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TŘI PILÍŘE DOBRÉ ZAHRADY  
INTERAKTIVNÍ ATELIÉR S KRAJINÁŘSKÝM ARCHITEKTEM  
PETREM MIČOLOU 

 

Ing. Petr Mičola 

 Život každého architekta, toho zahradního ne-

vyjímaje, provází věčné hledání souladu mezi 

obecně uznávanými normami, názorem vlast-

ním a pohledem klienta na plochu u domu, 

které se má v budoucnu říkat zahrada.  

Každý z nás si nakonec najde svoji cestu, 

a i když jsou přístupy různé, dají se v nich najít 

styčné body. Ty jsou si podobné, ale současně 

mají každý svůj osobitý výraz a tím charakte-

rizují svého tvůrce. Podle mínění architekta 

Otokara Novotného je zahrada buďto dobrá 

nebo špatná. Tuto myšlenku vyslovil v roce 

1910, a i když to zní zjednodušeně, je to samo-

zřejmě hluboká pravda, Na ni se však dá na-

hlížet z mnoha úhlů, jak se říká, co člověk to 

názor. V tom je ale vlastně ta krása, neboť se 

díky lidskému „pocitu“ stávají zahrady pes-

trou mozaikou nejrůznějších řešení.  

K čemu jsem dospěl já, po svém více než třice-

tiletém hledání, se dá zformulovat do tří zá-

kladních pilířů. Pokusím se ukázat, že taková 

konstrukce návrhu zahrady má svoji pevnost. 

22. února 2017             10–16 h 
Údolní 33, Brno, areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství 

  

 

   
PŘIHLÁŠKY ON-LINE DO 10. ÚNORA 2017 

na www.szuz.cz (počet míst je omezen) 

Vložné: Členové SZÚZ: 1 650 Kč +21 % DPH 
                    Ostatní: 2 310Kč + 21 % DPH 

V ceně vložného je účast na dílně a občerstvení 
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O lektorovi 
Ing. Petr Mičola, absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně,  

oboru sadovnictví – krajinářství v Lednici. Autorizovaný krajinářský architekt, 

publicista. Zabývá se filosofií, historií a jejím přesahem do současnosti. Již několik let 

je členem poroty celostátní soutěže Zahrada roku. Pro časopis Inspirace připravuje 

rubriku Průhledy do historie. 

 

Slovo lektora… 
Zabývám se historií, i když nejsem historik. Jednak mně to dělá radost, ale především 

věřím zkušenostem našich předchůdců. Minulost může totiž ukázat budoucnost, a v této 

době, kdy jsme svědky zásadních změn ve vývoji společnosti, vědy, technologií, to do-

stává daleko širší význam. Uzavírá se totiž cosi starého a otevírají se zcela nové cesty 

vztahu k prostředí našeho života i celé planety Země. Někteří lidé hledají cestu z hmot-

ného světa a obracejí se k duchovní podstatě člověčenství. Možná je to stejně revoluční 

proces, jako bylo období Velké francouzské revoluce v roce 1789, ze které se zrodila 

občanská společnost. Zdá se vám to jako příliš velká slova...? 

 Tento workshop je tedy pokusem přivést účastníky k zamyšlení nad základními 

pravdami opírajícími se především o hmotný svět, které byly v průběhu desetiletí zjed-

nodušovány a schematizovány do neosobních suchopárných norem, pouček a vzorců, 

nad nimiž se už nikdo nepozastaví a jsou stereotypně a bezmyšlenkovitě opakovány. 

Pravidel, ve kterých není obsaženo cosi, co by ve staré Číně nazvali "čchi", v Indii 

"pránou" nebo v Evropě životní energií "duchem".  

 Pojďme se tedy společně pokusit k zavedeným a uznávaným hmotným pravdám 

dvou pilířů přidat ten třetí a vytvořit tak ztracenou rovnováhu pohledu nejen na dobrou 

zahradu. 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram: 
10.00 – 11.30  I. BLOK 

11.30 – 12.00   přestávka s občerstvením 

12.00 – 13.30  II. BLOK 

13.30 -  14.00  přestávka s občerstvením 

14:00 – 16:00  III. blok 
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