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Dne 7. 7. 2007, v numerologicky šťastný den, se původní anglický krajinářský park z dob ThurnTaxisů v Loučeni na Nymbursku otevřel veřejnosti jako historicky první Labyrintárium v Čechách.
Zahrnuje deset originálních labyrintů rozmístěných v parku. Tímto dnem pro nás, alespoň oﬁciálně,
skončila etapa plánování, ověřování, vyměřování, sázení, dláždění, stavění, montování… Především ale skončila devítiměsíční spolupráce se skvělým týmem lidí různých profesí, z nichž mnozí
během této doby vyspěli, zmoudřeli a někteří dokonce o potomstvo rozšířili své rodiny. Vzhledem
k obsáhlosti projektu a různorodosti jednotlivých labyrintů se na přípravě a realizaci díla podílelo
mnoho profesních odborníků, kterým tímto děkujeme za nezapomenutelnou spolupráci. V našem
příspěvku si dovolíme parafrázovat hudební dílo skupiny DG 307 Několik verzí Jednoho příběhu.
Pánové Zajíček, Schilla a spol. snad prominou…

Vzhledem k tomu, že jsme se nebyli schopni, s ohledem na fyziognomické, profesní i věkové odlišnosti, domluvit na jednom
společném úhlu pohledu, rozhodli jsme se nabídnout čtenářům
pohledy tři. Pohled na práci renomovaného zahraničního architekta, pohled projektanta a zkušeného realizátora a pohled
čerstvého absolventa vysokoškolského vzdělání v oboru s omezenými profesními zkušenostmi. Nejde o ucelený přehled reali-

začních postupů ani o prozrazení nejmodernějších technologií
užitných v zahradnické profesi, jde pouze o směs zážitků, pocitů, radostí i zklamání, krizí i katarzí, které nám práce přinesla.
ARCHITEKT
Projekty jednotlivých labyrintů včetně jejich umístění parku
o rozloze 23 ha zpracoval světoznámý anglický architekt
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Adrian Fisher z Dorsetu. Učinil tak na popud české investorky,
pro kterou byl rozhodujícím let nad Anglií, při němž uviděla
jeden z labyrintů z ptačí perspektivy a rozhodla se implantovat něco takového do české krajiny. Vhodným prostředím pro
tuto vizi se stal zanedbaný zámecký park s barokním zámkem
v Loučeni. Ve snaze o záchranu této památky a získání dostatečných ﬁnančních zdrojů na realizaci tohoto neobyčejného
díla byl celý prostor komerčně využit a počet labyrintů prozatímně ustálen na čísle 10.
Na samém počátku nebudila spolupráce s panem Fisherem
přílišný optimismus, neboť poté co zjistil, že Česká republika
byla součástí RVHP, nedovedl si představit její vymanění
z východního bloku. Cesta do Čech pro něj byla natolik nereálnou, že první studii zpracoval pouze na základě několika
fotograﬁí a dalších podkladů zaslaných e-mailem. Prvotní
„západoevropská“ studie se nesetkala s pochopením investorky, ta – ač vzdělána v oboru právnickém – správně vycítila
nevhodnost celkové koncepce a brutální narušení parkové
plochy nově navrženým parkovištěm. Po několika dalších
setkáních s panem architektem na jeho zahraničních cestách
ho přesvědčila o nutnosti osobní návštěvy místa, na jejímž
základě byla zpracována nová projektová dokumentace. Řečí
našeho stavebního zákona šlo o projekt někde mezi projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební
povolení. Cena byla stanovena jako „západoevropský“ podíl
předpokládané „západoevropské“ ceny realizace. Ke každému
z labyrintů byly veškeré plány a informace zahrnující tvar
labyrintu, jeho umístění v parku a drobné textové poznámky
zpracovány na dvou, mimořádně na třech (u nejrozsáhlejšího
labyrintu tisového) listech formátu A3 tvořících útlou barevnou složku, což se později paradoxně ukázalo přínosným
zejména pro zhotovitele, kterému se tím významně rozšířila
možnost seberealizace. Otevřená byla volba materiálů, použitých technologií i dodavatelů, vše omezeno pouze ﬁnančním
limitem investora.
Během příprav realizace jsme pana architekta zahrnuli řadou
technických dotazů spojených se stavbami jednotlivých labyrintů. V odpovědích jsme byli vždy velkoryse ujištěni, že
tato problematika nebyla předmětem jeho projektu – není
elektroinženýrem, stavebním technikem, hydrologem, ani
dendrologem, je přece DESIGNEREM!
V okamžiku, kdy jsme jednotlivé labyrinty v zámeckém parku
reálně vytyčili, jsme ale museli konstatovat, že je zkušeným
a oprávněně uznávaným „labyrintologem“, neboť veškeré
nově budované originální prvky byly do krajinářského parku
umístěny velice citlivě, s ohledem na stávající vegetaci, znalost původních průhledů, kompozic i ducha jednotlivých zákoutí parkové plochy. Nepochybně i jeho zásluhou navštívilo
zámecký park 388 dní po jeho slavnostním otevření 77 777
návštěvníků.
ABSOLVENT
Nebylo snad lepší příležitosti pro ověření znalostí získaných
„intenzivním“ studiem než tato rozsáhlá realizace deseti
labyrintů. Již počáteční přístup zkušeného projektanta
a čerstvého absolventa k dílu byl zcela odlišný. Pro jednoho
pokorné splnění celoživotního snu a zúročení získaných
zkušeností, pro druhého zajímavý projekt, kterých teď budou
„mraky“.
Oba tyto úhly pohledu se po devítiměsíční spolupráci, po
dlouhé cestě, na níž jsme se často názorově rozešli, po dosažení mnoha amplitud, prolnuly 7. 7. 2007, kdy jsme s jistou
dávkou melancholie společně konstatovali ojedinělost a neopakovatelnost tohoto projektu.
Z A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008

31

TÉMA
Vždy jsem si myslela, že jako vysokoškolsky vzdělaný člověk
a potomek podnikajících a pracovně velmi vytížených rodičů
jsem dokonale připravena na životní realitu, do které jako
čerstvě promovaný absolvent vstupuji. Že jsem obrněna proti
lidské hlouposti, schopna efektivně vydávat smysluplné pracovní pokyny a okamžitě řešit neočekávané problémy. S tímto
přesvědčením, obrovskou dávkou sebevědomí a přiznávám,
s použitím několika vulgarismů, jsem zhodnotila i předloženou
projektovou dokumentaci architekta Adriana Fishera, za což
se mu zpětně omlouvám. Pokud jde o množství kancelářské
práce spojené s dopracováním návrhů do realizační podoby,
počítáním sponů tisů, se speciﬁkací a rozkreslováním dlažeb
a stavebních prvků a jejich výměr či telefonické a e-mailové
zajišťování materiálů ze zahraničí, byla to pod nenápadným
vedením zkušeného projektanta činnost jednoduchá. První
problémy a otřesy sebevědomí nastaly během vlastní realizace. V terénních podmínkách již nebylo vydávání pracovních
pokynů tak jednoznačné, smysluplné a efektivní. Viditelný
pokles mé autority nastal v případech, kdy zkušený zahradník
vybavený lopatou a krumpáčem dokázal zhodnotit nastalou
situaci lépe než já a mou povinností bylo tuto skutečnost přiznat. Například vytyčování pravých úhlů cest v labyrintu bylo
v mém podání Pythagorovy věty a tvorby složitých dřevěných
konstrukcí neproveditelné – v tu chvíli zkušený zahradník
vytáhl z kapsy smotek provázků stabilních délek, tvořících
ramena pravoúhlého trojúhelníku. Když jsme se marně snažila
o výpočet preventivního odvodnění plochy prostřednictvím
koeﬁcientů a předpokládaných úhrnů srážek, z mé bezradnosti
mě vysvobodily obyčejné drenážní trubky, které tam bez mého
vědomí zkušený zahradník den předtím chytře umístil.
Zlomovým okamžikem mé počínající kariéry se však stala
stavba dvou dřevěných vyhlídkových věží, z nichž může návštěvník přehlédnout tisový labyrint. Na této stavbě se podílela
subdodavatelská ﬁrma, která ode mě obdržela zcela konkrétní
plány stavby včetně jejího vytyčení v terénu. I v tomto případě
mi byl nápomocen zkušený zahradník, který lopatou a krumpáčem chránil mé zdraví před oprávněně rozběsněným stavitelem, který po složité dvoudenní stavbě zjistil, že plán, který ode
mě obdržel, je zrcadlově převrácen a konstrukce bude muset
být zbourána. Tento okamžik byl zlomový, protože jsem byla
vychovávána čelit hlouposti a nezkušenosti ostatních, nikoli
však své vlastní a také protože dodavatelem těchto věží byl můj
vlastní otec, který mně vyhrožoval vyděděním. Od tohoto okamžiku jsem dala na rady zkušeného projektanta a zaujala jiný
postoj, postoj pokory k práci ostatních a zdravé symbiózy mé
práce s jejich. Já jsem se v jejich kolektivu kromě praktických
rad naučila pít slivovici a vykouřit společně i vonnou dýmky
míru, oni mi na oplátku ponechali konečné rozhodnutí o řešení,
nad jehož schválením byl vždy hlas zkušeného projektanta,
který mě po celou dobu nenápadně ovlivňoval uceleným systémem rad a kterému za to MOC DĚKUJI.
Toho dne, 7. 7. 2007, jsem si uvědomila, že nebe je bez
mraků a můj život bez „mraků“ takto ojedinělých projektů.
REALIZÁTOR
Na zámku v Loučeni pracujeme s většími nebo menšími pauzami už málem dvacet let...
18. 10. 2006, 11:20
Je to tady! Musím se rozhodnout, zda se chci pustit do realizace svého celoživotního snu, ale za cenu, že to bude bez
záloh, s 60denní splatností faktur (snad!) a ještě k tomu jako
subdodavatel velké stavební ﬁrmy s nedobrým renomé. Ne, to
nemohu riskovat, adieu.
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21. 10. 2006, 14:15
Hurá, hurá, hurá! Všechno je jinak! Žádné subdodávky, seriózní
platební podmínky, „jen“ nepřekročitelné datum dokončení.
19. 12. 2006, 13:25
Právě se chystáme předat první, kamenný, labyrint, vypadá jako
by tu byl odjakživa a my jsme z něj jen odhrabali listí a nános
věků. Ještě na centrální kámen umístit láhev s občerstvením
– jenže nikdo už si netroufá jít přímo, takže největší sportovec
probíhá celým labyrintem a trvá mu to 3 minuty a 26 vteřin.
16. 1. 2007, 11:13
No to snad není možné! Dva lidi nedělají nic jiného, než že dohlížejí na správné umístění různobarevných cihel v dlážděném bludišti, a zase je jedna v tomhle puzzle daná na štorc! Tak znova…
11. 2. 2007, 10:23
Tak právě dnes je to šest týdnů, co jsme německé ﬁrmě zaplatili 100 % zálohy za dodávku zemních svítidel, dlažebních
kostek, ovšem už před třemi týdny tady měly být. Jednou
není kompetentní člověk v práci, podruhé je již vezli, ale auto
havarovalo a část světel se rozbila, potřetí tam již člověk, co
s námi jednal, nepracuje. Co mám dělat?!
24. 2. 2007, 16:42
Světla dorazila, DHL budiž pochváleno!
2. 3. 2007, 7:45
Nenápadně se musíme vypravit na zámek a stavbě tam
odcizit asi 3 m3 původního historického vybouraného zdiva,
abychom byli schopní dozdít grottu.
12. 3. 2007, 14:20
Co teď? Zástupce investorky mi na kontrolním dnu naznačil,
že se chovám nemorálně, když chci za jeden metrový tis
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do bludiště 300 Kč! Vždyť jim ho místní školkař nabízel za
100 Kč! A má jich plný počet, ve shodné velikosti a kvalitě?
– ptám se. A určitě jsou to semenáče s terminálním růstem
pěstované ve volné půdě? Docházejí mi argumenty…
18. 3. 2007, 17:10
Tady v Holandsku je pěkně hnusně, pořád prší, už jsme zabahněni úplně všude, ale v autě máme ukořistěné vzorky tisů
i buxusů a na celkem třech polích stojí přes 1 300 ks červeně
omašličkovaných krasavců, které se bratři Poláci pomalu
chystají dobývat.
20:40
Právě jsme pochopili systém samoobslužných čínsko-holandských restaurací.
29. 3. 2007, 13:15
Dnes stavba konečně odstranila ty úplně nemožné omoriky a skupiny pustorylů, vysazené v těsné blízkosti zámku. Díky Bohu nikdo
neví, že jsem je tady v mladické nerozvážnosti kdysi vysadil já!
15. 4. 2007, 10:00
Dodavatel přivezl krásná barevná lana do provazového labyrintu, speciálně spletená, bez průtahu, pevná, která vydrží
veškerou zátěž.
12. 5. 2007, 14:30
Ty kontrolní dny! Investorka rozhodla o mírném pootočení
osy dlážděného labyrintu v údolí tak, aby směřovala do místa
západu slunce při letním slunovratu. Nic zásadního, jen musíme předělat terénní modelace, překopat a znovu vytvořit
a zhutnit základy pro dlážděné plochy…
26. 5. 2007, 7:30
Naštěstí je neděle a stavba zámku nepracuje, tak vezmeme
spravedlnost do svých rukou a vyklidíme celé nádvoří
od jejich zásob, zbytků a nepořádků a hned odkopáme
a začneme dělat kufr pro světelný labyrint, jinak by nás sem
pustili až tak den před otevřením.
12. 6. 2007, 13:15
Všude buxusy! Na místo činu kvůli stavbě nemůžeme, tak ty
tisíce rostlin vyskládáme, kde se dá. Naštěstí domorodci
i zedníci mají také zahrádky, takže nám zdatně pomáhají
počty redukovat. Naštěstí s tím počítáme a máme jich
objednáno o několik stovek víc!
24. 6. 2007, 14:18
No to snad není možné! Ta úžasná barevná lana se pouhým
kontaktem o sebe poškodila tak, že barevný oplet je na několika místech zcela zničen. Jestli okamžitě nevyrobí nová, lepší,
asi mu to jeho provaznictví vyhodím do vzduchu! A ještě si
zapsat které lano na kterém sloupku do které díry, nebo to
zase budeme natahovat celý den…
27. 6. 2007, 7:00
Do zbraně!!! Poslední bitva vzplála a máme dva dny na výsadbu buxusového bludiště. Takže povoláme všechny zálohy,
kamarády i rodinné příslušníky, nejmladšímu sazeči je 8 let.
7. 7. 2007, 9:15
Den „D“. Jaké bude počasí? Co si obléknout? Přijede architekt
Fisher? Co našemu dílu řekne? Co lidi? Jak mám poděkovat
spolupracovníkům? Na nikoho jsem nezapomněl? Kde jsou ti
muzikanti, už tu dávno měli být?! Je dost vína? Ne, do mikrofonu mluvit nechci! Pane Bože, Fisher jde za mnou! Dejte mi
rychle trochu kořalky! On mi podepsal a věnoval svou knihu a ti
moji šílení zahradníci mi ke každému bludišti složili básničku!
Sluníčko zapadá, Hanička mi podesáté připomíná, že jsme ještě
nedošli do provazového bludiště. Dnes už nedojdeme. Máme se
na co těšit příště. Mých pět minut slávy. Štěstí, štěstí, štěstí!
10. 7. 2007, 21:05
Nerozsvítily se čtyři dlažební kostky ve světelném labyrintu.
Sakra!
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