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Proces vývoje botanických zahrad a staveb se d�je v sep�tí se stavem poznání 
spole�nosti v oborech p�írodních v�d. Od po�átku d�jin civilizované spole�nosti 
se �lov�k chránil v��i p�írodním vliv�m utvá�ením vhodných podmínek um�lého 
prost�edí staveb. S rozvojem civilizace se pom�r p�írodního a um�lého prost�edí m�ní 
a stále v�tší význam má ochrana p�írody p�ed vlivem �lov�ka. V té souvislosti hraje 
stále významn�jší roli v�decké poznání p�írody. Stupe
 zásah� do fytosféry 
v r�zných historických etapách vs. rozvoj botanických zahrad. 
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History of Botanic Gardens in Relation to the Influence of Population Planning 
on the Environment 

The process of developing botanical gardens and buildings is done in liaison with the 
state of knowledge in the fields of natural sciences. Since the beginning of the history 
of civilized society people protected themselves against natural influences by 
the formation of appropriate conditions in artificial environment of buildings. With  
the development of civilization, the ratio of natural and man-made environment is 
changing and protection of nature from human influence is getting increasing 
importance. In this context, there is an increasingly important role in scientific 
knowledge of nature. The content of the paper is the mapping degree of fytosfera 
interventions in different historical stages, the developing of botanical gardens. 
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Proces vývoje botanických zahrad a staveb se d�je v sep�tí se stavem poznání 
spole�nosti v oborech p�írodních v�d. 

Prvopo�átkem zahradního um�ní byla snaha soust�edit rostliny okolo sebe (symbol 
bohatství a krásy) – pomineme-li zahradu rajskou, z níž byl vyhnán Adam s Evou. 
Historie botanických zahrad je spojena s historickým rozvojem lidské spole�nosti. 
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Lidé shromaž�ovali užitkové i okrasné rostliny od starov�ku, pro obživu i zkrášlení 
okolí, ve kterém žili. Postupn� se v t�chto zahradách za�aly p�stovat rostliny z kraj� 
pro danou oblast exotických. První botanické zahrady vznikaly tedy již v samých 
kolébkách lidské civilizace cca od 4. tisíciletí p�.n.l., v Mezopotámii, následn� 
v Egypt�, Persii, �ín�. Postupn� pak i n�kolik set let p�ed naším letopo�tem v �ecku 
a Itálii. Kultura zahrad byla spjata s rozvojem zem�d�lství, ale i s architekturou 
honosných palác� vládc� a ú�edník�. 

Egyptská zahrada byla rozší�eným obytným prostorem úzce spojeným s domem, 
s okrasnými rostlinami i bazénky s lotosy, d�eviny poskytovaly stinné místo 
k odpo�inku. Dlážd�né plochy již tenkrát zdobily rostliny v p�enosných nádobách. 

V �ínské zahrad� se neobjevuje žádný prvek náhodn�. St�edem zahrady byla 
fontána, vodní prvek ale nebyl jediným osv�žením, p�írodní klimatizaci vytvá�ely 
vysoké topoly a cyp�iše, vysázené na protilehlých stranách zahrady. 

Japonská zahrada je v�rným obrazem p�írody a um�leckým dílem, které lze 
charakterizovat zejména prvky asymetrie, prostoty a hry sv�tla a stínu. Babylo
ané, 
krom� cedrových háj�, zakládali visuté zahrady na stup
ovitých terasách. Bájné 
visuté zahrady Semiramidiny byly vybudované kolem roku 570 p�. n. l., z dalších 
nap�. botanická zahrada v Athénách, vybudovaná r. 320 p�. n. l. a pozd�ji pak vzniká 
botanická zahrada v �ím� r. 50 n. l. Již ve starov�ku zaujímaly také d�ležité místo 
zahrádky lé�ivých rostlin. 

V antickém �ecku vznikaly zahrady v atriích uprost�ed obytných dom�. Peristyl byl 
odstín�n cyp�iši st�íhanými do pravidelných tvar�. Borovicové háje jsou pro �ecko 
typické dodnes. Vznikají i první dendrologické objekty, nejd�íve užitkového 
charakteru. Ve starém �ím� zahradníci p�stovali okurky v rámech pokrytých 
naolejovanou tkaninou nebo listy slídy. 

Spole�ným znakem starov�kých zahrad byla jejich pravidelnost, d�myslná sí	 
zavlažovacích kanál�, které zp�íjem
ovaly klima pod rozpáleným nebem. 
Spolu s úpadkem starov�ké kultury však v�tšina t�chto zahrad zanikla. 

St�edov�ké zahrady vd��í za sv�j rozvoj p�edevším Arab�m a jejich léka�ským 
pokrok�m. Zahrady vznikaly architektonickým uspo�ádáním, s �astým využitím 
okrasných d�evin, stav�ly se vodní kanály a nádrže. 

Vznikaly zahrady na Iberském poloostrov�, v Seville, Cordób� a dalších m�stech. 
Neúrodné oblasti prom�nili Maurové v kvetoucí zahrady. Založili pomeran�ovníkové 
a citroníkové háje, meru
kové sady, broskvovny a olivové terasy, nap�. palác 
Alhambra ve špan�lské Granad�. V okolí klášter� se rozvíjely zahrady užitkové, 
cca od 5. st. n.l. St. Gallen ve Švýcarsku, benediktinský klášter u Bingen na Rýn� 
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�i cisterciácký  klášter v Burgundsku ve Francii. Zahrady lé�ivých rostlin se rozvíjely 
zase p�edevším u léka�ských škol, zejména v Itálii. Jsou to Castelniovo r.1310, 
Salerno r.1309-1330, Benátky r.1330. V r.1350 vzniká i první botanická (lé�ivá) 
zahrada v �eských zemích, Hortus Angelicus v Praze. 

V d�sledku velkých zámo�ských cest v novov�ku a dovozu exotických rostlin, 
se hojn� zakládaly zahrady. P�stování choulostiv�jších druh� si vyžádalo stavbu 
skleník�. Pr�kopníky ve stavb� skleník� byli p�edevším p�edstavitelé šlechtických 
rod�. Zakládaly se nové dendrologické objekty, �asto spojené s podporou expedic. 
Exotické druhy rostlin obohatily sortiment okrasných zahrad a postupn� i m�stskou 
ve�ejnou zele
. 

První botanická zahrada v Evrop� byla zahrada v Padov� (1545), založená 
Benátskou republikou, zahrada sloužila k vyu�ování léka�ství, další ve m�st� Pisa 
(cca 1547). Od 16. století v Itálii velmi nar�stá po�et botanických zahrad, souvisí 
s rozvojem univerzit a postupn� se po�et botanických zahrad zvyšuje i v dalších 
zemích Evropy. 

Zahrady v 17. a 18. století byly zam��eny p�edevším na výuku a výzkum využítí 
jednotlivých rostlin. Další cestovatelské výpravy daly za vznik fytogeografickým 
studiím a rostliny v zahradách se za�aly uspo�ádávat do celk� dle jejich zem�pisného 
p�vodu. Následn� jsou zakládány botanické zahrady na ostrovech, nap�. Cejlon 
r.1731, Mauritius r.1735, Jáva r.1817, Kuba r.1901. Koncem 18. století za�aly vznikat 
krajiná�ské parky a arboreta. Od konce 19.st. pak za�al vzr�stat zájem o m�stskou 
zele
. 

Nar�stající problémy se zhoršováním životního prost�edí daly za vznik mezinárodním 
jednáním zam��ených na otázky ochrany životního prost�edí a vytvo�ením prvních 
mezinárodních organizací zabývajících se touto tématikou. 

Dnes má stále v�tší význam ochrana p�írody p�ed vlivem �lov�ka, významnou roli 
hraje v�decké poznání p�írody. 

Problematika ekologie je dnes obvykle spojována až s po�átky pr�myslové revoluce, 
negativní d�sledky tehdejších symbol� prosperity a civiliza�ního úsp�chu si lidé 
uv�domili až po dlouhých desetiletích. Zárove
 si za�ali idealizovat staré historické 
epochy a vztah tehdejších lidí k p�írod�. 

Ekologické problémy se však objevily už s prehistorickým obdobím, kdy �lov�k za�al, 
jako živo�išný druh, pomocí své inteligence a nástroj� p�etvá�et sv�j okolní sv�t. 
�lov�k se za�al st�hovat do klimaticky p�íznivých oblastí. Rostoucí po�et populace 
postupn� p�ešel v d�sledku nadm�rného lovu a následné nouzi o potravinové zdroje 
k usedlému zp�sobu života. P�edevším v 10.- 5. tisíciletí p�. n.l. v oblasti 
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Mezopotámie, Sýrie, Palestiny, Egypta, �íny a Indie. Za�alo tak p�etvá�ení krajiny 
zem�d�lstvím - pot�ebné mýcení les�, vypásání buše a následná eroze p�dy 
a vyhubení �ady živo�išných druh�. 

Lidé se dostali do prvního rozporu s p�írodním prost�edím, díky zem�d�lství narostl 
po�et obyvatel z 8 mil. na 300. mil. Což m�lo za d�sledek r�st nárok� na množství 
potravy a to vyžadovalo v�tší zem�d�lské zásahy do krajiny. Prob�hla zm�na klimatu 
a následovalo vy�erpání p�írodních zdroj� (p�da, voda) a zánik prvních civilizací 
v povodí Eufratu, Tigridu a v severní Africe – vysychání dnešní sahary a migrace 
obyvatelstva do údolí Nilu. V Mezopotámii docházelo k p�ílišnému zavlažovaní 
a odvod
ování krajiny, poklesu úrody, spolu se zm�nami �í�ního toku. Zakládala 
se sídla v nových oblastech, následovalo další odles
ování a sucho. Nastaly 
klimatické zm�ny v 2. pol. 1. tisíciletí p�. n.l., nástup suchého horkého období. 
Civilizace se za�ala p�esouvat do severn�jších oblastí. 

Podobn� je soudobá podoba krajiny ve st�edomo�í d�sledkem ni�ení, kterým prošla 
v pr�b�hu antiky. Na první pohled se zdá, jak ideální vzat �lov�ka k p�írod� tu byl. 
Antika podobn� jako jiné p�edmoderní civilizace vnímala p�írodu jako sféru sakrální, 
hodnou respektu a úcty – antická m�sta byla s jemným architektonickým citem 
zasazena do krajiny, p�írodní byly nám�ty fresek, obliba zahrad, motivy p�írody 
ve verších básník�. Dnešní enviromentální historikové na mnoha p�íkladech ukazují, 
že antická civilizace sama p�isp�la ke svému úpadku. Tehdejší kácení bohatých les� 
(na stavbu lodí a dom�, otop a va�ení, za ú�elem získání pastvin a úrodné p�dy, 
které byl ve st�edomo�í nedostatek) byl v antice jeden z nejzávažn�jších ekologických 
problém�, který m�l i ekonomické a sociální d�sledky. Na p�íkladu Efezu je jasn� 
vid�t, jak mýcení les� v okolí sídla m�lo za následek rozsáhlou erozi, naplaveniny 
p�dy smyté dešt�m a odnášené �ekami vedly k zanesení efezského p�ístavu 
a úpadek námo�ního obchodu, z n�hož prosperita Efezu vyr�stala. Tyto problémy 
byly dány p�edevším zem�d�lským charakterem všech starov�kých civilizací. Dodnes 
se St�edomo�í potýká s nedostatkem lesních porost�, tedy se suchem a nedostatkem 
vody. 

V�tšinu svých nížinných les� vykáceli kv�li zem�d�lství také �í
ané, následovala 
eroze, ze spraše vznikla rovina s �astými záplavami a problémy z toho vyplývající 
trvají dodnes. Na území �eských zemí probíhalo od doby kamenné mýcení pralesa, 
tzv. Hercynského lesa. Prérie na severu Ameriky byly p�vodn� pokryty lesy, 
ale vypálii je p�vodní obyvytelé kv�li lovu zv��e. Tropické pralesy severovýchodní 
Asie mizí od 15. století, kdy se zvýšil po�et obyvatelstva a produkty zem�d�lství byly 
založené na rýžových polích. V Indii v 17. století také docházelo k velkému 
odles
ování a výsledkem je dnešní pouš	 v oblasti býv. m�sta Fatehpur Sikri. 

Používáním ohn� se tedy �lov�k zasloužil o vznik prérií z nejv�tších zalesn�ných 
ploch, což m�lo za následek vyhynutí ob�ích savc� pleistocénu. Namísto bažinaté 
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džungle byly b�ehy Nilu po šest tisíc let um�lým výtvorem �lov�ka. Assuánská 
p�ehrada je dalším stupn�m dlouhodobého procesu. �ímané si stav�li lod� k boji s 
Kartaginci, �ešila se p�eprava k�ížáckých vojsk. �asté terasovité upravování svah�, 
kácení strom�, spásání, um�lé zavod
ování, to vše zasáhlo ekosystémy. 

Ekolog Emil Hada� uvádí, že za posledních šest tisíc let se v�tšina civilizací udržela 
na jenom míst� maximáln� 40-60 generací, tj. 1,5 tisíce let. Naše civilizace má 
ko�eny v období po pádu �íma. 

Dnes je mnohonásobn� vyšší po�et obyvatel, v�tšina žije ve m�stech. R�st m�st 
má za následek velké množství zastav�né plochy, vysoké nároky na energii, 
potraviny, vzniká velké množství odpad� (látky, které nejsou v p�írodních procesech). 
Zm�na životního stylu, mechanizace, efektivita, �lov�k svou �inností vyvolává 
rozsáhlé zm�ny prost�edí a p�íroda, ani �lov�k, se jim nestíhá p�izp�sobovat. Za 
krátkou dobu lidstvo žije v odlišném prost�edí, n�ž ve kterém se po tisíciletí vyvíjelo. 

Od po�átku d�jin civilizované spole�nosti se �lov�k chránil v��i p�írodním vliv�m 
utvá�ením vhodných podmínek um�lého prost�edí staveb. S rozvojem civilizace 
se pom�r p�írodního a um�lého prost�edí m�ní a stále v�tší význam má ochrana 
p�írody p�ed vlivem �lov�ka. 

V té souvislosti hraje stále významn�jší roli v�decké poznání p�írody. Chrán�ny jsou 
dnes díl�í �ásti p�írody proti postupujícímu vlivu �lov�ka. P�íkladem jsou zoologické 
a botanické zahrady, parky, okrsky zelen� v urbanizovaném území i chrán�né lokality 
vn� zastav�ného území po celé planet�. 
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