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* 1856 v Trhanově

Studoval středoškolskou zahradnickou školu v Troji a ve Vídni.
Podnikl studijní cesty po Německu, Francii, Belgii a Anglii. (pracoval na zahradách Rotshildů) 
kde je jeho celkové řešení sadů dodnes zachováno.

S rozvojem měst se v 19. století šířil zájem o městská veřejná prostranství a jejich úpravy. 
Thomayer tehdy významně zasáhl do podoby pražských zahrad a parků.
Praha za jeho působení vyrůstala v zahradní město.
Vynikal bohatými kobercovými záhony květů, krásnými průhledy a působivou různorodostí stromů. 
Je označován za národního buditele českých zahradníků, protože zaváděl českou zahradnickou terminologii 
místo německé.

1884 jmenován ředitelem parků ,,veleobce pražské“. (největší odborník té doby)
1894 zařídil si kancelář pro zařizování zahrad a sadů. 

Je literárně činným, přispívá odbornými články do časopisů tuzemských i cizozemských, redigoval 8 let 
Časopis českých zahradníků
Napsal a vydal: České ovoce (Praha, 1891-94). 
Zřídil školkařský závod v Říčanech u Prahy. 

† 18. února 1938 v Praze 
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NYMBURK - založil na poměrně velkém městském ostrově na Labi anglický park
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CHRUDIM – v roce 1890 založil Velký městský park v blízkosti hlavní silnice na Pardubice
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STROMOVKA – 1891, úprava východní části Královské obory (1/5 rozlohy) při příležitosti 
Zemské jubilejní výstavy
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – roku 1893 připravil řadu poznámek ke Skalníkovu návrhu, snažil se vytvořit 
generální parkový plán. Vycházel z toho, že: Všeobecné zájmy mají přednost před zájmy jednotlivců.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - Vycházkové a spojovací cesty, které pohodlně spojují jednotlivé ulice a 
jednotlivá 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.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – Využití proudící vody v městském parku, návrh rybníčku s vodní kaskádou.
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LIBEŇSKÝ ZÁMEČEK – 1901 návrh na založení nové parkové plochy s cestami a odpočívadly. 
Hlavní přístupovou cestu lemuje alej kulovitých akátů s girlandami popínavých růží. 
Roku 1957 přejmenovány na Thomayerovy sady. 
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PŘEROV – v roce 1903 projektoval část 18 hektarového parku Michalov. (dnes revitalizován) 
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PŘEROV – park Michalov
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KARLOVO NÁMĚSTÍ – dobové pohlednice 

1871 přelom 19. a 20. stol.



13

KARLOVO NÁMĚSTÍ – přeměna prostoru Dobytčího trhu ve velký veřejný park, který měl být 
reprezentantem zahradní architektury 19.století. 
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BORANICKÁ ZAHRADA MALEŠICE – V polovině 19.století zemědělská usedlost se zelinářskou zahradou, 
sadem a pastvinami. Na přelomu 19. a 20. století zahrada přeměněna na park, usedlost na vilu a následně 
pseudorenesanční zámeček. 
Dnes botanická zahrada SOŠ a SOU. 
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