O konferenci
Srdečně je zvána nejen odborná, ale také laická veřejnost se zájmem o zahrady, parky a kvalitu městského prostředí.
Konference je pořádána při příležitosti 70. výročí úmrtí významného českého zahradního architekta Františka Thomayera (18561938), v kontextu výstavy pořádané k tomuto výročí v Národním
zemědělském muzeu Praha (NZM), kde je spravována jeho osobní
pozůstalost a rozsáhlý projekční archiv. Péčí Národního zemědělského muzea Praha tak byl zpřístupněn velmi rozsáhlý materiál a dokumentace jeho prací, který představuje badatelskou základnu pro
interpretaci jeho autorské tvorby.
Cílem pořádané konference je připomenout dílo F. Thomayera, ale
především v mezioborové diskusi hledat způsoby jak nacházet cesty
v procesu obnovy dnes již stoletých parkových ploch, které se stali
součásti našich měst, hledat principy obnovy památkově chráněných, hledat způsoby jak tyto parkové plochy zachovat v současném životním prostoru, jaké jsou rámce jejich nové interpretace, jak
je tvořit a rozvíjet s respektem vůči hodnotám trvalým ale s ohledem
na nároky současného života v nich.
Součástí programu bude také symbolické předání některých prací
Františka Thomayera z majetku Výzkumného ústavu Sylva Tarroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví do archivu Národního zemědělského muzea Praha. Dále se budou moci návštěvníci podívat na
veřejnosti běžně nepřístupné archivní materiály Národního památkového ústavu ÚOP Praha, či se zaposlouchat do předčítání z Thomayerových cestovních deníků a korespondence. Účastníci se dozvědí
jak o dobové tvorbě tohoto českého tvůrce, tak o nedávné, ideové
soutěži návrhu úprav Karlova náměstí, jednoho z nejvýznamnějších
parků, který svého času František Thomayer projektoval.

Koncem 19. století se vrátil do Čech a byl jmenován ředitelem parků
„veleobce pražské“ jako jeden z největších odborníků té doby. Městským zahradníkem byl 10 let (1884–1894). Posléze založil jednu
z prvních projekčních kanceláří v Praze. Založil také významný školkařský závod „Thomayerovy stromkové školky Říčany u Prahy“.
Publikoval články v nejrůznějších odborných domácích i zahraničních
časopisech v širokém spektru zahradnického oboru. Méně známé je
možná jeho působení v pomologii. K jeho ediční činnosti patří mimo jiné:
THOMAYER, František: České ovoce, díl I. Jablka, výběr pro království
české k pěstování nejvíce se hodících 50 druhů jablek. 1894.
Angažoval se i ve vydavatelské činnosti a dalších odborných a společenských aktivitách. byl členem výstavního komitétu a garantoval
sadové úpravy pro Jubilejní výstavu zemskou Království Českého l.p.
1891.
Podílel se významným způsobem na rozvoji měst, kde šířil zájem o plochy veřejné i soukromé zeleně. Ovlivnil tak vznik a podobu mnohých veřejných prostranství, které se zdají být v současné době tak samozřejmá.
Kromě mnoha objektů v Praze navrhoval úpravy také v Nymburku, Kolíně, Přerově, Hranicích, Chrudimi, Rozteči u Kutné Hory, Mariánských
Lázních a mnoha dalších městech ale i četné soukromé zahrady k vilám významných osobností. Šíře jeho odborných vědomostí a množství
navrhovaných úprav se může zdát až neuvěřitelná. František Thomayer
se i aktivně podílel i přímo na realizaci svých návrhů.

pod záštitou Ing. Michaely Šojdrové,
členky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
pořádají dvoudenní konferenci

ODKAZ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA
FRANTIŠKA THOMAYERA

při příležitosti výstavy

„František Thomayer – zahradní architekt“
v Národním zemědělském muzeu Praha

24.–25. března 2009

O Františku Thomayerovi
František Thomayer, jako jeden z významných českých zahradních architektů a odborník s komplexní šíří záběru, prošel před svým působením v českých městech a městečkách odbornou praxi ve významných
zahraničních ateliérech ve Francii a Rakousku. S mezinárodní odbornou
veřejností udržoval aktivní korespondenční kontakt po celý život.

Katedra zahradní a krajinné architektury, FAPPZ, ČZU v Praze,
Národní zemědělské muzeum Praha
a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Sekce
krajinářské architektury

v aule České zemědělské univerzity v Praze
a v budově Národního zemědělského muzea Praha

Logo výstavy „František Thomayer – zahradní architekt“ je vlastnictvím NZM a je použito
s jeho svolením.

Partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Ing. Renata Pešičková – PERENY

Program navazující na konferenci:
pondělí 23. března 2009
/Praha
neorganizované individuální prohlídky:
území řešených F. Thomayerem v Praze – (Praha dle plánku)
výstava „František Thomayer – zahradní architekt“ (Národní
zemědělské muzeum Praha)
zpřístupněné originály F. Thomayera z archivu NPÚ ÚOP (NPÚ
ÚOP Praha, NZM)
výstava ideové urban.-arch. soutěže-Návrh úprav Karlovo náměstí (MÚ Praha 2)
výstavy studentských prací na ČZU (Česká zemědělská univerzita, aula)

Program konference:
úterý 24. března 2009
/aula České zemědělské univerzity v Praze a budova Národního zemědělského muzea Praha
OSOBNOST A DÍLO
I. blok – přednášky (aula České zemědělské univerzity v Praze)
Význam osobnosti Františka Thomayera – Ing. Ina Truxová
(NPÚ Praha)
František Thomayer – přehled jeho díla – Ing. Petr Kubeša
Inspirace a východiska – Ing. Lubomír Rychtar
Osobní fond Františka Thomayera – Mgr. Šárka Steinová (NZM
Praha)
František Thomayer v Praze dnes – Ing. Zdeňka Mladá (NPÚ Praha)
Přesun, možná. procházka Kramářova vila/Chotkovy sady/Letná
II. blok – komentovaná prohlídka výstavy NZM a dalších archivních materiálů (budova Národního zemědělského muzea Praha)
Archiv NZM – Thomayerovy plány – Mgr. Šárka Steinová (NZM
Praha)
Sbírka map a plánů archivu NZM – Ing. Petr Fencl (NZM Praha)
Materiály NPÚ ÚOP Praha – Ing. Zdeňka Mladá (NPÚ ÚOP Praha)

Symbolické předání originálu z VUKOZ do NZM
Společenský večer, sklenka vína, čtení z deníků a korespondence
F. Thomayera (budova Národního zemědělského muzea Praha)
středa 25. března 2009
/aula České zemědělské univerzity v Praze
ODKAZ A MODERNÍ DOBA, příklady, problematika, diskuse
III. blok – Prezentace projektů a moderované diskuse (aula
České zemědělské univerzity v Praze)
Městský veřejný park 19. století a jeho výtvarné principy na
příkladu obnov vybraných celků vnitřní Prahy – Ing. Jana Stejskalová (FAPPZ ČZU)
Thomayerova stopa v Mariánských Lázních – Ing. Vladimír Dufek (Zahradní a parková, s. r. o.)
Obnova Sadů Československých legií v Hranicích – Ing. Radek
Pavlačka (Zahrada – Olomouc, s. r. o.)
Rekonstrukční zásahy a rozšíření městského parku v Kyjově –
Ing. Přemysl Krejčiřík PhD. (ZF MZLU Brno)
Kramářova vila – Ing. Markéta Pešičková
Městský park Michalov v Přerově – Ing. Martin Kovář (Atelier Florart)
Moderovaná diskuse – Ing. Karel Drhovský
IV. blok – Karlovo náměstí (aula České zemědělské univerzity
v Praze)
Soutěž Karlovo náměstí v kontextu zeleně v osídlení 21. století – Judr. PhDr. Jiří Plos (ČKA), Ing. arch Jan Jehlík (ČVUT,
ústav urbanizmu)
Karlovo nám – 2. cena v ideové soutěži 2008 –
Ing. Akad. arch. Vladimír Štulc (Architektonický ateliér Héta, spol. s r. o.)
Park Svat. Čecha Praha a Soutěž Karlovo náměstí, problematika i úvod k soutěži – Ing. Aleš Finstrle (PZK a GIS, s. r. o.)
Karlovo nám. práce studentů FA ČVUT – Ing. Radmila Fingerová
Moderovaná diskuse – Ing. Radmila Fingerová
Ukončení – Ing. Jitka Trevisan (Katedra zahradní a krajinné architektury, FAPPZ ČZU v Praze)
možnost individuálních prohlídek (jako pondělí)

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 19. března
2009 na adresu:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
IČ: 44684932 DIČ: CZ44684932
tel./fax: 257 324 124 nebo 257 323 953
e-mail: kancelar@szkt.cz
nebo prostřednictvím on-line formuláře na www.szkt.cz
Účastnický poplatek na konferenci činí:
Vložné na celou konferenci:
pro řádné členy SZKT
pro mimořádné členy SZKT
pro čestné členy SZKT
pro studenty - nečleny SZKT
pro studenty – bez společenského večera

1550 Kč
450 Kč
zdarma
600 Kč
400 Kč

(pro studenty do 26 let, nutno doložit platným potvrzením o řádném denním studiu)

pro ostatní nečleny SZKT
Vložné na jeden den:
pro řádné členy SZKT
pro mimořádné členy SZKT
pro čestné členy SZKT
pro studenty - nečleny SZKT
pro studenty – bez společenského večera

1950 Kč
990 Kč
300 Kč
zdarma
400 Kč
250 Kč

(pro studenty do 26 let, nutno doložit platným potvrzením o řádném denním studiu)

pro ostatní nečleny SZKT
Cena je uvedena včetně 19% DPH.

1300 Kč

V účastnickém poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, doprovodný odborný i společenský program a sborník, který bude
vydán po konferenci.
Vložné uhraďte na základě vystavené faktury na účet SZKT
č. 157864624/0300 u ČSOB Praha 5.
Jako variabilní symbol platby použijte číslo faktury!
Fakturu Vám vystavíme, jakmile obdržíme Vaši přihlášku.

Storno závazné přihlášky lze provést pouze písemně (e-mailem), a to
nejpozději do pátku 20.3. 2009. Z organizačních důvodů není možné
zúčastnit se konference bez předchozího přihlášení.
Aktuální informace hledejte na www.szkt.cz.

