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Zahrady v obrazu města a krajiny 
Českého Krumlova 

Od středověkých počátků do roku 1918

Jiří Olšan
 

„Zahradnictví jakožto řemeslo rozšířené od nejstarších dob a provozované po celém světě 
sloužilo odedávna jako měřítko úrovně osvěty národa. Čím více se nějaký národ vzdálil 
od prapůvodního barbarského stavu, čím více se vzdělal v umění a vědách, čím více se na-
učil poznávat vytříbené požitky pozemského života a tyto potřeby si osvojil, tím jistěji 
se také zahradnictví nacházelo na vyšší úrovni, udržujíc krok s rozšiřováním všech ostat-
ních lidských znalostí. ... Mnozí už snad zažili, jak příjemně působí na mysl cestovatele 
kraj okrášlený ovocnými sady, květinovými zahradami a účelně vysázenými stromy a keři. 
Malá zahrádka před nejprostším selským stavením, třeba jen několik květináčů na okně 
s čistě udržovanými květinami, v nás mimovolně vzbudí příznivé mínění o majiteli domu 
a často nás podle zde nalezené úrovně osvěty ovlivní v rozhodnutí svůj pobyt v takových 
místech prodloužit či zkrátit.“

Carl Ernest Mayer, 18321

 
Historické město Český Krumlov se svou rozlehlou zámeckou rezidencí přitahuje 
pozornost statisíců turistů, ale stojí rovněž v popředí zájmu kulturní a odborné veřej-
nosti. Mimořádnou hodnotu Českého Krumlova roku 1992 vyzdvihlo UNESCO zá-
pisem do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Důvodem k zařazení 

1 Carl Ernest Mayer, Neuestes allgemeines deutsches Gartenbuch mit Rücksicht auf Boden und 
Klima; oder allgemeines Handbuch des Gartenbaues als eine vollständige, theoretisch-practische  
Anleitung zur Erziehung aller in das gesammte Gebiet des Gartenbaues einschlagender Gewächse 
im Küchen-, Obst- und Ziergarten, mit gleichzeitiger Benutzung der von den bewährtesten Schrift-
stellern gesammelten neuesten Erfahrungen, Wien 1832, s. 10–11 (citát v překladu autora).
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K PAMÁTCE SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, České Budějovice 2010
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do tohoto prestižního seznamu nebyla v případě Českého Krumlova na prvním mís-
tě umělecká hodnota jednotlivých v něm uchovaných památek či uměleckých děl, 
nýbrž především autenticita historického jádra města a jedinečná podoba souznění 
historického sídla s krajinným reliéfem. Výraznou složkou kulturní krajiny Českého 
Krumlova jsou historické zahrady, nacházející se jak v areálu zámku, tak na území 
města. V bohatství typů je krumlovský soubor historických panských a městských 
zahrad a parků srovnatelný se zahradami pražskými nebo kroměřížskými. Ve stínu 
mediálně známé a navštěvované zámecké zahrady zůstává nezaslouženě opomenu-
ta řada dalších hodnotných historických zahrad. Předkládaný příspěvek se zabývá 
historickým vývojem zahrad a zahradnické činnosti v Českém Krumlově a dále rolí 
zahrad v městské krajině.

Literární přehled 

Z krumlovských zahrad mají relativně obsáhlou bibliografii pouze zahrady panského 
založení. Již v 18. století publikoval plány zámecké zahrady známý pařížský vydavatel 
a zahradní architekt Georges-Louis Le Rouge.2 Často je citována práce německého den-
drologa a zahradního architekta Camilla Karla Schneidera3 a výklad o dějinách zahrad-
nictví v Čechách Josefa Nožičky.4 Okolnostmi založení zámecké zahrady a jejími dalšími 
osudy se zabývali Jiří Záloha5 a rovněž Adolf Kalný.6 Vyčerpávající přehled historického 
vývoje krumlovské zámecké zahrady na základě studia archivních pramenů obsahuje 
práce Anny Kubíkové z roku 1988.7 Autorka v ní také zrevidovala doposud nejobsáhlejší 
práci o krumlovské zahradě z pera Ivo Hofmana,8 jež vycházela kromě studia archiv-
ních pramenů a vlastního průzkumu především ze starší práce Václava Mencla, Fran-
tiška Dvořáka a druhů.9 Kratší stati o zámecké zahradě v Českém Krumlově nalezneme 
v monografii Jana Müllera10 a v novějších souborných publikacích o českém zahradním 

2 Georges-Louis Le Rouge, Jardins anglo-chinois ou description des nouveaux jardins à la mode 
VIII, Paris (po roce) 1781. 

3 Camillo Karl Schneider, Der Hofgarten in Krumau, Die Gartenanlagen Österreichs-Ungarn 
im Wort und Bild. Heft 3. VI. Aus den fürstlich Schwarzenbeg‘’schen Gartenanlagen in Wien und 
Böhmen, Vídeň 1911, s. 18–25.

4 Josef Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadovnictví v českých zemích, in: Vědecké 
práce Čs. zemědělského muzea 1965, Praha 1966, s. 7–75.

5 Jiří Záloha, Zámecká zahrada v Českém Krumlově v 17. století, Památky a příroda, 9 , 1985, Praha 
1985, s. 532–533.

6 Adolf Kalný, Archivní doklady o vývoji zámecké zahrady v Českém Krumlově, in: Vědecké práce 
zemědělského muzea 26, Praha 1986.

7 Anna Kubíková, Krumlovská zámecká zahrada – její historie, in: Anna Kubíková – Jiří Olšan, 
Zámecká zahrada v Českém Krumlově. Archivní a uměleckohistorický průzkum (rkp.), Památ-
kový ústav v Českých Budějovicích, České Budějovice 1998.

8 Ivo Hofman, Český Krumlov – rekonstrukce zámeckých zahrad, Studie, část A 0, písemná zpráva, 
České Budějovice 1966.

9 Václav Mencl – František Dvořák a kol., Český Krumlov. Jeho život a umělecký růst, Praha 1948.
10 Jan Müller, Český Krumlov. Hrad a zámek, Praha 1996.
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umění.11 O shrnutí a interpretaci dosavadních poznatků se pokusil Jiří Olšan.12 Bývalou 
Dolní panskou zahradou na Novém Městě se zabývali Josef Nožička,13 Anna Kubíková,14 
Jaroslav Petrů15 a Jan Müller.16 Jan Müller také zevrubně osvětlil urbanistické souvislosti 
vzniku a vývoje dalších krumlovských zahrad a parků metodou archivně-historických 
průzkumů dílčích lokalit historického jádra města a jeho předměstí.17 Pokusem o shrnutí 
a interpretaci stavebně historického vývoje zahrad v městě Český Krumlov je průzkum 
autorů Marka Ehrlicha a Jiřího Olšana.18 Výklad o nejhodnotnějších městských zahradách 
Českého Krumlova je součástí výpravné monografie o jihočeských zahradách a parcích 
autorů Marie Pavlátové a Marka Ehrlicha.19 Vedle výčtu literatury o zahradách v Českém 
Krumlově je patřičné připomenout alespoň dvě díla odborné zahradnické literatury au-
torů, kteří měli k tomuto městu obzvláště blízký vztah. Jošt III. z Rožmberka (1488–1539) 
je autorem Knihy o štěpování a spravování štěpnic.20 Tato kniha, vydaná péčí a nákladem 
jeho syna Petra Voka, je jednou z prvních česky psaných raně novověkých zahradnických 
příruček. O tři sta let později napsal Gartenbuch, obsáhlou a respektovanou zahradnic-
kou monografii, Carl Ernest Mayer (1794–1858),21 krumlovský rodák, absolvent zdejšího 
schwarzenberského Hospodářského ústavu, významný agronom a pomolog.

11 Karel Hieke, České zámecké parky a jejich dřeviny, Praha 1984, s. 61–63; Marie Pavlátová – Ma-
rek Ehrlich a kol., Zahrady a parky v jižních Čechách, Praha 2004, s. 120–127; Božena Pacáko-
vá-Hošťálková – Jaroslav Petrů – Dušan Riedl – Antonín Marian Svoboda, Zahrady a parky 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999, s. 96–101; Petr Dvořáček, Naše nejkrásnější 
historické zahrady, Praha 2007.

12 Jiří Olšan Uměleckohistorický průzkum krumlovské zámecké zahrady, in: Anna Kubíková, Jiří 
Olšan, Zámecká zahrada v Českém Krumlově. Archivní a uměleckohistorický průzkum (rkp.), 
České Budějovice 1998; týž, Zámecká zahrada v Českem Krumlově – historie, současnost a bu-
doucnost, Zprávy památkové péče 67, 2007, č. 4, s. 267–273.

13 J. Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadovnictví v českých zemích, s. 13–14.
14 Anna Kubíková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, Památky a příroda 11, 

1986, s. 593–594.
15 B. Pacáková-Hošťálková – J. Petrů – D. Riedl – A. M. Svoboda, Zahrady a parky v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku, s. 100–101.
16 Jan Müller, Český Krumlov, Latrán – Nové Město č. p. 26. Úvodní stavebně-historický průzkum 

(rkp.),
Český Krumlov 1995; týž, Nástin historicko-urbanistického vývoje tzv. Novoměstské zahrady v Českém 

Krumlově (rkp.), Český Krumlov 1995.
17 Jan Müller, Český Krumlov. Křížová hora. Umělecko-historický a restaurátorský průzkum (rkp.), 

Český Krumlov 1991; týž, Český Krumlov, Horní 152. Historický průzkum bývalé zahrady (rkp.), 
Český Krumlov 1994; týž, Nástin historického vývoje území tzv. 3. vltavského meandru města 
Českého Krumlova (rkp.), Český Krumlov 1994; týž, Nástin geneze městského parku v Českém 
Krumlově (rkp.), Český Krumlov 1995; týž, Nástin historicko-urbanistického vývoje území tzv. 
zahrady klarisek v Českém Krumlově (rkp.), Český Krumlov 1997.

18 Marek Ehrlich – Jiří Olšan, Historické zahrady a parky v Českém Krumlově (rkp.), České Budě-
jovice 1999.

19 M. Pavlátová – M. Ehrlich a kol., Zahrady a parky v jižních Čechách, s. 106–119.
20 Jošt III z Rožmberka, Knížka o štěpování a spravování štěpnic, vytiskl Buryan Walda, Staré Město 

Pražské 1598.
21 C. E. Mayer, Neuestes allgemeines deutsches Gartenbuch.
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Krajinný rámec města Český Krumlov

Specifická tvářnost krumlovské krajiny je dána geologickou stavbou a následně 
také procesy, kterými byl region v geologické historii formován. Původní třetihorní 
„prakrajině“ dominoval horský masiv Blanského lesa a okraj Krumlovské vrchoviny. 
Ze severu a z jihu svíraly pás plochého parovinného reliéfu, jenž do prostoru dnešní-
ho města Český Krumlov vstupoval od severovýchodu a pokračoval až do prostoru 
Chvalšinské kotliny. Základní rysy dnešního krajinného reliéfu byly zformovány ge-
ologickými procesy hlavně v období přelomu třetihor a čtvrtohor. Ještě v třetihorách 
byla značná část Čech odvodňována k jihu přes jihočeské pánve do alpské předhlub-
ně a řeka Vltava tekla od Vyššího Brodu k jihovýchodu směrem do dnešního rakous-
kého regionu Mühlviertel. Tektonické pohyby saxonského vrásnění na konci třetihor 
však vyzdvihly oblast Šumavy vůči budějovické pánvi až o 800 m a způsobily změny 
v říční síti. Od počátku čtvrtohor byly vody z Čech odváděny Labem do Severního 
moře. I Vltava změnila směr toku na sever, dokladem této geologické události je tzv. 
náčepní loket před městečkem Rožmberk. V území mezi dnešním Českým Krum-
lovem a Boršovem si řeka hledala cestu v tvrdých horninách. V takových místech 
nemohla Vltava (a na svém dolním toku také Polečnice) boční erozí přemístit své 
koryto a zařezávala se stále hlouběji. Posléze vznikly charakteristické hluboce zakles-
nuté meandry se skalnatými svahy v obloucích nárazových břehů a mírnějšími sva-
hy nad břehy nánosovými. Vzniklý krajinný reliéf předurčil unikátní urbanistickou 
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struktura města Český Krumlov, tvořenou zástavbou panského sídla a souměstím 
dvou dílčích městských celků – vnitřního města a Latránu s Novým Městem. Jádra 
historického městského osídlení ležela v ploché nivě meandrů řeky Vltavy. Výjim-
kou byla zástavba v okolí městského kostela sv. Víta na nevysoké ostrožně, za Horní 
bránou přeťaté příkopem. V pohledech z náměstí, z mostů a často také v zakončení 
pohledových os městských ulic se objevovaly v prvním horizontu především siluety 
nárazových skalnatých břehů řeky Vltavy. Svahy orientované k severu a k východu 
byly porostlé listnatým suťovým lesem. Osluněné skalnaté svahy hostily teplomilnou 
skalní vegetaci. Svahy s mírnějším sklonem a výhodnou expozicí byly později zte-
rasovány a přeměněny v zahrady. Až nad hranami těchto svahů se na plochách pů-
vodních třetihorních říčních teras nacházely méně svažité a intenzivně zemědělsky 
využívané pozemky. Druhý, vzdálenější a pro kompozici dominant městské krajiny 
velmi důležitý krajinný horizont vytvářela oblá návrší Křížové hory, kóty 562,2 se-
verovýchodně od Domoradic, silueta Liščí hory, Městského vrchu, Ptačího hrádku 
a Dubíka. V třetím horizontu krajiny v okolí Českého Krumlova dominuje masiv 
Blanského lesa s vrcholem Kletě na severu, na severovýchodě silueta Věncové (Tře-
bonínské) hory a na jihu Vraní vrch.

Zahrady ve středověkém období 

Členitý reliéf říčních meandrů a stále nebezpečí povodní od počátku předznamenaly 
meze rozvoje městského osídlení. Již při samotném založení města v druhém vltavském 
meandru někdy před rokem 1309 byl zřejmý nedostatek volného prostoru pro jeho 
dlouhodobý rozvoj.22 V prvním období po konstituování městské zástavby lze předpo-
kládat souvislé plochy luk mezi linií hradeb a břehem řeky na ploše často zaplavované 
nivy. Niva byla udržována přehledná a bez porostů dřevin, především z bezpečnost-
ních důvodů. Skalnaté svahy říčního údolí zarostlé přirozenou vegetací nebyly zřejmě 
v počátcích města nijak intenzivně využívány. Pozemky na mírnějších svazích byly ze-
mědělsky obdělávány, existence sadů s ovocnými stromy je zde pravděpodobná. V blíz-
kém okolí města se nalézaly jednotlivé dvorce s hospodářskými budovami, polnostmi 
a zahradami. Později se staly krystalizačními jádry vznikajících předměstí Horní Brána 
a Plešivec. Jižně od vnitřního města, v lokalitě třetího vltavského meandru, dlouho 
přetrval vysoký podíl „zemědělsky a později i zahradnicky užívaných ploch. Až od 15. 
století mezi obdělávanými pozemky, zahradami a loukami vzniká rozptýlená zástavba 
dvorců a hospodářských objektů krumlovských měšťanů.“23 Naproti tomu využití do-
minikální půdy v údolí Polečnice v místě dnešní Jelení zahrady vždy souviselo s funkcí 
této lokality jako severovýchodního obranného předpolí krumlovského hradu.24

22 Nedostatek prostoru měl být v polovině 14. století vyřešen založením Nového Města na druhém 
břehu Vltavy na území I. vltavského meandru. Zástavba Nového Města se rozvíjela na volných 
plochách po obvodu ohrazeného podhradí Latrán a areálu nově založeného dvojkláštera klarisek 
a minoritů.

23 Jan Müller, Nástin geneze městského parku v Českém Krumlově, Český Krumlov 1995, s. 1.
24 V roce 1453 zde byla založena Oldřichem II. z Rožmberka nová fortifikace, jejíž součástí se stal 

nový panský rybník. 
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Klášterní zahrady
V létě roku 1347 vydal Petr I. z Rožmberka spolu se svými syny Petrem a Joštem v Čes-
kém Krumlově privilegium, kterým rozhodl o vzniku Nového Města. Zamýšlel rovněž 
založení dvojkláštera klarisek a minoritů, jenž se měl stát duchovním a architektonic-
kým centrem Nového Města.25 Založení klášterů se však již nedožil, zemřel na podzim 
téhož roku. Kláštery bratří a sester řádu sv. Františka tak založila až roku 1350 paní 
Kateřina z Vartenberka, vdova po Petru I. z Rožmberka, spolu se svými syny Petrem, 
Joštem, Oldřichem a Janem z Rožmberka. Areál klášterů se na západní straně přimykal 
k hradbě podhradí Latránu. Na severní a východní straně bylo území klášterů vyme-
zeno ohradními zdmi, jež v tomto úseku současně tvořily součást fortifikace Nového 
Města.26 Kláštery bohatě nadané fundacemi rozkvétaly a staly se kulturním a umělec-
kým centrem mimořádného věhlasu. Za husitských bouří v roce 1420 byl klášter zřej-
mě vypálen a jeho obnova se protáhla až do druhé poloviny 15. století.

Součástí klášterů se od počátku staly zahrady a i v nich lze vysledovat vliv františkán-
ské spirituality. Zahrady se staly místem zasvěceného života, každodenně prožívaného 
v řeholním společenství pokoje a dobra. Ideál chudoby se projevoval v důrazu na pas-
toraci, v pokorné péči o chudé a nemocné, ale také v nevýstavné prostotě konventu 
i jeho zahrad. Zahrady byly místem radostného rozjímání Stvořitele v jeho stvoření. 
Skrze práci v zahradě poznávali řeholníci a řeholnice Boží moc a dobrotu. Dispozici 
zahrad klarisek zásadně ovlivnilo vytvoření nové fortifikace na severovýchodním před-
polí krumlovského hradu Oldřichem II. z Rožmberka. Území zahrady bylo na západě 
ohraničeno hrází nově založeného zámeckého rybníka a na jihu budovami konventu 
kláštera klarisek. Zahrady zajišťovaly obživu řeholnic, ovoce, zeleninu, koření a léčivé 
rostliny, květiny pro výzdobu kostela a v neposlední řadě poskytovaly také ryby, cho-
vané v sádkách. V rajském dvoře uvnitř konventu lze předpokládat existenci vodní 
nádrže.27

O podobě zahrad kláštera minoritů v období prvních dvou staletí po jeho založe-
ní nemáme dostatek informací. Podle zmínek v archivních pramenech a dispozičního 
uspořádání klášterního areálu můžeme usuzovat na funkci jednotlivých zahradních 
ploch. Zahrada v rajském dvoře minoritského konventu, byla-li zde nějaká, se do dneš-
ních dnů nedochovala. Zelinářská zahrada (hortus holeorum) ležela pravděpodobně 
za východním křídlem konventu, v němž se nacházela klášterní kuchyně. Konventní 
zahrada se odedávna nacházela v části zahrady mezi dnešní Pivovarskou ulicí a vstup-
ní bránou do klášterního areálu. Svědčí o tom nejen její dostatečná rozloha, ale také 
příhodná expozice mírného jihovýchodního svahu. Ohradní zdi zahrady navíc vytvá-
řely příznivé mikroklima pro pěstování ovocných stromů v sadu (pomarium), léčivých 
bylin (hortus sanitatis) a vinné révy, což později vedlo k označení sousedního nádvoří 
kláštera názvem Tramín či Na Tramíně. Na východní straně nádvoří před budovou 
konventu se nalézal podle tradice ovocný sad se hřbitovem řeholníků – zahrada osá-

25 Hana Soukupová, Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově, Průzkumy památek 2, 1999, 
s. 69–86.

26 Tento stav trval až do roku 1505, kdy byla dostavěna nová hradba Nového Města severně a vý-
chodně od obou konventů.

27 Rajský dvůr byl často jen dlážděný a bez zahradní úpravy.
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zená stromy představovala symbolický obraz vzkříšení. Klášter a zřejmě i jeho zahrady 
byly poškozeny za husitských bouří v roce 1420.

Panské zahrady
O existenci hradních zahrad v areálu panského sídla není určitějších zpráv. V hradním 
okrsku od jeho založení dlouhodobě probíhala intenzivní stavební činnost a ohraze-
ná plocha byla také hospodářsky využívána.28 Volné plochy uvnitř hradu byly zřejmě 
až do konce 15. století bez zahradní úpravy. Plochy zahrad lze předpokládat na jižním 
svahu pod Horním hradem, kde k tomu vybízely mimořádně příznivé mikroklima-
tické podmínky. Zásobování panského sídla zeleninou a ovocem zajišťovaly panské 
dvory situované v nejbližším okolí města, na jejichž pozemcích byly i užitkové zahrady 
a ovocné sady (štěpnice). V roce 1462 Oldřich II. z Rožmberka zakoupil v místě dneš-
ního pivovaru na Novém Městě dvůr, jenž se stal později základem zde budovaného 
panského domu.

Městské zahrady 
Obecné představy o středověkých zahradách krumlovských měšťanů a patricijů ovliv-
nila práce Václava Mencla a Františka Dvořáka tvrzením, že „hmota města… v zadní 
části domů přecházela v zeleň stromoví a zahrad“.29 V případě vnitřního města tato 
představa snad platila v období po jeho založení. V úvahách o podobě a existenci za-
hrad ve středověké městské blokové zástavbě je podstatnou informací velikost domov-
ní parcely, tzv. městiště. Například v bloku domů na jižní straně náměstí nalezneme 
parcely o šířkách kolísajících od 9 do 13,5 m při téměř shodné hloubce parcely 33 m. 
V přední části parcely se nacházel vlastní dům. Na něj navazoval dvorní trakt s funkcí 
hospodářského a provozního zázemí domů (sklady, dílny, pece, stodoly, kurníky, chlévy 
a případně i hygienické objekty). Pouze zadní třetina parcely, kde se obvykle nacházela 
hnojiště a jímky na domovní odpad, byla případně využitelná pro založení zahrady. 
V čase hospodářského rozkvětu města po polovině 15. století byly z nedostatku jiného 
prostoru zastavovány i zadní části parcel a tím se plochy zahrad dále zmenšovaly. 

Odlišná byla urbanistická situace na území I. vltavského meandru. Plochá niva byla 
často zaplavovaná a nehodila se k založení trvalé zástavby. Mezi hrazenou zástavbou 
Latránu a břehem řeky Vltavy ležel široký pás pozemků, které byly v období před ro-
kem 1350 nezastavěné. Plochy po vnějším obvodu latránské hradby byly z fortifikač-
ních důvodů zřejmě nechávány volné.30 V odstupu od hradeb ležely na mírných svazích 
zemědělsky využívané pozemky a zahrady.31 Nejníže položené zaplavované plochy byly 
rezervovány pro louky. K zásadní změně došlo až po roce 1350 se záměrem založení 

28 Archeologický výzkum např. doložil na druhém nádvoří krumlovského hradu existenci metalur-
gického pracoviště z přelomu 13. a 14. století 

29 František Dvořák a kol. (Václav Mencl), Český Krumlov – jeho život a umělecký růst, Praha 1948, 
s. 15.

30 Archeologický výzkum domu Latrán č. p. 23 nálezy doložil pro období od druhé poloviny 
13. až do pokročilého 15. století využití této lokality jako smetiště.

31 Od 14. století se u špitálu svatého Jošta připomíná ovocný sad („ortum sive pomerium“), in: 
Historický atlas měst České republiky, svazek č. 11 – Český Krumlov, Praha 2003, s. 2.
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klášterů a Nového Města. Novoměstská zástavba vznikala po obvodu areálu klášterů. 
Tvořily ji dvě ne zcela souvisle zastavěné ulice a jihovýchodně od minoritského kláštera 
i jednotlivě stojící domy a dvorce. Nové hradby, jež obepnuly Latrán a Nové Město, 
nechal postavit Oldřich II. z Rožmberka někdy před rokem 1443. Rozvolněná a málo 
rozvinutá novoměstská zástavba umožnila existenci plošně rozsáhlého souboru měš-
ťanských zahrad a zřejmě i zemědělsky využívaných ploch uvnitř městské fortifikace. 
Definitivní rozsah ohrazeného území obou městských částí byl stanoven v roce 1505 
posunutím hradby až k vltavskému břehu a dostavbou opevnění severně od kláštera 
klarisek. Zahrady krumlovských patricijů a měšťanů měly převážně užitkový charakter. 
Pro zahradnictví středověkého období byla obecně příznačná snaha o soběstačnost. 
Z dobových písemných pramenů i z nálezů semen na archeologických lokalitách Čech 
je známo pěstování cibule, mrkve, česneku; snad nejrozšířenější bylo zelí a kapusta, 
kterými se také krmil dobytek. Později a v menší míře přibyly i rajčata, okurky, květák 
a fazole. Koření, respektive bylinky na vylepšení chuti, se používalo především divoce 
rostoucí. Kromě ovocných stromů a zeleniny se v zahradách pěstovaly i technické plo-
diny jako konopí a chmel nebo luštěniny. Produkce byla určena pro přímou spotřebu 
a přebytky se prodávaly na městském týdenním trhu.

Zahrady v období vlády posledních Rožmberků

Příchod renesanční zahradní kultury můžeme v Českém Krumlově vysledovat po po-
lovině 16. století a zpočátku především v panských zahradách. Z hlediska vývoje měst-
ské krajiny je významné, že právě tehdy se dotváří urbanistická skladba krumlovského 
osídlení do podoby, jež zde bez velkých změn přetrvala až do doby hlubokých spole-
čenských proměn na přelomu 18. a 19. století. Markantní je zvětšení zastavěného úze-
mí města. Vznikají nová předměstí, ať už panským založením (Budějovické předměstí, 
tj. dnešní Špičák), nebo postupným narůstáním městské zástavby v dlouhém období 
hospodářského rozkvětu a rozmachu dolování v 16. století (předměstí Horní Brána, 
Kájovské předměstí,32 Za Tavírnou, Plešivec). Na konci 16. století se po přestavbě Bu-
dějovické brány také rozšiřuje zástavba Latránu. Uvnitř města se zastavovaly zadní části 
domovních parcel a volná místa podél hradeb včetně ploch parkánů. Většími územní-
mi rezervami disponovalo pouze Nové Město a Latrán. Zahrady byly z městské zástav-
by postupně vytlačovány na její periferii do lokalit předměstských dvorců a na dosud 
nevyužívané svahy podél řeky. 

Panské zahrady
Poslední vladařové rožmberští jevili o zahrady živý zájem. Jošt III. z Rožmberka je 
autorem již zmíněné Knížky o štěpování a spravování štěpnic, odborného pojednání 

32 Označení Kájovské předměstí se používalo v 16. a 17. století pro lokalitu dnešní Linecké ulice 
na předměstí Plešivec.
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o pěstování a množení ovocných dřevin.33 V předmluvě knihy karlštejnský děkan 
Adam z Vinoře poutavě přibližuje míru osobní zkušenosti a zájmu o zahrady Jošta III.: 
„Tak také dobré a slavné paměti Jeho milost Vysoce urozený pán, pan Jan Jošt z Ro-
žmberka, etc. Pan otec Vaší Milosti nejmilejší, jak jest vnuknutím Božským, v tomto 
českém království, jiným ku příkladu, k práci a ne k zahálení, nachýlen býti ráčil, za-
hrady vlastní rukou Jeho Milosti na Třeboni i jinde spravené…“ S odstupem více než 
čtyř staletí, kdy z rožmberských zahrad nalézáme již jen nepatrně materiálních stop, 
můžeme vnímat jako mimořádný dar, že se nám zachovala slova lidí, jež se těmito za-
hradami v myšlenkách obírali a v zahradničení nalézali hluboký smysl. Tak se v již cito-
vaném úvodu můžeme dočíst: „Život člověka, Pane milostivý, jakkoliv mnohé starosti 
jest na světě podroben, když se však Božskému řízení zpravovati dá, rozličnou milostí 
štědře obdařen bývá. … An hned po stvoření člověka, maje sobě člověk správu všech 
životčichův i jiných zemských věcí poručenou, to potěšení při tom od Božské milosti 
dostal, že jemu svou nejrozkošnější, čtyřmi prameny svlažovanou rajskou zahradu ráčil 
k opatrování svěřiti, v níž to po své práci, ustavičného pohodlí z rozkošných stromů 
v spatřování a jich požívání (byť nebylo jediného přestoupení) mohl užíti. Jakpakkoliv 
té rajské zvůle první člověk tehdáž se zbavil, nicméně vnuknutím svým potom ráčil 
jiné lidi Bůh vyučiti, kterak by měli plodné stromy na zemi rozplemeniti a je k užitku 
a potěšení svému přivésti. Bohem tehdy věc jest začatá, Bohem vyučená, a kteří se rádi 
zahradami obírají, mistra svrchovaného v tom následují.“34 Adam z Vinoře, žijící život 
ve víře v Boha, tak v zahradě a péči o ni nalézá teologický smysl a metafyzický přesah. 

Joštův syn Vilém z Rožmberka během své kavalírské cesty po Itálii v roce 1551 
poznal nádheru italské renesance včetně zahrad v Miláně, Janově, Pavii či v man-
tovské vévodské rezidenci s letohrádkem Palazzo del Te’.35 Z Vilémových zahradních 
založení je na prvním místě třeba jmenovat zahradu Rožmberského paláce na Praž-
ském hradě. Stavbu paláce vedl v letech 1545 až 1556 stavitel Giovanni Fontana. Palác 
byl později v letech 1573 až 1574 rozšířen o velkou zahradu lemovanou arkádovým 
ochozem podle návrhu Ulrica Aostalliho. Společenské postavení Viléma z Rožmber-
ka a jeho mimořádnou prestiž ilustruje například skutečnost, že mu císařský antikvář 
Jacopo Strada dedikoval vydání Sedmé knihy o architektuře Sebastiana Serlia. V le-
tech 1583 až 1589 Vilém nechává stavět nedaleko Netolic velkorysý areál letohrádku 
Kratochvíle s libosadem. Založení prozrazuje inspiraci severoitalskými manýristickými 
zahradami, stavitelem byl Baldassare Maggi z Arogna. Vilém z Rožmberka podpořil 
snažení přírodovědců Jaroše Griemillera z Třebska, Tadeáše Hájka z Hájku a Adama 
Zalužanského ze Zalužan, jimž zpřístupnil své zahrady pro odborná bádání.36 Sbírky 
rostlin v renesančních zahradách byly zpočátku zaměřeny na jejich využití v lékařství. 

33 Zájem o zahradnictví a ovocnářství nebyl v prostředí vysoké šlechty ojedinělým jevem. Kurfiřt 
August Saský (1526–1586) byl rovněž velkým příznivcem a podporovatelem ovocnářství. Vlastnil 
velkou sbírku odrůd ovocných stromů a roku 1582 vydal příručku „Vzdělání poddaných v pěsto-
vání ovoce“. 

34 Citace z Knížky o štěpování a spravování štěpnic je uvedena ve znění, kterou laskavě zapůjčil autor 
úpravy Pavel Ecler.

35 J. Müller, Český Krumlov. Hrad a zámek, s. ....
36 Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové, velmoži české renesance, Praha 1989, s. 267.



240 ]

Podle představ humanistických učenců se tak měly v zahradách setkávat umění, krása 
rostlin a vědění o přírodě. Raně novověké myšlení navazovalo na antické pojetí pojmů 
„příroda“, „krajina“ a „zahrada“ a dále je rozvíjelo. Již v Ciceronově spisu De natura 
deorum byla krajina vzniklá lidským přičiněním a zásahy do přírody označována jako 
„druhá příroda“. V období renesance byl pak tento termín rozšířen také na sféru umění 
a umělecké tvorby. Italští humanisté promýšleli specifický fenomén okrasných zahrad, 
v nichž kromě lidské invence a úsilí vystupuje také příroda jako aktivní, tvůrčí síla. 
Jacopo Bonfadio a později nezávisle na něm Bartolomeo Taegio formulovali koncept 
zahrady jako ztělesnění dvou základních sfér, umění a přírody, které společně vytvářejí 
odlišný a vyšší typ přírody – „přírodu třetí“ (it. una terza natura).37 

Krumlovské panské zahrady byly ve městě nejvýznamnějšími nejen co do rozlo-
hy, ale i svými uměleckými ambicemi.38 Hned v prvních letech Vilémovy vlády roku 
1555 připomíná Václav Březan stavbu lusthausu v zahradě nad zámkem.39 V zahradě 
se podle dalších zpráv pěstovaly ovocné stromy, koření a květiny. Kromě této zahrady 
je zmiňována i obora na svazích nad říčkou Polečnicí. V polovině 16. století vznikla 
jižně od areálu minoritského kláštera další panská zahrada. Vdova po zesnulém Joštovi 
III. z Rožmberka, Anna z Rogendorfu, koupila roku 1547 dům se zahradou na Novém 
Městě a posléze pro ni koupil její syn Vilém z Rožmberka další dům a navíc čtyři měš-
ťanské zahrady.40 Zahrady a vinice se v polovině 16. století rozkládaly také na jižních 
svazích pod Horním hradem. 

Po smrti Viléma z Rožmberka v roce 1592 se stává rožmberským vladařem jeho 
bratr Petr Vok a panské zahrady zažívají nové, byť krátké období rozkvětu. V letech 
1593–1598 byla založena na ostrově uprostřed panského rybníka pod zámkem41 nová 
zahrada s lusthausem. Břehy ostrova byly zpevněny tarasy a zahrada na půdorysu pra-
videlného čtyřúhelníka byla obehnána obvodovou zdí s ochozem. Od roku 1597 byla 
na severním předpolí zámku zakládána obora. Uvnitř její ohradní zdi se nalézal celý 
panský rybník i s okolními loukami. Zahradu na ostrově značně poškodila povodeň 
v roce 1598. 

V posledních letech 16. století byla zvelebována také panská zahrada na Novém 
Městě. K roku 1597 je například uváděna stavba voliéry (tzv. foglhausu) a zdi s ocho-
zem, jenž umožňoval přístup k voliéře od paláce.42 Vybavení zahrady na Novém Městě 
je věnována zřejmě větší pozornost než zahradám nad zámkem a zahradě na ostrově 
v zámeckém rybníku. Pro rozlišení od těchto zahrad bylo používáno označení „Dolní 
zahrada na Novém Městě“. Dolní zahrada byla se zámkem spojena systémem krytých 
chodeb, takže byla pro zámecké panstvo snadno dostupná. Předávací urbář krumlov-

37 Claudia Lazzaro, The visual language of gender in sixteenth-century garden sculpture. Refiguring 
woman: perspectives on gender and the Italian Renaissance (edd. Marilyn Migiel – Juliana Schi-
esari), New York 1991, s. 71–113; John Dixon Hunt, Garden Perfections. The Practice of Garden 
Theory, Philadelphia 1999, s. 33.

38 Krumlovské zahrady byly zřejmě o poznání méně výstavné než zahrady v Praze a na Kratochvíli.
39 Václav Březan, Životy posledních Rožmberků I, Praha 1985, s. 118.
40 A. Kubíková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, s. 593.
41 Na území Jelení zahrady v místě, kde se v současnosti nalézá parkoviště P1–Jelenka.
42 V. Březan, Životy posledních Rožmberků II, s. 537. 
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ského panství z roku 1600 výslovně označuje zahradu jako „rozkošnou“.43 Cenným 
pramenem pro poznání její podoby je inventář pořízený v roce 1602.44 V oranžerii 
se pěstovaly pomerančovníky, citroníky, fíkovníky a další exotické rostliny. Plocha za-
hrady byla rozdělena na pět částí označených jako „ohrady“, jež byly na svém obvodu 
vymezeny plůtky. Ve čtyřech odděleních se pěstovaly v malebné rozmanitosti ovocné 
stromy, okrasné keře a květiny. Třetí ohrada byla uspořádána jako bludiště. Za čtvrtou 
ohradou se nalézaly pstruží sádky a voliéra s mnoha druhy ptáků. Je zřejmé, že tato část 
Dolní zahrady byla koncipována jako libosad, tj. zahrada sloužící výhradně k zábavě 
a rozptýlení, k odpočinku a estetickém požitku. Pátá ohrada je v inventáři označová-
na jako kuchyňská zahrada a měla užitkový charakter. Dolní zahrada se po úpravách 
iniciovaných Petrem Vokem a vykonaných v posledních letech 16. století stala nejvý-
znamnějším dílem renesanční zahradní kultury ve městě Český Krumlov. Zahrada 
obsahovala prvky příznačné pro středoevropské knížecí zahrady období renesance. 
I v případě Dolní zahrady shledáváme, že zahrada byla vymezena vůči okolí ohradní 
zdí. Cesty členily plochu zahrady do pravidelných oddělení – záhonů. Ty byly řazeny 
za sebou pouze aditivně a také cesty mezi nimi nevytvářely hierarchicky uspořádaný 
systém. Příznačný byl důraz na rozmanitost a cit pro detail.45 

Roku 1601 Dolní zahrada přešla do vlastnictví královské komory (potažmo císaře 
Rudolfa II.) a podle archivních zpráv z tohoto období značně zpustla. Pro období 16. 
a 17. století nemáme k dispozici ani její plány. Představu o původním prostorovém 
uspořádání libosadu můžeme získat až z plánu vypracovaného Františkem Planske-
rem v roce 1764.46 Zahrada nese zřejmé stopy původního kompozičního členění z ro-
žmberského období. Platí to především o její části přiléhající k panskému domu. Zde 
jsou pravděpodobně zakresleny čtyři čtvercové záhony libosadu Petra Voka, oddělené 
od sebe křížem cest. Západní část zahrady s osovou cestou směřující ke grottě je již 
mladší úpravou vzniklou v roce 1666.

Panské zahrady nad zámkem jsou v urbáři panství Český Krumlov z roku 1600 
charakterizovány jako „tři veliké štěpnice, dobrými stromy všelijakého ovoce i od roz-
ličného koření a kvítí … v týchž zahradách lusthaus nákladně vystavený jeden.“47 Za-
hradnicky upravené plochy se jistě nacházely rovněž na východním svahu přiléhajícím 
k rozlehlé palácové stavbě (dnes známé jako tzv. Renesanční dům). Stavěl ji Domeni-
co Benedetto Cometta z Eckthurnu v posledních letech vlády Petra Voka na Českém 

43 Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Vs ČK, I 7 G beta No 15, blíže A. Kubí-
ková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, s. 593.

44 SOA ČK, Vs ČK, I 7 G alfa 2d. Soupis byl pořízen sice již v době, kdy zahrada spolu s celým 
panství byla majetkem českého krále (a císaře) Rudolfa II., nicméně přesto dokládá podobu za-
hrady rožmberské – za rok císařské správy nebylo v zahradě nic podstatného učiněno. Inventář 
časopisecky publikovala A. Kubíková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě.

45 Bert Beitmann, Einst war sie die bedeutendste unter den Künsten. Geschichte der Gartenkunst, 
............. přístupno na www.gartenkunst–beitmann.de.

46 Plán je označen jako Geometrický plán knížecí schwarzenberské dolní dvorní a kuchyňské za-
hrady v Krumlově, obsahující „novoměstský prospekt“ (pohled na panský dům), v němž bydlí 
důchodní písař, revident, vozka, 4 mušketýři, sládek a hostinský, SOA Třeboň, pobočka Český 
Krumlov, sign. VK ČK I Nr. 137.

47 SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, fond Velkostatek Český Krumlov, sign. I 7 G beta N.15.
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Krumlově. Do zahrad se obracelo její severozápadní monumentálně ztvárněné průčelí, 
členěné nikami a pilastry. Stavba tzv. Renesančního domu nebyla dokončena do konce 
roku 1601, kdy krumlovské panství připadlo královské komoře, a pokračovalo se v ní 
i za vlády Rudolfa II.

Městské zahrady 
Zahrady krumlovských měšťanů a patricijů se nalézaly z důvodu nedostatku místa 
většinou před hradbami města. Příjmy z užitkových zahrad představovaly vzhledem 
ke své malé výtěžnosti pouze okrajový příjem pro jejich vlastníky. Přetrvávala snaha 
o zajištění soběstačnosti vlastním pěstováním zeleniny a ovoce. Oproti středověkému 
období se rozšířil sortiment pěstovaných druhů zeleniny, ovoce i květin. Snahu o este-
tické ztvárnění zahrady a jejich odborné vedení můžeme předpokládat pouze u velkých 
zahrad bohatých vlastníků. Kromě patricijů to byly často lidé svázaní s rožmberským 
dvorem a se správou krumlovského panství. Rožmberští dvořané ve městě také vlastnili 
domy a zahrady. V archivních pramenech jsou opakovaně zmiňovány dvory s rozsáh-
lými zahradami, především na Kájovském předměstí. Nejvýznamnějšími z nich byl 
dvůr se zahradou krumlovského hejtmana Jana Benýdka z Veveří a Mysletína a výstav-
ný dům se zahradou Jiříka Svérázského, sekretáře Viléma z Rožmberka.48 Rožmberský 
dvůr jako ohnisko humanistické vzdělanosti a místo mimořádných uměleckých výko-
nů i v oboru zahradního umění měl nepochybně kultivující vliv i na zahrady krum-
lovských měšťanů. Na druhé straně je třeba zmínit, že uskutečnění konceptu rožm-
berského libosadu v Dolní zahradě si vyžádalo destrukci velké části dosavadní, po dvě 
staletí se vyvíjející zástavby Nového Města. A osud jihovýchodní části Nového Města 
byl posléze zpečetěn, když byla v roce 1594 vykoupena poslední část zde ještě stojících 
měšťanských domů se zahradami. Ty musely ustoupit dalšímu záměru Petra Voka – 
stavbě rozsáhlého areálu nově budované panské zbrojnice. 

V důsledku neustálého úbytku měšťanských zahrad uvnitř města byly zakládány 
četné nové zahrady na svazích nad řekou Vltavou. Jejich společným znakem byly roz-
sáhlé úpravy terénu. Původní přirozené svahy byly rozčleněny do úzkých teras podle 
potřeby dále zpevněných opěrnými zídkami. Jako stavební kámen se využíval nejčastěji 
místní snadno štípatelný vápenec. Zídky během dne akumulovaly teplo ze slunečního 
záření a chránily také před studenými větry. Specifické příznivé mikroklima umožňo-
valo pěstování teplomilných rostlin, vinné révy a na stanoviště náročných ovocných 
stromů. Terasové zahrady se staly charakteristickým místním krumlovským fenomé-
nem. Vápencové kamenné zídky a pěstování vinné révy dodávalo obrazu tohoto po-
šumavského města malebný ráz, připomínající krajinu vinorodých oblastí. V městské 
krajině se dále výrazně uplatňovaly kromě polí a luk také sady, chmelnice a zahrady 
u předměstských dvorů.

Zahrady řeholních řádů 
V roce 1505 byla dokončena nová novoměstská hradba podél řeky s předsunutou 
okrouhlou baštou (č. p. 28). Hradba rozdělila zahradu kláštera klarisek, nazývanou též 

48 Jan Müller, Český Krumlov v umělecko-historické literatuře. Bilance a perspektivy, Průzkumy 
památek 2, 1999, s. 11.
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Panenská zahrada, na dvě části. Horní panenská zahrada byla situována na vyvýše-
né terase mezi městskou hradbou a konventními budovami klášterů. Linie městské 
hradby zde využívala terénní zlom v místě hrany staré říční terasy. Dolní panenská 
zahrada ležela před městskou hradbou v parkánu na plochém území vltavské říční nivy. 
Na západě hraničila s hrází bývalého zámeckého rybníka a na severu sahala až k zá-
stavbě dnešních ulic Věžní a V jámě. Co se týče uměleckého ztvárnění zahrad klarisek 
a minoritů, pro období 16. století postrádáme určitějších zpráv. 

V roce 1584 Vilém z Rožmberka vyčlenil nadaci pro založení koleje Tovaryšstva Je-
žíšova v Krumlově. Kolej byla postavena v letech 1586–1588 podle plánů rektora praž-
ské jezuitské koleje P. Alexandra Vojta. Na příkaz Viléma z Rožmberka byly městem 
pro krumlovské jezuity vykoupeny na Plešivci tři dvorce a přilehlé pozemky. Nacházely 
se na protějším břehu Vltavy a s kolejí byly spojeny o rok později dřevěnou visutou 
lávkou. Nově vzniklý areál byl obehnán zdí. Na jihu a západě byly pozemky jezuitů 
vymezeny plochou hřbitova s kaplí sv. Martina. Postupně se tu utvářelo předměstské 
řádové letní sídlo, jehož součástí byla i zahrada.

Zahrady v císařském období (1601–1622)

Prodej krumlovského panství císaři Rudolfu II. a opuštění města Petrem Vokem v roce 
1602 byly zlomem v dějinách města, všestranně těžícího z přítomnosti dvorské reziden-
ce Rožmberků. Změnu kulturní orientace společenského života to však neznamenalo. 
Spíše se projevila nepřítomnost dvora na zámku jistým hospodářským poklesem krum-
lovského měšťanstva. V roce 1611 vtrhla vojska pasovského biskupa do Čech a dobyla 
Český Krumlov. Pasovští se utábořili ve městě a značně zpustošili celé okolí. Tehdy 
naposled mohl Petr Vok z Rožmberka svému městu pomoci, když Pasovské vyplatil. 
Události roku 1611 byly předznamenáním hrůz, jež přišly ani ne o deset let později. 
Válečný vír třicetileté války znamenal pokles prosperity i významu města. 

V období krátce po převzetí krumlovského panství královskou komorou nebyla 
zřejmě v panských zahradách zajištěna potřebná odborná péče. Již v roce 1603 totiž 
nový zahradník Medard Vobr oznamuje, že Dolní panská zahrada je velmi zpustlá. 
Zpráva z roku 1613 zpochybňuje opodstatněnost pěstování některých teplomilných 
dřevin tvrzením, že vinná réva nedozrává a marhaníky granátové neplodí. Dolní za-
hrada v té době sloužila především k vypěstování zeleniny pro zámeckou kuchyni.49 

Panská obora v místech dnešní Jelení zahrady byla značně postižena opevňovacími 
pracemi na počátku třicetileté války. Hned na jejím začátku v roce 1618 byl totiž zrušen 
a zasypán zámecký rybník.

Řada účtů krumlovského panství obsahuje sporadické, ale užitečné údaje o zahra-
dě nad zámkem. Zaznamenávají stavbu oplocení zahrady, terénní úpravy, sortiment 
pěstované zeleniny. Zmiňují se o pěstování ovocných stromů, léčivých a aromatických 
rostlin („koření“). I v případě zahrady nad zámkem docházelo časem ke zhoršování je-
jího stavu. Popis zahrady z roku 1613 uvádí: „Třetí štěpnice nad zámkem při lusthauzu. 
V tej pro sešlost štěpův od několika let nic se nerodí a na větším díle že tím trávy pro 

49 A. Kubíková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, s. 593.
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špitálský krávy užívá.“50 Již od počátku třicetileté války v letech 1618–1620 bylo západ-
ní předpolí zámku opevňováno zemními šancemi, na nichž byly vybudovány sruby 
a přístřešky pro děla. Nové fortifikaci padla za oběť část zahrady nad zámkem a zbylá 
část byla zřejmě delší dobu bez patřičné péče.

Zahrady v eggenberském období (1622–1719)

V roce 1622 získal krumlovské panství od císaře Ferdinanda II. Jan Oldřich z Eggen-
bergu. Rodový majetek tohoto šlechtického rodu se do té doby nacházel především 
ve Štýrsku a severovýchodní Itálii. Jan Oldřich a jeho nástupce Jan Antonín z Eggen-
bergu zastávali významné úřady u císařského dvora. Spravovali krumlovské panství 
v době třicetileté války, v době, jež rozvoji panské rezidence a města nepřála. Až Jan 
Kristián z Eggenbergu51 se svou manželkou Marií Ernestinou ze Schwarzenbergu ob-
novili knížecí dvůr, zbudovali galerii pro knížecí sbírky, stavěli divadlo. 

Panské zahrady 
Zahrady byly důležitou součástí dvorského života šlechtické rezidence. Eggenberský 
dvůr zpočátku využíval starou Dolní zahradu na Novém Městě. Zde také nechala kněž-
na Marie Ernestina ze Schwarzenbergu v roce 1668 postavit grottu. Poté však knížecí 
manželé soustředili svůj zájem na návrší západně od zámku.52 A zde nalezli dostatek 
prostoru pro uskutečnění svého velkorysého záměru založit novou zahradu, zvláště když 
rozšířili plochu zdejších starých rožmberských zahrad o rozsáhlé pozemky koupené 
od krumlovských měšťanů. Vzhledem ke vzdělanosti a kulturnímu rozhledu knížecího 
páru lze usuzovat, že nebyli pouze iniciátory založení nové zahrady, ale přinejmen-
ším spolutvůrci jejího konceptu. Mimo jiné i tím, že si vybrali jako stavitele zahrady 
Giacoma Antonia de Maggi (1651–1706), tehdy činného na schwarzenberských pan-
stvích Hluboká a Třeboň. G. A. de Maggi byl zřejmě autorem návrhu a osobně od roku 
1678 vedl i vlastní práce při zakládání zahrady, jež se nakonec protáhly až do roku 
1685. V době založení zámecké zahrady se pro ni používaly názvy Horní zahrada (aby 
se odlišila od Dolní zahrady na Novém Městě), Nová zahrada a Nová dvorní zahrada. 
Roku 1707 ji kněžna Marie Ernestina nechala zaměřit a zahrada jako celek byla tehdy 
označena jako „Lustgarten“ neboli libosad. Záměr založení nové zahrady nad krumlov-
ským zámkem byl ovlivněn především italskými barokními zahradami, jež poznal Jan 

50 SOA ČK, Vs ČK, I 7 G alfa 1 b; blíže A. Kubíková, Krumlovská zámecká zahrada – její historie, 
Český Krumlov 1998, s. 2.

51 Jan Kristián z Eggenbergu a jeho mladší bratr Jan Seyfried z Eggenbergu podnikli v letech 
1660–1663 kavalírskou cestu po Evropě. Procestovali území Svaté říše římské, Španělsko, Spojené 
Nizozemí a Švýcarsko. Ve Francii delší dobu pobývali v Paříži, navštívili mimo jiné zámek Blois 
a město Lunéville s pověstnou barokní zahradou u sídla vévody lotrinského, s nímž později Jan 
Kristián vedl korespondenci. Svou cestu zakončili v Itálii, kde procestovali jižní Itálii, Toskánsko 
i severní Itálii. V Římě absolvovali audienci u papeže Alexandra II., poznali Miláno, Benátky 
a další významná italská města, in: Jitka Radimská, Francouzské 17. století v eggenberské zámecké 
knihovně v Českém Krumlově, Brno 1999, s. 13n., J. Müller, Český Krumlov. Hrad a zámek, s. ....

52 Dolní zahrada se od té doby stává již napořád zahradou užitkovou. Nicméně i v dalších desetiletích 
se zde pěstují kromě zeleniny a ovoce také exotické rostliny, provozují se skleníky a pařeniště.
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Kristián z Eggenbergu během své kavalírské cesty. Z možných italských předloh kon-
ceptu krumlovské zahrady je třeba zmínit zahrady římské vily Doria Pamphili papeže 
Inocence X. a dále celý okruh piemontských zahrad (např. zahrady turínského Palazzo 
del Veneria Reale). Nová krumlovská zahrada (stejně jako mnoho dalších středoevrop-
ských barokních zahrad) projevovala zvláštní vnímavost také ke staršímu renesanční-
mu období zahradního umění. V její dispozici nalézáme výslovné citace motivů z teh-
dy obdivované zahrady Hortus Palatinus v Heidelbergu, dvorní zahrady bavorských 
vévodů v Mnichově a císařských zahrad zámku Neugebäude u Vídně.53 Krumlovský 
barokní libosad se od svého založení vyznačoval řadou znaků, které nalézáme jako 
obecné rysy také v zahradách německého (především porýnského) baroka. Kromě již 
zmíněného konzervativního tíhnutí ke staršímu odkazu renesančních zahrad je spo-
juje tvůrčí míšení elementů barokních zahrad italských a francouzských.54 Na rozdíl 
od francouzských vzorů v nich však středová osa neopouští hranice zahrady, striktně 
vymezené ohradními zdmi. V kompozici zahrady je silněji akcentována role příčné 
osy. Obecně je přítomná tendence ke zdůraznění role středu zahrady jako jejího těžiště, 
kam je obvykle i umisťována stavba zámku. Střed zahrady se tak stává nejpůsobivěj-
ším místem v celém zahradním areálu. I v krumlovském libosadu od počátku střed 

53 Ze stejného kulturního okruhu pocházela myšlenková a umělecká inspirace jedné z komponent 
programu kroměřížského libosadu biskupa Karla II. Liechtenstein-Castelcorna, dokončeného tři 
roky před zahájením prací v Českém Krumlově.

54 Za elementy z prostředí francouzských barokních zahrad lze v dispozici krumlovské zámecké 
zahrady považovat především postranní kočárové cesty, lemované alejemi vysokých tvarovaných 
špalírů.



246 ]

kompozice ovládal letohrádek Bellaria.55 Osa vycházející z jeho hlavního průčelí však 
pouze dělila bohatý parter před letohrádkem a především celou zahradu na dvě syme-
trické části. Roli hlavní osy celé zahradní dispozice totiž převzala osa příčná, jež byla 
na svých obou koncích ukončena a akcentována vysokým vodními sloupy vodotrysků. 
Ve východní polovině zahrady byl vodní motiv fontány situován do středu květino-
vého parteru a na straně západní se fontána nalézala uprostřed ostrůvku v zámeckém 
rybníku. Založení zámecké zahrady výrazně proměnilo obraz města Český Krumlov. 
Geometricky přísně vázaná struktura zahrady pronikla hluboko do volné příměstské 
krajiny a její založení se tak stalo nejvýznamnějším zásahem do urbanistické skladby 
města v celém barokním období jeho vývoje.56

V jižní části původního rožmberského souboru „zahrad nad zámkem“, jež značně 
zpustly během třicetileté války, vznikla po polovině 17. století nová panská Kuchyňská 
zahrada. Zahradu je třeba lokalizovat do prostoru dnešního zámeckého zahradnictví, 
vymezeného ulicemi Důlní a K Zámecké zahradě. Zahrada je z archivních pramenů 
známa také pod označením „Plášťová zahrada“ (Mantelgarten).57 Zahrada sloužila 
k pěstování zeleniny a ovoce pro zámeckou kuchyň. V letech 1678–1683 zde byly po-
staveny skleníky a další provozní místnosti zahradnictví. Od roku 1686 se ve sklenících 
pěstovaly pomerančovníky,58 dovezené z Pasova, v roce 1692 zde byl založen vinohrad. 
Vysadili v něm sto padesát sazenic vinné révy, dovezených z knížecích vinohradů v dol-
norakouském Senftenbergu. V roce 1698 je doloženo doručení „vlašských stromů“ 
z eggenberského panství Gradiška (v dnešní severní Itálii.)59 

Zakládání barokních zahrad a pěstování exotických rostlin bylo vyhrazeno jen 
vzdělaným zahradníkům. Uvnitř zahradnické profese se tak postupně v 17. století vy-
čleňují specialisté – umělečtí zahradníci. Zahradnický cech uměleckých zahradníků byl 

55 Kompoziční vztah mezi letohrádkem Casino del Bel Respiro s vyhlídkovou galerií a pod ním 
ležícím giardinem segreto v římské vile Doria Pamphili se zdá být inspirací pro utváření střední 
části krumlovského barokního libosadu. Letohrádek Bellaria, kompozičně zdůrazněný svým situ-
ováním na zvýšenou dvoustupňovou podnož obdélné terasy, nabízel výhled ze svého galeriového 
patra (označovaného v popisech letohrádku italsky jako bella vista) na symetrický barokní parter, 
po stranách vymezený boskety.

56 V souvislosti s výkladem o založení krumlovské zahrady je třeba také zmínit zahradu zámku 
Eggenberg, již rovněž od roku 1678 zakládal bratr Jana Kristiána Jan Seyfried z Eggenbergu,. 
Eggenberská zahrada byla ve svém konceptu konzervativnější a opakovala vzory starších maný-
ristických zahrad Itálie (florentská Villa dell’Ambrogiana, Villa d’Este v Tivoli) a ideální projekty 
zahrad Vredemana de Vriese. Zahrada na čtvercovém půdoryse byla obehnána zdmi a na rozích 
flankována čtyřmi věžicemi. Ohrazená plocha zahrady byla křížem cest krytých klenutými loubí-
mi rozdělena na čtyři díly, v nichž byly umístěny bažantnice, zahradní divadlo, oranžerie, fontány, 
voliéry a také kuchyňská zahrada.

57 Severní část Plášťové zahrady je zachycena na plánu zámecké zahrady, jenž byl pořízen někdy 
po roce 1704; cenné je zakreslení průběhu obvodové zdi dnešního zámeckého zahradnictví, SOA 
ČK, Vs ČK, plán N. I 22 a.

58 Pěstování exotických rostlin a především citroníků, pomerančovníků a ananasů se stalo v období 
raného novověku jedním z měřítek společenského statutu majitele zahrady. Mimořádný zájem, 
jež byl pěstování citrusovitých rostlin obecně věnován, vedl řadu zahradníků i poučených laiků 
k sepisování odborných pojednání o stavbě oranžerií, pěstování rostlin, jejich využití v kuchyni 
i v lékařství. 

59 J. Záloha, Zámecká zahrada v Českém Krumlově v 17. století, Praha 1985, s. 533.
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schválen císařem Leopoldem II. v roce 1679. Stanovy cechu obsahovaly i cechovní znak 
s heslem „Na péči, na dešti, na Božím požehnání všechno záleží.“60

Zahrady řeholních řádů 
Nové barokní pojetí architektonické tvorby (a také zahradního prostoru) do města 
přinášely a iniciovaly zde působící církevní instituce, především řád Tovaryšstva Ježí-
šova a minorité. V letech 1650–1652 byl vedle Horní brány na místě městských hradeb 
a šesti zbořených středověkých domů postaven jezuitský seminář. Jeho hmota se stala 
výraznou součástí městského panoramatu. Autor konceptu stavby61 od počátku počítal 
s nutností zachování odstupu objektu semináře od bloku měšťanských domů v Horní 
ulici. Ponechaný volný prostor tak umožnil vnímat monumentální, architektonicky 
nejvýraznější západní průčelí semináře s hlavním vstupem. Část volného prostranství 
byla věnována pro zřízení školního dvora a malé zahrady. Zahradní terasu podepí-
rala na severní straně vysoká opěrná zeď postavená nad parkánem. V roce 1663 byla 
tato zeď ještě zvýšena k odvrácení nebezpečí pádu. Byla při tom opatřena obloukovitě 
zaklenutými průhledy. Zřejmě současně vznikla i jižní ohradní zeď proti Horní ulici, 
z niž byla zahrada přístupná dvojicí symetricky umístěných bran. Zdá se, že od počátku 
stavebního programu vybudování semináře se počítalo spíše s účelovým využitím nově 
vzniklé volné plochy zahrady. Kromě výuky ovocnářství a zahradnictví zahrada skýta-
la malebné vyhlídky otvory v severní ohradní zdi. Vzhledem ke stísněnosti prostoru 
a k existenci školního dvora v sousedství se zdá být přítomnost větší ryze okrasné partie 
v rámci zahrady nepravděpodobná.

Dalším stavebním a také charitativním projektem krumlovských jezuitů byl jejich 
letní (morový) dům na Plešiveckém předměstí. V roce 1662 byl zde stojící starý dům 
přestavěn62 a na jeho východní straně byla založena okrasná zahrada, již po obvodu 
vymezovala ohradní zeď. Celý areál byl od roku 1663 chráněn před povodněmi nově 
vybudovanou hrází.63 Letní sídlo, jež mělo v obdobích moru rovněž sloužit k odpočin-
ku nemocných, bylo spojeno s jezuitskou kolejí mostem nesoucím krytou chodbu.

Kláštery řádu sv. Františka na Novém Městě zažívaly od třicátých let 17. století ob-
dobí relativního rozkvětu a nové raně barokní výstavby. V roce 1668 poškodil požár 
konventy klarisek a minoritů i klášterní kostel. Následná barokní přestavba kostela byla 
provedena stavitelem Stefanem Pertim. V roce 1688 byla v rajském dvoře minoritského 
konventu postavena kaple Panny Marie Einsiedelnské,64 čímž zanikla předchozí úprava 
rajské zahrady. O podobě ostatních klášterních zahrad není kromě zmínek o opravách 
ohradních zdí dostatek zpráv.

60 J. Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadovnictví v českých zemích, s. 18.
61 Za autora návrhu jezuitského semináře je považován Antonín Petr Golts, tak soudí např. Pavel 

VLČEK a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, 
s. 201.

62 Dnes dům Linecká č. p. 55.
63 Erich Hans – Ingo Hans, Unsere Heimat. Die Stadt Krummau an der Moldau in Böhmerwald, 

Waldkirchen 1992, s. 251.
64 Výstavbu kaple podnítila kněžna Marie Ernestina ze Schwarzenbergu.
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Městská krajina a měšťanské zahrady
Hospodářská situace a prestiž města se v období třicetileté války a po ní výrazně zhor-
šila. Celkové zchudnutí města a obyvatel šlo ruku v ruce s jeho ústupem ze slávy. Z re-
zidenčního města a centra rožmberského dominia se stalo relativně málo významným 
poddanským městem. Ve společenském životě proto mohly ještě delší dobu přežívat 
pocity nostalgie za starými rožmberskými časy. Postupná konsolidace města v pová-
lečném období se protáhla až do padesátých let 17. století, kdy i měšťané po deseti-
letích stavebního útlumu začali přestavovat své domy. Od poloviny padesátých let lze 
zaznamenat vlnu přestaveb měšťanských domů pod vlivem raného baroka. Baroko jako 
umělecko-kulturní směr je v českém prostředí tradičně spojováno s rekatolizací po tři-
cetileté válce. Přitom kořeny barokního uměleckého a duchovního života sahají v čes-
kých zemí hlouběji – byly živeny programem obrody katolického křesťanství, výsled-
kem tridentského koncilu. Barokní zbožnost v prostředí pobělohorských Čech našla 
výraz i v obnově a oživení starých poutních (především mariánských) míst. V blízkosti 
Českého Krumlova se nacházelo starobylé mariánské poutní místo Kájov. Příznivcem 
Panny Marie Kájovské byl knížecí dvorní lékař Ondřej Volkshofen. Přispěl na úpravu 
staré poutní cesty a vlastním nákladem podél ní nechal postavit patnáct růžencových 
zastavení.65 Kájovskou poutní cestu můžeme kromě jejího náboženského významu 
chápat také jako dobově příznačný způsob kultivace a tvorby krajiny.

A ze stejného úhlu pohledu můžeme vnímat historii vzniku poutního místa na Kří-
žové hoře nad Českým Krumlovem66 v druhé polovině 17. století a v prvních desetile-
tích století následujícího. Kříž se vsazenou částečkou ze sv. Kříže měl město ochránit 
před nepříznivým počasím a živelnými pohromami.67 Dle záměru magistrátu měla 
svahem až ke kapli vést sjízdná cesta vroubená lipovou alejí. Stavební soubor kaple 
s ambitem a záměrná barokní úprava městské krajiny vznikly společným úsilím ma-
gistrátu a obyvatel města, za finanční i materiální podpory knížete Jana Kristiána z Eg-
genbergu a jeho manželky Marie Ernestiny ze Schwarzenbergu. Původní název vrchu 
byl Kalvarijská hora. Vrch tedy měl v očích obyvatel města představovat jeruzalémskou 
Kalvárii.68 Poutní areál na Křížové hoře se od svého založení stal nejvýznamnější domi-
nantou městské krajiny, jíž dodal mimořádný duchovní obsah.

65 Zastavení měla podobu toskánského sloupu, nesoucího na hlavici kapličku, v jejímž výklenku 
byly na plechu malované růžencové výjevy. Větší část zastavení zanikla již v 19. století, zbytek 
byl dílem zničen po roce 1945, dílem rozkraden po roce 1989. Blíže též Zdenka Paloušová, 
Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě, České Budějovice 2009, s. ...

66 Křížový vrch (nadmořská výška 619 m) je nejvýraznější výšinou v okolí města.
67 Jan Müller, Český Krumlov. Křížová hora. Uměleckohistorický a restaurátorský průzkum (rkp.), 

Český Krumlov 1991. Po desítkách let devastace celého areálu v období po druhé světové válce 
byla obnovená Kaple Marie Bolestné na Křížové hoře znovu vysvěcena na svátek Povýšení svatého 
kříže 14. září 1991. Od té doby se zde každoročně slaví poutní bohoslužba v neděli týdne, na nějž 
tento svátek připadne.

68 Blíže studie Jarmily Hansové v této knize. Poutí na horu a zbožnou účastí v liturgii poutníci 
prožívali ve víře to, co sv. apoštol Pavel napsal v listu Galaťanům (Gal 2,19–20): „Spolu s Kristem 
jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, 
protože on mě miloval a za mě se obětoval.“ Také zasvěcení kaple Panně Marii Bolestné se vázalo 
k událostem ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista.
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V období třicetileté války a v prvních desetiletích po jejím skončení zájem o sou-
kromé zahrady u krumlovských měšťanů poklesl. Navíc se v jejich stavu a využívání 
projevil i nástup tzv. malé doby ledové,69 jenž vedl k omezení pěstování teplomilných 
rostlin.70 Pro krumlovské měšťanské zahrady byla příznačná rozdrobená pozemko-
vá držba. Oproti zahradám panským a klášterním to byly zahrady s relativně malou 
výměrou, sloužící především k samozásobení zeleninou a ovocem. V 17. a v 18. sto-
letí byly zahradnicky využívány plochy vltavského břehu za hradbami.71 V krumlov-
ském prostředí nenacházíme typ náročně upravených patricijských okrasných zahrad 
a šlechtických vilegiatur, jež byly charakteristickým fenoménem městské krajiny Prahy 
a dalších bohatých českých a především německých měst.

Zahrady v období vlády Adama Františka, Josefa Adama 

a Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu (1719–1789) 

Panské zahrady
Po smrti Jana Kristiána I. z Eggenbergu (+1710) a jeho manželky Marie Ernesti-
ny ze Schwarzenbergu (+1719) získal krumlovské panství její synovec, kníže Adam 
František ze Schwarzenbergu. Do Českého Krumlova přenesl svou českou rezidenci. 
Již v roce 1720 nechal vypracovat plán na úpravu zámecké zahrady (tj. libosadu nad 
zámkem).72 Podobu zahrady po realizaci těchto úprav zachytil plán,73 který roku 1750 
pořídil knížecí zeměměřič Johann Georg Plansker. Historická cena plánu tkví právě 
v zachycení starší barokní fáze vývoje těsně před tím, než byla programová náplň části 
čtvercových polí změněna během rokokových úprav zahrady. Západně od letohrádku 
je tak na plánu zakreslena čtvercová plocha označená jako Kreitelstück. Byla osázena 
ovocnými stromy a v jejím středu byla vepsána velká kruhová plocha, rozdělená radi-
álně na dvacet záhonů ve tvaru úzkého klínu. Jedná se o téměř přesnou repliku motivu 
„záhonu čtyř ročních období“ ze známé manýristické zahrady krále Bedřicha Falckého 
Hortus Palatinus v Heidelbergu. V roce 1729 byl vypracován a následně proveden ná-

69 Malá doba ledová spadala do let 1619–1897. Nejhorší byly její dva vrcholy – studené klimatické 
epizody v letech 1655–1665 a 1687–1697. První velmi krutá zima nastala již v roce 1620/1621, kdy 
zamrzlo i moře kolem Benátek, a drastické následky měla i zima 1634/1635, kdy pomrzlo mnoho 
vojáků třicetileté války. Blíže Jiří Svoboda – Zdeněk Vašků – Václav Cílek, Velká kniha o klimatu 
zemí Koruny české, Praha 2003.

70 Celkové ochlazení spolu s válečnými škodami a exilem velkého množství obyvatelstva vedlo k zá-
niku vinohradnictví ve většině tradičních vinařských oblastí Čech.

71 Zahradníci jsou zmiňováni mezi majiteli domu Hradební č. p. 60. V letech 1663–1709 to byl An-
tonín Zwietlinger, označovaný jako zahradník „na písku“, in: http://www.encyklopedie.ckrumlov.
cz/docs/cz/mesto_objekt_hra60.xml.

72 V dalším období se stalo bylo téměř pravidlem, že zahrada byla upravována vzápětí po nástupu 
nového vládnoucího člena rodu nebo v rámci příprav na jeho svatbu. 

73 Půdorysný plán vévodského knížecího schwarzenberského libosadu a okrasné zahrady v Krum-
lově. Plán uchovává Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Český Krumlov, fond Velkostatek 
Český Krumlov, sign. I N.136 
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vrh na zhotovení vodního stroje, který měl do zámecké zahrady přivádět vodu z říčky 
Polečnice.74 Dostatek vody umožnil stavbu nových fontán.

Roku 1732 kníže Adam František tragicky zahynul na císařském honu u Brandýsa 
nad Labem. Vláda jeho syna Josefa Adama ze Schwarzenbergu v letech 1741–1782 při-
nesla krumlovské zámecké rezidenci nové období rozkvětu. Mladý kníže získal pro své 
záměry vídeňské umělce a absolventy zdejší akademie.75 Architektonické návrhy zpra-
covával Andrea Altomonte a sochařské a štukatérské práce navrhoval a prováděl Johann 
Anton Zinner, jenž se později stal také knížecím inspektorem schwarzenberských za-
hrad. V dalších desetiletích byla krumlovská dvorní zahrada postupně upravována pod 
vlivem vídeňského pozdního baroka. Andrea Altomonte ve svých architektonických 
návrzích pracoval pro toto období příznačně jak s rokokovým, tak i s klasicizujícím 
dekorem.76 Prvním projektem v zahradním areálu nad zámkem byla stavba zámec-
ké tzv. zimní jízdárny v letech 1743–1747.77 Zahrada sama byla upravována postupně 
po další dvě desetiletí. V letech 1749–1753 byl nově upraven dolní parter a založeno 
bludiště s pavilonem v bosketu západně od Bellarie. Letohrádek byl přestavěn v letech 
1755–1756. Další podstatné zásahy zažila zahrada až s odstupem deseti let v souvislosti 

74 SOA ČK, Vs ČK, I 7 W gama 2 b. Jiří Záloha, Krumlovský vodní stroj, Dějiny věd a techniky 2, 
1969, s. 54–56, 58–59.

75 K.k. Hofakademie der Maler, Bildhauer und Baukunst.
76 P. Vlček, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, s. 23.
77 Z nových stavebních počinů a založení knížete Josefa Adama jsou na výše uvedeném plánu za-

hrady z roku 1750 zakresleny stavba zimní jízdárny a dvůr před ní, zahradní terasa letní jízdárny 
s upraveným půdorysným rozvrhem a nově založený parter před Bellarií.
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s očekávaným sňatkem dědičného prince Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu (1742–
1789) s Eleonorou Marií z Oettingen-Wallersteinu (1747–1797).78 Vcelku lze říci, 
že provedené úpravy měly vesměs povahu dílčích adaptací staršího barokního zákla-
du. K hlubšímu odklonu od barokního kompozičního konceptu zahrady došlo pouze 
na terase Dolního parteru. Zde po zrušení květinového parteru s fontánou ve středu za-
nikl východní vrchol kompoziční osy barokní dispozice celé zahrady. Jeho roli převzala 
po založení reprezentativního broderiového parteru79 nově zřízená kaskádová fontána 
s bohatou sochařskou výzdobou, umístěná na rozhraní mezi parterem a horní zahrad-
ní terasou. Úpravy realizované v zadní bosketové zóně zahrady byly o poznání bližší 
myšlenkovému světu rokoka, vyznačujícímu se touhou po pohodlí a uvolnění dvorské 
etikety, po neformálnosti a intimitě. Uvnitř bosketů vznikly zahradní sály i komorní 

78 Již od roku 1765 probíhaly úpravy zámeckého divadla v Českém Krumlově a rovněž zámecké 
zahrady. Zde byla opravena balustráda na letní jízdárně, pořízeno dvacet dekorativních váz na pa-
rapet horní balustrády po stranách kaskádové fontány, nově upraven letohrádek Bellaria i parter 
před ním, zřízeno nové šnekové bludiště. Svatba Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu a Eleonory 
Marie z Oettingen-Wallersteinu se konala 14. července 1768 ve Vídni a již 23. července 1768 
přijeli novomanželé na zámek v Českém Krumlově. Slavnosti u příležitosti jejich sňatku ve městě, 
na zámku a v zahradě trvaly až do 3. srpna. 

79 Pojetí parteru vyšlo vstříc potřebě reprezentace a využilo tvarosloví broderiového parteru fran-
couzských vrcholně barokních zahrad, zprostředkovaných mimo jiné D’Argenvillovými vzor-
níkovými knihami, aktualizované rokokovými motivy lastur a pásek; půdorysné řešení parteru 
dokládá plán Premiere partie des Jardins du Prince de Schwartzenberg á Crummau en Boheme, in: 
Georges-Louis Le Rouge, Jardins anglo-chinois ou description des nouveaux jardins à la mode, VIII, 
Paříž po roce 1781.
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prostory zahradních kabinetů, dva nové labyrinty nabízely prožitky hledání, tajemství 
i překvapení.80 I po své rokokové úpravě si zámecká zahrada nad zámkem uchovala svou 
výlučnost zahrady oddělené od svého okolí, libosadu sloužícího pro potěšení a oddech 
jeho majitele. Směry výhledů do krajiny v prodloužení osových cest byly sice otevřené, 
nicméně v okolní krajině nebyla místa zacílení pohledů architektonicky ztvárněna jako 
point de vue. Vyhlídková okna prolomená v ohradní zdi zahrady tak spíše nabízela 
„obrazy krajiny“ určené k potěše a prohlížení.81 Těžištěm zámecké zahrady byl od jejího 
založení barokní letohrádek Bellaria. Jeho rokoková úprava rozvinula starší koncept 
otevřené galerie v patře letohrádku.82 V architektonickém řešení průčelí, sjednoceném 
prostými širokými pilastry, byl upřednostněn rokokový dekor nad monumentalitou 
a vážností klasické tektonické skladby. Docílil se tak charakteristický rokokový výraz 

80 Půdorys tzv. šnekového bludiště téměř doslovně cituje vzorový návrh bludiště z knihy Dezalliera 
d’ Argenville in: Antoine Joseph Dezallier D’Argenville, La theorie et la practique di jardinage, 
ou l’on traite á fond des beaux jardins, Paříž 1712 (1. vydání). V krumlovské zámecké knihovně 
jsou uchována další vydání této knihy z let 1739 a 1747.

81 Pozemky v nejbližším okolí zámecké zahrady byly v držení poddaných. Tato vpravdě venkovská 
krajina nabízela pozorovateli podobné scenerie a výjevy, jaké můžeme nalézt v tématech nástěn-
ných maleb v interiéru Kvítkova dvora, zřejmě vrcholu tvorby jejich autora Františka Jakuba 
Prokyše.

82 Široké volutové hlavice pilastrů podepírají v profilaci velmi zjednodušenou hlavní římsu. Její tek-
tonickou roli snižují segmentové oblouky, jimiž do ní vybíhají volutová okna galeriového patra. 
Pokud přijmeme předpoklad, že v letním období bylo horní galeriové patro letohrádku bez oken-
ních výplní, vyvstane nám před očima obraz otevřené galerie, jejíž střecha je přímo podepírána 
sloupovím pilastrů.
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lehkosti a hravosti,83 pocitů, jež v té době vyvolávala i zahrada jako celek. Je do jisté 
míry paradoxem (byť asi v dobovém kontextu ne neobvyklým), že umělecké a přede-
vším myšlenkové vyvrcholení celé pozdně barokní proměny zahrady nalézáme až v in-
teriéru letohrádku Bellarie. Je jím bezpochyby soubor nástěnných maleb Františka 
Jakuba Prokyše v salonu, jídelně a galerii letohrádku.84 Zahrada představovala ve shodě 
se svým názvem (něm. Hof- und Lustgarten) hlavní zahradu dvorské rezidence a byla 
chápána jako soukromá knížecí zahrada – libosad.

Nejvýznamnějším počinem krajinotvorby padesátých let 18. století se stala trans-
formace areálu Kvítkova dvora. Ještě středověká situace panského dvora byla po roce 
1750 upravena zřízením cesty s alejí mezi severozápadním nárožím zámecké zahrady 
a vlastním dvorem, dále vybudováním symetrické dvojice altánů a zřízením ohrazené 
štěpnice se vstupní branou v místě vstupu cesty s alejí do ní. Uvedenými úpravami byl 
v podstatě dovršen staletý vývoj krumlovské zámecké rezidence. Vznikl urbanistický 
soubor jasného hierarchického a provozního uspořádání (zámek → zámecká zahrada → 
panský dvůr), architektonicky velkou měrou sjednocený stavebními úpravami v duchu 
pozdního baroka. Historicky vzniklá krajinná situace, daná mimořádně působivým 
propojením krumlovské zámecké rezidence s krajinou, je proto významným příkladem 
barokního krajinného urbanismu. Jak uvádí Jan Müller, areál byl přetvořen v „krásný 
statek… v duchu časných preromantických nálad s jejich obdivem idealizovaného pas-

83 Veronika Steinerová, Andrea Altomonte: architekt vídeňského pozdního baroka a jeho činnost 
na českých panstvích Schwarzenbergů, diplomová práce FF UK Praha, Praha 2002, s. 87–88. 

84 Petr Pavelec, „Schwarzenberský“ malíř František Jakub Prokyš, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzen-
bergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 255–266.
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torálního a rolnického života“.85 Po dokončení rokokové úpravy byl areál nově nazýván 
Favoritní dvůr. Kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu jej věnoval své manželce Marii 
Terezii z Liechtensteinu. Stejně jako zámecká zahrada, i Favoritní dvůr se stal místem 
dvorských slavností.86 Kněžna Marie Terezie dvůr užívala jako své příležitostné sídlo 
až do své předčasné smrti roku 1753. 

Úmrtím Josefa Adama ze Schwarzenbergu v roce 1782 se uzavírá barokní období 
vývoje zámecké zahrady. Ale ještě na sklonku jeho života se schwarzenberské zahrady 
v Českém Krumlově a ve Vídni staly známými v celé Evropě. Jejich podrobné plány 

85 J. Müller, Český Krumlov v umělecko-historické literatuře, s. 15–16. Ověření předpokladu J. Mül-
lera, že rokokové úpravy Kvítkova dvora byly zamýšleny s využitím principů „okrasného statku“, 
je přitažlivým tématem pro další studium a umělecko-historický rozbor. Vedlejším výsledkem 
prohloubeného poznání zdejší situace by mohlo být docenění významu areálu Kvítkova dvora 
v rámci urbanistické skladby území MPR Český Krumlov jako dnes již jediného s vysokou mírou 
autenticity dochovaného území „panské“ krajiny.

86 SOA Třeboň, pobočka Český Krumlov, .............., Libri Magistralis 1748–1771, pag. 95n.: „15. pro-
since 1750 … uvedl v noci mladší nejjasnější pán ve Favoritním dvoře za velkou zámeckou za-
hradou velmi příjemnou komedii. Poté bylo očím s úžasem přihlížejících připraveno neobyčejné 
ohnivé představení [tj. ohňostroj].“
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byly publikovány pařížským vydavatelem a zahradním architektem Geoerges-Louis 
Le Rougem v osmém svazku edice plánů evropských zahrad Jardins anglo-chinois ou 
description des nouveaux jardins à la mode, jenž vyšel po roce 1781.87 

Ostatní panské zahrady v Českém Krumlově se v 18. století nestaly místem výraz-
ných uměleckých výkonů a zůstávaly ve stínu zámecké zahrady.88 Dolní panská zahrada 
na Novém Městě po příchodu rodu Schwarzenbergů do Českého Krumlova ztrácela 

87 Lze se domnívat, že plány obou schwarzenberských zahrad byly zpracovány a publikovány Geor-
gesem-Louisem Le Rougem na zakázku knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu. 

88 Výjimkou zřejmě byla zahrada na baště u brány pátého zámeckého nádvoří. Během stavebních 
prací v roce 2009 zde byly před ohradní zdí s nikou objeveny základy fontány na půdorysu trojlis-
tu. Zdá se, že tato zahrada byla výrazně architektonicky formována a přes velmi malé prostorové 
měřítko se v ní uplatňovaly příznačné skladebné komponenty barokních zahrad. Vysoká západní 
průčelní stěna zahrady byla akcentována nikou s vodním motivem fontány, na niž osově nava-
zovala malá ploška nízkého parteru. Za parterem následoval tvarovaný lesík (bosket). Do výbavy 
zahrady zřejmě patřily trelážové konstrukce s pnoucími rostlinami, stín skýtaly tvarované koruny 
stromů. Zahrada nabízela velkolepou vyhlídku na zámek a město se zákruty řeky Vltavy. Jistým 
vodítkem pro časové zařazení vzniku zahradní úpravy se zdá být souvislost, že zahrada ležela 
doslova pod okny bytu Johanna Antona Zinnera v prvním patře Renesančního domu. Knížecí 
inspektor zahrad J. A. Zinner zde bydlel až do své smrti v roce 1763.
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rychle na významu. Přispěla k tomu nejen odlehlost zahrady od zámku, ale především 
blízkost knížecího pivovaru. Již od roku 1726 tak byly některé části zahrady přidělová-
ny dvorským úředníkům jako deputátní zahrádky. Přesto bylo zařízení zahrady udr-
žováno, opravena byla stará fíkovna a navíc byl postaven v roce 1750 nový skleník pro 
pěstování ananasů. Zahrada zásobovala knížecí dvůr ovocem, zeleninou a květinami. 
V roce 1780 už zůstala v užívání vrchnosti jen jedna čtvrtina plochy zahrady, domek 
zahradníka, pařeniště, skleník, fíkovna, oranžerie a školka ovocných stromů. Území 
severně od zámku v nivě říčky Polečnice bylo využíváno jako obora.89 Z doby okolo 
roku 1750 pochází olejomalba G. A. Hörnera, na níž je znázorněno území Jelení za-
hrady, obehnané ohradní zdí. Východní část zahrady měla převážně luční ráz, rušený 
pouze několika skupinami břehových porostů podél Polečnice. Na malbě je zachyce-
na také pravidelná plocha bývalé rožmberské „zahrady na ostrově“, zničené povodní 
v roce 1598. I tato zahrada měla vlastní ohrazení zdmi a byla osázena stromy. Kuchyň-
ská zahrada nad zámkem byla intenzivně využívána. Svědčí o tom zpráva z roku 1732 
uvádějící, že denně v zahradě pracovali tři zahradničtí tovaryši, šest zahradnických 
pomocníků a 20–30 robotníků.90 Pěstovala se zde vinná réva a mnoho exotických rost-
lin, jak dokládá inventář datovaný 10. 7. 1766. Výčet obsahuje 168 kusů různých od-
růd citroníků, 91 pomerančovníků, dva „granátové stromy“ (tj. marhaník granátový) 
a 151 vavřínů v oranžerii. Ve velkém skleníku se pěstovalo 181 ananasů a 135 blíže 
neurčených rostlin z Ameriky (zřejmě agáve), v malém skleníku se nacházelo 70 kusů 
ananasů a 110 dalších květin. Na jižních zámeckých terasách se nacházely tzv. deputát-
ní užitkové zahrady, od řeky vymezené hradbou s ještě existujícím cimbuřím a ruinou 
otevřené oválné bašty u objektu někdejší lazebny (Latrán č. p. 2). Kolorovaná kresba 
G. A. Hörnera z roku 1743 zde zobrazuje zahrady osázené ovocnými stromy a drobné 
zahradní stavby (altány).

Od poloviny 18. století se měnilo společenské postavení uměleckých zahradníků. 
Podle zahradnického řádu, vydaného císařovnou Marií Terezií 21. června 1752, měli 
mít umělečtí zahradníci cech v každém kraji. Ale od roku 1754 získali statut svobod-
ných umělců a již nepodléhali povinnému cechovnímu organizování.91 

Roku 1782 se ujal vlády kníže Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu (1740–1789). Byl 
vzdělaným národohospodářem a vzorným správcem svých panství. Prosazoval nové 
zemědělské postupy, zaváděl nové plodiny a dbal na rozvoj lesnictví. V zahradách 
na jeho panstvích v této době zaznamenáváme první projevy nového pojetí zahradního 
umění. Tak bylo v zahradě vídeňského schwarzenberského paláce na Rennwegu roku 
1783 zastaveno stříhání stromů92 a zahrada se začala postupně měnit pod vlivem esteti-
ky anglických krajinářských zahrad.93 V krumlovské zámecké zahradě zaznamenáváme 

89 Pomístní název Jelení zahrada je doložen již z 18. století (v němčině Hirschen Garten, Hirschgra-
ben, Hirschgarten) a je dokladem původní funkce zahrady jako obory pro chov vysoké zvěře.

90 Anna Kubíková, Krumlovská zámecká zahrada – její historie (rkp.), České Budějovice 1998, 
s. 46.

91 J. Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadovnictví v českých zemích, s. 18.
92 O rok dříve, roku 1782, založil císař Josef II. velkou krajinářskou zahradu v Laxenburgu nedaleko 

Vídně. 
93 Marie Auböck  – Gisa Ruland, Grün in Wien, Wien 1994, s. 116.
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první změny v její úpravě na plánu, jenž v roce 1785 zaměřil knížecí geometr Jan Nepo-
muk Šimoušek.94 Byl zrušen broderiový parter pod kaskádovou fontánou a jeho bohatý 
dekor byl nahrazen jednoduchým travnatým parterem, rozděleným na čtyři čtverco-
vé díly.95 Plochy pěstěných trávníků byly ozdobeny kruhovými květinovými záhony. 
Ve středu každého ze čtyř čtverců dominoval mimořádně velký květinový záhon typu 
corbeille de fleurs.96 Předlohy pro uvedené řešení parteru lze nejpravděpodobněji hledat 
v prostředí francouzských francouzských raných neoklasicistních zahrad druhé polo-
viny 18. století, jmenovitě v návrzích Jeana-Francoise de Neufforge a Georgese-Louise 
Le Rouge.97 V českých zemích nalézáme ve stejné době podobný vývoj od rokokového 
parterre de broderie ke geometricky strohému raně klasicistnímu parterre à l’angloise 
v kroměřížské Podzámecké zahradě.98 Otázkou zůstává, jak velký podíl na zjednodu-
šení úprav krumlovské zámecké zahrady měly (kromě změn dobového názoru na za-
hradní umění) snahy o úsporu nákladů na její provoz. 

Při úvahách o panských zahradách v Českém Krumlově je třeba nezapomínat 
na nedaleký lovecký zámeček s oborou a barokní zahradou v Červeném Dvoře. Sloužil 
jako časté letní sídlo kněžen, počínaje kněžnou Marií Ernestinou ze Schwarzenbergu.99 
Zahradní areály obou zámků se vyvíjely souběžně pod jedním uživatelem a určitý čas 
také pod vedením krumlovského vrchního zahradníka. V rokokové a neoklasicistní 
etapě svého vývoje byly obě zahrady vůči sobě tematicky do značné míry komple-
mentární a některé elementy soudobého zahradního umění tak nalézáme jen v jedné 
z obou zahrad. Nové kulturní podněty zahradního umění poslední třetiny 18. století 
se uplatňovaly významněji v rozlehlém červenodvorském areálu, kde pro to byly i lepší 
prostorové předpoklady. Ještě za vlády Josefa Adama ze Schwarzenbergu byla bažantni-
ce červenodvorského zámku ohrazena zdmi, byly zřízeny fontány a založeno zahradní 
divadlo.100 Jan Nepomuk ze Schwarzenbergu nechal v roce 1780 dostavět jižní zámecké 
křídlo. Tím zámek získal symetrickou trojkřídlou dispozici, na niž posléze navázal nově 
upravený čestný dvůr, uzavřený hospodářskými budovami. Zahradní část areálu byla 
do té doby ještě viditelně rozdělena na malý barokní libosad před zahradním průčelím 

94 Plán zhotovil v roce 1792 inženýr Jan Nepomuk Šimoušek podle svého staršího zaměření z roku 
1785, Státní oblastní archiv Třeboň, pracoviště Český Krumlov, fond Velkostatek Český Krumlov, 
sign. IA D N.1, Geometrický snímek knížecího schwarzenberského rezidenčního zámku ve svobod-
ném horním městě Krumlov.

95 Nový parter se svým členěním na čtyři přibližně čtvercové části a zdůrazněním středu přiblížil 
původnímu baroknímu konceptu této části zahrady.

96 Jednalo se o výškově modelovaný květinový záhon s obrubou tvořenou plůtkem – připomínal tak 
květinový koš.

97 Iris Lauterbach, Der französische Garten am Ende des Ancien Régime, Worms 1987, s. 191.
98 Klasicistní fáze vývoje Podzámecké zahrady je spojena s vládou arcibiskupa Antonína Theodora 

Colloredo-Waldsee (1777–1811), klasicistní úpravy proběhly v letech 1781–1790.
99 Vzhledem ke své malé vzdálenosti od Českého Krumlova byl červenodvorský zámek součástí 

krumlovské rodové rezidence vnímané v širším slova smyslu.
100 Plán zahradního divadla pořídil a nakreslil roku 1782 knížecí zeměměřič Jan Nepomuk Šimoušek 

(Geometrischer Grundrieß eines lebendigen Theater in dem Hochfürstlichen Schwarzenbergischen 
Lust- und Phasangarten Rothenhof pro Ano 1782), blíže Jan Pömerl, Červený Dvůr (u Českého 
Krumlova), Zprávy Divadelního ústavu, březen–duben 1995, s. 21–23.
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zámku a rozsáhlé území bažantnice. Úpravy podniknuté v exteriéru zámku v osmde-
sátých letech 18. století zahájily postupnou proměnu libosadu a bažantnice v jednotně 
koncipovanou neoklasicistní zahradu, využívající rozvrhu cestní sítě ze starší barokní 
dispozice bažantnice. V jejím utváření lze vysledovat reflexi zásadních změn odehrá-
vajících se v evropském zahradním umění pod vlivem osvícenství. Nový fenomén an-
glické krajinářské zahrady byl v Červeném Dvoře přijímán zprostředkovaně z několika 
zdrojů. V programu, kompozici i zahradním detailu červenodvorské zahrady je patrná 
obeznámenost s vývojem soudobých francouzských zahrad, spojujících v sobě kořeny 
klasické fáze zahradního umění André Le Nôtra a nové vlivy anglických krajinářských 
zahrad. Shodně jako v neoklasicistní fázi červenodvorské zahrady nalézáme v ideových 
návrzích zahrad pařížského architekta Pierra Panserona spojení klasického centrálního 
hvězdicového konceptu kompozice zahrady s volně řešenými částmi zahrady a s boha-
tým souborem elementů příznačných pro francouzské krajinářské zahrady typu Jar-
din Anglo-Chinois, resp. typu Le Pittoresque, formulovaným Claude-Henri Wateletem 
v traktátu Essai sur les jardins (1774).101 Panseronův návrh označený jako „X. dispo-
zice“102 obsahuje plán zahrady pravidelného obdélníkového půdorysu s hvězdicí cest, 
vymezující dílčí segmenty zahrady. V jejich úpravě jsou použity motivy pravidelných 

101 Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory form Vitruvius to the Present, New York 
1996, s. 299.

102 Pierre Panseron, Recueil de jardinage, Paris 1783–1788 (sv. I, sešit 3, X. dispozice), blíže: I. Lau-
terbach, Der französische Garten am Ende des Ancien Régime, s. 127.
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klasických i krajinářských zahrad. V programu zahrady nalézáme mimo jiné také mo-
tivy známé z Červeného Dvora: dlouhou vodní kaskádu, tzv. Schneckenberg a čínský 
pavilon. 

Dalším zdrojem podnětů bylo nepochybně prostředí Vídně a zahradní založení cí-
saře Josefa II. Od roku 1782 vzniká krajinářská zahrada v Laxenburgu, kde francouzský 
architekt Isidor Canevale (stejně jako v případě svého projektu úprav vídeňské zahrady 
Augarten) propojil pravidelnou základní osnovu hvězdice cest ze starší barokní úpravy 
s krajinářsky ztvárněnými segmenty palouků s volnými výsadbami stromů.103

Bohatý červenodvorský soubor zahradních staveb vzniklý v osmdesátých letech 18. 
století104 dokládá inspiraci soudobými středoevropskými sentimentálními zahradami 
a využití vzorníkové zahradní literatury.

Zahrady řeholních řádů 
Na jižní straně jezuitské koleje (Horní č. p. 154) vznikla v 18. století terasová zahrada. 
Základní vymezení plochy teras bylo dáno linií středověké parkánové hradby. Mezi 
hradbou a zahradním průčelím koleje zůstal volný podélný prostor, jenž mohl být za-
hradnicky využit.105 Veduty z poloviny 18. století dokládají na ploše terasy stavbu, která 
snad měla funkci zahradního altánu. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl most 
se spojovací chodbou odstraněn a plocha terasy postupně pustla. Zahradu na plešivec-
kém předměstí s jezuitskou letní rezidenci koupil roku 1779 bohatý měšťan Johann 
Pinsker. Dům byl přestavěn na nájemní byty a zahrada byla využívána jako užitková.

Zahrady kláštera klarisek byly ve své dolní části zmenšeny na úkor nově vznikají-
cího panského areálu rechlí a skladu plaveného dřeva. V roce 1782 byl klášter zrušen 
a ve stejném roce pozemky a budovy kláštera koupil kníže Jan Nepomuk ze Schwar-
zenbergu.

Vývoj zahrad kláštera minoritů příznivě ovlivnila podpora, již konventu poskytoval 
v padesátých letech 18. století kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu. Kníže financoval 
stavební úpravy klášterních budov. Stavby prováděl knížecí stavitel Josef Fortini. Roku 
1758 je připomínána stavba lusthausu v klášterní zahradě. Nedávno byl ve fondech SOA 
Třeboň nalezen nedatovaný plán stavby kuželny (v originálu „Kegelstette“).106 Svým 
kreslířským podáním dobře zapadá do ostatní produkce stavitele Josefa Fortiniho.107  
Kuželnu z plánu je možno ztotožnit se zděným objektem altánu, jenž se dnes nachá-
zí při jižní zdi bývalé konventní zahrady.108 Zdá se, že altán byl využíván jednak pro 
odpočinek a posezení v zahradě, jednak pro hraní kuželek. Na západní straně totiž 
k němu přiléhal dlouhý přístřešek, zakrývající dráhu kuželny. Ten se sice nedochoval, 

103 Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku, 
Brno 2002, s. 45–54.

104 Většina ze staveb později zanikla a dnes je známa pouze z řady dobových vyobrazení.
105 Malý rozsah takto vymezené plochy ale brzo přiměl krumlovské jezuity zřídit si větší a prostran-

nější zahradu na protějším břehu Vltavy.
106 Za poskytnutí informací děkuji Jarmile Hansové.
107 Viz návrh úprav letohrádku Bellaria v krumlovské zámecké zahradě z roku 1748.
108 Objekt je v alarmujícím stavebně-technickém stavu, vyžadujícím naléhavě alespoň provizorní 

zakrytí střechy.
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ale o existenci dřevěné stavby svědčí úprava líce ohradní zdi, k níž byl přistavěn.109 
Nepříliš výstavný barokní zahradní altán byl zřejmě umělecky nejhodnotnější stavbou 
v klášterních zahradách. Jednoduchost vybavení zahrad (v ještě větší míře přítomná 
v zahradní dispozici sousedního kláštera klarisek) dobře odpovídá františkánské spi-
ritualitě a prostotě řeholního života. Minoritský klášter byl zrušen nařízením císaře 
Josefa II. roku 1782.

Z pohledu historie zahradního umění dosahovaly krumlovské řádové zahrady v ob-
dobí 18. století spíše jen regionálního významu. O to více vyvstává mimořádná hod-
nota barokních zahrad v nedalekém klášteře Zlatá Koruna.110 Iniciátor pozdně barokní 
úpravy zdejších klášterních zahrad opat Bohumír Bylanský reflektoval soudobé evrop-
ské zahradní umění a dokázal je následovat vlastním originálním tvůrčím počinem.

Městská krajina a měšťanské zahrady
Pro studium podoby městské krajiny v okolí Českého Krumlova v 18. století je k dis-
pozici kromě písemných archivních pramenů i několik hodnotných vedut a plánů. Ob-
razem města v dobové ikonografii se zabýval Jan Müller.111 Vývoj urbanistické situace 
v nivě Polečnice dobře dokumentuje plán pořízený roku 1762 knížecím geometrem 
Janem Jiřím Planskerem v souvislosti se stavbou nové silnice do Červeného Dvora. 
Znázorňuje areál panských sádek západně od Jelení zahrady, stavební objekty vodního 
stroje pod Ptačím hrádkem, území v okolí obou dobrkovických hamrů. V plánu je 
zakreslen starý průběh cesty i její nová trasa s již vysázenou dvouřadou alejí.112 Již zmí-
něný Šimouškův plán velmi podrobně zachytil stav krajiny a způsob hospodářského 
využití dominikální půdy v severní části městské krajiny Českého Krumlova, včetně 
souvislého pásu zahrad na Budějovickém předměstí, rozkládajících se podél silnice 
do Červeného Dvora. V tomto místě se nacházela také zahrada zámeckého lékárníka 
Jana Jecha (dnes zahrada domu Špičák, č. p. 114). Na území Nového Města dokládá 
plán rozsah panského dřevoskladu za bývalým konventem klarisek a rozdělení Dolní 
zahrady na deputátní zahrádky. Specifický fenomén tzv. deputátních zahrad zazname-
náváme již na začátku 18. století. Postupné rozšiřování tohoto typu zahrad je dobře do-
kumentováno několika plány právě pro Dolní panskou zahradu, ale deputátní zahrady 
se nacházely i uvnitř areálu zámku, a dokonce na části plochy kuchyňské zahrady nad 
zámkem. Z pohledu zahradní historie se jedná nepochybně o doklad změny funkce 
a poklesu umělecké hodnoty zahrad, zapříčiněný přesunem zájmu a ambicí majitele 

109 Existenci kuželny dále dotvrzuje kamenná deska uchovávaná dodnes v objektu u altánu. Na po-
vrchu čtvercové desky je vyryto ve třech řadách nad sebou celkem devět kroužků, sloužících pro 
určení pozice stavěných kuželek. 

110 Zahrady sice po zrušení kláštera zanikly, ale jsou dobře doloženy ikonografií a především věro-
hodnou plánovou dokumentací. Blíže Jiří Olšan, Bývalá Opatská zahrada na Matzově geomet-
rickém plánu z roku 1787, in: Martin Gaži (ed.), Klášter Zlatá Koruna. Dějiny – památky – lidé, 
České Budějovice 2007, s. 339–346.

111 Jan Müller, Nástin historické ikonografie města Český Krumlov. Průzkum sbírkových fondů (rkp.), 
Český Krumlov 1995, týž, „Město bělalo se...“ Poznámky k ikonografii Českého Krumlova v letech 
1550–1850, v této knize.

112 SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Vs ČK, staré oddělení, i. č. 100, mapa silnice z Českého 
Krumlova do Červeného Dvora, 1762, nakreslil Jan Jiří Plansker.
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panství na jiná místa v areálu zámecké rezidence. Na druhé straně je třeba podotknout, 
že se tak z původně soukromé zahrady knížecí rodiny postupně stával areál využívaný 
celou řadou nájemců, vybíraných především z okruhu vyšších úředníků krumlovské-
ho panství. Na využití, řádnou péči a podobu zahrad měla správa panství nadále vliv. 
O tom mimo jiné svědčí jednotně řešené zahradní pavilony v Dolní zahradě. Zde na-
víc část plochy dál využíval dvorní zahradník pro pěstování exotických rostlin a sadby 
ovocných stromků. V kontaktu s erudovaným zahradnickým personálem pak nepo-
chybně rostla i odbornost nájemců zahrádek. A ti poté mohli šířit zahradnickou osvětu 
a vzbuzovat zájem o zahradničeni i mezi krumlovskými měšťany.113

Zahrady v letech 1789–1848 

Panské zahrady za vlády Josefa ze Schwarzenbergu (1789–1833)
Kníže Josef ze Schwarzenbergu vlastnil kromě již výše zmíněné zahrady paláce na Ren-
nwegu od roku 1801 také zámek Neuwaldegg u Vídně. Odkázal mu jej hrabě František 
Mořic Lacy, zakladatel a ideový tvůrce zdejší osvícenské krajinářské zahrady se senti-
mentálními objekty chrámů, soch, grott a vodních nádrží.114 

113 Fenomén krumlovských deputátních zahrad by si zasloužil podrobné zpracování a objasnění 
včetně svého sociologického rozměru a případných souvislostí s později vznikajícím zahrádkář-
ským hnutím.

114 Tato zahrada byla ve středoevropském prostředí mimořádně obdivovaná a stala se inspiračním 
zdrojem řady krajinářských zahrad v Čechách i na Moravě.
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Barokní kompoziční osnova krumlovské zámecké zahrady neposkytovala dosta-
tečné prostorové možnosti k založení velkorysé krajinářské zahrady – typu, který v té 
době již ovládl středoevropské zahradní umění. Změny se tak odehrávaly pouze uvnitř 
čtvercových ploch parterů a bosketů.115 Dva boskety nad kaskádovou fontánou byly 
zrušeny zcela.116 Bohatý barokní květinový parter typu parterre de piéces coupées před 
letohrádkem Bellaria, tvořený dvěma symetrickými čtvercovými záhony, byl přetvořen 
v klasicistním pojetí. Květinová rabata byla zrušena a ponechány byly pouze středové 
záhony ve tvaru kvadrilobu. Místo původního abstraktního rokokového dezénu v nich 
byly vysázeny z květin knížecí erb rodu Schwarzenbergů a knížecí erb s iniciálami 
„AS“.117 Zbývající plocha obou čtvercových parterových polí byla zatravněna a jen 
v rozích byly vloženy kruhové květinové záhony. Je příznačné, že současně s klasicist-
ním zjednodušováním parterů zjišťujeme projevy vlivu krajinářských zahrad. Tak byla 
na místě bukového bosketu v zadní části zahrady založena malá sentimentální zahrada 
s nepravidelně vedenými cestičkami, volnými skupinami keřů a stromů. Tato mini-
aturizovaná a ve své podstatě banalizovaná krajinářská zahrada vznikla na čtvercové 
ploše o rozměrech 65 × 65m! Charakteristická je tehdejší inscenace zahrady jako sbírky 
dřevin.118 Přes zmíněné úpravy byl barokní koncept zahrady a její půdorysný rozvrh 
cest v zásadě respektován. Stejně tak byla pietně uchována a pečlivě udržována archi-
tektonická složka barokní zahrady.119 Výsledkem po desetiletí probíhajících změn byla 
postupná modifikace doposud kompozičně jednotné barokní zahrady v zahradu neo-
klasicistní s postupně se zvyšujícím podílem krajinářsky komponovaných prostorů.120 

115 Změny půdorysného rozvrhu a slohového výrazu jsou doloženy plánem zahrady z roku 1816, 
Geometrický snímek dvorní zahrady a k ní přiléhajících pozemků nakreslil Ing. Josef Falta, SOA 
Třeboň, pracoviště Český Krumlov, sign. Vs ČK, IA B N.108.

116 Plán zahrady z roku 1816 a stabilní katastr z roku 1826 dokládá využití této části zámecké zahrady 
jako zeleninové zahrady.

117 Iniciály představují počáteční písmena rodových jmen knížecích manželů Pauliny z Arenbergu 
a Josefa ze Schwarzenbergu. Zmíněné změny parteru před letohrádkem Bellaria nastaly po jejich 
sňatku v roce 1794, pravděpodobně ještě do roku 1800.

118 Sbírání exotických dřevin je v krumlovských panských zahradách doloženo seznamy pěstovaných 
dřevin již od roku 1795. Od konce 19. století výrazně ovlivnily vzhled zámecké zahrady i krajinný 
obraz zámeckého areálu výsadby stromořadí vlašských topolů. První výsadby sloupovité odrůdy 
topolu černého (lat. Populus nigra ‘Italica’) jsou doloženy v krumlovském areálu již od konce osm-
desátých let 18. století. Tyto stromy byly ve středoevropském prostředí využívány pro navození 
atmosféry klasické antické krajiny. Jejich úzké sloupovité koruny totiž nahrazovaly cypřiše, pří-
značný prvek středomořské vegetace.

119 Od doby rokokové úpravy interiérů Bellarie a balustrády po stranách kaskádové fontány, provede-
né při příležitosti svatby Jana Nepomuka ze Schwarzenbergu v roce 1768, v krumlovské zámecké 
zahradě nevznikaly nové architektonické objekty nebo výtvarná díla. Ve stejném období byla 
naopak bohatě vybavena zahradními stavbami klasicistní zahrada zámku v Červeném Dvoře. 
O vzhledu zahrady a zahradních staveb jsme důkladně informováni řadou plánů zahrady a také 
umělecky i dokumentárně hodnotnými výtvarnými pracemi manželky knížete Josefa Adama, 
kněžny Pauliny z Arenbergu. 

120 V písemném operátu stabilního katastru z roku 1827 nalezneme krátký, poněkud laický popis 
zahrady: „... zámecká zahrada je založena podle starého francouzského vkusu, nacházejí se v ní 
význačné oranžerie a letní jízdárna, vroubená mohutnými lipami“.
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Vrch Ptačí hrádek západně od Českého Krumlova se stal dějištěm pokusu o vytvo-
ření raně romantické heroické krajiny, oslavující hrdinský čin Karla I. Filipa ze Schwar-
zenbergu, jeho vítězství nad Napoleonem roku 1813 v bitvě u Lipska. Stavba památníku 
byla situována v dominantní poloze nad údolím Polečnice. Návrh památníku konci-
povaného jako oslavný chrám v antikizujícím tvarosloví vypracoval roku 1814 Franc 
Mauczka.121 Jeho návrh byl ale respektován jen rámcově a památník nebyl dokončen. 
Dobový raně romantický obdiv krajiny a především hor našel svůj výraz i ve stavbě vy-
hlídkové Josefovy věže (rozhledny), postavené v letech 1822–1825 na hoře Kleť severně 
od Českého Krumlova opět podle návrhu stavitele Jana Sallaby. 

V období první poloviny 19. století se ve městě Český Krumlov nacházela jen jed-
na zahrada, jež byla od svého počátku zamýšlena jako zahrada krajinářská. Byla to 
Horská zahrada, jež vznikla okolo roku 1800 jako panské založení v lokalitě doposud 
nevyužívaného svahu nad Rybářskou ulicí.122 Skalnatý svah byl upraven jako vycház-
ková zahrada. Cesta zahradou začínala pod Plášťovým mostem a stoupala šikmo vzhů-
ru jižním zámeckým svahem až na terasu pod vrátnicí (Zámek č. p. 60) a odtud dále 
pokračovala přibližně po vrstevnici. Pro pohodlnou chůzi byly vybudovány dřevěné 
chodníky z prken, opatřené zábradlím. Návštěvník procházel členitým terénem a po-
stupně se před ním otvíraly jednotlivé krajinné scenerie. Místa ohromující ostrými 
skalisky nebo jícny jam starých opuštěných dolů byla střídána zklidňujícími partiemi 
cesty ve stínu korun stromů. Po fyzicky náročnějších úsecích stoupání byla jako od-
měna nabídnuta velkolepá vyhlídka na panorama středověkého města, ležícího téměř 
u nohou – na druhém břehu řeky Vltavy. Kromě potěšení ze stále se měnících po-
hledů na město a zámek poskytovala promenádní cesta i možnost odpočinku poseze-
ním na lavicích nebo v zahradních pavilonech. Cílem a vrcholem záměrně sestavené 
řady zážitků (vpravdě inscenované krajiny) byla bašta ohradní zdi kuchyňské zahrady 
nad zámkem. Tento nejvzdálenější a zároveň nejvýše položený bod promenádní cesty 
nabízel jako odměnu za námahu krásnou vyhlídku se zpětným pohledem na zámek 
a také odpočinek v pavilonu s technicky kuriózní konstrukcí.123 Vzhledem k tomu, 
že vyhlídková cesta vedla výhradně panskými pozemky a končila v panské kuchyň-

121 Nejnovější poznatky o stavebně-historickém vývoji památníku předložil Vojtěch Storm, Památ-
ník Karla I. Filipa ze Schwarzenbergu na Ptačím hrádku u Českého Krumlova, in: Martin Gaži 
(ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, 
s. 103–112.

122 V archivních zprávách je celá lokalita označována jako Horská zahrada (něm. Berggarten) a výše 
položené návrší tehdejší kuchyňské zahrady bylo nazýváno Kamzičí vrch (něm. Gamsenberg). 
Vybudovaná procházková cesta mezi zámkem a kuchyňskou zahradou je doložena již na plánu 
zámecké zahrady z roku 1816, který nakreslil inženýr Josef Falta. Ve své trase je zachycena rovněž 
na mapě stabilního katastru z roku 1826 a dále na vedutách krumlovského zámku autorů Pauliny 
ze Schwarzenbergu (1804), Ferdinanda Runka (před rokem 1825) a Josefa Langweila (okolo roku 
1830). 

123 Střechu pavilonu ve tvaru slunečníku (odtud název Paraplíčko, něm. Parapluie Lusthaus) bylo 
možno zdvihnout pomocí mechanismu umístěného v suterénním prostoru bašty. Motiv zahradní 
besídky ve tvaru paraplíčka je v zahradách první poloviny 19. století běžný, viz například Paraplíč-
ko v klasicistní Podzámecké zahradě v Kroměříži.
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ské zahradě, byla určena především pro majitele panství a jeho hosty.124 Horskou za-
hradu je možno zasadit do dobového kontextu středoevropského zahradního umění 
jako příklad romantického typu sentimentální zahrady. Odpovídá tomu způsob tvorby 
zahrady založený na záměrném vytváření kontrastů. Tak jsou umělé architektonické 
prvky stavěny záměrně před pozadí přírodní vegetace nebo je využíván kontrast zdů-
razněné skromnosti altánu a krásy údolí se scenerií středověkého města. Romantický 
typ krajinářské zahrady a také specifický fenomén „horské zahrady“ charakterizoval 
ve své Teorii zahradního umění Christian Cay Laurenz Hirschfeld.125 Jeho pojetí zřejmě 
ovlivnilo i tvůrce a zakladatele krumlovské Horské zahrady. Využitím motivu přírod-
ních skal pro inscenaci romantické krajiny zřejmě následovali v té době obdivovanou 
skalní zahradu Sanspareil u Bayreuthu z poloviny 18. století a známou skalní zahradu 
Luisenburg u bavorského města Wunsiedel.126 

První polovina 19. století je obdobím formování zahradnictví jako vědního obo-
ru. V tomto procesu sehrál (v měřítku jistě nadregionálním) velkou roli Hospodářský 
ústav, který zřídil kníže Josef ze Schwarzenbergu v Českém Krumlově roku 1801 jako 
tříletou vyšší výběrovou školu pro panské úředníky. V prvním období ústav vedl Ernest 
Mayer, ředitel krumlovského panství.127 Ústav po svém založení začal využívat území 
Jelení zahrady, v níž byla zřízena botanická a pokusná zahrada pro praktické vyučo-
vání žáků.128 K výuce přírodních věd (a zahradnictví) byl využíván bohatý herbář, po-
mologický kabinet,129 zmíněná botanická zahrada, školky ovocných a lesních stromů, 
pařeniště a skleníky. Je nesporné, že ústav mimořádně pozdvihl vzdělanost úředníků 

124 Zodpovězení otázky, do jaké míry byla Horská zahrada přístupná i pro obyvatele města, je téma-
tem pro další studium archivních pramenů.

125 V této pětidílné teoretické práci formuloval základní smysl zahrady, jež podle něj (jakožto útočiš-
tě osvícené moudrosti, místo potěšení a radosti) měla především vzbuzovat pocity „libosti“. A aby 
se emocionální vyznění zahrady nestalo nudným, bylo třeba ji doplnit o další specificky laděné 
pocity, např. melancholické, pochmurné, romantické atd. Christian Cay Laurenz Hirschfeld, 
Theorie der Gartenkunst, ......... 1779–1785, svazek IV, 1782, s. 33. 

126 Zahrada Luisenburg byla založena z iniciativy měšťanů lázeňského města Alexandersbad jako 
vycházková zahrada v rozsáhlém labyrintu žulových skalisek. Samotný záměr založení této skalní 
zahrady prozrazuje dobovou fascinaci motivem velehor (právě v tomto období začíná fenomén 
alpské turistiky). Zahrada využívala promyšleného vedení procházkových cest přírodními ska-
lisky a vycházela vstříc tehdejším romantickým estetickým ideálům střídáním krásných a děs 
vyvolávajících scenerií, kontrastem labyrintu skal a dalekých krajinných výhledů.

127 Ernest Mayer (1764–1837) byl autorem první zemědělské učebnice v Čechách vydané roku 1806 
a nazvané Anleitung zum Behufe der ausübenden Oekonomie für die Schüler des landw. Instituts zu 
Krumau in Böhmen.

128 V Jelení zahradě se na konci 18. století nacházela sanytrovna a luštírna semen a v oboře se při-
pomíná přístřešek pro daňky. Zlomovým momentem ve vývoji této zahrady se stal 14. červen 
roku 1848. Průtrž mračen a přívaly vod zpustošily zahradu, zničily ohradní zeď a poškodily most 
u Budějovické brány. Obora pak již nebyla obnovena.

129 Sbírku voskových modelů ovoce vytvořil Johann Volkmar Sickler (1741–1820), významný němec-
ký pomolog a vydavatel časopisu Der teutsche Obstgärtner. J. V. Sickler inicioval sériovou výrobu 
trojrozměrných voskových modelů ovoce pro výukové účely. Modely byly vyráběny ve výmarské 
manufaktuře Landes-Industrie Comptoir, jejímž majitelem byl spisovatel a vydavatel Fridrich 
Johann Justin Bertuch.
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panské správy a mezi jeho absolventy byla řada vynikajících osobností.130 Stejně tak 
činnost ústavu zlepšila odbornou úroveň zemědělství a zahradnictví v regionu. Od tři-
cátých let 19. století tak byly například pěstovány nové odrůdy brambor v botanické 
zahradě ústavu a po ověřovacích pokusech byly zaváděny do polního pěstování. Ústav 
byl zrušen roku 1850.

Pro zvelebování zahradnictví a šíření nového ideového a estetického pojetí zahrad 
byly v Evropě zakládány zahradnické společnosti. Zahradničtí odborníci i poučení lai-
ci z českých zemí byli z počátku činní v zahradnické společnosti založené roku 1822 
ve Frauendorfu u Mnichova.131 Členem této společnosti byl krumlovský důchodní pí-
sař J. Kropáč a schwarzenberský úředník a pomolog Carl Ernest Mayer.

V panských užitkových zahradách v tomto období pokračuje pěstování ovoce a ze-
leniny, exotických rostlin a květin. V kuchyňské zahradě nad zámkem tak byl upraven 
starý ananasovník pro pěstování květin a vinné révy. Již od začátku 19. století byla část 
plochy této zahrady (terasy nad Rybářskou ulicí) přidělována jako deputátní zahrady 
vrchnostenským úředníkům. Pro jednotlivé uživatele byly stavěny drobné zahradní 

130 Např. bratři Josef a Antonín Langweilové, František Horský z Horskyfeldu nebo Carl Ernest 
Mayer.

131 J. Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadovnictví v českých zemích, s. 40.
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domky (salety). Zahradní plochy se nacházely i v areálu zámku, na jižních zámeckých 
terasách a na valech prvního nádvoří. I tyto zahrady byly přidělovány jako deputáty 
zaměstnancům správy panství. V dolní kuchyňské zahradě na Novém Městě využíva-
la správa panství pouze její severní část se starými skleníky a zahradnickým domem. 
Na ostatní ploše se nalézaly deputátní zahrady. Ty zaujaly německého cestovatele Jo-
hanna Georga Kohla natolik, že si ve svém cestopisu poznamenal: „Poté, co jsme si 
užili krás zahrady, jsme se k večeru uchýlili do zámku, kde nás hostili zdvořilí a úsluž-
ní vrchnostenští úředníci – správci, lesníci, komorníci etc. Ti, kdož vědí, jak dobře 
se žije těmto pánům na majetcích rakouské šlechty, nebudou příliš překvapeni slušným 
množstvím prostor, které na této opevněné skále obývají služebníci, jako je ředitel pan-
ství nebo velitel gardy. K parku náleží ne méně než padesát malých zahrad (takzvaných 
Deputatsgärten), které dle všeho náležejí zámeckým úředníkům. Těch je tolik, že mají 
pro svou potřebu ve zdech zámku zřízenu vlastní kavárnu.“132

Panské zahrady v prvních desetiletích vlády Jana II. Adolfa ze Schwarzenbergu 
(1833–1848)

Kulturní a umělecké preference knížete Jana II. Adolfa ze Schwarzenbergu a jeho choti 
Marie Eleonory z Liechtensteinu (1812–1873) našly vyjádření ve stavebních úpravách 
zámku Hluboká v duchu romantické novogotiky. Samotný záměr přestavby rodového 
sídla byl do velké míry ovlivněn jejich osobní zkušeností z návštěvy Anglie, Walesu 
a Skotska, kde se roku 1838 mimo jiné seznámili s anglickými krajinářskými zahra-
dami a s královským sídlem ve Windsoru,133 které se stalo jedním z předobrazů jejich 
nové hlubocké rezidence. Stavební úpravy hlubockého zámku byly zahájeny roku 1839, 
probíhaly hlavní měrou ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století a byly ukončeny 
roku 1871.134 Souběžně byly realizovány krajinné a parkové úpravy okolí zámku, které 
patří spolu s krajinnými úpravami lednicko-valtického areálu k tomu nejhodnotnější-
mu, co v zahradním umění 19. století v českých zemích vzniklo. Celkový koncept úprav 
vykazuje vliv špičkových soudobých krajinných realizací knížete Hermanna Pücklera 
v Bad Muskau a Branitz v Lužici.135 Založení hlubockého parku řídili Gervasius Imme-

132 Johann Georg Kohl, Austria. Vienna, Prague, Hungary, Bohemia, and the Danube; Galicia, Styria, 
Moravia, Bukovina, and the Military Frontier, London 1844, s. 84. (Citát v překladu autora.)

133 Je třeba uvést, že knížecí manželé ve Windsoru navštívili královský zámek v době probíhající 
celkové regotizace. Starobylý hrad byl po více než osmi stech letech svého vývoje za vlády krále 
Jiřího IV. zásadně transformován. Stavební úpravy vedl od roku 1824 až do své smrti v roce 1840 
stavební a krajinářský architekt Jeffry Wyatville. Ten zámek vnímal především jako architektonic-
kou kompozici a ve svých zásazích se snažil o vytvoření dojmu velkolepé symetrie panoramatu 
zámku a o slohové sjednocení architektonického výrazu. Dominantou zámecké rezidence se stala 
Kulatá věž (Round Tower), již Jeffry Wyatville zvýšil o 13 metrů nástavbou v podobě koruny. 
Tím byla dotvořena dramatická silueta zámku, vnímaná i v dálkových pohledech. Nabízí se zde 
souvislost s rolí Velké věže v siluetě regotizovaného zámku Hluboká. 

134 Ve stejné době a také v pojetí romantické novogotiky probíhala výstavba dalších významných 
šlechtických sídel v Čechách (např. zámky Orlík, Hrádek u Nechanic, Žleby aj.).

135 Hermann Fürst von Pückler, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, Stuttgart 1834, tato teore-
tické práce je součástí fondu zámecké knihovny v Českém Krumlově.
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lin, v letech 1851–1854 Theodor Heinrich Rehder136 a po něm knížecí vrchní zahrad-
ník Rudolf Wacha. Vliv Pücklerovy školy je doložen i v případě krajinářské proměny 
barokní zahrady v Červeném Dvoře.

V zámecké zahradě v Českém Krumlově v tomto období doznívá neoklasicistní 
úprava staršího barokního základu. V letech 1842 a 1843 byla zrušena obě rokoková 
bludiště a na části jejich rozlohy vznikla okrasná školka. Na ostatních uvolněných plo-
chách byly založeny volně utvářené výsadby domácích i exotických dřevin. Starší, ještě 
barokně utvářené stromořadí, porosty a boskety ale stále přetrvávají zhruba na polovi-
ně území zahrady. V celkové úspornosti úpravy zahrady a ve zjednodušeném podání 
pojetí zahradního detailu, v důrazu na květinovou dekoraci zahrady, v různých typech 
záhonů nalézáme jistý podíl vlivu biedermeieru. Ve stavu, kdy byla potlačena hierar-
chická prostorová skladebnost barokní zahrady, se právě květiny staly elementem, jenž 
sjednocoval části zahrady do jednoho celku a významně se podílel na jejím dobově 
příznačném výrazu. Velký rozsah květinové dekorace v zámecké zahradě a obliba hrn-
kových květin si ve čtyřicátých letech 19. století vyžádaly rozšíření zahradnického pro-
vozu v kuchyňské zahradě nad zámkem. Byl zde rekonstruován starý skleník (původní 
oranžerie z roku 1753) a zřízeny čtyři nové ananasové skleníky.

Městská krajina a zahrady měšťanů
Od osmdesátých let 18. století zažívalo město hospodářský růst, hnaný růstem řeme-
slné výroby a především zakládáním nových textilních a papírenských manufaktur 
na předměstích. Zbohatnutí krumlovských měšťanů se nejdříve projevilo v úpravách 
fasád měšťanských domů. Město se rozrůstalo na svých předměstích, kde byly rozpar-
celovány staré hospodářské dvorce a rozšiřovala se souvislá uliční zástavba. Slohový 
výraz nových staveb představoval v různé míře rustikalizovanou regionální variantu 
klasicistní architektury. „Na přelomu 18. a 19. stol. tak měšťanská zástavba Českého 
Krumlova získala po středověké a renesanční etapě svoji poslední jednotnou slohovou 
tvář.“137 O tehdejším vzhledu města a jeho zahrad vypovídají malířské a grafické veduty 
Josefa Langweila, Ferdinanda Runka, Karla Postla, Karla Zenkera a dalších.138 Rozsah 
zahrad v intravilánu města a strukturu příměstské krajiny zaznamenal stabilní katastr, 
jehož měřičský a písemný operát byl pro Český Krumlov pořízen v letech 1826 a 1827. 
Dozvídáme se z něj o majitelích zahrad a jejich výměře. V katastrálním území města 
bylo zjištěno a uvedeno v indikačním protokolu celkem 9,78 ha zelinářských zahrad, 
10,50 ha ovocných sadů, 1,17 ha okrasných zahrad, 17,21 ha luk s výsadbami ovoc-
ných stromů a 0,75 ha polí s výsadbou ovocných stromů. Chmelnice a vinice, jejichž 
existence je doložena ještě v 18. století, se v roce 1826 již ve městě nenalézaly. Ve vce-
ňovacím operátu stabilního katastru byla v roce 1845 zahrnuta do kategorie využití 
půdy „zahrada“ v katastru města plocha 28,91 ha. Zahrady byly rozděleny z hledis-
ka daňového výnosu do dvou bonitních tříd. Z jejich popisu je zřejmý ráz městských 

136 Th. H. Rehder byl synem Jacoba Heinricha Rehdera, ředitele parku a školek v Bad Muskau, in: 
Jan Hendrych, Tvorba krajiny a zahrad III. Historické zahrady, parky a krajina, jejich proměny, 
kulturně historické hodnoty, význam a ochrana, skripta ČVUT, Praha 2000, s. 129.

137 Jiří Bloch, Vývoj fasád měšťanských objektů v Českém Krumlově, Český Krumlov 2004, s. 19.
138 Podrobně v práci J. Müllera, Historická ikonografie města Českého Krumlova.
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zahrad. Zahrady první bonitní třídy se nacházely u domů ve městě a v předměstích 
na rovinných pozemcích. Jejich půda byla hluboká, humózní a písčitě jílovitá. Byly 
využívány pro pěstování zeleniny, ovoce a částečně také pro zajištění píce pro doby-
tek. Byly osázeny jabloněmi, švestkami a slivoněmi. Vypěstované ovoce a zelenina bylo 
považováno za způsobilé k prodeji obyvatelům města. Zahrady druhé bonitní třídy 
se nalézaly na svažitých pozemcích. Jejich půda byla méně humózní a často kamenitá. 
I zde se pěstovalo ovoce a zelenina a sklízela se tráva na krmení dobytka. Z ovocných 
stromů se uvádí jabloně, hrušně a švestky. Sklizeň ovoce a zeleniny měla oproti zahra-
dám 1. bonitní třídy nižší výnosy. Na indikačních skicách stabilního katastru nalézáme 
řadu zahrad, které významným podílem spoluvytvářely malebný obraz města. Z nich 
je třeba alespoň některé zmínit.

Prelátská zahrada na předměstí Horní Brána je uváděna již k roku 1723 jako ku-
chyňská zahrada.139 Tvořila součást rozsáhlých pozemků, jež patřily krumlovským 
prelátům a sahaly z předměstí Horní Brána až do Drahoslavice. V zahradě, jež byla 
ohrazena zdí a přístupná klenutou bránou, se nacházel drobný barokní altán.140 
Ze zahrady se otevírala krásná vyhlídka na panorama církevních staveb v Horní ulici. 
Mezi kuchyňskou zahradou a obydlím preláta tak bylo přímé pohledové propojení. 
Zahradní terasa prelatury (Horní č. p. 155) byla užívána zřejmě jako užitková a od-
počinková zahrada, využívající výhodné expozice vůči jihovýchodu. Stísněný prostor 
vedl k výsadbám na trelážích, osazených na opěrné zdi a jižním průčelí prelatury. 
V první polovině 19. století v zahradě stála oranžerie, doložená několika vedutami.141 
Litografie Karla Zenkera z roku 1844142 zaznamenala ve vedutě města od jihu dal-
ší drobné zahradní stavby. Kromě výše zmíněné oranžerie před průčelím prelatury 
zachytila Zenkerova litografie dodnes existující zahradní domek na jižní terase pod 
bývalou jezuitskou kolejí a západně od městské střelnice na Plešivci ve svažitém teré-
nu tří teras patrový zahradní domek s mansardovou střechou (Plešivec č. p. 343).143 

139 SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, sbírka rukopisů, Nikolaus Urban von Urbanstadt, 
Geschichte und Beschreibung der befreyten Berg – und Schutzstadt Krummau I–II, Český Krumlov 
1841, s. 490.

140 Altán byl zbořen v roce 1962 během stavby objížďkové komunikace. Jeho vzhled zachytil krum-
lovský fotograf Josef Prokopec – Josef Prokopec – Milena Nováková, Český Krumlov. Proměny, 
Český Krumlov 2009, s. 223.

141 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, inv. č. G 258, veduta Carla Würbse Český Krumlov 
od jihu (1839–1842) zachycuje před jižní fasádou prelatury vzrostlé stromy, v západním rohu 
terasy a vyhlídkový balkon s okny k Vltavě. Ve středu průčelí je zřetelně zakreslena oranžerie.

142 Fototéka NPÚ Praha, negativ č. sb. 101.545, blíže J. Müller, Historická ikonografie města Českého 
Krumlova, s. 6.

143 Zahradní terasy a zahradní domek byly původně součástí rozsáhlého pozemkového majetku hos-
podářské usedlosti Plešivec č. p. 99 (dnes č. p. 271). Kromě menších ploch polí se zde nacházela 
velká ovocná zahrada. Zahradní domek byl situován na samém okraji areálu, kde byly v obtížném 
terénu velkým nákladem založeny zahradní terasy. Komplikovaný přístup a prostorová stísněnost 
je nepředurčoval k rozsáhlejší produkci zahradních plodin (zeleniny apod.). Vzhledem k příznivé 
orientaci teras k jihovýchodu se dá předpokládat již od doby založení na přelomu 17. a 18. století 
využití pro pěstování teplomilných druhů ovoce a zeleniny. Přítomnost zahradní stavby (saletu), 
určené od počátku především k oddychu, naznačuje, že přinejmenším její nejbližší okolí bylo 
utvářeno jako zahrada okrasná.
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Ukázkou krumlovské předměstské barokně klasicistní zástavby je dům Pod Kame-
nem č. p. 165 s terasovou zahradou. Zahrady byly pro zpříjemnění pobytu vybavo-
vány altány a salety. Příkladem je architektonicky kvalitní klasicistní zahradní altán 
u domu Pod Kamenem č. p. 173.144

Typicky krumlovské terasové užitkové zahrady starého založení nalézáme nad 
nárazovými břehy Vltavy téměř všude ve městě. Zahradní terasy vytvářely v mnoha 
stupních nad sebou souvislý pás ve skalnatém svahu nad zástavbou v Plešivecké ulici 
a Dolního Plešivce a pokračovaly dále do Krásného údolí. Zterasovány byly i svahy 
k Vltavě od Plešivecké ulice až k městské střelnici v Linecké ulici, od mostu u střel-
nice na pravém břehu Vltavy po proudu až k příkopu fortifikace před Horní bránou 
a za ním pod bývalou jezuitskou kolejí až k staré papírně (Kájovská č. p. 56). Na před-
městí Špičák se v dálkových pohledech významně uplatňovaly terasy nad ulicí Pod 
kamenem a v horní části tzv. kamerálního pole na Špičáku. Na jeho úzkých terasách 
se polařilo a úzká záhonová políčka doplňovaly výsadby ovocných stromů. Stabilní 
katastr zaznamenal existenci v podstatě souvislého pásu zahrad, jenž lemoval na bře-
hu Vltavy fortifikaci města od Kájovské brány až k mlýnu (Široká č. p. 80). Podobně 
se jako zahrady využíval břeh Vltavy podél ohrazení Dolní kuchyňské zahrady a po-
dél panského pivovaru na Novém Městě i pozemky na protějším břehu až ke Havraní 
skále. 

V první polovině 19. století platila za jeden z nejvýstavnějších domů ve městě 
vila ředitele krumlovského panství Ernesta Meyera na předměstí Špičák (Špičák 
č. p. 114). Ernest Mayer koupil dům od synů zámeckého lékárníka Jana Jecha v roce 
1795. Starý dům, pocházející z konce 16. století, nechal přestavět. Ve stavebním spise 
domu je uchována část projektové dokumentace na pozdější přestavbu domu z 18. 
března 1884.145 Obsahuje plán starého stavu jižního průčelí, dokládající původní 
podobu výstavné klasicistní vily ze začátku 19. století.146 V stabilním katastru je za-
hrada (pozemková parcela č. 863) při zaměření uváděna jako louka s ovocnými stro-
my a ve oceňovacím operátu zařazena jako zahrada druhé bonitní třídy. Vzhledem 
k nadprůměrné architektonické úrovni vily překvapuje, že zahrada zřejmě nebyla 
upravena a užívána jako okrasná a postrádala výraznější uměleckou architektonic-
kou složku.147

144 Jan Müller, Ochranné pásmo MPR Český Krumlov – Pod Kamenem, U Trojice. Poznámky k urba-
nistickým a  architektonickým hodnotám a jejich ochraně (rkp.), s. 1, České Budějovice 2009.

145 Státní okresní archiv Český Krumlov, fond Městský úřad, Špičák Nr. 114 O–1. i. č. 3387, sign. 
C/1882–1945, stavební spis domu Špičák. 

146 Patrová vila s předstupujícím středním rizalitem, boční křídla v přízemí s otevřenými arkáda-
mi, fasáda přízemí s pásovou rustikou, v patře členěna toskánskými pilastry; členění hmoty vily 
na tři části se opakovalo i v řešení střechy tvořené malebně působícím průnikem tří valbových 
konstrukcí. Kvalitní architektonický koncept harmonicky skloubil pozdně barokní požadavek 
na malebné členění hmoty stavby s klasicistně uměřenou dekorací průčelí.

147 V širším regionu jižních Čech v období první třetiny 19. století nalézáme ve stavební produkci 
měšťanů obecné rysy provinciálnosti. O to více se ukazuje mimořádnost empirové vily jindři-
chohradeckého tiskaře Aloise Landfrase. Představuje jedinečný příklad jednotně koncipovaného 
souboru měšťanské vily se zahradou. Autorské ztvárnění zahrady reflektovalo soudobý diskurz 
v zahradním umění a dosáhlo mimořádné umělecké úrovně. 
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Zahrady v letech 1848–1918 

Liberalizace hospodářství již v období před rokem 1848 umožnila vzestup měšťanstva 
v Českém Krumlově. Revoluční rok 1848 přinesl zrušení poddanství a o rok pozdě-
ji zákon o obcích umožnil vznik místních samospráv. Měšťanstvo se stává hlavním 
nositelem hospodářského a stavebního rozmachu města. Rozvíjejí se především sta-
ré lokality předprůmyslových zón,148 dolování grafitu a roku 1891 je konečně město 
napojeno na železniční síť. Městská zástavba se rozšiřuje především ve starých před-
městích. Běžnou stavební produkci zajišťovali vesměs místní stavitelé. Stavební projek-
ty Schwarzenbergů zajišťovalo včetně projektové přípravy schwarzenberské stavební 
ředitelství, zřízené roku 1851 v Českém Krumlově. Jeho kvalitní stavební produkce 
byla ovlivněna dobovou historizující architekturou transformovanou v regionální, tzv. 
schwarzenberský styl. V kanceláři působili Damasus Deworezky, Franz Trostmann, Jan 
Bělohoubek i architekt Jan Sedláček,149 autor projektu regotizace věže farního kostela 
sv. Víta z roku 1893, jenž představuje „nejvýraznější historizující změnu v panoramatu 
Českého Krumlova“.150 Naproti tomu stavební projekty majitele papíren Ignaze Spira 
byly příležitostí pro pražské architekty Victora Kafku a Vinzenze Hillebranda.

Historický počin v územním plánování města představuje regulační plán, vypra-
covaný městským stavebním mistrem a geometrem Antonem Nenningem v letech 
1892–1896. Byl v podstatě první příležitostí pro koncepční urbanistické plánování, 
a přestože byl dotažen do fáze realizace pouze v jednotlivých stavebních akcích, 
v přípravě městských projektů na založení zeleně a zónování celoměstských služeb 
významně ovlivnil pozdější tvář města.

Vznik městské veřejné zeleně v Českém Krumlově
Vzrůst počtu obyvatel ve městě a jeho plošné rozšiřování si i v Českém Krumlově vynu-
tilo vznik obecního veřejného prostoru a městské zeleně. Jeho konstituování ale probí-
halo se značným zpožděním oproti jiným městem v Čechách. Počátky městské zeleně 
v českých zemích jsou spojeny s tzv. okrašlovacími snahami, jež byly zpočátku inici-
ativou vrchnosti, dbající na vzhled silnic nařizováním výsadeb stromořadí. K rozvoji 
okrašlovacích snah přispělo nařízení guberniálního prezídia v roce 1830, aby ve všech 
významnějších městech byly ustanoveny okrašlovací komise.151 V Českém Krumlově 
se okrašlovací hnutí začíná uplatňovat relativně pozdě, až v druhé polovině 19. století. 
Osazovací a okrašlovací spolek (Anpflanzungs- und Verschönerungsverein) se ve městě 
zasazoval o čistotu a zkrášlení jeho vzhledu. Jeho činnost se soustředila na zakládá-
ní výletních cest, jejich značení a rozmisťování laviček. Pro procházky obyvatel měs-
ta byly upraveny cesty v lese Dubík, v Městském lese na Horní Bráně a v Rozsypu. 

148 V celkovém obrazu městské krajiny se tyto stavby továren (situované v údolí Vltavy a podél cest) 
výrazně negativně neprojevily. Kompaktnost historické zástavby města byla zachovávána.

149 Jindřich Vybíral, Století dědiců a zakladatelů. Architektura jižních Čech v období historismu, Pra-
ha 1999, s. 83–109.

150 J. Bloch, Vývoj fasád měšťanských objektů v Českém Krumlově, s. 26.
151 „Kromě úpravy komunikací, vysušení močálů a zajištění čistoty měst bylo tehdy propagováno 

vysazování alejí, promenád a sadů.“ – J. Nožička, Přehled vývoje okrasného zahradnictví a sadov-
nictví v českých zemích, s. 59–60.
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Při porovnání vývoje krumlovské městské ze-
leně s okolními městy jižních Čech zjišťujeme, 
že v Českém Krumlově v celém období 19. 
století vlastně nevznikl měšťanský park ob-
vyklého typu,152 tj. situovaný do těsné blízkosti 
centra města a naplňující potřebu jeho obyva-
tel po požitku pobytu a odpočinku v kultivo-
vaném prostředí. Ještě na konci 19. století nové 
zahradní úpravy vznikaly především v souvis-
losti s městskými dopravními stavbami. Tak 
byl po dokončení nového vltavského mostu 
u městské střelnice v roce 1890 zřízen pomník 
císaři Josefu II. na památku stého výročí jeho 
úmrtí. Pomník byl situován v malém, pravi-
delně řešeném parčíku, založeném na horno-
bránském předmostí. V souvislosti se stavbou 
železnice v Českém Krumlově vznikla tzv. 
Serpentina, parkově upravený strmý úsek pěší 
cesty z předměstí Špičák na železniční nádraží. 
Serpentina dokládá dobový přístup ke ztvár-
nění městského parteru a městské zeleně,153 
vyznačující se důrazem na funkčnost a sou-
časně snahou o zpříjemnění života obyvatel 

města. Gotizující tvarosloví vyhlídkové besídky se střechou ve tvaru slunečníku odráží 
přetrvávající vliv historismu v tehdejší stavební produkci.

V poslední třetině 19. století se v Rakousku-Uhersku měnilo sociální postavení 
nižších vrstev. Dochází ke zkracování pracovní doby a zákazu nedělní práce.154 Vol-
ný čas umožnil sdružování dělnictva ve spolcích (především pěveckých, tělocvičných 
a turistických) a zvýšil tlak na využívání městské zeleně. Šířilo se obecné povědomí, 
že pobyt na zdravém vzduchu omezuje nemocnost a zvyšuje schopnost branců k vo-
jenské službě. To vše podnítilo vznik nového specifického typu městské zeleně – tzv. 
lidového parku.155 Jeho posláním bylo umožnit kromě pobytu v kultivujícím prostředí 

152 V jižních Čechách byly první promenády a městské sady vysazeny ve Strakonicích roku 1818 
(Rennerovy sady), v první čtvrtině 19. století v Českých Budějovicích (Krumlovské aleje) a v Pís-
ku po roce 1830 (Palackého sady).

153 Krumlovská serpentina dobře odpovídá definici pojmu „městská zeleň“, jak ji formuluje Roman 
Prahl. Chápe městskou zeleň jako „výstižný titul pro cosi, co má poskytovat antropologicky pří-
hodnou kulisu chodci a jeho pohybu…“. Roman Prahl, Procházka krajinnou zahradou, Tvar ..., 
2006, č. 4, s. 6.

154 Druhá novela živnostenského zákona (zákon č. 22 z 8. března 1885) nově upravovala pracovní po-
měry dělníků v továrnách v Rakousku-Uhersku, byl stanoven „maximální pracovní den“ v délce 
11 hodin a pracovní klid o nedělích a svátcích, blíže František Čapka, Dějiny zemí Koruny české 
v datech, Praha 1998.

155 B. Beitmann, Einst war sie die bedeutendste unter den Künsten. Geschichte der Gartenkunst, 
s. 48.
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především aktivní odpočinek. Pro lidový park byly typické rozsáhlé travnaté plochy, 
určené pro setkávání většího množství lidí, a pohybové aktivity na zdravém vzduchu – 
hry, sport, hudební a taneční produkce. Podobné tendence sledujeme od osmdesátých 
let 19. století i v Českém Krumlově. Na městských pozemcích v Rozsypu, vzdáleném 
zhruba půl hodiny chůze z centra města, byl založen lesní park s umělým vodopádem 
u Štěpánčina pramene, rozšířený o rozsáhlé travnaté plochy hřiště a sportoviště. Záměr 
s podporou magistrátu města realizoval místní Osazovací a okrašlovací spolek. „Jeho 
hlavním posláním byl rozvoj velkého areálu na louce u Vltavy v Rozsypu a jeho další 
úpravy jako místa sportovních akcí stejně jako lidových slavností. S velkým nákladem 
byly vybudovány hřiště, sanitární zařízení, pivní sklep, ,svěřeny péči návštěvníků‘, aby 
se sem občané města mohli přicházet pobavit o letních slavnostech, za doprovodu 
hudby a při konzumaci piva, limonády, párků a cikánského guláše. Idyla a romantika 
vltavského údolí časem zanikla, zařízení areálu postupně zpustlo nebo bylo zničeno. 
Po skončení první světové války se zde lidové slavnosti odehrávaly už jen zřídka.“156 

Ve veřejném životě města se v poslední čtvrtině 19. století významně uplatňovaly 
tělocvičné spolky. Početně nejvýznamnějším spolkem v Českém Krumlově byl Němec-
ký tělocvičný spolek (Deutsche-Männer Turnverein 1874), založený roku 1874. Byl vý-
razně národnostně orientován.157 Jako tělocvična mu původně sloužila kolářská dílna 
Franze Rossbergera na prvním zámeckém nádvoří (Zámek č. 65). Ukázková cvičení 
pro veřejnost se odehrávala zprvu v Zimní jízdárně, v zámecké zahradě na terase Letní 
jízdárny nebo třeba v Jelení zahradě, často za doprovodu pěveckého spolku. Později 
se pravidelným místem cvičení stala zahrada Nové hospody (zahrada dochovaná jen 
v části svého původního rozsahu za Městským divadlem), hřiště v Jezuitské zahradě 
(v době ještě před založením městského parku) a především hřiště v Rozsypu. Tam 
spolek cvičil od roku 1878 obvykle během slavností letního slunovratu.158 

156 E. Hans – I. Hans, Unsere Heimat Die Stadt Krummau an der Moldau in Böhmerwald, s. 387.
157 V Českém Krumlově byly ještě další dva liberálně orientované tělocvičné německé spolky a dva 

české tělocvičné spolky – Sokol a Orel.
158 E. Hans – I. Hans, Unsere Heimat Die Stadt Krummau an der Moldau in Böhmerwald, s. 409.
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Čeští obyvatelé města se sdružovali od devadesátých let 19. století v občanských 
spolcích, jako byly Čtenářská beseda, Matice školská nebo Národní jednota pošumav-
ská. Až v roce 1893 byla založena tělocvičná jednota Sokol.159 Prostředky spolku byly 
velmi skromné a veškerý jeho život se odehrával v objektu nynějšího hotelu Růže (Hor-
ní č. p. 154), na veřejnosti Sokol nevystupoval.160 

Národnostní aspekty hrály podstatnou roli také při založení a v dalším vývoji městské-
ho parku na Plešivci. Břeh Vltavy v blízkosti hřbitova sv. Martina se postupně stal v druhé 
polovině 19. století místem oddychu a sportovního vyžití obyvatel města. Nedaleko se na-
lézalo i cvičiště spolku městských ostrostřelců. Roku 1885 byla na východním vltavském 
břehu zřízena veřejná plovárna. Roku 1892 byl zrušen hřbitov u sv. Martina a přeložen 
na předměstí Horní Brána. Město Český Krumlov vykoupilo objekt bývalé jezuitské re-
zidence (Linecká č. p. 55) a rovněž pozemky tzv. jezuitské zahrady, čímž vytvořilo před-
poklady pro založení městského parku. Kolem roku 1900 vzniklo mezi plovárnou a kaplí 
sportovní hřiště. V té době již úmysl založení městského parku dozrál.161 Projekt parku 
vznikl zřejmě v městském stavebním úřadu. Jan Müller považuje za nejpravděpodobněj-
ší, že autorem projektu byl městský stavitel Karl Nowaček.162 Vlastní akt založení parku 
v roce 1907 je spojen s osobou starosty města Franka Khemetera. Již v březnu roku 1907 
funkcionáři Německého tělocvičného spolku vyjednali s úřadem starosty města opra-
vu svého letního cvičiště v Jezuitské zahradě. Ta měla být přeměněna na park a stávající 
cvičiště (v zimě využívané jako kluziště) zde mělo zůstat. Nově vzniklý městský park byl 
slavnostně otevřen v neděli 16. června 1907 v tradičním termínu slavností slunovratu. 
Původní plocha jezuitské zahrady byla zvětšena o pozemek bývalého hřbitova. Byla zří-
zena funkce městského zahradníka a také hlídače.163 Park byl od počátku koncipován 
jako centrální městský park s akcentovanou reprezentační funkcí a zároveň ve své jiho-
východní části pod vlivem pojetí tzv. lidového parku vymezil plochy určené především 
pro sportovní využití. Stylové řešení a autorský přístup k tvorbě prostoru parku se vy-
značovaly eklektickým míšením elementů historizujících formálních zahrad s vybranými 
motivy zahrad krajinářských. Park byl po obvodu vymezen třemi na sebe navazujícími 
stromořadími barevně velmi kontrastních stromů. Před východním průčelím bývalé je-
zuitské rezidence (Linecká č. p. 55) bylo vysazeno stromořadí růžově kvetoucích hlohů. 
Dlouhým obloukem břeh Vltavy lemovala dvojitá alej červenolistých javorů mléčů. Na ni 
navazovalo stromořadí žlutolistých javorů jasanolistých. Uvnitř plochy, jež vymezila stro-
mořadí, byly po obvodu rozlehlého palouku volně rozvrženy skupiny a solitéry stromů. 
Cesty byly vedeny v měkkých křivkách. V kompozici se uplatňovaly jako architektonické 

159 Zdroj: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/region_histor_sport.xml.
160 Hotel Růže byl otevřen roku 1889 a stal se místem společenského života české menšiny ve městě.
161 Záměr zřízení městského parku byl formulován již dříve v letech 1894 až 1896 v regulačním plánu 

zástavby Plešiveckého předměstí. Plán navrhoval založení městského parku na břehu Vltavy naproti 
hotelu Růže v místech, kde byl později osazen pomník L. Fr. Jahna. Rozloha území, jež regulač-
ní plán pro park rezervoval, bylo daleko menší než rozsah později vzniklého parku. Pro zasazení 
krumlovských reálií do regionálního kontextu je vhodné připomenout, že Český Krumlov byl v re-
gionu Pošumaví v období přelomu 19. a 20. století posledním větším městem, jež dosud městský 
park nezřídilo. Lesní park v Rozsypu nelze za městský park v pravém slova smyslu považovat.

162 Jan Müller, Nástin geneze městského parku v Českém Krumlově, Český Krumlov 1995, s. 2.
163 Tamtéž, s. 2–3.
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dominanty silueta kostela sv. Víta a zahradní průčelí bývalé rezidence. Výše uvedené spo-
lečenské pozadí vzniku krumlovského městského parku a jeho zahradní realizace nazna-
čují, jaké byly ambice jeho zakladatelů (na prvním místě starosty Franka Khemetera)164 
a jeho tvůrců. Prostředky zahradního umění, tj. založením městského parku, měla být 
ve veřejném prostoru viditelně vyjádřena přítomnost německé většiny ve městě. To bylo 
posléze potvrzeno o tři roky později, kdy byl v městském parku 6. března 1910 odhalen 
památník Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852), zakladatele německého tělocvičného 
hnutí. Výběrem místa založení městského parku na břehu Vltavy došlo shodou okolností 
ke vzniku těsného sousedství dvou symbolů národního života Němců a Čechů ve městě. 
Zatímco nově založený městský park nesl v sobě od počátku významovou vrstvu pre-
zentace němectví, hotel Růže na protějším břehu řeky Vltavy byl pro českou menšinu 
symbolem snah o národní emancipaci. 

Vzhledem ke kompaktnosti zástavby historického jádra města byl prostor po-
třebný pro projekty modernizace městských služeb a kultivace veřejného prostoru 
hledán na území krumlovských předměstí. Pozornost magistrátu se soustředila pře-
devším na hornobránské předměstí. Od roku 1887 zde bylo na návrší nad Rozsypem 
připravováno založení nového římskokatolického hřbitova s kaplí Bolestné Panny 
Marie a severně od něj i hřbitova místní židovské obce. Římskokatolický hřbitov byl 
vysvěcen roku 1892 a nahradil tak zrušený starý hřbitov u sv. Martina na Plešivci. Za-
hradní úpravy římskokatolického i židovského hřbitova byly koncipovány v jednot-

164 Dobovou atmosféru veřejného života ve městě dokládá průběh oslav jubilea 600 let trvání města 
v roce 1909, především slavnostní projev starosty Franka Khemetera a projevy dalších řečníků, 
blíže E. Hans – I. Hans, Unsere Heimat Die Stadt Krummau an der Moldau in Böhmerwald, 
s. 24–39.
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ném výrazu. V obou založeních 
byla jejich hlavním zahradním 
motivem stromořadí kulovitých 
akátů. Mezi jižní ohradní zdí 
římskokatolického hřbitova 
a vstupem do rekreačního lesní-
ho parku v Rozsypu byl zřízen 
menší park s romantizující kra-
jinnou úpravou. Samotný vstup 
do lesního parku byl akcentován 
umístěním válečného památníku 
v roce 1898. Urbanistický vývoj 
lokality severní části předměstí 
Horní Brána v souvislý okrsek so-
ciálních a rekreačních služeb byl 
dovršen založením nové městské 
nemocnice roku 1910.

Zahrady školních a církevních 
institucí 

V zahradách na území středově-
kých klášterních areálů zazname-
náváme v druhé polovině 19. sto-
letí přetrvávání období stagnace. 
Zahrady bývalého kláštera klarisek 
byly dotčeny stavebními úpravami 
sousedního panského pivovaru. 
V roce 1869 byla postavena nová 
pivovarská lednice nad ležáckými 
sklepy na místě horní panenské za-
hrady a o rok později byla přes ni 

vedena nová příjezdová komunikace do pivovaru. Zahrada tak téměř celá zanikla. Část 
bývalé dolní panenské zahrady byla pronajímána a sloužila jako zahradnictví. V minorit-
ském klášteře165 byla většina plochy zahrad pronajímána krumlovským měšťanům. V uží-
vání řeholních bratří zůstalo nádvoří Tramín a zahrada za kaplí sv. Wolfganga. V zahradě 
byla v té době zřízena malá lourdská jeskyňka. 

Školní zahrada u městského gymnázia (dříve bývalého jezuitského semináře – Hor-
ní č. p. 152) si i přes záměr na rozšíření školní budovy (r. 1863) zachovala svou původní 
rozlohu. V polovině 19. století ztratila západní brána funkci vstupu, byla do ní umístě-
na kamenná kašna. Severní ohradní zeď nad ulicí Parkán byla před rokem 1899 snížena 
a průhledy byly odstraněny.

U domu Hradební č. p. 60, kde se od začátku 20. století nalézal sirotčinec, vedený 
Kongregací milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského, byla užitková zahrada 

165 Konvent minoritů byl obnoven v roce 1815.
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s ovocným sadem. Dobové fotografie dokládají pro Český Krumlov typické pěstování 
vinné révy vedené na přístěnných laťových trelážích. 

Zahrada v okolí nové synagogy místní židovské obce (postavené podle projektu Victo-
ra Kafky a dokončené a vysvěcené roku 1909) byla parkově upravena. Každoročně se zde 
stavěl stánek (sukotová chata), užívaný během týden trvajícího Svátku stánků.166 Stavění 
stánku bylo aktem víry sdílené ve společenství židovské obce a bydlení ve stánku v tomto 
čase představovalo ústřední bod denního života. Z tohoto pohledu představovala zahrada 
synagogy specifický typ zahrady, nabývající charakter liturgického prostoru.

Zahrada ve dvoře bývalé Nové hospody (Městské divadlo, Horní č. p. 2) reprezento-
vala typ restauračních zahrad v schématu založení, obvyklém pro období přelomu 19. 
a 20. století. Prostor dvora hostince byl osázen v pravidelném sponu listnatými stromy, 
jež měly poskytnout stín pro letní restauraci. Ze severního okraje zahrady se otvírala 
vyhlídka na panorama města a zámecké rezidence, zachycená řadou dobových pohled-
nic. Součástí původní zahrady byla i kuželna. 

Objekt bývalé jezuitské koleje byl až do roku 1887 využíván jako kasárna a poté byl 
přestavěn na hotel Růže. Po desetiletí zpustlé jižní terasy byly upraveny na letní restau-
raci s vyhlídkovým altánem. 

Zahrady průmyslových objektů
Pod kostelem sv. Víta vznikl v 19. století soubor teras v sousedství továrny na sukno 
a barvírny bratří Wozelků (Kájovská č. p. 58).167 Výrobní kapacita barvírny si vyžádala 
vybudování rozsáhlé „sušárny“ na blízkých terasách. Dle požadavků technologického 
postupu byly obarvené látky pověšeny na dřevěné rámy, sušeny a běleny sluncem. Bě-
hem více než stoletého provozu barvírny (až do roku 1928) neměly terasy primárně 
okrasnou nebo pěstební funkci. Pouze část nejnižší terasy a dále okolí altánu na terase 
nejvyšší byly upraveny výsadbami okrasných keřů a květin.

Nad plešiveckou papírnou firmy Ignaze Spira byla v roce 1893 postavena admi-
nistrativní budova (Plešivec č. p. 268), jež současně sloužila jako sídlo rodiny majitele 
firmy.168 Třípatrová budova eklektického tvarosloví (posléze několikrát upravovaná) 
se svým hlavním severovýchodním průčelím obracela do prostoru zahradní terasy 
pravidelného dekorativního parteru v historizujícím provedení. Jižně a západně od bu-
dovy, na rozsáhlém, do svahu stoupajícím pozemku pak byla založena zahrada volného 
uspořádání, inspirovaná pozdními krajinářskými zahradami. V její úpravě se uplatňo-
valy volné plochy trávníků, nepravidelné skupiny keřů a stromů a v křivkách vedené 
zahradní cesty, spojující administrativní budovu se zahradou a v ní umístěnými za-
hradními besídkami.

166 Slovo Písma, z něhož se tyto tradice rozvinuly, stojí v třetí knize Mojžíšově (Lv 23,33–43): „Sedm 
dní budete bydlet ve stáncích, … aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce 
ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země.“

167 Výrobní funkce této části města Český Krumlov je doložena od 14. století. Výhodné polohy vedle 
řeky využíval mlýn, valcha, posléze papírna a barvírna suken.

168 Autorem projektu byl pražský stavitel Lazar Kraus, blíže Eva Erbanová – Milan Šilhan – Rosti-
slav Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje, Praha 2007, s. 74.
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V areálu přádelny lnu a konopí firmy Steinbrenner und Sander v Novém Spolí se 
za úřednickým domem továrny na břehu Vltavy nalézala malá okrasná zahrada, osázená 
exotickými okrasnými dřevinami.

Schwarzenberské zahrady
Zrušení poddanství a patrimoniální správy v roce 1848 přineslo zásadní změny 
v hospodářství a správě schwarzenberského rodového majetku. Kníže Jan Adolf II. 
ze Schwarzenbergu (1799–1888) uplatňoval na svých velkostatcích moderní ná-
rodohospodářské zásady ve všech hlavních odvětvích podnikání a obecná snaha 
o hospodárnost měla vliv i na provoz krumlovských panských zahrad. Přetrvávající 
schodek hospodaření panských zahrad přiměl správu velkostatku Krumlov k úspor-
ným opatřením a k omezení skleníkových kultur v kuchyňské zahradě nad zámkem. 
Náklady na provoz skleníků se totiž na schodku rozpočtu zámecké zahrady podílely 
více než ze 70 %. Adolf Kalný uvádí, že „v letech 1859/60–1868/69 jevil se … kaž-
doroční schodek v rozpočtu zámecké zahrady částkou 4694 zlatých, redukce byly 
nařízeny v letech 1870 (květinové kultury a oranžerie), 1881 a 1890“.169 Využívání 
východní části kuchyňské zahrady jako deputátních zahrad dále pokračovalo. Z této 
doby se dochovaly dodnes dva zahradní salety. V dolní kuchyňské (tzv. pivovarské) 
zahradě ještě v padesátých a šedesátých letech 19. století přetrvával provoz panské 
kuchyňské zahrady170 a byla zde opravena stará fíkovna. Nařízením ze dne 26. března 
1870 došlo ke zrušení skleníků jako nerentabilních zařízení171 a od té doby byla celá 
plocha zahrady pronajímána různým zájemcům. Změny k horšímu prodělala i Jelení 
zahrada. Roku 1850 byl zrušen schwarzenberský Hospodářský ústav, a tak ztratila 
využití i jeho ukázková zahrada. Na jejím pozemku vznikl malý parčík a objekt nové 
luštírny semen (dnešní restaurace Jelenka).

Stav zámecké zahrady v padesátých letech 19. století dokládá inventář zahrad z roku 
1856, podepsaný vrchním zahradníkem Vítem Brabcem.172 Označuje ji jako „kníže-
cí parkovou, květinovou, okrasnou zahradu“. Plocha Dolního parteru byla upravena 
jako květinová zahrada: „V dolním východním oddělení zahrady mezi letní jízdárnou 
a velkou kaskádou se nacházejí po obou stranách široké středové vycházkové cesty, 
uprostřed obou různými krásnými květinovými útvary osázených parcel dvě velké, 
kvádrovými kameny zcela vydlážděné a stejnými podlouhlými parapetovými kame-
ny v osmiboké oválné formě ohraničené fontány, s vysoko stříkajícím vodotryskem, 
ve kterých jsou nasazeny různé malé zlaté a stříbrné rybky.“173 Západní část zahrady 
nad kaskádovou fontánou je popisována jako „parková zahrada“: „Střední část zahra-

169 Adolf Kalný, Archivní doklady o vývoji zámecké zahrady v Českém Krumlově, in: Vědecké práce 
zemědělského muzea 26, 1986, s. 245. 

170 Jednalo se o zhruba jednu čtvrtinu z celkové plochy zahrady, větší část byla užívána jako deputátní 
zahrady.

171 A. Kubíková, Zaniklá krumlovská knížecí zahrada na Novém Městě, s. 593–594.
172 SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Vs ČK, IB 6I 3, Inventář knížecí parkové, květinové, 

okrasné a užitné zahrady, zahradních a obytných staveb v nich, jakož i zařízení a nářadí v Krum-
lově (1856, překlad Markéta Urbanová).

173 Tamtéž, s. 18–19. 
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dy, a sice levostranná velká parcela od první vjezdové brány na jižní straně zahrady, 
až k lesní parcele je rozdělena několika širokými a užšími přímými vycházkovými ces-
tami na šest menších čtvercových parcel, z nichž zvláště první pro krásně založená 
seskupení květin, mezi kterými se vinou úzké vycházkové cesty, skýtá příjemný pohled; 
2., 3. a 4. malá parcela jsou krásné trávníky, v jejichž středu jsou kruhovitě, pak i ve čty-
řech rozích osázeny různé květiny; 5. s již starými vzrostlými a také mladými listnatými 
stromy a keři osázená parcela je na všech čtyřech stranách obklopena špalírovýmí keři; 
6. parcela sousedící s lesem je rovněž na všech čtyřech stranách orámována vzrostlý-
mi, starými listnatými stromy, většinou lipami, a na vnitřním volném prostranství je 
hluboké, travou zarostlé hřiště. Naproti této výše zmíněné parcele, vpravo vedle střední 
široké hlavní vycházkové cesty, je první, rovněž různými krásnými skupinami květin 
osázená a opatřená klikatícími se cestičkami, avšak malá obdélná část této parcely se-
verně oddělena špalírovými keři, které se částečně používá k pěstování květin, částečně 
i pro některé kuchyňské rostliny. Parcela nacházející se vedle obsahuje už starý stinný 
lipový les, ve kterém dříve bylo několik, nyní ale je už jen jedna jediná obyčejná lavice 
s opěradly, a jedna taková z přírodního dřeva; tamtéž se také na východním okraji 
lesa uprostřed a na rohu vedle cestičky nacházejí dvě skupiny květin. Vedle Bellarie 
na západní straně se nachází menší parcela z větší části porostlá travou, v jejímž středu 
se nachází okrouhlé velké květinové tablo a vedle dvě skupiny květin, a tato parcela je 
napříč proťata dvěma úzkými vycházkovými cestami. Na tuto rovněž jednou vycházko-
vou cestou rozdělenou parcelu navazuje mnohem větší osázená lesní školka – kde kdysi 
bylo oblíbené bludiště; ze tří stran obehnaná vysokými mladými špalírovými stromy 
a také keři, a východní stranou hraničí s už dříve zmíněným starým (leso)parkem.“174 
Poslední dva boskety před zámeckým rybníkem inventář označuje za les. Z uvedeného 
popisu zámecké zahrady je zřejmé přetrvávání staré empírové úpravy zahrady. Do do-

174 Tamtéž, s. 26 – 36. 
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bového kontextu druhé poloviny 19. století zapadá i záliba ve sbírkách květin. V krum-
lovských zahradách tak byl soustřeďován především sortiment růží a fuchsií. Úsporná 
opatření během sedmdesátých až devadesátých let 19. století v podstatě pozastavila 
další vývoj zámecké zahrady. 

Vliv historismu se v podobě zahrady ve větší míře projevil až za vlády knížete 
Adolfa Josefa ze Schwarzenbergu (vládl v letech 1888–1914) v detailu úprav zahrad-
ních staveb175 a především v úpravě květinových parterů. Z dobových fotografií jsou 
doloženy pečlivě upravené (a každoročně obměňované) ornamentální květinové 
záhony na parteru před letohrádkem Bellaria a historizující úprava velkého rozá-
ria s květinovými záhony nad kaskádovou fontánou. 176 Sadba pro ornamentální 
květinové záhony se pěstovala v nedaleké kuchyňské zahradě. V roce 1911 navštívil 
krumlovskou zahradu významný představitel Rakouské dendrologické společnosti 
a zahradní architekt Camillo Schneider. Popsal ji v třetím z řady sešitů, věnovaných 
nejvýznamnějším parkům v tehdejším Rakousku-Uhersku.177 Obšírně se věnoval his-
torii zahrady, jejímu tehdejšímu stavu a vyjádřil i dojmy, jež v něm návštěva zahrady 

175 Např. v detailech konstrukce zábradlí nového schodiště hudebního pavilonu bylo užito gotizující-
ho tvarosloví.

176 Stav zahrady v devadesátých letech 19. století dokládají jednotlivé mapové listy Regulačního plánu 
města, vypracovaného Antonem Nenningem v letech 1894–1896 (Státní okresní archiv v Českém 
Krumlově, .............).

177 Camillo Karl Schneider, Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns in Wort und Bild, Heft 3 1911: 
Die fürstl. Schwarzenbergschen Gartenanlagen in Wien und Böhmen. Der Hofgarten in Krumau, 
Vídeň 1911.
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vyvolala. Zaujaly ho krásné staré stromy rámující kaskádovou fontánu a květinové 
záhony lemující zahradní cesty. Zaznamenal rozdíl mezi velmi jednoduchou úpra-
vou parteru pod fontánou a naopak bohatými ornamentálními květinovými záhony 
(„die Blumenbeete und Gruppen“) na parteru před letohrádkem Bellaria. Všiml si, 
že zadní partie zaujímaly jen travnaté plochy osázené stromy a keři. V závěru úvahy 
neopomněl uvést soupis pozoruhodných starých stromů včetně jejich výšky a prů-
měru kmene. Řada zmíněných sešitů, jež vycházela mezi lety 1909–1911, měla sloužit 
kromě osvěty také jako průvodce pro návštěvníky těchto zahrad. Poslání popularizo-
vat zahrady byl přizpůsoben i způsob výkladu. Ten vycházel vstříc dobovému zájmu 
o historii, exotické dřeviny a obecnému estetickému cítění.

V druhé polovině 19. století vznikla dodnes zčásti dochovaná zahradní úprava 
na prvním zámeckém nádvoří. Podél příjezdové cesty od tzv. Červené brány ke starému 
purkrabství byla nasázena alej jírovců a v prostoru okolo staré kašny byl založen malý 
parčík, osázený stromy a keři a ohraničený plaňkovým plotem. Před kočárovnami bylo 
založeno lipové stromořadí. Zahradní úprava druhého nádvoří sestávala ze solitérních 
lip vysazených před strážnicí schwarzenberské gardy a u vstupu na jižní zámecké terasy. 
Páté zámecké nádvoří náročnější úpravu postrádalo a v travnaté ploše před zámeckým 
divadlem byly vysázeny ovocné stromy. 

Soukromé měšťanské zahrady
V druhé polovině 19. století dochází ke změně využití části původně orné půdy na za-
hrady. Týkalo se to hůře přístupných a malých polí na vltavských svazích. Tak vznikly 
mimo jiné zahrady označované jako Amerika na svazích u domu Horní Brána č. p. 14. 
Podobu některých soukromých zahrad z této doby můžeme poznat na soudobých foto-
grafiích. V dobových krumlovských zahradách se často opakuje již z dřívějšího období 
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známý motiv přízedních laťových treláží, určených k pěstování vinné révy. Řada zahrad 
byla vybavena zahradními domky, většinou dřevěnými stavbami jednoduchých forem 
s minimalizovaným architektonickým výrazem.178 Jen ojediněle se do současnosti za-
chovaly dřevěné zahradní besídky, a tak máme jen kusé informace o jejich výskytu.179

Stará terasová zahrada se zahradním domkem Plešivec č. p. 343 se na dobových fo-
tografiích představuje jako typická krumlovská zahrada na úzkých terasách s výsadba-
mi ovocných stromů a trelážemi s vinnou révou. V nejbližším okolí zahradního domku 
se nacházely okrasné keře a záhony květin. Zahrada se stala známou díky pobytu malí-
ře Egona Schieleho v roce 1911.180

178 Modelový příklad tohoto jednoduchého typu zahradních domků představuje objekt na zahradní 
terase pod jihovýchodním nárožím hotelu Růže.

179 Bohatě řezbovaná zahradní besídka vznikla v souvislosti s dostavbou uličního křídla domu 
Kájovská č. p. 56 roku 1881.

180 V dopise ze začátku dubna roku 1911 píše Egon Schiele nadšeně o domku na terasách a o tuli-
pánové zahradě. Domek byl v té době pro něj upravován malíři a truhláři a zařizován nábytkem. 
Egon Schiele ho díky jeho majiteli Maxu Tschunkovi obýval bezplatně až do konce července téhož 
roku. Měl pronajatu také polovinu spodní zahrady pro pěstování květin, in: Franz E. Wischin, 
Die Stadt am blauen Fluss – Egon Schiele und Krumau, Wien 1994, s. 65.
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V řadě krumlovských měšťanských zahrad druhé poloviny 19. století lze vysledo-
vat vliv historismu, formujícího především pravidelné členění plochy zahrady křížem 
cest, akcentovaných kruhovým záhonem nebo malou fontánkou. Zástupcem tohoto 
typu byla například zahrada u domu Latrán č. p. 147. Další zahrady obdobného řešení 
dokládají plánové listy regulačního plánu z let 1892–1896, především ve staré zástavbě 
Horního a Dolního Plešivce.

V případě zahrad u fotografického ateliéru firmy Josef Seidel (Linecká 272) plány 
a dobové fotografie podrobně dokládají jejich postupný vývoj. Původní úzká parcela 
zahrady s ovocným sadem byla rozdělena na dvě části vložením původně dřevěného 
objektu ateliéru a obytného domu (Linecká č. p. 260) v novorenesančním tvaroslo-
ví. Odsazením ateliéru z uliční čáry staré zástavby až do poloviny hloubky zahrady181 
vznikla možnost založit okrasnou reprezentační zahradu, určenou pro klienty fotoate-
liéru. Za domem vznikla soukromá zahrada pro majitele firmy a jeho rodinu. Úprava 
okrasné zahrady prozrazuje vliv pozdních krajinářských zahrad, vyjádřený volným 
rozvržením travnatých ploch, vedením zahradních cest v křivkách i v zahradnickém 
detailu květinových záhonů, doplněných stromkovými růžemi. Třebaže to byla zahrada 
malá výměrou, představovala jednu z nejhodnotnějších zahradních kreací období pře-
lomu 19. a 20. století ve městě. Roku 1905 byl zbořen starý ateliér a postaven nový dům 
s ateliérem ve stylu regionalismu. Koncept starší zahradní úpravy byl však respektován. 

181 Projekt zpracoval v roce 1884 stavitel Jan Štěrbík, v té době činný i na stavebních úpravách 
v areálu zámku.
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V šablonové výmalbě místností ateliéru a bytu majitele se uplatnily půvabné secesní 
rostlinné motivy, jež interiér domu esteticky propojovaly se zahradami. 

Na Dolním Plešivci v těsné blízkosti administrativní budovy firmy Ignaz Spiro 
und Söhne byla v letech 1907–1908 postavena vila ředitele papírny dr. Otto Schwarze 
(Pod Kaštany č. 279). Autorem projektu byl pražský architekt Victor Kafka, jenž v zá-
kladní koncepci novobarokní vily uplatnil i motivy vídeňské moderny a regionální 
architektury.182 V přízemním pásu průčelí vily autor citoval místní krumlovskou vari-
antu rastru laťových treláží s pnoucími rostlinami. Zahradní mobiliář byl zpracován 
ve stylu vídeňské moderny. Volně utvářená zahradní úprava navazovala v interiéru 
na zimní zahradu.

Příkladem secesní měšťanské vily183 relativně uměřeného výrazu je vila Romana 
(Kaplická č. p. 157), postavená městským stavitelem Karlem Nowačkem roku 1907. Plány 
stavby obsahují i návrh dispozice zahrady nepříliš invenčního formálního řešení.

Závěr

Zásadní společenské změny po vysídlení německého obyvatelstva a roce 1948 spolu 
s pozdější rozsáhlou urbanizací krumlovských předměstí způsobily podstatné změny 
v obrazu města a ve struktuře městské krajiny. Ve vývoji městské zeleně se projevova-
la dlouhodobá tendence pustnutí zahrad a vyhasínání zahradnické činnosti v městě. 
Degradací byly nejvíce ohroženy terasové zahrady na svazích říčního údolí Vltavy. Po-
válečná obnova města si vyžádala rozsáhlou bytovou výstavbu na krumlovských před-
městích a vyřešení neúnosné dopravní situace ve městě. Z několika variant nové prů-
jezdné komunikace byl v letech 1959–1968 realizován projekt tzv. východní obvodové 
komunikace, využívající základní myšlenky studie z roku 1939. „Je nutno konstatovat, 
že tato pro další rozvoj města zcela zásadní stavební akce byla zároveň přes volbu cit-
livější varianty k historickému jádru spojena s výrazným ochuzením města o původní 
historickou předměstskou zástavbu na Špičáku, dolním Plešivci, Horní Bráně.“184 Spolu 
s bořenými domy zanikly rovněž jejich zahrady.185 

Přes všechny uvedené změny je autenticita historického města a městské krajiny 
dosud mimořádná. Spolu s dramatickou konfigurací terénu a přírodním rámcem to 
byly v roce 1992 hlavní důvody zápisu historického jádra města Český Krumlov do Se-
znamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Deklarovaný požadavek 
ochrany autenticity historického jádra a panoramatu památky před vlivem rozrůstající-
ho se města ukládá i ochranu autenticity historických zahrad, parků a krajiny na území 
památky UNESCO.

182 E. Erbanová – M. Šilhan – R. Švácha, Slavné vily Jihočeského kraje, s. 75.
183 Vliv secese na stavební produkci v Českém Krumlově byl pouze marginální.
184 J. Bloch, Vývoj fasád měšťanských objektů v Českém Krumlově, s. 32–33.
185 Zásahy do staré zástavby krumlovských předměstí (mimo jiné i zánik Prelátské zahrady) zachytil 

na svých fotografiích Josef Prokopec (J. Prokopec – M. Nováková, Český Krumlov. Proměny, 
Český Krumlov 2009.


