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Letní ‰kola Attingham
Putování a objevování anglick˘ch historick˘ch zahrad
a parkÛ
Inka TRUXOVÁ

1

V rámci programu Attinghamské letní ‰koly se
mi podaﬁilo uskuteãnit v roce 2006 bûhem tﬁí ná-

2

v˘voj zÛstal po staletí pﬁirozen˘ a kontinuální, byla pro mne velmi cenná.

roãn˘ch t˘dnÛ cesty za bliÏ‰ím poznáním asi tﬁí desítek historick˘ch objektÛ na rozsáhlém území

Z objektÛ a jejich areálÛ studovan˘ch v první

Anglie. ProtoÏe není zdaleka moÏné popsat v‰ech-

ãásti anglického pobytu v Sussexu bych ráda vy-

na zkoumaná místa a areály, vybírám pouze nûkte-

zdvihla Petworth Park, reprezentující The National

ré jejich zástupce. Princip studijního tﬁít˘denního

Trust, jenÏ od roku 1947 spravuje toto rozsáhlé

pobytu je kaÏdoroãnû obdobn˘. Jeho frekventanty

území. Park má rozlohu 280 ha a je unikátním pﬁí-

se stávají odborníci pﬁeváÏnû z USA a doplÀují je

kladem v˘bornû zachované anglické krajináﬁské

Evropané, celkem se jedná asi o ãtyﬁicet pût lidí

úpravy navrÏené slavn˘m pﬁedstavitelem své do-

rÛzn˘ch profesí, jimÏ není oblast historick˘ch bu-

by, Lancelotem „Capability“ Brownem. Dne‰ní

all photos is Inka Truxová.

dov a jejich areálÛ neznámá. Program je nejen

management mnohdy jen stûÏí balancuje mezi po-

Obr. 1. Flintham Hall, kresba stavu v roce 1852 se stav-

naplnûn˘ náv‰tûvami vlastních objektÛ, které

tﬁebami údrÏby historického parku (jenÏ je zde

bou skleníku, po úpravách. / Flintham Hall, a drawing

jsou vût‰inou detailnû zkoumány, ale obohacují

i souãástí krajiny), ochranou pﬁírody, nezbytností

depicting the condition as of 1852 with the construction of

jej i tematicky zamûﬁené pﬁedná‰ky trvající mnoh-

vyrovnaného chodu hospodáﬁství na pozemcích

the glasshouse, after reconstructions.

dy aÏ do pozdních hodin.

areálu a zabezpeãením pro tisíce zdej‰ích ná-

Obr. 2. Flintham Hall, dne‰ní stav prÛãelí domu vãetnû

Tvorba zahrad a parkÛ byla i na na‰em území

v‰tûvníkÛ. Místo bylo kultivováno jiÏ od 12. stole-

skleníku (vpravo). / Flintham Hall, contemporary condition

formována anglick˘mi vlivy. Dﬁíve slavné, zejména

tí a postupnû zde vznikala pravidelná zahrada,

of the facade, including the glasshouse (on the right).

zámecké zahrady a parky vykazují v dne‰ní dobû

ovocn˘ sad, plochy na bowling, vycházkové pû‰í

Obr. 3. Flintham hall, hlavní pohledová osa od vchodu

mnoho problémÛ (kompoziãních, materiálov˘ch

trasy, rybníky, stáje a obora pro zvûﬁ. Nejzajíma-

domu pﬁes pﬁíkop ha-ha do volné krajiny. / Flintham hall,

a funkãních), které je tﬁeba v rámci jejich obnovy

vûj‰í úpravu pozemkÛ v‰ak vytvoﬁil aÏ Lancelot

the main view axis from the entrance via the ha-ha moat

ﬁe‰it, proto bylo dÛleÏité získání zahraniãních, jiÏ

„Capability“ Brown, kter˘ sem pﬁi‰el na pozvání

towards the open landscape.

osvûdãen˘ch zku‰eností. PﬁíleÏitost bliÏ‰ího po-

II. hrabûte z Egremontu a pracoval zde v letech

znání anglick˘ch historick˘ch parkÛ a zahrad, kte-

1751–1764. Brownov˘m nejvût‰ím pﬁínosem pro

ré mají ve vût‰inû pﬁípadÛ to velké ‰tûstí, Ïe jejich

kompozici parku bylo vytvoﬁení serpentinové po-

3

Autorkou v‰ech fotografií je Inka Truxová. / The author of
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doby jezera, jeÏ vzniklo pﬁehrazením nûkolika

PﬁestoÏe v souãasnosti jednu ãást rodinného

a od roku 1980 je rozvíjí dal‰í Ameriãan – Randal

men‰ích rybníkÛ a dodnes je napájeno pÛvodním

sídla ob˘vají potomci pÛvodních majitelÛ (lord

Anderson. Tato drobná zahrada byla krásn˘m pﬁí-

systémem, tedy více neÏ kilometr dlouh˘m vyzdû-

a lady Egremontovi), byl v nedávné dobû The Na-

kladem, Ïe lze vÏdy najít a vhodnû skloubit pÛ-

n˘m podzemním kanálem, do nûhoÏ se sbírá vo-

tional Trust poÏádán o umoÏnûní vybudování no-

vodní s moderním a dobﬁe zvolen˘mi sesadbami

da z okolní kopcovité krajiny v západní ãásti par-

vé privátní zahrady v tûsném sousedství domu.

a jednotliv˘mi druhy rostlin zvládnout i nároãnûj‰í

ku. Toto velkolepé dílo je nejvhodnûj‰í obdivovat

Po ﬁadû diskusí byl zámûr povolen, dokonce se

údrÏbu v malém obsazení.

z vrcholov˘ch par tií nad vymodelovanou pﬁehra-

jedno z oken stalo dveﬁmi a vznikla nová, leã

dou, odkud vyniká jak velikost vodní plochy, tak

stﬁídmá úprava, respektující charakter okolí. Pﬁes

Dal‰í zastavení je vûnováno opût areálu spravo-

její zvlnûn˘ tvar. K tomu bylo zapotﬁebí pﬁesunu

poãáteãní nedÛvûru k tomuto novému pﬁídavku

vanému The National Trust – velkolepé Keddles-

47 000 tun zemû a 17 000 tun jílu k utûsnûní dna

21. století jsem po prÛzkumu nov˘ch kompoziã-

ton Hall v hrabství Derbyshire –, jedné z nejranûj-

jezera. Kolem se rozkládají terénní modelace par-

ních dosadeb byla nucena pﬁiznat, Ïe se jedná

‰ích a nejlep‰ích prací architekta Roberta Adama

ku, kde se jakoby náhodnû objevují tzv. clumps –

o citliv˘ zásah, jenÏ nebude v rámci celku témûﬁ

v 18. století. Adam tvoﬁil v tehdy tolik obdivova-

komponované skupiny stromÛ ãi keﬁÛ – a tato

vnímán a mÛÏe slouÏit jako vhodn˘ pﬁíklad, jak vy-

ném a napodobovaném palladiánském stylu. Rodi-

scenerie rámuje ty nejúÏasnûj‰í pohledy na rodin-

hovût potﬁebám souãasnosti a nepo‰kodit auten-

na CurzonÛ vlastní zdej‰í pÛdu od dob NormanÛ,

né sídlo s dlouhou frontou západní fasády. Dnes

ticitu místa. I kdyÏ byla pﬁeváÏná ãást parku v roce

pro dne‰ní podobu domu byl v‰ak nejdÛleÏitûj‰í sir

stále je‰tû najdeme v bezprostﬁedním okolí do-

1987 silnû po‰kozena vichﬁicí, daﬁí se provádût

Nathaniel Curzon (1726–1804), I. lord Scarsdale,

mu zbytky pravidelnû ﬁe‰ené úpravy (jednalo se

systematickou obnovu klíãov˘ch skupin dﬁevin

kter ˘ panství zdûdil v roce 1758 a o rok pozdûji

o barokní úpravu z pozdního 17. století s vyuÏitím

a dojem z pﬁírodnû krajináﬁské „brownovské“

zaãal pracovat s architektem Matthewem Bret-

rostlin holandské provenience), jejich pﬁeváÏná

kompozice tak zÛstává zachován.

tinghamem, jehoÏ poté doplnil James Paine. V ro-

ãást v‰ak zmizela pﬁi Brownov˘ch úpravách. Po-

ce 1758 byl CurzonÛm pﬁedstaven Robert Adam,

nechány ãi citlivû pﬁesázeny byly cenné a kompo-

Na cestû z jihu na sever do hrabství Derbyshi-

kter˘ zaujal sv˘mi návrhy ovlivnûn˘mi Palladiem

ziãnû zajímavé dﬁeviny, které Brown mistrnû vyuÏil

re a Nottinghamshire, kde probíhalo na‰e pozná-

a ﬁímsk˘mi inspiracemi. Od pﬁedchozích dvou ar-

v celém areálu a dodnes je lze obdivovat. Jedná

vání ve druhém t˘dnu Attinghamské letní ‰koly,

chitektÛ pﬁevzal hlavní návrhy, doplnil je vlastními

se zejména o duby, ka‰tanovníky, buky, javory a lí-

jsme mohli vidût malebnou opevnûnou stavbu –

a rozvinul k dokonalosti.

py. Pravidelná a pﬁírodnû krajináﬁská ãást jsou od-

Broughton Castle v hrabství Oxfordshire, kter˘ je

U stavby Keddleston Hall najdeme mnoho po-

dûleny mohutn˘m pﬁíkopem ha-ha a místy i ozdob-

po staletí domovem lorda a lady Saye and Sele.

dobností s nedalek˘m slavn˘m zámkem rodiny

n˘m oplocením. Tento pﬁedûl, nutn˘ k zamezení

Tento areál jsem vybrala jako ukázku pﬁíkladné

CavendishÛ v Chatswor thu. Stavba Keddleston

pﬁístupu zvûﬁe do bezprostﬁedního okolí domu,

obnovy zahrady u tradiãního zámeãku pÛvodnû ze

Hall reprezentovala rivalství mezi Toryi a Whigy,

v‰ak není z dálkov˘ch pohledÛ vÛbec vnímateln˘.

14. století, pﬁestavûného v 16. století, jenÏ si za-

tedy konzervativci a liberály. DÛm byl dokonãen

Rozsáhlé (nûkolik tisíc kusÛ) stádo daÀkÛ je uÏ

choval po v‰ech stránkách svÛj tajemn˘ v˘raz

roku 1765, vÏdy byl povaÏován za v˘jimeãn˘ a od

po staletí kompoziãním oÏivením dokonale zvlád-

a pro romantick˘ vzhled je také oblíben filmaﬁi.

poãátku v nûm náv‰tûvníci byli správcem domu

nut˘ch úprav, které jsou naprosto uãebnicov˘m

Interiér y skr ˘vají mnohé skvosty, napﬁíklad uni-

provázeni. Vstupní a zároveÀ centrální ãást –

pﬁíkladem Brownovy práce se v‰emi drobn˘mi

kátní domácí kapli, jeÏ je jednou z nejlépe docho-

mramorová hala – byla vÏdy chápána jako

hájky stromÛ rozeset˘mi po vrcholcích terénních

van˘ch v zemi, s originálním kamenn˘m oltáﬁem.

„chrám umûní“ a rodina nikdy nebydlela v celém

vln, doplnûn˘ch promodelovan˘mi pásy dﬁevin

Zámeãek je oddûlen od okolní venkovské pﬁí-

domû, urãeném pﬁedev‰ím k reprezentaci, ale

bravurnû kryjícími kilometry ohradních zdí tak, Ïe

rody vodním pﬁíkopem a na jeho jiÏní stranû na-

pouze v severov˘chodním kﬁídle. Architekt Adam

se park stává souãástí okolní pﬁírody. Pﬁi studiu

jdeme zahradu obehnanou vysokou kamennou

navrhl nejen vlastní stavbu domu vãetnû interié-

plánov˘ch podkladÛ lze velmi dobﬁe porovnat, co

zdí, která je ãlenûna do jednotliv˘ch „zelen˘ch

ru, ale také ve‰kerou drobnou architekturu v ce-

v‰e se podaﬁilo Brownovi realizovat. Byla toho

pokojÛ“ s pravideln˘mi tvary ornamentÛ. Ze zele-

lém areálu, a to do nejmen‰ích detailÛ, na které

vût‰ina a jako obvykle dokázal ãásti pÛvodních

n˘ch stﬁíhan˘ch plÛtkÛ se pﬁelévají barvy boha-

bedlivû dohlíÏel. Díky nûmu mohl vzniknout mist-

dispozic vãetnû staveb zcela „smést“ z map

t˘ch sesadeb kvûtin. Zahradní úpravy v podobû

rovsk˘ klenot architektury 18. století. Vzhledem

a nahradit je nov˘m, elegantním ﬁe‰ením.

modernûj‰ích záhonÛ po obnovû ze 70. let

k nedostatku finanãních prostﬁedkÛ následovní-

Takto zaloÏená kompoziãní úprava byla násled-

20. století se v‰ak jakoby rozlévají za zdi, kde

kÛ I. lorda Scarsdala zÛstala stavba zachována

nû je‰tû doplnûna napﬁíklad za III. hrabûte z Egre-

zdobí a podtrhují idylickou stavbu. Ve‰keré práce

bez následn˘ch modernizací. Severní, vstupní

montu. V parku se objevily samostatnû stojící ka-

tady zvládne jeden zahradník (Chris Hopkins)

prÛãelí je i nadále nejgrandióznûj‰í palladiánskou

menné vázy urnovitého tvaru (17. století) a byla

s pomocí paní domu, a aãkoli je to star‰í dáma,

fasádou v Británii a centrální ãást jiÏní fasády se

postavena drobná stavba pro úschovu lodûk, od-

rádi vyhoví pﬁípadnému zájmu z ﬁad studentÛ, kte-

py‰ní inspirací v Konstantinovû ﬁímském oblou-

tud také slavn˘ malíﬁ J. M. W. Turner maloval nû-

ﬁí sem pﬁicházejí. Zajímavostí kolem zahrady je

ku. Zahrada domu je dodnes v˘hradnû privátním

kolik sv˘ch proslul˘ch obrazÛ. Jeho ateliér lze

hned nûkolik, vznikla v roce 1880 v místech b˘va-

územím rodiny a z její historie je nutné zmínit ná-

dnes v domû nav‰tívit. Majitelé areálu v 19. sto-

lé kuchynû ze 16. století. Záhony jsou plné velmi

sledující údaje: V období 1721–1726 tady za-

letí pﬁidali dal‰í zajímavou drobnou stavbu v po-

star ˘ch odrÛd rÛÏí, napﬁíklad Rosa „Heritage“,

mûstnával John Curzon královského zahradníka

dobû opevnûné vûÏe, jeÏ slouÏila pro vyhlídky

Rosa „Gruss an Achen“, Rosa „Felicia“ a mnoha

Charlese Bridgemana, kter ˘ vytvoﬁil velkolepou

a jako kompoziãní bod viditeln˘ z domu, respekti-

dal‰ích, to v‰e doplnûno rozliãn˘mi trvalkami

pravidelnou zahradu na jiÏní stranû domu, jeÏ

ve paláce. I dnes je moÏné ze v‰ech vyv˘‰en˘ch

a keﬁi. Souãasn˘ styl úpravy je zaloÏen na dopo-

v‰ak po ãtyﬁiceti letech vymizela. V souvislosti se

míst v parku plnû vychutnat ve‰keré v˘hledy po

ruãeních Ameriãana Lanninga Ropera (z roku

zahradou je zajímavé, Ïe Robert Adam byl pÛvod-

malebném kraji v okolí.

1970), v nichÏ pokraãoval zahradník Bert Dancer

nû povûﬁen obnovou zahrady a parku, a tak zalo-
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Obr. 4. Broughton Castle, geometrická úprava parteru
zahrady v prostoru b˘valé kuchynû. / Broughton Castle,
geometric arrangement of the parterre of the garden in the
space of the former kitchen..
Obr. 5. Broughton Castle, detail uspoﬁádání pravidelné
zahrady. / Broughton Castle, detail of the arrangement of
the symmetric garden.
Obr. 6. Broughton Castle, vodní pﬁíkop-souãást opevnûní
domu a scenérie okolní pﬁírody. / Broughton Castle, the
moat – a component of the fortification of the house and
the scenery of the surrounding landscape.

4

5

6

7

Obr. 7. Petworth House, pﬁíkop ha-ha, oddûlující pravidelnou ãást zahrady a pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park. / Petworth House, the ha-ha moat diving the symmetrically designed garden from the part arranged as a landscape.

Ïil okrasnou zahradu na jiÏní a západní stranû do-

daﬁilo jak vytvoﬁit vlastní stavbu domu, tak i for-

sy ve zv˘‰eném terénu aÏ k pﬁíkopu ha-ha. Z ces-

mu s rozsáhl˘m trávníkem a pﬁíkopem ha-ha

movat její okolí se v‰emi detaily. Hlavní vstup do

ty byly nádherné pohledy na dÛm, v nûkter ˘ch

(skryt˘m pﬁíkopem). V této dobû byla také zaloÏe-

parku je ze severov˘chodu a odtud jsou vedeny

místech také pﬁes jezera. Na trase leÏela i stav-

na dnes jiÏ neexistující kvûtinová ohrazená zahra-

i hlavní pohledové osy smûrem k domu. Mezi do-

ba poustevny z let 1761–1762 (dnes jiÏ v rui-

da na jiÏní stranû kostela. Architekt Adam vytvoﬁil

mem a parkem dodnes zaujme kované oplocení

nách). V parku byly vysazovány zajímavé rostliny

pro zahradu i ornamentální v˘zdobu. Prostor byl

s branami (autorem byl Benjamin Yates z Derby),

z lond˘nsk˘ch ‰kolek Jamese Scotta, bratra teh-

doplnûn o kopii medicejského lva na podstavci

které zabraÀovalo vstupu vysoké zvûﬁe na po-

dej‰ího zahradníka. Jednalo se zejména o labur-

a pozdûji i o neoklasicistní vázu urnovit˘ch tvarÛ

zemky u domu. Pohledy od severní fasády domu

na – ‰tûdﬁence, syringy – ‰eﬁíky, lonicery – zimo-

na poãest básníka 17. století Michaela Drytona.

byly koncipovány na sérii vodních ploch – jezer

lezy, jasmíny a v roce 1763 také rododendrony,

V roce 1775 vznikla hexagonální stavba letního

propojen˘ch kanálem –, které nahradily pÛvodní

které v té dobû byly v Británii jiÏ známé, ale roz‰í-

domku a v roce 1799 oranÏerie (dle návrhu ar-

Bridgemanovu pravidelnou zahradní úpravu. Hor-

ﬁeny byly aÏ ve viktoriánské dobû.

chitektova asistenta Georga Richardsona). Pro-

ní a Prostﬁední jezero jsou oddûlena mostem (au-

ÚdrÏba domu a pﬁedev‰ím pak rozsáhlého are-

stor zahrady se vyvíjel, leã rastr pravideln˘ch

torem je R. Adam), pod nímÏ padá velkolepá vod-

álu parku byla stále obtíÏnûj‰í a hrozil její kolaps.

úprav se stíral. V roce 1919 byly vedeny konzul-

ní kaskáda. Most sám o sobû vytvoﬁil v˘bornou

Záchrana pﬁi‰la v podobû finanãní podpor y

tace se slavnou dvojicí designerÛ Edwinem Luty-

pozorovací plochu pro vnímání severní vstupní fa-

13,5 milionu liber z National Heritage Memorial

ensem a Ger trudou Jekyll, k realizaci v‰ak pro

sády (inspirací pro most se stala obdobná stav-

Fund s moÏností vyuÏití pro renovaci stavby i ce-

vysokou cenu nedo‰lo. V letech 1922–1924 tak

ba Jamese Paineho z roku 1762 v Chatsworthu).

lého komplexu. Z ekonomick˘ch dÛvodÛ bylo ta-

byla oslovena pouze lokální zahradnická firma

Robert Adam byl i autorem dal‰ích drobn˘ch sta-

ké umoÏnûno vybudování golfového hﬁi‰tû v ãásti

William Barron and Son, která dala základ dne‰-

veb rozeset˘ch v areálu, jako je Rybáﬁsk˘ pavilon

parku (pﬁed severní fasádou v oblasti pÛvodní

ní úpravû a na pﬁání tehdej‰ího majitele z rodu

z let 1770–1772 vytvoﬁen˘ u Horního jezera pro

obor y). I kdyÏ se zdá b˘t pohyb hráãÛ neru‰iv˘

CurzonÛ mûla za úkol odstranûní aster. Ve 20. le-

lorda Curzona, aby mohl chytat r yby, chránûn

a bezprostﬁednû nezasahuje do okolí unikátní

tech 20. století tady také vznikla lodÏie, a to pﬁe-

pﬁed de‰tûm i sluncem (zachování bílé barvy kÛ-

stavby, náv‰tûvník golf vnímá jako urãité naru‰e-

stavbou z nûkdej‰ích hospodáﬁsk˘ch budov.

Ïe bylo v 18. století módou). V pﬁízemí stavby by-

ní pÛvodní autenticity jinak v˘bornû zachovaného

Pokud jde o park, byl naplnûn chlapeck˘ sen

la lázeÀ pro koupel a místo, odkud mohla vyjet

areálu. Od roku 1987 je Keddleston Hall v majet-

I. lorda ze Scarsdale, neboÈ byl vytvoﬁen idylick˘

loìka. Z roku 1759 pochází dal‰í stavba u Pro-

ku The National Trust, av‰ak potomci pÛvodních

vzhled parku z okolní pﬁírody, dnes vníman˘ jako

stﬁedního jezera – dÛm pro koupání –, kter˘ byl

majitelÛ zde v severov˘chodním kﬁídle stále Ïijí.

velmi pﬁirozen˘. Tato pﬁemûna se podaﬁila i pro-

jiÏ tehdy otevﬁen lidem pro lázeÀské vyuÏití. Okolí

to, Ïe byla odstûhována vesnice leÏící pﬁíli‰ blíz-

Keddlestone Hall mívalo mnoho náv‰tûvníkÛ

Náv‰tûva soukromého sídla Flintham Hall

ko domu. Opût i zde lze nalézt paralelu s blízk˘m

a pro tyto úãely navrhl R. Adam i hostinec v blíz-

v hrabství Nottinghamshire byla v˘jimeãná, jedná

Chatwortshem, kde Lancelot Brown obdobnû od-

kosti sídla. Architekt také koncipoval vycházkové

se o dÛm s neobvyklou pﬁístavbou, okrasnou zim-

stranil v‰e, co mu stálo v jeho kreativní cestû.

trasy parkem, zejména 3 míle (4,8 km) dlouhou

ní zahradou – skleníkem. Místo samo o sobû má

Unikátnost tkví v tom, Ïe se Robertu Adamovi po-

linii západnû od sídla s pokraãováním okruÏní tra-

dlouhou historii sahající do 12. století, coÏ je do-
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Obr. 8. Arley Hall, pohled z pravidelnû ﬁe‰ené ãásti zahrady do krajináﬁsky upraveného parku. / Arley Hall, view of
the park arranged by a landscape designer as seen from the
symmetrically designed part of the garden.
Obr. 9. Arley Hall, pravidelná letní úprava Fish Garden.
/ Arley Hall, regular summer modification of Fish Garden.
Obr. 10. Arley Hall, dlouh˘ trvalkov˘ záhon, ústﬁední
motiv pravidelné ãásti zahrad / Arley Hall, long perennial
flowerbed, central motif of the symmetric part of the gardens.
8

9

Obr. 11. Kedlestone Hall, Rybáﬁsk˘ pavilón u Horního jezera v parku. / Kedlestone Hall, Fish Pavilion at the Upper Lake in the park.

10

11

dnes patrné pﬁedev‰ím ve sklepní ãásti. V ﬁadû

s motivy hadÛ, lastur a kvûtin, jeÏ vévodí centrální-

vztah k jeho budování; v souãasnosti zde sídlí ro-

rÛzn˘ch majitelÛ a pﬁestaveb domu je dÛleÏit˘ rok

mu prostoru, slouÏila pﬁedev‰ím pro pﬁechovávání

dina vikomta Ashbrooka. Z ikonografick˘ch pod-

1797, kdy za Thomase Thorotona vznikla nová

palem a dodnes je plná zajímav˘ch rostlin zavû‰e-

kladÛ lze vyãíst, Ïe základní rozvrh zahrad ãlenû-

zásadnûj‰í podoba stavby se ‰tuky, jeho syn v ro-

n˘ch v kovov˘ch, jakoby krajkov˘ch ko‰íãcích.

n˘ch zdmi a vzrostl˘mi zelen˘mi stûnami dﬁevin,

ce 1820 pozval L. Wyatta, kter˘ dÛm je‰tû roz‰í-

Stavba domu se skleníkem je citlivû zasazena

jeÏ posléze plynule pﬁecházejí do volné pastvina-

ﬁil, a tato podoba se zachovala dodnes. V˘znamná

do okolní bukolické pﬁírody, od níÏ je terasa s do-

té krajiny, se pﬁíli‰ nemûnil. To se v‰ak nedá ﬁíci

v‰ak byla spolupráce s architektem Thomasem

mem a okrasn˘mi záhony oddûlena jen neznatel-

o rozsáhlé stavbû domu, jehoÏ dne‰ní podoba

Chamberesem Hinem, jenÏ byl autorem originál-

n˘m pﬁíkopem ha-ha, a tak opût hlavní pohledov˘

dle návrhu architekta Georga Lathama, pocháze-

ního schématu zachování pÛvodního domu a jeho

vjem smûrem od domu do volné krajiny zÛstává

jící z období let 1832–1845, je provedena z ãer-

„uzavﬁení“ do nové stavby v italském slohu (ob-

plnû zachován, nic jej neru‰í a drobná stáda krav

veného, tzv. hollingtonského kamene, doplnûného

doba rezidence královny Viktorie Osborne House

jen dotváﬁejí jeho idyliãnost. Stranou od domu,

ãerven˘mi cihlami, coÏ dává domu nezamûniteln˘

na ostrovû Wight), ale také obohacení o dal‰í

hned vedle nenápadné vstupní cesty, zÛstává

v˘raz. V roce 1968 byla kvÛli úsporám ãást domu

ãásti s vyuÏitím pro hospodáﬁské funkce a dále

zprvu skr yta za zdí uÏitková zahrada doplnûná

(asi 70 pokojÛ – kﬁídlo zamûstnancÛ) zboﬁena,

o neobvyklou zimní zahradu-skleník, vytvoﬁenou

drobn˘m sadem se skleníkem a oÏivená ‰irokou

ãímÏ byla váÏnû poru‰ena integrita celé stavby.

podle vzoru Crystal Palace (od Josepha Paxtona)

barevnou ‰kálou kvûtinov˘ch záhonÛ.

V roce 1987 se proto rodina rozhodla pro znovu-

v Lond˘nû. Zamûstnáním T. Ch. Hineho, jenÏ do-

Tento krásn˘ komplex je dnes velmi dobﬁe ob-

dal Flintham Hallu v té dobû velmi módní podobu

hospodaﬁován a spolu s krajinou, jeÏ je jeho sou-

doplnûnou o skleník, kter˘ se ve své pÛvodní tva-

ãástí, mÛÏe b˘t právem naz˘ván „nottinhgamskou

Jak jiÏ bylo uvedeno, zahrady se na panství ko-

rové podobû zachoval aÏ do souãasnosti, získali

p˘chou“ a slouÏit jako pﬁíklad domu ve viktorián-

lem domu rozkládaly po staletí. Dochovan˘ plán

v‰ichni majitelé usedlosti unikátní „‰perk“, kter˘

ském slohu v drÏení pÛvodní rodiny. Je dobﬁe, Ïe

z roku 1744 velmi dobﬁe ukazuje jejich kompoziã-

si zaslouÏí speciální obdiv i péãi. Nikdo by totiÏ

se podaﬁilo udrÏet jeho celistvost, a to i pﬁes ne-

ní ãlenûní, kde lze rozpoznat záhony se sloÏit˘mi

neãekal daleko od Lond˘na tvarovû tak neobvyk-

pﬁíznivé období konce 19. století, kdy pro zadlu-

broderiov˘mi motivy. Dnes se zahradami lze pro-

lou stavbu velkého objemu (v˘‰ka pﬁes 12 m)

Ïení hrozil prodej; nakonec se v‰ak uskuteãnil

cházet po ‰irok˘ch travnat˘ch chodnících zvan˘ch

s dokonale zachovan˘m vnitﬁním vybavením, tak

pouze pronájem domu s pozemky, a areál tak zÛ-

„staré cesty“, tak jak byly koncipovány a zaloÏeny

dobﬁe dochovanou u soukromého domu a stále

stal zachován.

v 18. století za ãasÛ sira Petera a lady Elizabeth

slouÏící svému úãelu. Zimní zahrada je pomocí vy-

postavení ztracen˘ch ãástí a hmotovû tak vzniklo
pût nov˘ch domÛ a obnovil se pÛvodní dvÛr.

Warburtonov˘ch, kdy oddûlovaly uÏitkové záhony

sunuté lodÏie, obloÏené dekorativním keramic-

Tﬁetí t˘den na‰í poznávací cesty probíhal

a ovocnou kulturu. Tito majitelé se také zaslouÏili

k˘m obkladem, propojena s rozsáhlou místností

v hrabství Cheshire, které bych ráda prezentova-

o první zdí obehnanou zahradu a zaloÏili rozsáhlé

knihovny, jeÏ byla také stavebním pﬁídavkem pÛ-

la na pﬁíkladu objektu Arley Hall se zahradami.

plochy okrasn˘ch zahrad s keﬁi a cestiãkami v˘-

vodního domu v první polovinû 19. století. Zimní

Jedná se o místo, které jiÏ od 15. století dûdiãnû

chodnû od domu (viz mapu z roku 1786). Jejich

zahrada s tﬁíposchoìovou mramorovou fontánou

spravuje jedna rodina, jeÏ tak získala v˘jimeãn˘

pokraãovatelé, Rowland a Mary Egerton-Warbur-
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tonovi, v období 1840–1860 (doklad dle plánu

ku 1846 si mÛÏeme b˘t jisti, Ïe zde tento záhon

sledoval snadn˘ pﬁístup ke v‰em záhonÛm a roz-

z roku 1846) budovali dal‰í podobu zahrady, a to

byl jiÏ pﬁed uveden˘m datem, a lze jej tedy zaﬁadit

manit˘m pûstovan˘m rostlinám, nepodaﬁilo se jej

bez profesionálních zásahÛ. Jimi zvolen˘ rozvrh

mezi nejstar‰í obdobnû formované v˘sadby. Irsk˘

v‰ak udrÏet. V období 1946–1960 byla zahrada

zde z vût‰í ãásti najdeme dodnes, kdy se uplat-

zahradník William Robinson (1838–1935) pouÏí-

vedena pro komerãní úãely pûstování, pozdûji se

Àují vlivy a drobné zmûny jiÏ ãtvrté generace ná-

val ve sv˘ch návrzích tento druh dvojitého barev-

opût z vût‰í ãásti kompoziãnû vrátila do pÛvod-

sledovníkÛ. Práce jsou vedeny citlivû, s ohledem

ného záhonu aÏ daleko pozdûji. Je zajímavé, Ïe

ních forem a rodina zde i dnes pûstuje zeleninu

na historick˘ základ a v‰ude je patrné, Ïe majite-

se podaﬁilo v záhonu udrÏet vût‰inu pÛvodních

a ovoce pro své úãely. Pro moÏnost del‰ích vy-

le práce tû‰í. PﬁestoÏe kaÏdá generace vnesla

rostlin, i kdyÏ je samozﬁejmû kontinuálnû doplÀo-

cházek do okolí domu slouÏí park, v nûmÏ je

nûco svého, pÛvodní charakter zÛstal zachován;

ván nov˘mi sor tami. Dbá se i na barevné sché-

umoÏnûn voln˘ pohyb náv‰tûvníkÛ; ti jsou vedeni

patﬁí k nûmu i intimita a jednoduchá elegance

ma, které se mûní s v˘vojem sezóny, a tak zde

do tzv. Grove – háje ãi lesíka –, kter˘ leÏí ve vût‰í

místa. Zahrady byly vÏdy nedílnou souãástí vût‰i-

na poãátku léta najdete spí‰e modrou, Ïlutou

vzdálenosti severnû od domu a pﬁekvapí ‰irokou

ny panství. Tak tomu bylo zejména do 2. svûtové

a stﬁíbrnou barvu, pozdûji ãervenou a fialovou.

‰kálou barevnû i tvarovû zajímav˘ch dﬁevin. Kom-

války, poté se jejich rozsah mnohdy redukoval,

PrÛchod pod obloukem v tisové stûnû pﬁivede ná-

plex zahrad je navíc obohacen travnat˘mi ãástmi

zejména pokud panství ztratila své pÛvodní maji-

v‰tûvníka k malebné drobné stavbû Tea Cottage

vymezen˘mi pro piknik a rÛzné hr y. Tak mohou

tele, av‰ak u Arley Hall zÛstaly plnû zachovány.

– ãajového domku, urãeného pÛvodnû pro pose-

b˘t naplnûna oãekávání v‰ech náv‰tûvníkÛ rÛz-

Zahrady pﬁeÏily i proto, Ïe ve v‰ech obdobích pl-

zení u ãaje bûhem zahradních slavností, dnes ob-

n˘ch vûkov˘ch skupin i zájmÛ a Arley Hall je i na-

nily funkci reprezentaãní, ale ãásteãnû i uÏitko-

klopeného sbírkou keﬁÛ (ménû formální úpravy

dále vyhledávan˘m Ïiv˘m místem.

vou – kuchyÀské zahrady mûly stejnou dÛleÏitost

z roku 1961). Hlavní pohledová osa – Ilex Avenue

jako okrasné. V roce 1960 bylo zﬁejmé, Ïe pone-

– v‰ak vede mezi ãtrnácti mohutn˘mi válcovit˘mi

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe v˘voj anglick˘ch

chání zahrad pouze pro soukromé úãely je fi-

stálozelen˘mi duby (Quercus ilex) a dále do parku

zahrad a parkÛ zÛstal ve vût‰inû pﬁípadÛ po sta-

nanãnû neúnosné. Proto se rodina rozhodla pro

pﬁecházejícího do volné krajiny. Tvar a velikost du-

letí pﬁirozen˘ a kontinuální, byla pro mne moÏnost

jejich zpﬁístupnûní veﬁejnosti, coÏ se ukázalo jako

bÛ jsou velmi neobvyklé a v‰e vzniklo náhodou,

jejich detailního studia velmi cenná. Metody pﬁí-

velmi dobré ﬁe‰ení, které podpoﬁilo úsilí v‰ech,

respektive kvÛli nemoÏnosti provádût patﬁiãnou

pravy a studia materiálÛ pﬁed jak˘mkoliv zásahem

kdo se na zachování zahrad v jejich plné kráse

údrÏbu – stﬁíhání dﬁevin – v období první svûtové

do kompoziãní podstaty zahrad a parkÛ jsou ob-

podíleli. Dostalo se jim ocenûní pﬁedev‰ím od ná-

války. PÛvodní tvar dﬁevin byl pyramidální a v˘‰ka

dobné jako na na‰em území, bohat‰í vût‰inou b˘-

v‰tûvníkÛ. I dnes jsou zahrady udrÏovány ve stylu

niÏ‰í, pﬁimûﬁená okolním porostÛm. Dnes jsou ob-

vají ikonografické zdroje, které jsou systematicky

pﬁedváleãného období a reprezentují tak vzhled

tíÏnû stﬁíhány pomocí posuvné konstrukce, le‰e-

ukládány a vedeny v archivech jak rodinn˘ch, tak

tehdej‰ích tradiãních pansk˘ch rodinn˘ch zahrad.

ní, které je vyuÏíváno kaÏdé léto. Tato rarita byla

jednotliv˘ch hrabství. Vlastní prÛbûh rehabilitaã-

Do komplexu zahrad a vlastního domu se vchází

v letech 1981–1982 témûﬁ ztracena, neboÈ dﬁevi-

ních zásahÛ je moÏné kvalifikovat jako benevo-

dlouhou lipovou alejí, které vévodí vûÏ s hodinami

ny silnû namrzly a ãásteãnû odumﬁely; nakonec

lentnûj‰í, pﬁedev‰ím se jedná o míru nov˘ch prv-

nad vstupním objektem areálu. Od nûho se vinou

pﬁeÏily a ozvlá‰tÀují zahrady dodnes. V blízkosti

kÛ, aÈ stavebních ãi vegetaãních. Pﬁedstavitelé

cesty do jednotliv˘ch samostatn˘ch zahradních

se pÛvodnû nalézala ãást zahrady se sníÏen˘m

obdobn˘ch britsk˘ch institucí, jako je Národní pa-

oddûlení, která mají svá jména. Setkáme se tak

parterem; ve 30. letech 20. století byla pﬁemûnû-

mátkov˘ ústav, se v‰ak vÏdy snaÏí o zachování

napﬁíklad s Flag Garden, jejíÏ název je odvozen od

na na travnat˘ tenisov˘ kurt a ãásteãnû také na

dostateãné autenticity místa a v˘borné zdoku-

kamenÛ, kter˘mi je dláÏdûna. Tato zahrada byla

tzv. Fish Garden nazvanou podle zlat˘ch rybiãek,

mentování ve‰ker ˘ch zásahÛ. Zásadní rozdíl

zaloÏena v roce 1900 Antoinette Egerton-Warbur-

které b˘valy souãástí bazénku uprostﬁed kﬁíÏové

oproti na‰í republice v‰ak vidím v následné péãi

tonovou a je plná trvalkov˘ch záhonÛ s rÛÏemi, le-

dispozice zahrady, za níÏ se pravidelnost kompo-

o obnovené areály, bûÏná péãe a údrÏba je na vy-

vandulí a spoustou dal‰ích kvûtin jemn˘ch textur,

zice rozvolÀuje a vede náv‰tûvníka do malebn˘ch

nikající úrovni. V˘borná, a nám prozatím cizí, b˘-

lemovan˘ch tisov˘mi plÛtky, po nichÏ se po dese-

zákoutí tvoﬁen˘ch pﬁedev‰ím cizokrajn˘mi keﬁi,

vá práce dobrovoln˘ch sdruÏení – Garden Trust

tiletí pne drobná ãervenû kvetoucí rostlina Trope-

doplnûn˘mi drobn˘m jezírkem a skalkovû uspoﬁá-

na regionálních úrovních, jejichÏ specialisté

olum speciosum (lichoﬁeﬁi‰nice). Náv‰tûvník mÛ-

dan˘mi kameny s alpinkami. Tato ãást, navrÏená

i vhodnû vedení zájemci z ﬁad laické veﬁejnosti vy-

Ïe dále projít po terase (pÛvodní pﬁíjezdové cestû

Rowlandem a Mar y, silnû kontrastuje s okolní

hledávají podklady pro prÛzkumy sledovan˘ch lo-

z 18. století) do míst zvan˘ch Furlong Walk – po-

pravidelnou kompozicí a navozuje pocit procházky

kalit, kde mají probûhnout rehabilitaãní práce na

jmenování je vyjádﬁením anglické dálkové mír y

romantickou krajinou. Najdeme zde urãitou po-

zahradách a v parcích. Dal‰ím z pﬁíkladÛ vhod-

(201 m, tj. 1/8 míle). Terasa oddûluje zahrady od

dobnost se zahradou v Biddulph Grange v hrab-

n˘ch k následování je schopnost propagace,

okolního parku a pﬁibliÏnû v polovinû její délky je

ství Staffordshire, kam se provdala Rowlandova

upﬁímné nad‰ení a také vedení zájemcÛ o dobro-

cesta svedena vpravo do nejmalebnûj‰ího a také

sestra. Mezi nejobdivovanûj‰í ãásti patﬁí par tie

volnou práci v zahradách a parcích. Je potû‰ující

nejznámûj‰ího místa zahradního komplexu – Her-

obﬁích azalek, rododendronÛ a japonsk˘ch javorÛ.

pozorovat nad‰ení lidí, kteﬁí si vytvoﬁili pevn˘

baceous Border. Je to vlastnû ‰iroká travnatá

Cesta mezi „pﬁírodními par tiemi“ posléze ná-

vztah k areálu ve svém okolí a doslova Ïijí v‰ím,

cesta lemovaná dlouh˘m oboustrann˘m záho-

v‰tûvníka zavede opût mezi pravidelnû uspoﬁáda-

co se v nûm odehrává. Tento mile pﬁirozen˘ zá-

nem, kter˘ h˘ﬁí roztodivn˘mi tvary a barvami kvû-

né záhony The Walled Garden, tedy zahrady vyme-

jem a vztah k prostﬁedí u nás stále chybí a je nut-

tin. Cel˘ dvojit˘ záhon je uzavﬁen tisov˘mi stûna-

zené zdí, slouÏící jako kuchyÀská, kde najdeme

né jej teprve vybudovat.

mi. PÛvodní název místa byl Alcove Walk, protoÏe

i ovocné stromy, pﬁísnû vedené na konstrukcích

je ukonãeno drobnou stavbou zahradní besídky.

zdí. Bylinky, zelenina, letniãky i trvalky potû‰í oãi

Pﬁi porovnání s jiÏ zmínûn˘m plánem zahrady z ro-

náv‰tûvníkÛ v kaÏdou roãní dobu. PÛvodní rozvrh

Translation of article on page 234
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