
 

Zahradníkovy roky. 

Po studiích na zemědělské univerzitě v Lednici na Moravě jsem za socialismu pracovala ve 

výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Po sametové revoluci jsem se z  

porevolučního nadšení vrhla do veřejné správy, vždy se vše točilo okolo ochrany životního 

prostředí, zejména péče o městskou zeleň. Nejprve na pražském magistrátu , po té na závěr 

profesní kariéry i v Brandýse. Příroda, lesy, zahradní architektura, parky, zahrady, stromořadí; 

péče o krajinu, památné i docela obyčejné stromy a rostliny byly a jsou mojí vášní.  

Bramboříky pana Janečka.  

Vidím se jako malou, tak čtyř-pětiletou holčičku, která stojí u stromu na naší zahradě, jak 

nábožně vzhlíží vzhůru do korun ovocných stromů. Není ovšem rozkvetlý máj ani podzim a 

nevyhlížím květy ani plody k zakousnutí. Je zima, nevlídně, mrzne, na stromě jen jeden hubený 

pán s hlubokými vráskami okolo očí od slunce a  větru. Opatrně odřezává či ostříhává větve a 

větvičky, které opatrně hází dolů. Vysvětluje mi trpělivě a tichým hlasem, proč a jak to dělá. Můj 

idol, Pan zahradník Janeček ! Nemůžu se odtrhnout, i když už se maminka zlobí, že zase 

nastydnu. Stojím jako očarovaná. Zbytek prací na zahradě už sleduji povětšinou jen za oknem, s 

nudlí u nosu a obkladem na krku....příští rok se to přesto opakuje znovu. 

Začínám chodit do školy, té u pošty, jiná tenkrát snad ani v Brandýse nebyla. Naproti škole je 

zahradnictví, dnes zpustlé, tenkrát plné záhonů, skleníků a pařenišť a nad tím vším kraluje, nebo 

spíše povětšinou klečí pan zahradník Janeček! Jak jen to jde, chodím okukovat. Nevidím jaká je to 

dřina, vnímám jen ten každoroční zázrak: každý rok to začíná znovu od začátku a pokaždé to 

dobře dopadne. Nejdřív nic, jen černá zemina, ale já už vím, že jsou v ní skrytá semínky,  hlízy, 

cibulky, oddenky, konvalinkové puky..... Jednoho dne  vystrčí první nesmělé zelené malé nic a 

pak ráz na ráz a už se to nedá zastavit! Objeví se listy, poupátka a květy pro radost všech, kdo 

mají rádi květiny.  Prostě jak říkal Karel Čapek, buď se narodíte s hlínou za nehty, nebo nevíte, o 

čem je řeč. 

Největší magnet pro mě ale byly skleníky uprostřed zimy. Venku mráz, mrtvo, sníh a tam uvnitř ? 

První co vás přivítá je  nezaměnitelná teplá a vlahá vůně půdy, vody a květin. Nikde jinde to tak 

jako v zimních sklenících nevoní.  Pak teprve pastva pro oči. Skleník je plný bramboříků, to už 

před vánoci, později i narychlených konvalinek. Rychlení konvalinek je velmi pracné, vyžaduje 

mnoho ruční práce a proto se v dnešním uspěchaném světě u nás myslím už ani nedělá. Pro mě 

to byl symbol mých únorových narozenin, ten něžný a voňavý příslib jara, bělounké předjaří, 

které už viselo ve vzduchu. Určitě tam toho rostlo víc, ale já si pamatuji tyhle dvě květiny, jsou tak 

nějak pro mne symbolem šťastného dětství. Vrcholem blaha však byl okamžik, na který jsem 

tajně, ve skrytu duše, čekala. Myslím, že to pan Janeček dobře věděl a schválně mě napínal. 

Požádat o to jsem si netroufala. Na kraji skleníku, nad pracovním stolem totiž visely krepové 

papíry - bílé, růžové a červené. Na hřebíku už byly nastříhané větší kusy na obalení květináče i  

malé úzké papírové pásky na převázání, dole miska se špendlíky. Pan zahradník svýma 



upracovanýma popraskanýma rukama od hlíny nejprve každý květináč rozvážně otřel hadrem, 

pak jej obalil krepákem příslušné barvy ( bílý na bílý brambořík, červený na červený atd.) , stáhl 

stužkou a tu zajistil špendlíkem. Byl to vrchol jeho celoroční práce, loučil se s nimi. Jenže! Než k 

tomuto obřadu došlo, každý ten široký pruh co tvořil okrasný obal podle tehdejší módy, se 

zasunul do čelistí  ručního strojku, opatrně se točilo klikou a na druhém konci už vylézal krepák 

na horním okraji pěkně zarolovaný a nakroucený a zvlněný, jako sukénka baletky. Když mi dovolil 

točit tou klikou, tak jsem byla v sedmém nebi! Myslím, s trochou nadsázky, že hlavně proto jsem 

chtěla být také zahradnicí.  

Co s Vámi, soudružko ? 

 Chtěla jsem jít studovat na lesnickou školu do Písku. Ale tam tehdy holky nebrali. Mojí druhou 

vášní bylo kreslení a malování, samozřejmě že hlavně květin a stromů. Tak jsem to zkusila na 

střední "umprumku" a ono to vyšlo, přijali mě ke studiu. Škola byla krásně bohémská, byla to 

navíc úžasná šedesátá léta, která však, jak všichni víme, skončila neslavně. Maturovali jsme rok 

po příchodu bratrských armád, všude už se pomalu rozjížděly čistky a teprve plíživě začínala 

normalizace. Pořád jsem toužila spojit své dvě lásky: výtvarné umění a přírodu, až jsem objevila  

studium zahradní a krajinářské tvorby v daleké jihomoravské Lednici. Bylo rozhodnuto. To je to, 

co by mě bavilo, co bych ráda dělala jako své povolání ! Ovšem uměleckoprůmyslová škola není 

optimální přípravou na přijímačky z přírodopisu a chemie na Vysoké škole zemědělské, pod níž 

tento obor spadal. Byla to vlastně  velká drzost, ale bylo mi devatenáct... Test z přírodopisu 

jsem docela zvládla, byl to můj koníček, ale test z chemie byl pro mě španělská vesnice, jako by 

to byl test z jaderné fyziky nebo čínské filologie. V podstatě mi bylo jasné, jak to musí 

dopadnou.... 

Pro ty, kteří úspěšně zvládli písemný test, následoval ústní pohovor. K mému údivu si pozvali i 

mě. Byla jsem pro ně totální exot, z umělecké střední školy jediná a nevěřili mým znalostem z 

přírodopisu, který se na „umprumce“ vůbec nevyučuje.  Myslím, že mě považovali za 

podvodníka, že jsem to někde opsala. Chtěli si mě podat, odněkud vylovili živé byliny, které jsem 

měla určovat. Znala jsem je. Při desáté bylině to vzdali a dívali se na mě asi jako kdybych měla tři 

oči nebo ruce. Soudružko, co s vámi ? Tohle je opravdový zájem o obor, ne naučené učivo ze 

střední školy. Ale ta chemie, ta je sotva za  tři ( čtyřky a pětky na vysoké tehdy neexistovaly, tak 

jenom proto ).  Pomohla mi paradoxně ta jinak příšerná doba. Prý na výjimku děkana by to 

možná šlo. S tlukoucím srdcem a podlamujícími se koleny jsem vstoupila do pracovny děkana 

fakulty. Zavřete dveře, ozvalo se zhurta z poza stolu. Po skoro deseti minutách pohovoru pravil 

pan děkan:  jsem poslední den ve funkci, nesouhlasil jsem se vstupem vojsk. Než odejdu, 

vykonám dobrý skutek, jste přijata! A ne abyste mi udělala ostudu! 

Neudělala jsem, i když první ročník byl pro mě očistec. Další roky už  to šlo a studium mě bavilo 

čím dál víc a na výsledcích to bylo znát.  

A tak jsem se po promoci konečně stala zahradníkem !  

 



Koruna nad dolar.  

Té hlíny za nehty jsem si moc neužila, mé milované rostliny jsem viděla často jen v 

projektech nebo z okna  kanceláře či při kontrolních dnech v parcích a zahradách. 

Nejčastěji jsem je však obhajovala před developery či politiky. Beton nebo místo pro 

strom ? Stálo to všechno dohadování a boje za to ?  Nebyl užitečnější pracovitý 

zahradník pan Janeček? Často mě napadá, že ano. Ale pak jedu třeba tramvají kolem 

Belvederu na Pražský Hrad, okolo oken se míhají mladé vzrostlé stromy a mě hřeje u 

srdce. Nikdo v té tramvaji ( a nejen v ní) netuší, že nebýt mě, tak by tu možná nebyly. 

Nebo jedu-li na kole Alejí prvňáčků k Hrušovskému rybníku v Brandýse, je to podobné. 

Říkám jim „moje pohrobky“, jsou jich stovky, možná tisíce, chodím Prahou nebo 

polabským městem a přeji všem mým stromům dobrý a dlouhý život. Mnohem, 

mnohem delší, než je život lidský. Však my  lesníci a zahradníci dobře víme, že si žádný z 

nás neodpočine ve stínu pod korunou stromu, který sám vysadil.  

To hlavní je pro mě pořád stejné jako pro tu malou holku : koruna stromu je víc, než 

koruna královská nebo ty v bance!  


