Poãátky anglického parku v Hradci nad Moravicí
ve svûtle archivních pramenÛ
Romana ROSOVÁ
A N O TA C E : V

roce 1778 koupil hradecké panství Jan Karel Lichnovsk˘, jehoÏ rodu Hradec pﬁipadl na témûﬁ 170 let. Lichnov‰tí
se tak v˘raznû zapsali do podoby hradeckého zámku i okolí. Syn Jana Karla Karel Alois na konci 18. století postupnû
odstranil opevnûní nûkdej‰ího hradu a na jeho místû poloÏil základy zpoãátku pouze okrasné zahrady, která pak byla
roz‰íﬁena do podoby rozsáhlého anglického parku, jehoÏ historie zaãíná kolem roku 1820. âlánek se pokou‰í podat poãátky
hradeckého parku na základû dochovan˘ch archivních pramenÛ a dobové literatury.

Hradeck˘ pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park se nachází
na hﬁebeni a svazích nûkdej‰ího hradního ostrohu, leÏícího mezi ﬁekou Moravicí a Hradeãnou. Skládá se z nûkolika v˘‰inn˘ch ãástí propojen˘ch vyhlídkovou cestou – Beethovenova
vrchu s pomníkem, Lisztova vrchu s obeliskem, Bezruãovy vyhlídky – a dále níÏinn˘ch
ãástí u ﬁeky Moravice, jako jsou Jízdárna a Mariánská louka. Vlastní krajináﬁsk˘ park má
dnes rozlohu 63 ha, cel˘ park s lesními plo1
chami 130 ha.
Park vznikl na místû nûkdej‰ího opevnûní
b˘valého hradu (pozdûji zámku) Hradce. Datum, kdy se zaãalo s jeho budováním, není
2
pﬁesnû známo, mÛÏeme ho ale odvodit z nûkter ˘ch archivních pramenÛ. Jeho vznik lze
rozdûlit do dvou etap; pr vní pravdûpodobnû
zaãala jiÏ krátce po roce 1796, kdy Karel Lichnovsk˘ nechal zámek po poÏáru opravit, s ãímÏ
souvisela i úprava jeho okolí, druhá etapa zﬁejmû spadala do období, kdy byl majitelem hradeckého panství Felix Maria Lichnovsk˘
(1845–1848) a poté jeho bratr Karel Maria
(1857–1901).
Pﬁed zaloÏením parku
Je‰tû na konci 18. století byla hradecká
ostroÏna se zámkem obehnaná opevÀovacím
systémem, zãásti je‰tû stﬁedovûk˘m, zãásti
baroknû upraven˘m. Dokládá to velice dobﬁe
nejstar‰í dostupná mapa, plán zámeckého
kopce s opevnûním z doby kolem roku 1750,
3
uloÏen˘ ve Státní knihovnû v Berlínû. Ten zobrazuje zámek jako uzavﬁenou pevnost s pÛlkruhovû tvarovan˘mi hradbami, zesílen˘mi nûkolika hranolov˘mi vûÏemi. Smûrem k jihu
(v místech dne‰ního parku) pak do znaãné
vzdálenosti vybíhají trojúhelná pﬁedsunutá
opevnûní (reduty), tvoﬁící tímto smûrem v˘razné pﬁedpolí.
Také mapa tzv. 1. vojenského (Josefského)
mapování, která vznikla v letech 1764–1768,
znázorÀuje v˘razné pﬁedsunuté opevnûní, nikoli v‰ak na jihu, ale naopak na severu, pﬁed

1

vlastním zámkem, v místû dne‰ního mûsteãka. Má podkovovit˘ tvar, smûrem k severu
uzavﬁen˘, a po jeho obvodu se nachází osm
4
obdéln˘ch ba‰t. Opevnûní samotného zámku
na mapû zakresleno není, ale budova je viditelnû usazená na vyv˘‰eném místû a chránûná terénní úpravou. JiÏnû od zámku se nachází stavba ãtvercového pÛdorysu, na jiné verzi
mapy pouze v podobû vyv˘‰eného místa; patrnû se jednalo o dûlostﬁeleckou redutu, tzv.
‰anci. Ta mohla b˘t pozÛstatkem opevÀovacích prací za slezsk˘ch válek, které zmiÀuje
5
napﬁ. Adolf Turek. Zcela jistû opevnûní mûsta

Obr. 1. Jacob a Rudolf Altovi, pohled na zámek s parkem
od v˘chodu, 1855. (Pﬁevzato z Grätz: Nach der Natur…,
cit. v pozn. 26)

chy v údolí Moravice, a ãást pﬁírodní, tvoﬁenou porosty na
svazích nad ﬁekou Moravicí. Viz DUDA, Josef; KRKAVEC,
Franti‰ek. Zámeck˘ park v Hradci u Opavy. Ostrava : KNV,
1956. Bez ISBN.
2 Badatelé zab˘vající se parkem jeho zaloÏení dávají vût‰inou do souvislosti s celkovou pﬁestavbou zámku po poÏáru v roce 1796. Viz PACÁKOVÁ-HO·ËÁLKOVÁ, B. a kol.,
cit. v pozn. 1. S. 129; HIEKE, Karel. Moravské zámecké
parky a jejich dﬁeviny. Praha : Státní zemûdûlské nakladatelství, 1985. Bez ISBN. S. 65–70.

■ Poznámky

3 GRIM, Tomá‰. Plán opevnûní zámku v Hradci nad Moravi-

1 PACÁKOVÁ-HO·ËÁLKOVÁ, BoÏena a kol. Zahrady a parky

cí z 18. stol. ze sbírek Státní knihovny v Berlínû. Geodetic-

v âechách, na Moravû a ve Slezsku. Praha : Libri, 1999.

k˘ a kartografick˘ obzor. 2010, roã. 56 (98), ã. 9, s. 194.

ISBN 80-7277-279-1. S. 129–131. Josef Duda a Franti-

ISSN 0016-7096.

‰ek Krkavec dûlili park na ãást pûstûnou v bezprostﬁed-

4 Na jiné verzi mapy je tento útvar zakreslen jako ãtyﬁi pá-

ním okolí zámku, ãást udrÏovanou, kam patﬁily louky a plo-

ry obdéln˘ch zdûn˘ch staveb.
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Obr. 2. Hradecká ostroÏna s opevnûním, kolem r. 1750.
(Pﬁevzato z GRIM, T., cit. v pozn. 3)
Obr. 3. Hradeck˘ park na indikaãní skice stabilního katastru z roku 1836. Zemsk˘ archiv v Opavû, Stabilní katastr-indikaãní skici, inv. ã. 101, sign. Sl 154, kart. 24.
(Reprofoto: Romana Rosová, 2015)

a hradu existovalo je‰tû v roce 1771, jak
o tom svûdãí záznam z dûkanské matriky z tohoto roku uvádûjící, Ïe fara „je postavena dosti daleko od kostela, uvnitﬁ mûstsk˘ch hradeb,
6
zatímco kostel je mimo hradby“.
Rozsah opevnûní podrobnûji popisuje ve
svém rukopise o dûjinách Hradce z roku 1857
také Johann Knur. Pí‰e zde, Ïe hrad mûl „podle povûsti a místní tradice na pﬁední i zadní
stranû trojité opevnûní se siln˘mi hradbami,
mohutn˘mi vûÏemi, bránami a padacími mosty…“. Samotn˘ hrad byl opevnûn tﬁetím z pﬁíkopÛ a hradbou, které se nacházely v místû
pozdûj‰ího parku. âást tohoto opevnûní vedla
jiÏnû od zámku, „kde jsou dnes v prÛãelí skleníky (kde byly po velkém poÏáru pﬁistavûny
stáje a vozovny). Poslední ãást jiÏního opevnûní probíhala v místû, kde dne‰ní park navazuje na les. Tam byl opût hradní pﬁíkop s mohutnou zdí a bránou, uprostﬁed nichÏ bylo malé
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hradní nádvoﬁí s budovami a studnou, hlubo7
kou 36 sáhÛ“.
Opevnûní bylo doloÏeno i archeologick˘m
prÛzkumem B. Novotného, kter˘ odkryl na severu u kostela první hradní pﬁíkop, obemykající
velké pﬁedhradí (dnes prostor mûsteãka), a tﬁetí pﬁíkop, oddûlující hrad od pﬁedhradí. Na jiÏní
stranû byl prÛzkumem zachycen druh˘ pﬁíkop
za Bílou vûÏí, právû v místech, kde mûlo b˘t
8
Knurem zmiÀované malé nádvoﬁí se studnou.
Kdy bylo staré opevnûní kolem zámku odstranûno, bohuÏel pﬁesnû nevíme. Literatura
povût‰inou zru‰ení opevnûní pﬁipisuje Karlu
9
Aloisi Lichnovskému (1788–1814). Adolf Turek spojuje demolici opevnûní s pﬁestavbou
10
zámku po poÏáru roku 1796. Vychází zﬁejmû
z dobov˘ch zápisÛ J. Knura, kter˘ k tomu uvádí: „…hradební pﬁíkopy a prohlubnû po odklizen˘ch hradbách byly pak zasypány materiálem, kter˘ kolonisté (z Kozího Hradu) nevyuÏili
k stavbû sv˘ch domkÛ. Krátce ﬁeãeno, celé

18. století, jak uvádí opût A. Turek: „Roku 1789 nav‰tívili
Hradec a prohlíÏeli okolní opevnûní císaﬁ Josef II. a proslul˘ generál Laudon. Roku 1790 byla hradecká posádka
zesílena a vybudována tu dal‰í velká ãtvercová opevnûní
smûrem od Hradce na Jakubãovice aÏ k Pusté Polomi…“
Viz TUREK, Adolf. Dûjiny zámku Hradce. Ostrava : Profil,
1971. Bez ISBN. S. 21.
6 Zemsk˘ archiv v Opavû (dále ZAO), Arcibiskupská konzistoﬁ Olomouc, kniha 211. Fara stála v tûsném sousedství pozdûj‰ích koníren (dnes âer ven˘ zámek), ãili pﬁi
okraji ostroÏny, odkud se terén svaÏuje smûrem k severu.
7 ZAO, Rodinn˘ archiv a ústﬁední správa Lichnovsk˘ch
(dále RAUSL) I, inv. ã. 42a. Pﬁeklad úryvkÛ Antonín GrÛza,
viz GRÒZA, Antonín. Zámek Hradec nad Moravicí. Bíl˘ zámek. Stavebnû historick˘ prÛzkum. 2. ãást – Ke stavební
historii Bílého zámku od roku 1778 do souãasnosti, dle
archivních pramenÛ a literatury. Ostrava 2004. Nepublikovan˘ rukopis v archivu NPÚ, ÚOP v Ostravû. S. 35–36.
8 KOU¤ILOVÁ, Dana. Stavební v˘voj zámku Hradec nad
Moravicí. Památky a pﬁíroda. 1981, roã. 41, ã. 6, s. 1–17.
ISSN 0139-9853.
9 Napﬁ. Faustin Ens, Vincenc Prasek, Erasmus Kreuzinger.

■ Poznámky

10 A. Turek k této úpravû pí‰e: „Do‰lo pﬁi ní k úplné pﬁe-

5 „…roku 1741 vyhnali Prusové císaﬁské vojsko z opevnû-

stavbû zámku, zru‰eny hradby, mûstské zdi i vûÏe, které

ní okolo Hradce; roku 1758 byli Prusové odraÏeni pﬁi útoku

musely b˘ti rozstﬁíleny… Pﬁíkopy byly zasypány, svahy vy-

na zámek Hradec Charváty, a proto vypálili ze msty Dolní

rovnány, okolí upraveno podle italského vkusu.“ Viz

dvÛr“. Dal‰í opevnûní bylo stavûno je‰tû v 80. a 90. letech

TUREK, A., cit. v pozn. 5. S. 24.
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Obr. 4. Ernst Händel (?), návrh na reprezentativní vstup
z parku k jiÏní stranû zámku, 80. léta 19. století. NPÚ,
ÚOP v Ostravû, fotoarchiv, sig. HM01428. (Foto: Zbynûk
·evãík)
Obr. 5. Giuseppe Molteni, pohled na zámek s parkem od
jihozápadu na reprezentativním portrétu kníÏete Eduarda
Lichnovského – detail vyobrazení zámku, 30. léta 19. století. NPÚ, ÚOP v Ostravû, fotoarchiv, sig. HM00743.
(Foto: Ludûk Wünsch, 2011)

okolí zámku, vystavûného v italském duchu,
11
bylo dokonale urovnáno.“ Miroslav Plaãek
pﬁipisuje likvidaci opevnûní pﬁímo staviteli Johannu Mihatschovi, kter ˘ byl povûﬁen rekonstrukcí zámku: „Pod vedením architekta Jana
Mihatsche byly zru‰eny v‰echny pevnostní prvky (i ve mûstû), provedeny velké terénní úpravy
a zámek zcela pﬁestavûli v módním empírovém
12
slohu.“ Antonín GrÛza se domnívá, Ïe se demolice hradeb uskuteãnila v prÛbûhu napoleonsk˘ch válek, v období let 1793–1805, neboÈ Reginald Kneifel v Topografii z roku 1805
13
jiÏ opevnûní Hradce nezmiÀuje.
Opevnûné pﬁedhradí na severu ale muselo
b˘t odstranûno jiÏ pﬁed rokem 1796. V roce
1795 totiÏ Karel Alois Lichnovsk˘ zaloÏil na
místû „staré panské zahrady“ kolonii Kozí
14
Hradec (Ziegenburg). Tato stará uÏitková zahrada leÏela severnû od zámku, na pravém
bﬁehu Moravice, v místû zvaném Zámeck˘ kopec (Schlossberg), a byla souãástí opevnûného pﬁedhradí. Zﬁízení kolonie v tûchto místech
dokládá, Ïe toto severní pﬁedhradí spolu
s opevnûním tehdy jiÏ nemohlo existovat. Jedná se zároveÀ o pr vní zmínku o zahradû pﬁi
hradeckém zámku, která v‰ak leÏela mimo
pozdûj‰í park. Podle indikaãní skici z roku
1836 mûla kolonie Kozí Hradec 24 domÛ,
a vzhledem k tomu, Ïe kaÏd˘ kolonista mûl dostat parcelu o velikosti 200 ãtvereãních sáhÛ
(asi 640 m2), byla stará panská zahrada pomûrnû rozsáhlá. KvÛli velké vzdálenosti od
zámku ji ale Karel Lichnovsk˘ zru‰il a uÏitková

zahrada byla po zaloÏení parku pﬁesunuta ke
dvoru Stránka na levém bﬁehu Moravice.
Stavba oranÏerie a koníren
Nûkdy na pﬁelomu 18. a 19. století tedy byly zboﬁeny hradby, zasypány pﬁíkopy a terén
upraven plan˘rováním. Vznikl tak prostor pro
zaloÏení parku. ZároveÀ bylo na jiÏní stranû zámecké budovy postaveno i pﬁíslu‰enství s parkem související, jako oranÏerie, skleníky
a zimní zahrada. Ale dﬁíve neÏ se s jejich v˘stavbou zaãalo, byly v souvislosti s opravou
a pﬁestavbou zámku po poÏáru, kter ˘ vypukl
26. února 1796, postaveny jiÏnû od zámku
nové konírny.
Rekonstrukcí zámku po poÏáru a stavbou
koníren povûﬁil kníÏe Karel Alois krnovského
stavitele Johanna Mihatsche (1743–1826).
V roce 1797 s ním uzavﬁel smlouvu, jejíÏ souãástí byla i stavba stájí pro 30 koní, které byly
15
umístûny pﬁi jiÏní stranû zámku. J. Knur k tomu pí‰e: „Pﬁi velké pﬁestavbû byly … na zadní
(jiÏní) stranû (zámku) pﬁistavûny konírny, vozovny a skleníky, zatímco jízdárna na vyv˘‰eni16
nû byla demolována.“ Nahradily tak hospodáﬁské budovy, které dosud stály pﬁed
zámkem na opevnûném pﬁedhradí. Jak se domnívá Antonín GrÛza, musel b˘t v té dobû tento prostor jiÏ upraven˘ po demolici zbytkÛ for17
tifikací.
Mihatsch v‰ak byl smluvnû zavázán pouze
ke stavbû „obydlí a stájí“ (Logis und Stallungen), nikoli oranÏerie, jak se domníval napﬁ.
Miroslav Plaãek, kter˘ pí‰e: „Pﬁed jiÏním kﬁídlem pak pﬁístavbou sloupov˘ch oranÏérií vznikl
18
dokonce nov˘ dvÛr.“ OranÏerie s fíkovnou
a zimní zahradou, které byly pﬁistavûny ke stávající zámecké budovû z jihu a vytvoﬁily samostatn˘ trojkﬁídl˘ trakt s druh˘m nádvoﬁím, byly
postaveny aÏ pozdûji. Zatímco konírny jsou
zmínûny roku 1822 v úﬁedním odhadu hradeckého panství, o oranÏerii nebo sklenících se
19
z tohoto pramene je‰tû nedozvíme.
V písemn˘ch pramenech se bohuÏel nedo-

5

chovaly Ïádné doklady o stavbû oranÏerie
20
a dal‰ích budov v jiÏním traktu zámku, jejich
vznik a podobu musíme odvozovat pﬁedev‰ím
z ikonografického materiálu. Popr vé je tento
trakt s oranÏerií v prÛãelí smûrem na jih do
parku vyobrazen na olejomalbû J. Kesselhei21
ma z let 1826–1829. Vidíme jiÏní stranu zalesnûného zámeckého kopce s budovu zámku
s oranÏerií ãásteãnû skr ytou za vzrostl˘mi

■ Poznámky
11 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 42a.
12 PLAâEK, Miroslav. Hrady a zámky na Moravû a ve Slezsku. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-036-5.
13 GRÒZA, A., cit. v pozn. 7. S. 27. Kneifel hovoﬁí o otevﬁeném mûsteãku, které ale v minulosti opevnûno bylo
a ãást tûchto hradeb je dosud dochovaná. Opevnûní samotného zámku vÛbec nezmiÀuje, je tedy zﬁejmé, Ïe v roce
1805 jiÏ zámek opevnûn nebyl. Viz KNEIFEL, Reginald. Topographie des kaiserl. königl. Antheils von Schlesien. II/2.
Brünn : Josef Georg Tassler, 1805. Bez ISBN. S. 205.
14 HOSÁK, Ladislav. Historick˘ místopis zemû moravskoslezské. Praha : Spoleãnost pﬁátel staroÏitností,
1938. Bez ISBN. S. 769; PRASEK, Vincenc. Historická topografie zemû Opavské. Opava : Vlastivûda slezská,
1889. S. 272. Bez ISBN.
15 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 186, kart. 7.
16 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 42a. Jízdárnou na vyv˘‰eninû je
mínûna jízdárna a konírny, k nimÏ Knur na jiném místû
uvádí: „Po velkém poÏáru … se nacházela je‰tû na pﬁední
stranû zámku, na severov˘chodû, vyv˘‰enina s jízdárnou
a klenut˘mi konírnami. Z tûchto stájí bylo za 2. kníÏete
Karla (1797) vytvoﬁeno divadlo…“
17 GRÒZA, A., cit. v pozn. 7. S. 33.
18 PLAâEK, M., cit. v pozn. 12.
19 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 414, sign. V/111, kart. 46.
20 Samotná oranÏerie zaujímala jiÏní kﬁídlo tohoto traktu,
konírny západní, ve v˘chodním kﬁídle byla dal‰í zahradní
ãást, zﬁejmû fíkovna nebo palmov˘ skleník.
21 Reprodukována napﬁ. v KOTRBA, Viktor. Zámek Hradec. In Hradec. Slezské kulturní stﬁedisko, státní zámek
a památky v okolí. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, s. 3–16. Bez ISBN.
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Obr. 6. Johann Kesselheim, pohled na Hradec od jihu,
1826–1829. NPÚ, ÚOP Ostrava, fotoarchiv, sig.
HM00602. (Foto: Ludûk Wünsch, 2011)
Obr. 7. Johann Kesselheim, kresba oranÏerie od jihu, dat.
21. srpna 1827. NPÚ, ÚOP v Ostravû, fotoarchiv, sig.
HM01218. (Foto: Zbynûk ·evãík)

stromy. ZároveÀ je patrná i úprava jiÏní ãásti
svahu se stromy lemujícími volné prostranství
a pû‰inou vinoucí se dolÛ z kopce. Dal‰í Kesselheimova kresba, tentokrát pﬁesnû datovaná 21. srpnem 1827, znázorÀuje jiÏní stranu
samotné oranÏerie – empírové stavby s ‰irok˘m stﬁedním rizalitem, prolomen˘m arkádami
s hranolov˘mi pilíﬁi a ukonãen˘m vysokou atikou, boãní strany rovnûÏ tvoﬁí sloupoﬁadí, ten22
tokrát s rovn˘m kladím.
Kdy pﬁesnû byla oranÏerie postavena, není
písemn˘mi prameny doloÏeno. Je‰tû popis
panství z roku 1822 (viz níÏe) ji neuvádí. Nicménû v seznamu movit˘ch vûcí je uvedena
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„sbírka sazenic (Pflanzensammlung) – cca
2.000 kvûtináãÛ – v cenû 600 zl.“. To by mohlo dokládat, Ïe existoval alespoÀ skleník, není
v‰ak jisté, zda stál pﬁímo v parku. Indikaãní skica z roku 1836 totiÏ zobrazuje dﬁevûn˘ skleník
na severním konci dvora Stránka, je tedy moÏné, Ïe zmínûné sazenice byly uloÏeny v nûm.
OranÏerie tak pravdûpodobnû byla postavena
mezi lety 1823–1827. BohuÏel neznáme ani jejího architekta, zcela jistû to v‰ak nebyl Johann
Mihatsch (jak se domníval napﬁ. M. Plaãek),
kterému bylo tehdy jiÏ 80 let a navíc nemáme
Ïádn˘ doklad, Ïe by v té dobû pro Lichnovské
pracoval. Antonín GrÛza nabídl nûkolik hypotéz
ohlednû autorství, Ïádná v‰ak není podloÏena
23
dÛkazy. Pﬁednû uvaÏoval o Karlu Klumpnerovi
(1804–1877), kter˘ pro Lichnovské na Hradci
pracoval ve 40. letech 19. století, v letech
1823–1827, kdy byla oranÏerie zﬁejmû postavena, v‰ak byl je‰tû pﬁíli‰ mlad˘ a jeho kontakty s Lichnovsk˘mi z této doby nejsou doloÏeny.
GrÛza proto uvaÏoval o vídeÀském architektu

Josefu Kornhäuselovi (1782–1850), pracujícím
v té dobû pro Lichten‰tejny nejen na Moravû,
ale i na slezském zámku v Hnojníku. Dal‰ím
potenciálním architektem – projektantem oranÏerie mohl b˘t Josef Engel, rovnûÏ v letech
1820–1822 tvoﬁící pro Lichten‰tejny.
Zobrazení zámku od jihu bylo mezi malíﬁi oblíbené, takÏe podobu oranÏerie najdeme na nûkolika dal‰ích obrazech ze 30.–50. let 19. století;
napﬁ. na por trétech kníÏete Eduarda Lichnovského a jeho syna Felixe zﬁejmû z druhé poloviny 30. let 19. století, které Ernst Schremmer
24
pﬁipisuje malíﬁi Giuseppemu Moletimu. Je na
nich zachycen zámek od jihozápadu a spolu
s prÛãelím oranÏerie ãlenûn˘m sloupy vidíme
na Eduardovû por trétu i parkovû upravenou
25
plochu pﬁed ní.
Z litografií, které v roce 1855 vydali bratﬁi
26
Jacob a Rudolf Altové, známe dokonce ãás-

■ Poznámky
22 NPÚ, ÚPS KromûﬁíÏ, sbírka zámku Hradec nad Moravicí, sig. HM01218.
23 GRÒZA, A., cit. v pozn. 7. S. 43.
24 SCHREMMER, Ernst. Grätz, die Lichnowsky’s und Beethoven. In Troppau, schlesische Hauptstadt zwischen
Völkern und Grenzen. Berlin : Westkreuz-Verlag, 1984.
Bez ISBN. S. 38–46.
25 Reprodukován v SCHREMMER, E., cit. v pozn. 24.
S. 38–46.
26 Grätz: Nach der Natur gezeichnet und litographirt von
Jacob und Rudolf Alt. Wien : J. Rauh, 1855. Bez ISBN. Litografie jsou datovány rokem 1855, ale nûkteﬁí autoﬁi se
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teãnou podobu interiéru oranÏerie. Hned titulní list zobrazuje prÛhled pﬁes arkádu prÛãelí,
zdobenou zevnitﬁ ‰tukov˘mi motivy, do úvodní
ãásti parku s ornamentální úpravou plochy. Na
dal‰í kolorované litografii je vyobrazen interiér
boãní ãásti oranÏerie se stûnami ãlenûn˘mi
sloupy a vysok˘mi francouzsk˘mi okny, jimiÏ
se otevírá pohled do volné krajiny. Sloupy
s palmetov˘mi hlavicemi nesou vysokou profilovanou ﬁímsu a strop s obdéln˘m ‰tukov˘m
zrcadlem, na nûmÏ je zavû‰ena kovová konstrukce s nádobami na kvûtiny. Tento prostor
zﬁejmû ve vzpomínkách na pobyt u Felixe Lichnovského na Hradci popisuje Max Ring, kter˘
mezi zámeck˘mi pokoji vyzdvihuje „opravdu
s umûleck˘m vkusem a Ïenskou rafinovaností
vybaven˘ zahradní pavilon, pﬁipomínající bíl˘mi
mramorov˘mi sochami, vysok˘mi zelen˘mi
rostlinami, palmami a vavﬁínov˘mi stromy,
jemn˘mi sybaritsk˘mi draperiemi a dmoucími
se bíl˘mi kﬁesly spí‰e utajen˘ budoár Madam
Pompadour nebo Dubarr y, neÏ byt r ytíﬁského
27
hrdiny nebo státníka…“.
Dal‰í litografie zachycuje interiér palmového
skleníku, z jehoÏ architektur y ale pro velké
mnoÏství rostlin vidíme jen palmetovou hlavici
sloupu, profilovanou ﬁímsu stropu a dlaÏbu
podlahy s ornamentální bordurou. Na ãtvrté litografii vidíme cel˘ zámeck˘ areál od v˘chodu
a je zde dobﬁe patrné, Ïe trojkﬁídlá jiÏní pﬁístavba s konírnami a oranÏerií, ãlenûná na
v‰ech stranách sloupy ãi pilíﬁi, nepﬁiléhala pﬁímo k zámecké budovû, jak by mohlo napovídat zakreslení napﬁ. v mapû stabilního katastru, ale byla od ní ponûkud odsazená.
V roce 1861 nakreslil stávající podobu zámku od v˘chodu architekt Karl Lüdecke zﬁejmû
pﬁi své náv‰tûvû Hradce. Na perspektivní kresbû se sice budova skr˘vá za stromy, ale kﬁídlo
s oranÏerií je jasnû viditelné a oranÏerie má
stejnou podobu, jak ji nakreslil o nûkolik de28
setiletí dﬁíve J. Kesselheim.
Poãátky parku – první etapa v˘stavby
Jak vypl˘vá ze zmiÀované Kesselheimovy
veduty i z popisu hradeckého panství z roku
1822, kter ˘ uvádí, Ïe „u tohoto zámku jsou
vzadu konírny pro 30 koní a kromû toho ang29
lick˘ park“, v té dobû jiÏ alespoÀ ãást zámeckého parku existovala. Kdy ale zaãala jeho v˘stavba?
Dobové písemné prameny jsou na informace pomûrnû skoupé, nicménû nûkolik indicií
máme. Pravdûpodobnû se tak stalo aÏ po roce 1805. V tomto roce totiÏ vydal Reginald
Kneifel svou Topografii, v níÏ pí‰e: „Pﬁímo
u mûsta, na levém bﬁehu Moravice, je nádher30
ná baÏantnice (prächtiger Fasangar ten)
s pûkn˘mi vycházkov˘mi pû‰inami a stﬁelnice
zaloÏená v roce 1797. Na pravém bﬁehu, nad
mûstem, se nachází velmi velká, zcela ohraze-

ná obora (Tiergar ten) s myslivnou. Tímto lesem prochází cesta, rovnûÏ uzavﬁená, vedoucí
31
do Bﬁezové.“ Kneifel tedy zmiÀuje baÏantnici
a stﬁelnici, oranÏerii nebo skleníky ale pomíjí,
stejnû jako jakoukoli zmínku o existenci parkovû upravené plochy. Kdyby zde nûco takového bylo, urãitû by o tom napsal.
Nepﬁímé zmínky o existenci parku máme
z 30. let 19. století. V pr vním pﬁípadû roku
1834 hradecká vrchnost napsala stíÏnost na
obyvatele z Îimrovic, Ïe si zkracují cestu pﬁes
parkovou louku (Parkwiese) po pansk˘ch
32
cestách, kdyÏ chodí do kostela. O tom, Ïe
park jiÏ fungoval, by také mohl svûdãit dopis
z roku 1834, kter ˘m Opav‰tí dûkují kníÏeti
Lichnovskému za stromy a keﬁe z hradecké
lesní ‰kolky, které poskytl kvûtináﬁ (Ziergär tner) Graus k osazení novû zaloÏeného parku
v Opavû. Celkem vûnovalo panství 723 kusÛ
33
stromÛ a keﬁÛ. Takové mnoÏství dodan˘ch
dﬁevin (nûkter˘ch ne úplnû bûÏn˘ch) a existence ‰kolky svûdãí o tom, Ïe je hradecké panství
pûstovalo pﬁedev‰ím pro zámeck˘ park. RovnûÏ funkce zahradníka-kvûtináﬁe naznaãuje
existenci parkovû a zahradnicky udrÏovan˘ch
ploch. Dal‰í kusá zmínka o parku pochází
z odhadu panství z roku 1839, kde jsou jako
osobní majetek kníÏete Eduarda Lichnovského zapsány dva „am Schlosspark befindliche
Bauplätze“, jeden o v˘mûﬁe 150 ãtvereãních
sáhÛ, zakoupen˘ a k parku pﬁipojen˘ roku
1829, druh˘ mûﬁící 124 ãtvereãních sáhÛ, za34
koupen˘ v roce 1826.
Poprvé je park se skleníky (coÏ by mohlo zahrnovat i oranÏerii) v˘slovnû zmínûn aÏ v Topografii Faustina Ense z roku 1835, kter˘ pí‰e:
„K del‰ím v˘letÛm lákají zámky na Hradci, Raduni, ·templovci a Velk˘ch Heralticích, pﬁitaÏlivé jednak svou polohou, jednak sv˘mi pﬁe35
krásn˘mi parky a skleníky…“ Ens také dává
do souvislosti demolici opevnûní a vznik parku, coÏ oboje pﬁipisuje kníÏeti Karlu Aloisovi,
kdyÏ uvádí: „…nechal zbourat od nejstar‰ích
dob existující mûstské hradby a hradní vûÏe,
zarovnat hradební pﬁíkopy, vystavûl krásnûj‰í
zámek a obklopil ho romantickou zahra36
dou…“ Pﬁímo v popisu hradeckého zámku
se od Ense dozvíme: „Na jiÏním konci (kopce)
se panovaãnû vypíná zámek, vystavûn˘ do
ãtyﬁúhelníku, obklopen romantickou zahradou
(Lustgar ten), která svou úchvatnou polohou,
vkusn˘m uspoﬁádáním a dÛmysln˘m zasazením do okolního prostﬁedí mÛÏe soutûÏit
37
s krásn˘mi zahradami Nûmecka…“
Rozsah a uspoﬁádání parku popr vé zaznamenávají mapy stabilního katastru z roku
38
1836. Kromû kﬁídla s oranÏerií a zimní zahradou pﬁipojeného k jiÏní stranû zámku vidíme jiÏnû od zámku vlastní park s umûle vytvoﬁen˘mi promenádními pû‰inami, odpoãívadly
i terénními úpravami. Jeho rozsah odpovídá

pﬁibliÏnû dne‰nímu krajináﬁskému parku (Dudou oznaãovanému jako „pûstûná ãást“) a zahrnuje plochu kolem zámku sevﬁenou ﬁekou
Moravicí a silnicí do Kajlovce a na jihu konãící
u âern˘ch vrat. Parkovû upravena je i plocha
severnû od zámku, pﬁed vstupním prÛãelím,
kde vidíme kruhov˘ útvar obklopen˘ pû‰inou,
v nûmÏ jsou vysazeny stromy a zﬁejmû i trávník. Pozemky jiÏnû od parku (dne‰ní lesopark)
tvoﬁila v té dobû je‰tû rozparcelovaná zemûdûlská pÛda soukrom˘ch vlastníkÛ (s názvy
tratí U Miluzu / U Millerzu, U Schranku, Copaina) a lesní porost âern˘ vír (Czernivir). NíÏinná ãást na levém bﬁehu Moravice (Mariánská
louka, Jízdárna) tvoﬁila zázemí Papírenského
ml˘na (Papiermühle) a dvora Stránka (Stranka
Hof) ve vlastnictví Lichnovsk˘ch. Ke dvoru
Stránka podle mapy pﬁiléhala na severozápadû travnatá plocha (parcela 369) s upraven˘mi
pû‰inami, ze severu zakonãená dﬁevûnou bu39
dovou oznaãenou jako skleník (Glashaus).

■ Poznámky
domnívají, Ïe kresby, podle nichÏ byly vytvoﬁeny, vznikly jiÏ
kolem roku 1844. Viz GRÒZA, A., cit. v pozn. 7. S. 49.
27 Cit. dle WOLNY, Reinhold. Fürst Felix Lichnowsky
(1814–1848): Ein früh vollendetes Ritterleben. St. Ottilien : EOS-Verlag, Erzabtei, 2003. ISBN 3-8306-7152-0.
S. 45–46. Ring naznaãuje, Ïe se na vybavení pavilonu
mohla podílet Felixova pﬁítelkynû vévodkynû ZaháÀská.
28 Technische Universität Berlin, Architekturmuseum,
Inv. Nr. 11055.
29 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 414, sign. V/111, kart. 46.
30 Jednalo se zﬁejmû o ãást dne‰ní Mariánské louky, kterou jako BaÏantnici oznaãuje napﬁ. plán parku v publikaci
Hradec. Státní zámek a památky v okolí.
31 KNEIFEL, R., cit. v pozn. 13. S. 202.
32 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 449, sign. VI/163, kart. 56.
Jednalo se zﬁejmû o dne‰ní Mariánskou louku pod zámkem na levém bﬁehu Moravice.
33 Jednalo se napﬁ. o trnovník akát (30 ks), kru‰inu ol‰ovou (30 ks), dﬁezovec trojtrnn˘ (30 ks), javor mléã (60 ks),
platan v˘chodní (3 ks), bez ãerven˘ (60 ks), lípu obecnou
(evropskou) (100 ks) nebo ‰kumpu orobincovou (60 ks),
celkem 723 kusÛ stromÛ a keﬁÛ.
34 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 414, sig. V/111, kart. 46.
35 ENS, Faustin. Das Oppaland, oder der Troppauer
Kreis. III. Wien : Verlage bei Carl Gerold, 1837. Bez
ISBN. S. 247.
36 TamtéÏ. S. 251. Ensovy informace pﬁevzal roku 1862
do své Opavské kroniky E. Kreuzinger, kdyÏ pí‰e: „KníÏe
Karel Lichnovsk˘ dal strhnout hradby a vûÏe pevnosti, zarovnat hradební pﬁíkopy, upravit zámek a obklopit jej
okrasnou zahradou…“ KREUZINGER, Erasmus. Chronik
der alten und neuern Zei Troppaus und seine Merkwürdigkeiten. Troppau : Karl Skrobanek und Söhne, 1862. Bez
ISBN. S. 145.
37 ENS, F., cit. v pozn. 35. S. 247.
38 ZAO, Stabilní katastr slezsk˘ – indikaãní skici, inv. ã.
101, sign. Sl 154, kart. 24.
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Obr. 8. Jacob a Rudolf Altovi, interiér zimní zahrady, která byla zﬁejmû souãástí oranÏerie, 1855. (Pﬁevzato z Grätz:
Nach der Natur…, cit. v pozn. 26)
Obr. 9. Jacob a Rudolf Altovi, prÛhled arkádou oranÏerie
do jiÏní ãásti zámeckého parku, 1855. (Pﬁevzato z Grätz:
Nach der Natur…, cit. v pozn. 26)

Dal‰í zmínka o parku pochází ze vceÀovacího operátu stabilního katastru z roku 1844,
kde se doãteme, Ïe jiÏní ãást mûsteãka Hradec je uzavﬁena kníÏecím parkem, v nûmÏ se
v malé vzdálenosti od mûsta na mohutné vyv˘‰eninû nachází kníÏecí rezidence. Za ní se
rozkládal „pûkn˘ velkolep˘ park, na v‰ech
stranách uzavﬁen˘, chvíli stoupající, chvíli klesající k západní stranû vrchu a sahající aÏ
k Moravici“. Byl rozmanitû utváﬁen˘, pomûrnû
velkého rozsahu. U dvora Stránka se nacháze40
la kuchyÀská zahrada s bytem zahradníka.
Zámeck˘ park byl obehnán zdí o délce asi
2 km podél v˘chodní strany aÏ k jiÏnímu okraji,
coÏ dokládá záznam z úãetních knih z roku
1843, kdy provedl zednick˘ mistr Gattnarczyk
opravu kusu zﬁícené vnûj‰í zdi u zámku (Teil
der äusseren eingefallenen Schlossmauer)
41
a opravu dvou pilíﬁÛ u brány zámku. Na nûkter ˘ch místech byl ale zﬁejmû jen laÈkov˘
plot, také doloÏen˘ úãetními knihami v roce
1839, kdy byla v kvûtnu a ãer vnu 1839 zakoupena prkna a latû na opravu oplocení zámku (Reparatur des Schloss-Anzaunung), a v roce 1841, kdy se opravoval laÈov˘ plot „za
42
zámkem“.
V létû 1842 probûhla s pouÏitím 4 000 cihel generální oprava skleníku, kter ˘ byl za43
stﬁe‰en pomocí latí. Nevíme bohuÏel, kde
tento skleník stál; A. GrÛza se domnívá, Ïe se
mohlo jednat o skleník u dvora Stránka, kter˘
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44

byl ale pÛvodnû dﬁevûn˘. Je moÏné, Ïe právû
v roce 1842 byl novû postaven z cihel, nebo
se jednalo o jedno z kﬁídel jiÏní pﬁístavby zámku (palmov˘ skleník).
Úpravy parku za Felixe a Karla Marii Lichnovsk˘ch
V roce 1845 se po smr ti kníÏete Eduarda
stal majitelem hradeckého panství jeho nejstar‰í syn Felix (1814–1848). PﬁestoÏe nemáme Ïádné relevantní doklady o tom, Ïe by za
své krátké, pouze tﬁíleté vlády nûjak zasáhl do
podoby parku, je to více neÏ pravdûpodobné.
Oficiálnû se sice stal majitelem statkÛ aÏ v roce 1845, ale správû panství se zﬁejmû vûnoval
jiÏ pﬁed smrtí svého otce, kter˘ byl v závûru Ïivota tûÏce nemocn˘ a navíc ho hospodáﬁské
záleÏitosti pﬁíli‰ nezajímaly. ZadluÏil panství natolik, Ïe na nûj byl v roce 1838 vyhlá‰en konkurz. V té dobû zﬁejmû jak fideikomis Chuchelná, tak panství Hradec pﬁe‰ly na Felixe, jak
o tom svûdãí spis z roku 1838 o „pronájmu
kníÏecího majorátu Felixe Lichnovského sestávajícího z panství Chuchelná, Bolatice, Grabówka a KﬁiÏanovice“ matce Eleonoﬁe. Ve stejném roce také Felix zplnomocÀuje svou matku
k zápÛjãce aÏ 250 000 zlat˘ch, aby mohl koupit od otce Eduarda hradecké panství. V tomto
zmocnûní uvádí, Ïe mu jiÏ „kdysi“ pﬁipadlo ma45
jorátní panství Chuchelná.
K domnûnce, Ïe hradeck˘ zámeck˘ park doznal za Felixe urãit˘ch zmûn, nás vedou pﬁedev‰ím písemn˘mi prameny doloÏené styky
a pﬁátelské vazby s v˘znamn˘m krajináﬁsk˘m
architektem Hermannem Pücklerem von Muskau (1785–1871), zakladatelem velk˘ch krajináﬁsk˘ch parkÛ v Muskau a Branicích (Branitz
v Dolní LuÏici). O hloubce jejich pﬁátelství
svûdãí napﬁ. to, Ïe Pückler veﬁejnû oceÀoval

Felixovy literární kvality (ãetl a pochválil jeho
knihu o karlistické válce ve ·panûlsku, jíÏ se
Felix úãastnil) a dokonce mu vûnoval svÛj cestopis po Egyptû. Také to byl Pückler, kdo Lichnovského seznámil se svou sousedkou, vévodkyní Dorotheou ZaháÀskou, coÏ bylo pro
46
Felixe seznámení osudové.
Nevíme, kdy, kde a jak˘m zpÛsobem se Felix s Pücklerem seznámili. První dochovan˘ dopis jejich korespondence je nedatovan˘, ale

■ Poznámky
39 Skleník a zeleninová zahrada jsou u dvora Stránka zmínûny jiÏ v popisu panství z roku 1822. ZAO, Vs Hradec,
inv. ã. 414, sig. V/111, kart. 46.
40 ZAO, Stabilní katastr – vceÀovací operáty, inv. ã. 107,
kart. 68.
41 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 100.
42 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 99, inv. ã. 100.
43 ZAO, Vs Hradec, inv. ã. 100.
44 GRÒZA, A., cit. v pozn. 7, s. 43.
45 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 223-224, kar t. 10. Dokladem
o tom, Ïe správu hradeckého panství pﬁevzal Felix jiÏ pﬁed
otcovou smrtí, mÛÏe b˘t vceÀovací operát stabilního katastru z roku 1844, kter˘ uvádí jako majitele panství k tomuto roku právû Felixe. ZAO, Stabilní katastr – vceÀovací
operáty, inv. ã. 107, kart. 68.
46 Viz UHLÍ¤, Du‰an. Slezsk˘ ‰lechtic Felix Lichnovsk˘:
poslední láska knûÏny ZaháÀské. Praha / Litomy‰l : Paseka, 2009. ISBN 978-80-7432-014-9. S. 52; BERGSTRÄSSER, Luwig. Das unbekannte Leben des bekannten Fürsten Felix Lichnowsky. Hochland. Monatschrift für alle
Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst.
1933–1934, roã. 31, ã. 9. Bez ISSN. S. 233–249;
HERZIG, Martin. Geliebt – gahasst – gelyncht: Leben und
Tod des Fürsten Felix Maria Lichnowsky (1814–1848).
Berlin : Nora Verlag, 2012. S. 41, 60–63. ISBN 978-3-86557-306-3.
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pochází zﬁejmû z roku 1841. KníÏe Lichnovsk˘
v nûm Pücklerovi anoncuje zaslání své knihy.
Nûkolik dal‰ích dopisÛ si pak vymûnili v letech
47
1842 a 1843. Po tomto roce jiÏ nemáme jejich kontakty doloÏeny. Nicménû se v tûchto letech také nûkolikrát setkali. Z Felixova kalendáﬁe s poznámkami z pobytÛ v roce 1842
víme, Ïe 8.–10. dubna pob˘val právû v Muskau a 13. dubna se v Opolí setkal s Pücklerem. Zapsal si velmi struãnû: „Morgens in Op48
peln. Pückler.“ Podle Ludwiga Bergsträssera
49
se setkali i v roce 1841.
O ãem spolu tito dva mohli pﬁi sv˘ch schÛzkách hovoﬁit? Samozﬁejmû o otázkách politiky,
jak víme i z dochovan˘ch dopisÛ, a zﬁejmû také o sv˘ch knihách. V Muskau ale v té dobû
probíhala v˘stavba zámeckého parku podle
Pücklerov˘ch návrhÛ, která zaãala roku 1815.
Je tedy moÏné, Ïe mohl Felix Lichnovsk˘
s Pücklerem probírat i záleÏitosti úprav hra50
deckého zámeckého parku.
Pokud snad nemûl Hermann Pückler pﬁím˘
vliv na podobu hradeckého parku, zcela jistû
Felix Lichnovsk˘ vidûl park v Muskau a mohl
se zde inspirovat. Asi také znal Pücklerovu
knihu Andeutungen über Landschaftsgär tnerei verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau z roku 1834.
Za Felixe Lichnovského tak zﬁejmû probûhla
dal‰í fáze v˘stavby zámeckého parku, která
v‰ak není podloÏena Ïádn˘mi písemn˘mi ani
ikonografick˘mi prameny. Hovoﬁit by pro ni
mohlo i to, Ïe finanãní a hospodáﬁská situace
se za Felixovy krátké vlády stabilizovala, pﬁestoÏe politicky ãinn˘ kníÏe se na hradeckém
51
panství pﬁíli‰ ãasto nezdrÏoval, a mohl tak
(na rozdíl od zadluÏeného otce) pom˘‰let na
vût‰í v˘daje spojené s roz‰íﬁením a úpravami
parku.
Felixova náhlá násilná smr t ve Frankfur tu
52
v záﬁí 1848 zapﬁíãinila, Ïe se hradecké panství na dva roky dostalo do vlastnictví Dorothey
ZaháÀské, které ho Felix odkázal tûsnû pﬁed
smrtí. Felixova matka Eleonora Lichnovská závûÈ akceptovala a Dorothea panství pﬁevzala.
V dohodû, kterou vévodkynû ZaháÀská uzavﬁela v roce 1849 s hlavou rodu Karlem Mariou
Lichnovsk˘m o uÏívání hradeckého velkostatku, najdeme také bod t˘kající se parku a oranÏerie. Vévodkynû ZaháÀská si vymínila „v˘pûstky ze zahrady, jako kvûtiny, sazenice (Pflanzen),
53
ovoce a dal‰í zásoby, rovnûÏ z oranÏerie“.
Dorothea nakonec nedrÏela hradecké panství dlouho. JiÏ v roce 1850 ho prodala Felixovu a Karlovu mlad‰ímu bratru Rober tovi
(1822–1879), kanovníkovi, pozdûji dûkanovi
54
olomoucké kapituly.
Robert byl ale ãasto vázán církevními povinnostmi v ¤ímû a nemohl se plnû vûnovat správû panství, proto po 7 letech pﬁevedl Hradec
55
na bratra Karla Mariu (1819–1901). Nicmé-

nû plánoval na Hradec zajíÏdût a v pﬁedávací
smlouvû mu Karel Maria garantoval nûkteré
poÏadavky – vyplácení renty 6 000 zlat˘ch roãnû, doÏivotní moÏnost ubytování na hradeckém zámku, ale také poÏitky vypl˘vající ze zámeckého parku a jeho pﬁíslu‰enství. Vymínil si
ovoce a dal‰í úrodu ze skleníkÛ na panství
56
a zahrady aÏ ke Sprinzensteinovû mÛstku,
dále lesní plochu (Waldpanne) aÏ k Moravici.
Mûl také právo na libovolné zmûny (Veränderungen), zakládání (Anlagen), osázení (Bepflanzungen) a okrá‰lení (Verschönerungen),
t˘kající se parku, pouze nesmûl bez pﬁedchozí
dohody s kníÏetem kácet Ïádné stromy. KníÏe
se naopak zavázal vzít na sebe ve‰keré náklady na údrÏbu a opravy zmínûn˘ch skleníkÛ
a zahrad a také na své náklady udrÏovat v dobrém stavu existující parkové cesty (Parkwege),
ale i cesty v tûch ãástech lesa, které hrabûti
Robertovi nezÛstaly k uÏívání. Stejnû jako skleníky a zahrady mûl hrabû Rober t k dispozici
57
i kuchyÀskou zahradu a její v˘pûstky.
Zatímco pro úpravy parku za Felixe Lichnovského nemáme Ïádné doklady, za Karla nûkolik v˘razn˘ch zmûn zaznamenáváme. Karel
Maria jiÏ v 60. letech 19. století plánoval rozsáhlou pﬁestavbu zámku a také stavbu hospodáﬁského areálu s konírnami. Na základû tohoto zámûru mûl b˘t zámek z obou stran
efektnû uzavﬁen – od severu areálem koníren
s hlavní vstupní branou a od jihu monumentálním parkov˘m nástupem. První plány k tomuto
poãinu vypracoval v roce 1862 vratislavsk˘ architekt Karl Lüdecke, kter ˘ Hradec i nav‰tí58
vil. Z velkorysého plánu v‰ak byla nakonec
realizována jen ãást. AÏ v 70. letech (navíc podle nového návrhu jiného vratislavského stavitele Alexise Langera) byl postaven komplex
koníren v severní ãásti zámeckého areálu. Na
59
jihu, kde mûla podle dochovaného akvarelu
vzniknout symetrická stavba s dvojicí mohutn˘ch vûÏí spojen˘ch vstupní branou, za nimiÏ
byla situována dvojice skleníkÛ, vznikla koncem 80. let 19. století pouze jediná vûÏ, slouÏící zároveÀ jako vodárna (dnes naz˘vaná Bílá
60
vûÏ).
Pﬁesto i tyto zásahy ovlivnily podobu par61
ku. Zﬁejmû právû tehdy byla pozmûnûna parková úprava pﬁed hlavním prÛãelím, sestávající
– jak vidíme na indikaãní skice i Altovû litografii zobrazující zámeckou budovu ze severu –
z kruhového záhonu dokola obkrouÏeného pû‰inou, a nahrazena souãasn˘m pﬁím˘m nástupem od nové hlavní brány k por tiku Bílého
zámku. Pﬁedev‰ím ale zanikl jiÏní trakt zámku
s konírnami, oranÏerií a zimní zahradou, na jejichÏ místû mûl vzniknout zmiÀovan˘ vstup do
62
parku se skleníky. PﬁestoÏe se tato stavba
nakonec nerealizovala, bylo celé jiÏní hospodáﬁské kﬁídlo zﬁejmû zboﬁeno nejpozdûji v roce
1880, kdy byl dokonãen nov˘ areál koníren

(dnes âerven˘ zámek), do nichÏ se pﬁestûhoval provoz ze star˘ch Mihatschov˘ch stájí. Podle A. GrÛzy byl jiÏní trakt boﬁen postupnû, coÏ
dokládá vedutou zámku v knize Antona Petera
Das Herzogtum Schlesien z roku 1884, kde vidíme za zámkem je‰tû stojící jiÏní kﬁídlo této

■ Poznámky
47 ASSING-GRIMELLI, Ludmilla (ed.). Briefwechsel und
Tagebücher des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau.
Bd. 9. Berlin, 1876. Bez ISBN.
48 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 583.
49 BERGSTRÄSSER, L., cit. v pozn. 46. S. 239.
50 V dochované korespondenci ale problematiku zahradní architektur y neﬁe‰í. Viz ASSING-GRIMELLI, L., cit.
v pozn. 47.
51 Kromû náv‰tûv Berlína, kde zasedal v ﬁí‰ském snûmu,
pob˘val také na sv˘ch dal‰ích zámcích v Chuchelné a KﬁiÏanovicích.
52 BlíÏe k Felixovu politickému angaÏmá a zabití napﬁ.
UHLÍ¤, D., cit. v pozn. 46; HERZIG, M., cit. v pozn. 46;
WOLNY, R., cit. v pozn. 27.
53 ZAO, RAUSL I, inv. ã. 258, kart. 12.
54 UHLÍ¤, D., cit. v pozn. 46. S. 134.
55 Karel Maria koupil hradecké panství od bratra Roberta
v roce 1857, ale jiÏ od roku 1848 drÏel pruskou ãást majetkÛ (Chuchelnou, KﬁiÏanovice), kterou zdûdil po smr ti
bratra Felixe.
56 Dnes jiÏ neexistující mÛstek pﬁes nûkdej‰í hradní pﬁíkop v blízkosti âern˘ch vrat, mezi obeliskem a Medvûdí
skálou, nazvan˘ podle hrabûte Arthura von Sprinzenstein
und Neuhaus (1815–1905), majitele nedalekého panství
Velké Ho‰tice. V parku ho dodnes pﬁipomíná pamûtní kámen.
57 ZAO, RAUSl I, inv. ã. 262, kart. 13.
58 O tomto zámûru naposledy podrobnû KOU¤ILOVÁ, Dana. Carl Johann Bogislaw Lüdecke a jeho vize pﬁestavby
zámku v Hradci nad Moravicí. âas vrátit neumíme, ale umíme se vrátit v ãase… In Acta historica et museologica Universitas Silesiae Oppaviensis. 2010, roã. 3, s. 95–120.
ISSN 1803-411X; KOU¤ILOVÁ, Dana. Komplex staveb
hospodáﬁsko-provozního charakteru zv. âer ven˘ zámek
v Hradci nad Moravicí. Geneze architektonického zámûru
a v˘voj stavební formy v procesu realizace. PrÛzkumy památek. 2014, roã. 21, ã. 2, s. 85–116. ISSN 1212-1487.
59 Autorem nedatované a nesignované kresby byl zﬁejmû
v˘marsk˘ malíﬁ Ernst Händel, kter˘ se podílel na v˘zdobû
areálu koníren a zﬁejmû byl i autorem návrhu Bílé vûÏe.
NPÚ, ÚPS KromûﬁíÏ, sbírka zámku Hradec nad Moravicí,
sig. HM01428.
60 Podle Dany Kouﬁilové se mûlo jednat o jak˘si soukrom˘ vstup do parku, vyhrazen˘ pouze prominentním hostÛm kníÏete. Viz KOU¤ILOVÁ, D., cit. v pozn. 58. S. 112.
61 Sadovnické úpravy v souvislosti s budováním koníren
a vodárenské vûÏe pﬁedpokládá napﬁ. Karel Hieke. Viz
HIEKE, K., cit. v pozn. 2. S. 65.
62 Îe se se zachováním oranÏerie nepoãítalo jiÏ v 60. letech, dokazují Lüdeckeho pÛdorysy zámku bez jiÏní ãásti.
Viz Technische Universität Berlin, Architekturmuseum,
Inv. Nr. 11061.

Zprávy památkové péãe / roãník 75 / 2015 / ãíslo 5 /
M AT E R I Á L I E , S T U D I E | R o m a n a R O S O VÁ / P o ã á t k y a n g l i c k é h o p a r k u v H r a d c i n a d M o r a v i c í v e s v û t l e a r c h i v n í c h p r a m e n Û

471

Obr. 10. Jacob a Rudolf Altovi, palmov˘ skleník zﬁejmû ve
v˘chodní ãásti oranÏerie, 1855. (Pﬁevzato z Grätz: Nach
der Natur…, cit. v pozn. 26)

10

jiÏní pﬁístavby s oranÏerií a v˘chodní kﬁídlo s fíkovnou, ale konírny v západním kﬁídle jsou jiÏ
63
zboﬁeny a na jejich místû je patrná zeleÀ.
Zcela jistû jiÏ tento trakt nestál v roce 1887,
kdy byla dokonãena stavba vodní (Bílé) vû64
Ïe, která stojí pﬁímo na nûkdej‰ím jihov˘chodním nároÏí tohoto kﬁídla. Z toho vypl˘vá,
Ïe tato vstupní par tie mûla b˘t postavena
v pÛdor ysné stopû nûkdej‰í jiÏní pﬁístavby
a nároÏní vûÏe mûly b˘t plánovan˘mi skleníky
spojeny s vlastní zámeckou budovou.
Velkolepost a pÛsobivost zámeckého parku
pﬁibliÏnû pÛl století po jeho zaloÏení poeticky
popsal zpravodaj novin Oberschlesischer Anzeiger, kter˘ 28. záﬁí 1886 informoval o koncertu
s ohÀostrojem, konaném v parku o dva dny dﬁíve u pﬁíleÏitosti svatby Marie Karolíny Lichnovské s hrabûtem Wilhelmem von Redernem. Odpoledne pﬁednesl opavsk˘ muÏsk˘ pûveck˘
sbor na Viktoriinû návr‰í (Viktoriahöhe),
„okouzlujícím vyhlídkovém bodu za zám65
kem“, nûkolik písní. Závûreãn˘ ohÀostroj,
kter˘ zaãal ve 20 hodin, „nikde asi nemohl dosáhnout takového úãinku, jako v parku zámku
Hradce. Kdo mohl jednou obdivovat polohu
zámku a nádherné okolí v blízkosti skvostného pﬁírodního lesoparku a na nûj navazující
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návr‰í s krásn˘mi lesy, v nichÏ ‰umí v hlubinách údolí divoká voda, ten si asi umí udûlat
obrázek o pohádkovém zázraku, kter˘ krajinu
zasáhl spolu s tmou veãerních hodin, kdyÏ tu
a tam na kopcích, vpravo a vlevo na mírn˘ch
zalesnûn˘ch svazích vzplanuly plápolající a jiskﬁící ohnû, v parku mezi jednotliv˘mi skupinami stromÛ vylétaly zábavné rakety a bengálské ohnû a dé‰È jisker na okamÏik kouzelnû
66
osvûtlil tmu lesní noci“.
V té dobû zﬁejmû park zaujímal stále je‰tû
pouze rozsah zaznamenan˘ v mapách stabilního katastru, ãili bez areálu dne‰ního lesoparku. Dokládá to napﬁ. struãn˘ popis v knize Antona Petera o slezsk˘ch hradech a zámcích
z roku 1894: „Nad mûsteãkem se tyãí hradeck˘ zámek, vystavûn˘ do ãtyﬁúhelníku, v jehoÏ
pozadí se v úchvatné poloze rozkládá vkusnû
uspoﬁádan˘ a dobﬁe pûstûn˘ park, na kter˘ na67
vazují hluboké lesy.“ Pomalu se ale zaãal roz‰iﬁovat i do tûchto hlubok˘ch lesÛ prostﬁednictvím drobn˘ch umûl˘ch inter vencí, jako byly
napﬁ. pamûtní kameny. V roce 1871 byl na památku náv‰tûvy nûmeckého císaﬁe Viléma I.
osazen kámen s nápisem Kaiser Wilhelmhöhe
1871 (Vilémovo návr‰í, dnes Bezruãova vyhlídka), v roce 1889 pamûtní kámen na stavbu ces-

ty na Kalvárii. Dal‰í úpravy a roz‰íﬁení parku provedli Lichnov‰tí poãátkem 20. století, coÏ bude
tématem nûkterého z dal‰ích pﬁíspûvkÛ.
Hradeck˘ park patﬁí k nejrozsáhlej‰ím zámeck˘m parkÛm u nás. Jeho ﬁe‰ení je pomûrnû ojedinûl˘m pﬁíkladem pﬁírodnû krajináﬁského parku volnû pﬁecházejícího do okolní krajiny,
s níÏ nenásilnû spl˘vá. Jeho umístûní na táhlém návr‰í a rozmístûní rÛzn˘ch odpoãívadel
a vyhlídek umoÏÀuje nejen jedineãn˘ v˘hled do
okolní krajiny, ale zároveÀ unikátnû ovlivnilo
i jeho koncepci. TvÛrce parku se musel vypoﬁádat se situací, kdy nejbliÏ‰í okolí zámku je pomûrnû stísnûné, takÏe nebylo moÏné pojmout
tento prostor jako tradiãní zámeck˘ (tzv. pûstovan˘) park, ale bylo nutné tuto ãást omezit právû ve prospûch krajináﬁské ãásti.
PÛvodní koncepce, vytyãená za Lichnovsk˘ch,
zÛstala témûﬁ nezmûnûna, naru‰ena byla pouze ve druhé polovinû 20. století nûkolika nov˘mi v˘sadbami a pﬁedev‰ím v˘stavbou pion˘rského tábora na Mariánské louce. Od roku
1987 zaãala postupná obnova parku, která vyvrcholila na pﬁelomu 20. a 21. století rozsáhlou
rekonstrukcí podle návrhu Ing. arch. Lubomíra
Rychtara. Ten se snaÏil vrátit parku pÛvodní
vzhled obnovením prÛhledÛ a také rehabilitací
Mariánské louky. PﬁestoÏe v nûkter ˘ch pﬁípadech do‰lo k pomûrnû razantním úpravám, podaﬁilo se navrátit parku jeho kvality a jedineãnost, spoãívající pﬁedev‰ím v komunikaci
s okolní krajinou.
âlánek vznikl v rámci v˘zkumného cíle Kulturní
krajina jako prostor pro spoleãenskou reprezentaci a relaxaci vybran˘ch aristokratick˘ch rodÛ
v období od 17. do poãátku 20. století (kód
projektu DF13P010VV001), financovaného
z Programu aplikovaného v˘zkumu a v˘voje národní kulturní identity (NAKI).

■ Poznámky
63 GRÒZA, A., cit. v pozn. 7. S. 56. Pokud veduta jiÏ znázorÀuje vzrostlé stromy, muselo by b˘t kﬁídlo s konírnami
zboﬁeno dávno pﬁed rokem 1884.
64 Ke stavbû Bílé vûÏe naposledy KOU¤ILOVÁ, Dana.
Státní zámek Hradec nad Moravicí: Bílá vûÏ. Ostrava : Národní památkov˘ ústav, 2009. ISBN 978-80-85034-49-3.
65 Mohlo se jednat o vyhlídku, pojmenovanou dnes po
Ludwigu van Beethovenovi, která se nachází nejblíÏe zámku.
66 Die Vermählungsfeierlichkeiten auf Schloss Grätz.
Oberschlesischer Anzeiger, 28. September 1886, s. 2.
67 PETER, Anton. Burgen und Schlösser im Herzogthum
Schlesien: Neue Folge. Teschen : Karl Prochaska, 1894.
Bez ISBN. S. 167–178.
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