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„Je třeba ohlédnout se po krajině, jež všude souvisí s povahou
a duševními vlastnostmi člověka, který v ní našel trvalý příbytek pro sebe i pro potomstvo.“
(Josef Holeček z románu Naši)

Publikace vydaná u příležitosti rozsáhlé rekonstrukce zámeckého parku
a zámecké zahrady ve Veselíčku v letech 2010 a 2011

Na úvod
„Máme tady krásný park,“ mohou říct obyvatelé Veselíčka, když
se jich někdo zeptá, čím je jejich obec zajímavá. Každá vesnice je něčím specifická, každá má něco, co nemá jiná, v každé žije určitý typ
lidí. Bylo tomu tak v minulosti a je tomu tak i nyní. Právě lidé, kteří
zde žili, poznamenali nejen architekturu obce, zástavbu v krajině, ale
také krajinu jako takovou. Zámecký park je jednou z hlavních dominant, které dnes ve Veselíčku stojí za pozornost. Má za sebou bohatou historii a v nedávné době došlo i na jeho rozsáhlou rekonstrukci.
Kdy přesně se začínají psát dějiny parku ve Veselíčku, a kdo vlastně nechal vybudovat první okrasnou zahradu, není tak úplně jisté.
Jisté ale je, že panství zažívalo s ohledem na své majitele a také na
historické okolnosti – ať už se jednalo o vlivy válek, politické klima
v zemi, či nepříznivé přírodní jevy – lepší i horší časy. Jisté také je, že
celý zámecký areál tvoří vysoce hodnotný celek, který je výsledkem
cílevědomého a odborného budování od období baroka. Z této doby
pochází základní uspořádání pravidelné i kuchyňské (dříve staré
okrasné) zahrady. V parku, jehož první úpravy se datují v období
kolem roku 1800, kdy v něm byl vybudován rybník a patrně i umělé návrší, je dodnes čitelný původní kompoziční záměr, vytvořený
zahradníkem Rockem. Zejména jsou v něm dochovány mistrné modelace terénu. V parku je dodnes k vidění také množství dendrologicky a esteticky významných dřevin, z nichž ale mnohé dožívají, neboť jejich věk je v některých případech okolo 150 i více let.
Veselíčko mělo to štěstí, že zde měly sídlo šlechtické rody. To se
na mnoha místech pozitivně odrazilo. Jak se uvádí v historickém
souhrnu o naší obci, snad díky své příznivé poloze na úpatí Oderských vrchů s rozhledem do Moravské brány, snad díky docela vý3

znamnému postavení jeho někdejších majitelů, snad díky dalším
neméně důležitým faktorům bylo Veselíčko středem rozsáhlého
panství, které v sobě pojímalo vesnice z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Nebýt významného panovnického rodu Podstatských-Liechtensteinů, nebylo by ani významných dějin Veselíčka, natož pak
kulturně-historických památek naší obce. Díky těmto lidem zde
máme zámecký areál s parkem, s bývalým hospodářským dvorem
a pivovarem, později sladovnou, na jehož prostranstvích se také
nacházejí významné pískovcové sochy datované do 18. století, ale
také správní budovu vedle zámku.
Dědictví předků v písemných odkazech či v podobě přírodních
a kulturních památek, všechno dobré, co zde zůstalo po lidech, kteří tady kdysi působili, je třeba dnes opatrovat jako vzácný dar
a předat nepoškozené budoucím generacím.
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Umístění
Zámecký park se nachází na severním okraji obce Veselíčko,
pod zámeckým kopcem, který spolu s lesním porostem na něm
vytváří pozadí celého zámeckého areálu dominujícího širokému
okolí, zejména od silnice mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a ze silnice od Oseku nad Bečvou vedoucí do Veselíčka.
Tmavá barva lesa navíc kontrastuje se světlou fasádou zámku.
Samotný park se nachází v mírně svažitém území, které je v případě jeho větší části na východě využito pro přírodně-krajinářskou úpravu s mistrně provedenými terénními modelacemi.
Rozdíl mezi úrovněmi terénu v menší, západní části parku je
v souladu s pravidelnou úpravou překonán pomocí opěrných
zdí se schodišti.
Dále na západě sousedí pravidelná úprava s bývalou kuchyňskou zahradou a se zahradním domkem. Dříve v ní stávala
i oranžérie. Od této zahrady je pravidelná zahrada oddělena různým druhem oplocení. Prostorově je od ní z větší části oddělena
habrovou stěnou. Na kuchyňskou zahradu na severu a na řešené
území na západě navazuje dochovaná část hospodářských budov s hospodářským dvorem, bývalou úřední budovou a dalšími
hospodářskými objekty, mezi nimiž vede cesta do parku od západu lemovaná dříve z části akátovým stromořadím. Vstup do
parku před zámkem na západě je uzavřen bránou s kovářskými
výplněmi. Druhá vstupní brána je směrem k centru obce v severní části parku na východě. Na jihu a na východě, kde park sousedí se soukromými zahradami, je jeho území vyhraničeno ohradní
kamennou zdí a jeho prostor z velké části vymezují vzrostlé stromy. Kamenná ohradní a současně i opěrná zeď tvoří hranici par5

ku na severu, kde k ní z vnější strany přiléhá místní komunikace
procházející celou od západu k východu.
Celý zámecký areál je citlivě zasazen do celkové krajinné
kompozice, se kterou tvoří harmonický celek. Parkem prochází
v současné době zatrubněný potok pramenící v severovýchodní
části parku, který dříve napájel zámecký rybník.
Nejvyšší místo v parku na severu leží v nadmořské výšce
294 m. Nejníže položené místo v parku je na jihu a jeho nadmořská výška činí 273 m.

Pohled na část obce s parkem z ptačí perspektivy. Letecký snímek.
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Z historie parku
až po současnost
Souhrn nejdůležitějších historických
a stavebně historických údajů

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275. Tehdy byla obec rozdělena na několik částí – dvorů, z nichž každou spravoval jiný majitel, přičemž se většinou jednalo o nižší šlechtice.
Jeden z nich, Budislav z Veselé, je připomínán právě v roce 1275
jako osoba, která má co dočinění s Klášterním Hradiskem u Olomouce. Ve 14. století patřilo Veselíčko moravskému markraběti, který jej uděloval lénem, což pro Veselíčko znamenalo, že se
často střídali jeho zástavní páni.
V roce 1492 je poprvé ve Veselíčku zmíněn poplužní dvůr, jehož majitelem byl Vilém z Pernštejna. Samotné panství Veselíčko
vzniklo až v polovině 16. století. Jeho zakladatelem byl Erazim
z Bobolusk, který ve Veselíčku postavil novou tvrz a pivovar.
Od roku 1573 bylo Veselíčko majetkem šlechtického rodu
Podstatských z Prusinovic, později Podstatských-Liechtensteinů, v jejichž správě zůstalo až do roku 1945. Tehdy, na základě tzv. Benešových dekretů, došlo ke konfiskaci jejich majetku.
Podstatští působili v 17. až 19. století často ve vojenských
službách a u vídeňského dvora. Ve Veselíčku zpravidla trvale nepobývali. Platí to zejména poté, kdy zdědili Telč a další statky
Liechtensteinů-Castelcorn (1752). Do Veselíčka tak přijížděli
pouze v létě – někdy jen na několik týdnů. Od konce 18. století
už spravovali veškerý majetek (včetně Veselíčka) prostřednictvím Ústřední správy statku, která sídlila od roku 1800 v Telči.
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Vznik původního zámeckého parku:
16. nebo 17. století?

V literatuře převládající tvrzení, že původní zámecký park
mohl vzniknout ke konci 16. století, spolehlivě však nejpozději
17. století, nemá v historických pramenech jakoukoliv oporu.
Pokud zámecký park v 17. století skutečně existoval, pak je možno tuto stavební činnost připsat Kryštofu Karlovi (1581–1644),
který byl v roce 1627 povýšen do panského stavu a v roce 1637 přijat do starého panského stavu. Park ale mohl být vybudován jedině
v prvních třiceti letech 17. století. V průběhu třicetileté války byla
totiž tvrz ve Veselíčku vážně poškozena, možná úplně zničena.
V kupní smlouvě z roku 1655 není vůbec zmíněna.

Nové sídlo na zeleném drnu
postavil Jiří Valerián

Tradovaný údaj o zámecké kapli do roku 1699, který by dokazoval existenci zámku, se historikům nepodařilo v pramenech ověřit.
Přesto musíme stavbu nového sídla (možná na „zeleném drnu“,
tzn. na jiném místě, než stávala tvrz) s jistotou předpokládat.
Postavit ho nechal syn Kryštofa Karla Jiří Valerián (1613–1688),
který měl sklony k stavební činnosti, když přestavěl i zámek v Bartošovicích, jenž patřil rovněž k jeho majetku.
Nejpozději v tomto období vznikla i původní okrasná zahrada, která se však s největší pravděpodobností nacházela v prostoru dnešní parcely č. 25. Dokládá to její půdorysné založení,
patrné na starých plánech a mapách. V roce 1727 je poprvé zmiňována oranžérie.

Stavitel Thalherr:
Autor projektu zámku i okrasné zahrady

Zcela zásadním způsobem změnil podobu panského sídla ve
Veselíčku František Karel (1719–1776). O stavbě nového zámku uvažoval již asi v 50. letech 18. století. Jeho součástí měla být
i nová okrasná zahrada v místě později realizované francouzské
zahrady.
Výstavba nového zámku probíhala zjevně ve dvou etapách –
v letech 1764–1769 a poté kolem roku 1771, kdy bylo přistavěno
hlavní průčelí se salla terrenou. Autorem projektu byl fulnecký
stavitel Niclas Thalherr.
Thalherr byl s největší pravděpodobností také autorem návrhu nové okrasné zahrady, která je dispozičně napojena na osu
zámku. V období panování Františka Karla však již stavba zahrady zahájena nebyla. Započal s ní až jeho bratr Alois Arnošt

Historická fotografie zámku.
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(1723–1793), jemuž bylo v roce 1762 povoleno sloučení znaku
hrabat Podstatských s erbem hrabat Liechtenstein-Castelcorn.
Podstatná realizace okrasné zahrady se uskutečnila v letech
1777 až 1779, kdy zahrada dostala dnešní podobu parteru a tří
teras, původně zpevněných dřevěným pažením, obloženým
ohoblovanými latěmi. Na úpravu parteru, a asi také první terasy
(nazývané oranžérie), bylo nakoupeno 500 holandských tulipánů a 50 pryskyřníků. Na druhé terase byly zprvu (asi delší čas)
záhony se zeleninou. Na dvou terasách byly instalovány treláže
a sázely se zimostrázy, zakládaly se špalíry (zřejmě na třetí terase). Na terasách byly provedeny rozsáhlé dlaždičské práce (asi na
pěšinách). Obvodové zdi vznikly zřejmě o něco později.
V roce 1780 vytvořil přerovský sochař Karel Kafka sochu
sv. Aloise.

Hlavní zásluhu na vytvoření anglického
parku má zahradník Josef Rock

Za Leopolda I. (1763–1813) se zrodila myšlenka přeměny
„Branské zahrady“ (ovocné zahrady) na přírodně krajinářský
park. Realizace probíhala postupně a trvala několik desítek let.
Zprvu ji totiž brzdily napoleonské války, během nichž se zámek
změnil třikrát na vojenský lazaret. První geografický návrh pochází z roku 1801 a obsahuje mimo jiné i vybudování rybníku.
Obvodové zdi možná vznikly již dříve.
Hlavní zásluhu na vytvoření anglického parku má zahradník Josef Rock (ve službě 1806–1840), který v roce 1806 a poté asi v roce 1825 již novému majiteli panství Leopoldu II.
(1801–1848) předložil velkolepé grafické návrhy úprav. Ve svých
plánech počítal s vybudováním řady romantických a v té době
módních objektů (včetně ermitáže, altánků atd.), které ovšem
10

zcela realizovány asi nikdy nebyly. Ačkoliv se původně jednalo
o ovocnou zahradu, mohly zde růst i jiné dřeviny, které zahradník zahrnul do kompozice parku (soudíme-li dle stáří stromů,
byť je zřejmě dost nadsazené, v soupisu z roku 1956). Doložit lze
vysazování topolů a smrků v roce 1827.

1830: Z „Branské zahrady“
je již zahrada anglická

Za hranici vzniku nového parku lze považovat rok 1830, kdy
je někdejší „Branská zahrada“ v protokolu Stabilního katastru
označena již jako zahrada anglická. Pokus o zřízení vinohradu
na severním svahu „Branské zahrady“ skončil po několika letech
neúspěchem. Založen byl někdy po roce 1800 a zanikl v roce
1829, kdy z něj byla odtržena západní část a vznikla zahrada lesního pojezdného (parcela č. 29), od anglického parku oddělená zdí.

I takto kdysi vypadala francouzská zahrada před zámkem...
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V následujícím období 19. století k žádným zásadním změnám ve francouzské zahradě a anglickém parku nedošlo. Obě
plochy byly nepochybně dále průběžně kultivovány a obnovovány novými výsadbami. V roce 1850 byla úplně obnovena obvodová zeď francouzské zahrady. Zdi se opravovaly často.
Praktické založení tehdejších majitelů lze dokumentovat tím,
že se zahrady propachtovávaly zahradníkovi, a také nákupem
(v roce 1860) více než sta morušovníků a jejich výsadbou mimo
jiné ve Veselíčku.

Záměr na zřízení kašny s vodotryskem v parku v roce 1865
se ale neuskutečnil.
Tato okolnost patrně souvisela s nedostatkem vody, která byla zřejmě důvodem ke zrušení rybníku v parku někdy ve druhé
polovině 19. století. Nejspíš tehdy zanikl pramen, z něhož bylo
jezírko napájeno.

Hrabě Alois: Poslední velké úpravy
ve francouzské zahradě

V roce 1863, za Leopolda III. (1840–1902), byl koupen litinový plot a mříže k zámecké bráně a východní bráně anglického parku, a pořízen měl být také litinový zahradní nábytek.

Poslední velké úpravy, zejména ve francouzské zahradě, proběhly na počátku 20. století za hraběte Aloise (1873–1918), který zaměstnával zahradníka Karla Münstera (1901–1905) a po
něm Vincence Hoffmanna (ve službě 1905–1920). Roční rozpočet na zahradu se trvale pohyboval od pěti a půl do šesti tisíc
korun. Do roku 1908 byly například vyzděny opěrné kamenné

Výhled ze zámku na francouzskou zahradu i na krajinu v dálce...

Živé ploty byly pečlivě udržované.

Nedostatek vody vedl zřejmě
ke zrušení rybníku
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zdi teras, zřízena byla nová přístupová schodiště na terasy, v jihozápadní části parteru byl vybudován betonový bazén se studnou, u zámku a zahrady byla postavena nová zahradní zeď a nový plot. Stavební práce prováděl zpravidla přerovský stavitel
Wilhelm Žák a kamenické Jakub Zapletal z Přerova. V roce 1915
byl v kuchyňské zahradě postaven nový montovaný skleník.
Za Leopolda měl zahradník trvale k dispozici 10 lidí.

Vývoj parku ukončen stavbou kašny a bazénu

Posledním majitelem Veselíčka byl Leopold (nar. 1903). Pozemková reforma nové republiky se podstaty zámeckých zahrad
nijak nedotkla. Na jejich údržbu a provoz se ve 20. letech vydávalo 45 až 60 tisíc korun ročně. Zahradník měl přitom trvale
k dispozici 10 lidí.

V roce 1925 postavily ve francouzské zahradě Kamenické
a sochařské závody Polášek a Urban z Přerova-Šířavy velkou pseudobarokní kašnu. Asi tatáž firma později vybudovala i velký
bazén na koupání panstva na třetí terase.
Velké škody v zahradách způsobily mimořádně kruté zimy
na přelomu roku 1928 a 1929. Mrazy 37 stupňů pod nulou zničily tehdy v parku 21 stromů, které musely být pokáceny.

Rok 1945: konfiskace a postupné chátrání

Pohled od zámku na rozkvetlou francouzskou zahradu.
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V roce 1945 byl majetek Leopolda (IV.) Podstatského-Liechtensteina konfiskován a na zámek a statek byla uvalena národní správa. V roce 1948 získal nemovitosti ONV v Prostějově. Zámek užívala krátký čas Okresní charita v Přerově (1948)
a poté zde byly umístěny řecké a makedonské děti. Od roku
1958 je v zámku dětský domov.
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Rok 1962: Zámek s parkem na seznamu
kulturních památek

V poválečném období začal park i francouzská zahrada postupně chátrat. K dispozici byl pouze zahradník Václav Mauric,
který nestačil ani na základní údržbu. Okrasné dřeviny ze skleníků byly již v roce 1947 odvezeny do Brna. Do parku měli volný
přístup obyvatelé obce, konaly se zde i různé masové společenské
akce. Postupně se množily stížnosti na ničení porostů, děti, které
žily v zámku, údajně poškozovaly ve francouzské zahradě sochařskou výzdobu. Zbourána byla západní brána hospodářského
areálu zámku, na několika místech byla vybourána obvodová
zeď, se souhlasem Památkového ústavu v Brně byla u bývalého
pivovaru vykácena alej dvaceti akátů.
V roce 1956 zpracoval konzervátor Souček úplný seznam dřevin v zámeckém parku a doplnil jej poprvé také plánkem, kde
vyznačil umístění stromů.

Od počátku 60. let lze pozorovat zvýšený a systematický zájem
odborníků (ing. Z. Kříže) o zámeckou zahradu a park. S tím souvisel
také větší tlak na jejich ochranu a později i pokusy o rekonstrukci.
V roce 1962 byl zámek s parkem zapsán do státního seznamu
kulturních památek. Od té doby vznikla celá řada soupisů
dřevin a jejich zhodnocení. Park byl řazen mezi nejvýznamnější památky svého druhu na Moravě.
I rozsáhlejší stavební práce, například obnova obvodové zdi
parku koncem 60. let a v roce 1974, však měly podobu pouhé
údržby. Velkou ztrátu znamenala demolice bývalé barokní oranžérie, která byla nepochybně unikátní památkou. V letech 1971
až 1972 byl zbaven park náletů a plevelných dřevin.

Tak kdysi vypadaly interiéry zámku.

Takové klikaté cestičky ve francouzské zahradě dnes již nenajdeme.
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V letech 1973 a 1974 zpracovala Architektonická služba zařízení Českého fondu výtvarných umělců (J. Scholz a E. Galuszka) studii zámeckého parku a bývalé francouzské zahrady a dva
prováděcí projekty na jejich rekonstrukci. Ta se však omezila
pouze na likvidaci nevhodných porostů, dosadba už se neuskutečnila. Částečná rekonstrukce parku proběhla teprve na konci
70. let.
Při geologickém průzkumu byl počátkem 80. let nalezen vydatný zdroj vody. Jedná se zřejmě o místo, kde původně na povrch
vyvěral pramen, který zásoboval jezírko v parku. V roce 1988 byl
zpracován projekt na využití tohoto zdroje. Nerealizovaný záměr
předpokládal vybudování okrasného rybníku v parku a napájení
kašny a bazénu v bývalé francouzské zahradě.

Stručná rekapitulace před rekonstrukcí

Do současné doby se park dochoval se stále čitelným kompozičním
záměrem. Mnoho původních dřevin na významných místech chybělo.
Pravidelná zahrada se dochovala ve své podstatě dodnes až na všechny zahradně – architektonické detaily. Hrubým zásahem do její kompozice a vůbec do celého zámeckého areálu byla výstavba rodinných
domů v hlavní kompoziční ose pod zámkem, kde byla dříve chmelnice, a kde se uvažovalo ještě za původního majitele s rozšířením parku.

1994: Park převeden do majetku obce

V roce 1993 požádala Obec Veselíčko o převod vlastnictví
zámeckého parku do jejího majetku. Žádost tehdy podpořil
i Památkový ústav v Olomouci a už v březnu 1994 vydalo Ministerstvo kultury ČR Veselíčku na park vlastnické právo.
Téhož roku zpracovala firma EKOSERVIS Karviná (Ed. Galuszka) návrh obnovy a údržby zámeckého parku, který zahrnoval mimo jiné i opravy parkových cesta a pěšin, kašny a bazénu. Práce prováděla firma EKOTRADING.
V roce 1995 předložil Ed. Galuszka „Plán ochrany dřevin
a biologických úprav v zámeckém parku Veselíčko u Přerova“.
Záměr byl rozdělen do tří etap s cílem ochrany dřevin, náhradní
výsadby, odstranění plevelné vegetace a zachování dotvoření původní architektonické a krajinářské kompozice. Zakázku na obnovu parku získaly koncem 90. let Zahradnické služby Vdoleček Michal z Brna.

Pohled na zámek z francouzské zahrady v době slavnostního otevření
parku po rekonstrukci.
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Velká rekonstrukce
v letech 2010 a 2011 měla
vrátit park do podoby
okolo roku 1930
Vrátit zámecký park a zámeckou zahradu do podoby okolo
roku 1930, kdy byl prakticky v zásadních rysech ukončen jejich
vývoj – to bylo hlavním cílem rekonstrukce parku, která se
uskutečnila v letech 2010 a 2011. Právě ve třicátých letech zde
byla vystavěna nová kašna, bazén, založeny byly secesní květinové záhony, vysázeny některé dřeviny do parku atd. Původně
bylo sice v plánu obnovit pouze zámecký park. Během rekonstrukce se ovšem rozhodlo také o regeneraci zámecké zahrady.

Regenerace parku probíhala v několika etapách, které se navzájem prolínaly. V první etapě došlo k vykácení stromů, které
byly zdravotně a kompozičně nevyhovující. Celkově bylo vykáceno kolem 200 kusů stromů a 1000 m2 keřových skupin. Ve druhé etapě obnovy došlo k výsadbě stromů v souladu s původním
kompozičním záměrem. Byly dosazovány navržené stromy, které měly doplnit vykácené části parku a vytvořit navržené kompozice. Součástí etapy výsadby bylo rovněž rozsáhlé ošetření stávajících dřevin včetně bezpečnostních vazeb. V této etapě se také obnovovaly trávníky v celém parku.
V průběhu roku se rozhodlo o následovném kácení francouzské zahrady, která nebyla v původním projektu zahrnuta. Bylo

Průběh prací v zámeckém parku: Obnova
francouzské zahrady namísto více cest

Díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí (konkrétně
z Operačního programu Životní prostředí 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny) se mohlo na jaře roku 2010 začít s regenerací zámeckého parku a zámecké zahrady ve Veselíčku. Výběrové řízení vyhrála firma Gardenline z Litoměřic, celkové náklady
činily 10 milionů korun, přičemž 9 milionů korun se zaplatilo
z evropské a národní dotace.
Areál se skládá ze dvou částí. Větší část o rozloze 30 000 m2
tvoří anglický park, v okolí zámku se pak nachází francouzská
zahrada o třech podlažích.

Jiří Gogela, starosta Veselíčka v letech 1990–2010. Za jeho působení ve
funkci byl park převeden do majetku obce a z jeho iniciativy bylo započato i s rozsáhlou rekonstrukcí (2010/2011).
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tedy třeba dořešit financování a vše konzultovat s odborem životního prostředí a památkovým úřadem. Jednání o kácení se
tak protáhlo až do konce roku a jeho výsledkem bylo rozhodnutí, že francouzská zahrada se obnovovat bude. Bylo třeba vykácet
neudržované habrové stěny a odstranit vzrostlé kuželové tisy
v okolí bazénku. Náhradou za habrové stěny byly vysázeny nové
mladé a byly doplněné o výsadbu buxusů do střižených živých
plotů. Ve dvou vrchních patrech francouzské zahrady do ornamentů. Odborníci přitom vycházeli z plánů původní výsadby,
která byla zaznamenána v historických zápisech a zachycena na
fotografiích.
Zajímavostí parku se stal kaštan, jehož zdravotní stav si vyžádal
částečné kácení a zůstalo torzo stromu, u něhož se zachovaly dvě
větve živé, které jsou opatřeny z bezpečnostních důvodů oporami.

Novým prvkem v zámeckém parku je rybníček s ostrůvkem
(rybník byl vybudován díky projektu z Programu rozvoje venkova IV.1.2. LEADER). Zde se jednalo o obnovu kdysi existujícího rybníku v kompozičním středu parku umístěného v souladu
s dochovanou terénní modelací. Jeho tvar včetně ostrůvku přitom vychází z půdorysu, který se objevuje na katastrální mapě
z roku 1830.
Součástí obnovy byla také cesta s mlatovým povrchem s železnými obrubníky, vedoucí středem parku. Cestu lemují nové
lavičky, do parku byly umístěny nové odpadkové koše.
Celkové navržené řešení vychází ze samotné kompoziční
stavby zámeckého parku a z výsledků stavebně-historického průzkumu, ve kterém jsou dokumentovány jak použité sortimenty
dřevin, tak postupný vývoj kompozice parku.
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Při rekonstrukci parku vysadili zahradníci
více než stovku stromů a deset tisíc keřů

Při rekonstrukci zámeckého parku došlo především k obnově
zeleně. Staré a nemocné stromy musely být ošetřeny nebo rovnou
pokáceny a nahrazeny novou výsadbou. Z tří set padesáti stromů
jich bylo zachováno jen asi sto šedesát. V parku tak zůstalo 71 původních jehličnanů a asi devadesát starých listnáčů. Zahradníci pak
vysadili celkem 110 nových stromů. 49 jehličnatých a 61 listnatých.
Kromě stromů se dočkaly obnovy také keře a další zeleň. Do
anglické části parku bylo vysázeno asi 10 000 keřů. Ve francouzské zahradě byly vytvořeny nové habrové stěny a ornamenty ze
zhruba čtyř tisíců buxusů. V původních habrových stěnách bylo
pokáceno 250 habrů.

Podle zahradnice Daniely Bartkové, která se na rekonstrukci
podílela, patří k ojedinělým druhům z hlediska botanického Topol
chlupatý (Populus lasiocarpa) (12), jehož pozůstatky najdeme nad
jezírkem směrem k cestě. „Z hlediska velikosti i druhu patří k ojedinělým Dub velkokvětý (Quercus macranthera) (58), který se nachází dole pod jezírkem a má obvod 582 cm. Stejně významný je
také Platan javorolistý (Platanus acerifolia Suttneri) (186) ve svahu
vzadu za zámkem a Platan západní (Platanus occidentalis) (132),
který přímo vítá návštěvníky parku u cesty vlevo při vstupu do
parku. Ke vzácným botanickým druhům patří také Dub Turnerův
(Quercus turneri var. Pseudoturneri) (35). Tento exemplář se nevyznačuje velikostí, ale druhem a nachází se vpravo po vstupu do
anglické části parku vedle prádelny,“ vysvětluje Daniela Bartková.

Rybníček s ostrůvkem – nový prvek v parku v místě, kde již v minulosti rybník byl.

Při rekonstrukci vysadili zahradníci 110 nových stromů.
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Nejvzácnější stromy:

Topol chlupatý – Populus lasiocarpa (12) – pozůstatky nad jezírkem směrem k cestě
Dub velkokvětý – Quercus mancanthera (58) – dole pod jezírkem s obvodem 582 cm
Platan javorolistý – Platanus acerifolia Suttnerii (186) – ve svahu vzadu za zámkem
Platan západní – Platanus occidentalis (132 ) – u cesty vpravo před východem z parku
Dub Turnerův – Quercus turneri var. Pseudoturneri (35) – vpravo po vstupu do
anglické části parku vedle prádelny

186

35
132

12

58
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NOVÉ dřevinY v zámeckém parku Veselíčko
1a. Thymus serphyllum
1. Carpinus betulus
2. Carpinus betulus
3. Carpinus betulus
4. Hedera helix
5. Hedera helix
6. Euonymus europaeus
7. Chaenomeles speciosa
8. Kolkwitzia amabilis
9. Abies nordmanniana
10. Pinus cembra
11. Syringa vulgaris ‚Primrosa‘
12. Syringa vulgaris ‚Massaeana‘
13. Viburnum opulus ‚Roseum‘
14. Hedera helix
15. Euonymus europaeus
16. Viburnum opulus
17. Swida sanguinea
18. Cladrastis lutea
19. Acer platanoides
20. Acer pseudoplatanus
21.	Hydrangea arborescens
‚Grandiflora‘
22. Ligustrum vulgare ‚Atrovirens‘
23. Juniperus virginiana
24. Juniperus virginiana
25. Ulmus glabra
26. Ulmus glabra
27. Symphoncarpus orbiculatus
28. Philadelphus x coronarius
29. Lonicera tatarica
30. Tilia cordata
31. Syringa vulgaris ‚Descartes‘
32. Hybiscus syriacus
33. Abies nordmanniana
34. Quercus rubra
35. Tilia cordata
36. Syringa x chinensis ‚Alba‘
37. Syringa x chinensis ‚Saugeana‘
38. Syringa x chinensis ‚Saugeana‘

39. Tilia cordata
40. Carpinus betulus
41. Philadelphus x coronarius
42. Abies nordmanniana
43. nepoužito
44. Ulmus glabra
45. Ulmus glabra
46. Abies concolor
47. Larix decidua
48. Larix decidua
49.	Chamaecyparis pisifera
‚Plumosa‘
50. Aesculus hippocastanum
51. Tilia cordata
52. Robinia pseudoacacia
53. Tilia cordata
54. Viburnum opulus ‚Roseum‘
55. Symphoricarpus orbiculataus
56. Swida alba ‚Spaethii‘
57. Populus alba
58. Rhus typhina
59. Juniperus virginiana
60. Pinus nigra
61. Tsuga canadensis
62. Abies balsamea
63. Betula pendula
64. Betula pendula
65. Betula pendula
66. Betula pendula
67. Betula pendula
68. Sophora japonica ‚Pendula‘
69. Picea abies
70. Picea abies
71. Hippophaë rhamnoides
72. Picea abies
73. Picea abies
74. Picea abies
75. Picea abies
76. Picea abies
77. Picea abies
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78. Picea abies
79. Picea abies
80. Liriodendron tulipifera
81. Picea abies
82. Picea abies
83. Picea abies
84. Picea abies
85. Picea abies
86. Abies amabilis
86a. Picea abies
87. Pinus nigra
88. Picea pungens
89. Picea pungens
90. Picea pungens
91. Pinus cembra
92. Thuja occidentalis
93. Thuja occidentalis
94. Thuja occidentalis
95. Koelreuteria japonica
96. Sophora japonica
97. Tilia cordata
98. Tilia cordata
99. Tilia cordata
100. Populus heterophylla
101. Acer platanoides
102. Potentilla fruticosa
103. Salix alba ‚Tristis‘
104. Chaenomeles japonica
105. Viburnum opulus ‚Roseum‘
106. Weigela florida
107. Kolkwitzia amabilis
108. Ulmus glabra
109. Quercus rubra
110. Tsuga canadensis
111. Fagus silvatica ‚Atropunica‘
112. Gleditsia triacanthos
113. Thujopsis dolobrata
114. Chamaecyparis nootkatensis
115. Viburnum carlesii
116. Quercus robur

117.	Hydrangea macrophylla
‚Mariesii‘
118. Symphoricarpus orbiculatus
119.	Hydrangea arborescens
‚Grandiflora‘
120. Quercus rubra
121. Philadelphus x coronarius
122. Picea schrenkiana
123. Tilia cordata
124. Tilia cordata
125. Abies grandis
126. Pseudotsuga menziesii
127. Picea abies
128. Pseudotsuga menziesii
129. Viburnum carlesii
130. Rosa hugonis
131. Viburnum carlesii
132. Tilia cordata 2x
133. Robinia pseudo-acacia
134. Robinia pseudo-acacia
135. Pseudotsuga menziesii
136. nepoužito

137. Parthenocissus tricuspidata
138. nepoužito
139. Symphoricarpus orbiculatus
140. Hedera helix
141. Hedera helix
142. Hedera helix
143. Corylus columa
144.	Acer pseudoplatanus
‚Purpurescens‘
145.	Acer pseudoplatanus
‚Purpurescens‘
146. Acer pseudoplatanus
147. Carpinus betulus
148. Carpinus betulus
149. Catalpa bignonioides
150. Calycanthus floridus
151. Tilia cordata
152. Viburnum carlesii
153. Tilia platyphyllos
154. Syringa vulgaris ‚Massaeana‘
155. Weigela florida
156.	Syringa x chinensis ‚Saugeana‘
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157. Viburnum opulus ‚Roseum‘
158. Symphoricarpus orbiculatus
159.	Acer japonicum
var. aconitifolium
160. nepoužito
161. nepoužito
162. nepoužito
163. Abies nordmaniana
164. Fagus silvatica ‚Atropunicea‘
165. Hippophae rhamnoides
166. Tilia cordata
167. Acer pseudoplatanus
168. Acer pseudoplatanus
169. Tilia cordata
170. Tilia cordata
171.	Buxus sempervirens
‚Suffruticosa‘
172. Rosa ‚Eva‘
173. Rosa ‚Paul‘s Scarlet Climber‘
174. Rosa ‚Eva‘
175. Cotinus coggygria

Podzim v parku.

Parku dominují vzrostlé a vzácné stromy, které ještě pamatují někdejší
majitele panství.

Rybníček s ostrůvkem zasypalo čerstvě napadané podzimní listí.
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Z ohlasů v médiích:
Veselíčko má krásně opravený zámecký park

Záhonky květin, malebná zákoutí stezek a jezírko, které dokonale dotváří dobovou atmosféru – takový obraz se naskytl
návštěvníkům, kteří se přišli ve středu odpoledne podívat do nově zrekonstruované zámecké zahrady ve Veselíčku.
Úpravy kdysi zanedbané části obce přišly na deset milionů korun, podstatnou část financí se ale podařilo získat z evropských fondů. „Park o rozloze pěti hektarů založil Karel starší Podstatský počátkem 17. století. Už v minulosti byl pojítkem mezi středem obce
a zámeckými budovami,“ přiblížil starosta Veselíčka Tomáš Šulák.
Část parku před zámkem je ve francouzském stylu, terasovitě
upravena a vroubena živými ploty. „Na prostřední terase ještě budou symetricky zasazeny kužele tisu a k obrubám podél stezek je
použitý buxus. V parku se nacházejí i různé okrasné dřeviny, na-

Park je významným místem v obci. Slouží k odpočinku, procházkám,
mnozí obyvatelé jej využívají také jako zkratku při cestě přes vesnici.
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příklad šestnáct metrů vysoký platan západní nebo gingo biloba,“
dodal. Kvůli novému parku obec dokonce zaměstnala zahradníka.
Zámecká zahrada se nachází v těsné blízkosti dětského domova ve Veselíčku a půldruhého roku byla uzavřena pro veřejnost.
„Budeme rádi, když bude opět sloužit lidem,“ vysvětlil starosta.
Úpravy v parku probíhaly od loňského dubna do letošního
května.
„Je to památkově chráněný areál a jeho historický vývoj není
možné pominout,“ zmínil generální projektant Petr Kubeša. Ten
prý při rekonstrukci vycházel z dochovaných soupisů dřevin
a dobové dokumentace.
„Park je zajímavý svou terénní modelací, která lahodí oku,
a také dendrologicky významnými dřevinami. Za zmínku stojí
i jezírko, které zaniklo před desítkami let. Teď bylo znovu obnoveno podle původních katastrálních map,“ uzavřel Kubeša.
Zdroj: Přerovský deník, 16. 6. 2011, autor: Petra Poláková-Uvírová

Slavnostní otevření parku po rekonstrukci.
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Co se píše
ve starých spisech…
„Jest si jenom přáti, aby park
tento co cenná přírodní památka
byla budoucnosti uchována.“
Zájem o prezentaci zámecké zahrady a praku široké veřejnosti začíná až ve 20. a 30. letech minulého století. Zasloužil se
o ni A. Fröhlich, zejména článkem z roku 1933. V roce 1922
zpracoval A. Fröhlich popis zahrady, který se s aktualizovanými úpravami objevuje také v roce 1933 a poté v roce 1955 i v roce 1958 v popisu tehdejšího ředitele školy v Dolním Újezdě An-

tonína Frela. Zde se také objevují pasáže, které přibližují podobu parku, jaký byl v době svého dokončeného vývoje. Pro
zajímavost uvádíme ukázky popisů, kde stojí za pozornost především malebná řeč, která vystihuje tehdejší atmosféru.
První známý obsáhlejší popis parku a zahrady pochází od
A. Fröhlicha je z roku 1922:
Velmi cennou přírodní památkou jest zámecký park patřící
majiteli svěřenského panství Podstatskému Liechtensteinovi…
(následuje popis zámecké zahrady)… Při přehlídce další části parku milým dojmem budou působiti na milovníka přírody naše domácí dřeviny dosahující pěkného stáří a rozměrů, ale i cizozemské, jež byla sem kdysi dobrá ruka lidská nasadila… (následují podrobné popisy stromů a keřů)… Jest si jenom přáti, aby park tento
co cenná přírodní památka byla budoucnosti uchována.

Staré fotografie přibližují dobu, v níž lidem nechyběl smysl pro krásu.

Další popis zahrady a parku pochází z roku 1933 a zpracoval
jej rovněž A. Fröhlich:
Zde se například v popisu stromů uvádí: Pěkně košatou korunu má liliovník tulipánokvětý, který dosahuje výšky 11 metrů
a stár je asi 60 let. Zajímavý je strom Gingko biloba čili salisburie dvoulaločná s listy kožovitými, rozeklanými obyčejně ve dva
laloky klínovité, jež jest domovem v Číně a Japonsku, kde ji hojně pěstují netoliko v sadech, nýbrž jako strom posvátný při chrámech…Stejně zajímavý je dřezovec trojtrnný, jehož větévky
ozbrojeny jsou velkými trny. Dosahuje výšky 26 metrů, v poprsní
výšce měří 57 cm a je stár přes 100 roků… Neobyčejně rozložená
je babyka, jejíž mohutné větve tvoří při zemi kruh o průměru
25 metrů, rozvětvuje se ve výši asi 50 cm na dva mohutné kmeny… Babyka je vysoká 16 m a stáří její je přes 200 let…
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V roce 1955 popisuje Antonín Frel:
Ke zklidněné rokokové fasádě zámku, sevřené nárožními věžemi,
přimyká se francouzská zahrada, klesající schodišti do volné krajiny
k jihu. Ze začátku 19. století, kdy bylo zámku použito na vojenskou
nemocnici v napoleonských válkách, pochází rozlehlý přírodní park.
Zámek slouží nyní jako dětský domov…
A v roce 1958 Antonín Frel začíná popis parku slovy:
Pod zámeckým kopcem ve Veselíčku u Lipníka nad Bečvou stojí zámek, který se nalézá v zajetí romantického parku, jehož cenné
přírodní krásy stojí za zhlédnutí. Zámecký park tvoří nepravidelný obrazec, podoby více lichoběžníku, ve výměře přes tři hektary
a jest vlastně pojítkem mezi středem obce Veselíčka a zámeckými
budovami. Část parku před zámkem jest terasovitě upravena
a vroubena vysokými živými habrovými ploty. Na prostřední terase jsou vypěstěné kužele tisů, jež jsou symetricky postaveny…
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Dosavadní literatura
A studie
o zámeckém parku
Mimořádně cenný je „Seznam dendrologických pozoruhodností zámeckého parku ve Veselíčku“, který zpracoval v roce
1956 konzervátor Souček a s největší pravděpodobností úplně
poprvé ho doplnil také plánkem s přesným umístěním stromů
a keřů. Soustavný odborný zájem o park se objevuje od počátku
60. let ve studiích Z. Kříže. Od té doby vyšla celá řada popularizačních článků a odborných studií, jejichž cílem byla vesměs
snaha o rehabilitace této památky. Pokud jde o její historické
zhodnocení, pak i odborné studie obsahují pouze několikařádkové údaje, které autoři zpravidla převzali od svých předchůdců.
Přesto jsou tyto práce z hlediska historického vývoje vesměs velmi
cenné, zvláště když jsou současně doplněny popisem parku, zejména pak soupisem dřevin.
„Platan západní, široká jeho koruna tvaru kulovitého s krásnou zelení v době olistnění a rozpukaná kůra, jež loupe se z jeho těla přímo v celých pásech, padne do oka každému mimojdoucímu.
Strom dosahuje výše asi 16 metrů a průměr jeho v poprsné výšce měří 76 centimetrů. Stáří jeho jest asi 90 roků.“
(Citace z knihy Lipník nad Bečvou, Město a okres 1933 –
A. Fröhlich: Přírodní památky v zámeckém parku ve Veselíčku.)
Tento platan tvoří dodnes jednu z dominant parku. Dnes by měl
být starý už asi 170 let.
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Střípky z historických plánů

K výstavbě nové zahrady došlo až za Aloise Arnošta Josefa
Felixe (1723–1793), který získal Veselíčko v roce 1776 a také
značný majetek a možnost užívat titul a znak hrabat Podstatských a z Liechtensteinu-Castelcornu. K budování zahrady přistoupil hned po druhém roce, kdy Veselíčko vlastnil. Tehdy byly
zahájeny terénní práce, při kterých byly vytvořeny ve svahu pod
zámkem terasy pažené dřevem, obložené hoblovanými latěmi až
v roce 1781, kdy byly vydlážděny patrně dřevem přední části
dvou teras. Dlaždičské práce však probíhaly i dříve. Také byly zakoupeny mimo jiné dva kaštanovníky a rovněž i rybízy na olemování záhonů pod skleníkem, patrně v kuchyňské zahradě.
Kromě toho byly zakládány také špalíry. Z druhé terasy byl vybudován průchod do staré dolní zahrady a byla také přemístěna
blíže neurčená zahradní kamenná brána. K dokončení nové
okrasné zahrady došlo v roce 1779. Dále se přitom pracovalo
v zahradách, například mimo jiné i na stavbách pařenišť. V roce
1780 byla dokončena a do areálu umístěna socha sv. Aloise a již
zde také stála socha sv. Floriána. Už dříve byly také zhotoveny
dřevěné brány a branky – jedna z nich k prostřední bráně terasy.
Na místě pozdějšího parku však tehdy byla stále ještě tzv. Branská zahrada s ovocnými stromy. V té době byly také ve staré
okrasné, pozdější kuchyňské zahradě skleník, oranžérie a zahradní domek.

v podstatné části dochovaly až dodnes. Například horní část
zahrady byla rozdělena cestami na dvě souměrná obdélná pole. Na parter před zámkem navazovala další část zahrady, v půdorysu tvořící písmeno U, otevřené směrem k zámku. Pravidelná zahrada před hospodářským dvorem – kuchyňská, byla
členěna na několik čtvercových polí. Jejím středem procházela
cesta sledující hlavní kompoziční osu ukončenou v horní části
budovou hospodářského dvora. V jeho blízkosti byly po stranách hlavní osy dva objekty – oranžérie a patrně zahradní domek se skleníkem…

Anglická zahrada s vodní plochou
– plány zahradníka Rocka

O tom, jak vypadal zámecký areál po veškerých výše uvedených úpravách, si můžeme udělat rámcovou představu z dochované katastrální mapy datované rokem 1798. Na území zámeckého parku byla stále ještě ovocná zahrada. Pravidelná zahrada však měla již základní rysy své kompozice, které se

První úpravy v tzv. Branské zahradě na území pozdějšího
zámeckého parku, resp. anglické zahrady byly provedeny někdy mezi lety 1798–1801. Tehdy také vznikla menší vodní plocha. Napájení rybníku bylo zajištěno dvěma přítoky vedoucími z jednoho místa severovýchodní části parku. Další vývoj
vzniku zámeckého anglického parku ovlivnil nový zámecký
zahradník Josef Rock, přijatý v roce 1806 tehdejším majitelem
panství Leopoldem I. Františkem Josefem Maxmiliánem
(1763–1813), který Veselíčko převzal od roku 1793. Rock ještě v témže roce, kdy byl přijat do služby, vytvořil plán na vybudování zámeckého parku. Podle něj doznala úprav zejména
vodní plocha v dolní části parku. Měl na ní být vybudován ostrov přístupný od východu mostem. Nad rybníkem na severu
měla být vytvořena menší travnatá plocha, přes kterou se otevíral působivý pohled z cesty na vodní plochu. Východně od
rybníka měl být na pahorku postaven templ či jiný letohrádek.
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Přítok vody do rybníka již neměl být jen z jednoho zdroje, nýbrž ze tří, což mělo s největší pravděpodobností za cíl vylepšit
kvalitu vody v jezírku zvětšením průtoku. Výtok měl procházet přes umělou skálu dominující menšímu paloučku a dále
pokračovat v jihozápadní části parku na sousední pozemek.
Kromě zmíněných staveb měl být nově navržený park protkán
hustou sítí cestiček s odpočívadly a další drobnou architekturou: jednoduchou besídkou, ermitáži neboli poustevnou, atd.
Z plánu zahradníka Rocka se také dozvídáme více o uspořádání pravidelných zahrad v západní části zámeckého areálu. Na
dvou souměrně umístěných záhonech před zámkem jsou na
plánu zakresleny složité bordérie lemované květinovými záhony a vložené do dynamicky tvarovaných travnatých ploch.
Za nimi dále od zámku (na první terase) byla plocha rezervovaná pro stavbu nové oranžérie.
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V poválečném období park trpěl
V poválečném období, ve kterém se vystřídala celá řada majitelů a správ, trpěl park zanedbáváním péče o něj. Postupně ustupovaly méně odolné cizí dřeviny vitálnějším dravějším domácím dřevinám (javorům, liskám, břízám, lípám) především však plevelným
dřevinám – akátu, černému bezu a dalším. Přes všechny potíže, nedostatky v údržbě parku, bylo ještě v roce 1978 v parku uchováno
37 jehličnatých a 82 listnatých druhů dřevin – údaje převzaté z brožurky „Zámecký park Veselíčko“ vydané okresním vlastivědným
muzeem J. A. Komenského v Přerově roku 1978 panem Ing. Ladislavem Foukalem, který se parku a jeho obnově profesně věnoval.
Obci Veselíčko nebyla situace kolem parku lhostejná. Ve spolupráci s okresním vlastivědným muzeem byly organizovány
brigády na jeho údržbu. Např. v roce 1971 bylo z parku vyvezeno 120 traktorových vleček náletů a smetí. V roce 1974 bylo započato s úklidem rozpadlého obvodového kamenného zdiva
směrem od bývalé trafiky k novému stavení. Tato stavba byla
velmi důležitá nejen pro samotný park, ale i pro zachování bezpečné dopravy kolem parku, kde hrozilo sesutí silnice. Vedle občanů, JZD a společenských organizací pomáhali Vlastivědnému
muzeu v Přerově s údržbou parku mladí lidé z celé republiky i ze
zahraničí v rámci Hnutí Brontosaurus.
Pro pamětníky uvádím, že např. v roce 1989 se v parku během prázdnin vystřídaly hned tři turnusy. Vynakládané finanční prostředky, hlavně však pracovní úsilí, byly znehodnoceny ničivou vichřicí v dubnu 1990, která se přehnala i nad
naší vesnicí.
V roce 1968 vypracovalo Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, kategorizaci zámeckých parků
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v Severomoravském kraji. Hodnocena byla zejména celková architektura parku, jeho začlenění k zámku, původnost dispozice
a skladby dřevin a jeho stav – zachovalost. Parky byly podle
těchto a dalších kritérií zhodnoceny a zařazeny do 4 kategorií.
V okrese Přerov bylo do stupnice 1–4 zařazeno 18 parků. Pro
svou botanickou a architektonickou hodnotu byl náš park jako
jediný zařazen do 1. kategorie.
Rok 2011 se stane dalším historickým mezníkem v existenci
zámeckého parku. Jeho revitalizace, znovuoživení, jej opět posune mezi významné krajinné útvary a pro Veselíčko se stane úctyhodným reprezentantem. Bude záležet jenom na nás, jak se
v něm budeme chovat, vážit si dědictví a vynakládaného úsilí řady generací.
Úryvek z článku Antonína Hučína
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O zámeckých parcích…
Zámecký park (nebo také zámecká zahrada) je zahrada patřící k zámku, která obklopuje, doplňuje a rámuje zámecké budovy.
Umělecko-historický rozvoj zámeckých zahrad a parků v Evropě
probíhal souběžně s vývojem stavební architektury.
Rozvoj
Již v antice byly koncipovány zahrady doplňující vladařské
paláce. Zámecký park jako druh evropského umění se rozvíjel
z hradních zahrádek původně sloužících kuchyňským potřebám, ale během let dostával stále více reprezentativní podobu
i význam. Od novověku, kdy se společně s výstavbou zámků začalo vyvíjet i zahradnické umění, byla během staletí uplatněna
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řada rozličných systémů, příznačné pro jednotlivé epochy; v zásadě je můžeme shrnout do tří období.
První formální zámecké parky, tak jak je chápeme dnes,
vznikaly v Itálii v době renesance, kde dotvářely vnější podobu vily. Životní styl a umění renesance se rozšířilo do Evropy
a s novými stavebními slohy byly přejímány také nové impulsy pro zahradní architekturu.
Nejdříve to byly květinové obrubní záhony, živé ploty,
studny či kašny a aleje, jež byly geometricky formovány
a uzpůsobovány k dekorativním účelům venkovních prostranství. Tyto zahradní sektory byly ještě uzamčené směrem
dovnitř, nikoli koncipované také jako vnější ozdoba budov,
a často neměly žádnou architektonickou souvislost s obytnými budovami, nezřídka byly zřizovány dokonce ve značné
vzdálenosti od zámku, což vycházelo spíše z praktického než
estetického pojetí: pozůstatky pevností, od kterých zpravidla
nemohlo být upuštěno, jednoduše neposkytovaly dostatek
místa pro bohaté zahrady. Ty byly zhusta opatřeny terasami
a ozdobeny sochami, též bylo poprvé užito umění umělecky
stříhat stromy a keře a různě je tvarovat, nazývaného topiari.
Z renesančních zahrad se vyvinul v 17. století velkoplošný,
symetrický barokní park, jenž svého vrcholného rozkvětu dosáhl ve Francii (francouzský park) a jenž byl kopírován v celé
Evropě. Parky byly chápány jako krajinná architektura, barokní zahrady byly rozšířením a pokračováním staveb a sloužily
jako doplnění zámku směrem ven. Přírodě byla stejně jako
stavbám vnucena pravidla matematiky.
Těžištěm těchto zahrad byl vždy samotný zámek, z jehož středové budovy bylo možné vyhlédnout do všech stran, kolem něhož
byl všude park. Průhledy byly vystavěny až k horizontu a měly na-

vozovat pocit moci a vznešenosti jeho budovatele. Zvláště v této
době se pro nově projektované stavby zámků využívaly možnosti
vytvářet zahrady bez nutnosti opevnění, které nabízely pohled do
širokého okolí. V přímé blízkosti zámku vyrůstaly zpočátku malé,
parterové plochy zdobené květinovými ornamenty až po pozdější
obrovské plochy rostlin, keřů a dřevin, jež byly bohatě a komplikovaně zdobené broderie. Velké bazény a rozlehlé trávníky rozčleňovaly široké plochy a stromové parky byly vytvářeny do bosketů,
v nichž se volně opakovaly motivy salónů, kabinetů z interiéru
zámku. Nekonečné aleje vedly už z několikakilometrových vzdáleností v okolí zámku. Pavilony, oranžérie a letohrádky zaplňovaly zahrady a prostřednictvím soch, studen a kašen s fontánami
promlouvaly motivy z antické mytologie.
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Parky anglického typu
Od poloviny 18. století začal postupně převládat park v anglickém stylu. Za časů klasicismu vzniklo nové pojetí umění,
strnulé tvary baroka a jeho zahrad od nynějška platily jako
nepřirozené za špatné a prosazovaly se snahy nacházet cesty
zpátky k přírodě a parkovým krajinám propůjčit dospělý vzhled.
Do módy přišly umělé ruiny, svatyně, rozsáhlé rybníky s přírodními vodopády, mírné pahorky formovaly krajinu a zastřižené rostliny ustupovaly divoké, nicméně upravené přírodě. Téměř nepozorovatelné jsou přechody parků do okolí. Dlouhodobé obchodní styky přinesly možnost vysazování exotických
rostlin. Parky se měly též za úkol podobat romantickým obrazům krajin a vyvolávat podobné pocity, byly považovány za Arkádii a srovnávány s rozjasněným filosofickým životem. Taková
zahrada již neměla sloužit jako demonstrace moci majitele, nýbrž k navození dobré nálady.

Shrnutí
V průběhu období historismu a z něj vycházejícího sklonu
k romantice bylo mnoho staveb nově zalesňováno a osazováno.
Řada parkových komplexů, tak jak je můžeme vidět dnes, dostala svou podobu povětšinou v tomto období. V závěru 19. století
pak také epocha rozlehlých zámeckých parků skončila stejně jako samotné zámecké stavby, nové budovy byly stavěny jen zřídka a většinou jen v malém měřítku. Se zánikem většiny evropských monarchií bylo mnoho zámeckých parků zpřístupněno
veřejnosti a dnes jsou místem odpočinku či výletů ve volném čase, ale též stále více hodnotným svědectvím umění a výzvou
k zahradnické památkové péči.
Zdroj: www.wikipedie.cz

Použité zdroje:
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autor: Petra Poláková-Uvírová
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Současný starosta Veselíčka Tomáš Šulák a jeho předchůdce Jiří Gogela přestříhávají pásku při slavnostním otevření parku po rekonstrukci.
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