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Barokně klasicistní zahrada v Konopišti podle mapy stabilního katastru z roku 1840.

OPOMÍJENÁ POZORUHODNOST 
V KONOPIŠŤSKÉM PARKU

Když procházíme v  konopišťském parku oddě-
lením „Šiberna“ po dlouhé přímé cestě od Motelu 
k  rozcestí u  Neptunovy kašny, přijdeme po  250 
metrech na křižovatku s cestou vedoucí od hájov-
ny. Kolem ní spatříme v kruhu o průměru 20 metrů 
osm zděných podstavců, na nichž původně stály so-
chy Múz, které byly po 2. světové válce přemístěny 
na barokní parter u zámku. 

Současný stromový porost zde připomíná svou sklad-
bou původní přirozený les a vůbec nám nedává tušit, že 
se tu procházíme po hlavní ose bývalé patnáctihekta-
rové barokně klasicistní zahrady. V 18. století ji založili 
Vrtbové, kteří vlastnili Konopiště od roku 1716. Původně 
bylo ve středovém kruhu kromě Múz ještě pět dalších 
soch a od nich se hvězdicovitě rozbíhalo 1 2 průseků 
ve stříhaném porostu smrku pichlavého. Toto uspořá-
dání je zakresleno na mapě stabilního katastru z roku 
1840. V roce 1887 koupil konopišťské panství František 
Ferdinand Habsburský a nechal kolem zámku vybudo-
vat velkolepý přírodně krajinářský park o výměře 340 ha. 
O něm přinesl cenné informace článek C. K. Schneidera 
z roku 1909. V jeho přiložené mapce je už zakreslena ze 

staré barokní zahrady jenom obvodová cesta a hlavní 
osová cesta s odbočkou k hájovně. Příslušný porost je 
označen jako parkový les (Parkwald).

Hlavním záměrem tohoto příspěvku je upozornit ve-
řejnost na zajímavý dekorační prvek, kterým jsou dva 
uměle vytvořené kopečky, které se nacházejí 100 me-
trů na sever od středu bývalého rondelu se sochami. 
Ve své monografii „Konopišťský park“ (Kovařík V. 2009) 
jsem je zakreslil do mapky a upozornil na jejich kompo-
ziční vazbu s blízkým rondelem. S jejich zhodnocením 
jsem si nevěděl rady. Později jsem navštívil zámecký 
park v Červeném Dvoře u Českého Krumlova a poznal 
jsem tam u barokně klasicistní zahrady z 18. století po-
dobný kopeček, uvedený jako součást „přírodního diva-
dla“. Jeho snímek od J. Krauseho je též otištěn v knize 
„Zahrady a parky jižních Čech“ (Pavlátová M. 2004) a je 
uveden jen německým jménem Schneckenberg (hle-
mýždí kopeček). Jeho povrch je upravený čtyřmi otáč-
kami spirálovitého zářezu. Tvůrce se patrně inspiroval 
ulitou hlemýždě zahradního. Internet také poskytuje 
informaci, že tento kopeček sloužil i hrajícím si dětem. 
V Konopišti jsou dva kopečky vedle sebe a mají stejnou 
šířku 35 metrů. Protože jsou umístěny na svažujícím se 
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Snímek jednoho z dvojice „hlemýždích kopečků“ v konopišťském parku.

terénu, je níže položený kopeček přibližně dvakrát vyšší, 
aby jejich vrcholy byly ve stejné úrovni. Oba mají spirá-
lovitý zářez se dvěma otáčkami, ale opačného směru. 
Myslím, že je možné dát i těmto kopečkům přívlastek 
„hlemýždí“. Snadno unikají pozornosti návštěvníků par-
ku, protože k nim nevede žádná cesta. Nejsnáze se k nim 
dostaneme, půjdeme-li po cestě od hájovny na západ 
a asi po 100 metrech u dvou starých buků vystoupíme 
vlevo na dosti vysokou mez, ze které uvidíme jejich okraj 
již ve vzdálenosti 10 až 20 metrů. Kopečky nejsou příliš 
nápadné, protože jejich kamenné terásky se již rozpadají 
a vše je pokryto bylinným porostem, rozptýlenými stro-
my habru obecného a lípy malolisté i jejich náletem v ke-
řovém patru. Též se na nich hromadí neodstraňované 
spadané listí. Přístup od cesty je třeba usnadnit několika 
schody a umístit u nich informační tabuli. Měla by se též 
uskutečnit náznaková obnova rondelu o průměru 50 m, 
kterou doporučila Ing. arch. D. Tůmová ve své studii re-
konstrukce konopišťského parku z roku 1995. Je třeba 
doplnit chybějící podstavce a umístit na ně náhradní 
plastiky (například vázy). Konopišťský park je zejména 
pro obyvatele Benešova velmi cenným rekreačním zá-
zemím, od roku 2002 národní kulturní památkou, a za-
sluhuje si odpovídající stálou péči.

Václav Kovařík
Foto a kresba: autor
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Další pozoruhodnosti představuje publikace 
Václava Kovaříka s názvem Konopišťský park, 

kterou můžete zakoupit v e-shopu Českého svazu 
ochránců přírody Vlašim (www.eko-obchod.cz).




