
místnosti se nacházela i v˘stava novovûk˘ch nálezÛ

z obnovy Zahrad pod PraÏsk˘m hradem. I pfiesto, Ïe

nálezy byly kvÛli nevhodnému památkáfiskému pfiístu-

pu bûhem v˘zkumu bez archeologického kontextu, by-

la tato sbírka zpracována a v˘sledky prezentovány ve

tfiech vitrínách. V první z nich mohli náv‰tûvníci vidût

zahradní keramiku, ve druhé byly porcelánové nálezy

(d˘mky, konvice atd.) a sklenûné pfiedmûty (pivní lá-

hev, lékovky) a ve tfietí byly umístûny zdobené kachle

a kuchyÀská keramika. 

KaÏdou druhou hodinu zaãínala komentovaná pro-

hlídka historick˘ch sklepÛ, pfii které byl náv‰tûvníkÛm

nastínûn jejich stavebnûhistorick˘ v˘voj. V druhé ãásti

na ni navazovala komentovaná prohlídka novovûk˘ch

nálezÛ. 

Náv‰tûvnost celé akce byla podmínûna spoluprací

nûkolika institucí a stejnû jako v minul˘ch letech i le-

tos dorazilo více neÏ tisíc náv‰tûvníkÛ.

Stanislava KUâOVÁ, Jan PA¤EZ
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V leto‰ním roce slaví âeská republika nûkolik kula-

t˘ch v˘roãí, zejména pak sté v˘roãí od vzniku âesko-

slovenska, k jehoÏ oslavám se pfiipojil i Národní pa-

mátkov˘ ústav. Jednou z mnoha akcí pofiádan˘ch

Národním památkov˘m ústavem k tomuto jubileu byl

také leto‰ní sedm˘ roãník tradiãního odborného semi-

náfie Památky zahradního umûní, jejich historie a sou-

ãasnost, kter˘ se uskuteãnil v Metodickém centru

moderní architektury v Brnû 12. ãervence 2018. V˘ro-

ãí vzniku âeskoslovenska ovlivnilo také leto‰ní zamû-

fiení semináfie, kter˘ byl vûnován prvorepublikovému

zahradnímu umûní. 

V úvodu setkání pozdravil pfiítomné fieditel brnûn-

ské poboãky Národního památkového ústavu Zdenûk

Vácha. Na nûj s proslovem navázal státní tajemník mi-

nisterstva kultury a vládní zmocnûnec pro koordinaci

projektu „Spoleãné století“ Zdenûk Novák. Garant

setkání Roman Zámeãník pfiiblíÏil zamûfiení semináfie

a pfiednesl úvodní referát na téma Zahradnû-architek-

tonická tvorba ve sluÏbách první republiky,
1

ve kterém

upozornil na aktivity prvorepublikov˘ch zahradních ar-

chitektÛ související se vznikem âSR a s následn˘mi

oslavami v˘roãí republiky. Dotkl se takov˘ch objektÛ

tehdej‰í tvorby, jak˘mi jsou napfi. úpravy zahrad na

PraÏském hradu nebo úprava zahrady Edvarda Bene‰e

v Sezimovû Ústí, jeÏ si dnes bûÏnû spojujeme se Ïivo-

tem osobností, které se zaslouÏily o vznik âeskoslo-

venska a které jsou spojovány s vrcholn˘m obdobím

dûjin na‰í republiky. 

V hlavním programu vystoupil Zdenûk Novák z mi-

nisterstva kultury s pfiíspûvkem Zahrady první republi-

ky v historickém kontextu, ve kterém na‰e prvorepub-

likové zahrady a parky zasadil do souvislostí v˘voje

svûtov˘ch dûjin zahradního umûní. Na nûj navázala

·árka Steinová z Národního archivu a pojednala o zají-

mavostech z profesního, studijního a osobního Ïivota

zahradních architektÛ Josefa Minibergra (1878–1955)

a Josefa Kumpána (1885–1961). Îivotu a dílu zahrad-

ního architekta Josefa VaÀka (1886–1968) se vûnova-

la historiãka zahradní architektury Stanislava Otoman-

ská, která rovnûÏ pfiedstavila novû vydanou knihu

o této v˘znamné osobnosti oboru. Dopolední blok uza-

vfiel Pavel ·imek, zahradní architekt a vysoko‰kolsk˘

pedagog ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

v Brnû, s pfiíspûvkem o uplatnûní digitálních technolo-

gií v propagaci nejenom prvorepublikov˘ch památek

zahradního umûní, a to prostfiednictvím webov˘ch apli-

kací www.zahradweb.cz, www.vir tualnipruhonice.cz,

www.zelenesite.cz a www.taxonweb.cz.

Zahradní architekt Martin Kováfi z ateliéru Florart

se vûnoval realizované obnovû Jubilejního parku ve

Znojmû, kter˘ byl zaloÏen pfied devadesáti lety k desá-

tému v˘roãí vyhlá‰ení âeskoslovenska. O obnovách ze-

jména bylinn˘ch spoleãenstev v prvorepublikov˘ch za-

hradách ve vztahu k jejich konzervaci podrobnû

pojednal zahradní architekt Ondfiej Fous ze Zámeckého

zahradnictví Ctûnice. Zahradní architektky Jana Py‰ko-

vá a Tereza Vlasáková seznámily pfiítomné s probíhající

obnovou prvorepublikové zahrady spisovatele Franti‰-

ka Langera v Praze. Hlavní program semináfie uzavfiel

Roman Zámeãník s pfiíspûvkem Prvorepublikové pa-

mátky zahradního umûní v Jihomoravském kraji.

Zdenûk Novák pak celé setkání zhodnotil následov-

nû: „Potû‰ilo mne, Ïe pfiipomínka 100. v˘roãí vyhlá‰e-

ní samostatného státu na‰la cestu i k odborné vefiej-

nosti a tématu tak vysoce specializovanému, jako 

je péãe o památky zahradního umûní z období první

republiky. Vilové zahrady patfií z hlediska uchování

a prezentace hodnot k nejsloÏitûj‰ím památkám, ne-

boÈ se v nich na malé plo‰e koncentruje velké mnoÏ-

ství rozmanit˘ch souãástí, od efemerních kvûtin pfies

dlouhodobû neudrÏované porosty stromÛ aÏ po tech-

nická zafiízení bazénÛ a tenisov˘ch kurtÛ, drobnou ar-

chitekturu a v˘tvarné umûní. To klade na památkovou

péãi o nû mimofiádnû vysoké nároky. Jsem pfiesvûd-

ãen, Ïe semináfi byl z tohoto hlediska úãeln˘, navíc pfii-

spûl k roz‰ífiení poznání o slavné dobû první republiky

a kulturním bohatství, jeÏ po sobû v tomto segmentu

kulturního dûdictví zanechala.“

Po skonãení pfiedná‰ek se jiÏ hosté odebrali do za-

hrady a vily Stiassni ke komentovan˘m prohlídkám.

V zahradû vily se mûli moÏnost osobnû pozdravit a po-

hovofiit s Marií Strakovou (1925), dcerou nûkdej‰ího

vrchního zahradníka rodiny Stiassni Antonína Frömla

(1887–1943) a ãestnou pfiedsedkyní spolku Pfiátelé

vily Stiassni. Marie Straková následnû odhalila a pfied-

stavila novû nalezené fotografie vztahující se k Ïivotu

jejího otce.

Celodenního semináfie se zúãastnilo ‰edesát hostÛ

nejenom z rÛzn˘ch pracovi‰È Národního památkového

ústavu, pfiítomni byli také zástupci v˘konn˘ch orgánÛ

státní památkové péãe, muzeí a univerzit, ale také

soukrom˘ch ateliérÛ ãi sdruÏení.

O organizaci semináfie se postaral Roman Zámeã-

ník, specialista na památky zahradního umûní a kultur-

ní krajinu a referent památek s mezinárodním statu-

sem z brnûnského pracovi‰tû Národního památkového

ústavu. 

Na vidûnou v zahradû vily Stiassni pfii osmém roãní-

ku semináfie se tû‰í

Roman ZÁMEâNÍK 
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Obr. Brno, sala terrena vily Stiassni. Rozprava s Marií

Strakovou, dcerou vrchního zahradníka rodiny Stiassni

Antonína Frömla, pfii odhalení historick˘ch fotografií

u pfiíleÏitosti konání semináfie. Foto: Zdenûk Musil, 2018.

� Poznámky

1 V rámci oslav stého v˘roãí zaloÏení âeskoslovenské re-

publiky si Národní památkov˘ ústav urãil jako své hlavní

téma Architekturu ve sluÏbách první republiky.




