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Moji pratele z kruhu dendrologickych zadali mne, abych dnes 

poj ednal o pruhonickem parku, o jeho vjvoji a vyznamu jako prirodniho 

parku' jako botanicke a pokusne zahrady' jako umeleckeho dila a p:fi

rodni pamatky. 

Zadam, aby tato moje uvodni slova nebyla mylne vykladana, nebot 

jsem si vedom stareho a pra~iveho prislovi o samochvale . Nemelo by 

to ostatne vyznamu jelikoz neni zajiste dnes v celem civilisovanem svete 

odbornika, jenz by o Pr uhonidch- o nejmladsim z velkych parku - neve 

del. 

Pfi pohledu na obraz ta zeme se po tvlirci; ne po osobe , nybrz na 

raz a smer jeho umelecke tvor:iy. Pruhonicky park neni kopii, jest origi

nalem; mluvim-li tudi z 0 nem, musim proto hovo:fiti te z 0 sobe, nebot jsme 

tak spolu spjati jak otec a syn , jak du se a telo . Duchem, oZivujidm pruho

nicky park jest idea, ktera mne pfi tvoreni vedla . 

Poprve spat:fil jsem Pruhonice z jara 1885 a jiz tehdy zamiloval 

jsem si tato mista, jez z dala semi byti predurcena prirodou k zalozeni 

parku. Pfi opetne navsteve v podzimu - u prileZitosti honu - zastihl jsem 

nahodou nekolik de lniku pra.ve pfi porazeni krasneho stareho dubu. Nemile 

prekvapen tazal jsem se, kdo rozkazal tak uCiniti a tu dozvedel jsem se 

ke svemu uzasu 0 s ys temu obhospodarovani pruhonickE~ho lesa' dle neho z 

mely hyti vykaceny veskere stare stromy a zalesneny krasne' rozlehle 

louky. 

Dle slavneho prikladu pravil jsem "L' etat c' est moi" - "S ys tem 

to jsem ja" a hodil jsem moudry elaborat do ohne. - Tim bylo rozhodnuto, 

ze pruhonicky park jest hotovou veci a od te doby nebylo porazeno jedineho 

stromu, ktery bych sam k tomu neurcil, nebyl vsazen jediny strom, jediny 

ker ani bylina, jez bych sam nebyl vybral a stanovil pro ne misto, ani cesta 

zalo zena, jiz jsem nevyznacil. Co to znamena, pochopite snadno, r eknu-li 

Vam, ze v prve polovine doby tvoreni pruhonickeho parku bylo kazdorocne 

vysazeno 20 - 30 tisic z casti jiz dosti velkych mladych stromu a keru a skoro 

stejne tolik vytrvalych rostlin' pro nez by lo v parku zrizeno vice nez 

40 km cest. 
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Dnes by i Rothschild byl odstrasen znacnymi vylohami s tim 

spojenymi a jsem rad, ze jsem mohl dokonCiti hlavni prace jiz .pred 

valkou' nebot tehdy dalo se vse levneji opatfiti. 

K provedeni takoveho ukolu jest potrebi i velke lasky, lasky 

k rostlinam, k prirode, k jejim krasam, k rodne hroude, vlasti . Laska 

ta byla vU.dci ideou a dusi meho dila, neomezovala se vsak pouze na 

park, nybr z stejnou merou vedla mne i pfi rekonstrukci zamku. Drive 

byla to dlouho jiz neob.:fvana, star a schatrala stavba, z niz diky umeni 

tehdy jeste velmi mladeho architekta Jiriho Stibrala - ktereho jsem 

seznal na jedne vy stave, kde mne upoutaly jeho akvarely - vytvoren 

byl nynejsi zamek. 

Budova v anglickem s}ylu Wiri.dsor nebo Tudor, v holandske neb 

francouzske renaissanci, nehodila by se do ceskeho kraje a pusobila 

by cize. Chtel js ~m postaviti zamek, jenz by odpovidal charakteru 

zdejsi krajiny a proto musel se architekt nejdrive obeznamit se zachova

nymi sveraznymi dily II ceske renaissance". Nebylo jeho ukolem vytvofiti 

stavbu noveho razu, nybrz mel spojiti detaily i ornamenty puvodni dle 

starych pamatek v T a bore, Jindfichove Hradci a jinde. Jsem povdecen 

jeste dnes panu prof. Stibralovi, ze s takovou ochotou a porozumenim 

vysel mym pranim vstric . K nasi obapolne spokojenosti byla provedena 

stavba tak, ze ani mnohy odbornik nerozeznal puvodni prvky od novych. 

Lze rici' z e stavba v nyriejsi podobe mohla byti kdekoliv v Cechach jiZ 

pred ctyrmi sty lety . Myslim, ze zamek hodi se do ceskeho prostredi 

i k blizke, krasne Stare Praze. 

Kraj, kde jsem hodlal uplatniti sve snahy ku vytvoreni par ku, 

jest rozlehle, b ohate clenene udoli, jim z proteka potok B etic a je ho 

bezvyznamne pr itoky ku Praze. Udoli jest tvoreno jednak strmymi 

jednak povlovne se sklanejicimi svahy, jez drive byly pokryty nizkym 

zanedbanym porostem. Nektere strane byly vsak uplne hole a misty 

prerusovany malebnymi skalnimi partiemi. 

Takova udoli jsou ve strednich Cecha ch hojna. Moji myslenkou 

bylo vytvofiti park odpovidajici razu krajiny; voditkem pfi praci byla 
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mi pouze priroda pri eemz zarove~ vyuZival jsem vzdy i vlastnosti 

terenu. SnaZil jsem se dociliti mnohotvarnych a bohatych krajinnych 

obrazu zapadajicich do ramce stredoeeskt:~ho kraje. Mista tato mela 

se stati puvabnou, modernim lesnim hospodarstvim neporusenou, dle 

moznosti obohacenou a zkraslenou eeskou krajinou. 

Pruhonicky park nemel byti vytvorem rozmarne vynalezavosti, 

ani kopii cizich vzoru, nybrz jedine a vyhradne vytvorem lasky, 

lasky k rostlinstvu, prirode a jejim krasam, lasky k otCine. 

Tato laska jest mym dedictvim po predcich a pusobila jiz od 

nejtitlejsiho mladi na moji fantasii. Muj otec mel sklon k umeni 

a verny pritel nasi rodiny Josef Manes, jenz kazdoroene stravil u 

nas nejakou dobu' miloval prirodu a jeji krasu stejne vre le' jako svuj 

narod a 3VOji vlast. Myslim, ze on to byl, jenz prvni vedl moji 

neumelou ruku ph pokusech rrakresltti zvire neb strom. V kresleni 

sice nedocilil jsem velkeho tispechu, ale nauCil jsem se jiz jako dite 

pozorovati a tato schopnost byla mne napriste nejen poZitkem, ale 

znaene podporila a pusobila na moji dalsi tvrobu. Jiz jako maly hoch 

slysel jsem tolik vypraveti a horovati o prirode a krajinach, o perspek

tive a naladach, 0 osvetleni, svetle a stinu, ze tyto pojmy. se mne staly 

beznymi' ae jsem je teprve pozdeji plne pochopil. 

Teren ureeny k zalozeni velkeho prirodniho parku jest tvoren 

tidolim B o t i e e, L a b e s k o u a je obklopujicimi navr simi Choto

buzi, Bohaekem a Oborou, 

Chotobuz a Bohaeek, Habrova stra~ a jizni svah Hrebenu byly 

zalesneny listnatymi stromy, kdezto Obara byla vlastne jednotvarny 

a zanedbany borovy les. Z poeatku nevedel jsem si rady, proto omezil 

jsem se na uvol~ovani vhodnych starych a nadejnych mladych stromu 

a predevsim na dukladne studium celeho terenu. 

Jedine misto, kdez jsem se mohl jiz z poeatku dopracovati 

vysledku, bylo tidoli Labeska, kdez Batie byl opernym bodem. Batie 

zde proteka ve velikych zatoeinach mezi lukami; jeho brehy byly porost

le olSemi' vrbami' jilmy a jednotlivymi krasnymi duby tak huste' ze 
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potok byl jimi uplne uzavren a zakryt. Louky byly temito radami stromu 

tak preplneny, ze ne bylo vlibec pruhledu. Zde bylo nutno pouziti sekery 

a postupne jsem vykacel nekolik pruseku' abych docilil vyhledu. 

Koryto potoka bylo prilis uzke, za jarnich oblev a po prudkych 

destich nemohlo pojmouti veskere spousty vod- rozvodneny potok 

roz lil se po lukach a podemlel brehy, takze vzdy nekolik stromu· se 

skace lo do vody. Dostavilo-li se sue he, horke pocasi, B otic vyschl 

a skytal spolu s vyvracenymi, v bahne leZicimi stromy zalostny pohled. 

Pronikavou upravou brehu rozsifil jsem koryto potoka tak, ze nebylo 

tre ba jiz obavati se zatop. 

Dle spadu vody zridil jsem splavy z velkych kamenu, Cimz docilil 

jsem znacnych nikdy nevysychajicich vodnich ploch a donutil misty liny 

Botic vpraviti se do ulohy bublajiciho horskeho potoka. 

Bez vody zdal se mne park nemoznym, nejencrm proto, ze vodni 

plochy dodavaji krasy jednotlivym partiim' ale ze zvysu ji i vzdusnou 

vlhkost okoli je z zvlaste jest prospesna koniferam a vzdy zelenym drevi

ncim. Zridil jsem tedy nad Podzameckym rybnikem jeste jeden vetsi 

rybnik a tu i tam, kde bylo mo zno udoli prehraditi, nekolik men sich. 

Krome toho rozsifil jsem hladinu Labe.Sky zvysenim prehrady. Pozdeji 

podafilo se mi pficleniti k parku jeste rybnik Borin s okolim, jenz 

zaujima plochu 19 jiter. Rybnik tento pusobi nejen svoji rozlohou, 

tvarem a malebnymi skalisky jizniho brehu, nybr z i t i m, z e vhodne 

navira boticske udoli a tim i cely park. Jeho okoli bylo uplne puste 

a tak jest tato partie - nehlede na nektera pole' je z byla parku te z 

pfiClenena - jedinou' je z nebyla premenena' ny br z nove zalozena. 

S pocatku pracoval jsem jedine instinktivne a jen fanta s ie a vrozeny 

a vypestovany smysl pro krasu byly mym vlidcem. 

Kdyz pasacek na horach nalezne kousek dreva jenz zaujme 

jeho pozornost, vyr ezava na nem a ma-li nadani, vycihije v nem 

umele-cke dilo, aniz je muz e sam vytvofit. Fantasie nahrazuje a dopl;)'u

je to' co jeho primi tivni nastroj a jeho nedokonalost nemuze vytvofit' 

a brani mu zkaziti predmet. Navrati-li se pozdeji domu jako umelec 
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vezme snad opet svoji hracku a pak reze jeho nuz smele' jiste a hlu

boko do dreva kdysi jen tu:Sene formy nab,Yvaji tvaru a Zivotnosti 

a vznika umeleckE~ dilo' jez kdysi jiz dite jen neurcite procitovalo. 

T ak dafilo se i mne; nechci tvrditi, ze stal jsem se mistrem, 

ale to mohu fici, ze jsem nic nezkazil a jiz od pocatku neucinil jsem 

nikdy takove chyby, jiZ bych nemohl pak lehce napraviti . Pfikladam 

tote okolnosti, ze jsem se vzdy ridil vedome as laskou dle predloh 

a smernic danych pfirodou, polohou, tvarem a vlastnostmi pruhonicke-:

ho terenu a ze nikdy nepokousel jsem se prirodu znasilniti. 

Omezil jsem se spiSe jen na vyuZiti veskerych okolnosti terenem 

danych a na zvyseni jejich efektu . 

Aby me to bylo mo zno, musel jsem se dobre obeznamiti s polo

hou a vlastnostmi terenu . Z toho duvodu zkoumal jsem kazdy :,out, pro 

lezal jsem kazdou houstinou a pfi tom nalezal jsem nejen cetne stare 

stromy, jez byly aneb mohly opet byti krasnymi, nybr z nalezl jsem t a ke 

tu i tam pramen, bahniste neb raseliniste, pisek, kamennou sut, skaly -

vesmes potrebne veci, je z mne mohly byti v budoucnu vhodny. Vstipil 

jsem si dobre kazciou nerovnost terenu, vytyCil vzdy nejvyssi bod, jakoz 

i smer sklonu kazde rokle a ka:Zdeho prikopu. 

Presvedceni o velike duleZitosti seznani terenu, nebylo mne 

vnuknu~o s hury, potreboval jsem k tomu leta, ale cas em bylo presvedceni 

to sesileno as tim dostavily se i myslenky na dalsi vytvoreni parku . 

To jest zcela pfirozene; kapsar pfi pohledu na zlate hodinky vidi ihned 

moznost ukrasti je j malir' pozoruje-li krasnou zenu' predstavuje si 

ihned postoj, eat a :_Jrostredi, V nemz by ji chtel maloYati - tak i Zahradnik 

ma-li oko a tolik fantasie' ze vidi krasu i tam' kde dosud neni a kde priroda 

krasu tu pouze naznacila' vidi charakter krajiny a jeji prvky' vrchy i udoli' 

vodu i skaly, luka i stromy, jez v duchu spojuje a rozdeluje, rozklada 

a seskupuje a z nich tvori stale nove prirodni scenerie a obrazy. 

Jako_ zakladni pravidlo plat! pro mne : krajina' polcha' tvar 

a vlastnosti terenu jsou smerodatnymi Ciniteli pro tvorbu z ahradniho 

umelce. Tvarnost krajiny urcuje formu vodnich ploch a luk, tvar 
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a velikost krovinnych a stromovych porostu. Ona urcuje i osazeni, 

jez rna byti voleno tak' aby odpovidalo poloze a vlastnostem terenu 

a predstavovala tak vhodna stanoviste k vytvoreni phrozenych krajin

nych obrazu. Konecne je tvarnost krajiny rozhodna i pro smer cest, 

jenz jest jen tehdy spravny' kdyz se vhodne phzpusobuje clenitosti 

krajiny. 

Nyni bych mel vysvetliti nejduleZitejsi pravidla, jez mne vedla 

ph moji praci. JeZto vsak kazda theorie jest seda a nezaZivna, chci 

shrnouti celou moudrost v nekolik kratkych vet. 

V krajinne scenerii predstavuji lucni porosty, vodni plochy 

a cesty e!ementy svetla' kdeZto hory' vr sky a jine zv,Yseniny terenu 

jakoz i velke sku piny stromu, zvlaste pusobi-li obe spolecne, dodava

ji krajinnemu obrazu stinu. - Oboje musi byti v rovnovaze a ve 

spravnem pomeru. 

Svetlo a stin dodavaji krajin,-im obrazu Zivotnosti a plastiky. 

Krasa a charakter scenerie zavisi na rozdeleni svetlych ploch, 

na spravnem pomeru k plocham stinnym a tvaru linii - jak v pudory ?e 

vyznacenych skupinami drevin, tak i v silhuetach na obzoru. 

Nepravide lnost a stridani v pudorysu a narysu zvysuji krasu 

linii, jinymi slovy tato zavisi na tvaru a usporadani svetelnych ploch , 

vodnich hladin a luk vroubicich a prerusujicich vyvys eniny a porosty 

drevinne. V Pruhonicich mel jsem v cetnych partiich parku protahle, 

v pudorysu i na obzoru primocare ohranicene zalesnene kopce, jez 

pusobily jednotvarne a tudiz unavne. Na priklad stra n u "glorietu". 

Tu byla nehezka linie obrysu upravena vykacenim vetsiho pru seku 

do primocare smrkove steny . Z toho duvodu vysazoval jsem take na 

nejvyssi mista vzdy skupiny bujne rostoucich vysokych stromu, ktere 

pozdeji mely prevys ovati okoli a zvysovati tak jeste kontrasty mezi 

vrchem a udolim. 

V pudoryse lze snadno dociliti nepravidelnosti a ruznotvarnosti, 

jednak vysekem bud hloubeji neb mene hluboko do porostu zasahuji

cim, jednak vysazenim stromu neb skupin stromovych pred souvisly 

porost a do travniku nestejne vybihajicich . 
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Kde bylo mozno, ponechal jsem proL:ikliny, prikopy a rokle 

neosazeny, zato ale osazel jsem kazdou, treba sebemensi vyvy :Seninu. 

Vytvorenim cetnych pruhledu do dalek, prerusil a rozloZil jsem 

jednotvarna uboci A. rozlehle porosty a tim zkraslil a oZivil jsem 

peknou linii krajinneho obrazu. 

Techto pravidel bylo samozrejme peclive dbano take ph zakla-

dani a vysazovani novych partii. Jak kniZe Plickler ooporucuje, snaZil 

jsem se zakryti nehezke oploceni a nevabne sousedstvi vysazenim smrku, 

jedli nebo douglasek. Take proti severu a studenym severozapadnim 

vetrum vysazel jsem dostatecne ochranne porosty. Take k tomuto ucelu 

pouzil jsem jehlicin, ktere rychle rostou a ph radnem osetreni zusta

vaji stale nepruhledne. park nema ucelu lesa; konifery v parku nejsou 

k tomu, aby vyrusta ly ve vytahle a vetvi proste kmeny, nybrz maji 

zustati jen krasne. Takove mohou vsak byti jen tehdy, poskytne-li se 

jim dostatek prostoru, slunce, svetla a vzduchu. 

Jakou pozornost a obetavost zahradnika vyzaduje vypestovani 

jehlicnateho porostu, ukaze ten to priklad : 

Zed parku rna byti zakryta smrkovym porostem, pro nejz jest 

reservovana plocha 200m G.louha a SOm siroka. Vysadi-li se mlade 

1 '50m a z 2 m vysoke smrcky' tak aby docililo se Jimi pozadovanehb 

zakryti zdi, ale vzajemne si nepr ekazely ve vyvinu, jest potrebi na 1 ha 

1500 takovjch smr cku. Je-li pak ten to porost vzdy zavcas probiran' 

zbude z neho po 40 letech nejvyse 50 nebo 60 stromu , ktere vsak 

vyrostly jako solitery a zakryvaji pak trvale a dokonale zed. 

Nejvice premy sleni vyzadovala premena velkeho souvisleho 

boroveho lesa ve stare Obore. Po delSim bezradnem tapani nalezl 

jsem konecne Kolumbovo vejce. Jeliko z teren sklani se od severu 

a severozapadu' kde rna nejvy s s i vyvy:Seniny' koncentricky k jihu' 

respektive k jihovychodu a smeruje k rybniku Labesce, bylo roz r e:Seni 

problemu na snade : Rozhodl jsem se vytvohti ze vsech stran pru hledy 

na darry "point de vue" to jest na rybnik. 

S tromove a krovinne sku piny. jez mely udrzovati rovnovahu mezi 
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svetlem a stinem partii ' mely byti vytvoreny z podrostu vysazeneho 

pod prosvetlene borovice. Pudorys jejich urCil jsem vyznacenim bo

rovic' jez mely tvoriti kontury budoucich travnatych ~loch ' pfi cemz 

nedbal jsem zpocatku prilis uzkostlive jemneho propracovani linii. 

- Jako sochar, ktery zprvu z mramoru vytesava jen hrube obrysy, 

nez se odvaZi k propracovani jemnych detailu obliceje, nohou a rukou, 

tak i ja musel jsem nejdrive provesti osazeni z hruba' coz melo 

slouziti jako zaklad a teprve sekera vytvofila tu jemne kontury. 

M~ade stromy v podrostu maji tu vyhody, ze tvorice souvisly 

porost, jsou chraneny a lehce pfistineny a prece maji dostatek volnos

ti, a by se mohly dobre vyvinouti v pekne exemplare. 

Postupne byly borovice kaceny, vyjma ovsem tech, jez staly 

na budoucich travnatych plochach . Konecne, kdyz dorostly stromovite 

skupiny tak, ze se mohly uplatni't i, byl i posledni zbytek techto borovic 

skacen a ten to okamZik pusobil mi vzdy radost, jezto tim byl vytvoren 

opet novy vyhled a vytvorena nova scenerie. 

K takovemu hromadnemu osazeni bylo vsak potrebi opatfiti 

a vypestovati velike mno zstvi stromkoveho materialu. Vzhledem k chu

dobe a jednotvarnosti naseho domaciho stromovi byl jsem od pocatku 

toho nazoru, ze bych mohl pouZiti k vysazeni, misto obycejnych dub1\, 

javoru , lip, jedli, smrku a borovic, cele mno z stvi krasnych cizokrajnych 

stromu, neb pouZiti obojich spolecne, aniz tim byl porusen celkovy 

charakter ceske krajiny .- Pouzitim vz a cnych a krasnych drevin musely 

se sta ti jednotlive partie meho p arku r uznotvarnej s imi a zajimavej s imi, 

pfi cemz mohl jsem spojiti pozadavky zahradnika s laskou ke kvetinam 

a sberatelskou va sni. Jeden sbira postovni znamky' druhy blechy' jako 

napr . londynsky r .othschild, ktery vyslal k severnimu p~lu celou vypravu, 

aby z iskal blechu polarni lisky. 

s biral jsem po ctyficet roku Zive rostliny odkud jen bylo mozno 

a pilne shromazdoval v Pruhonid ch. Z velkych zdejsich i zahranic

nich skolek, z nejvyznamnejsich botanickych zahrad tri dilu sveta, 

od cestovatelu, milovniku rostlin a odborniku, kteri mne navstivili 
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v Pruhonicich, neb se mnou navazali styky, ziskal jsem poznenahlu 

vse, co jiz v kulture bylo, neb se do kultury zavedlo a 0 cemz se 

dalo predpokladati, ze se bude v nasem klimatu dariti. To netyce 

se jen drevin, n}'br z i per en, ktere mne zajimaly tim vice, cim vice 

jsem mohl po vykonanych pracich hrubsich, venovati se propracovani 

malebnych ~tailu. 

Kdyz byla zalozena Dendrologicka spolecnost v Praze, bylo 

v pruhonickem parku jiz na tfi tisice druhu a forem drevin, a ne 

o mnoho mene peren. Od te doby cile zavodime s nasim inspektorem 

Zemanem ve sberatelske vasni. V poslednich dvou letech vyseto ve 

skolkach Dendrol. spolecnosti na 8000 druhu a odrud semen drevin 

i peren. Vzejde-li z toho jen polovina a z te poloviny jen cast bude 

vysazena do parku, bude tim pocet druhu v parku opet velmi zvysen. 

Za techto okolnosti mohla by sberatelska Cinnost byti snadno na 

ukor zahradniho umeni. Pfi sve sberatelske Cinnosti nevenoval jsem 

pozornosti jen rostlinam nov,Ym neb vzacnym, nybrz hlavne rostlinam 

krasnym; shromazdoval jsem hlavne ty rostliny, jez mohly slouZih 

jako vhodny material rostlinny k vyzdobe parku. Tak povstala poznenahlu 

myslenka neshromazdovati rostlinne poklady, v poslednich desetiletich 

do zahrad zavadene, do sbirek, to jest do arboret a fytogeografickych 

skupin, nybrz ve velkem slohu vyuZiti jich spolu s domacimi spolecenstvy 

rostlinn,Ymi a vyznacnymi pro jednotliva stanoviste k ziskani harmonuji

cich skupin a pfirozene a mohutnepusobicich krajinnych motiVU.. Abych 

toho mohl dociliti, bylo nutno nejdfive seznati rostliny a jich pozadavky, 

podminky jejich zdaru a jich pfirozena stanoviste v jich domovine a poskyt

nouti jim odpovidajici prostredi i v Pruhonicich. Nemohl-li jsem se dopi

diti blizsich udaju 0 vegetacnich podminkach nove zavadenych druhu, byl 

jsem nucen provesti na ruznych mistech parku pokusy. Zkouska lepsi 

studia. Tak stal se pruhonicky park nejen bohatym prirodnim parkem 

nybrz i botanickou a pokusnou zahradou velkeho stylu, ktera z ohledu 

narodhoepodarskeho muze miti velky vyznam. - Doufam, ze bude 

prospesn,Ym nejen zahradnimu umeni a vede ale i lesnictvi. 
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Pruhonicky park jest tak veliky, teren tak vlnity a mnohotvarny, 

ze v ramci velikych scenerii mohou se umelecky uplatniti i ty nejrozma

nitejsi motivy. Cetne a jeste daleko nevyuzite moznosti dodliui nejrozma

niteJsich krajinnych obrazu a intimnich nalad, ktere pokavad se nemohou 

phcleniti k velkym partiim, daji se upotrebiti jaksi za kulisami v uzavre

nych mistech mezi skalami neb v hlubokem lese a tvori tak typicke motivy 

ciz ich kraju, aniz pus obi na charakter dornad krajiny. 

Udoli Botice tvohd na nekterych mistech klidne zatoky vroubene 

starymi duby, vrbami a topoly, jakoz i okoli velikych rybniku, pus obi 

zcela dojrnem luhu. 

Studene severn! strane jsou idealnim stanovistem pro vsechny jehli

Ciny' zvlaste jsou-li v blizkosti vetsich vodnich ploch' ktere podporuji 

vzdusnou vlhkost . To byla take phCina, ze vysaze l jsem cizokrajne jehli

ciny ve velkem mno z stvi na Borin, abych tim dodlil mohutnejsiho dojmu. 

Svetle dubove neb bukove haje a stare prohdle borove porosty 

poskytly vhodne a chranene stanoviSte k vysazeni rhododendronu a vzdy 

ze lenych crevin' ve ve lkych plochach. 

Velke skalni partie a kamenite srazy umoznily mne zrizeni alpina, 

je z melo pro svoji rozlohu, bohatost druhu a prirozene pusobid vzhled 

ji z pred valkou svetovou povest . 

Na slunnych mis tech, na suchych, vyprahlych kopdch, bylo mozno 

vytvohti barvite krajinne obrazy z kvetoudch neb pestroplodych keH.t 

a velkeho mno z stvi druhu a odrud vytrvalych bylin. 

Nerozpakoval jsem se nikdy vysazeti na vhodnych mistech do 

prirodniho parku ani vetsi skupiny kvetin. Povazoval jsem za zcela 

phrozene, aby v do be, kdy sama phroda hyh svymi dary, v do be 

kdy vse se zelena, kvete a voni, kdy v korun•-kh strornu a keru peji 

ptacc i sve libezne pisne, aby i park odival se ve svlij svatebni hav 

nadherou kvetu a skvelosti barev. 

C:im vice se porosty vyvi jeji, cim cilevedomeji pomaha sekyra 

neunavne prirode k upl a tneni tvurcich sil, pri tvorbe malebnych scene

ril' tim vice dostavuje se nametu k premysleni a k praci a bude tak 
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vzdy, pokud zde bude pusobiti po mne myslid zahradni umelec se 

stejnou laskou, jakou ja jsem po cely Zivot ke svemu dilu lnul. Pojem 

11 hotovo11 pro nas neexistuje. Take priroda nikdy neustane, svou tvorbu 

nekonCi, stale a stale tvori, nestarajic se o umysly z.ahradnika, dava 

vzdy nove problemy a nove moznosti, jez vyzaduji vzdy noveho a noveho 

reseni, 

KniZe Puckler nazval park galerii obrazu, 11 radou umelecky 

vytvorenych pohledu 11
, v niZ ph prochazce vidime obraz za obrazem. 

Vudcem v teto galerii jsou cesty. Nemohu se dnes podrobne rozhovoh

ti o tomto zajimavem thematu a jsem nuce n omeziti se jen na kratke 

avsak duleZite poznamky. Jiz drive jsem podotknul' ze smer cest jen 

tehdy jest spravny, spociva-li na dokonale znalosti krajiny a phmyka-li 

se nenucene k tvaru vlnitosti terenu. 

Krajina a cesty jsou navzajem v urCitem pomeru. Cesty musi byti 

tak vedeny, aby umoz;;:ovaly pohl~d na vsechny krasy parku. Vysazene 

stromy v jich blizkosti musi skytati dostatek stinu a nutno dbati, aby 

z cest viditelne partie vynikaly prirozene z ramce stromovim vytvoreneho. 

Krajina musi byti zase tak upravena, aby vyhledy z cest odhalovaly 

stale nove a nove scenerie a obrazy v harmonickem souladu. 

Na zaklade toho mohu phrovnati park k albu, v nemz ph listovani 

stridaji se obrazy ruzneho provedeni a krasy a jez dle toho vynikaji 

bud na svetlem, Ci tmavem pozadi, neb vhodnym oramovanim nabyvaji 

Zi votnos ti. 

Kdyz jsem se jednou prochazel v parku s nasim slavnym malirem 

V aclavem Brozikem, jenz byl mym milym pritelem a casteji mne v Pru

honidch navstivil 7 podotkl jsem : II Jest prece jen zvlastnim poZitkem 

prochazeti park s umelcem a moci s nim vymenovat si dojmy a mys!enky; 

vy umelci vidite a procitujete lepe krasu nez my obycejni smrtelnici 11
• 

BroZik odpovedel : II Ale kdez' - vy sam jste umelec • .iV_y malih malu]e

me neZivymi barvami na platno a kdyz dokoncime obraz, podepiSeme se 

nan a jiz se o nej nestarame. Vy vsak malujete a tvorite dila ze Zivych 

stromu a rostlin, tekoudch vod a kvetoudch luCin, vyuZivaje tvlircich 
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sil prirody. vase umelecke dilo neni nikdy dokonceno a i kdyz vas ne bu

de, pfijdou jini a budou-li miti stejnou lasku a pochopeni, budou na dile 

dale pokracovati tak jako priroda stale tvori a oZivuje. 11 

Tento BroZikuv vjrok mocne na mne pusobil - moje prace 

v Pruhonicich nebyla tudiz pouhym rozmarem, kratochvili, nebyla 

II fantasie de Grandseigneur 11 jak rikaji Francouzi, nybrz opravdovym 

umenim. 

Toto pomyslen.i jest mi utechou a vyslovuji z.de z toho vyplj-vajici 

myslenku Ci lepe receno nadeji : Obrazy a ostatni umelecka dila v narodnim 

museu jsou stejne jako pece a pozornost, jez jim venuje stat a narod, kulturni 

pamatkou pro dotycnou zemi. Jiz po leta pfichazeji ucenci, botanikove, 

zahradni umelci a milovnici rostlin do Pruhonic, aby zde prohlizeli a studo

vali park. V dobe, li:dy park jest nejkrasnejsi, pfichazeji tisice a tisice 

krasymilovnych navstevniku' a by se zde tesili z pohledu na krajinne 

scenerie, sverazne rostlinne sku piny, krasu a nadhery barev. Necht park, 

i tehdy, az moje jmeno bude davno zapomenuto, dale Zije, rozviji a tesi 

se pozornosti a stane se tak kulturni pamatkou nasi mile vlasti. 



Historické zahrady – Kroměříž  2015

Silva Tarouca – 
Rodina a zahrada, život a dílo
Antonín Marián SVOBODA, Průhonice

Název příspěvku, stejně jako rukopis pro sborník, nemůže obsáhnout šíři a hloubku tématu. 
Konference o historických zahradách, pořádané již několikrát v  Kroměříži – nyní v parku 
zapsaném v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Paříž1971, ČR 1991) – ukazuje 
na prameny zahradního umění a krajinářské tvorby.

Letošního roku uplynula tři staletí, když prvý Don Manuel de Silva  roce 1760 získal státní 
příslušnost a domov v  Čechách pod Kosířem – rozhodnutím císařovny Marie Terezie – 
pro Rakousko a Maďarsko. [Poznámka 1, 2]

Současně se nahromadilo několik příležitostí připomenout zásluhy nositelů tohoto jména:  
Konference na universitě v  Olomouci: Portugalský rod Silva Tarouca (prvá část) a dále je 
oznámena kniha: Mecenáši … [Poznámka 3, 4] 

Z historie rodiny Silva Tarouca

Na prvém místě je Bedřich Silva Tarouca (1816-1881), kněz, který sídlil v Brně a spolupracoval 
s řadou moravských  spisovatelů  – Vyšehrad [Poznámka 9]. Pro sněm v Kroměříži v roce 1848 
připravil [tiskem vydal – česky i německy] Proklamaci, aby Morava zůstala spojena s Čechy.  
Panství Čechy pod Kosířem spravoval jeho synovec, majetek – panství přebírali nejstarší synové, 
po 21 Augustovi – Alexander (1818).  +22

František Josef Silva Tarouca (1858-1936)  

Panství Čechy pod Kosířem na Moravě (1758-...) se zámkem zahrnovalo rovněž okolní vesnice – 
Krakovec. Na nichž bylo zemědělské hospodaření, celé území pod Kosířem bylo téměř přírodním 
parkem. Již předek Emanuel von Silva Tarouca měl zvláštní zájem o zakládání zahrady a parku – 
tato záliba přecházela vždy z otce na syna, upevňovala se a sílila s každou generací. Sídlo se stalo 
opravdu tím, co si jejich praotec přál – milovaným opravdovým domovem (1899). Franz Joseph 
(1773-1835) přivedl hospodářství k rozkvětu (1899) [Poznámka 4].
Pro seznámení s dějinami a vývojem parků, zahrad a krajiny mají svůj velký význam písemné 
doklady – publikace a plány. Již v roce 1894 vydává František Josef drobný sešitek z názvem: 
DER PARK – eine Studie [Poznámka 6]. (Dva roky potom, co jeho bratr Arnošt Emanuel získal 
sňatkem Průhonice).
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Další publikace: Die Silvas in Österreich (1899), dovoluje čtenáři důvěrné seznámení s  tímto 
rodem [Poznámka 2]. Jejich mládí nebylo snadné, po úmrtí matky (1864) a otce (1872) studovali 
v Rakousku, hmotně byli jistě zajištěni. Znali určitě důvěrně zahrady v Kroměříži. Můžeme však 
předpokládat, že jejich vzájemné vztahy byly přátelské, což se právě projevilo zájmem o parky  
a zahrady, nejen o myslivost.

Arnošt Emanuel Silva Tarouca (1860-1936), Průhonice u Prahy [Poznámka 5] 

Po sňatku v  roce 1885 s  Marií Antonií Nostitz Rhieneck žili několik let na jiném zámku 
v  Trmicích na severu Čech, kde měli další majetek. O počátcích Průhonického parku nám 
již podává zprávu sám autor. Ještě ve Vídni byla založena Dendrologická společnost, pro níž 
Silva Tarouca nabídl možnost vybudovat v Průhonicích pěstitelskou a pokusnou introdukční 
zahradu, což se stalo v roce 1908. Společnost připravila a vydala publikace, které zahájila ediční 
řada: GARTENANLAGEN in Österreich-Ungarn, v prvém sešitě byl podrobný popis a plánek 
parku na Konopišti a v Průhonicích (1909). V edici rukovětí pro zájemce vychází prvá ze tří 
knih bohatě ilustrovaných: trvalky (1910), listnáče (1913) jehličiny (1913) [viz: bibliografie]. Na 
přípravě a vydání měl významný podíl vynikající odborník-dendrolog Camillo Schneider.
Uvedené publikace ve své době, ale i nyní stále představují cenné příručky. Popis Průhonického 
parku doplnil podrobný barevný plán se zakreslením porostů a skupin dřevin. O životě a díle 
Arnošta Emanuela je celá řada publikací. Zásluha a jeho dílo – o rozvoj vědecké práce, ale 
rovněž společnosti není doceněn.
Na základě seznámení – nejen současným stavem obou zámeckých parků – v  Průhonicích  
a v Čechách po Kosířem, ale nyní již s živými myšlenkami obou bratrů – získáme obraz na život 
a dílo, který vystihuje heslo: SNY A SKUTEČNOST [A. M. Svoboda Kroměříž].

Jako doklad a ukázka poslouží ukázky rukopisů, od obou autorů, které se zachovaly. Studium 
nám dovolí nahlédnout do myšlenek autorů, když jim osud určil stejný letopočet pro úmrtí 
v roce 1936 [Poznámka 5, 6, 7, 8].
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Hledáním dějin pro poznání podstaty a významu historických zahrad nacházíme vždy nové 
doklady. V případě obou bratrů z rodiny Silva Tarouců to jsou jejich myšlenky, které napsali do 
svých rukopisů.
Letos, když uběhlo od náhlého úmrtí obou bratru 75 let, připomeneme jejich zásluhy ve vývoji 
historických zahrad, nejen u nás ale i Evropě.
Známější – svým parkem v Průhonicích – je Arnošt Emanuel, který ho vytvářel od roku 1885, 
kdy získal panství se zámkem, zejména po nastěhování v  roce 1892. Již v  roce 1909 uveřejnil 
podrobný popis parku v Průhonicích, ovšem překvapí velký barevný plán, na němž jsou vyznačeny 
cesty, rybníky, ale také skupiny a porosty dřevin – jak jehličnatých, tak listnatých. Zakladatel 
Průhonického parku zde založil pro Dendrologickou společnost: Pokusnou a introdukční zahradu, 
z níž členové dostávali nově pěstované dřeviny. Společně s Camillo Schneidrem vydávali: Příručky 
o okrasných dřevinách – jehličnatých, listnatých a trvalkách, které jsou stále vyhledávané. Pro členy 
vydávala Dendrologická společnost popisy významných parků a zahrad – v prvém sešitě byl park na 
Konopišti a v Průhonicích (Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns 1909-1914). Přednášky byly 
uveřejněny také česky (1922, 1926, 1934). 
Průhonický park zcela určitě zná každý odborný zájemce, ovšem novinkou je rukopis Mein Park, 
prozatím neznámý, který byl ukončen úmrtím v roce 1936 [Poznámka 5].
Starší bratr František Josef II. žil na Moravě – na panství Čechy pod Kosířem. Téměř opomenutý 
zůstal sešitek: DER PARK, vydaný již v  roce 1894(1-34) [Poznámka 6]. Autor věnoval rovněž 
pozornost dějinám rodiny Silva Tarouců, můžeme číst v  jeho knize: Die Silvas in Österreich 
[Poznámka 2]. Rovněž neznámý je rukopis. V němž si zapisoval své další poznatky až do úmrtí 
v roce 1936. 
Život sourozenců – měli ještě starší sestru a po úmrtí obou rodičů nebyl jistě radostný, můžeme se 
proto se zajmem seznámit drobnostmi.
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Poznámky
1. Der Mentor der Kaiserin: Der weltliche Seelenführer Maria Theresias. 

Silva Tarouca Egbert. – Ed. Amalthea Verlag, Wien 1960.
2. Die Silvas in Österreich. 

Silva Tarouca Franz Joseph. – Ed. Wien 1899.
3. Olomouc připravila konferenci: Portugalský rod Silva Tarouca – mecenáši Josefa Mánesa –  

a jeho stopy v české kultuře; na níž znalci přednesli podrobnosti ze života jednotlivých členů  
rodiny. [první část + Čechy pod Kosířem]

4. Současně byla oznámena kniha: Mecenáši Josefa Mánesa – portugalský rod Silva Tarouca  
a jeho vliv na českou kulturu. Štěpánek Pavel. – Ed. Universita Palackého 1995.

5. MEIN  PARK – MŮJ  PARK 
 Překrásný byl měsíc Máj 
 Zpěvem všech ptáčků 
 Zde v mém srdci 
 Začala láska 
Společně s mojí nevěstou – v měsíci Máji roku 1885 – přijel jsem poprvé z Prahy do 
Průhonic.

6. DER PARK – EINE STUDIE (1894) 
Svět je omezený, ale myšlení nezná mezí. Co je park? Co chci – a o co usiluji? 
Prvním parkem byl RÁJ – prvým a nejkrásnějším

7. UMĚNÍ JE A ZŮSTANE ZOBRAZENÍM KRÁSNA 
Ze života: cesty, růst, výsadby

8. Rod Silva v Rakousku – přínos k historii tohoto domu. Pozdrav čtenářům [Poznámka 4] 
Valášková Jana, Pochylá Marie.

9. Vyšehrad, při činnosti spolku Velehrad: Lorenz František Mirovít,, Václav Štulc, Sušilovská 
družina, Ohéral Jan, M. Klácel, A. Šembera, podporoval Daniela Slobodu, (Putna C.M. 
1998, 2015). Své numismatické sbírky věnoval Moravskému museu. Pro sněm v Kroměříži 
v roce 1848 připravil a tiskem vydal česky i německy: Proklamaci, aby Morava zůstala spojena 
s Čechy. (Ed. Rešov 1896). Konfrontace: Ed. Proglas, Brno 1990/1:1-128.

10. Zámecký park v Čechách pod Kosířem – vedl  zahradník Josef Čermák (v letech 1934-1959), 
otec Jiřího Čermáka, kterého známe z jeho záslužné práce v Květné zahradě v Kroměříži.

11. První plán Průhonického parku.  
Silva Tarouca A. E. 1908 – orig. Repr. atelier O. Kuča – Ed. Svoboda A.M. 1981.
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SIBI ADSCIVIT 

VIRUM CLARISSI_MUM 

IN SODALICIUM SUUM COOPTAVIT. 

IN CUJUS REI DOCUMENTUM 
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SIGILLUM HIS LITTER IS APPOSITUM EST. 
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H O R T U S  H I S T O R I A

SILVA TAROUCA FRANTIŠEK JOSEF II.
1858-1936 Čechy pod Kosířem

O PARKU        1894
ROD SILVA-TAROUCA V RAKOUSKU  1899
PULCHERITO       1936

SILVA TAROUCA ARNOŠT EMANUEL
1860-1936 Průhonice

PARKY RAKOUSKA – PRŮHONICE  1909
PARK V PRŮHONICÍCH  
    – DENDROLOGICKÁ ZAHRADA 1926
O MÉM PARKU       1936


