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osmým divem světa nama| zámeckou zahraďu

v ostrově nad ohří karlovarský lékař Michael Raphael

Schmutzer (Schmutzen) ve svém spisu ''De Nymphis

Carolobadensibus'' v roce 1663. Málokdo však dnes ví,

že ostrovská zámecká za|lraďa, dnešní zámecký park,

zaznamena|a v pruběhu svého více než iÍi a půl století

trvání celkem čýři vývojové etapy. I v ryze odbomých

studiích a publikacích velmi často splývají jednotlivé

etapy zálnecké zabraďy do jediné podoby' zachycené ta

slavné vedutě M. Meriana, lryďané v jeho- Topografii

spolu s ostatními vedutami v roce 1650'' Jde však

ozachyceni pouze první etapy zámecké zafuaďy' kterou

ve svých záklaďních rysech zalrožt| (či rozšířil starší

a nepochybně menší za|tradl šlikovskou) jižně od zá-

meckého areálu noý majitel ostrovského panství kníže

Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský ve 30. - 40.

letech 17. století. Celkovou podobu zahrady i jejích

jednotliých částí včetně uměleckých děl zachycují rov-

něž kresby Zachaiase Lesehe pocházejicí vesměs z roku

1642.
Tato první podoba zámecké zahrady byla utvá-

řena ještě v duchu italských renesančních zásaď s lžttim

principů nizozemských plošných zahraď - pravidelná

óestní síť a samostatná čtvercová či hvězdicová pole

uspořádaná ovšem bez vzájemné vazby, s množstvím
krytých loubí a zelení porostlých pavilórrlcr v lďížení os,

hojné využití vodního živlu v podobě vodotrysku, kas-

kád i klidných vodních ploch, s bohatou sochařskou

wýzdobou' Předlohou lěchto za|tradních úprav stojících
j1ž na samé hranici manýrismu byl nesporně soubor

návrhů zahraďni tvorby Vredemana de Vries. V českých

zemich neměla velkolepost zahradniho souboru vytvoře-
ného v ostrově obdoby. obdobné schéma zahrady chtěI

Julius Jindřich rea|izovat po svém nástupu vlády i v

samotném Lauenburgu. Většina drobných zahraďrich

staveb, včetně původního letohrádku' však byla pÍove-

deha ze ďeva, a proto byla snadno poškoditelná velkou

vodou celým prostorem parku protékající říčky Bystřice.
Druhá podoba zámecké zahrady se formovala po

silné povodni , která zntč1la předchozí úpravy, za vévody

Julia Františka Sasko-Lauenburského v letech 1665 -
1689. J\ž v souladu s barokní koncepcí reprezentativní
zámecké zahraďy vznlklra Íada zahradních staveb, upro-

1 Zjednodušu;ící, mnohdy zavádějicí a nepřesné údaje o zámku

a zámecké zahradě v ostrově j sou uváděny např' i v Z. Dokou-

pil ' P' Neumann - D. Riedl - I. Veselý, Historické zahrady v

čechách a na Moravě, Praha 1957; K. Hieke' České zámecké

parky a jejich dřeviny' Praha 1984; M. Bělohlávek a kol.,

Htady, zánky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku rV,

Praha 1985; v nejnovější době P. Vlček' Encyklopedie českých

zámkí, Libri Praha 1994 a 200l azejména kolektiv autoru,

Zahtady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri

Praba 1999.
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střed zaltrady letohrádek postavený podle návrhů

A. Leuthnera v letech 1614 - 1683 a nový Lauenburský
zámek, na jehož wýstavbě se podílel vedle A. Leuthnera
i K. Dientzenhofer a Gulio Broggi.

Třetí etapou v období let 1690 - 1715 pak barokní

ýstavba zámecké zahrady v ostrově vyvrcholila. Dě-

dička panství Francizska Sibylla Augusta se roku 1690
provdala za Llďvíka Viléma, markraběte bádenského,
kteý si zde počal budovat svou rezidenci. Snaha vyTov-
nat Se v reprezentaci okruhu nejlyšší šlechty a přede.

vším francouzskému královskému dvoru podnítila novou

stavební činnost i skvělé lrybavení zámecké za|lraďy.

Ještě v roce 1690 je vybudováním takzvané Bílé brány

dokončen Lauenburský zámek. Požárem zn1čený šlikov-
ský zámek byl oddělen oď zahraďy lysokou dekorativní
takzvanou Pohledovou zďi. Y roce 1696 je dokončen
noý trojkřídlý Bádenský zámek, zvaný též Palác princů.
V zámecké zahtadě se buduje velké množství dalších
staveb - menažerie, oranžerie, terasy, gróty, kaskády,
zakradni divadlo, bludiště, kuželník, drobné a|tárky,
gloriety, vše doplněné množstvím uměleckých děl' soch,

vodních hříček, vodních varhan a podobně. Tuto nadmí-

ru okázďou a honosnou úpravu zabraďy zachyt\I soubor

rytin dvorního stavitele J. M. Sockha z roku 1715.
Po předání ostrovského panství velkovévodům

zToskány (1806 - i811) se rychle pustnouci zattada
přeměnila v přírodně-krajinářshý park a tato jeho čtvrtá
podoba twá až do současnosti.,

Dlouho se ale nevěřílo, že žáwově zobrazoyané
podoby zámecké zahrady v ostrově vůbec existovaly.
Mělo se zato, že v Sockhově albu rytin je uveden pouze

ideální stav, nikoliv reálná situace. (obr. 1). Ze však

všechny t5rto stavby patmě existovaly, dokladuje další

ikonografický materiál - vedle jiných zejména veduta

města ostrov a a zámecké zabrady , zobrazená německým
kreslířem někdy po roce 1726, p|án zámecké zahrady

Wenzela Pelikána zroku 1812 (obr. 2), jenŽ je rekon-

strukcí stalu wcholně barokní podoby zahrady, určený
zÍe1mě k diskusím o případném uďržení této' V té době
jíž zaníkajicí podoby zabraďy, zac|tycujíci systémy vo-

dovodní sítě s vývody do jednotliých fontán, bzénků,
kaskád. Chátrajici podobu zámecké zahraďy zachyt|| na

svém perspektivním plánu ostrova z roku 1814 Wenzel
Womaczka s již částečně destruovanou stavbou mena-

žerl'e. Zkázu vodního parteru

2 K historickému qývoji zámecké zahrady v ostrově podrobně-

1t: L Zeman, Zfumecký park v ostrově, Historický sbomík
Karlovarska III, Karlovy Vary 1995, s. 110 - 146.
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L. Zeman - UtaienÝ tvůrce vrcholně barokní podobv zámecké zahradv v Ostrově nad ohrl

obr. ] ostrov n. oh,ří (okr' Karlovy Var1,), Pohled na nlěsto se zámkenl a zťtmeckotL zahradou, ze
souboru rytin 

,,Mapa česlqlch panství markrabat bádenslglch,, (J' M. Sockh 17 16)

obr 2. ostrov n. ohří (okr. Karlovy Vaty), plán zámecké zahrady, ideólní rekonstrukce (IT. Peli-
k(rn 1812).
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L. Zeman - Utaiený tvůrce vrcholně barokní podoby zámecké zahraďy v ostrově nad ohři

obr. 3: ostrov n. ohří (okr. Karlot,y Vary), zamecley park' pohled na Palác princů se zbytkem bazénů vodního par-
teru, vpravo terasy předjízdarnou av pozadí Pohledová zeď s ubouranouvěží Velkého muže (A. Pucherna 1808).

I
t_L_-___/-=\ r:r - ---}

obr. 4: osÍrov n. ohří (okr. Karlovy Vary), terasy se schodištěm a grótami na archivním plánu (autor neznómý)

a rekonstrukce na základě archeologického průzkumwv roce 1997 (kresba L. Zeman)'

200 DEJINY STAVEB 2OO1



L. Zeman - Utajený tvůrce vrcholně barokní zámecké zahr v ostrově nad ohří

[.

obr. 5.. ostrov n. ohří (okr. Karlovy Vary), soubor pohle-
dů na zámeckou zahradu a zámek - Pohledová zed', Palác
princů a terasy pod jízdórnou. (J. M. Sock.h 1715).

a teras u Paláce princů zaznamenal na svém dokumen-
tačně velice cenném pohledu i A. Pucherna v roce 1808.
(obr' č. 3)

Existenci většiny z objektů však plně prokáza| až
archeologický výzkum Karlovarského mlzea pod vede-
ním Jiřího Klsáka. Nejprve se pruzkum zaměÍ1l na zjiš-
tění stavu nejhonosnější části zahradv - bývalých teras u
Paláce princů. Původní tetasy z doby Julia Jindřicha se
nepodařilo zach1tit, postupně ale bylo odhaleno zákla-
dové zdivo teras vrcholně barokní etapy zámecké zahra-
dy z přelomu |7. a I8' století' Roztraktování teras na tři

díly zustalo zachováno, na vrcholu teras stávala ko-
níma (budovaná již za vévody Julia Františka V roce
|676) a před konírnou další zdejší chlouba - rondel
(ehož ýstavba počala v roce 1677). Přístup k jízďár-
ně a rondel,u vedl krytou patrovou chodbou zýchod-
ní věže Pa|áce princů do obdobné věže u jízďárny.
Krajní díly teras, ve formě rizalitu s oranžériemi'
předstupovaly před stupňovitý prostřední díl, který
byl rtrčen pro vystavování vzácných dřevin
z vedlejších oranžerií. Uprostřed pak byly situovány
vodní kaskády vytékajici z ve|ké gróÍy. Tarasni zeď
předstupujících dílů byla v albu vedut zobrazena
původně pročleněná grótami se sochařskou ýzďo-
bou, později jako celistvá prosklená stěna (v roce
1699 jsou zmínky o zvětšováni a otevirání oken
a grót s prameny v oranžerii). Na horní část teras
ohrazených balustrádou se sochařskou ýzdobou
vedla široká boční schodiště (obr. 4). Archeologický
ýzkum tuto situaci odhalil včetrrě schodiště
ajednotliých bazénlď původně otevŤených grót ve
zdir,u tarasní zdi, pÍeď které byly později představěny
plně prosklené stěny oranžerie' Na vrcholu teras byl
zachycen i roh jednoho zhortích bazénků.

Posléze bylo archeologicky odkryto t záHadové
zdivo objektu menažerie (zvěřince) v dolní části za-
hrady, vybudované Michaelem Antonem Rohrerem
(starším) v letech 1692 - 1696, Byla to rozlehlá stav-
ba se čtyřmi nárožnimí, v patře hrázďětými věžemi
a mohutnou mřížovou střechou velké voliéry upro-
střed.

Nalezeny byly i jednotlivé kanály vodovodní
sítě s pozůstatky dřevěných rour přivádějících vodu
do jednotliých vodních ďě| v zabraďě. Jednotlivé
bazénky, kašny či torza sochařské ýzdoby se však
odhalit nepodařilo' Jak postupně na konci sasko-
lauenburského a bádenského období náročně řešená
formální zahraďa upadala, byly dosud neponičené
plastiky prodávány a kamenné artefakty by|y použivá-
ny k utilitárním stavebním účelům či na zpevňování
břehů říčky Bystřice, protékající za|tradou.3

Zant'kla tak jedna z nejpozoruhodnějších reali-
zaci zaLtradní tvorby v Čechách. Kdo však byl oním
utajeným tvurcem vrcholně barokní koncepce zámec-
ké zaltady v ostrově, nebylo donedávna zce\a jasné.
Dochované variantní p|ány zámecké zahtaďy nenesou
ani dataci ani autorizaci návrhu. Posledním rozborem
se však ukáza|o, že onim utajeným tvůrcem mohl být
sám dvorní bádenshý Stavitel, architekt a malíř Do-
menico Egidio Rossi, původem z malého italského
městečka Fana u Boloně. D. E. Rossi je v ostrově
zaznamenán již k roku 1692, kdy zde nově upravil
zaŤizeni a výzdobu velkého letohrádku.a

, J. Klsák, Zpráva archeologického pruzkumu Paláce princů
v ostrově, rukopis a zaměÍeni,7997 .
" Státní oblastní archiv (dále SoA) Žlutice, VÚ ostrov, kart.
č 15.
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I
I
rr

obr. 6.. Vídeň (Rakousko), variantní návrhy pro loveclý zámeček Schónbrunn II (D. E. Rossi).
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L. Zeman - Utajený tvůrce vrcholně barokní podoby zámecké zahrady v ostrově nad ohří

obr, 7. ostrov n ohří (okr Karlovy Vary), variantní návrh zámecké zahrady (nedatováno, neautori7ováno)'

Právě on byl patmě tvůrcem zqímavé dispozice haly s
představěnými grótami v rozích, v patře nesoucími bal-
kónky.Po požáru starého šlikovského zánku z roku 1691
upravil D' E. Rossi jeho štítovou zeď jako architektonic-
kou kulisu monumentalizující komplex zámeckých brr-
dov, nazývartou Pohledovou zdi (''Prospektmaur''). Ve
své dnešní podobě 1e zachycená 11ž na rytině J' M.
Sockha z roku. 7715. Zpráva A. M. Rennera, že zeď byla
postavena aŽ po roce 7726, se zdá nepravděpodobná..

s A M. Renner, Das herzogltch sachsen-lauenburgische und
markgráflich badische Herrschaftsarchiv Schlackenwerth,
).942, s 62.

DĚJINY STAVEB 2001

ZŤejmě mohlo jít jIž jen o konečné úpravy, nebot'
v listě ze srpna 1709 psala markraběnka Sibylla Augusta,
že je spokojena se zrušením vodní plochy (kanálu) před
''novou fasádou''. Probíhající stavební práce jsou na
''velké fasádě'' zmiňovány ještě k roku 171l.n Nepo-
chybně š1o o Pohledovou zed'' Stěnu o původně osmnácti
okenních osách zakončovaly po obou stranách o patro
přeýšené věŽice zastřešené kýloými (valboými skru-
žoými) střechami a zavtšena byla atikou se sochařskou

ó SoA Žtutice, TK Rastatt, sign 364, kart. 45. Dále srov.:
P.Zabradnik - P. Macek, SHP bývalého piaristického kláštera
v ostrově. 1991. s 59.
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L. Zemat - Utajený tvůrce vrcholně barokní podoby zámecké zahraďy v ostrově nad ohří

obr' 8,- ostroy n. ohří (okr. Karlovy Vary), návrh zámecké
zahrady, detail brodérie u letohrádku.

výzdobou. Shodný architektonický výraz - traktování
a členění hmot pomocí vysokého pilastrového řádu včet-
ně zastřešení nárožnichvěžic - vykazuje i budova Paláce
princů, jehož stavba se znovu rozeběh|a roku 1693. Po-
kud bychom vzhledem ke shodným principům architek-
tury předpokládali stejného trnjrce zák|aďního návrhu -
tedy D. E. Rossiho' muselo by se tak stát již na počátku
90' let 1,7 ' století. Realizací stavby byl však pověřen výše
zmíněrý dvorní bádenský Stavitel J. M. Sockh. V této
době měl Rossi rozpracováno velké množstvi zakázek
pro ruzné stavebníky - nejprve zřejmě pro Šternberky,
poté působil ve sluzbách Černínů. a to Ve Vídni i v Če-
chách, dále zptacovával návrhy na zahraďni palác ve
Ví{ni - Rossau pro Lichtenštejny. V roce 1695 maloval
jeden pokoj v císďském sídle v Schónbrunnu, v násle-
dujícím roce vypracovával variantní plrány pro lovecký
zámeček SchÓnbrunn II.' V roce l696 měl provést ''ales-
poň'' výmalbu nového černínského paláce ve vídeňském
Leoplodstadtu ' Z tohoto množství zakázek, které nestihl
odpovědně plnit díky bujarému životnímu stylu, prame-
nily ale i značné osobní problémy - dluhy, skn.ivání,
zaýkání či uvěmění manže|ky Pobliž ostrova je Rossi
v těchto |etech zaznamenán také při úpravách hřbitova
a návrhu hřbito.'ní kaple pro Heřmana Jakuba Černína
v Nejdku.o

' G. Passavant, Studien ber Domenico Egidio Rossi und seine
baukiinstlerische Tátigkeit innerhalb des Sůddeutsche und
Osterreichischen Barock, Karslruhe 7967, s.'73 -'75.
" Dále o D. E. Rossim srovnej: V. Naňková, Giinter Passavant,
Studien ůber Domenico Egidio Rossi, Umění XVI/3, 1968, s.
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V roce 1697 je Rossi opět ve službách Ludvíka
Viléma Bádenského, pro něhož vypracovává náwhy
nejprve loveckého zámečku a pozďěji ýstavbu nové
rezidence v Rastattu v Bádensku. Týo návrhy opět vy-
kazuji ve hmotách i tektonickém členění shodné archi-
tektonické rysy jako výše uvedené stavby bádenské
reziďence v ostrově. Početné varianý pro lovecký zá-
meček a zahradu v SchÓnbrunnu jsou vice než obdobné-
ho charakteru jako ony dochované, a|e nedatované
a neautorizované vatíantni p|ány na wcholně barokní
přeměnu ostrovské zámecké zahraďy. Nejvíce patrné to
je zejméta v náwzích parteru (obr. 6 a 7). Přestože
v zalradni tvorbě ornamenty brodérií většinou opako-
valy stejnou stylizaci květin s propletenými stonky
azavinltými listy, mají tyto návrhy naprosto stejný
výtvamý rukopis - stejné vedení tahů a křivek, stejné
stínování - zcela odlišný například od prací J. IVI. Sockha
(obr. 8).

Na základě této zcela zÍetelné a přesvědčivé shody
je jlž zcela pravděpodobné, Že návrh wcholně barokní
francouzské zahrady v ostrově rrytvořil právě Dominik
Egidio Rossi' I když nesporrré potvrzeni či r.ywrácení
této hypotézy není pro nedostatek archivních materiálů -
r;'čti - prozatímmožné, zdá sebý účast D. E. Rossiho na
úpravě zahrady, označované stále jako ''osmý div světa'',
zce]'areá|ná

308 - 314; P. Vlček - E Havlová, Domenico Egidio Rossi, in:
Praha 1610 - 1700, Libri Praha 1998, s.255 - 256.
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Der verheimlichte Schópfer der hochbarok.
ken Gestaltung des Schlossgartens in Ostrov
nad ohří

Lubomír Zeman

Die urspriingliche Gestďtung des schlossgartens in
ostrov nad ohří, der in den Hauptziigen vom neuen Besitzer
der Dománe ostrov, dem Fiirsten Julius Heinrich (Herzog von

Sachsen-Lauenburg) in den 30er und 40er Jahren des 1'7 ' lahr-
hunderts gegriindet wurde, entstand noch im Geiste der italie-
nischen Renaissancegárten, sowie nach den Prinzipen der
niederlándischen Fláchengárten' Dementsprechend umfasste
die Gartenanlage zahlreiche gedeckte Lauben, bewachsene
Pavillons, mannigfďtige Effekte des Wasserelements wie
Springbrunnen, Kaskaden, aber auch ruhige Wasserfláchen und
viele Skulpturen. Als Vorlage fiir diese Umgestaltungen der
Gartenanlage, die schon an der áussersten Grenze des Manie-
rismus standen, dienten zweifellos Vorschláge der Gartenkunst
von Vredeman de Vries' Díe zweite Gestaltung des Schloss-
gartens zeichnete sich unter dem Herzog Julius Franz von
Sachsen-Lauenburg zwischen 1665 und 1689, und zwar nach
der Hochflut, die die vorherige Herrichtung des Gelándes
zerstórte. Bereits im Einklang mit der barocken Konzeption der
reprásentativen Schlossgárten entstanden hier zahlreiche Ge-
báude: ein Lusthaus inmitten des Gartens (erbaut nach den
Entwtirfen von A. Leuthner zwischen 1674 :und' 1683) und das
neue lauenburgsche Schloss, an dessen Bau neben
A. Aleuthner auch K. Dientzenhofer und Gulio Broggi teil-
nahmen.

Die dritte Etappe unteÍ dem badischen Markgrďen Lud-
wig Wilhelm stellte den Hóhepunkt der barocken Umgestal'
tung des Schlossgarlens dar. Das nach dem Brande vernichtete
schlicksche Schloss wurde von dem Garten durch eine hohe,
dekorative, sogenannte Ansichtsmauer getrennt. Im Jahre 1696
wurde der Bau eines neuen badischen Schlosses, des soge-
nannten Prinzenpalastes vollendet. Im Schlossgarten wurden
zahlreiche weitere Bauten errichtet - Menagerien, Orangerien,
Terrassen, Grotten, Kaskaden, Theater, Labyrinth, Kegelbahn,
kleine Altane und Glorietten; das alles mit vielen Kunstwerken,
Statuen, Wasserspielen, Wasserorgeln usw. ergánzt. Bis vor
kurzem war es nicht ganz eindeutig klar, wer der Schópfer
dieser hochbarocken Konzeption des Schlossgartens war. Die
erhaltenen Pliine der Gartenvarianten beinhalten námlich weder
Datierung noch Autorisierung des Entwuďes. Die neulich
erarbeitete Analyse zeigte jedoch, dass der badische Hofbau-
meister, Architekt und Maler Domenico Egidio Rossi selbst
dieger verheimlichte schópfer ge',vesen sein kann. In ostrov

wurde er erstmals schon 1692 erwáhnt. Damals umgestaltete er
hier die Verzierung des grossen Lusthauses mit vorgebauten
Grotten in den Hallenecken. Nach dem Brand in der alten
schlickschen Schlossanlage im Jahre 1691 umgestaltete er ihre
Schildmauer als eine architektonische Kulisse. Einen iiberein-
stimmenden baulichen Ausdruck weist auch das Gebáude des
Prinzenpalastes auf, dessen Bau im Jahre 1693 wieder in An-
griff genommen wurde. Rossis Entwtirfe anderer Bauten und
GŽirten sind den geheimnisvollen Plánen der hochbarocken
Umgestaltung der Gar1enanlage in ostrov mehr als áhnlích'

Nach der Úbergabe der Dománe ostrov den Grossherzo-
gen von Toskana zwischen 1806 und 1811 ver-wandelte sich
der schnell veródende Garten zum naturlandschaftlichen Park
und diese vierte Gestaltung dauert bis heute. Die Existenz der
meisten erwiihnten Objekte im Schlossgarten wurde erst im
Rahmen der vom Karlsbader Museum durchgeftihrten archáo-
logischen Untersuchung vollstándig bewiesen.

ABBILDI]NGEN

Abb. 1: ostrov n ohří (Bez. Karlsbad), Ansicht der Stadt mit
dem Schloss und Schlossgarten, aus der Sammlung von Gra-
vierungen ''Die Karte von bóhmischen Dománen der badischen
Markgrafen" (J M. Sockh 1716).
Abb 2: ostrov n. ohří (Bez. Karlsbad), Plan des Schlossgm-
tens' ideale Rekonstruktion (W. Pelikán 1812).
Abb' 3: ostrov n. ohří (Bez. Karlsbad), Schlosspark, Ansicht
des Prinzenpalastes mit Úberresten der Bassins des Wasser-
parterres, rechts Terrassen vor der Reitschule, im Hintergrund
die Ansichtsmauer mit dem teilweise demolierten Tunn des
Grossen Mannes (A. Pucherna 1808).
Abb. 4: ostrov n ohří (Bez. Karlsbad), Terrassen mit dem
Treppenhaus und Grotten auf dem Archivplan (Autor unbe-
kannt) und Rekonstruktion aufgrund der im Jahre 1997 durch-
gefuhrten archáologischen Untersuchung (Zeichnlng L. Ze-
man).
Abb. 5: ostrov n. ohří (Bez' Karlsbad), Satz von Ansichten des
Schloss gartens und des Schlos ses - Ansichtsmau er, Pinzenpa-
last und Terrassen vor der Reitschule (J. M. Sockh 1715).
Abb' 6: Wien (Ósterreich), Variantenentwtirfe fiir das Jagd-
schloss Schónbrunn II (D. E. Rossi).
Abb. 7: ostrov n. ohří (Bez Karlsbad), Variantenentwiirfe des
Schlossgartens (ohne Datierung und Autorisierung).
Abb. 8: ostrov n. ohří (Bez. Karlsbad), Entwurf des Schloss-
saftens. Detail der Broderie neben dem Lustschloss.
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