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Krajinářská architektura na přelomu 20. a 21. století 

 
Jiří Damec 
 
Přestože tématem mého příspěvku je krajinářská 
architektura na přelomu 20. a 21. století, v němž 
se chci pokusit nastínit tendence a tvůrčí činy 
krajinářské architektury a zahradního umění, 
které by charakterizovaly jeho podstatu a roli ve 
spoluvytváření soudobého obrazu města a kva-
lity života v něm, dovolím si pro úplnost a zdů-
raznění kontinuity začít krátkým exkurzem do 
minulosti a upozornit na několik nejvýznamněj-
ších přelomových momentů, které zásadně a 
naprosto ovlivnily další vývoj nejen tohoto kom-
plexního tvůrčího oboru samotného, ale přede-
vším samu podstatu urbanismu - stavby měst. 
Jedním z prvních a rozhodujících momentů, 
který změnil charakter tohoto oboru, se stala 
forma, duch a měřítko Le Nôtrovy klasické fran-
couzské zahrady. Ta sama dala podnět naprosto 
novému vnímání zahrady a Le Nôtrův génius 
položil základ nové tvůrčí podstaty zahradního 
umění ve smyslu architektury manipulující 
s širokým krajinným prostorem, předurčujícím 
budoucí podobu města. Je to tak, Le Nôtrova 
zahrada překročila na konci 17. století svoje 
hranice a její nekonečné podélné, příčné a dia-
gonální osy provázené několika řadami alejí, 
prvky vody a boskety s obytnými a programově 
bohatými strukturami klasické zahrady, se do-
slova zmocnily městské krajiny a formovaly její 
podobu v Evropě a Spojených státech americ-
kých už od poloviny 18. století, vytvářejíce tak 
západní prototyp klasické městské krajiny. V této 
souvislosti je nezbytné upozornit na jméno u nás 
takřka neznámého krajinářského architekta Jean-
Pierra Barilleta-Deschampse, který v týmu fran-
couzského inženýra Jeana Charlese Alphanda a 
v duchu lenôtrovské tradice spoluvytvářel po-
dobu dnešní Paříže v rámci známé Haussman-
novy přestavby už v druhé polovině 19. století. 
Ta byla postavena na principech přestavby pů-
vodních, rostlých městských prostorů ulic, ná-
městí a nábřeží formou nových urbánních útvarů 
bulvárů, avenue a sqvérů. Tyto nové typy a 
formy utváření městských prostorů, které vyme-

zovala nová výstavba soukromých a veřejných 
obytných a veřejně prospěšných budov, spolu-
vytvářely nejen již výše zmíněné prvky a struk-
tury lenôtrovské zahrady (víceřadé aleje, prosto-
rové stromové rastry, tapis vert, vodní prvky, 
apod.), ale systémově i veřejné parky a zveřej-
něné a v novém duchu obnovené městské lesíky, 
které plnily nejen architektonickou, výtvarnou a 
estetickou, ale i obytnou, rekreační a hygienic-
kou, v novém moderním duchu vpravdě měs-
totvornou funkci. Poslední zmíněné městské 
struktury, veřejné parky a městské lesíky se 
v Paříži poslední čtvrtiny 19. století staly konti-
nentální paralelou forem anglické krajinářské 
zahrady, která se vyvíjela v průběhu celého 18. 
století na britských ostrovech do ustálené formy 
přírodou inspirované zahrady, aplikované i 
v urbánním prostředí. Originalita tohoto proto-
typu romantické městské krajiny však připadá 
americkým krajinářským architektům, Frederi-
cku Law Olmstedovi a Calvertovi Vaux, kteří 
svými tvůrčími činy předstihli nejméně o století 
svoji dobu. Jejich plán Greensward, vítězný 
soutěžní projekt zrealizovaný v newyorkském 
Central parku, byl už na prahu druhé poloviny 
19. století jasnou a pádnou odpovědí na otázku 
doby, zda urbánní struktury inspirované přírodní 
krajinou mají vůbec šanci vyznít přirozeně ve 
spojení s něčím tak umělým, jako je městský 
organismus. Odpověď zní kupodivu naprosto 
přesvědčivě i po 150 letech – ano - dnes jako 
tenkrát. Archetyp idylické krajiny západním 
člověkem vysněné Arkádie, který 219krát, ale 
vždy trochu jinak, zkonstruoval a zhmotnil 
v anglické krajině Capability Brown, je přiroze-
ným protijedem a rovnováhou empirickému 
vzorci pravoúhlé geometrie zastavovacího prin-
cipu Manhattanu stejně tak, jako klasický, více 
než dva tisíce let starý antický ideál pravoúhlého 
konceptu Hippodama z Milétu, nastavený do 
konfrontace dramatickým horám a mořským 
zálivům řecké krajiny. Už tam je dávný Jing a 
Jang  západního urbanismu, univerzálně platná 



harmonie protikladů přirozeného a umělého pro-
středí, která nemá být porušena ani v budoucnu. 
V logické souvislosti s aktuálními tématy sou-
časnosti musí být v úvodu zmíněna i vědomá 
Olmstedova snaha propojovat jednotlivé veřejné 
městské parky do souvislých provozně-funkčně, 
prostorově a výtvarně provázaných parkových 
systémů, navazujících na původní přirozené 
formace příměstské krajiny, prostupující měst-
ským organismem a jinde na jeho okrajích se 
znovu do krajiny navracející. Toto tvůrčí úsilí 
bylo motivováno cílem, zajistit průměrnému 
obyvateli města výhody pracovních příležitostí, 
současně však i život spojený s přírodou a půva-
bem přírodní krajiny, stylizované do struktur 
parkových systémů amerických měst celé druhé 
poloviny 19. století. Z uskutečnění těchto kon-
ceptů těží dodnes systémy zeleně řady americ-
kých velkoměst na východním pobřeží (Chicago, 
Boston, aj.) 
Než se detailněji některými budeme zabývat, 
nechtěl bych nechat bez povšimnutí alespoň 
prvoplánově nejvýznamnější tvůrce 20. století, 
kteří do současnosti patří dnes víc než včera už 
jako klasikové, jejichž tvorba však přinesla na 
cestě hledání umělecké koncepty moderní za-
hrady, kterou dokázali vidět nově jako umělecké 
médium a vytvářet ji ve městě všude - na ulicích, 
na náměstích, ve dvorech, na střechách 
v kontextu s přírodními fenomény i na hranicích 
města jako přechod do přírodní krajiny, nebo v 
konceptu městského parku, nového specifického 
urbánního prostoru moderní doby, jako součást 
konstrukce doslova umělé krajiny. Vybral jsem 
jich 7, nejen proto, že je to magické číslo, ale 
proto, že rozsah tohoto příspěvku je omezen. 
Klidně by jich však mohlo být 17, nebo i 33, 
protože 20. století je v tradičně kulturním západ-
ním světě, novou renesancí zahrady – konjunktu-
rálním boomem krajinářské architektury a za-
hradního umění. 
Filozofii bořící pseudoumění eklektického histo-
rismu spoluvytváří svým dílem Antoni Gaudí 
(1852-1926), který byl ovlivněn uměleckým 
proudem Art Nouveau. Originálním poje-
tím chrámu Sagrada Familia a Parku Güell v 
Barceloně na samém počátku 20. století dosáhl 
až na vrchol manýrismu. Inspirací nových, dosud 
nevídaných výtvarných forem modelace jakoby 
vláčně vrásněných hmot, poznamenaných barev-
nými kapkami vody, se staly formace skalnaté 

krajiny mystického poutního místa Montserrat, 
které podle legendy vznikly v okamžiku ukřižo-
vání Krista. Ztvárnění tohoto momentu Gaudího 
architekturou je nenáhodné, sofistikované a ob-
divuhodné. Jeho dynamické organické formy, 
tvary a linie vychází z procesů napětí a uvolnění. 
Horní terasy, formované jako magická, fantas-
tická monstra jsou příběhem převratných dějů a 
metamorfóz světa přírody. Velké schodiště vede 
k úžasně tvarovaným terasám s grottami, orien-
tovaným k výhledům na město. Park Güell s 
přírodním amfiteátrem se měl stát ohniskem 
města v zahradách.  
Soulad, čistotu a harmonii mezi geometrií kla-
sického řádu architektury staveb a jednoduchými 
organickými tvary uměle konstruované krajiny, 
blízký a srozumitelný modernímu cítění a 
smyslovému vnímání se snažil nacházet švédský 
architekt Erik Gunnar Asplund (1885-1940). 
Jeho nadčasový návrh Lesního hřbitova ve 
Stockholmu (1913-33), ve spolupráci se Siegfrie-
dem Lewerentzem, je koncipován jako dvě kon-
trastní scény s množstvím detailních vnitřních 
scenerií vytvářejících svět meditace, ticha, míru, 
klidu a věčnosti. Na terén mírně stoupající kra-
jiny je položena podélná přístupová a pohledová 
osa, vedoucí od vstupní brány mezi uměřenými 
hmotami klasicky formované architektury sou-
boru obřadních budov a uměle navršenými mo-
delovanými pahorky až k horizontu. Přicházející 
pozůstalí jsou vmanipulováni do scény, v níž 
jsou postaveni proti obrazu vytvořenému kon-
frontací nízkého, v siluetě jemně modelovaného 
horizontu uměle konstruované krajiny a oblohy - 
iluzivně nesmírně vysokého nebe. V pomyslném 
zlatém řezu této první scény je symbolicky 
umístěn kříž. Druhá scéna je neméně podmanivá. 
Je postavena na vnitřních prostorech vzrostlého 
lesa, jehož porost má pokryvnost odpovídající 
přiměřenému dostatku světla pro podrost tráv-
níku na terénu bez cest, kde návštěvník bez cíle 
bloudí mezi nesčíslným množstvím téměř iden-
tických náhrobků – bílých dřevěných křížů. 
Jedinečností vynikaly už od třicátých let kon-
cepty zahradního architekta modernisty Carl 
Theodora Sörensena (1893-1979), jehož návrhy 
v souladu s novými představami akcentovaly 
tradici i pokrok. Obojí je vyjádřeno především 
vztahem díla k místu a harmonickým souladem 
protikladných složek, zastoupených v jeho kom-
pozicích zdůrazněným kontrastem základních 



geometrických tvarů a romantickou podstatou 
jeho ekologického seskupování rostlin. Jeho 
skromné dánské zahrady - sochařsky pojaté ze-
lené travnaté amfiteátry, řetězce outdoor room 
vystavěné z živého materiálu, mnohdy doslova 
ornamentální partery koncipované i pro potěšení 
z nadhledu, ukrývající však v sobě jen lapidární 
syrovost funkce rozmanitých zadání, od parko-
viště na náměstí, přes zahradní kolonii, dětská 
hřiště, obytné skupiny sídliště, až po muzeum, 
památník, lapidárium, jsou dodnes aktuální a 
plné dalších podnětů, které byly už mnohokrát 
zúročeny postmoderními pokračovateli a i 
v budoucnosti určitě osloví nové autory. Stejně 
tak stále nevyprchaly jeho teoretické úvahy o 
vztahu zahradního umění k malířství a sochařství 
v kontextu evropských útvarů zahrady, jdoucí 
napříč slohovými obdobími, shrnuté v roce 1963 
do knihy The Origin of Garden Art jsou nadále 
podnětné. Jeho prostorotvorný smysl pro uplat-
ňování rostlin v duchu architektonického tvaro-
sloví staveb dokladuje spřízněnost vnímání rost-
lin s klasiky anglické květinové zahrady přelomu 
století, Edwardem Lutyensem (1860-1944) a 
Gertrudou Jekyll (1843-1932) nebo Američanem 
Jens Jensenem (1860-1951). 
Nostalgickou vzpomínkou na florentskou rene-
sanci je prodchnuta modernistická tvorba Pietra 
Porcinaie (1910-1986) uplatňující její klasické 
formy a použití kompozičních principů 
v moderním tvarosloví, nové interpretace Italské 
zahrady u řady florentských vil na slavných tra-
dičních tisíciletých místech jako je Fiesole, Set-
tignano, či Arcetri. Je dodnes pramenem inspi-
race a návodem k jednání v tvorbě proměn histo-
rického kulturního prostředí, aniž by současný 
tvůrce musel sahat k eklektickým formám napo-
dobujícím bezmyšlenkovitě něco, co už je jako 
tvůrčí princip pasé a je přežité, aniž by však 
poškodil historii a hodnotu místa, či dokonce 
snad vyháněl jeho ducha. Je příkladem, jak při-
nést novou kvalitu a přesto nepopřít a nezničit 
zachovalé hodnoty staré krajiny. Je návodem, jak 
trvalé hodnoty konzervovat, pravdivě a srozu-
mitelně je interpretovat, jak na ně navázat a nově 
je rozvíjet. Jak vyjádřit individuální postoj, ob-
div a úctu, nebo v něčem i konec konců nesou-
hlas, ale  přesto nechat v autentických fragmen-
tech platit staré, dochované, cenné a nově rozví-
jet místo v souladu s novými nároky života nové 
doby. Nádherným důkazem toho je Il Roseto, 

původně stará vila s renesančním jádrem umís-
těná přímo na táhlém hřebeni s výhledem na 
Boboli a údolí Arna, na horizontu se siluetou 
klasické florentské kopcovité krajiny, poseté 
vilami v zahradách se stromy architektonických 
tvarů, cypřiši a piniemi, se stříbrně zelenými 
skvrnami olivových hájů a vinic, fragmenty zá-
rubních zdí a alejemi lemujícími stoupající cesty 
nahoru k vilám. V mírném svahu předprostoru 
vily, kde je výhled nejkrásnější, nebylo mnoho 
místa, a proto Porcinai, postaven před úkol vy-
tvořit nejen příjezd pro dvě desítky aut, spolu s 
reprezentativním nástupem a zahradním parte-
rem adekvátním renesančnímu domu, sáhl 
k nekonvenčnímu řešení. Odtěžil téměř plochu 
celého  předprostoru asi o výšku 6 metrů až na 
úrověň vjezdu, vzniklou plochu zastavěl betono-
vou garáží výtvarně zpracovanou jako reminis-
cenci grotty, s kačírkovými podlahami, kruho-
vými klenbami, s velkým kruhovým světlíkem 
na konci, se záclonami z břečťanu padajícími 
dolů, kde je na podlaze grotty kruhový bazén, 
kolem nějž se vine kruhové schodiště světlíkem 
nahoru zpět o 6 metrů výš na původní terén 
předprostoru vily. A to je v podstatě tradiční 
princip přístupu do piana nobile řady Medičej-
ských vil. Klenby grotty nahoře byly znovu za-
sypány asi metr mocnou vrstvou substrátu a na 
úrovni vstupu do vily byl založen reminiscenční 
zahradní parter, jehož základním tvarem je kruh, 
jako by negativně vyřezávaný do ploché, asi 
metr vysoké hmoty stříhaného zimostrázu (Buxus 
sempervirens). Vnitřní plochy kruhového motivu 
jsou trávníkové, nebo dlážděné, propojené kru-
hovými výsečemi cest, podporujících harmonii 
kruhové geometrie parteru. Zbytek pozemků pod 
vilou ve svahu je pojednán jako olivový háj se 
skupinami cypřišů, skrývající v sobě nové 
funkce – bazén s temně modrou vodou, tenisový 
kurt, letní kuchyni a odpočívadla pro společnost 
s výhledy do krajiny protějších kopců. 
V trasování cest ve svahu a v podsadbách jed-
notlivých olivovníků je uplatněn kruh, nebo jeho 
části jako základní tvaroslovný motiv. Výsled-
kem je nová interpretace typu italské zahrady za-
sazená do kultovní krajiny, jejíž jedinečná patina 
nebyla porušena, naopak zúročena, a činí nové 
místo výjimečným. 
Podněty abstraktního umění vnáší do zahrady a 
přírodního prostředí všestranný renesanční člo-
věk a umělec Roberto Burle Marx (1909-1994), 



malíř, designér, scénograf a animátor, biolog a 
zahradník, ale především zahradní architekt a 
krajinář. Přestože poznal evropské zahrady a 
anglickou školu, ve svých návrzích vycházel z 
inspirace domácí divoké brazilské přírody, vod-
ního světa amazonských pralesů a jejich pozoru-
hodné flóry, kterou poznával, studoval a popsal 
při svých expedicích. Jeho naprosto originální 
manýristická až barokní tvorba, zahrnující téměř 
celou druhou polovinu dvacátého století, ne-
mohla neoslovit svými podněty nikoho vníma-
vého s citem pro stylizaci a abstraktní vyjadřo-
vání reality, emocí a nálad ve vztahu člověka k 
proměnám přírody. Už skicy jeho zahrad mistrně 
vyjadřují nejen samotnou realitu návrhu, kresba 
rostlin je až figurativní, zároveň však se snaží 
postihnout i ducha a atmosféru jeho vlastních 
vizí abstrahovaných z prostředí tropické brazil-
ské přírody. Jeho zahrady jsou vytvářeny obra-
zově, často pro pohledy shora, které se nám čas-
těji než dříve jiným před námi nabízejí ve  skle-
něném světě výškových budov, odkud se často 
vytrácí realita života tam dole a jeho formy a 
tvary se stávají nehmotnými, jako oblázky 
v hluboké čisté vodě. Burle Marx proto kompo-
nuje porosty nejen pro jedinečnou individuální 
podobu rostlin, ale často pracuje naopak ve vel-
kém množství s jejich barvou, texturou a struktu-
rou, vytvářejíc kontrastní dynamické obrazové 
motivy, ornamenty, vzory a symboly 
v prvoplánu prostoru, jehož pozadí tvoří často 
přímo kultovní motivy reálné přírodní nebo ur-
bánní krajiny, o čemž svědčí téměř každá z jeho 
realizovaných zahrad.                
Podobně exotickým autorem, vynikajícím však 
jiným druhem originality byl mexický architekt 
Luis Barragán (1902 -1988), obdivovatel nob-
lesy Bauhausu, rozvíjející v novém duchu zcela 
přirozeně španělskou tradici maurské zahrady, 
oplodněnou silnými barvami a naprosto zvlášt-
ním citem mayských předků pro nové spojení 
člověka s krajinou, smyslem pro nespoutanou, 
divokou přírodu, ducha přirozených forem a 
rytmů krajiny a schopnost abstrakce a stylizace 
její esenciální podstaty. Tyto zvláštní, pro tvůrce 
zahrady a krajiny nejdůležitější součásti talentu, 
včetně poetické představivosti, prokázal přede-
vším v začleňování komorních i rozsáhlých sou-
borů svých staveb do krajiny. Je to nelehký úkol, 
ale stává se přetěžkým, když jde o zahradu, 
nemá-li v divoké přírodní krajině zůstat cizin-

cem. Určitě pilotním dílem, které jako princip 
nemá ve své době obdoby, jsou Barragánovy 
Pedregalské zahrady postupně projektované a 
realizované v letech 1945-1950. Jedná se o rezi-
denční obytnou čtvrť v zahradách, které vznikly 
první, aby vzbudily zájem investorů, 
v jedinečném místě, na jižním okraji mexické 
megapolis, otevřené do krajiny lávových hor, 
jejichž reliéf, výraz, materiál a vegetace jsou 
jedinečné, jakoby utvořené prehistorickými živly 
a těžko by snesly nějaké přikrášlení nebo trapnou 
kamufláž. Barragán zadání řeší originálním a 
poměrně jednoduchým způsobem. Obrazně ře-
čeno, nic, nebo málo sem přináší, žádné nové 
materiály, žádné další opakování přírodních 
forem, žádné nové rostliny, spíš jen odebírá, 
odtěžuje, osvobozuje jako sochař do materiálu 
zakleté tvary od všeho zbytečného. Cesty, 
schody, plošiny jsou vytesány, nebo spíš odha-
leny tak, že působí naprosto přirozeně, jako by 
zde byly odjakživa. Z původní vegetace je od-
straněno vše přebytečné, jsou odhaleny jen ma-
lebné solitery a zdůrazněny jejich habituální 
přednosti jako výtvarné detaily. Z odtěžených 
lávových bloků jsou směrem dovnitř, do prolák-
lin, do nitra lávových masívů dostavěny jakoby 
v jejich pokračování, obvodové zdi jednotlivých 
rezidencí a jejich vnitřních zahrad. Tyto hrubé 
rysy venkovních a vnitřních zahrad jsou pak 
uvnitř v soukromých prostorech dotvořeny pro 
funkce bydlení sklem, kovem a betonem 
v čistých, co nejjednodušších a výhradně neor-
ganických tvarech, působících výtvarně 
v horizontálních plochách a vertikálních liniích, 
rámujících enklávy lávových formací, vstupující 
obrazně až dovnitř utajených vnitřních zahrad 
lidských obydlí.  
Mezi sedm klasiků 20. století patří dnes zcela 
určitě i Lawrence Halprin, americký krajinářský 
architekt, činný od roku 1949 a prakticky až do 
devadesátých let kontinuálně přinášející stále 
nové, ještě důmyslnější a odvážnější, svým způ-
sobem převratné koncepty zahradních forem na 
cestě města k přírodě, v humanizaci jeho pro-
středí. Mimo jiné prosazuje zahradu jako prostor 
kolektivních kreativních procesů. Například 
prostor tanečních workshopů originálně vyzvedl 
do korun stromů, návrhem systému visutých 
dřevěných plošin a cest, čímž pro městského 
člověka objevil úplně nový svět s novou di-
menzí, danou v přírodě jen jeho pravěkým před-



kům, dnes jen tvorům z říše zvířat. Pionýrským 
projektem, prosazujícím formy zahrady do ulič-
ního prostoru města, zklidňující a omezující 
dopravu organickým trasováním vozovky a 
zobytňující její prostředí prvky vody, vegetace a 
výtvarného umění, iniciující prostředí sociálních 
kontaktů, je Nicollet Mall v Mineapolis ve 
státě Minnesota z roku 1967, který se stal kataly-
zátorem hnutí pěších tahů a zón v městském 
prostředí. Rád si pohrával s živly, jako jsou vítr, 
oheň a voda. Jeho koncept Sekvence veřejných 
městských prostorů v Portlandu ve státě Oregon 
z roku 1967 je z hlediska použití vody největším 
tvůrčím činem od dob vzniku slavné římské 
Fontány di Trevi. Auditorium Forecour, vý-
tvarná stylizace kaskád vodopádu, dnes fontána 
Iry Keller, kterou vytvořil a realizoval ve spolu-
práci s bulharskou emigrantkou Cvetin Danadi-
jevovou,  je tohoto srovnání určitě hodna. Její 
kouzlo, originalita a obliba nastartovala řetězec 
modifikovaných realizací v dalších městech 
USA, který v roce 1976 vrcholí v Seattlu ve státě 
Washington, v realizaci Freeway parku, což je 
propojený systém tématických zahrad, jejichž 
společným jmenovatelem jsou tuny z výšek pa-
dající vody, provázené pěšími zobytněnými ces-
tami v masách kompaktní vegetace stromového 
patra, proplétajících se v různých výškových 
úrovních, betonovou džunglí velkoměsta. Mají 
délku řádu kilometrů a proměnlivou šířku v řádu 
od několika desítek až stovek metrů. 
S posledním autorem, který se stal ještě za svého 
života klasikem, jsme se dostali do osmdesátých 
let, tedy na přelom století do doby, v níž už vět-
šina velkých děl, která vznikala, čerpala a nava-
zovala na výše jmenované klasiky 20. století 
více méně kontinuálně. Zásadním tvůrčím činem 
na počátku 80. let se stala velkorysá realizace 
mnichovského Westparku, koncipovaného sys-
témově nejen jako rozšířené přírodní obytné 
zázemí městského sektoru West End a středisko 
jeho krátkodobé rekreace, ale současně i jako 
začátek západní radiály systému zeleně vedoucí 
z okrajové městské části až k Teresienwiese, 
prakticky tedy až do centrální městské zóny, bez 
konfliktů s dopravou. Konceptuálně a výtvarně 
je Westpark vrcholem poválečného národního 
rozvojového programu zaměřeného na budování 
městské zeleně v Německu, formou regionálních, 
zemských a mezinárodních výstav zahradně 
architektonické tvorby, konaných cyklicky 

ve městech, regionech a spolkových zemích 
Německa, jako důsledek sociální politiky a odraz 
kulminujícího ekonomického růstu.  
Území Westparku je obklopeno obytnými sou-
bory a městským dopravním dálničním přivadě-
čem rozděleno na dvě části, spojené klenutou 
širokou pěší a cyklistickou lávkou. První, zá-
padní část má charakter širokého táhlého, plo-
chého údolí na obvodech velkoryse modelova-
ného, v řádu desítek výškových metrů, uměle 
navršenými kopci, porostlými obrovským množ-
stvím dřevin stromového patra, formovaných 
v duchu klasických brownových pásů (belts), 
rozvolňujících se směrem do vnitřního prostoru, 
do skupin (clumps) a soliter (dots), přičemž po-
délný, táhle stoupající prostor plochého údolí 
zůstává volný, kompozičně na první pohled jasně 
čitelný, otevřený a přístupný trávníkovým hrám 
a aktivitám. Provoz je formován systémem 
okružních cest, jejichž trasování ctí vizuální 
nedělitelnost ústředního prostoru, s tím, že cent-
rální plocha trávníku je dobře udržovaná jako 
pochůzný pažit, bez dalších omezení. Do obvo-
dových částí vymezených dovnitř trasou velkého 
okruhu je umístěn řetězec samostatných kompo-
zičních, provozních a programově funkčních 
celků, které tvoří vybavenost a program pře-
vážně aktivních rekreačních struktur parku. Za-
hrnuje jak prvky sportovních a herních činností, 
(dětská hřiště všech věkových kategorií, poly-
funkční mlatová hřiště pro kolektivní hry, herny 
pro kreativní aktivity, dětské kluby, amfiteátr a 
hygienické zázemí), tak aktivity naučně osvětové 
(sbírkové zahrady, rosarium, perenetum, vodní 
zahrada, Čínská zahrada, Japonská zahrada, 
Thajská zahrada, Bavorská horská zemědělská 
usedlost, aj.) a kulturní a společenské (přírodní 
divadlo, kavárny, restaurace, občerstvení, grilo-
vání). Autorem této části je Gottfried Hansjakob, 
tvůrce řady významných městských parků, reali-
zovaných v rámci mezinárodních výstav IGA 
například ve Vídni, Bonnu aj. Druhá, východní 
část, jejímž autorem je Peter Kluska, je jiná, 
s menším podílem herních a sportovních aktivit, 
spíše klidová, akcentující ekologický přístup 
k působivým vodním sceneriím, které tvoří zá-
klad lineárního vodního motivu ústředního pro-
storu, určeného k procházkám a posezením 
v uměle konstruovaném vodním světě 
s přístupnými břehy a ostrůvky, prostředí, spolu-
vytvářené nejen flórou ale i faunou, která má 



výrazný podíl na jejím duchu a atmosféře. West-
park jako celek působí velmi vyváženě, výtvarně 
nesmírně kultivovaně, přiměřeně a na konci dva-
cátého století je logickým pokračováním západní 
tradice krajinářské zahrady. V jejím duchu je 
příkladně vybudován i podstatně rozsáhlejší 
parkový systém nazvaný Velké U, ve Stuttgartu, 
programově vytvářený v rámci tří zemských 
BUGA a jedné mezinárodní IGA výstavy od 60. 
do 90. let a na konci dvacátého století je ade-
kvátním evropským příkladem celkem ideálního 
pojetí systému městské veřejné zeleně v duchu 
Olmstedových konceptů parkových systémů, 
starších však o celé jedno století. 
Konceptuálním protipólem německé školy, kte-
rou na přelomu století reprezentuje ještě dlouhá 
řada dalších významných děl, z nichž nemohu 
opomenout zmínkou alespoň nostalgickou post-
moderní, postindustriální krajinu Porůří, vrcho-
lící vyváženým uměleckým dílem Petera Latze v 
Emscher Parku, jsou tvůrčí činy francouzské 
školy realizované na přelomu století a tisíciletí 
především v Paříži. Jedná se rovněž o pilotní 
díla, která doslova změnila podobu, charakter a 
kvalitu života v prostředí svého vzniku. Nejvi-
ditelnějším počinem, vycházejícím ze samého 
středu Paříže, je rehabilitace a prodloužení pa-
řížského diametru až na La Défense tak, jak tuto 
nejvýznamnější městskou osu vytýčil už sám Le 
Nôtre. Začíná nádhernou a originální Louverskou 
pyramidou, vyrůstající z vodních zrcadel, která 
je však ve skutečnosti jen špičkou ledovce zá-
sadního činu, který vybudoval louverské pod-
zemí - infrastrukturu, která umožnila rehabilitaci 
zahrad Tuilleries v pokračování noblesního du-
cha Li Peiova celkového konceptu. Pokračuje 
zklidněním dopravy na Náměstí Svornosti, no-
vým prostorovým pojetím kolem Vítězného ob-
louku, zúžením dopravního koridoru na úkor 
pěšího a pobytového prostoru v systému nových 
alejí na Champs Elysseé a vrcholí za Seinou 
protažením osy provázené sekvencemi zahrad 
Dana Kiley až do samotného středu La Défense, 
administrativního centra na betonové desce. 
Červenou nit teorie tvorby klasické francouzské 
zahrady lze zřetelně sledovat v nových parcích 
postupně od 80. let budovaných až dokonce sto-
letí. Jedná se především o Park 3. tisíciletí La 
Villete Bernarda Tschumiho, na severu Paříže, 
Park Citroën na břehu Seiny v pařížském Saint 
Cloudu a Park de Bercy na západním předměstí.  

Originální koncept a založení parku Citroën 
v pařížském Saint-Cloudu, v místě bývalé to-
várny Citroën, se stal skvělým a objevným pro-
totypem, který inspiroval a ovlivnil formu stere-
otypu evropské krajinářské architektonické 
tvorby přelomu století a tisíciletí. Není divu. 
Vedle mnichovského Westparku  je zřetelným 
dokladem živé dvojí tradice současného západ-
ního zahradního umění milénia a po více než 
dvou a půl stoletích je znovu hodnotným krokem 
ve vývoji architektonické zahrady. Podobně jako 
prodloužení pařížského diametru až na La Dé-
fense je i park Citroën postaven na kompozič-
ních principech francouzské zahrady genia An-
dré Le Nôtrea. Nově a soudobě rozvíjí francouz-
ské tradiční pojetí práce s terénem, vodou, ve-
getací a architekturou v celkovém záměru i vý-
tvarném detailu.   
Základ kompozice je postaven na zřetelném 
kontrastu jednoho velkého, velkolepě, čitelně a 
honosně postaveného prostoru k řetězci malých 
intimních tématických zahrad – outdoor rooms. 
Prostorový kontrast je formován všemi třemi 
typy klasických kompozičních os (podélnými, 
příčnými a diagonálními). Hlavní podélná osa 
ústředního plochého prostoru míří z nábřeží Se-
iny až ke klínovitě utvářenému, formálně střízli-
vému zrcadlovému paláci – administrativnímu 
sídlu (telekomunikační společnost, banka). 
Vedlejší podélné a příčné osy uplatňují frontální 
rytmizaci hlavního sálového prostoru prostřed-
nictvím abstraktních grott – nymfejí na jeho 
pravé straně, krychlovými boskety střídanými 
zrcadly bazénů na jeho levé straně. Mimo to 
pravá vedlejší podélná osa uplatňuje ve Francii 
tradiční zvýšenou terasu pro nadhled se zrcadlem 
„Grand Canalu“.  
Obě vedlejší podélné osy se ve svém závěru 
mění v živý portikus odrážející se ve vodě ba-
zénů, jehož sloupoví je tvořeno stříhanými 
magnóliemi. Hmoty obou portiků současně roz-
vádějí prostorovou  gradací dva položené pro-
sklené kvádry - obří skleníky (pravý slouží jako 
oranžérie, levý jako mediteránní zahrada), které 
jsou sice dokonale průhledné, přesto však 
v prostoru vnímané jako hmoty - boční limity 
závěrečného prostoru jakéhosi čestného dvora 
skleněného administrativního paláce.  
Tento samostatný kompoziční celek v ploše 
uplatňující nakloněnou rovinu, vetknutou do 
zárubní zdi, je programově výtvarným vizuálním 



i akčním akcentem hlavního sálového prostoru, 
ovládaným náhodnou proměnou 84 vodních 
střiků komponovaných v obdélníkovém rastru. 
Variabilita proměn vody (střiky, gejzíry, pra-
ménky, membrány, bubliny, mlha), její světla, 
odlesky a duhové spektrum, její zvuky, její chuť 
a vůně jsou stále tím nejsrozumitelnějším a do-
konale nosným, oblíbeným, vyhledávaným a 
stále aktuálním potěšením zahrady, kterého se 
v žádném věku dobrovolně nezřekneme. S tímto 
faktem a se zkušeností svých předchůdců doká-
zali autoři pracovat tak, aby dospěli k dokonalé, 
jednoduché a přesto originální a výrazově čisté 
soudobé formě poetické vodní hříčky.  
Ve zpětném podélném směru prostor pocitově 
uzavírají klasicky vystavované rostliny z Le 
Nôtreovy oranžérie a čtyři čtvercová nakloněná 
travnatá solária, pohledově spjatá s hlavním 
prostorem. Ten v dokonalé formě naplňuje po-
délný, rozlehlý obdélníkový „tapis vert“ – trav-
natý koberec, po obvodu lemovaný a architekto-
nicky zdůrazněný vodním kanálem, činícím z něj 
zelený ostrov pikniků a trávníkových her, do-
stupný jen ze dvou míst.  
Úloha třetí osy, diagonály, nespočívá pouze 
v čistě utilitárním, jednoduchém, leč banálním 
propojení dvou protilehlých rohů, či konců 
parku. Její kompoziční význam je rafinovaný. 
Samozřejmě svazuje hlavní prostor s řetězcem 
tematických prostorů Černé zahrady, ale přede-
vším vnáší pocitově napětí do klidu a neomyl-
ného rytmu centrálního prostoru. S touto diago-
nálou na tento ostrov odněkud z dálné doby 
vstupuje arkadský mýtus, pravzor - archetyp 
zhmotněný duchem  a formou západní krajinář-
ské zahrady. Nymfea, grotty, prameny v okolí 
dostávají tak snadněji čitelné kontury a „duše 
nymf“ v sedmi chladných kamenných grottách za 
kanálem se stávají pochopitelnou  součástí  to-
hoto prostoru.  
Druhá polovina plochy parku, rozdělená diago-
nálou, organizovaná do mřížky příčnými osami 
vody – pramenů ze skleněných pramenišť věžo-
vých skleníků, symbolizuje alchymistickou me-
tamorfózu neušlechtilého v ušlechtilé, v šesti 
zahradách barev - smyslů. Od olověné – modré 
zahrady,  přetaveno v barvách rostlin přes že-
lezo, rtuť, cín, stříbro a měď do zlaté – žluté 
zahrady. Protipóly na diagonální ose tento kon-
cept dotvářejí. Z fascinujících zahrad ruderální 
krajiny vede diagonála až do zahrady černé. 

Mimo stojí její protipól - zahrada bílá, střed dět-
ské oázy hřišť a sportovišť, skrytých ve skupi-
nách stromů.  
Díky klasické umělé výškové diferenciaci, ty-
pické pro francouzskou zahradu už od renesance, 
je 14 hektarový park Citroën bohatým a zajíma-
vým v přehlednosti jeho celku i v intimitě množ-
ství samostatných tématických, tvaroslovně i 
materiálově odlišných zahrad. Tisíce denně se 
zde rekreujících Pařížanů i obdiv návštěvníků 
z celého světa jsou tou největší odměnou auto-
rům, jimiž jsou: Alain Provost a Gilles Clement - 
krajinářští architekti, dále Patrick Berger, Jean-
Paul Viguier a Francois Jodry - architekti. Rea-
lizace Parku Citroën je zařadila mezi nesmr-
telné.  
Závěrečnou a celkem přízemní zajímavostí je 
zjištění, že nikomu zde nepřipadá divné, zají-
mavé a vůbec už vůbec ne překvapující, či ne-
přiměřené, že zahrada včetně podchodu k Seině 
může stát 55 milionů dolarů. I to je výpovědí o 
vžité tradici a kultuře zahrady. Není to totiž jen 
cena za 2500 stromů, 70 000 keřů, či 250 000 
bylin, či hektar vody. Univerzální -  nadčasová 
hodnota zahrady je v jejím uspořádání, formě a 
duchu. 
Jedním z nejkrásnějších prostorů konce 20. sto-
letí  je architektura Francouzské národní 
knihovny v Paříži umělce-architekta Dominika 
Perraulta. Je to architektura jednotné organizace 
prostoru, plnohodnotně rozvíjeného nejen uvnitř 
v interiérech jejích staveb, ale i  venku 
v exteriérech před jejími budovami a mezi nimi. 
Ve své čistotě je soudobou výjimečnou ukázkou 
prostorové struktury staveb a krajiny, rozvíjející 
se v souladu a jednotném záměru. Výsledkem je 
harmonický celek, v němž se prostory zahrad a 
staveb vzájemně podmiňují, doplňují a prolínají. 
Jednoduchost, prostota, neokázalost, soulad 
funkce a formy, noblesní, jednoznačně čitelná 
kompozice, vycházející z klasických principů 
výstavby prostoru, uplatnění nádherných materi-
álů v těch nejjednodušších formách, dokonale 
zvládnutý funkční detail, soudobé technologie 
kosmického věku, to jsou charakteristické rysy 
této kulturní a duchovní svatyně na břehu Seiny. 
Pevným a působivým piedestalem celého kom-
plexu staveb a prostorů je uměle vytvořená, pro-
porčně klasicky dimenzovaná obdélníková te-
rasa, ze tří stran tvořená impozantním schodiš-
těm, stavící celek do kontextu nového, 



v současné době dotvářeného obrazu této časti 
obou nábřeží Seiny. Z jednotlivých rohů terasy 
vyrůstají čtyři identické skleněné 86 metrové 
věže, utvářené formálně v  podobě čtyř pravo-
úhle na výšku postavených otevřených knih, 
které na velkou vzdálenost identifikují čitelnými 
symboly celý architektonický komplex. Při zdo-
lání schodiště vnímáme otevřené skleněné knihy 
proti nebi a uvědomujeme si, že jsou to současně 
čtyři knihovny, v nichž každé poschodí a systém 
dřevěných žaluzií v něm vytváří iluzi pohledu do 
rytmického mikrosvěta. Terasa a její schody jsou 
samy o sobě impozantním a klasickým nástu-
pem, jednotným užitím materiálu graficky orga-
nizovanými plochami. Materiálem je dřevo tro-
pických stromů. Dalšími řadami knih symbolů, 
které jsou vystříhány do  sortimentu stálezele-
ných, velkolistých, lesklých rostlin, např. kamé-
lií, procházíme jako labyrintem do prostoru roz-
lehlé terasy.  Zde, v krásné harmonické ploše 
v rozích limitované  obřími skleněnými knihami, 
rostoucími do nebe, začínáme vnímat jedineč-
nost architektury. Jejím  srdcem je cca hektarový 
peristyl zahloubený do nitra terasy, prostřednic-
tvím několikaposchoďového proskleného por-
tiku. Viridáriem - zahradou tohoto peristylu je 
vzrostlý, mohutný, šumící a voňavý borový les, 
symbol „famózní scenerie přírodní krásy“, od-
někud sem doslova přenesený se vším, co do 
nejmenšího detailu tvoří jeho podstatu a atmo-
sféru. Jsou to především obrovské vyvětvené 
borovice, bylinné podrosty, traviny, kapradiny a 
kameny. Zahrada vyznívá pravdivě a nesmírně 
přesvědčivě. Její obraz je proměnlivý, nemá 
statické osy, její ohnisko je dynamické vertikálně 
i horizontálně v souvislosti s pohybem a stano-
vištěm pozorovatele. Nejpůsobivější zážitky na-
stávají s ponořováním se do prostoru peristylu, 
do korun borovic. To prožije každý, kdo se roz-
hodne vstoupit do knihovny a vkročí na eskalátor 
a vplouvá pomalu šikmo dolů, na úroveň horního 
poschodí proskleného portiku, jenž je hlavním 
nástupním, informačním a komunikačním cent-
rem celé knihovny. Je otevřený k jejímu srdci - 
zahradě,  po celém svém  obdélném obvodě, i  
po obvodě všech svých dalších nižších podlaží. 

Naopak čím výš stoupáme do výšin kterékoliv ze 
čtyř skleněných knih, vzdalujeme se realitě a 
zahrada se proměňuje v abstraktní nehmotný 
motiv. 
Reprezentativní vzorek francouzské školy dotváří 
zahrada ve výkladní skříni domu na bulváru 
Raspeill, Jeana Nouvella, který je kulturním 
centrem Cartierovy nadace a určitě Promenade 
Plantée, naprosto originální několikakilometrový 
pěší tah v zahradách využívající těleso – náspy, 
zářezy, mosty a tunely zrušené železnice prochá-
zející z centra od Opery, zástavbou z 19. století, 
novými rezidenčními areály až do lesíku Vince-
nes na východním okraji Paříže. 
 
20. století, nesmazatelně poznamenané dvěma 
největšími válkami v dějinách, ale současně také 
dlouhým půlstoletím života v míru a relativním 
blahobytu té šťastnější části světa, k níž Evropa 
bezesporu patří, je obdobím postupné realizace 
převratných změn  západního města ve vztahu 
k přírodě, prostředí, krajině a zahradě. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že zpočátku architek-
turu, kterou ovládl více či méně konstruktivis-
mus, reprezentovaný individualistou Le Corbusi-
erem a okruhem Bauhausu, inspirovalo jen šíření 
uměleckých forem, které byly v rukou geniálních 
tvůrců přeplněny technickými novinkami, for-
mální jednoduchostí, stylovou čistotou a noble-
sou a za krásnou a účelnou ji považovali jen 
intelektuálové. Charakteristickým rysem 20. 
století a mnohem zajímavějším faktem je však 
zásadní změna v myšlení a dalším vývoji města, 
související s hledáním volné cesty k přírodě, 
které se sice čas od času zmítalo mezi uměním a 
primitivní naivitou, ale přesto postupně vytvá-
řelo podhoubí k začlenění nového oboru ekolo-
gie do kontextu všeho dění a všech procesů, 
včetně architektury a umění. To na přelomu tisí-
ciletí umožnilo v nejvyspělejších zemích Ev-
ropy, především v Německu a ve Francii, nejen 
rovnoprávné, plnohodnotné, ale mnohdy i vůdčí 
uplatnění tvůrčích konceptů krajinářské archi-
tektury, vedoucích k zásadním změnám kvality 
života ve městě. A to je na přelomu druhého a 
třetího tisíciletí určitě novum.  
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