THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 117135.

ISSN 1212-3560

ANALÝZA STAVEBNÌ HISTORICKÉHO VÝVOJE
LESOPARKÙ ZNOJMO  ÈÁST KAROLÍNINY
SADY A RAJSKÁ ZAHRADA
ANALYSE DER BAUHISTORISCHEN ENTWICKLUNG
DES WALDPARKES ZNOJMO  DER TEIL KAROLÍNINY
SADY UND RAJSKÁ ZAHRADA
Jan K o z d a s
Národní památkový ústav územní pracovitì Brno, námìstí Svobody 8, 601 54 Brno
Abstract: An analysis of the historic development of the forest parks in Znojmo  parts Karolíniny
sady and Rajská zahrada. In the historic background of the period of the Enlightenment, about 1800,
when the whole course of European events was shaken by the Napoleonic wars, the modern civil society
began to have a distinct impact within the central European Hapsburg monarchy. Its manifestations were
varied, ranging from political and economic demends to cultural features including the romantic return to
nature. In Znojmo, a town with a rich history and surrounded naturally by the valley of the river Dyje and
the Gránice stream, the civil Romantics were inspired at first by the forest park adaptations in the
surrounding estates. Romantic classicism formed the essential feature of their forest parks during the whole
of the first half of the 19th century. The end of this century was remarkable for the appearance of the the
historicism and decorative style movements. Since 1918, traditional and modern concepts have been
reconcilend, and the Czech and German antagonism has been healed. This is essentially the historic
background in which Karolíniny sady and Rajská zahrada were built in Znojmo.
Keywords: forest park and garden adaptations, civil Romantics, classicism, historicism, dekorative style,
modern concept

ÚVOD
Stavební historii lokality Karolíniných sadù a Rajské zahrady, ale zvlátì pøiléhající èásti
historického Znojma, dnení ulièní èásti Staré mìsto (Jáma), lze klást do doby pøed zaloením
mìsta èeským králem Pøemyslem Otakarem I. Rannì støedovìké Znojmo vzniká pøed rokem 1226, asi mezi roky 1222 a 1224 (RICHTER et al. 1966, 26). Do této doby procházela
Jámou kupecká cesta k brodu, èi starému mostu pøes øeku Dyji, pokraèujíc pøes návrí
Kraví hora a nebo proti toku øeky kolem zaniklého Trauznického (Èekanovického) vodního mlýnu s odboèením k obci Popice. Historická existence cesty z Jámy k øece Dyji i branky v Jámì není zpochybòována ani mladí historií (RICHTER et al. 1966, 28, 36). Cesta do
Dolních Rakous byla po zaloení mìsta Znojma pøeloena do Vídeòské  Dolní brány.
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K øece Dyji smìøovala novì vybudovaná Napajedelská ulice, která vycházela z ji nové
Napajedelské brány (RICHTER et al. 1966, 31). Z místního hospodáøského a dopravního
hlediska stará cesta z Jámy ztratila na významu a stala se problematickou i z hlediska obrany støedovìkého mìsta. Protoe ale byla vybudována ve skalnatém terénu a byla tudí obtínì odstranitelná, mohla pøeèkat alespoò torzálnì velmi dlouhou dobu a do poèátku 19.
století. Nìkterými historiky je dnení ulièní èást Staré mìsto (Jáma) uvádìna jako pomìrnì samostatná znojemská mìstská ètvr, èi oznaèována jako románské mìsto (HAVLÍK 1956,
36, 49). Pak by byla reálná spíe tradovaná pøedstava, e v Jámì byla øemeslnická osada ve
výhodné poloze u staré cesty k Dyji a mezi hradem, chrámem sv. Mikuláe a velkým tritìm na pozdìjím Horním námìstí. Tato pøedstava mohla iniciovat vznik názvu Staré mìsto
a to nejpozdìji pøed rokem 1918 (JANKÙ 1999, 122123). Jiní historici øemeslnou osadu
vyluèují a Jámu (Foveales) povaují za zpoèátku neopevnìné místo tvoøené jen výèepy,
které bylo opevnìno hradebním zdivem a v roce 1409 (RICHTER et al. 1966, 29).
Pro vznik romantického lesoparku Karolíniných sadù ale byla významná nejenom uvedená stará kupecká cesta k brodu na Dyji, ale také vodoteè vskutku odnepamìti z Jámy
vytékající. Pùvodem lo zjevnì o pøírodní obèasnou vodoteè, kterou vzhledem k pøirozené
konfiguraci terénu odtékala deová voda. Ji na poèátku 19. století byl v Jámì dokonce
zaveden ulicí Úvoz mìstský vodovod, který ústil do mení zøejmì kruhové kany. Z ní
vytékala pøebyteèná voda opìt do staré vodoteèe smìrem k øece Dyji1. Pro úplnost je tøeba
uvést, e obdobnì vytékala vodoteè z kany na dnením Mikuláském námìstí, která byla
asi zruena s vybudováním Karolíniny brány a pøebyteèná voda svedena do kanalizace. Dalí vodoteè vytékala z plochy pod hradní rotundou, která je doposud v nové stavební úpravì
patrná na hradebním zdivu. Podle jiných podkladù (dobových pohlednic) vytékala vodoteè
také z bývalého hradního pøíkopu. Funkènì nejvýznamnìjí a nejvydatnìjí byla zjevnì vdy
vodoteè vytékající z Jámy. Ani po zaloení mìsta Znojma asi mezi roky 1222 a 1224
samozøejmì nemohla být tato funkèní vodoteè zruena. Naopak byl asi pozdìji stavebnì
upraven její výtok v hradbì ve formì brány, který napøíklad dokládá veduta od Georga Houfnagla asi z roku 1595 (BRUNCLÍK 1985). Na známé vedutì Znojma z ptaèí perspektivy ze
sbírky Dismase z Hoferù z doby kolem roku 1740 jsou patrné dokonce dva otvory v hradebním zdivu Jámy, stejnì jako terasy vinohradu na svahu pod Mikuláským farním areálem v místì pozdìjí Rajské zahrady (RICHTER et al. 1966, 69). Hypoteticky lze otvor v hradebním zdivu Jámy, blíe Mikuláskému farnímu areálu, povaovat za ohlas, èi místo pùvodní branky. Dnes je v tìchto místech meziváleèná reliéfní výzdoba od tehdejího znojemského sochaøe Othmara Hillitzera, který mìl v navazujícím domì Staré mìsto 20 svùj
ateliér2.
KAROLÍNINY SADY A RAJSKÁ ZAHRADA
V terénní situaci skalnatého pøíkrého svahu s pøírodní vodoteèí, zøejmì torzem staré obchodní cesty a terasami vinohradu, se ocitli znojemtí obèantí romantici, kteøí v roce
1824 vybudovali zdìnou klasicistní Karolíninu bránu. Do této doby zùstávalo mìsto Znojmo do znaèné míry sevøeno støedovìkými hradbami a oddìleno od svých pøedmìstí, vèetnì stále samostatné Dyjské vsi s uívaným názvem Tajadorf, která byla situována na skalnatých svazích kolem Napajedelské ulice a podél øeky Dyje pøi ulici Koeluské3. Moná
bez vìtí filosofické a literární nadsázky, lze toto a symbolické pøekonání støedovìkých
hradeb charakterizovat jako postupné, ale velmi zøetelné sebeuvìdomìní suverénní obèan118

ské spoleènosti, která demonstruje svá práva v nové dobì. Její nositelé zanícenì vstupují
do romantické pøírody, ale zároveò pragmaticky pronikají do volných prostor a zde uplatòují nejrùznìjí podnikatelské aktivity. Pøesto mìli znojemtí obèantí romantici i nadále
velmi blízko k rakouskému císaøství a lechtickým vlastníkùm v irím okolí. Logicky se
to projevilo v názvu brány, která byla pojmenována Karolínina po císaøovnì Karolínì4.
V okolních lechtických panstvích nacházeli inspiraci pro svou lesoparkovou tvorbu a finanèní i materiální pomoc (KOZDAS 2002). Obsáhlejím stavebnì historickým vývojem
znojemských lesoparkù v tomto období se autor textu zabýval ve vlastním pøíspìvku Nástin historického a urbanisticko architektonického vývoje zahradních a krajinných úprav ve
Znojmì a jeho okolí. Soustøedí se tudí dále spíe na praktickou a tvaroslovnou genezi
lokality Karolíniných sadù a Rajské zahrady po roce 1824.
V roce 1824 tedy znojemtí obèantí romantici monumentalizujícím prùchodem klasicistní Karolíniny brány symbolicky pøekonávají støedovìké hradby a navazující cestou k øece
Dyji symbolicky vstupují do pøírody a krajiny (obr. 1). Nedávno opravená Karolínina brána
se prùèelím obrací do lesoparkù a zadní èástí smìrem k zástavbì mìsta Znojma. Tím se
zásadnì odliuje od nedaleké, zøejmì jetì pozdnì renesanèní branky z Tkalcovské (Vìzeòské) ulièky, její prùèelí naopak smìøuje do ulièky. Renesanèní formy jsou patrné v atikovém nástavci branky, které kombinují oblouèkové pojetí, kde nelze vylouèit mladí zjed-

Obr. 1. Cesta od Karolíniny brány asi po roce 1900, pohlednice ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 1. Weg vor dem Karolinentor wahrscheinlich nach 1900, Ansichtskarte aus der Sammlung von Josef
Vlasák aus Znaim.
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Obr. 2. Pohled ze zahrady hostince U zeleného stromu na svah pozdìjích Karolíniných sadù, kresba Giovaniho Marii Monsorna po roce (kolem roku) 1820.
Abb. 2. Ein Blick vom Garten des Gasthofes Zum grünen Baum auf den Hang der späteren Karolinengärten, Zeichnung von Giovani Maria Monsorno um 1820.
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S urèitou rezervou, nicménì jako velmi cenný historický pramen, je mono vnímat dobový terè znojemských ostrostøelcù, který v roce 1826 barevnì nakreslil pro Josefa Hauera, malíø Vít Krebinský7 (obr. 3). Terè zobrazuje jen horní èást Karolíniných sadù a celou

Obr. 3. Karolíniny sady na støeleckém terèi, malba Víta Krebinského z roku 1826.
Abb. 3. Die Karolinengärten auf einer Zielscheibe, Gemälde von Vít Krebinský 1826.
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pozdìjí Rajskou zahradu. Karolínina brána je tvaroslovnì bohatí, s výraznou ambránou
s klenákem prùchodu a balustrádou na její korunì. Zùstává otevøenou otázkou, zda lo o fantasii malíøe terèe, èi reálný stav. Nedávná oprava ale tyto výzdobné prvky nepotvrdila, co
ale neznamená, e neexistovaly a zanikly ji døíve. Z celkového dispozièního hlediska je
ale pozoruhodný asi døevìný sloupový malý objekt pøi východní stranì Karolíniny brány
pøipomínající altán ve formì pergoly. Tento altán mohl vyplòovat a uzavírat hradební parkán, kdy dnes v nadzemní èásti zaniklá støedovìká hradba, která jej vytváøela, je na støeleckém terèi jasnì èitelná. Asi uprostøed, mezi Karolíninou bránou a dnení plochou pod
Kaplankou, je zdìná stavba pøipomínající bránu s obloukovým prùchodem. Spíe ale jde o
stavební souèást nìkterého z domù za hradebním systémem. Funkèní dùvodnost prùchozího a uzavíracího (vstupního) altánu ve formì pergoly do døíve uího koridoru vymezeného nejprve vnìjí parkánovou hradbou (pozdìji jen zídkou a døevìným zábradlím na hranici
Rajské zahrady) a na stranì opaèné kamennou zdí dokladují v èasovém vývoji dobová fotografická vyobrazení8 (obr. 4). Zøejmì nesporným dokladem o existenci tohoto altánu je
fotografická kabinetka (vizitka fotografa) z doby pøed rokem 1892, protoe jetì zobrazuje hradební vì zvanou Loupenická, která se v tomto roce zøítila9. Støelecký terè malíøe
Víta Krebinského dobøe zobrazuje dva horní ohyby cesty se svìtlým nepochybnì døevìným zábradlím s úhlopøíèným èlenìním v obdélných polích. V místì dneního Hillitzero-

Obr. 4. Prostor pod Kaplankou pøed rokem 1918, fotografie ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 4. Der Bereich unterhalb des Kaplanhofes vor 1918, Photo aus der Sammlung von Josef Vlasák aus
Znaim.
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va reliéfu je pomìrnì velký zdìný objekt pøipomínající bránu s obloukovým prùchodem
a témìø ètvercovým okénkem v ose nad ním. Obdobnì lapidárnì je zobrazeno zdìné spaditì vod s obloukovým prùstupem v dnením místì v hradební zdi Starého mìsta (Jámy).
Tvaroslovnì je ale bohatí o zúený pravoúhlý zdìný nástavec s opìt témìø ètvercovým
okénkem. Pøed spaditìm je pomìrnì robustní mostek s obloukovým otvorem na prùtok
vody, která je dokonce zobrazena jako intenzivnì vytékající. Mùe ale jít i o stavební souèást vlastního spaditì  stupòovitá stavební forma. Velký zdìný vyhlídkový rondel je v jednoduché formì bez dekorativních motivù. Mimoøádnou zajímavostí je proud vody vytékající od paty jeho východní strany. Pøestoe mùe jít o fantasii malíøe støeleckého terèe, tak
i stávající stav zdiva a konfigurace skalnatého terénu tuto monost nevyluèuje. Svahy bez
vìtích porostù a pouze asi vinohrad na terasách se zahradním domkem v místì pozdìjí
Rajské zahrady naznaèují, e mìsto Znojmo bylo jetì pomìrnì nedávno vlastnì vojenskou pevností obehnanou støedovìkými hradbami. Pøi pozorném pohledu ale neuniknou
malé zcela nedávno vysazené stromky a keøe podél cesty, které jsou první skromnou etapou zahradních úprav. V této pùdorysné formì s nejvìtí pravdìpodobností Karolíniny sady
existovaly a slouily znojemským obèanským romantikùm i hostùm mìsta Znojma a do
sedmdesátých let 19. století. Toto èasové období charakterizovalo dobové klasicistní slohové pojetí.
Ale ji pøed polovinou 19. století se objevují zjevné náznaky odklonu od pomìrnì støídmého romantického klasicizmu smìrem k tvaroslovnì výraznìjímu dekorativizmu i pseudoslohùm. V Karolíniných sadech se na dvou místech stává dominantní rozvolnìná stromová zeleò. Jde o svaité plochy mezi Starým mìstem (Jámou) a velkým vyhlídkovým
rondelem a u samé paty sadù nad dnení ulicí U obøí hlavy. Do tìchto míst, zvlátì ale pod
Jámu byla zøejmì navezena zemina z místa prùkopu Karolíniny brány, co v tomto doposud
suchém skalnatém terénu umonilo výsadbu listnatých stromù. Velmi dobøe to dokladují
grafiky a kresby vedut  litografie od L. Czernyho kolem 1850, ocelorytina od neznámého
autora po roce 1850 a barevná litografie od A. C. Hauna z doby kolem roku 186010. Novogotický motiv dvou oken s lomeným obloukem z doby po roce 1860 a pøed rokem 1875 se
objevuje na nespodnìjím altánu Karolíniných sadù (KLIMTOVÁ 2002, 25)11, viz obr. 5.
Tyto historické obrazové prameny souèasnì dokladují i jiné mení zahradní stavby. Jednak
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zobrazuje ji uvedený støelecký terè od malíøe Víta Krebinského (HÜBNER 1869). Dva
altány vymezují boky pozdìjí Rajské zahrady. Zajímavostí je, e byly vystavìny jetì v dobì terasové formy tohoto pozemku a tudí pøed zaloením Rajské zahrady v roce 1875.
V jihovýchodním cípu teras je zahradní domek, zobrazený v celé architektonické formì na
barevném akvarelu z roku 1862 se signaturou Charlemont (patrnì malíøka Emilie Charlemontová)12. Jde o pøízemní stavbu se sedlovou støechou a nií otevøenou kùlnu také se
sedlovou støechou. Pøi západním títu domku, v césuøe smìrem k otevøené kùlnì je zøejmì
døevìná pergola. Na vyvýené ploinì pøed východním títem domku je kulatý stolek se
dvìma lavicemi a patrnì malým kvìtinovým záhonem. Zábradlí smìrem k ulici Napajedla,
nejspí døevìné, tvoøí dlouhá pole ze svislých tyèí osazenými do omítaných pilíøkù s pultovými støíkami. Znaènì èitelný je ji uvedený altán na východním boku pozdìjí Rajské
zahrady. Jde o jeho starí architektonické pojetí, tvoøené dvìma objekty jen s volným vzájemným stavebním vztahem. Pøi kamenném hradebním zdivu je svìtlá témìø bílá prostá
klasicistní stavba s valbovou støechou, krytou asi døevìným indelem. Patrné jsou malé
pravoúhlé dveøe a obloukové okno s lahvovì zelenou okenicí. Na hrotu skalní ostrony,
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Obr. 5. Dolní altán v Karolíniných sadech asi po roce 1900, pohlednice ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 5. Der untere Altan in den Karolinengärten wohl nach 1900, Ansichtskarte aus der Sammlung von
Josef Vlasák aus Znaim.

k nìmu vede koridor s døevìným zábradlím ze svislé tyèoviny, je malý celodøevìný ètvercový (popøípadì vícestìn) altán s jehlancovou støíkou a èerveným vrcholovým prvkem ve
formì èuèku. Akvarel vlastnì unikátnì dokládá základní tvarosloví zdìné branky s trojúhelným títem smìrem od ulice Napajedla. ikmé plochy kryje pálená krytina, èi naplocho
kladené cihly. Ve vrcholu a u pat trojúhelného títu branky jsou patrné výzdobné prvky ve
formì vìtích èuèkù. Tento výzdobný motiv je takté na ji uvedené fotografické kabinetce
z doby pøed rokem 1892. Na velmi zchátralé brance jsou ploky k osazení tìchto prvkù
doposud velmi dobøe patrné. V rámci tvaroslovných detailù z první poloviny 19. století je
tøeba zmínit jetì následující zjitìní. Historické obrazové prameny dokladují asi v polovinì délky ulice Napajedla nejprve samostatné barokní sousoí Piety a od roku 1831 klasicistní kapli, obsahující pùvodní Pietu doplnìnou o sochy sv. Rocha, sv. ebestiána a jeskyòku se sv. Rosalií. V horní èásti ulice Napajedla je k roku 1688 doloena sloupková
Boí muka (FILA, PAVLÍK 2002, 46)13. Na ji zmiòovaném støeleckém terèi z roku 1826,
ale zjevnì není asi v polovinì délky ulice Napajedla sousoí Piety, ale socha samostatné
stojící postavy ve splývavém odìvu na odstupòovaném soklu. Hypoteticky nelze vylouèit,
e jde o zámìnu s níe poloenou barokní sochou sv. Jana Nepomuckého v tée ulici.
Poèátkem sedmdesátých let 19. století se v areálu znojemských Karolíniných sadù zaèíná na romantických klasicistních pùdorysných základech výraznì uplatòovat romantický
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dekorativizmus a také historizmus. V Karolíniných sadech obèanské romantiky inspirovalo zvlátì místo pod mìstskou ulièní èástí Staré mìsto (Jáma). Toto místo se hodilo k dekorativním zahradním úpravám hlavnì proto, e zde byl pomìrný dostatek navezené zeminy z prùkopu v místì Karolíniny brány. Nad velkým vyhlídkovým rondelem vznikl témìø
urbanisticko architektonicky monumentalizující a zároveò dekorativní lichobìníkový pùdorys cest se samostatnými boèními dramatickými schodiovými spojnicemi na boèní
rùznì tvarované vyhlídkové ploiny. Západní, v této dobì jetì slepou, tvoøil blií vìtí
rondel a k západu vzdálenìjí mení rondel s vzájemným propojením parapetní zídkou.
Východní ploinu tvoøila vlastnì jedna plocha s tvarovì zborcenou parapetní zídkou. Vznik
tìchto úprav lze vymezit roky 1888 a 1892 podle barevných akvarelù pøipisovaných Antonu Bieglerovi. Pøesnìji asi po roce 1889 a pøed rokem 1899, protoe jetì nejsou zobrazeny na katastrální mapì Znojma s pøedmìstími z roku 1889, ale ji na návrhu trasy kanalizace od vídeòské firmy N. Rella & Neffe z roku 1899 (KOZDAS 2002, 100)14. V tìchto
místech zjevnì dolo k zámìrnì dekorativnì komponované stromové a keøové dendrologicky bohaté výsadbì. Hypoteticky nelze ani vylouèit pokusy s kvìtinovými dekory rùzných forem. Moná právì tehdy se zde napøíklad poprvé objevují zahradnicky neobyèejnì
dekorativní tehdy vlastnì exkluzivní druhy a exoty. Ve Znojmì k nim patøily døezovce trojtrnné, ale také barokní stromy jírovce maïaly a jírovce pleové (koòské katany), efektní
stromy akáty a v 19. století stromy bohù i nejkrásnìjí z naich stromù pajasany láznaté (NOVÁK 2001, 1516, 20)15.
Dekorativizmus a historizmus sedmdesátých let 19. století výraznì ovlivnil tvaroslovné
pojetí zahradních staveb v celých Karolíniných sadech. Projevilo se to zvlátì na parapetních zídkách vyhlídek, které byly v této dobì vystavìny z reného cihelného zdiva, prolomených vrstvenými øadami pravidelných dekorativních køíkù i malých ètvercù, co dokladují pomìrnì èetné dobové pohlednice16. K dokumentárnì nejcennìjím a nejstarím patøí
pokozená sklenìná deska od vídeòské firmy Otto Schmidt z roku 1895, která ale prokazatelnì zobrazuje stav pøed rokem 1892, protoe jetì stojí hradební Loupenická vì zøícená v tomto roce17 (obr. 6). Patrnì z této doby je barevní akvarel  kva Karolíniných sadù
v pohledu k mikuláskému farnímu areálu s cihelnými parapetními zídkami, cestou, døevìným zábradlím, kamennou zídkou, identifikovatelnými druhy stromù, ale také altánem 
hudební tribunou pod farní budovou u sv. Mikuláe18. Autorem akvarelu  kvae je Antonín
Biegler ze Znojma. Intaktní stav cihelných parapetních zídek s dekorativními køíky se
udrel a do meziváleèného období. Zmìny byly do této doby asi pomìrnì malé a to na
západní èlenìné vyhlídkové ploinì. Zde zøejmì zanikla dekorativní parapetní zídka na mení
západní rondelové èásti a byla nahrazena plnou zídkou, snad i s estetickým zámìrem na
tvaroslovný kontrast19. Tato zmìna mohla nastat v souvislosti s budováním Muckovy cesty
v roce 192320. Ponìkud otevøenou otázkou by mohla být doba vzniku malého vyhlídkového
rondelu v dolní èásti Karolíniných sadù, který má dnes prostou plnou a omítanou parapetní
zídku. Vzhledem k malé velikosti této stavby je její existence obtínì identifikovatelná na
fotografických vyobrazeních z doby pøed I. svìtovou válkou. Nicménì alespoò jedna pohlednice dokladuje jeho starí dekorativní formu se dvìma øadami asi malých ètvercù21.
Ostatnì to vyplývá z dochovaného parapetního zdiva. K roku 1874 lze datovat stavební existenci altánu na východním boku ploch pod ulièní èástí Staré mìsto (Jáma), který byl pozdìji znám jako Hillitzerùv altán (obr. 7). Dokladuje jej plán terénních úprav pro zøízení
Rajské zahrady22. Schematicky identifikovatelný je na panoramatických fotografiích z doby po roce 1900 (KLIMTOVÁ 2002, 32)23. Jako pomìrnì dekorativní døevìná otevøená stav125

ba na zpùsob arkády, s pultovou zvalbenou støechou s pálenou krytinou bobrovkou, je doloena na fotografiích z váleèného, èi tìsnì pováleèného období24.
Zásadním aspektem v Karolíniných sadech je vývoj pùvodnì pøírodní povrchové vodoteèe vytékající z Jámy a to po roce 1824. Prvotní pøedstavu, e byla kanalizaènì tzv. zatrubnìna do vytìené terénní rýhy, vyvrací vizuálnì neporuený skalnatý pøírodní terén. Dnes
je patrná pod Jámou, kde spadá do pomìrnì hluboké kolmé achty vylámané v skalním
podloí. Na opaèné stranì u paty svahu Karolíniných sadù, kde vystupuje nad povrch je
pøeklenuta cihelným zdivem a pøístupná kruhovým litinovým poklopem. Souèasné zaústìní staré vodoteèe (dnes stoky) je pod povrchem ulice U obøí hlavy, protoe její novodobý
výtok upravený betonovou trubkou je nefunkèní. Historický pùlkruhovì zaklenutý výtok
v kamenné zdi mezi tehdejím hostincem U rakouského císaøe (Zum Kaiser Oesterreich) a koelunami je fotograficky dokladován25. Povrchový stav pøírodní vodoteèe, zvlátì
pøípadného malého vodopádu pod velkým vyhlídkovým rondelem, byl v Karolíniných sadech neobyèejnì pùsobivý. Pøesto byla asi v poslední ètvrti 19. století svedena do podzemní toly. Paradoxnì to zpùsobil rozvoj hygieny vyadující vìtí spotøebu vody a tedy
budování mìstských vodovodù na pitnou i uitnou vodu. Vìtí spotøeba vody logicky vyvolávala vìtí produkci splakù. Vodu bylo moné do ulièní èásti Staré mìsto (Jámy) pøivést,

Obr. 6. Karolíniny sady pøed rokem 1892, fotografie ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 6. Die Karolinengärten vor 1892, Photo aus der Sammlung von Josef Vlasák aus Znaim.
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Obr. 7. Hillitzerùv altán po roce 1945, fotografie ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 7. Hillitzeraltan nach 1945, Photo aus der Sammlung von Josef Vlasák aus Znaim.

ale nebylo moné napojení na terénnì výe poloenou mìstskou kanalizaci. Z vìtiny domù
nebylo moné vzhledem k jejich nedostupnosti vyváet ani splakové umpy. Odpadní vody
proto vtékaly do staré vodoteèe, kdy zápachem zaèaly degradovat zahradní a lesoparkové
dílo Karolíniných sadù, co nepochybnì velmi iritovalo znojemské obèanské romantiky.
Kdy tato nepøíznivá situace nastala, vyplývá z historického vývoje vodárenství ve Znojmì.
Jetì v celé první polovinì 19. století byla voda ve Znojmì k dispozici pouze ve studnách
a ulièních kanách. Jedna z tìchto kaen byla také v Jámì. Váné problémy s nedostatkem
vody jsou zaznamenány od roku 1801 a vyvrcholili v roce 1834 a následné tyfové epidemii. V roce 1863 byl proto dokonèen nároèný vodovod, který vyuíval pramenù z pomìrnì
velké vzdálenosti lesa Smohy mezi obcemi Citonice a Bezkov a pøivádìl do Znojma kvalitní pitnou vodu. Pøesto byl vody nedostatek a proto bylo v roce 1877 pøikroèeno k vybudování uitkového vodovodu z øeky Dyje, který byl modernizován v roce 1892 (ODSLOÒ 1932).
Deový podzemní sbìraè (tola) v ulièní èásti Staré mìsto (Jáma), který vytékal do Karolíniných sadù, byl zbudován ji po roce 1840. Mezi roky 1875 a po roce 1885 byla tudí
v Karolíniných sadech pøipravena a vylámána podzemní skalní tola  na plánu z roku 1875
vodoteè sady jetì protéká a na plánu z roku 1885 je vyznaèena jako podpovrchová26. Ji
nyní lze dùvodnì pøedpokládat, e jde o unikátní technické dùlní dílo, které zøejmì vykazuje nespornou historickou hodnotu. Taková technická díla jsou øazena k národnímu kultur127

nímu dìdictví jako technické památky, co by mìlo vylouèit historicky znehodnocující
zásahy napøíklad ve formì kanalizaèních trub. Souèasnì jsou vylouèeny zásahy do pøírodní
skalní lesoparkové konfigurace Karolininých sadù. Tyto aspekty si uvìdomovali znojemtí
obèantí romantici, kdy se snaili najít øeení na odkanalizování ulièní èásti Staré mìsto
(Jáma). Naznaèuje to návrh z roku 1899 od vídeòské firmy Rella & Neffe, který se snail
vést kanalizaci pøes ulici Napajedla, ulicí leby, pøes ulici Dyjskou a za eleznici a pod
dnení Starou nemocnici27. el jde o trvající závaný problém, který zøejmì vyvolá technicky závanìjí øeení na pøeèerpávání splakù do výe poloené mìstské kanalizace. Autor pøíspìvku to povauje za dùvodné ze dvou základních hledisek  nesporné umìlecko
historické hodnoty celé krajinné lokality s dominantním mikuláským farním areálem a
dále za logické podmínky, e tato lokalita bude komplexnì zapojena do irích kulturnì
spoleèenských aktivit, vèetnì pøimìøených, tedy kultivovaných aktivit cestovního ruchu
(obr. 8).
Ji v prùbìhu 19. století byl zruen terasový vinohrad pod Karolíninou bránou a staré
terasy osázeny kvìtinami a dekorativními keøi. Znojemským obèanským romantikùm se
ale stav s terasami asi jevil pøíli uitný  zemìdìlský a nevyhovoval jejich zanícenému
romantickému dekorativnímu vnímání. V roce 1875 proto byly terasy zasypány zeminou
a souèasnì upraveny monosti pøístupù od Tkalcovské a Slepé ulice (BÍNA 1990). Celá
akce ale byla velmi dùkladnì uváena a pøipravena, co dokladují pomìrnì podrobnì vypracované plány. Nejdøíve zøejmì byla zpracována malá nedatovaná barevná skica28. V architektonické invenci návrhu tvarosloví keøových a stromových sice není pøíli nápaditá, ale
navrhuje vyhlídkový altán v jihozápadním rohu prostranství pod Kaplankou. Velmi odváný
je ale návrh mohutného vodotrysku na centrální ploinì Rajské zahrady. Patrnì pro finanèní náklady a technické obtíe nebyl realizován. Zøejmì podle vzorù napøíklad z lesoparkù
v okolí zámku ve Vranovì nad Dyjí byl nahrazen solitérní lípou, která se udrela a do
druhé poloviny 20. století29 (obr. 9).
Z roku 1874 je barevný plán, který pøímo navrhuje zasypání starích teras a dokumentuje jejich pùdorys a øez30. Souèasnì dokumentuje nejrùznìjí dìlící a opìrné zdivo, branky,
schoditì, pùdorys zahradního domku a prùchozího altánu, který architektonicky oddìloval Rajskou zahradu a Karolíniny sady. Cenný je také doklad existence obdélného altánu,
který byl pozdìji znám pod názvem Hillitzerùv. Návrh zøejmì pøedpokládal skalní tunel na
pùdorysu pøiblinì polovièní elipsy, který mìl propojit Rajskou zahradu pøímo s Napajedelskou ulicí. e lo o váný a starí zámìr dokládá nyní zazdìný stavební otvor v opìrném
zdivu podél této ulice s dataèním kamenem  1832 a nìkolik písmen (? INAB). Dataèní
kámen s písmeny je také na brance na vstupu do Rajské zahrady  MDCCCXXXI (?D B).
Opìt barevný je stavební plán Rajské zahrady se zatím neúplným pùdorysem cest z roku
1877. Zcela unikátní je barevný osazovací plán Rajské zahrady, vèetnì pùdorysu cest a ploch,
altánù, schodù a dokonce jednotlivých lavièek a lavice ze stolkem31. Plán sice není datován, ale je signován jménem autora  Janisch. S nejvìtí pravdìpodobností jej lze ztotonit
se znojemským mìstským stavebním inenýrem Adolfem Janischem, který napøíklad vedl
výstavbu znojemského Mìstského divadla (TURC 2000, 5). Cenná unikátnost nespoèívá
pouze v dokladování tvaroslovného pojetí a rozsahu jednotlivých zahradních ploch, keøových lemù cest, øad stromù i solitérù, ale také v zahradnickém pojetí plochy východní výhlídky s altánem (obr. 10).
Nebývalé vzepìtí romantických obèanských lesoparkových tvùrèích aktivit v poslední
ètvrti 19. století, mìlo také výsledky organizaèní. V roce 1878 byl ustanoven znojemský
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Obr. 8. (Polohopisný) plán Rajské zahrady, Geodetická kanceláø Ing. Milo Pelant, Znojmo.
Abb. 8. Lageplan des Paradiesgartens, Geodäsiekanzlei Ing. Milo Pelant, Znaim.
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Okralovací spolek. V téme roce vzniklo také znojemské mìstské muzeum (BÍNA 1990,
JIRAL 1931).
A do roku 1923 neshledal pùdorysný urbanisticko architektonický koncept Karolíniných sadù a Rajské zahrady i pøilehlých ploch výraznìjích zmìn. lo o zahradní architektonické prostory o rùzném stupni architektonizace a organizace zpùsobu vyuití. Západnì od
Karolíniných sadù zatím zùstalo nedotèené skalnaté pøírodní prostøedí. Zvlátì okrajové
èásti vykazovaly charakter obvyklého lesoparku, kdy je s pomocí pìích cest a vyhlídek
zpøístupnìno cenné pøírodní prostøedí. První polovinu 19. století v znojemských zahrad-

Obr. 9. Rajská zahrada s centrální lípou po roce 1945, fotografie ze sbírky Josefa Vlasáka ze Znojma.
Abb. 9. Paradiesgarten mit der zentralen Lindenbaum nach 1945, Photo aus der Sammlung von Josef Vlasák
aus Znaim.
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Obr. 10. Plán zahradní výsadby Rajské zahrady, autor Adolf Janisch, po roce 1875.
Abb. 10. Plan der Gartenbepflanzung des Paradiesgartens, Autor Adolf Janisch, nach 1875.

ních úpravách charakterizovala romantická klasicistní orientace. Kolem poloviny tohoto
století je patrný odklon k uvolnìnému a dekorativnímu pojetí, které vrcholí v poslední
ètvrti 19. století. První svìtová válka výraznì omezila tyto romantické obèanské aktivity
zatím pøevánì nìmeckých tvùrcù. Znojmo se pøes nevùli èásti místního nìmeckého obyvatelstva stalo souèástí samostatné Èeskoslovenské republiky. V národnostnì smíeném
èeském a nìmeckém Znojmì získali Èei významné spoleèenské a politické pozice, vèetnì starosty mìsta. V tìchto souvislostech nutnì vyvstal nejenom moný problém dalí
existence ji vytvoøených zahradních a krajinných hodnot, ale hlavnì jejich dalího tvùrèího rozvoje. Po poèáteèním váhání i urèitém nepochopení, dolo k astné dohodì mezi
nìmeckou èástí obèanských romantikù vedených starím Nìmcem Johannem Muckem
a Èechy, vedenými mladím Èechem Jakubem Jiralem (KOZDAS 2003, 331332). Touto
dohodou byla umonìna dalí tvùrèí etapa zahradních úprav, která spojila obì starí stylová
pojetí s moderními prvky zahradních úprav. Z hlediska rozsahu a kvality byla velmi vý131

znamná a Karolíniny sady ovlivnila ze dvou aspektù. V roce 1923 obèantí romantici z øad
Èechù i Nìmcù vybudovali stavebnì velmi nároènou Muckovu cestu, která spojila lesopark
Gránického údolí  Podhradí s Karolíninými sady32. Muckova cesta byla vybudována ve
dvou èasových etapách, kdy druhá mìla charakter stavební úpravy, která se týkala krátkého
úseku pod dataèním kamenem a pod bývalým hradním pøíkopem. V roce 1923 budovatelé
Muckovy cesty respektovali monost odtoku deových vod z bývalého hradního pøíkopu.
To se stavebnì projevilo tak, e na ploinì pod pøíkopem byla proti svahu postavena obdélná kamenná achta s mùstkem, která se opaèné stranì projevila v pohledových osách ve
formì elegantní pilíøové vyhlídky, pøipomínající znojemskou vyhlídku na konci dnení ulice Pøemyslovcù33. Snad potíe s údrbou, zazdìní výtoku z bývalého hradního pøíkopu z bezpeènostních dùvodù34, èi snaha vytvoøit malou shromaïovací ploinu pod dataèním kamenem s nápisem MUCK WEG 1923, vedla nìkdy ve tøicátých letech k zruení achty a zazdìní mùstku. Na nové opìrné prùbìné kamenné zdi s vyhlazenou støechovitou betonovou
korunou bylo osazeno dekorativní litinové zábradlí, které nápadnì pøipomíná zábradlí na
skalní cestì pod hradem a zmínìné vyhlídce na konci dnení ulice Pøemyslovcù35. To by
mohlo tato zábradlí datovat jako pozdní historizmus, èi by lo o pozdní historizmus na
Muckovì cestì.
V roce 1930 dolo v Karolíniných sadech k poslední významnìjí stavební, èi pøesnìji
umìlecké úpravì. V prostorovì souvisejícím domì Staré mìsto (Jáma) èíslo 20
22 mìl svùj
sochaøský ateliér významný meziváleèný nìmecký umìlec Othmar Hillitzer. Po dùkladné
pøípravì spoèívající mimo jiné ve vyhotovení zmeneného sádrového návrhu36, vytvoøil
smìrem do Karolíniných sadù reliéf a sochaøskou výzdobu v pomìrnì lapidárním konceptu s rezidui klasicizujícího a secesního pojetí. Nìkdy v této dobì byla pøed Karolíninu
bránu druhotnì osazena na prostý asi omítaný hranol kvalitní kamenná barokní socha sv.
Jana Nepomuckého37. Pùvod této sochy a aktivity je nejasný a smutnou skuteèností zùstává, e asi v edesátých letech minulého století byla vandalsky pokozena a zøejmì úplnì
znièena. Asi v meziváleèné období dolo k pomìrnì razantnímu zásahu, kdy byla tìsnì pøi
západním nástupu do Karolíniných sadù odstøelena skála z pøevisu nad ulicí U obøí hlavy38.
Jetì v roce 1938 plánovali obèantí romantici ze znojemského Zalesòovacího a okralovacího spolku dalí pomìrnì rozsáhlé zahradní a krajinné akce, ale 9. øíjna 1938 do
Znojma vstoupila nìmecká nacistická vojska. Zahradní areály byly sice i nadále udrovány,
ale nastal konec èeské a nìmecké spolupráce. Øada aktivních Èechù z obsazeného pohranièí odela a u mnohých lo v podstatì o útìk. Krátce po nìmecké okupaci byl ze slueb
Mìsta Znojma proputìn také Ing. Jakub Jiral a odeel do èeského vnitrozemí. V roce
1942 byl v Pardubicích zatèen gestapem a dokonce mu po atentátu na zastupujícího øíského protektora Heydricha hrozila poprava39. Po roce 1945 ze Znojma nedobrovolnì odeli
témìø vichni Nìmci. S tímto postupem zjevnì souhlasila výrazná vìtina místních èeských osobností, vèetnì lesního rady Ing. Jakuba Jirala, který to dal najevo i veøejnì prostøednictvím tisku40. Byli toti velmi zklamáni postoji Nìmcù s kterými dlouho prospìnì
spolupracovali. Moná si ale neuvìdomili, e se Nìmci stali souèástí totalitního politického systému, by vìtinou dobrovolnì. Obdobná situace pro mnohé z Èechù nastala po
únoru 1948. Akèní výbor Národní fronty ve Znojmì navrhl odvolání lesního rady Ing. Jakuba Jirala ze slueb Mìsta Znojma ji 25. února 194841. Nejvìtím rozèarováním byl nejenom krutý nevdìk za mnohaletou práci, ale také mnohdy hrubé zanedbání údrby a devastace znojemských zahradních a krajinných úprav budovaných od roku 1804 v pøípadì parkù
a krajiny od roku 1824.
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ZÁVÌR
Dìjiny Karolíniných sadù a Rajské zahrady jsou vlastnì dìjinami postupného zániku feudalismu a vzniku obèanské spoleènosti v jejích romantických názorových a kulturních peripetiích. Klasicistní období v první polovinì 19. století bylo jetì pomìrnì silnì spojeno
s císaøstvím a lechtickými vlastníky z okolních panství. Projevuje se pøevánì lapidárním
a monumentalizujícím pojetím. Kolem poloviny 19. století se objevují zdùraznìné romantické snahy, které zámìrnì vytváøí tajemná pøírodní zákoutí. V sedmdesátých letech 19.
století jde ji o aktivity irího obèanského spektra. V jeho tvùrèím snaení jde o dekorativní historizmus, posléze smìøující k secesi. Sílí národní a nacionální povìdomí projevující se napøíklad tím, e nìkterým místùm v komponované krajinì je pøikládán starobylý
bezmála mýtický význam42. To ve svìdèí o stále vìtím poètu tvoøivì zainteresovaných
osobností z rùzných spoleèenských vrstev. Po první svìtové válce se romantická krajinná
tvorba dokázala zdaøile vyrovnat s moderními umìleckými trendy. Zároveò pøekonala nacionální pøekáky v èesko nìmeckých vztazích. Naopak nástup Èechù pøinesl dalí nebývalé tvùrèí aktivity, vskutku irokého spektra obèanské spoleènosti. Tvùrèí rozlet obèanských romantikù z øad Èechù i Nìmcù zastavil a nástup autoritativních politických reimù.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag behandelt die historische Entwicklung der Lokalität der felsigen Abhänge des Thayatals unterhalb des historischen Teils von Znaim vor dem Jahr 1824. Im Jahr 1824 öffneten Znaimer bürgerliche
Romantiker durch die Errichtung des klassizistischen Karolinentors die mittelalterlichen Stadtmauern und
traten somit symbolisch in die umgebende Natur hinaus. Zugleich legten sie einen Weg im Thayatal an,
wobei sie wahrscheinlich zumindest teilweise die uralten Wege zur Furt miteinbezogen. Die nun zugänglichen Bereiche des Abhangs erhielten den Namen Karolíniny sady/Karolinengärten. Um die Mitte des 19.
Jahrhunderts beginnt in ihren romantischen schöpferischen Bestrebungen der Dekorativismus einzusetzen
und eher erst danach der Historismus. Ab 1875 wurden auf der östlichen Seite der Lokalität die alten
Terrassen verschüttel und der Paradiesgarten, als künstliche Gartenarchitektur, angelengt. Nach 1918
wurde die Zusammenarbeit unter den tschechischen und deutschen bürgerlichen Znaimer Romantikern
aktuell. Im Jahr 1923 errichteten sie gemeinsam den Muckweg, welcher die Karolinengärten mit dem
Landschaftsgarten Burgberg im Granitztal verband. Die schöpferischen Bestrebungen wurden aber durch
den Antritt der totalitären Gesellschaftssysteme eingestellt.
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