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§koncem 19. st. ředitel parků veleobce pražské

§Bratr lékaře Josefa Thomayera

§S rozvojem měst v 19.st. šířil zájem o městská veřejná prostranství, 

významně zasáhl do podoby pražských zahrad a parků

§Řídil školkařský závod v Říčanech

§Obracela se na něj řada měst se žádostí o parkové úpravy

§Absolvoval zahradnickou školu v Troji a ve Vídni

§Podnikl studijní cesty po Německu, Francii, Belgii, Anglii

§1884 jmenován městským zahradníkem v Praze, později ředitelem

§1894 založil kancelář pro zařizování ozdobných zahrad a parků

§Nové odrůdy chryzantém a šeříků, r. 1890 dovezena první 

chryzantéma do Prahy

§1887 – 1894 redigoval „Časopis českých zahradníků“

§1891 – 1894 napsal „České ovoce - jablka“

František Thomayer ( 1856 Trhanov – 1938 Praha)



qNejvýznamnější díla v Praze:

§úpravy areálu výstaviště k Jubilejní zemské výstavě 15.května 1891

§Nové sady Vrchlického na Letné

§Národní muzeum – Čelakovského sady, úpravy Václavského náměstí

§Karlovo náměstí

§přeměna Chotkových sadů

§zahrady Strakovy akademie

§Vítkov

§okolí Libeňského zámku

§Nové sady na Nebozísku



qZakladatel městských parků:
§Hradec Králové

§Vysoké Mýto

§Mariánské Lázně – generální plán

§anglický park v Nymburku

§park Michalov Thomayer v Přerově

§Chrudim – velký městský park aj.

qČetné parky u šlechtických sídel
§ zámecký park Rozteč u Kutné Hory 

§Libeňský zámek

§Zámek Kopidlno aj.



Mariánské lázně 1893

„Účelem parků je vytvořit odpovídající spojení mezi stavbami v městě a 

efektivně vyzdobit veřejné prostory. Městské parky by měly být 

konstruovány až do nejmenších detailů a všeobecné zájmy prosazovat.“

„Všeobecné zájmy mají přednost před zájmy jednotlivců.“



1.Vycházkové a spojovací cesty, které 

pohodlně spojují jednotlivé ulice a místa, 

byly nahrazeny obecně účelovými 

cestami. Cesty musí být čisté a udržované 

v dobrém stavu. Velký počet cest vyžaduje 

také velké náklady udržování. Šířka 

spojovacích cest by měla být 3 metry jako 

minimální a měla by být uplatněna všude, 

kde se nachází větší komunikace.



2. Osazování a seskupování stromů je provedeno a uceleno zčásti v obrysech 

i pozměněno, výšiny jsou osazeny bohatěji všude, kde se jedná o krajinné 

scenérie, ale také trávníky jsou takto před sluncem chráněny.



3.Trávníkové plochy jsou 

nyní po zrušení některých 

cest zvětšeny. Trávníky 

samotné, zvláště na 

významnějších místech, 

mají být udržovány v zeleni.



4. Voda v městském parku je 

hodnotně využita a proudí. 

Byla využita jako vodní partie 

s kaskádou. Rád bych navrhl 

udělat rybník větší a tím by 

zde mohly být vyvedeny 

dokonce i lodní partie.



5.Třebaže je tu dost míst k 

sezení, mohla by být tato místa 

ještě libovolně rozšířena, ale 

jen tam, kde zasahuje stín, 

nebo kde výhled odmění 

námahu.

6.Veřejná nouzová zařízení 

(WC) nesmějí samozřejmě ve 

veřejných parcích chybět a 

musí být k dispozici.



Karlovo náměstí, Praha

Park na Karlově náměstí je uličními 

komunikacemi rozdělen na tři části. Ve střední 

a jižní části, zhruba v jejich středu jsou vloženy 

architektonické prvky - bazény. 

V roce 1884 předložil městské radě tehdejší nový 

ředitel pražských sadů František Thomayer 

návrh na přeměnu celého parku. (předchozí 

úprava parku byla dokončena 8 let předtím - byla 

zde i jedna centrální kašna). Z několika variant 

plánů F. Thomayera byl vybrán jeden konkrétní, 

podle něhož byla v letech 1884-5 provedena 

úprava parku nákladem 100 474 zlatých. Tato 

podoba se dochovala prakticky dodnes, vč. dvou 

fontán.



F. Thomayer sjednotil celé náměstí 

a po jeho obvodu vysadil 

stromořadí odolných listnáčů. 

Během doby trvání parku se sice 

část dřevin vystřídala, ale ne co do 

druhů, spíše nové stromy nahradily 

ty původní. Přibyl hlouček borovic a 

tisů. Roku 1970 až 72 byl pořízen 

soupis stromů a byl zde potvrzen 

výskyt 79 druhů dřevin. 



Karlovo náměstí dnes je nejen největší 

pražské náměstí, ale také náměstí 

s největším množstvím plastik. Je to 

obchodní, společenské a dopravní centrum 

hlavního města. Díky svému parku je to 

i vyhledávané odpočinkové místo pro místní 

obyvatele, dospělé i děti. Park zároveň 

slouží jako průchozí pro mnoho Pražanů 

nebo jako nástupní část do stanice metra 

Karlovo náměstí z několika vchodů. 



Anglický park s mnoha vzácnými dřevinami nalézající se na levém břehu Labe. 

Projektoval ho pražský zahradní architekt Fr. Thomayer v letech 1918 - 20 jako 

součást nové úpravy labského břehu po regulaci řeky. 

Ostrov, Nymburk (1918-1920)



Chotkovy sady, Praha


