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VÝZKUMNÉ PRÁCE V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE 
ZAHRADY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA

MATOUŠ SEMERÁD – VERONIKA STAŇKOVÁ – MARCELA VÍŠKOVÁ

Dosavadní badatelský zájem o areál národní kulturní památky Břevnovský klášter byl cílen především na odhalení nejstarší historie a posti
žení stavebního vývoje konventu s kostelem před jeho barokní úpravou. Referovaný záchranný výzkum s operativní dokumentací staveb
ních konstrukcí byl zaměřen na popsání mladších prvků patřících 18. století, kultivujících podobu klášterní zahrady: terasní zdi, schodiště, 
fontána, oranžerie, včetně topného systému a důmyslného vodního režimu. Pohnuté události válečných konfliktů té doby připomněl nález 
téměř dvou tisíců kostí z masového hrobu pruských vojáků, objevených v druhotné pozici ve dvou mělkých jamách u ohradní zdi severně 
nad budovou sýpky. 

RESEARCh wORK DURINg ThE RECONSTRUCTION Of ThE BřEVNOV MONASTERy gARDEN

Research concerning the area of the Břevnov monastery, a national cultural monument, has so far been aimed mainly at its earliest history 
and the structural development of the convent and the church prior to Baroque modification. The archaeological excavation and operative 
documentation of the building constructions focuses on the description of the later features from the 18th century, which includes the 
monastery garden; terrace wall; staircase; orangery; fountain; technological features of the heating system and the sophisticated water 
management. Evidence of military conflicts of the period was illustrated by a find of almost two thousands re/deposited bones from a mass 
grave of Prussian solders, discovered in two shallow pits close to the enclosure wall to the north from the granary. 
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Břevnovský klášter představuje jednu z našich nejcennějších památek, což potvrzuje značná 
pozornost věnovaná dějinám místa v obecné rovině i stavební minulosti konventního komplexu.1 
Nedílnou a významnou součástí areálu je i zahrada, projekt její rehabilitace a zpřístupnění ve
řejnosti realizovaný v letech 2009–2012 poskytl možnost úsilím pracovního týmu složeného ze 
stavebního historika, archeologa a antropologa v několika detailech prohloubit naše dosavadní 
poznání (obr. 1).

Nový pohled na klášter rozvinuli Krištof a Kilián Ignác Dientzenhoferové.2 Do dnešní doby za
chovaný jejich koncept zahrady se spodní rovinatou částí, oddělenou od severní terasovitě 
upravené stráně špalírovou chodbou, vychází z roku 1718. Po dokončení hrubé stavby kláštera 

1 Např. Holub 1890; blažíček/čeřovský/PocHe 1944; vilímková 1973; vilímková/vlček 1992; Dragoun/Preiss/sommer 1993; 
Hlaváček/bláHová 1993; bláHová/Hlaváček 1997; royt 2002; kovář 2010.

2 Nejstarší podobu zahrady je možné dedukovat podle návodu daného vzorovým plánem kláštera St. gallen. Ve své 
kompozici by měla spojovat estetické a ideologické hodnoty. Typické je přejímání prvků zahrad antických, zejména 
pravoúhlé dispozice s  funkčním vymezením jednotlivých ploch. V  prostředí břevnovské zahrady lze hledat pravidel
ně uspořádaná herbaria a olearia západně a severně od kostela, vinice na západním a severním svahu (představu
jícím přirozený terénní stupeň ve výšce dnešní hlavní terasy) a v nejvyšší poloze štěpnici přecházející v přírodní háj  
(birnbaumová/Pavlíková 1966, 308–309; kuPka 2006, 17–19). V „protokolu“ opata Bavora z Nečtin (1290–1332) jsou vy
počítány i konkrétní zahradní celky: a) zahrada před klášterem a zahrada na západní straně kláštera s malou viničkou, 
b) zahrada mnišská uvnitř klášterních zdí, vedle zvonice, c) chmelnice v obvodu zdi poplužního dvora. Dvůr ležel původ
ně před jihovýchodním rohem klášterního pozemku a byl „týněn“ (opevněn) – odtud jeho název „Týnka / Tejnka“ (tomek 
1871, 265–266; birnbaumová/Pavlíková 1966, 309).

 Další informace o zahradě ukazuje anonymní mědirytina z éry správy opata Tomáše Sartoria (1663–1700), konkrétně 
z období po dostavbě kláštera v roce 1674. Nádvoří při jižní a východní straně areálu jsou ohrazena souvislou řadou 
budov. Od severovýchodního nároží se táhne horní zeď směrem k severu, porost za ní představuje patrně štěpnici obe
hnanou nízkou zídkou. Mezi budovami je vykreslen nižší porost možné vinice a výše vzrostlejší vegetace štěpnice. Dále 
k západu se táhne návrší, na jehož vrcholu je patrná ruina tzv. staré „mince“, na jižním svahu je nízké sedlové stavení 
(snad starý ovčín). Na sever od kostela jsou mezi křovinami patrny rozvaliny středověké kvadratury se zbytkem zvonice. 
Nad zříceninami pokračují stromy až k terénnímu stupni severního svahu, jehož plocha není zarostlá. Nižší porost nad 
tímto stupněm patří patrně vinici. V rustikální vegetaci (ortofarale/obory?) severozápadního cípu zahrady jsou rozeznatel
né dvě budovy. Při hraně terénního stupně menší objekt zahradníkova domu, pod ním větší obdélná stavba s apsidovým 
ukončením, na jižní straně pavilon Vojtěška nad pramenem Brusnice. Popsaný vzhled si zahrada udržela až do pokroči
lého baroka (birnbaumová/Pavlíková 1966, 308–310, 314; vilímková/vlček 1992, 1).

 Doba velkých stavebních úprav, zahrnující i terénní změny v  zahradě, byla zahájena za opata Otmara Zinkeho  
(1700–1738). V roce 1709 v dochovaném konceptu výpovědi staviteli Pavlu Ignáci Bayerovi opat vznáší výtku, že při 
stavbě byly zbytečně vykáceny stromy v klášterní zahradě, ač mohly ještě léta nést ovoce, a klášteru tím byla způsobena 
nemalá škoda (vilímková/vlček 1992, 2). 




