
André Le Notre
[1613 - 1700]



portrét od Carlo Maratta

narozen 12. listopadu 1613

pocházel z rodiny zahradníků, jeho otec byl zahradníkem 
Ludvíka XIII., což mu poskytlo počáteční nezbytné znalosti.

v mládí se vyučil mnoha řemeslům, včetně matematiky, architektury a 
malířství, svého času byl učněm u dvorního malíře Ludvíka XIII.

Zahradníkem se rozhodl stát až ve 30 letech a od roku 1645 působil jako 
zahradník (zahradní architekt) Ludvíka XIV. 



Vaux-le-Vicomte



Dílo které le Notreho proslavila: zahrada pro Nicolase Fouqueta, 
markýze z Belle-Isle, dokončena roku 1661

spolupráce s architektem Louisem le Vauem

stal se základem pro pozdější le Notreho práce, zvláště návrh
zahrad pro královský zámek Versailles

portrét Nicolase Fouqueta

rytina zahrad ve Vaux-le-vicomte 
ze 17. století



Zámek Vaux-le-vicomte se nachází asi 55 km jihovýchodně od 
Paříže v departmentu Seine-et-Marne.

V době dokončení se stala zahrada spolu se zámkem jednou z
nejobdivovanějších tehdejších rezidencí

Ústřední inovací kterou le-Notre spolu se svým stavebníkem 
Fouquetem prosadili je ústřední osa, perspektiva, která má délku
okolo 3 km a ze všech úhhlů nechává vynikat zámek. Touto 
dominantní pozicí symbolizuje moc pána domu nad okolím.

Le Notre pozemek, který má celkovou výměru 40 ha rozdělil do 
série pravoúhlých teras podle vzoru tureckých koberců. 

Průčelí zámku

Zahrada vaux-le-vicomte



Historická rytina – pohled na Grand 
Canal zahrady Vaux-le-vicomte Další inovací se staly průhledy – respektive možnost 

obsáhnout z jakéhokoliv místa téměř celou zahradu.

K zahradám se také pojí pověst týkající se jejich otevření a 
konce jejich majitele Fouqueta: Když byla k dokončení 
zámku dne 17. března 1661 uspořádána velkolepá oslava 
na níž byl pozván i mladý Ludvík XIV, říká se, že byl král 
zahradami a zámkem natolik okouzlen že se rozhodl že 
nikomu jinému než sobě nedovolí vlastnit něco tak 
úžasného.

Fouquet byl zhruba tři týdny po oslavě zatčen a za údajnou 
velezradu byl bez řádného procesu po dlouhém roce 
popraven a veškerý majetek přešel do králových rukou. 
Neni překvapením, že všichni Fouquetovi umělci (a 
Fouquet byl považován za tehdy největšího mecenáše 
umění ve Francii) byli najati králem aby pracovali na 
tehdá rozestavěném zámku Versailles.Letecký snímek zámku a zahrad





Zahrady ve Versailles



dobová kresba zahrad od André Notra 
a Louise le Vau

zahrady ve Versailles, 
pohled od zámku

Versailles byl jedním z nejambicioznějších projektů
Ludvíka XIV. Velkolepá rezidence se stala po roce
1682 kdy se do ni Ludvík nastěhoval de facto středem
francouzského království.

Rozsáhlá renovace a přestavba původního královského
zámku na největší a nejluxusnější zámecký komplex
tehdejšího světa byla započata roku 1669 původními
Fouquatovými umělci – architektem le Vauem a le 
Notrem.



Fontaine de Latone – dle návrhu 
André le Notreho

Pohled od zámku na Grand Canal a velkolepou 
strukturu zahrady v jeho okolí

Zahrady Versailles jsou z velké části inspirovány
dřívější le Notreho pracemi, zvláště zámkem Vaux-le-
vicomte.

Obdobně – I když v daleko větším měřítku – je zde
užita ústřední osa s průhledem na zámeckou budovu.

Významnými prvky se zde však staly fontány – složitý
hydraulický systém a jedinečná sochařská výzdoba
vytvořila nedílný prvek zahrad.



Dobový plán zahrad ve Versailles. Vpravo: Královský zámek s náměstím a 
viditelnou strukturou města Versailles. Vlevo: Křížový Grand Cana 
zakomponovaný ve struktuře geometrických obrazců cest a zeleně.l



Tuileries



Zahrady Tuiliers jsou každoročně 
navštěvovány množstvím turistů.

Notreho úpravy zahrad paláce Tuileries, které zakládal 
již jeho otec a děd, se v pozdější době staly počátkem 
takzvané „historické osy“, která pokračuje dnes přes 
náměstí Svornosti do známé Avenue des Champs-
Élysées


