dvore u Podbofen a odtu.~také
kalit
ve Worlitz
u Dasavy.
daru.

-

Auto'r .J"an 1~v8ngelista

Chad t,

který

seps~l

náš

prvý

spis

o památných
~
Z pan~
cestu do Se~

strome'81-7;r1=-:,chazel z obcoSev"Š
tín ležící nedalekoHluboké
s~ví Schwerzenberku
na Orlíku
verní
Ameriky dr. Gaston Guth

podrobr.ou zpr~vu
vydal tTsKem.
.
.
Uvedené pozn~~y

.

byl

vyslán

(syn

mohou snad podpofit

na studijní

Gutha-Jarkovského),
.

další

který

svou

.

zájem o. studi~~

2 tak

doplnit
naB8 prozatím ješte kusé vedomosti o slavné histarii"zá..
meckých zahrad a parku, jejich zahradnících, rovnež o bohatosti
pestovan;ich
cizokrajných
a okrasných
rostlin,
bez nichž
si GrlStu
již ná~ zivot
nedovedeme ani predst~vit.
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PESTOVÁNí OKRASNÝCH ROSTLllJ na Cerveném Dvore

-v

parcích a zahradách

Jižních

SV0B0DA A. M.

Cech

PC'ZNÁMKY

1. CERVENÝDvSR. Název se vykládá ruzne.
Území se rozkládá
na jižním
úpati pohorí Klete,
od Ceského Krumlova je park dobre prístupný
a
.
úprava krajiny
zcela urcite
sloužila
predevším
lovum zvere,
podobne
jako vetšina
prírodních
a krajinárských
parku. '(Také v rade parku
~sou stavby.
stejného
pojmenování:
.Cervený Dvur). Zde se však zdá,
ze puvodní pojmenování
bylo R~denhof,
tedy statek
na území vymýcenémr
tj. zbaveném lesa(?).'
.
2. !) parku

a zahrade

uvádí

duležité

informace'

ve své studii

ka (Ved. Práce Cs. Zem. Muzea, Praha 1966/5: 32, 47, obr.

78).

J.

Nožic-

16, pozn,.

-

3. Nejvýznamnejší

popis parku byl uverejnen
soucasne
s dalšími
.
parky. rodu S~hwarzenberk
~ ve sbírce:
Gartcnanlagen
OsterreichUngarn im Wort und Bild.
Wien 1911. Tuto radu založil Arnošt Emanuel
Rakouské.denSilva Tarouca s Camillo Schneiderem, v rámci cinnosti
drologické
spolecnosti.

-

4. Pestování
okrasných
rostlin
nebylo na Cerveném Dvore predmetem
to byla spíš myslivost,
nicméne
hlavního
zájmu, zde na letním sídle
velká péce byla venována .také výzdobe' .letoviska,
což tvorí
s parkem
. jednotu.
Svedcí 6 tom dosud sály; jejich malírská výzdoba, napr.
je obr.lO.ven Prokyšuv,
Flathuy a Ranní s tapetami
v japonském stylu.
\

.

.

pozornost
se v minulosti venovala lovné zveri v ~iízk~ch
letaké chovu bažantu aj. Tak poslední
jelen byl '.,svéhocasu
zastrelen pred více než sto lety
20.8.1880
na míste zvaném Bulová,
5.

Vetší

sích, ale

-

.poblíž Brlohu, který známe jako rodnou obec bývalého politiky.. Na
npacné strane Klete, EOblíž Brezinky b~l po 85 letech zastrelen opet
jelen,
což pripomíná
zUlový památník (?).
Nove zde., byli vysazeni
také
mufloni
(uvádí
se 17 kusu,
nyní již
60 kusu!).
Chov bažantu
je dolo~
žen od r. 1754~
~.

Na pphorí Klete jsou vyhlášeny dve prírodní rezervace: Jedna n&SV svahu s horskousmrcinou
'(c. 170/1956,
75ha) a druhá Vyšenské
spolekopce na stráních nad Chvalšinským
pot~kem s lesostepními

'6.

censtvy

teplomilných

Vlastní

park

druhu

a .typickými

mekkýši

(c.

522/1951,

7ha).

je chránen na základe zákona o památkové péci, ale nepochybne zaslouží pozornost a ochranu prírod~vedeckou. (Zažil jsem
zde na jare masový tah ropuch, který jsem jindy a jinde nikdy nevidel!)

7~ CESKÝ KRDrl.LOV

1602 (rkp-archiv
kládá
presvedcive
(použil
je Ing.

-C. pestované
Krumlov

reprodukce
Ivo Hofman,

druhy rostlin se uvádejív soupisu

lG-alfa

2d).

z r..
Zájem o zahradní umení di)..

parteru'
ve sbírce:
Jardin'
pro rekonstrukci
parteru).
I
....

Anglo-Chirwi::-.'

8~ Historická zahrada a divadlo - dokumentacní záznam-o scene s otá..
civým hledištem v zámecké zahrade na C. Krumlove (viz ?am. Zahr,
UI!lenííVTS),o C. Krumlov 1985:108/viz také: Zápisník 86/Naše voj sk:-;/"
Praha 1986/30:
40-2: Necht se tocí divadlo bez opony..:ityní aU.de této
nekulturní ostudné stavbe odzvoneno(ekonomicky), ale"kritika me18
vyplývat spíše ze zákona, protestu obyvatel, predevším odboTníku~
(Viz také REPORTÉR1991/41!)..
.

9. Rovnež na panství ORLfK byla v návaznosti na budování parku a vý...
sadbu alejí"v širokém okolí - bohatá školka (viz: "Zásoba výsadbúvé;:~,)
materiálu v orlických školkách
byla v té dobe znacná - v r, ~_321
v~šel v Schonfeldu
katalog výpestku - jako nabídka k prodeji (zaba~nQ~

-

~a121l

druhu exot, 58 druhu'peren, 151 skleníkových rostlin a 61
jak uvádí ve svém referátu M. Pavlátová

druhu rychlených rostlin)
(1991).

-

.

lO~ I'!l)yÉ ~ADY: Verzeichni
der pfl~nzen'welche
sich in Theresi~n
tlwle
auf oer grar!ichen
Buquoische~ Herrschaft Gratzen in Bohmen bef10dplJD
1813 Wien, Schmid t M. A. (Mus Bohemiae Re'gni 36 E 22).
"

Verzeichnisder

exotischen

Gewachse

Garten in Gratzen. Angefangt mi t 1. Janer

Praha)

in hochgraflichen Buquoischen
1859 (Archi v Cs. Bot. spor~..,

.

.

11. HLUBOKÁ nad Vltavou.

Geholz- und Coniferen-Sammlung

Schw8rzenbergschen Garténzu Frauenberg.
(bez

"\

".

.

in HochfUrsDic~.

Verlag R. Vácha, Frauenberg

'\

vrocení - asi 1865. Archiv Ceský Krumlov 6014, 8)~

\\

12. 'Sv~boda A.lVI.: Introdukce
okrasných jehlicnatých drevin..\
-Studie CSAV, Praha 1976/6:'41, 30, 31, viz také 1981/12, ad.
rukopis
z Ceskoslovenska
a jeho význam pro reKucera S.: 'Historický
gionální
fytogeografii. - -Sborník JC Muz. Prír. Vedy CD Budejovice
. r
.
1975;15: lOO-llB.
...
Záloha
J.: .Di voce rostoucí
g.reviny
na panství
C. Krumlov v prvn{ polo~
vine 19.století. -Sborník JC Muz. ~. Budejovice 1975/15: 95-107
13. Zahradník Rudolf Vácha(pohrben na HlubQké), sbíral herbár pestovhnýchrdrevin, u nehož se rovnež ucil Josef Vik, pozdejší vedouc~ okras~
~ých školek v P~aze-Dáblicích. Zde také vyrustal Karel Kostka, jeden
z 9rvých absolventu Ovocnické školy .v Troj i a pozdej i pracoval
celý ži.-

vot v PrUhonicích.
Zahradník
Vojtech Mareš se navždy zapsal sv~~i pretisky známé z r.1918/tzv.
Hlubockéviz Cs.Filatelie, Praha 1990/40i33:
1-3:369-371. Rovnež sbíral herbár drevin, který se zachoval a je ulože~
v mr PrUhonice. Hospodarení na maj etcích rodiny Schwarzenberku
bylo l~U
vysoké úrovni, rada odborníku pricházela z pans~ví ná reditelství,D2pr~
také ~ Chlumce nad Cidlinoureditel Jaroschka (viz: Skala L.: XiIalv

slovník biografický. Praha 1990íl-4). Pozornost zaslouží rovne~ zabr2d~
v Muskau atd.
O vynik~~ník Rehder,
který
nepochybne
pocházel
z rodiny
jící'drovni
lesnictví sv~dcí rovnež rada oSQbností, napr.. rodina lesníku Wachtlu,
jehož
památ11ík je .v lesnické
Slavíne
ve Krtinách
u Brpc
a hrobka v Jindi"ichoveHradci
(viz 'publikace:
Velké vzory našeho
10fwictví. Praha 1958(Heyrovský,Rosenauer,Zenker,Bohdanecký,Mok~J, Chact,
Guth Oaj.).

- v Jižních

14~ O historických parcích a zahradách pojednávají pracovní.konfererlce,

semináre

a exkurze

Cechách to bylo v r. 1979, v poradi j~j;

..

arku a zahrad
k 'i~~ ~am~t~4m-~~
šestý:
vou - reVztah
era historick'ch
y: ~ o erny obnovy
ZaClovan~
av_átova),nad~_Ylj~v~z:
Dendrol.Sdel., Praha 1987/33: 86, také: Památky Zahr.Umení 1985, Sbo~-"
n:Lk semináre

v poradí

desá. tý na Konopišti

-a ve Vel trusíc.h

1985:

105 r
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