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Z HISTORIE BOTANImCH ZAHRAD eESKOSLOVENSnCH 

Rejetarlí nale botanická zahrada byla bylinářská zahrada 

A n gel o v a /Hortu8 Angelicus/ v Praze. Založena byla po 

roce 1350 a patřila dvornímu l~kárniku císaře Karla IV. Ange

lovi z Florencie. Byla známa po cel~ EvropA. Stávala asi na 

místA dnelní polty v Jindřilsk~ ulici. U zahrady mAl Angelo 

8vdj ddm 8 l'kárnou. V zahradA pAstoval nejen l~kařsk~ byli

~t ale tak' rdsná vzácn' rostliny. 'v roce 1360 obdařil Karel 

IV. zahradu a ddm zvláltnímivýsadami, jimiž tyto objekty by~ 

o8Vobozen7 ode vlech daní a dávek. Za Václava IV. byly výsa -

dy jeltA rozlířeny a přeneseny i n~, dědice Angelovy s povin

ností pAetovat pro krále libovonná rostliny. Za husitsk1ch 

válek byl vlak Angeldv potomek nucen prchnout z Prahy, zahra

da byla částečně zničena a zmAnila majitele. PozdAji se jeltě 

pfipomíná jak~ bylináfská zahrada v roce 1584 Lup a c i e .. 

Zrulena byla úplně teprve po roce 1782, kdy ji po posledním 

majiteli pfejalo ~edite18tví tabákov'ho monopolu. 

V 16. století vzniká v Evropě mnoho botanick1ch'~ahrad. 

J80U to zahrady v Padově /1533/, v Hamburku /1540/, vPise 

11544/, v Ke. u Londýna /1545/, v Curychu /1555/, v Horimber

ku /1560/, V" Bologni /1567/, v Kasse1u /1568/, v Leidenu 

/1577(. v Lipsku /1580/, ve Vratislavi /1587/, v Heide1berku 

/1593/. v _ontpe11ieru /1593/ a v Eichstittu /1597/. Vesměs 
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jsou to zahrady universitní. 

Pražská universita, jedna z nejstarAích v Evropl a teh4y 

velmi slavná, nemlla botanickou zahradu. Botanice, nebo sprév

něji farmakologii, jak to tehdy bylo vlude v~opl, se vy

učovalo pouze jako pomocné naucepfi medicinl /professor bo

tanicus/. Vyučování na pražské universitl bylo, pokud se lze 

spolehnout na nehojné prameny, nepravideln4 a povrChní,docela 

scholastické. Od Z a 1 u ž a n s k , h o /1558-1613/ neobje

vila se na pražské universitě žádná osobnost, která by byla 

pro botaniku něco znamenala. Ale ani Zalužansk.t se nepokusil 

zafídit pokusné, studijní nebo demonstrační objekty, jaktai 

jsou botanické zahra4y. 

Založení botanické zahrady nepodnítila ani zpráva Kry 1-

t o f a H a ran t a z Polžic. kter;t mll možnost již vro.ce 

1598 seznámit se s botanickou zahradou v Padovi a ktert ve s~ 

cestopise popsal její nádherné uspofádání,neletfiv obdivem. 

Snad to bylo zpdsobeno tím, že v polovině tohoto století vzni

kala v Praze zahrada, na níž se soustfe&oval velkerý zájem cí

safdv. Byla to Královská zahrada v Jelením pfíkopě u Hradu 

pražskéhet. 

S budováním Královské zabrad7 se započalo v letech 1534 až. 

1536. Zafízením byl pověfen architekt Paolo S pat i o .Jako 

zahradník byl povolán z Itálie F r a .n c e s co, patrně ttž, 

který v roce 1533 zakládal i universitní zahradu padovskou. 

První semena vzácných rostlin pro Královskou zahradu zaslal 

Ferdinand I. Ale výsadba těchto rostlin se nepovedla a to ani 

tehdy, když král povolal z Flander dr.Hugona Ven n i a 

l 
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Iv roce 1539/. Vennius podává zprávu, že není pravděpcdobné. 

že· by se v riové zahradě mohly s úspěchem pěstovat rostliny, 

nebot pf:!li! pfíkré svahy znemožňují udržovat dostatek prsti 

a tak jsou semena i sazenice vyplavovány deltěm. Vennius byl 

králem vyslán do Nizozemí, tehdy již klasické země okrasného 

zahradnictví, aby zde nabyl pot~ebné zkulenosti s pěstováním 

ozdobných rostlin. Y,tsledky této cesty věak nebyly uspOkojivé 

• tak byl Vennius brzy po svém návratu z Nizozemí z králov -

stýCh služeb propultěn. ~a zfizování a hlavně dalA! rozvoj 

Královské zahrady měl vliv i známý botanik • a t t i o 1 i , 

který byl po nijakou dobu i jejím správcem, později pak také 

vyslanec ca~ihradský B u a b e c q a jeho p~ítel léka~ Ve 

Q U • k e I b e e n , ktefí zaslali do Vídně a do Prahy četná 

semena orientálních rostlin. Výz!'!?llná je také činnost učeného 

Charlese d'E clu 8 e , který bJ~ císařovým poradcem. V Krá

lovské zahradě ee přes Vě9chny počátečn:! potíže a neúspěchy 

začínají pěstovat tulipány 11563/, kaltany koňské, bObkovi!eň, 

dále pak i olivy, palmy, cedry, četné 8tro~ ovocné včetně 

jedlého kaAtanu, rostliny vlaěské, asijské, zvláětě čínsk~; 

u zahrady, byly zf'ízeny skleníky, oranž~rie, fíkovny a jiná po

dobná za!'izen:! tehdy v parcích obvyklá. Byla tehdy Královeká 

zahrada svým vybavením i sortimentem na svou dobiJ. i,~tituce 

T.Ýznamná; Ikoda, že nejvíce zpráv, kter~ máme o táto zahradě 

dochováno, mluví více o stavbách IBelveder, míčovna, fontána/ 

nebo o chovu zví fat a lelem, ale málo o rostlinách. Sláva této 

zahrady trvala asi po t~i čtvrti století za vlád Ferdinanda I., 

Maxmiliana II. 8 Rudolfa II. Po smrti Rudolfa II. /1612/ zahra-
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da rychle upadala a nikdy již b!valáho v,ýznamu znovu nenabyla. 

Císa~ Rudolf II. pr~ udržoval jeětě dalěí nákladně vybudo

vanou zahradu v Brand!se nad Labem. V táže době V i 1 á m 

z R o ž m ber k a založil si u sváho paláce na Hradčanech 

bohatou zahradu; jeho poradcem v tom podniku byl Zalužansk1. 

Ale i bohatí měětaná napodobovali ělechtu. Z doby Rudolfov,y 

vzpomíná se zejmána vynikající zahrada viničnáho mistra Jana 

P y tlí k a , která se později zčásti stala součásti proslu

lá zahrady. Valdětejnská na Malá Straně /1621/. 

Dalě! zprávy o naěich botanických zahradách pocházejí až 

z poloviny 17.století. V tá době existovaly v Bratislavě sou

kromá botanické zahrady Ferdinanda H e i d 1 a a Jura je 

Lip P a Y e , které obsahovaly 947 druhd rdzntch domácích 

i cizokrajntch rostlin. Také mikulovskt občan a lákaf Her

t o d vlastnil v táže době velmi bohatou zahradu botanickáho 

8 bylináfskáho rázu. Nepoda~ilo se zatím zjistit, zda měl bo

tanickou zahradu zemsk! písař Frantiěek S che i dle r , 

o kterém se Balbín ve svých Miscellineích z roku 1679 zmiňuje 

jako o tehdejěím nejlepěím znalci botaniky v eechách, ale je 

to pravděpodobné. 

V polovině l8.století se objevují první snahy o založení 

botanická zahrady při pražské universitě a to zejména v souvis

lostis obsazením místa mimofádného profesora botaniky. 

O mimofádnou profesuru se ucházel Josef Vojtěch S c o t t ij 

dalěími žadateli byli Vilám Nervi, Jan Antonín Schabner, Fran

tiěek Josef Juttner, Jan Boháč a Ferdinand Kirchmayer. Děkan 

lékařské fakulty a universitní senát doporučily jako nejlépe 

I ;ď 

I' 
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zpdsobiláho uchazeče v listopadu v roce 1749 Scottiho, a to 

nejenpr~to, že studoval botaniku v Turině u věhlasného profe

sora Francesca Caccii, demonstrujícího své p~ednáěky v králov

ské botanické zahradě, že studoval anatomii u dalěího známého 

profesora Jana Baptisty Bianciho a že v roce 1746 dosáhl dokto

rátu mediciny v Padově, že ve vlasti zlskal plné oprávněni i na 

pražské universitě učenou disputací, která byla provázena po

tleskem, ale také proto, že Scotti v_své žádosti o místo upo

zorňoval, že pražské universita neruá botanickou zahradu 8 že 

nabízí J;, výuce zatím svou soukromou zahradu nebo i zahradu sou

'tdní. kterou k tomu účelu sám zafidí. 

Dne 13. prosince 1749 byl Scotti jmenován Marií Terezií mim~ 

~áóným profesorem botaniky na Karlov~ universitě a to s podmín

kOUt že až do založeni f'ádné urd ~ťr·!d. tni zahrady. bude vyu60vat 

f:~;;á žáky ve vlastni nebo sousední }.·rl~jaté zahradě. Scotti t 

jenž ihned po \lvám jmenov'á~li z&hájil přednášky o teorii botani

ky e botauickt!ho názvoslovi, :~ttčsl již v látě roku 1'750 vyuč o -

vat i ve své zahradě, pattíci k domu u Červeného srdce ve Vlaš

ské ulici na Mslé Straně. V z.ahradě zař:ídil květinový parket, 

cesty vys;ypel p'Ískem, zimostrázy olemoval záhony a ze semen za

koupených od lékárníka K u n e r t a vypěstoval rO-zn' rostliny. 

většinou patrně cizi t v počtu asi 500 druho.. Byli.f.:;:n~:l t~np..9 

Vel k á mu tehdy opatřila i ro.zné rostliny divoké. K zar~8d

lItÍ. pracem ne swj náklad zaměstnável přechodně jednoho ze.hrad -

níka. Již pfi zafizování swe zahrady do~el Scotti k názoru, že 

je p~íliě malá pro další ládouci rozvoj a proto ještě v roce 1750 

pronajal zahradu profeeors Du Toy., v které následujícího roku 
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pokračoval v názorné demonstraci svých botanických výkladd. 

Leč ani toto provizorium nemohlo Scottiho uspokoJit a proto 

3.dubna 1752 podal císa~ovna ob~írnou zprávu o dosavadn! sv, 

činnosti na medicinsk' fakulta, y níž dokazovali že podle 

SvýCh možností učinil vle, aby co nejlépe mohl 3'Vé žáky na

učit botanice, tolik pot~ebné pro léka" a zejaéna pro lékár

níky. Scotti ve svém memorandu dále zddrazňo'Val, že by 'Ve svi

ta tak vahlasná universita, jakou je pražská, nemala být olou

pena o tak v$znamnou a potfebnou instituci, jakou je botanická 

zahrada. Ostatnl vlechny okolní a mnohem menlí univerei~ mil7 

teh~ již sv, botanické zahrady. Tento návrh.Scottiho pfichází 

o 1 rok dfíve, než se započalo 8 budováním botanické zahrady 

ha pfíkaz Marie Terezie v Schonbrunnu ve Vídni /1753/ a o 7~ 

dfíve, než se začalo s budováním vídeňské universitní zahr8~ 

/1759/. 

Scotti dále uvádí ve svém memorandu, že zatím vydržoval bo

tanické zahra~ na svdj náklad a že v nich shromáždil již na 

4000 drUhd rostlin, jejichž semeno si opatfil z Paf!že.V závě

ru žádá císafovnu, aby na udržování vlastní universitní zahra

dy bylo věnováno ročna nakolik stovek zlatých. S tímto Seotti

ho návrhem projevila císafovne dne 29.dubna 1752 svdj zásadní 

souhlas a vyžádala si od universitní komise, která již pfed tím 

bylapovafena reorganizačními Úkoly smafujícími k prOhloubení 

a modernizaci universitního studia zejména v oboru pfirodn!ch 

a lékafských vad, návrh, jak opatfit pro založení a udržování 

botanické zahrady potfebné finanční prostfedky. 

Tfebaže toto zásadní ~1~A~ovnino rozhodnutí zdánlivě 81ibnl 

• 

I 
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otevíralo cestu k zfízení botanické zahrady, pfece Obsažený 

v něm pokyn, aby bylo císafovna sdlleno, jak mají být opatře

rI3 k tomu potfebn' finanční prost~edky, byl velmi tvrdou a za 

tehdejlí situace státních a zemskýCh financí velmi svízelnou 

podmínkou, která ve skutečnosti znamenala velmi vážné zdrže

ní. 

Universitní komise a pražské místodržitelství s odpovědi 
1 

na cís~ovninu v,ýzvu nepospíchaly a vybídly Scottiho, aby 

nejprve podal podrobnajlí návrh na založení botanické zahra

dy a alespoň pfibli!na vyčíslil spojené s tím náklady.Scotti 

v,yu!il této pfíležitosti a 25.fíjna 1752 podal návrh,aby byla 

zakoupena zahrada Jana Bohuslava RoudnickéhO, jeho tchána, 

která byla poblíže kostela av.Ka~18 Boromejského pod Petf:ťnBD. 

lu dnelní nemocnice pod P9tfíneM/~ kterou si pro evou prak -

tickou výukU botaniky najal. Její ,'élkou pfedností byla pfí

hodná poloha, poskytujíe] podle potfeby rostlinám bu! sluneč

ní svitlo po celý den nebo trvalý stín. Dalěí výhodou byla 

i dobrá pdda a dostatek vody, a konečně i její odlehlost od 

měetského ruchu. Ostatni Scotti v ní již pro tento účel dal 

vysázet mnoho řdzných rostlin a na svdj náklad opatfil z Paři

že v roce 1752 semena dalěích 1200 druhO a z Turina 800 druhO 

rostlin. Již tehdy v táto zahradě pastoval aloe, kk",i'0vn:(k,ci

trovník, pomeraněovník, vavfín, cypfil. Rovniž z tehdejěích 

pražsk1ch ~lechtických zahrad, zvlálti z černínské a ffrrsten

bersk', se au pOdafilo získat v letech 1752 až 1753 mnohé roet
liny pro botanickou sbírku, kterou v téže době jeětě obohatil 

o sortiment vodních !ostlin. 
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Univeraita a návrhem Scottiho nesouhlasila. Po!adov~ kup

ni cena '2700 zlattch se jí zdála pfíli! velká a dále na.ďtala, 

že zahrada je jaksi vzdálena od Klementina, sídla university. 

.ísto toho doporučovala zakoupit za mnohe. ni!lí cenu 1000 

až 1200 zl. zahradu profeaora Keumana z Puchholzu, která byla 

za sv.Jindfichem a nebyla tedy vzdálena od Klemetina.Proto!e 

ai věak universitní komise uvědomila, že ani tento meněí dbno. 

na zakoupení zahrady nebude mo!no opatfit, poddvala jeltA ~ 

lí návr~ a radila císafovně, aby pro universitní zahradu byla 

propOjčena Královská zahrada Pra!skábo Hradut,ve kter~ měltt~ 

vydrž ováD zahradnický tovar,yě, znalý pAstováD1 do-'cích i ci

zOkrajn.1ch rostlin. Takováto využití Xrá10vsk4 zahrady by Prl 

bylo jen v zájmu jejího zvelebení a nijak by nenaruěova10 její 

barokní styl, do kter~ho byla upravena v roce 1743, ba naopak 

by pro domácí milovníky botaniky poskytovala vzácnou podíYan$~ 

což bl' jen pfispíva10 cti 8 slávě ~ :~lltdAenáu obdivu l!íBato'~'

~. Zároveň by se věak mnoho uěetfi10 nejen za nákup zshraqy, 

nových pozemk4, ale i za nov~ vybavení, na vybudování potf'eb $" 

ných sk1eníkd a rych1íren. 

Scottinesouhlasi1 se zakoupením Neumanov,y zahrady, která 

byl. pfí1iě malá, a nesouhlasil ani s Královskou zahradou, ve 

které je ěpatná pOda. Podle názoru Scottiho se pfi budování un~ 

versitní zahrady má využít co nejvice zkušeností z cizích bota

nických zahrad, zejména z Uppsaly, Utrechtu, Leydenu. Pf-i té 

příležitosti odhadl Scotti i náklady, jež by si zakoupení zahra 

dy vyžádalo /2700 zl./ i počáteční její zařízení včetně skle _ 

níkO /800 zl./. Kromě toho bylo nutné každoročně na dal!í vy _ 

• 

I 

J _'h dy a na ud",žo'vání !l rcn~mJ!ožf)'qárd: pěeto'vaného v ní bavenJ. zQ.Ura· 

domácího i cizího rostlinstva věnovat dalších 500 21. Scotti 
., II • 1 :.r.i' "IMI'bav"'n:ím knihovnv , kterou fakticky J1 ... za O.to ""; počítal i eJ.of'" • .., 

sv'" botanické ~k18dy literaturu, zejména Yettie--zakoupiv pro 1:1 w~ 

liho herbář a pfekrásné ilustrovsné Bealerovo dílo "Hartus 

3 spl"ay Linnéovy a jin~. Ze stručně Eiohstetensis" z l'oku 161 I u_ 

uvedenáho programu Scottiho poznéváme, že Scotti ani ve stíe-

pr:r.žsk:"'ch neslevovs1 nic z velkorysosti nlných t~hdy pomlrech Q J 

svých plěnd, a zřejmě koncipoval pod vlivem znalosti proslu -

ltch zahrad italských, 8 neslevoval ani z opr8vdov~ snahy,aby 

praJet' botanická zahrada byla tnlým uepořád~nim a vybaveností 

hedna slavn4 tradice Karlovy univer'sity. I když by snad někdo 

~ t x pros 6 zova1 svdJ' návrh na zekoupe-mohl Scottiho podezf~va t ... e g 

l x h ostatní navrhovaná fení tchánovy zahrady e vylučova v~ec na 

ěení ze ziAtntch nebo osobních dfivodd, nutno jej proti takové 

v,ýtce vzít po zásluze v ochranu. nebot zahradu ke koupi nav~ 

'vanou u! dfťve ze s~ch proetfedkd zvelebil. Kromě toho musíme. 

uvážit, !e mimofádnt profesor tehdy nedostával žádný plst a ž~ 

za dobu 8v'ho čtyf1et'ho pOsobení, do konce roku 1753, vložil 

do vybavení zahrady celkem 1138 zl. 49 kr. ze sv~ho ~188tniho 

majetku. Uvážíme-li dále! že mim,o:řádní profesofi tehdy čekali 

obvykle 10 až 15 let na uprázdnění řádné stolice, nebude jistě 

nikdo podezírat Scottiho ze ziskuchtivosti. 

Ostatně podobr~ osud jako Scotti sdílel i d81~i mimořádný 

profesor medicinská. rakult~ Jan Boháč, někdejší spoluuchezeč 

, dX 'XJ 'eho n~s·upce kterj na svOj náklad zařidil S~ottiho, poz ~J~~ J v, 
zahradu, v .níž pěatove.l prOmyslo'vé rostliny, zvláště mOl"1,;U3e, 
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a kter,ý pro svoje pfe4nálk1 o pfírodn1ch vldách pofídil sbír

q zoologick4, mineralogick4 a botanick', ro,YDlI na sdj ná -

klad. 

Kdyl universitní koaise v roce lT53 T,ydáyala dallí vyj'dfe

ní ke Seo~tiho návrhu na zakoupení poseůupro universitní bo

tanickou zahradu, upustila od dfívljlích doporuěení a naYrho -

vala rdzn' _olnosti, jak opatfit ~inananí prostfedky. Bua s. 

mll vybírat kaldoroění pfísplvek od l'kárníkO, jt.l by Dllo 

btt za to pfiznáno nijak' privilegium, .t1J se získat pro.tfe~ 

ty z pokut vybíranteh od ~ul'rd do l'kafství a'do l'kárnictví, 

a mll1 se poulít i ě'steěnl pfí~ universitní tiskár~ Labou

noY,y. 'vlak ani tyto ani dallí podnltJ k opatfení penis na ú

hradu botaniek' zahrady nebyly úsplln'. 

VAeehny tyto návrhy a jednání, nepdeobí dojmem, ie b~ teh,

dej~í vedení university /jesuitsk'/ allo opravdovou snahu fe -

Aení nal'zt. Rozvoj pfírodovldy byl umlle a zámlrnl u nás brs

dln tehdy a jeAtl dlouho potom. První Scottiho snahy po salo -

lení a vybudování universitní zahrady pralsk', z níl jednou 

mohla vzniknout zahrada centrální, celostátní, nevedly k I'd

n4mu Ú.pllaému •• vlru. 'ěkoliv Scotti nic pozoruhodn'ho v bo -

tanice n~konal ani nenap.al, j. jeho zásluhou, le v"proYOko

Tal boje o pralskou universitní zahradu. 

Jeltl dfíve nel dollo k dalAí_u jednání o pr.alskou univer -

sitní zahradu, byla zalolena v roce 1771 botanická zahrada pfi 

universitl v Tmavl na Slovensku. 

V roce 1775 byl na medicinsk' ~akultl UDiversitJ Karlov" 

jmenován profesore. botani~ a cheale ěeskolipskt rodák Jose~ 
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,Gottfried M i k a n 11743-1814/. Ten po studiích v Praze, 

Drti!aanaeh a ve Vídni, kde byl horlivým žákem J fl c q u i -

n o v t m , pdsobil jakO lázeňský léksf v Teplicích. Zfejmě 

díky Jacquinovl pfímluvl a pomoci bylo Mikanovi za jeho ví

deňského pobytu v fíjnu roku 1775 povoleno, aby ve amíchov

sk' jesuitská zahradě založil universitní zahradu a ptizp~ -

"obil ji co nejrychleji pro svá vyučovací potf-eby. Když o tom 

18.kv§t~ i"oku 1776 podával m:!stodržitelstvi zprávu, stěžoval 

si. !e v§echny výlohy spojené se za~izován!m zahrady i plat 

zahradníka za devět mlsícd musel hradit ze svých peněz.Proto

I. ~ond k Úhradi zmíněných nákladd mll k dispozici pouze 

1600 zl. a Mikanovy výdaje byly mnohem vyA§í, upozorňoval,že 

dále nemd!e ze svého platit zahradníka s bude jej nucen pro

pustit. Lze jen litovat, že ee nám nezachovalo vyřízení této 

)likanovy stížnosti, které dotvrzovala, že se od padesát~eh 

let poetoj k pražek~ universitní"zahradl prakticky nezměnil, 

nebo~ jak Scotti, tak i Mikan první náklady na zahradu nesli 

ze eváho jmlní. P~esto vlak je nutné konstatovat, že úspě§ -

nijl! byl Uikan, t~ebaže si ve svém podání z roku 1776 vyčí

tavě stěžuje gub~rnii, jak je potrestán za to, že horlivě 

uposlechl ve Vídni mu daného p~íkazu!l aby co ne jrychleji zr-:f.~· 

dil botanickou zahraáuo VŽdyt Mikanovi ae alespoň podařilo 

získat pro zahradu od státu pozemek o v.ýmě~e asi 2,28 ha ne 

vltavsk'm pobfe!í poblíže Diazenhofercva pavilonu~ 

Mikan se již první rok postaral, aby se v zahradě vysela. 

S(l:\.ílena asi 600 druhd rostlin .. Sotvaže se alespoň čáetečn~ pc" 
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dafi10 zahradu zafídit froku 1783 byl postaven i ~leD1t/, 

postihla ji 28.ÚDora 1784 velká povodeň, pf! kter' ledov' 

kry zniěily velkou ěást její ohradní zdi, sle polkodily 

skleník i zahradnický domek. Veliká plocha -B8brady byla .a

nesena až na. 60 cm vysoko bahnea a vltliDa-rostlinstva byla 

zniěena. Zahradní Mfadí bua nala voda nebo bylo rozkrade

no. NejnutnljAí oprav,y zdi •• ahradního daaku,; alt 'nu i stud

ni byly roku 1784 ro.poěte~ na 2082 zl. Protože zhou~ná po

vodeň .~zala, že zahrada má nevhodnou polohu, bylo již te~ 

dT jednáno o jejípfoe~ožení na Xarlov do .ahrady kapucínak'

ho kláltera u av.Joaefa nebo k av.Apolináfoi. Leě tyto báTr~ 

nebylo možn' uskuteěnit a tak se v oémdes'ttch letech poetup. 

ni znoTU buduje zahrada amíchovsk'. V první polovinl deva4e

s'ttch let l8.století bylo na botanickou zahradu. povoleno 

roěnl 569 zl., avAak tato ě'atka nestaěila tr,tt vAechnJ T,f4a

je a proto Kitan byl nucen preliminovanou dotaci v letech 

1791 až 1795 pfekroěit o 771 zl. 50 kr. 

Josef Gottfried Mikan spravoval zahradu až 40 roku 1812. 

Po nim nastoupil jeho syn Jan Christian • i ta n /1769 

- 1844/. Za nAho mlla zahrada již 1752 druhd rostlin. Kdy! 

pak se roku 1826 správ,y ujal profesor Vincenc X o s t e -

1 e c k t , jenž roku 1844 'YYdal tiAtlDt sezDaIl, plstovalo se 

v zahradl již 12.800 druhd. pfed tím v roce 1835 byla zahrad. 

zvltAena koupí sousední Kounicovy zahrady o 3700 ětvereěních 

sáhd Itj. asi 1,54 hal, takže celá ml1'ila 10 123 sáhd, což je 

asi 3,83 ha. 

!-' 
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Po Kosteleckém spravoval botanickou zahradu na S_íchovl 

až do roku 1874 profesor W i 1 1 k o mm. Willkomm již 

v sedmdesátých letech upozorňoval na to, že umístění zahrady 

na Smíchově, který se tehdy rozr~Btal v prdmyslové _ěsto,je 

nevhodné, že ~~sadby trpí koul-em 8 citlivějAí rostliny se 

vdbec nedají pěstovat. Ale k pfeložen! zahrady tehdy nedoAlo. 

V roce 1882 byla Karlove univereita rezdělena na českou a ně

meckou. Botanická zahrada připadla universitě německé a česká 

zOatale bez takovéhO za1'ísení. Profesor L.J. ~ e 1 a k o v -

ský ,-kter1 pfeAel po rozdělení na českou universitu a jemu! 

se dostalo skromného botanického ústavu, měl pouze dovoleno 

brát rostlinnl materiál k demonstracím s přednáěkám. V roce 

1898 byla universitní zahrada pfene'sena na SlupL 

V letech 1901 až 1909 doAlo k asanaci a regulaci levého 

Yltavského pob~eží mezi mostem Františkovým Idnes Legiíl a 

mostem Palackého Iposteveným v roce 18801 8 zřízeno zde vysok~ 

nábřeží. Tím také zanikla smíchovská, tak zv. jesuitská bota

nická zahrada nadobro. Památkou na ni je dnes pouze pojmenová

n! ulice "V botanice". Dne~ní parčík vose Jiráskova mostu 

není jejím zbytkem, nýbrž no~m založením na něko1ikametrovém 

násypu, pod nímž je pohfben pOvodní povrch bývalé botenick~ 

zahrady. 

Ale vratme se jeAtě zpátky do doby vzniku smíchovské univer-

sitní zahrady. Je zajímavé, že krátce po založení této smichov

$k~ zahrady, vzniká v Praze v roce 1787 jeětě jiná botanická 

zahrada, pro niž bylo vybráno mnohem příznivějěí misto a která 

i jinak mělll funkčně mnohem š{astnějěf program; kdyby neměla 
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tak krátké trvání, mohla se stát úspěfiným konkurentem unl. ... er

sitní zahrady. V roce 1787 koupil hrabě JqE. Mal a b a i -

1 a d e C a n a 1 , tehdy president V1a8tene~ko-ekonomic-

ké společnosti,rozsáhlé pozemky za Xoňskou branou a poetupně 

na nich založil krásný park,veřejně přistupný.Nazván byl po 

majiteli "Kanálkou".l'erk tento byl v paměti eoučesníkd velmi 

obdiTov'án. Z pohledo. ne Kanálku se nám zecho'Vsly pouz.e dva 

obrazy PuchneroY.Y, z nichž si však nemo.žeme učinit dobrou p~~d

stavu o této zahradě. Nejkrásněj~:ím mistem prý byla partie od 

hlavni brány se skupinou malebných liatnatých strom~ nejrozma

nitějších druho.. Od hlavn:! brány f.>,e šlo buC! anglickou a1~jí 

něho hustým stromoi'ad:ťm k rozsáhlému stinnému porostu, který 

ohraničovaly aleje koňských kal3ts.ntL. Odtud se přicházelo k dru

hému oddílu zahrady s mnoha domácími i exotickými dřevinami. 

V zahradě něchyběly ~ni voliéry ~ archit~ktonická výzdoba vro

mantickém etylu odpovídajíc:! tehdejěí módě a vkusu. D~ležitá 

však bylo, že y části zahrady,která byla oddělena, uzavf'ena 

li veřejnosti l'lepi"istupná, byla založena botanická sbirka Telká 

hodnotY4 Toto speciální oddělení bylo Y,ybaveno několika sklení

ky a určena zejména k pokus~ s aklimatizací ozdObných a u~it

kových rostlin. Byl tu zřízen i malý pokusný cukroTar na v;ýrobu 

cukru z řep7.0dborným správcem zahrady byl zpočátku Franti§ek 

Willibald S chm i d t , autor pr'Vniho pokusu o k'Větenu Čech 

/Flora boemica 1793-1794/,a později výborný botanik 19. B. 

T a u s c h. Při zahradě byl založen Tzdělávací ústav. který 

pořádal kurzy a předná§ky z teoretick~ i aplikovan~ botaniky; 

I 

I' 
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na založeni a vedeni ústavu 8e podílel zmíněný již Schmidt 

a Tau8c~ dále pak autor druháho pokusu o květenu eech J. 

• o y o d vor s k t Irukopis díla byl zničeni, K.S. 

P r e sl, J. Em. P o h 1 /třeti květena eech - Tentamen 

Florae Boemiae 1809 a 1815/ a J. K .. M i k a n správce uni

yersitní zahrady a účastnik výpravy do Brazilie v roce 1817 

/Kikan. Pohl, Schotte/. 

Velká 5koda, že majitel Kanálky záhy zemřel /v roce 1826/ 

a ž·e to znamenalo úpadek Kanálky jakO vědecké instituce .Její 

dal5~ majitel, hrabě B u q u o y , projevil porozuměni pro 

vědecký program Kanálky, a že to nebylo porozumění jenom ná

hodn~ svědčí to, že už di'íve měl Buquoy vlastnit rozsáhlý 

park, kter~mu sice sotva lze říkat botanická zahrada, kde se 

v5ak pokoulel založit bohatou sbírku cizích dřevin i bylin; 

tento park pokračující volnou krajinnou úpravou i za své o

hrazení, byl v t.zv. Terezině údolí u Nových Hrad~ v eecháchj 

seznam rostlin tam pěstovaných vylel roku 1813 ve Vídni a ně

kter~ rostliny tam tehdy pěstovan~ zřejmě přetrvaly až do na

lich db6, dokonce se i rozlířily a uvedly v omyl nebo pochyb

nosti o významu ev~ přítomnosti i dne§ní floristy /např. Gen

tiana asclepiadea/. Ale hrabě Buquoy brzy Kanálku prodal fro

ku 18301 a tím se její slibný vývoj rázem skončil. Definitiv

ně pak Kanálka zanikla parcelací pozemkO v roce 1895. 

Z doby prvních let universitní zahrady a Kanálky jsou zná

~ je§tě jiné zahra4y, které si mohou do určité míry přisvojo

vat titul vědeckých zaf'ízení. Tak, pravděpodObně koncem l8.sto

letí nebo v první polovině 19.století, existovala botanická 
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zahrada pti olomoucké universitě. Zatím se nám vAák nepoda

řilo získat o ní žádné podrobné doklady. Za to se nám z uvede

ného období zachovaly alespoň zlomkovité prameny prokazující, 

že od konce l8.století do roku 1810 měl soukp~mou botanickou 

zahradu s rozsáhlými skleníky v Brně hrabě Jan' M i t r o v -

s ký. V ~echách založil v roce 1806 botanickou zahradu 

baron von Hoc h ber g v HluboAi u Bratkovic /blíže Pfí

bramě. Odborným poradcem a po nějakourdobu i jejím správcem 

byl výborný pražský botanik Johann Emanuel P ohl t pod je

hož dozorem a péčí vyrostla hluboAeká zahrada ; bohatou živou 

sbírku, jak o tom svědčí tiětěný seznam ~d8ný Pohlem v roce 

1809 a 1812. Jiný cíl než být sbírkou k potěAení a chloubě 

majitele si tato zahrada nekladla a také neměla žádný význam 

pro vědecký rozvoj botaniky a záhy zase zanikla. Ale bylo to 

založení velké, dobře plánované a nákladně udržované, jak o tem 

svědčí dodnes dochované zbytky sbírky dfevin. V roce 1808 za~ 

žil další botanickou zahradu také učený hrabě KaApar Š t e r n

ber k na svém zámku Březině u Radnic. Šternberk měl již dfi

ve dobře známou botanickou zahradu v ~ezně a byl ve vým~nném 

vědeckém styku s tehdejěími ptedními botanickými zahradami 

Evropy. Správcem zahrady na Btezině mu byl Antonín F ran z , 

který také vydal v roce 1824 tiskem soupis pěstovaných v ní 

rostlj;,n. 

V tomto období opravdového, téměř živelného zájmu o pěsto

vání rostlin a hlavně exot~, na p~elomu 18. 19 ~. a .století, vzni-

ká ještě mnoho dalších zahrad a park~ velké hodnoty umělecké 

a dendrologické. Jsou to zejména velký park u zámku ~ e r n í-

i 
I· 
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n ~ v Novém Dvoře u Podbořan, park II zámku hraběte C h ot

k eKačina u Kutné Hory, kde býval hostem 8 poradcem vynika

jící vídeňSký botanik J a c q u in, dále ealmoveký park 

Te štiříně, colloredo-manefeldský park u zámku v Opočně a mno

ho d~lších jiných. Z některých z nich zbývá dnes pramálo, co 

by stálo za zmínku, některé se zachovaly dodnes jakO krásná, 

stará a bohatá arbor~ta. 

V roce 1809 vydal v Praze seznam rostlin své - m~žeme směle 

fíci soukromé botanické zahrady - jakýsi Mathiee N o w a k • 

O osobě majitele, ani o místě a rozsahu zahrady jsme se zatím 

ničeho nedopátrali. Ale dvouslo~cový seznam o 50 stranách ob

eahující i.hojně druhd choulostivých skleníkových rostlin uka

zuje na objekt nemalý a dobře udržovaný i zařízený. 

V roce 1820 Tzniká v Praze v místech dnešní Ječné ulice dal

Aí nová šlechtická zahrada, která má právo být nazývána pro 

svou bohatost botanickou. Patřila braběti S a 1 m - R e i f -

'r e r 8 che i dto v i. Z nenóročných začátkó se rozrost

la do roku 1838 v bohatou sbírku 24 000 druhó rostlin s velký -

mi skleníky. Byly mezi nimi i rostliny do Evropy právě tehdy 

nově uváděné, zejména z anglické kolonie Kapska. Zahradníkem 

byl dlouhá léta Ondřej Birnbaum. Zahrada byla vyhledávána bota

niky 8 milovníky hortikultury z celé Evropy. V zahradě byl celý 

lesík vysokokmenných magnolií pěstovaných pod širým nebem, déle 

oranžérie a rozsáhlé skleníky s orchidejemi, kaktusy, ananasy, 

erikami e jinými vzácnými a náročnými rostlinami na pěstováni. 

Ale ani tato zahrada" neměla dlouhého trvání a zanikla v roce 

1861. 
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V roce 1836 vzniká na Slovensku poblíže Báňsk~ Štávnice 

, pozoruhodn~ arboretum, která s komplexem jiných později zalo

žených zahrad a pOkusných ploch má pronikavý vliv na rozAífe

ní znalostí o cizokrajných dfevinách u nás. ~ás1uhu o Yybudo-

. vání arboreta má profesor lesnických věd na Báňsk~ akademii 

ve Štávnici Rudolf F e i s tma n tel • Arboretum mělo 

sloužit jako živá sbírka domácích a cizokrajných dfevin pro 

posluchače akademie /na niž se tehdy pfednáAelo lesnictví/ 

a mělo být i studijním objektem k sledování ak~imatizace exot. 

Feistmante1 vyčlenil v ěkolnim pokus nám polesí Kysi~blu poze

mek o výměfe 2,27 ha a vysadil zde v roce 1837 celkem 73 dru

hy domácích i cizokrajných dfevin. Dfeviny byly vysazeny Jako 

solitáry i v meněích skupinách. V následujícím roce ,žádal 

Feist~antel, aby mu Dvorská komor~ dovolila nakoupit jeětě 

da1ěích 77 druhd dfevin a to z vídeňská zahrady barona P a s -

q U a I a t i ho. Dvorní komora dala zásadní .oUhla. k n4-

kupu sazenic, avAak pfedevěím ze ěkolek luxemburaká vídeňská 

'zahrady a s možností nákup od Pasqualatiho pouze doplnit. Než 

Feistmantel sazenice opatfil, zakoupila Dvorní komora pro po

tfeby akademie od baronky Gerambová" pozemky dosud užívan~ jako 

restaurační zahrada "Fortuna" a to ve výměfe 0,71 ha. Feist -

mantel nově zakoupená sazenice nepouŽil již v Kysihýblu, ale 

na tomto novám pozemku v Báňská Štávnici a dal tak vznik nov~ 

zahradě, 'která byla později známa pod jmánem "Dolní dendrolo

gická zahrada". Do roku 1844 zde bylo vysazeno 481 dfevin. 

V roce 1853 zakoupilo ministerstvo financí pro potfeby akademie 

v Báňská Štávnici další pozemky ve výměfe 1,50 ha a na nich, 
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kromě budov Akoly, vzniklo postupně další arboretum, pojmeno

vané j.ko -Horní dendrologická zahrada". Výsadby jsou tu vět

linou solitérnía úprava je parková. Pozoruhodná jsou tu T.Ý -

.adby sekvoje mamutí z roku 1877, která patfí k nejmohutněj-

lť na nalem státním území • 

O něco později než Feistmantlova zahrada vzniká v ~echách 

arboretum chudenick~. Není založeno pfi nějakám lesnickám 

ústavu a podnAt k němu dává jedině náklonost k vědám a láska 

k umění a pfírodi mejiteld panství, ~ernínd. V polovině dvacá

tIch let minul~ho atoletí dal Jan Rudolf ~ e r n í n , spolu

zakladatel Národního musea a veliký pfítel Kašpara ze 'Štern -

berka, vystavět u Chudenic "Lázeňský d&l" /letní zámeček "Láz

ně-I a u něho zfídil rozsáhlý skleník. V téže době se okolí 

domu začalo upravovat v nevelký park v anglickám stylu. V tfi

cátlch letech ae v tomto parku 8 jeho sklenících nashromá~dil 

velkt poěet dfevin a rostlin vdbec, mezi nimi hojně etromd 

ovocných, okrasných kefd, karefiátd, pivoněk, jifin a cibulo

vitých rostlins V polovině třicátých let začal významně zasa

hovat do správy panství jediný syn Jane Rudolfa Eugen Černín, 

který se také zasadilo to, aby p~i chudenickám parku byla 

shromážděna dendrologická sbírka a to nikoliv v uspofád6ní p8~ 

kovám,. Plocha pro tuto sbírku byla v roce 1842 vybrána poblíže 

zámečku Lázni v lesním porostu. Jeětě ne podzim téhož roku zde 

byly vyaazeny prvni sCiz.enice. Materiál byl získán nejprve v 

Praze od tamějě!ho .ahradnika Ji~ího B r o u 1 a lasi 120 

druhňl, později od B o o t h a z Flottbecku u Hamburku, zná

máho pěstitelé a dovozce semen a sazenic exot zv1éětě z Ameri-
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ky lasi 60 druhO/. V roce 1843 zde byla vysazena t~k~ první 

na~e douglaska, dodan~ rovněž Boothem ft poch~zející z jedn~ 

z prvních z~silek semene t~to d~eTiny do Evropy. 

Dnes toto arboretum v Chudenicích, zn~m~pod jm~nem "Ame

rick~ zahrada" jeětě existuje a je pod spr~vou Lesního závodu 

T Kdyni. Je v něm, podle neúpln~ho seznamu, soust~edlnona 

350 druhO a odrOd dfevin. 

Pro pěstov~ní ciZOkrajných dfevin, neméně než arboreta 

~{ávnické 8 chudenick~ měly význam i první pokusy e těmito 

dfevinami na panství lednJ.·ck~m, kd ěž d Xl k ~ e ro~n OD o e snaze T,1-

tvofit dendrologickou sbírku. 

~p.tný stav ledniCkých 1esO přiměl tehdejěího lesního re

ferenta na lichtenětejnských statcích Theobalda W a 1 1 a -

s c h k a k úvah~m, jak by se dalo pfedejít kritickému ne

dostatku dříví. Tak přiěel na myělenku pěstovat rychle ros 

toucí cizokrajné dřeviny, které by v období, jež potfebují 

naěe dom~cí dřeviny k mýtn! zralosti, poskytly dvojnásobné až 

trojn~sobné množství dříví. Když se přírodymilovný kníže 

Alois L i c h ten ě t e j n přesvědčil na příkladukníže~ 

sty! anha1t-dessavského, že tato myě1enka jeho referenta je 

dobr~, vyslal na svOj náklad v roce 1798 svého zahradníka 

Josefa L i f k u , do severního Německa, aby tam shlédl pla~ 

t~že" na kterých se pěstovaly severoamerick' d~evin;r. Po ná

vratu Lifkově do Lednice v roce 1799 byly na vhodných místech 

založeny ěkolky zvan~ plant~že IPlantationen/, do kterých b,ylo 

zaseto první semeno severoamerických dl-evin, jež opatřil Wal -

Iaschek díky svým ěirokým zn~mostem. Kromě toho poslal Lich -
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tenAtejn do Ameriky zku~eného botanika van der S c h ot -

ta, aby pfímo tam obstaral dobrá semena. 

K pěstováni exot byl určen velký přírodní park prostírají

cí 8e na východ od z~u a později tské pozemky na tak zvané 

Chorvatské louce, kam byly plantáže v roce 1802 jeětě rozší

feny. Podle zprávy z roku 1804 bylo již v lednickém parku 

erboretum, ve kterém mnoho tisíc druhO rOzných rychle rostou

cích ciZOkrajných stromO, zejména ořeěákO, ja~orO, dubO a bo

rovic, mělo názorně pfesv~dčovat lesníky, jak je možné z n8-

~ich ~esd óosáhnout ~y~Aiho užitku. Z lednických ěkolek vy-

eh~zelo velmi mnoho sadebního m~teri~lu do okolních lee~. 

Kromě těchto užitkových d~evin pěstovalo se v lednickém parku 

i množství rostlin okraaných ft v dee~tých letech minulého sto

letí Be odhadoval celkOVý jejich počet na 36 000 druhO a od

r~d. 

Do dljin botanických zahrad se T~ak Lednice zapsala výsta.-

bou tropick'ho skleníku. Stavbu skleníku provází jméno dvorn~ 

ho architekta Jiřího W ing e lm u 1 le r a. Vedl v čty

f'icátých letech pf'eetn.vbu celého lednického zámku 8 zeeloužil 

se také o stavbu skleníku podle pl~nů anglického architekta 

D e v i e fl a • Skleník byl y té době pov8žo~án T Rakousku za 

technický zázrak. D81~ího rozmachu nabývá ledniCký park jako~ 

to botllnická sbírka v posledním deetetiletí minulého století 

hlavně z~sluhou zahradníka dr. Viléma L a uch a • Zakládá 

ee zde velká ovocná školka 11896/, pro8lul~ se stávají velké 

sbírky orchidejí, boha~é rosarium, sbírky jehličin, alpinum. 

Ve_sklen:!kyjsou pěstovány datlovníky, ž ume ry , latanie,kentie~ 
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rdzn' druhy palem, banánovníky, stromovitá kapradiny~ kameli •• 

Ddležit' je, že zásluhou Leuchovou vzniká pfi lednická zehra -

d~ v roce 1895 pěstitelský ovocnáfský ústav, první toho druhu 

v ETropě, nazývaný Mendeleum, stanice pro zuělech~ování OToce 

a zeleniny a posl'ze i vyěěí zahradnicko-ovocnáfská ěkola. 

Tato tradice lekick' zahrady se udržela podnes. Lednice patf! 

dnes Vy sok' Akole zemědělsk' a je v ní umístěna zahradnická 

fakulta. Park má rozlohu 192 ha; yÝznamný j. sortiment zeleni

ny Udržovaný na ploěe 1 ha, sortiment ovocných etromd včetnl 

vinná rávy na ploěe 65 ha. Zasklentch ploch je 2500 m2• Počet 

vAech pěstovaných dl'uhd, odrdd a kultivard ae odhaduje na 3500. 

V druh' polovině minuláho století vznikají botanické zebra

d7 u rdzných odborných Akol středních; větěinou věak jejich 

rozvoj není nijak zvláě~ zdafilý. V roce 1866 byla založena 

v Táboře hospodáfská ěkola, která v.roce 1900 byla pov.ýěena na 

akademii. U ní byla založena botanická zahrada, která v jed~o. 

období patřila mezi největěí ve státě. Dnea Akola i zahrada 

~.ětě existuji, ale pokud jde o zahradu, Je bezbtyal4 proalu

losti. V roce 1874 byl .. založena leanická Akole T Písku a k aí 

připojeno i velká Akolní polesi. V tomto poleaí, v oddílu zva

n'. "Amerik." byla soustředěna výsadba exot po volném zpdsobu 

lesních výsadeb. Přímo u budovy Akoly pak byla založena dendro

logická sbírka v parková úpravě. Bohatství. ani uspofádání. 

tyto sbírky neT,ynikaji. V roce 1855 doAlo k založení lesnické 

Ikoly v Bělá pod Bezdězem. Taká tu bylo započato ae zakládán!. 

dendrologiCké zahrady. Skola věak byla pfemístěna do Zákup 

11904/ a budovaná arboretum ztratilo svdj :funkční význam; dnea 
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je připomíná pouze park u zámecké budovy. V roce 1896 se pte

miétuje pdvodní úsovská lesnická Akole ze Sovince do Hranic 

na Moravě. U ěkolyee zakládá arboretum, dodnes exietující, 

aluěnl udržo"t~né, ale nevynik'lj:!ci bohatetvím druho. a ve ebír

~ách nepfíli~ rozhojňovan~. 

Po roce 1860 vzniká arboretum na hruboakalekám panství 

wald5tejnov~. K prvním VÝB~dbám p~t~i douglasky a jedle obrov

eké. Arboretum počtem druh~ i ro~lohou je nevelk4; dne6,krom~ 

di"evin kfovinných, je v arboretu zaznamenáno aai 50 druhd 

• odr~d stromd, z čehož nejvice jeou zastoupeny rody !hies 18/, 

Picea /5/, Pinue /6/ a Quercua /6/. Arbor~tua Je ve správě 

Lesního záTodu r~mnice nad PopelkOU. 

W. .klonku minulého atoletí 'Vzniká ~. Slovenesku delA! vzác

ný park a dendrologická sbirka v Mlýňanech. Zakladatelem je 

velkt milovník pf!rody hrabl ~tefan A m b r o z y - M i g & -

Z z i , mu! vAestr.on! vzdělaný a.8 velkou erl1dicí zAl;J.radnika. 

Ideou Ambrozyho bylo vytvoi"it park, kde by bylo co nejvice po

užito neopadavých dfevin, který by byl po celt rok !iyý,zelent. 

S dílem započal Ambrozy v roce 1892. Hned na počátku získal 

ytbo~n4ho spolupracovníka ve zkušen~m zahradníku, rodáku z Ro

fie v e.ehách, Josefu M i š á k o "1 i" Dendrologické ebírq 

byly aoustfeděny pfibližně na ploAe 30 ha. Podle Údajd Ambrozy

ho bylo tu do roku 1914 pěstováno na 600 druhd a forem etále

selenlch !fevim. Zdá se, že teto číslo je poněkud pfehnan4,ale 

pfece jen 80 majiteli podafil0 vytvofit sbírku nad jin~ ~znam

nou. P~atovan' d!-evilU' 'značně utrpěly ve velké zimě 1928-29. 

Po d~ evětoT~ válce byl park p~evz.t státem .. "Tf roce 1951 
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zde bylo zfízeno pracoviětA Pfírodovědecká fakulty Slovenská 

university v BratislavA. Od ledna 1953 je toto arboretum ústa

vem Slovenská akademie vAd. Dnes se v arboretu pěstuje aei 

1200 až 1500 druh~ a odrdd dřevin domácích a cizích •• ejvětAí 

zřetel je stále brán v tradici tohoto objektu na dřeviny ne

opadavá. 

PrávA na začátku tohoto století vzniká na Slovensku. jeětě 

jedno arboretum, jehož uspořádání je na svou dobu vynikající. 

Již jsme psali, že u lesnická ěkoly v Báňská S!ávnici byl za

kládán od třicátých let minuláho století celý komplex ploch 

a sbírek cizokrajných dřevin; nejprve to byly výsadby do por~ 

td, krátce potom Feietmantlova zahrada, pak Dolní dendrologic

ká zahrada a posláze i Horní dendrologická zahrada. Ukázalo se 

vAak, že věechna tato zařízení nejsou jeětA dostatečná a že 

každá z nich má určitá nevýhody pro podrobné studie aklimati

zace dřevin a zejména pro zkoumání otázky rdstu a výnosovosti 

těchto dřevin, což z leenickáho hlediska je nespornA nejvýz -

namnějěí. Asistent lesnická akademie Josef T u z s o n,kter,f 

studoval na ěkolách v BerlínA, v MnichovA a v Cluji, počal se 

zabývat plánem založit pokusná plochy s dřevinami tak, aby 

sice byla celá sbírka druhd těchto dřevin pohromadA na jedná 

velká ploěe, ale aby zároveň tyto dřeviny nebyly vysazovány 

jen solitárně nebo v meněích skupinách, nýbrž Jako porost. 

Jedině v ploěných výsadbách je totiž možná seznat nAkterá dd

ležitá hospodářské i biologické vlastnosti dřevin. Tuszon s~j 

plán také začal v roce 1900 realizovat. Vybral k tomu pozemek 

v Kysihýblu o celková rozloze asi 8 ha. Ten rozdAlil na 4 vel-

I !~.: 
, ~:~ 
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ká oddA1ení a v každém z nich vymezil pokusné p10ěky 15%15 • 

ve1k'. Tak dostal pravidelnA č1enAnou plochu s 350 ploAkami. 

X prvním vý8adbám použil TUZ80n 49 druhd dřevin. Po Tuzsono

vl odchodu do BUdapelti, kde se stal profesorem na universitě, 

pokračoval 'Y jeho práci Gyula R o i h. Výsadba arboreta 

prakticky skončila v roce 1913, kdy bylo obsazeno z ~50 plo~ 
cetke. 282. Wejv!ce bylo vysazeno druhd severoamerických/134J 

Eurosibiřekých bylo 62, mediteranních 26 a asijských 60. Dnes 

je arboretum v dobr~m stavu, i když proA10 tlžkými dobami~ 

válek a i kdy! na nAm zanechaly stopy nAkteré klimaticky vel

mi nepfíznivá rok7~ Výsadba dfevin y plochách byla tehdy ~I

leDkou velmi originální, značně předstihující svou dobu. 

V jintch zemích ~vropy k podobnému uspofádání vlsadeb dol10 

.! mnohe. pozdAji, pfevá!nA ve dyacáttch letech tohoto stole

tí. Právem proto pokládáme kyeihýbe18k~ arboretum za neJvýzna

aIJI! u nás. Dnes patfí Vtzkumnám~ ústavu lesního hospodářst-

n ve Zvolenu. 

Te stejnou dobu Jako arboretum v Kysihýb1u byla založena 

dendrologická ebírka v Novém Dvofe u OpaVy. JistA by tento 

objekt nebyl nikdy vynikl nad četná podobná ': kdyby nebyl v pos

ledních letech pfeměněn na Krajská a~boretum a tím 8e mu také 

nedostalo odborné správy a nebyl tak zajiAtAn .jehq dalě! vI
voj. Arboretum vzniklo ze zámeckáho parčíku v roce 1900 čin -

ností majitele Quido R i e d • 1 • , Te1kého milovníka dře -

vin. Za jeho pdsobení tu vznikla dosti početná sbírka, zv1áM:l 

jehličnatých dfevin-a z nich zejména thují a cypřiškd. Dnes je 

tu z tAchto r~dd pAstováno na 50 druhd a odrdd. Arboretum má 
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rozlohu asi 20 ha a je tu pěstováno celkem na 750 druh6 

• odrOd di'evin. 

V oné době, kdy pi'evá!ně zásluhou jednotliTcO vznikaly 

v českých zemích a na Slovensku četné botanická a dendrolo

gické sbírky nejrdzněj§i povahy s hodnoty, ocitla se bota -

nická zahrada pra!ské university opět v obtí!né situaci. 

Stále více Be prokazovalo nevýhodné umístěni na SmíchoYě, 

kde z8hT'ad~ t.rpěla občasnými záplavami a kromě toho byly 

T roce l89:~ r.akoupeny na Novém Měetě .... stráni mezi Katefin

kami a Podsk~lfm pozemky, kde se měly stavit nová budovy pro 

botenické úť':'t.ftvy obou' universit. nylo tedy rozhodnuto, ab,

Čf:st pozemko. byla použi ta,:)ro zi'izení botanických zahrad ; 

pi'-íznivé pro toto řeše~ibyla j skutečnost, !e na čáeti po -

r;emltu byly jeětě zbyťY..y staré zo.hrady, zalo!ené v roce 1845 

Spol::·.jnoetl pro zve..;;,;l)ování zahradnl.ctví /tak zv. -spo'le -

CZenl.'llc. z.hr_a*-" I. SUdOTJ botanických úste.vd se začínají eta

"ět .,. ;;:,oce ::"::8, zahrllL:r ~ odděleně pro českou a německou uni-

stal s k ~ • Ale tehdy byl ji! ee1a 

kovek-.· 'ťážně ,em0cny. na 1Jžko upoutaný, a jehc t"unkci :raktic

ks y~ '.:t<, TaJ ,,·~.ao žt.h., aaistlel1t a t~k~ pozd~jěí náetupce JOl'5e~ 

''; ~ 1 t! n o l' 3 '{' Ý lod roku 1902/ e Veleno'Y'sk$ vedl zahradu 

.2. ';0 ('01n) 19c7. Jeho nc':'ist1;,pcem se etal prof.Kare1 D o min 

.. ten ~"" 9t áv~: tuto :funk.C i až do lIz_Tření vysokých ěkol v rec. 

:-e Jrr .. ,:) ~yl~ r:ěIá('~ka1 uc..:vi!!rsita zrušena a obě bota

:~")'t\ldy er~Qjeny Y jerlinou. fleóitelem se !Ital prof. F.A. 

::-.. , kter,ý Sť' z,:;leloLliJ zej!'/l:~na o postavení no'YÝch 
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eklenikd. Ra sklonku padesátých let není organizační struktu

ra pra!eké universitní zahrady zcela vyjaeněna a péče o ni je 

sTlfena katedfe botaniky v čele s prof. Bohuslavem Fot tem 

a její. spr'Tce. se na nějakou dobu stá'Y'á dr. V. J i r á sek; 

některé' ~ásti jsou vlak T,y~lenl", jakO pokusné plochy a spada

j! pod správu jintch kateder. 

Podnee je universitní zahrada s&mostatnf,m Tědeeko-'YÝzkum -

nim. Y,fukoT,ým a kulturně propagačním centrem jakO pracoviltl 

p~írodo'Y'ědecké fakulty. ~ rozlohu 3,3 ha, skleníkovou plochu 

1700 mf a pěstuje se v ní na 9000 druhd a odrdd rostlin; z té

to sbírky jsou z'YláAt~ pozoruhodné sortimenty rostlin sukulen~ 

ních. 

Po pr'Y'ní světové 'Y"lce si pedagogické Úkoly nových T,yBokých 

Ikol T,yládaly zfízení vlastních botanických !iT.fch sbírek. 

.ejprve, v roce 1919, vzniká botanická zahrada Vysoké lkaly 

.emědllek' 'Y Brně. Jejím zakladate'lem je prof. dr. Rudolf' 

Do •. t á 1 a! do roku 1955. kdy se ujímá vedeni prof. Jan 

C • 1 , b .'k • Výmlra zahrady je 0,75 ha. a pěstuje se v ní na 

2000 druhA a odrdd. V témle roce zakládá dr. Dostál i botanic

kou sabrad. VYsoké Ikoly veterinární v Brně. :Vedl ji od roku 

1919 do roku 1933; po něm pfejímá tuto funkci prof. Jan »a c~ 

·k« do roku 1962 • od tohoto roku je jejím správcem doc. Jaro

aír ! i k u 1 a. V roce 1922 Tzniká Botanická zahrada uni -

T8r8i~ J.E.Purkyně v B~ě, jejím feditelem až do roku 1948 je 

zakladatel prof.Josef ,p o dp ě r a • Zahrada byla nejprve pfi 

botanickém ústavu, ale později se osamostatnila. Jejím yedoucím 

od rQku 1962 je pro:t'~ II. Pen k a a od roku 1963 Vladimír 
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Lán 1 k ~ její dl~~~olet~ inapektor~ V roce 1955 je k této 

zahradě připojena i botanická zahrada léčivých roetlin Farma

ceutické í'~kulty university J.E.Pnrqni 9 která 'f'~nikla T roce 

1952 a které sloužil~ hlavně praktick' v,ýuce ~ pěetoTén! láči

~1ch r08tlin~ Tato zahrada byla n~jprve budována u Sušilových 

kol~ji, později byls př~nesen& na nově pfidělený pozemek na 

Kravi hoře. Je u ni v;yb~'i.1ovánll polni l.bor&to~; o:!'gani~e!čně 

.je expe:d.m~ntáln:!ro, oddělením botanické zahrady universitní .. 

Po prvni 8~ětOTé válce @~ ji~ t~ké začíná wážněji uvažovmt 

o ~ř'Íz~mí cel:::'stdtn:í či centrální botllnické 'lI.hrady .. ~eskoslo

'fensko je T té době snad j~dinou zemi v Evropě, ,která taková 

;,;;Z':lzenf nemá .. Jsou podávány návrhy na vybudování centrální bo

tanické zahr~dy ~ Židlochovicich u Br~ přebudováním dosavad -

niho repreeentačniho parku Iprof~Podpěr.l, jsou podávány návr

hy, ;;',1Y taková zahri\ida byla z~izeni1l v Praze nebo v 'blízkosti 

Prahy Iprof$Domin/, v této souvislosti ee poprTé také uvádí 

jako vhodný objekt prunonický park. Ale T~echny tyto snahy po 

založení centrální bot&nické zahrady byly tehdy zcela neúepiA-

né. 
Za druhé světové v~lky vzniká botanické zahrada pfi univer-

sitě bratislavské, kde zároveň je z~ízena i přírodovědecká 

:fakulta. 
Po druhé světové válce vznikají dalAť zahrady • arboreta. 

Nejprve to je pfi Vysoké ~kole ze.idělek' a lesnické v KoAi -

cích v roce 1950. Založení zahrady je pojato moderně a vcelku 

dosti ~elkoryse. Celková rozloha je 35 ha. Vybudovány by17 nej

modernějAí skleníky s plochou 1742 m2 6 specializoTantmi kole.i~ 

pro pokusy s radioizotopy:. Bohužel věak organizační změny -
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pfeetlboY'D1 ....allak' č'ati Ikoly do Ritr,J a leenick' č'ati 

·.OZYo1.DD - aaruJil1, Podatat .. dobudov'ní t'to zahra~ a ta 

stratila "i e't'6J p6TOdní tuDkaJd T.tSJWl. Po tr'tkj čae byla 
r o 

.aal.Dlaa do p.~Cick'bo inatitutu a od ·roku 1964 je 'jako 

eaaoatatnA orsaai •• allí slolka univ.reity P.J.!a~afíka T Xoli

~ oích. ~í.to DOY.t.a saalenlní. ae oteTírají nOT' .o!~oeti pro 

p1Bl~í tuDkaD1 Y,JQIití t'to doble zalolen' zabr~. 

Y rec. 1951 vsftik, botanická zahrada Vt.kuan'ho úetaTU 

ro.~' Y.trob.r v Ruzyni u Prahy. Jsou T ní eoustfeděny pf.

a.vlí ••• "dllak' roatliD1 ulit~ov', jako obiloviny, Ol.jDi~, 

1aů.vi~, •• 1eDi~ apod., ale tak' rostliny aro_tick', l'či
.... ,w.ktici4aí a _doDOaIl4. Slou!1 pfeT'lnl k úě.lb Tědec -

~. 

Y roce 19'4 vsnikánale první oblaetní botanická •• hr.da 

~ to v Lib.rci. Ja zalolena na plole necelých 3 ha. Poetupnl 

~. -Vbu4oft~ skl.ní1q a Ji~ pod.bM .afízení. -.od.rDl a Tkal

a' jaou f.I • ., .eJ.'na ba.'ny a akTaria pro Todní roetli~. 

Vs'cn' je ~b1rka orchid.j1 a bromelií t .•• j.ětlí T republic., 

ale p.sorubodll' j. i sbírka eukul.atl. Sbírky roetlin Te volDu 

jl!lou pomlrně chude§, nebo-l zahrada nem' dOl!lta~ek proetoru. O je

jí pfita!liToeti eTldčí velká návAtěvnoet. 

V támže roce jakO liberecká oblaetní zahrada vzniká arbore

tu. Leenlcke§ rakulty v Kostelci nad ~ernými leey; je pro ně T,y

brán pozemek poblíže staré samoty MPeklov" - po ni je také arbo

retum nazváno - • pozd~ji i další pozemky v polesí Truba. Den

drologická sbírka je soustředěna T první, starší části a obe. -

huje aei 2500 druh\1 a odr~d dřevin, z nichž nejhojněji zeetou-
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pené rody jsou Rosa /940/, Rhododendron /102/, Syringa /122/, 

Lonicera /65/, Philadelphus /59/, Berberis /4'4/, Spiráea /40/ 

a jiné. V pozděj~í části arboreta jsou 8oust~eděny hlavně 

provenienční sbírky lesních d~evin, p~edeTěim mod~ínu,smrku 

a borovice. Za krátkou dobu se zakladateli prQf. P. S T o 

bod o v i poda~ilo z arboreta PekloT vybudoTat velmi T.Ý _ 

znamné lesnické pracoviAtě vybavené skleníky, pa~eni§ti,lkol-

kami a druhoTě vě1mi bohatou sbírkou dfeTin. Od roku 1964 

patfí toto arboretum Vědeckému lesnickému ústavu. 

Od roku 1960 je budováno inž. Karlem K a ň á ke. spe

cia1izované arboretum "Sofronka" v Bo1evci u Plzni, jako 'rl _ 
zkumná stan-ice V~zkumného ústavu lesního hospodáfatTí a zvali

vosti. Je zamě~eno na vědeckou sbírku borovic, což odpovídá 

vědecko-v~zkumné náplni stanice /Alechtění borovice/ •. Arbore

tum bylo budováno s vydatnou pomocí Oblastního feditelstvi 

státních les~, čímž se pfíkladně demonstroval zájem praxe na 

podobných vědeckých zafízenich. 

V roce 1962 vzniká druhá oblastní botanická zahrada a to 

v Plzni jako za~ízení Parku kultury 8 oddechu. Toto organizač

ní začleněni není nijak zvl~št vhodné, ale výborně vybrané mie

to pro z8hradu 8 zaujati pracovnici jsou zárukou, že i tato za

hrada dosáhne vbrzku významu. 

V roce 1962 vzniká konečně u nás také centrální botanická 

zahrada a to j~ko vědecký ~stBV ~e8kosloven8ké akademie věd. 

Proti obvyklému vývo,ii centrálních botanických zahrea jinde 

v Fvrop~, jimž převážně byly základem Z_hrady universitní nebe 

zahrady mající již za 8ebou delši historický vývoj i určitou 
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proslulost, Tzniká naAe zahrada z kdysi soukromého parku 

založeného u zámku T Pr~honicích. 

Na místě dnelního zámku stávala už ve l2.století zemanská 

tTrZ, kolem níž Tznikla malá poddanská osada. Zdá se, že zbo

ži toto nebylo zvlál{ výnosné ani oblíbené a často proto 

st~ídalo majitele. Roku 1880 je koupil od rodu Dohalských 

z Dohalic hrabě Nostic-Rhieneck a v roce 1885 je získal hra

bě S i 1 v a - Tar o u c a jakO věno své ženy, rozené 

Nosticové. 

Arnošt S i 1 v a - Tar o u c a se narodil v roce 1860 

na zámku ~echy pod K08í~em jakO člen šlechtické rodiny původ

ně portugalské, eídlíci vlak od l8.století v Rakousku. Vyr~e

tal na zámku ~echy v proet~edí vysoce kultivované rodiny 

• společnosti ee sklony a zálibami uměleckými, jak víme z lí

čení Josefa Mánesa, který tam prožil, jako oblíbenj host, sv~ 

nejkrásnějlí léta. Zámek, nebo spíše zámeček, měl neveliký 

ale p~Tabně založený park, z něhož dodnes zachovaná část sto

ji za shlédnutí. Už zde b,yla patrně 'YpAstována v mladé. 

ArnoAtovi z~liba v př'irodu uměním zušlechtěnou fl z ní pak vy

rdetalo umělecké dílo prŮhonického parku. Arnošt Silve-Tarou

ca naAtoupil po studiich ve Vídni a v Praze pro mladého aris

tokrata v Rakousku obvyklou cestu politickou, ele nijak k té

+,0 činno~ti nepřilnul a jakmil e poku 1885 vyženil panetvi 

průhonick~, skončil A ni nadobro. 

Pr~honický zámek bylo tehdy nevelké jednoposchodové stave

ni I A JJod skalním ostrohem j na němž stálo, byla nepř'íliš velká 

zámecká zahrada. Je podivuhodné, jak mÁlo zpráva dokladil ~e 
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zachovalo o budování tak velkolepého díla, jakým je pr~ho

nický park. Sám zakladatel napsal sice několik obecných stu-' 

dií z oboru zahradní architektury, ale o tom, jak vznikal 

park v Pr~onicích se zmiňuje až ptíliš stručně a jen pfíle

žitostně. Na nějakou podrobnou rekonstrukci historie vzniku 

• vývoje parku proto musíme rezignovat. 

Víme však tolik, že Silva-Tarouca ptistupoval k dílu 

s jasnou uměleckou koncepc1 vytvofit v členit'. ter'nu z_I' 

zahrady, ze zanedbaných lesík~ a ktovinatých strání, z ovčkh 

pastvin a několika málo luk, kompozičn~ ucelený a umělecky 

ptetvotený obraz volné krajiny. Podle vlastního vyjádfení 

zakladatele šlo mu o vytvotení výseku "stfedočeské krajiny". 

Protože však již tehdy krajináfský sloh užívající pfísně 

v parcích jen domácího sortillentu rostlin byl na úS,tupu,nev'

hal ani Silva-Tarouca ve svém "ideálním obrazu sttedočesk' 

krajiny" užít s hojností, a to s prospěchell, rostlin cizo _ 

krajných.Silva-Tarouca rozšítil pOvodní majetek o několik 

drobných sousedních objektO soukromých a tak jej zcelil a měl 

větší možnost ve výběru vhodných p1ech pro park, a mohl také 

snáze vytvořit dostatečně široký ochranný pás kolem parku. 

Dal upravit vodní tok potoka Botiče, na několika místech pře

ložit koryto a to tak, aby protékal volně v plynulých oblou 

cích hlavním ~dolím, hned při okrajích údolního dna, hned 

středem. Na toku dsl zřídit několik spla--', hrá vu zek, přepadO, 

tóněk • umělých jezírek. Vybudoval sit cest a pěšinek lehce 

se přimykajících k terénu. Značné zásahy zřejmě učinil v do

sevedníct porostlinách; osvobodil všechny staré a krásné stro-
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. WI3 pfelívající na těchto místech z dob dřívějšího hodnotněj

líbo •• la.nlní a pfikročil na mnoha místech k novým výsadbám. 

Pfi kompozici parkU se držel zásady, ~by se stfídaly nikoliv 

pf.kvapivě, ale nenápadně a v klidných seskupeních velké hmo

t1.zaleně s plochemi volnými, loukami, palouky a prOhledy • 

Tyto'voln' plochy jsou zakončeny obvykle dominantami, ai již 

jimi je architektura nebo vodní plocha, anebo jsou uzavfeny 

s •• kupením porostO, tedy velkých masivO zeleně. Hojně užíval 

porostních kulis, které zvětšovaly perspektivu prostorO. Tyto 

všechny kompoziční prvky nejsou samozfejmě pro PrOhonice oje

dinll' a shledáváme se s nimi i v jiných parcích anglického, 

romantick'ho nebo pfírodntho slohu, i když snad ne vždycky 

s tak citlivým • vyrovnaným jejich použitím. Ale hlavní p~ed -

ností Taroucove díla v PrOhonicích je velmi dokonal' využití 

rOzných osobit$ch vlaetnoetí dfevin. Silva - Tarouca 8ám~dobfe 

znal dfeviny a ještě mu byl v jeho práci nápomocen známý němec

k$ dendrolog Camillo S c hne i der • Právě teto znalost 

• Schneiderova pomoc umožnily docilov.t v parkové kompozici 

eetetických účin~ sezonních, tvarových a barevn$ch v nebýval' 

mífe a v dokonal' harmonii. A to je na pr~honickém parku to nej-

cenějlU. 

PrOhonický park se stal brzy známý po celé Evropě, ale je 

s podivem, že tato známost není nijak zvláši silně dokumentovB

n. v odborné dendrologické literatufe; literatura o PrOhonicích 

je značně skromná. 

První světovÁ válka zna~ně zpomalila slibně započaté dílo 

Taroucovo. Ale Bni po ni neneetalo valné zlepšení a veškerÁ prá-
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ce se více méně soust~e~ov8la pouze na udržování dosavadního 

stavu. Bylo i nebezpečí, že park zpustne z nedostatku finanč

ních prost~edkň, které mohl soukromý majitel do něho vkládat. 

Proto v roce 1927 p~evzal prdhonický park st~t a svě~il jej 

do správy tehdy zfizených "Státních pOkusných objektd země _ 

dělsk1ch", jež se staly po několika organizacích základem pro 

Výzk~ ústav okrasného zahradnictví. Po druhé světové válce 

byl park prohlálen za "národní" v roce 

~ídila zvláltním statutem. Mezitím vznikla ~Ilenka .~ídit 

v Prňhonicích botanické centrum československé a soust~edit 

zde vlechny významné úst~ední botanické ústavy a orgány.První. 

krokem k tomu bylo p~estěhování herbá~d Botanického oddělení 

Národního musea v roce 1952, později v roce 1955, usí~lení a.o
botanické laborato~e ~SAV, která se v roce 1960 rozlífila vBo

tanický ústa. ~SAV, a konečně v roce 1962 uetavením Botanick4 

zahrady (!SAV jako zahrady centrální, pro níž se základem stal 

prňhonický park. V blízké budoucnosti se jeltě počítá a umís

těním Ústavu pro tvorbu a ochranu krajiny. 

Akt,.kterým byla z~ízena centrální botanická zahrada je jis

tě významný, dovršuje dlouholetou snahu po takové instituci. 

!vlak budování této zahrady je ještě v samém počátku. Prdhonic

ký park p~e8 ~~ohé p~ednosti, p~es jeho proslulost, p~es jeho 

vzácnost jako uměleckého díla, nebyl zakládán a ani dobudován 

jako sbírka rostlin a má poměrně malý sortiment d~evin a mini

mální sortiment ostatních rostlin. Sice byly za vedení Tarouco

va a i později činěny pokusy rozšífit sortiment v některých 

skupinách nebo rodech, ale vesměs zňstalo jen při snaze. Tak 

I~ 
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í ět V~lkou bylo velkoryse založeno tfeba již pf-ed prvn sv ovou tl 

rozsáhlé p~írodní alpinum, které se tělilo údajně i mezi -

národní pověsti, ale budování alpina bylo několikráte p~eru

Aeno a znovu započato, naposled v roce 1954 docela i v nové 

koncepci a dodnes není ani zdaleka hotovo. Jeden č •• se in -

d d d a Výzkumný ústav okrasného tenzivně pracovalo s rho o en rony 

zahradnictví má i několik vlastních výpěstkň, ale i v tomto 

pf-ípadě shromážděný sortiment tohoto rodu je zcela nevýznam-

rrJ· 

Hlavní. úkolem botanické zahrady, nep~ihlížeje k ÚkolOm 

technického rázu Istavba provozních a expozičních skleníkň, 

zfízení vyhovujících Ikolek, stavba ~udov pro ústavy/, bude 

shromáždit co nejúplněji! sortimenty rostlin. V zásadní kon

cepci .e počítá a tím, že historické jádro parku zdstane 

vpodatatě nedotčeno a v něm že bude pracováno v pdvodních 

~h parku. V pxilehl~ch částech budou soust-intencích p~írodn~ o ~. J 

~eaovány sortimentální výsadby na parkově upravených plochách' 

a teprve na nových pozemcích, dnes větlinou využívaných země

dělsky budou budovány vědecké a expoziční sbírky podle zpňeo

bu obvyklého v botanických zahradách. 

P~ehled o dlouhé 8 pestré historii vývoje našich botanic -

kých zahrad, zdaleka ne ještě úplný, končíme s vědomím, že 

dnešní doba je mnohem příznivější než všechny předchozí a že 

započaté velké dílo n8 centrální botanické zahradě bude zdár -

ně vykonáno. 
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Antonín M. SVOBODA 

DENDROLOGICKÁ SPOLEť!NOST A SPOUCOVÁ ZAHRADA 

PrOhonice byly u nás největAím introdukčním st~.disk.m 

d~evin, okrasných rostlin, skalniček a trvalek, jehož činnost 

nebyla dosud dostatečně dokumentována a jeho význam dosti do

oeněn. Letos uplynulo tak~ 80 let od doby vzniku parku nebo 

aspoň od doby, kdy jeho zakladatel p~iAel do PrOhonic a začal 

plánovat jeho založeni. Stojí proto zato stručně p~ehl~dnout 

život a dílo zakladatele Arno~ta Silva-Taroucy a jeho spolu -

pracovníka Camila Schneidera i činnost Dendrologick~ společ

nosti, která je také jejich dilem a která nemálo p~ispěla 

k rozvoji a rozkvětu parku. I činnost t~to společnosti dává 

dává dnes mnohé podněty a otevírá perspektivy pro dal~í práci. 

Od doby kdy žil a pracoval zakladatel pr\Thonick~ho parku 

Arno~t Silva Tarouca děli nás nedávno pro~lé st~ výročí Jeho 

narozenin a čtvrt století od jeho úmrtí. Pocházel ze etar~ 

portugalek~ ~lechtick~ rodiny, sice katolick~, ale p~erozené 

ve volnomyšlenká~sk~, uměnimilovn~ liberály, národnostně sná

šenlivé a posléze značně zchudlé. A.Silva Tarouca, doktor práv, 

byl předurčen pro vyšší úřednickou dráhu. Teprve sňatkem s 

Marií Noetitz-Rhinekovou, pfedstavitelkou vysok~ a bohat~ 

šlechty, získal prostfedky a možnost k uplatnění svých vloh, 

ale hlavně zálib. Ze dvou koničkO - těžko ~íci který převažo -

val - má pro nás větší význam zahradnictví než myslivost. Sám 
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velmi pfeeně vystihl stav neekonomickáho zp~eobu získávání 

potravy naěich pfedk~ a dožívející záliby feudál~ ve dvou kni

hách :"Síastné dny" a "Bez hájení nelze lovit". 

V zahradní architektu~e pfedetavuje A.Silva Tarouca novou 

etapu - budování pozdně krajiná~ekého parku. PrlThonický park, 

který osobně založil, je poslední velký vědom~ založený park 

na evropekémkontinentu, který je vyvrcholení. klasick'ho kra

jinného parku. Je o padesát let mladěí parku v Mužákově /HDR/.· 

Svoje zkuěenosti mimo uplatňování v p~írodě ukládal do knth 

a článkd. Z jeho úzké spolupráce jako p~edeedy a C.Schneidra, 

jednatele Dendrologické společnosti, vznikla t~ídilná ruko -

vět zahradnické dendrologie a perená~8tví -MaAe pereny, liet

náče, jehličiny t jíž předcházely četn.é články. Podrobněji sa 

také zabývá pě~továním pěniěníkd, otázkou zv~fe v parcích /cc:iJ. 

eouvieí a jeho zálibou v myelivosti/, ~.ě:! p'roblémy tvorby za

hradní architektury apod. Dědictví,. které nám dOBUd z~stává 

živé a kterému věnoval několik prací, je pr~honický park.Prvou 

a podrobnou zprávu s plánky píěe již 14 let po ~vém příchodu 

do Prdhonic, další kr.těí článek je otištěn česky ve Vědě pří

rodní a podrobný popis parku zveřejňuje až třicet let po při _ 

chodu do Pr~honic. Tak se nám zachovaly jeho představy, názo

ry ne park, často velmi vtipné. 

Arnošt SilvA. Tarouca nám zanechal živý a cenný dar i když 

vybudovaný jer. jeho zálibou e to objekt, který jsme povini 

nejen udržovat, ale také jej zpracovat, studovat jeho myšlen

ky, skladbu, zhodnotit provedenou ohromnou práci v introdukci 

dřevin a využít ji. 
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Prdhonický park, celá novějěí historie zahradního umění 

a dendrologie je mimo jména Q činnosti A.SilvY Taroucy spoje

na také s prací Y,ýznamného odborníka Camila Schneidera. 

Zachytit vše, co C.Schneider ve svých bohatých a mnoho -

stranných pracích vykonal, jé ne.nadn~. Jeho činnost zasaho

vala velmi čaeto i na území naší republiky. Svou erudicí a za

měřením představuje vyvrcholení dlouhé ~ady výtečných zahrad

ních praktikO, který na rozdíl od ostatních, nadán svým lite

rárním duchem, sepsal vAechny živé odborné poznatky ev~ doby. 

Z jeho čilé pUhlicietické činnosti nás jistě překvapí již prY<á 

kniha, kterou vydal v šestsdvaceti letech : O zahradnick~m 

mě~ičství /1902/. Přípravou k rozsáhlému soubornému dílu byly: 

Zimní dendrologické studie a Botanický ilustrovaný slovník. 

Od roku 1906, Schneidrových t~icetin, vychází po seěitech boha

t~ ilustrovaná pf>íručka o listnatých dřevinách. Toto unikátní 

dílo, zpracované s nev~ední péčí, s mnoha originelními kresba

mi, pochopením p~edstihující značn~ svou dobu, zdstává ještě 

dosud nepřekonanou základní soubornou dendrologickou monogra

fii dřevin, které lze pěstovat na severní polokouli. ~osud 

nebyla provedena souborn~ bibliografie Schneiderovy činnosti, 

kterou však můžeme rozdělit na dva základní směry. Prvý a 

vskutku bohatě naplněný je dendrologie, později obzvláště za

rněfená na problematiku zahradních dfevin. Druhý sm~r je zBhr~ 

ni 8:::,chitektura, které věnoval několik samostatných knih, ale 

tAké obrHzové sešity, po celý život v časopisech uveřejňované 

bohatě i lustrovt1Ilé čll:'inky a na neposledním mí stě vlastní tvor-

ba parků. V jednotlivých etapách je možné označit pr~ou jako 
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hledáni základd a zpracová~ní žiyých posnatkd, na něl bJl 

e dosud je zahradnický obor tak bohati. Uloženy jsou v čet -

ných a většinou aamostatntch knihách /1902-1917/. Yobdobí 

těsně před prvou světovou válkou věnuje se organizaci ve spo

lečnosti pro šíření dendrologie a z~hradn:(ho uměni - Dendrolo

gické spo]ečnosti. Cesta do ~íny a válkou zp~sobE'né dlouhé 

zdrženi v USA, návrat do hospodářsky neutěěeného stavu v Ra

kousku, měly jistě vliv na jeho dalši práci. Přichází další 

dlouhé období, vlestně již poslední, kdy C.Schneider pracuje 

na vybudovaných základech, projektuje zahrady, parky /nyní již 

těžko zjistitelné/ A reoieuje časopis Gartenschonheit. ~ij. 

současností a pracuje moderně. Není snad skupiny dřevin,kde ~ 

;eho nomenklatorická práce neznamenala trvalý přínos, obvzláA-
u 

tě významná je Yěak v poznámkách o amerických vrbách a rodu 

Berberi~. Pokus o nástin hlavních prací je uveden na konel sta

ti. Práce C.Schneidera jsou pr'O.kopnické, nebot v době, kdy vpt-

~ina lidské činnosti měla obchodní zaměření budoval ~ystematic

ky nový vědní obor, hl~dal nová měřítka a hodnocení. Nebyla do

sud doceněna jeho účast na budování pr'O.honického parku a dal -

ších dosud nepře~n{> :l.ji~,těných zahrad v ~echl~ch - Vrbičany, 

Nostl.·ck..( zohr<>da v Praze, Mi~šice a neobyC<ej-Vrchotovy Janovice, ~ a 

ně novodobá upreva zámeck~ho parku v Roudnici nad Labem. Snad 

právě delší časový odstul-l nám teprve umo~,ní posoudit přínos 

obou těchto význačných pracovníktl, jakOŽ i vl i v a význam Dendrcr 

logické společnosti A spolkové zahrady v rr~honicich. 

Prllhonice děkuji za svou světovou povpst stfediskH dendro -

-
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logie a zahradního umění činnosti Dendrologick4 společnosti. 

Byla založena jakO Společnost pro ~ífení dendrologie a za -

hradního umění v Rakousku-Uhersku. Vznikla ve Vídni v roce 

1908, jako třetí v Evropě, po německ' založen' roku 1892 

a francouzsk~ založen~ roku 1905. Od vAech ostatních se liAi

la tím, že za podpory A.Silva Taroucy byla v Prdhonicích zalo

žena roku 1909 spolková zahradil. Stalo se tak při jedn~ z náv

štěv Ambrozi-Migaziho, zakladatele mlyňansk~ sbirky - Arbore

tum sempervireo. Jak popisuje prTni vedoucí zahradník spolko

v~ zahraQy Fr.Zeman, byla tato zpočátku asi jeden hektar vel

ká nedaleko hranic parku /tehdy jeitě podstatně meněího/, na 

místě zvan~m "U zlat~ho bažanta". Později, v roce 1911, byla 

budována nová zahrada nad alpinem k OTčínu, jejíž plocha byla 

postupně zvětiena na dva, pět až osm hektard a mezitím zruAe

na pOvodní, tzv. Dolní zahrada. Po prodeji panství SilTa Ta

roucouroku 1927 byla přenesena na pozemky "~tipenka" u ~er

ného rybníka, přibližně ve stejn~ rozloze. Popisovat její T,ý

voj a organizaci by bylo zdlouhav~ a mnohdy pro věc netypic -

ké, za zmínku stojí ale někter~ zvláětnosti. O začátcích, kdy 

sloužila výlučně jako zdroj ročních odměn členOm b~val~ Ra -

kousko-Uhersk~ společnosti, nemáme mnoho zpráv. Byla však 

velmi oblíbena, nebot členové obdrželi podle volného Yýběru 

.výpěstky cenných okrasných dřevin. Velkou zásluhu o to měl 

vrchní inspektor zahrad Fr.Zeman, o čilou edici knih a časo -

pisó se zasloužil C.Schneider. Mimo nedokončených tří ročníkO 

Zpráv, knižní edice zahradnických příruček, vydala šest bohatě 

ilustrovaných se~itó o parcích Rakouska, ~ech, Moravy a Uherska. 
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Po osamostatnění republiky a del§ím období Y~h~ní byla ustaYe

na v roce 1922 Dendrologick~ společnost Y Praze, pf.jala spol

ková zahrady a pokračovala y již započatá a p~eru§ená činnosti. 

DozYíd~me se o ní ~ katalogd a ceníkd z let 1922-1941, hlavně 

~§ak z jedináho vět§iho sborníku - Ročenky vydaná v roce 1930. 

SpolkoY~ zahrada nad~le vedená Fr.Zemanem poskytovala členOm 

cenn~ rostliny, což je zásluha, kterou ani láta nezmenšila. 

Z cel~ činnosti Společnosti je to introdukce d~eYin a rostlin 

/i když Yeden~ zahradnicky/, kter~ mOže být vzorem. V zahradě 

se vypěstovalo rovněž několik cenných nov1nek, vět§inou k~ížen

cO okrasných rostlin • d~eYin. Zásluhy o introdukci yšak vyply

nou z rozboru druhová a odrOdov~ skladby introdukovaných d~evi~ 

což je velmi nesnadná, nebot ee nezachovaly prvotní záznamy a 

hodnocení bude provedeno až po zpracoYání bohatosti rostli~pěe

tovaných y prOhonick~m parku, p~ípadně ~ech. 

Spolková zahrada i p~es !astá nesnáze a nutnost věnovat se 

obchodu, lišila se od tehdej§ích pouhých Yýrobních, obchodních 

nebo dokonce p~ekupnických §kolkařských závodO. Sehrála dOle

žitou a kladnou úlohu při prvotní introdukci, vyškolila četná 

odborníky. 

Současníci a nové organizace - botanická a zahradnická yÝ -

zkumná pracoviště v Průhonicich, Dendrologická sekce es.bota 

nické společnosti mají za úkol pokračovat v rozvíjeni tohoto 

oboru botaniky v celé šíři, hlavně introdukcí dřevin, rostlin 

a také podporovat rozvoj zahradních úprav. 
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Arnošt Silva Tar o u ca, 

narozen 3.I.1860, ze~el 18.VIII.1936 

P~ehled uYe~ejněných prací: 
~--------------------------

Ueber die Verwendung der Stauden in Land.cha~tegarten. 
1908 Moll. D. Gartenzeitung Er~urt, 23:122-125. 

Der Pruhonitzer Park /Bohmen/. 1909 Gartenanlagen Oeet. 
Ung~, Wien, 1:31-58,30 ~otoJ 2 col., 2 pl. 

Schneider C. : Unsere Freiland - Stauden. 1910 Kultur
handbiicher fur Gartenfreunde. Holder-Pichler-Telllps}q, 
AG. Wien. Band 1; Ed. 1/ - Ed. 5/1934. 

Landschaftsgartnerei. 1911 Fremden Blatt, Wien, Jg.65, 
No. 70, Beilage s.17-19. 

Ueber landschaftliche Gartengesta11tung. 1911 Mitt.Dendr. 
Oes. Oester.Ung. Wien 1:3-9. 

Schneider C. : Unsere Freiland - Laubgeho1ze. 1913 Kultur
handbucher fur Gartenfreunde, Wien. Band 2; Ed.l/ _ 
.. Ed. 3/1934. 

Schneider C. : Unsere Freiland - Nade1ho1zer.1913 Kultur
handbucher tiir Gartenfreunde. Wien. Band 3, Ed.l/ _ 
- Ed.2/1923. 

Park v PrOhonicích. 1922 Věda ~řírodní. Praha 3:98-101. 

Nadelholzer. 1922 Gartenschonheit. Ber1in. 3:272-274, 
4 i'oto, 3 i'ig. 

Vom Winter 1921 - 22. 1922 Gartenschonheit 3:207-209. 

Herbsti'arbung. 1923 Gartenschonheit 6:181-184. 

Wild im Landschaftsgarten. 1924 Gartenschonheit 4:8-9. 

Winterliche Gedanken. 1925 Gartenschonheit 6:28-30. 

Průhonický park. 1926 Zprávy výzk.úst.zem.~SR,Praha 
22:1-19, 12 ~oto. 
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Ferbell8chonheit im Landschaf"tegarten. 1927 Gartenechonheit, 
8: 120-121, 149.' 

Meine Lieb1inge. 1929, Gartenechonheit 10:1-3, 4~'1, 
84-88,136-137, 180-181, 220~221, 269-270, 301, 342~)44t 
380-381, 428-430, 460-461. 

Die Rosa in Perk. 1930 Gartenschonheit 11:101-103. 
( 

Rhododendron fur den Felsengarten. 1932 Mo11.D.Garten -
zeitung 47:133-135. 

Rhododendron Erfahrungen. 1932~ Mo11.D.Gartenzeitung 
47:364-365. 

:line-merkwGrdige A1pengarten. 1933. Gartenschonheit 14:191-4. 

Pou!ívání stromd a k_ft v zahradách a parcích. 1934, Styl, 
Praha. 18:159-164, 4 f"oto. 

I 

Ke,in Heger, kein Jeeger. Hendbuch der Wildhege 

fur weidgerechte Jagdheren und Jaeger. 1927 P.Parey, 
Ber1in. Ed.2; s. 1-254, 18 T. 

G1Gck1iche Tage. 1923, P.Parey, Ber1in. Ed.1. /Ed.2: 
1-365/. 1928. 

Roet1iny pojmenovan~ po rodině Silva Tarouca : 

Berberis Si1va-Taroucana.SCHNEIDER in Sargent Pl.Wils. 
1:370/1913. 

Primu1a Silva Tarouca. ZEMAN in Katalog okrasných 
dřevin a bylin spolkových zahrad prdhonických 
1929-30, p.8. 

Rosa Merietta Silva Tarouca. ZEMAN in L.c. p.,6. 

Rhododendron Arnošt Silva Tarouca. KAVKA. 
R.fragrantissimum hort. x R.hybridum Pink Pear1 

1939 Aza1ea. Zprávy výzk.úst.zem.CSR.No 76,Tcolor. 
1942 Zahr.naučnj slovník, p.328; T color. 

R.decorum x R;hybridum Caractacus 
1954 Vesmír 33:171-172 
1959 Národní park a bot.zahrada v Průhonicích,p~8 
1962 Acta prdhoniciana 4:4,foto p.7, uvedeno ne-

správně Tarrouca, Tarouc2a ! 

Nekrology 

Domin K. 
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Arnošt Silva Tarouca. 1936 Věda přírodní 
17:27 

Kamenický K. : Arnoět Silva Tarouca. 1942 Zehr. a ovoC. 
v'in.~lovník naučný,Preha 3:449-45::>, foto. 

Kobylka B.: Arnošt Silva Tarouca mrtev. 
1936 esl. zemědělec 18:29. 

Kavka B. ~estný člen Arnoět Silva Tarouca, jeho život 
a dílo. 1936. Vě8t.č~ •• kad.zem.Praha. 12:657-658. 

MUdruňka L. : ~ivotní dílo zemfe1~ho A.Si1va Taroucy, 
zakladatele st.parku v Prdhonicích.1937, ~8.zahradnic
k~ listy 34:30. 

Němec B. : Ti z jejichž studnice moudrosti čerpáme. 
1947. Rádce Předmostí 1/1:10, 3:34-35, 4:26. 

Schneider C. : Ernst Graf Silva Tarouca 
1936 MDDG 48:14-15, foto 
1936 Gartenschonheit 17:247-249 

We1tz Prokop : Graf Silva Tarouca. 
1936 Mo11.D.Gartenzeitung 51:289-290, foto 

Scho.rer des Naturparkes Prdhonice zum 
Gedaechnise. 1937 M011.D·.Gartenztg. 52:198-199,3 foto 

Dem Schoepfer des Naturparkes Prdhonice 
zum Gedaechniss. 1938 Mol1.D.Gartenztg. 53:256-257,toto 

Různ~ : 

Ehrenmittglied DDG. 1917 Mitt.DDG 26:247, foto 
M~toušek K. : Dendrologie, její stav a úkoly u nás. 

1923 Příroda 16:23/57. 
Mrkos O. : Výsledky dendrologického průzkumu zámeckého 

parku v CechÁch pod Kosiřem. 1962 Acta Univ.Pal-fak. 
rer.nat., Olomouc. 11:137-167) foto 14. 

Odhalení pamětní desky v Průhonicích /odznak, plakátl. 
1937 ~s.zahradnické listy 34:95, ill. 

Silva Tarouca Fr.J. : Die Silvas in Oesterreich. 1889 Wien. 
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~~!!~~~mi~o, nar. 7.5.1876, ze~el 5.2.1951. 
/Pdyodně Karl.C.Schneider - změněno pro možnost zámě~/. 

Výběr dOležitějěích publikoyaných prse!, neepočetná články 
jsou T časopise jím 'redigoyanám - Gartenechonheit lBerlirt/. 

Girtnerieche Vermeeeungskunde. 
1902 P.Perey Berlin. ~d.l:1-163 /Ed.4/ 1927. 

Dendrologische Winterstudien. 
1903 G.Fischer Jena. Ed. 1:1-290. 

Deutsche Gartenge~taltung und Kunst. 
1904 Scholtze C. Leipzig. Ed.l:1-184. 

Il1uetrierte Handworterbuch der Botanik. 
1905 Leipzig, Ed. W.Engelmann 1:1-690. 
1917 Ibidem, Herausg. Lindsbauer K.: Schneidere 

ed.2:1-824. 
..... , 

Illuetrierte Handbuch des Laubholzkunde. Charakteristik 
der in Uitteleuropa heimiachen und in Frien ange -
p:flanzten AngioBp~rmen Geho1ze-Arten und Formen mit 
Anechluss der Bembuesen und Kakten. 
G.Fischer Jena. Ed.l 1906 Bd l:a-dj I-IV; 1-803. 

1912 Bd 2:1-VII; 1-1070. 
Lendechaftliche Gartengestaltung. 

1907 Scholtze K~ Leipzig. Ed. 1:250. 
Die Gartenan1ag~n 0~8terreich-UngarnB im Wort und Bild. 

1909 F. Tempsky, Wien. Heft 1 - 6, 1914. 
Silva Tarouca E. - Schneider C. : Unsere Freiland _ 

- Stauden, - LBubg~hBlze, - Nadelhoe1zer. 
Notes on American Willows 

1918 Bot.Gaz~ 66:117-142, 318-353 

1919 Bot.Gaz. 67:27-64) 309-396. 

Memorandum GbeT' die Zielp und Zwecke der Dendrologisch~n 

Gese11schaft in Prag u~ri ihre kGnftige Ausgesta1tung. 

1924 Berl iD-Charl0 tt enburg; i o. Nov .1924 9 H.9r:dsch .. l-ll . 
Kache P. - Schneíder C. ; Einjahrblumen. 

1924 Verl.Gartensch~nheiten Berlin. Ed.l:J71. 
/Ed.2/ 1928. 
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Wintergrune Garten in Mitteleuropa. 

1927 Festschrift des Oester.Gartenbauges.1827-L927, 
p. 112-119. 

Jedermane Gartenlexikon. Praxis und Theorie im Garten. 
1932. Ed.l; Ed.2-1949. Rotopel Vl. Zuerich. 

Einjahrsblumen fur d,en Kleingarten. 
1951 Gartenverlag Ber1in. Ed. 1:1-96. 

Dendrologická společnost. 

Založeni Dendrologická společnosti pro Aí~ení dendrologie 
a zahradního umění y Rakousku-Uhereku. 

Silv~ Tarouca E. : Landechaftgaertnerei. Vortrag gehal
ten in der gestrigen Versammlung der DG in Wien. 
1911 Fremden-Blatt17.3.19l1 '1i~n JG 65, No 70,p.ll; 

1908 Bul.Soc.Dendr.Fr. No 9:195. 
Beilage 17-19 • 

Edice: Mittei1ungen der Dendrologischen Gesellechaft zur 
Forderung der Gehoelzkunde und Gertenkultur in Oester -
reich-Ungarn. F.Tempsky, Wien. 

Jg 1/1911-1912/ No 1-6, p.1-185 
Jg 2/1913-1914/ No 1-6, p.l-
Jg 3/ 

Die Gartenanlagen Oesterreich-Ungarns in Wort und Bild. 
Auc·t.div,.F.Tempsky, Wien. Heft 1/1909/ - 6/1914/. 

Kulturhandbucher fur Gartenfreunde. Ed.Hoelder-Pichler 
- Tempsky A.G. 

Různé: 

Bd. 1 Dnsere Freiland-Stauden. 1910 
Bd. 2 Uneere Freiland-Laubgeholz~. 1913 
Bd. 3 Uneere Freiland-Nadelholze. 1913 cf.SilTa

Tarouca et Schneider. 

Spolková zahrada - Schneider C. in 1914 MDDG Oeeter. 
- Ungarn 2 ; 

výzku.mná c~8ta do ~íny - 1913 ~s.z8hrad.li8ty 10:J62 
uzavření čin:Josti - Schneider C. in 1920 MDDG 29:34 
Memorandum .......• cf.Schneider c. 10.11.1924 
Seznam členů - MDG Oester.Ung. 1:171-178 a doplňky 

až ~o roku 1918 - celke~ 764 členó. 
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NovinkY Schneider C.K. Uebereicht derjenigen im Vereine-
g-.rten Pro.honice noch nicht oder ungenau bekannten Pf'lan. 
seD deren Hamen richtig geste1It wurden. 1914 Mitt.Dendr. 
Gee.Oeeter.-Ung., .ien 2:164-166. 

Heue Wertvo11e Pf1ansen die aU8 Semen gezogen wurde, den 
Herr C.Schneider im Jahre 1914-1915 in West-China, Yunnan 
geeammelt hatte,aber bis jezt no,ch nicht wissen~chaftlich 

beatimmt. 1922 Catalog Dendr.Gaert.PrOhonice, s.1-2. 
Iriechbaum W.·: Aus dem Pruhonitzer Versuchsgarten. 

1925 Gartenechonheit 6:38. 

Zeman Fr.: Vz'cnd a zajťmivd d:feviny v zahrad'ch spole
čenských. 1930. Katalog-ročenka dendr.spol.v Praze, 
p.98-100. 

KataloBY: Rakousko-Uherek' spoleČnost neY,yd'vala. Tislem 
T.Ych'zely pouze seznamw rostlin ur~ených k členek1m 
premiím v jednotliT,ých letech ,a Index seminum. 

Zalo!ení es. d~ndrologick'spo1ečnosti. 
Bayer A., Zeman Fr.: Vznik a T,ývoj Dendr.epol. 1930. 

Ročenka dendr.spol.Praha, p.3-l0. 
Edice : Ročenka Dendrologická s~ol.,Praha, p.3-l0. 

Seznamy rostlin vypěstovaných ve spolkových zahrad'ch, 
vyd'van~česky a německy.Celkem vyšlo 15,od r.1922 do 
1941, pod n'zvy: Catalog, Katalog, např-.: Catalog ueber 
wertvolle,interesante und neue Arten und Gartenformen 
von Stauden und Gehoelzen.1922 Dendr.Gaertn.Próhonice 
bel Prag. P.1-16. 

Index !'Ho,minum a rozs~hlá výměna semen v r.l922-1942. 
~ ~ežula E.: Grundung einer Dendr.G~~e11schaft. 1921 

Bohewia 4, Serte 

Steinhubel G.: Arboretum M1ýňany y minulosti a dne8. 
1957 SAV Bratislava 

Kraus l;'r. : Pěstování okr"'lsných dřevin II nás. 1962.Závi'.r 
Zpl'. Llkolu: S~udium, udržovení a yyuž i ti světového sorti

mentu okrasných dř'evin. vÝZk.úst8V okrasného zahrad
nictví Pr~honice, rukopis p.lO-11 et al. 

Svoboda A.M. : Zpráva o činnosti Dt-ndr.Rekc€' ~s.botanic
ké ppo]. Z8 léta 1958-,] 963. 1964 Sdě l.-.ní ~lenúm 
/cyklost./ Praha 8:1-10. 
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'František KRAUS 

Ludvik HELEBRAf..'l' 

MRAZOVÉ ~KODY NA STÁLEZELENÝCH A JEHLI~NAT1cH 

D~VINÁCH V PARKU BOTANICKÉ ZAHRADY ~SAV V pRBHONlC1CB. 

Neobyčejně tuhá zima 1962/63 znamenala opět ddk1adnou pro

věrku odolnosti nebo náchylnosti okrasných dřevin Tdči mrazu. 

Uvádíme zaznamenan4 zjevn~ poškozeni jako p~!epěYek k vyhod

nocení vhodnosti některých druhó pro naše klimatick~ podmín

ky. Pozorov'ní jsme p~"'ováděli koncem b:fezna '8. během dubna 

1963 a v některých pf'>ípadech jsme škody o"ěřovali ješt~ bllan 

celé v~getační sezor~. Nejsou zahrnuty opadav~ li8tnat~ dfe

viny, na nichž poškozeni nebylo př-ed vyrašen:ím ještě patrn~. 

Kromě toho má mrazuvzdornost u jehliěnanO a stálezelených 

dřevin s~j zvláštní význam pr'o jejich dekorativní charak -

ter právě v zimní době. Stálezelen~ d~eviny, kter~ je nutno 

pro jejich choulostivost T zimě chránit přikrytím, nesplňují 

.lastn~ evOj hlavní účel. 

V tabulkovém přehledu uvádíme stupeň po~kození jednotli _ 

vých druhó dřevin T zimě 1962/63 ve srovnání e dřívěj~ími 

mimof>ádnými zimami 192.8/29, 1939/40 a 1955/56, jak je zazna

menali hlavně Zeman /1930/, Kavka,/1930, 1940/ a Kraus /1956, 

1957/ .. Jednot1iv~ zprávy a záznamy dali k dispozici tak~ F. 

Kraus a Á. Svoboda /ústní sděleni 1963/. Výsledky z Próhonic 

jsme srovnávali s pOdobnými zprávami z Bratis1av,y, Mlyňan aj. 

IHendrych 1930, Polanský 1930, ~ejka 1956, Tomaško a Laffer _ 
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eo~ 1963/. e Údaji z RI •• cka-a Polska /MUDch 1927, N08e 

1956, ErUa_nn 1956, Bugala a Chylarecki 1957-58, Dmochowaka 

r1963/. Y .YrOpak~ ml'ítku sledo~ala mrazu~zdornoat mnoha 

,drubd dfeyin wRhododendron G.aellschaft" ~ Bré-'ch !K.Re8ch

kel, kt.r' zpr'T.Y uváděla pravidelně ve 8vých ročenkách. Zde 

~lJ sahrnuty i podrobné údaje z blízkých územi mimo Německo, 

Depf. a Prdbonic, nyňan, JCórnitu. E některým dfevinám, je! 

a •• luhuJí a~l'ltní pozorn08ti nebo T.Ykazují rozdílné Y.Ý8Ied~. 

e. Trací .. dále ~ textu. 

Stupnice hodnocení byla upravena pOdle Krussmanna /1956/. 

Hodnoty ~ tabulc. udá~ají citli~ost Jednotliv.ých druhd wči 

mra au , nemohou o~lell '9YJ'df-it zá~islost t'to citli~oati na 

pOdmínkách prostfedí a dallích faktorech. Pouse na n4padné 

• sfejll' p'íp.dy je upozorněno stručnou pozn4mkou. Pokud ~ 

eortimentu J. sastoupen vltlí počet j.dincd určitého druhu,' 

enalili Js. se postihnout i podíl polkozelltch a nepolkoze -

rJtch rostlin. 

Zanesením pozorování do mapky parku zVýraznily se n~které 

poznat~ o ~liYU terénu na p~8obení mrazu. Prdhonick1 park 

m' rozlohu asi 230 ha e z nej~ětlí ~á8ti zabíráčlenit.é,dosti 

lirok' údolí potoka Botiče • okolní rdzně vysoké eva~, takže 

zd. nacházíme expozice na v~echny světové,streny ,. Nadmořská 

T.t~ka kolísá mezi 250 - 330 m. V některých mistech se tvofi 

ča8to v.ýrazná mrazo~á,jezera.' Na potoce jsou Jsou tf-i velké 

rybníky a právě v ,jejiCh b~zprostf-edni blizkosti, pfi značné 

~zdu~n' ~lhkosti, namrzlo mnoho náchylných dfe~in, zTlá~tě 

u rybníkaPodzámeckého, kde je nejvice ciZOkrajných druhd. 

- 53 -

U rybníka Bofin je situace částečně komplikována málo chrá

něnou západní hranicí parkU, takže sem vniká , mrazivý. západní 

a severozápadní ~ítr /napf~ zde namrzly letorosty mladlch 

smrčk~ Pice. abiea/. Dallí exponovaná místa j80U na S~8zích 

postave~ch napfíč údoií, kudy proudí mrazi~ vzduch. Je to 

nap~. svah pod n'~lím Chotobuzi proti údolí v Petr!ílkoT.Ých 

ol~ích /odd.68/, skalnatý 8yah u lá~ky ~ Je~'bkoT.Ých potocíoh 

IOdd.72/, severní svah p~d G10rietem lodd.33, 34/. Na t~chto 

m!etech namrzly napfo. mladá Pieea abies, Picea orientalis 

oompacta? 'bies nort5mannianae Osudným stanoTi~těm pro několik 

d~uhd stálezelenjch b~rb.ris a Viburnum i pro malý stromek 

Sequoia gigantea bylo okolí ú~ozové cesty mezi 04d.17 a 41~ 

kudy zf-ejmě stékal "tudenj Tzduch. Konečně i na chré,něné plo

šině návrAí na Chctobuzi se držel mráz déle než jinde a na .... 

mrzly tu některé smrčky !Pieea abiea! z no~é T.Ý8adby. 

Pr~běh počasí kritické zimy je zac~~cen v tabulce. Mini -

mální teploty -18 až -22,60e Ip~i zemi -24 až -28,50C/ v mě

sicích prosinci 1962 až bfeznu 1963 ukazuji, že mrazy trvaly 

neobyčejně dlouho, ele pfitom bylo dosti náhlých zT1~atO 8 

kolí sání teplot, j.ž je pro e:táleze1ené df-e~iny nt jhor~í a Kra-· 

zy nedoe~hly takových extrémó jakO napf-. y roce 1929 /11.ún~a 

-37°C, nejniže! teplota za 30 letl, ov~em pr~ěrná měsíční 

teplota zvláětě y lednu a v únoru 1963 1-8,10e a -6s40C/ byla 

značn~ niž~i než dlouhol~tý pr~ěr -1 až _2°C. fSrovnávací 

údeje Kavka a kolektiv 1959/. 

Podle zpr~v:y z rok~ 1928/29 /Zeman 19301 zmrz.iy úplně 

Juniperue drupacea • .:. 1118crOCarp&, J. thurife:re, J~ pachy -
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phloea, ddle pak několik druhO Cupressus, Cunninghamia sinen

aia, Arauearia imbricatta. Tyto druhy exot se do parku již 

/ YÍce ne'YYaa~oyaly a nej80u v tabulce uvádě~. Jako velmi cit

liy' na mrazy projevily 8e Strauwaesia davidianB, Sarcococca 

humili." Skimmia japonica, 08manthus ilicifoliu8, Daboetia 

cantabrica, Pernettya mucronata a Trochodendron aralioides, 

které uhynutím se ze sortimentu parku vytratily. Naopak jako 

Telai odolnou se osvědčilaPachysandra terminali8, která y 

naAe. plehledu nebyla uvažována, protože má spíAe vzhled 

trvalky. 

,I: jednotlivým druhtlm v tabulce uvedeným nutno poznamenat: 
mstech/ 

~~~!_!!!E~r!!r!~! v zimě 1955-56 zachoval se na rOzných 

nestejně. Na západní kamenit~ stráni' nad rybníkem zmrzla sku

pina kelO až k zemi, zatímco jen o několik metrO dále na téže 

stráni vydržely bez poškození a jinde byly pouze slabě namrz-

1é. V roce 1963 se projevilo ještě během mrazO velmi hojně 

odchlípení spodní pokožky 1istO a to podél At~ední žilky nebo' 

i ve v~tšim rozsahu. Tento znak na listech již setrval i po 

celou vegetaci. Jen ojediněle listy, na nechráněn$ch kelích 

ce1~ žloutly a odumřely. V M1yĎanech t.r. nebylo poAkození 

pozorováno. 

H!~!r!_h!!!! dlíve v parku mnohem hojnější i vysoko na 

kmenech stromO, vyskytuje se ~ní pouze na zemi, kde je chrá

něn sněhem. Značné Od-umírání nastalo po zimě v roce 1956, kdy 

uvádí podobně i zpráva z Kórniku /polskol silné poškozeni 

břeč~anu.,V roce 1962-63 jen ojediněle'slabě namrzly listy. 

-
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!!!~L~g~!f2!!~ -v p~edc,hozích zimách vždy zmrzly téměl 

až k zemi, takže dnes z bývalých téměl 5 m vysokých stromO 

jsou jen nízké výmladky. V zim~ 1962-63 zmrzly jen li8ty. 

~~~~2~h2!_~!~!~~~!! - podle pozorování v_zimě 1939-40 na 

T,ýsluní zmrzly docela, v polostinu byly jen .slabě poěkozeqv. 

Q~!!:~~~_~~~!!:!_E!!!~~2~~!:!:!!:! - v roce 1939-40 nebyl po -

jat do seznamu škod, ač v t~ době již na dneěním 8tanoyiěti 

rostl /předávací protokol 1927 č.1292/. V roce 1955-56 na -

mrzl až do starého dřeva. Během roku 1956 znovu vyraěil a 

koruna byla setíznuta až do zdray4ho dfeya. V zimě 1962-63 

poěkozen nebyl. 

~h2~2~~~9.!2~_~!!2E~!~ - velkolistý a velkokvět$ druh 

pěniěnťku, keř ptca 2 m vysoký rostl ye 8kupině pěnišnťkO 

jiných druhd /Rhododendron hybridum catawbiense, na severní 

straně zámku/, které vydržely bez poěkození, zatímco tento 

keř zmrzl v roce 1956 aŽ k zemi a po sefíznutí již nevyra -

eHl. 

B~~~~~!~9!2~_9!~~!~ - silný ket přes 2 m yY80ký rostl 

v odd. alpina na okraji skupiny jiných druhO a odrOd, vedle 

cesty u rybníka, ptistíněn vysokými smrky. Byl to týž keř, 

jehož Doc.dr.B. Kavka použil ke křížení Ijako matku/. Kfí

ženci Rh. decorum x Rb. hybridu. Caractacum vydržely zimu 

1955/56 bez značnějších škod, zatímco uvedený matečný kel 

zcela z~rzl, po setiznuti již neyYraěil. 

~~292~!!!2t2!L~!!!8~!!2~~ měl osud podobný. Rostl jako 

solitérní při severní zdi zámku. Keř Zm vysoký, doble urost

lý, pozoruhodný svým listem, mladými výhony i květem v době, 
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k~ J1D4 druhy jeBtl nekvetly, byl zde pravou senzací. Ne 

kál~ rokem dobfe ~kvetl, namrzal již v poupatech. V roce 

1955-56 zmrzl až k zemi. Po sefťznutí již nevyraěil. 

. ~2~2~!~[2~_!!trgSi~!~ a !h2~~~!e~t2n_h![!y~~ zmizely 

se aorttmentu rOTně! kolem roku 1956, chybAjí Těak záznamy 

o tom, zda padly za obět taká tehdejěím mrazdm nebo snaduhy

nuly z jiné pfíČiny. Podobně postrádáme zprávo několika da1-

lích druzích pěniěníkd, uváděných z dfívějěích let. 

!~~!!t!!Y~Lr~j:!g2i2~!!!:H!! je často silně poěkozováno, ale 

pomtrnl dobi"e regeneruje. V PrO .. h~:mieích bylo několikrát TY -

aazováno. V roee 1962-63 namrzly pouf,e listy,. zatím.co z Mly .

ňan j. t.r. uvádlno bez p05kození. 

!!~~~Y!_2[!S!e!! je no~ k~í!ehec J. Vika. Byl poěkozen 

podobni jako pfedchozí druh, jinak o jeho odolnosti dosud 

Dení zpráv·. 

~~!!!_2!~!!egJedle Ipanlleká roete na severním evahu 

úvozové cesty y odd. 59b na Chotobuzi, kam byla vysazena v 

roce 1938 Jako náhrada za stromy zmrzlé T zimě 1928-29 v poč

tu plti aazenic, pi'edpěetoval1Ých ve Tlastních ěkolkách. 

Z tl~hto pěti jedliček vydržela jediná - v prvých letech 

utrpěla jen men§í ~kod3 namr~nutim jehlic - 8 ~orost1a výěe 

t'mAf 4 m. V zimě 1962-63 nebyla po~kozena. 

!2!!~_E!~~!E9_S!~~~! se projevila jako mnohem otužilej

ší. T~to siv' fo~ma byla vypěstována za stejných okolností 

Jako p.fedchozi a vyaa"zena rovněž v roce 1938 na Chotobuzi: 

ale na jiném stanovišti v odd. 28c, u cesty ve svahu se 5k1c

nem k severu v polostínu korun starých dubO. V dřivějš.ích 
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seznamech mrazových §kod nebyla uváděna a ani v posledním 

roce nejsou na stromě žádné §kody od mrazu patrné; Jako nej

větší jedinci v Oechách rostou v Thomayerových ěkolkách v 

~íčanech /foto 1958 Ovocnáfství a ze1in'fství 6:41/ a T Kle

nové /foto 1963 J.Pokorhý : Jehličnany lesd a parka, SZN 

Praha/. 

Q~~~~~_!!Q~~! je jediný druh, který v prdhonickém parku 

přežil věecky katastrofální mrazy včetně roku 1928-29. Byl 

vypěstován ze semene sebraného v pohoří Cilického Tauru v Li

ba.nonu /Walter Siehe 1912, Mi tt .Dendro1.Gess .Oesterreich

-Ungarn 1:68-70/ ve spolkové zahradě Izvané "dolní"/ býv. 

Rakoucko-Uherské Dendrologické společnosti v Prdhonicích, 

dnes odd. 13b v parku. Na pOvodním stanoviěti, kde bylo za -

ěko1kováno více než 100 kusd zdsta10 bez pfesazování 5 kusd. 

Ostatní byly rozprodány resp. rozeslány č1endm Dednrologické 

společnosti asi v roce 1920 a později. Ze zpy1ých pěti byly 
. \, 

3 kusy vysazeny dne 6.5.1939 do parku na severní svah Glorie-

tu lodd.34/, kde v§ak později postupně zaěly. Na místě zdsta

ly 2 exempláře bez přesazení, které dobře rostou a projevily 

se jakO mrazuvzdorné. Větší strom dosahuje výěky 12,5m a ob

vod v 1,3m nad zemí má 142 cm, menší strom měří 11,5m a obvod 

88 ClD. 

~h~!~~~~~r!~_!~~~Qg!~g! zmrzl T zimě 1928-29 až po sně

hovou pOkrývku. Tehdy ~dstala na jediném stanoviěti v prdho -

nickém parku zv. Habrová stráň, odd.165a, skupina stromd,která 

přečkaly i v§echny další katastrofální zimy bez značnějšího 

poškození. Proto poblíže, vedle hranice parku v odd. l63c ~ly 
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~8ázeny další různ~ formy Chamaecyparis lawsoniana, kter~ 

zde dob~e rostou. Rdzné zprávY o poškození tohoto druhu mra

zem nemdžeme z PrObonic ~otYrdit ani y zimě 1962-63. 

gh!!!!~lE!~!~_n22~!!!~!~ se osvědčil jako mrazuvzdorný 

i na údolní louce II rybníka. 

Qr.lP~2!!~!!_J!E2~!~! -již T.YŠ~í stro~ pomrzly y zimě 

1928-29 •. V roce 1938 byly vysázeny na chráněnámmístě T parku 

zv. ~eben Iv zadní části parku - Obofe, odd. 153a/ další 4 

ku87 tohoto druhu, vypěstovGná ze semen y zahradě vdoz v PrO

honicích. Tato část parku v roce 1945 značně utrpěla. Stromy, 

p~evážně smrky, která tvo~ily oChrsnPS kryt, musely být poká

ceny, čím! se zde zhoršily klimatická podmínky a mnoho jiných 

exot zde z8110, nebo zakrnělo ve vzrOstu. Z táto výsadby kryp

tomerií se zachovaly 2kuey, kter~ bohatě vždy kvetou pra~ní

korlmi květy a jejich celkový sta", je dObrý. Vyš~í strom mě~í 

8 m vý!ky, obvod kmene v prsní vý!i 54 cm. Nižší strom 5 m 
f· 

- 24 cm. 

;!~2~!~~~~_2!~~~~!E! v ziml 1928-29 zcela zmrzl. Rovněž 

pozdějI! výsadby skončily nezdarem. 

~!~!~!9~2!!_i!~~~2!!~~E~2!~!! je sice opadavý jehličnan, 

ale stojí zde ze zminku. V roce 1928-29 se o živoucí rostlině 

v cel~m světě dosud nevědělo. Teprve v roce 1945 byla naleze

na T ~ínl a poznána v ní Metasequoia /Cheng Hul, známá z fosil

ních nálezO popsaný~h v Japonsku a v Koreji. Semeno se dostillO 

do Evropy pfes Ameriku'v roce 1948. Tak~ Výzkumný ústav okras

n~ho zahradnictví v Prfthonicích obdržel několik semen,z nichž 

se zachovaly 2 rostliny, kter~·· jsou vysazeny _v parku v odd .16b" 
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l6la. Naše mrazy snáší bez větších poškození. 

E!~~~_2r~~~~~1~ /mylně uváděna jako P. br~chyphyl1a, 

což je synonymum pro Abies homolepis S. et Z./ rostla na 

Hřebeni, odd. 151e. Vysazena tam byla v roce 1931 jod fir

my Herm. Hesse, Weener, Němec.ko, prost~ednictv:Cm Dendrol. 

společnosti v Průhonicích/. V zimě 1939-40 byla jen elabě 

poškozena pfipálením jehličí /Kavka 1940/. Podle poslední 

fotografie z jara 1945 dosahovala aei 1 m výlky a 1,5 m 

prdměr koruny, která byla značně prof:Cdlá. V tomt~ž roce 

byla zničena a jiná rostlina tohoto druhu nebyla již v par-

ku vysazena. 

r!~!!_!~!!!~g!B~~~ - jedna rostlina byla do parku dod'na 

v roce 1924 spo1ko'tf';:lu zahradou Dendrologické společnosti 

v Průhonicích /jejimž pfedsedou byl majitel parku A.Silva 

Tarouca/ z dovozu od firmy Herm.Hesse, Weener, Německo. 

V té době je udána výška rostliny 100 cm. V zimě 1928-29 

zmrzla až po sněhovou pOkrývkU /Kavka 1929/. Ve spolkov~ 

zal'lradě Dendrol-spo1ečnosti v PrOhonicích zcela zmrzly /Ze

man 1930/. V parku zOstala jen zmrzačená rostlina, která z 

přízemních částí pomalu regenerovala. V zimě 1939-40 namrz

lo jen slabě jehličí /Kavka 1940/. Také tato rostlina byla 

zničena v roce 1945 a jiná téhož druhu nebyla již v parku 

vysazena. 

rig~!_~~!~h!!~~ /syn. ~i~!~_~Qri~~!/ - smrk himalajský 

neboli indiCký rostl v průhonickém parku jak uvedeno v Pře

dávacím seznamu pod č.2255. Počet a velikost stromO nejsou 

udány. Na jaře 1927 vysazeno ještě pod rybníkem v údolí t'La_ 
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beěka" , odd. 96, pět rostlin. POvod 8 velikost nelze již 

zjistit. Věechny uvedené rostliny v zimě 1928-29 zmrzly až 

po sněhoyou pOkrývku a byly vykop~qy. Podle záznamO o ěko

dách mrazem v roce 1939-40 byly m18d~ sazenice Picea morin

da na chráněnám stanoviěti jen slaběji poěkozeqy /Kavka ~40/. 

DalA! oeud těchto mlad!ch rostlin není zaznamenán a na před

pokládan~m místě v parkunejeou. V roce 1944 byly zakoupeqy 

z Thomayerových ěkolek ze ~íčandalěí 3 sazenice Picea morin- . 

da a Yysazeny v parku pod čís. 3010 a 3036 do odd. 31 a 167. 

Na uvedených místech nebyly nalezeny, nepochybně byly zniče

ny /zvěř! apod./. Od t~ dohy v prOhonick~m parku smrk hima -

lajský není zastoupen. Stromy, které se omwlem za tento drtili 

pokládaly, patří podle botanických znakO a odolnosti TOči 

mrazOm druhu Picea schrenkiana, který bývá za smrk himalajský 

zaměňován ISvoboda A.M. 1964/65/. 

~!~!!_2~!~~~~!!~ bývá poěkozován mrazem v r~zném stupni 

podle podmínek prostředí a podle stáří i kondice stromu. 

Vlastní druh není jak se zdá tak citlivý jakO někter~ odvo

zenécdro.dy. Jako nejchouloetivějěi se projevila odrOda _E. 
2r!!u~~l!~_~Q!P~~~~, která pomrzla až do starého dřeva, např. 

na stanoviěti v býv. "pískovně", odd.40, a v odd. 72 v č,9sti 

zv. Jeřábkovy potoky. Zde až k zemi zmrzly 4 mladé stromky, 

asi 1,5 ID vysoké, vysazené na úpatí skalnaté stráně blíže 

potoka. Během vegetace tyto jen nepatrně obrážejí na vrchol

cích, zatímco zcela m~adé borovice Pinus griffithii vysazené 

asi o' 2 Jll výěe I nebyly vůbec poškozeny. Z ostatnich odrOd 

více utrpěla Picea orienta1is graci1is, mladěí stromek pod 
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hrází Podzámeckého rybníka /odd. 9f/. 

~!~~~_~~~~~2! v zimě 1928-29 úplně zmrzla a nebyla pozdě

ji již vysazována. 

~!~~~_S!:!!'!'!~ht! /syn. P. exce1sa, P. Wallichii/, boroyice 

ztepilá, je domovem v Hima1~ji~ SyOj název si plně zaslouží 

pro svOj vzhled, proto tak~ byla s velikým úsilím y parku T,Y

sazována na rOzných chrán~ných stanoviAtích. Silná yelk~ stro

my /p~edávaci seznam č. 2179/ pomrzly y tuhé zimě 1928-29 až 

po sněhovou pokrývku a byly později odstraně~. V roce 1943 

vysazena na Bořině v odd. l73c nová rostlina /č. matriky 2915/ 

předpěstovaná ve ~kolkách vrtOZ zv. "Stráně", avAak do roka 

zaě1a. V roce 1944 zakoupeno v ThomayeroT.Ých Akolkách y ~í

čanech 6 sazenic, z nichž 1 vysezena do odd. l73c, 3 kusy do 

odd. 123c a 2 kusy do alpina /č.matr.3034/. V roce' 1946 dodá

no ze ěko1ek v Jezefí 15 kusO, kter~ byly vysazeny na rOzných 

místech v parku /č.matr.3ll5/ v odd. 34,41, 31, 50, 63,kter~ 

vesměs 1955-56 opět zmrzly až k zemi. V okrasné zahradě vrtOZ 

v Průhonicích byl předpěstován vět~í počet sazenic ze semene 

a z toho vysazeno v roce 1958 ěest kusO /č.matr.389l/ do par

ku· odd •. 123. V roce 1959 vysazeno 15 kusO /č.matr. 4050/v odd. 

74, l3lb, 132. Konečně v roce 1960 vysazeno 29 kusO /č.matr. 

4180/ v odd. 41a, 44a. Poslední výsadby na v~ech místech ros

tou dobře. V zimě 1962-63 poškozeny. nebyly. 

E!~~~_E292~!:Q§~ - borovice těžká, domovem v Severní Amer~ 

vyrostla'v prOhpnick~m parku ve statn~ stromy. V pfedávacím 

seznamu z, roku 1927 jsqu uvedeny pod č. 2296 jakO nádhern~, 

přes 30 rokO staré exempláře. Jsou dosud /5 kel y odd. 16. 
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V roce 1928 byly krásně urostlé, zavětvené až k zemi, tvořily 

kulisu T.Yh1idky na zámek. V zimě 1928-29 silně namrzly až do 

starého dfeva. Po odfezáni spOdních větvi, které zaschly, byl 

na tyto stromy žalostný pohled. S hlediska sadovnického měly 

být pokáceny, ale vyčkávalo se, zda ještě regeneruji a ohle -

dem na vzácné exoty. Později se znovu zotavily a dnes budí po

zornost svojí mohutností. Výška 28 m, obvod kmene 300 cm /nej

v.ětši stroml. V roce 1937 byly z vlastní školky vysazeny y 

parkU_další 2 stromky, po v~lce v roce 1946 zakoupe!~ ve škol

kách v Jezeří 10 kusO a v ~ečanech n.L. 2 kusys V dalších le

tech bylo použito vesměs materiálu ~~edpěstovanéhQ ve školk~h 

vrtOZ v Pr~honicich, avšak póvod semene není přesně znám. Byly 

to v roce 1950 dva stromky, 1955 přes 30 kusů, 1959 deset a 

1960 ještě 44 stromkO. Tyto mladš! exempláře rostou velmi pěk

n~ a pouze v zimě 1955-56 utrpěly menší škody mrazem na jehli

čí. V roce 1962-63 nebylo namrznuti pozorovÁno. 

limbo zakrslá, domovem v severovýchodní 

Sibiři, byla vysazena v prOhonickém parku v roce 1927 v odd. 

9f na břehu mezi rybníkem a potokem, kde nikdy netrpěla ne -

dostatkem vlá~~. Zde bujně roste a plodí, tvoří dnes přízem -

ni korunu z hustá spleti větvi, které s jedné strany splývají 

nad potok a s druhé ~trany zasahují 00 cesty po hrezi rybníka. 

Mrazem netrpí. 

§~!~!!Q12;y~!!:!_Y~r~i§!11~~~, původem z Japonska, byl v prů -

honickám parku zastoupen dvěma n~dhernými exempláři rostoucí

mi na chráQ.ěném stanovišti zv. "Hřeben", v odd. 151 /Předávaci 

seznam č.2313/. V kruté zimě 1928-29 zmrzly až k zemi íKavka 
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1929/. Jeden strom ze zbytku kmene obrazil, jeAtě několik 

rokO živořil a poskytoval materiál pro řízky k pokusnému 

zakořeňováni. Ještě v únoru 1945 je o něm zmínka v seznamu 

odebraných vzorkO k ~otogra~ováni. Také te~to vzácný jedinec 

byl v roce 1945 zničen a od té, doby nebyl v parku Y,1sazov'n. 

Vliv mrazu v zimě 1939-40 nebyl zaznamenán. 

§~g~~!!_S!8!~~~! sekvoje obrovská, tzv. mamuti strom 

je p;tchou mezi dendrologickými sbírkami. Pochází ze Sey.Ame-' 

ri~. Průhonice nemohou se chlubit tímto vzácntm druhem, ač 

zde byio úsilí od vzniku·parku až podneAni dobu. Prvé zázna

J1I3jsou v Předávacím seznamu /A.S.Tarouca/ č'.23l4. Strom rostl 

na chráněném místě zv. Hřeben. V krut' ziml 1928-29 zcela 

zmrzl. V roce 1939 vysazena rostlina T.YPěstov'na ve §kolce 

vdoz v PrOhonicích do parku v odd. 43 /č.matr.2482/, která 

zmrzla již v tuhé zimě táhož roku. DalAí byla Y,7sazena najafe 

1946 v parku - odd. 32 /č.matr.3l74/, ale neujala se. V roce 

1961 byly vysazeny 4 kusy do parku v odd. 418. Ani tyto dlou

ho nerostly - zmrzly v zimě 1962-63. Silně namrzla i jedna 

rostlina v zahradě zv. "Stípenka" WOZ v PrOhonicích, ponecha

ná v záhoně na pOvodním stanoTiAti bez- pře3azení, vzrostlá 

bujně do pěknáho tvaru, až od země zaTětvená, přes 2 m TYsoká. 

!~!Y~_~~~E~g!!~ ·tis japonský rostl y parku již před 

rokem 1927 /Předávací seznam č.23~1 - A.S.Tarouca/. Zdravotní 

stav tohoto stromu nasvědčuje, že nebyl vážněji poškozen.Mra~ 

zy 1955-56 a 1962-63 přestál velmi dobře. To platí i pro Tšech

ny další rostliny, kt~rébyly vysazeny později na rOzných sta

novištích v parku /č.matr. 2896, 3032, 3492/ i pro zakrslouf~ 
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mu T. cuspidata nana /č.matr. 2920, 2032, 3033, 3992/,které 

vesměs osvědčily odolnost TÓči mrazu. N~op8k Taxus baccata 

často namrzá. 

~hyJ!_~~!~~!~h! - zerav japonský /StandishOv/ se liší 

značně svým vzhledem od ostatních zera~, takže nepOeobí 

vzhledem hfbitovního stromu. V sadovnictví nebyl dosud doce

něn a v sadových úpravách se vyskytuje z~ídka. První výsadby 

v prOhonickém parku jsou z roku 1940. VOči mrazu osvědčuje ~ 

velkou odolnost. Také v arboretu v Kisihyblu nebyla tuhými 

mrazy po~kozena /Polanský 1934/, ale má tam vzrOst střední 

až ~patný, zatímco v PrOhonicích roste bujn~ •. 

!2rr!Z!_~!!!!2r~!~! z čeledi Taxaceae je den~rologickou 

zvlá~tnostío Roste v parku na pOvpdně chráněném stanovi~ti 

zv. Hfeben. V zimě 1928-29 nad sněhovou pokrývkou úplně zmrz

la. Odspodu znovu omladila a. nyní tvo~í ~ídký, nehezký strom 

3 ID vysoký. 

V seznamu okra~ných st~lezelených d~evinf které v tabulce 

neuvádíme, pěstovaly se v prOhonickém parku je~tě tyto : 

~~2~~!_J!E~~~~~ - rOzné formy - třicetileté ke~e z nichž 

některé dosahovaly až p~es 2 m T.Ý~ky. P~ed zimou byly chrá -

něrv- prkennými boudami a uvnitř- je~tě listem. Př-es veškerá 

tato opatř-ení zmrzly v roce 1928-29. Od kořene sIce je~tě 

'f1mladily, ale později byly odstraněny. Jako d~evina k vysa

zován! do volné p~dy· se pro naše podnebí nehodí /Fředávací 

seznam č ... 148/ • 

-
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~!h2~!rĚ!~!~_D!Y~!r~! mezirodoT,ý kfíženec Mahonia 

aquifo1ium a Berberis YU1garis je na mrazy velmi cit1iT,ý. 

V zimě 1928-29 zmrzl až k zemi a od kofene znovu vyrašil. 

V současné době se Te zdej~ím parku nenachá~í. Nemá ve1k4 

okrasné hodnoty /Pfedávací seznam č. 9.,2, 973/. 

Q~!!~~h~~_!~!!~!!~ a jeho odrOdy, jakOŽ i Q~!!~!h~ 

~~!!!!l! Tzdortomu, že na zimu ~e každoročně pečlivě kryly, 

zmrzly. Dnes tyto drur~ T Pr~honicich nejsou. V sadových 

úprav~ch ~ze je snadno nahradit otužilej~imi cesminami 

/Ilex ap./ - /p~edávaci seznam č. 1043 - 1047/. 

~r22.bQ~!~~!2rL~E~Li;2!~!H! , domovem" Japonsku a v Kore ji 

IP~edávaci ~eznam č~ 1911/ udržel 8e v části parku zv.Hfeben 

až do roku 1945. :!]y' to kef 'tětvovitý 8 řidkým olietěním na 

konci Titví, yYt50ký asi 150 cm, nikdy nek'Tet1. KaždQročně 

byl pečlivě ukrýván chvojím a lis.tem proti mrazu. Po uhynu .... 

ti d91~í pokusy s tímto druhem nebyly již konány. 

Q!1?h!lQ~~!Y!_!2!:!Yn!i $.. ~.:_Q!:!:!J2!!~!!_ z čeledi Taxaceae 

!př-edá"ací eeznam č. 2153, 2154/, v,ysazené pokusně na chráně

ném mietě zv.Hfeben, zmrzly již T zimě 1928-29. Dal~í nebYl1 

již vysazeny. Jsou velmi choulostivé TOči mrazu. 

Věechna 1atinsk~ jména druhO jsou uvedena podle 

Krussmanna 1955 a Rehdera 1956. 
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TABULKY 

.1. Pf-ehled klimatických údajd za období 

f-íjen 19q2 až b~ezen 1963. 

II. Mrazov' ~kody na q~evinách 

v Botanick' zahr.8d~ ~SAV v Prdhonicích. 

Vysvětlivky na straně 73. 

Ai.J. 
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Pf-eh1ed klimatickÝch údaJd za období 

f-íjen 1962 a! bf-ezen 1963 

ROK 

Idstc 

Maxim'lní teplota 
Datum 

1 

X 

24,3 
3. 

962 

XI XII 

14,4 7.,5 
8. 12. 

1 

I 

3,6 
6. 

963 

II III 

2,7 14,7 
18. 8. 

Minim'lní teplota 
Datum 

-5,5 -6,0 -18,0 -10,7 -22,6 -19,6, 

Min.teplota pfi zemi 
Datum 

Maxim'lní teplota 
such'ho teploměru 
Datum 

Minim'lní teplota 
such'ho teploměru 
Datum 

Prdměrn' měsíční teplo
ta 

Počet dní bez slunce 
Počet dní slunečních 
Počet sr'žkových dní 

Množství srá!ek v mm 

23. 24. 29. 13. 3. 2. 

-11,0-13,6 -24,0 -27,0-28,5 -25,5 
23. 24. 29. l~. 3. 1. 

23,3 14,0 5,6 2,6 1,7 13,6 

3. 8. 12. 6. 18. 8. 

-2,2 -3,7 -16,8 -19,8 -16,2 -18.,9 
30. 24. 29. 30. 27. 1. 

8,1 1,3 -4,8 -8,1 -6,4 -2,4-

6 18 14 17 14 II 
-25 12 17 14 14 20 

5 14 12 15 10 8 

24,8 26,9 17,2 15,1 14,6 31,1 
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- '9 -KrazoTé Akody na d~evinách v Botanická zahradě 

Mahonia 
aquifolium NUTT. 0-2 2 3 1 eSAV v PrOhonicích 
japonica /THUNB./ DC 3 J 

Phillyrea 
decora L. 3 2 3 

R o k Pieris 
O -O floriburida /PURSCH./ 3 O D r u h Poznámka B. et H. 1928/29 39/40 55/56 62/63 

japonica /THUNB./ DO. 3 1 2 O 
~tl!!Ql_;!I~Qlt~ 
4ll2.Q.gIY _L 

Pyracantha 
coccinea ROD. 3 3 3 1/2/ 

Quercus Arctostap~llos o 

sněhem libani OLIV. 3 2 O neyadene s GRAY 1+ O :3 0+ pod 
Berberis turneri pseudoturneri 

J O . SCHN. gnagnepainii SCHN. 1+ 3 3 2-3 pod sněhem 
hookeri LEM. 1+ 3 3 2 pod sněhem Rhododendron 
juliana. seRN.., o-. :3 3 2 pod sněhem calophytum FRANCH. 4 
stenophylla LIND. 2 3 2 chryseum BALF. et WIBD. - O 

verruculosa H. et w. 0+ :3 ,) 2 pod sněhem cinabarinua HOOK.f. 1 

Buxua 
dahuricum DC. 1 O 
decorum FRANCH. 4 sempervirens L~ 3 :3 1-3 1+ ojediněle 
fastigiatum FRANCH. O Hedera 0+ 4· 1 pod sněhem ferrugineum L. p helix L. 
fla'VUDl G.DON. 0-1 1 Ilex 

3 3 3 1 hippophaeoides BALF. O O aqui:ťolium L. 
glabra 3 1 hirsutum L. O 

hybridum catawbiense 
2 1 0-1 Kalmia O O O O 

~HX. angustifolia L. 
CH. Felix de SauTage 2. latifolia L. O O O O Cunningham's white 1 O 
Mrs.E.C.Stirling 2/, LaurocerasuB 

O 4 3 2 
impeditum BALF. 1 O 

o~ficinalia ROEM. 

Leucóthoe intricatum FRANCH. 3 catesbaei /WALT./ 3 1-4+ 1 O na s1unci 
kaempferi /PLANCH./ 

0-1 1 O 
GRAY 

WILS. Lonicera mol1e O.DON. 0-1 1 O he nry i HEMSL. 0··1+ 3 O pod sněhem 
praecox CARR. 1 O nitida WII.S. 3+ :3 3 pod sněhem 
Bch1ippenbachii JlAXDI. 1 O pileata OLIV. 0+ 3 3 1 pod sněhem 
strigiliosum FRANCH. 4 
tapetiforme BALF.r. 

O et WARD. 
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breweriana S.WATS. 2 O O 0+ jf:n nepatrně Rubue 
engelmanii ENGL. O O O O platyphylloB K.KOCH. 2 

'Viburnum glauca VOSS. O O O 
pragense VIK. 1 jezoenais CARR. O O 
I'fi,ytidophyl1um HEMSLo 3 3 1 koyami SH!RAS. O O O 

~Ě!!!~._J!:~!!~~~~~_l mariana B.S.P. O O 
likiangenale MAST. 3-4 1 AbieC!l 
montigena MAST. O O concolor HOOPES O 1 O O 

firma s. et Z. 3 1+-3 na chráněném morinda LINK. 3-4 11 
ID.ťatě omorica PANelC O O O O homo1epie MAXIM~ O O O orientalis LK. 3-/4/ O 1 O nordmanniana SPACH. 1-A/+ 1 1 0-1+ mlad~ strank;y - compacts 2 3 

pinsapo BOISS. 3 1 1 O - ;graci1ia BEISSN. 2 2 
pinaapo glauce BElSSN. O O - nutane NlEMETZ. 1 O 
procera F.EHD. 1 O polita CARR. 3 1 1 
yeitchíi LDL. 3 O pungens ENGELM. O O O O 
vi1morisM MAST. :3 1 1 scrďenkiana FISCH. 

O O O O Biota et MEY. 
orientalie ENDL. 4 1-4 2 O 

Cedru" 
.sitchenaia CARR. 2 () O O 

libani ~UD. 1 O Pinus 
aristata ENGELM. (I O Chamaecy(>arie 

0+-3 1-2 0+-3++ O na chráněných srmandi FRANCH. 3 1aweon1ana PARL. místech ojedi-
dle cembroidee edulia vm.s. O O 

nootkatenels SUDW. O O O O excels8 WAI.J •. 3 1 3 O 
obtuss ENDL. 2 3 O jeffrei BALF. O O 
pieifera ENDL. 3 O O O peuce G~IESEB. O 

Cry'ptomeria pinaater hamiltoni 
1 O O japonica D.DON. 4 1 O PARL. 

Libocedrus ponderos& DOUGL. 3 O 1 O 
decurrens TORR. 4 pumila RGL. O O O 

Metesequoia Peeudotsu.ga ., 
O taxifolia BRrrT. 3 1 1 O glyptostroboidee CHENG .J-

et HU Sciadq~t;i8 
Picea 1-/2/+ vert1ce11ata S. et z. 3 O mladé,misty abies IL./ KARST. 

II 
Sequoia vždy nOTé seperete MAST. 3 O O O gigantea DEC. 3-4 4 4 4 yÝssdby 

brechytyl.a /FRANCH.I Taxodium 
3 1 O FFITZ. 1 distichum RICH. 
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'raxU8 

baccata L. 3-4- I 
cuspidataS. et z. 

- Dana REHD. 

Thuja 
L. O O occidenta1ie 

pliceta DON. O I 
standishii 'CARR. 

Thujopsis 
dolabrata S. et Z. 

'i'orre1a 
cal fornica S. st Z. 3 0-1 

Tsuga 
O eanadeneis CARR. 

divereifolia MAST. 

I 1+ 
O O 

O O 

O 

O O 

O O 

O O 

O 

O O 

O O 

ojediněle 

73 

Stupnice poškození 

O nepoškozeno ; 

1 namrzlé listy nebo jehlice, lehké škody na 
výhonech, pupenech 

2 namrzlé letorosty, středni škody ; 

3 zmrzlé letorosty až do stB:t'ého dřeva, siln~ škody, 

4 úplně zmrzlé exempláře, uhynulé následkem ~kod ; 

škody zjištovány nebyly, chybí Údaj ; 

druh nebyl ještě pěatov~n nebo po vyhynutí 
nebyl znovu T,ysszen. 

IStupnice poškození poó~. 'r"'U8smsn."la t 1956. 
upravena/. 
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