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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule zaprezentowano przemiany funkcji i formy ogrodów publicznych zlokalizo-
wanych w centrach miast. Omówiono ogrody historyczne i współczesne, m.in. ogrody królewskie, 
zielone pierścienie, parki tzw. kieszonkowe i ogrody na dachach. Pokazano przyczyny ich powstawa-
nia, przekształcania i dostosowywanie do potrzeb współczesnych. Podkreślono rolę ogrodów w pod-
noszeniu jakości przestrzeni publicznych. 
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A b s t r a c t  

The article presents transformations of both function and form of public gardens located in city 
centers. It discusses historical and modern gardens, for example royal gardens, green belts, the so 
called "vest pocket parks" and roof gardens. The author traces their origin, transformation and 
adaptation to modern needs. Their role in improving the quality of public spaces has been emphasized 
in this article. 
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1. Wstęp 

Komfort życia we współczesnym mieście, a zwłaszcza w jego centrum, daleki jest od stanu zadawalają-
cego. W zanieczyszczonym miejskim środowisku i pod presją zagospodarowania każdego skrawka przestrzeni 
ogrody w centrach miast stają komfortem i luksusem. W dzielnicach śródmiejskich – niegdyś najbardziej atrak-
cyjnych również do zamieszkania – zieleń ustępuje pod naporem „aglomeracji betonu” i motoryzacji. 

Ogrody usytuowane w centrum to „zielone serce” lub też „płuca miasta” – używając anato-
micznych porównań. Powody, dla których je zakładano są różne: dostarczają miejsca odpoczynku, re-
kreacji, do uprawiania sportów i do zabawy; poprawiają jakość środowiska miejskiego; są miejscem 
ważnych wydarzeń (np. wieców, parad, koncertów); pełnią funkcje dydaktyczne i wpływają korzystnie na 
wzrost cen gruntu wokół. Pośród nich są, funkcjonujące w krajobrazie miasta od stuleci, ogrody histo-
ryczne oraz parki i skwery współczesne. Te ostatnie zakładane często na terenach tzw. nieużytków urba-
nistycznych w miejscach pozornie dla miasta utraconych, np. poprzemysłowych, tworzone są też na da-
chach, czasami nawet na traktach nieużytkowanych linii kolejowych. Z punktu widzenia formy i w za-
leżności od skali są to parki linearne (np. planty, bulwary) oraz ogrody, parki i skwery – obiekty różnego 
rodzaju i wielkości. Projektowanie parków publicznych, choć łączy sztukę ogrodową z urbanistyką, jest 
jednak domeną ukształtowanej z końcem XIX w. architektury krajobrazu. Parki publiczne, podatne na 
style i mody, często stają się wyrafinowanym obiektem kultury i dziełem sztuki. Powstają obiekty 
różnorodne, a ich zwykle bardzo bogaty program dostosowany jest do potrzeb użytkowników. 

2. Ogrody królewskie 

Zachodzące w ciągu setek lat zmiany funkcji i formy ogrodów zlokalizowanych w centrach miast 
doskonale ilustrują ogrody królewskie – dawniej prywatne, dziś publiczne. Stanowią swoisty palimpsest, 
ich topografia i forma prowokują do odczytywania nawarstwień i śladów historii. Obiekty takie, jak np. 
Hyde Park i Kensington Garden w Londynie, Tuileries i Luxemburski w Paryżu, Tiergarten w Berlinie, 
Ogród Saski w Warszawie czy park Marii Luizy w Sewilli były w różnym czasie udostępniane pu-
bliczności. Są to ogrody przy rezydencjach monarszych i te, które w przeszłości stanowiły własność 
królewską lub założone były przez członków rodziny królewskiej. Dzisiaj pełnią funkcję parków publicz-
nych, zachwycają historycznym układem, a czasem budzą podziw lub kontrowersje przez nowoczesne 
dodatki. Zmieniały się wraz z kolejnymi użytkownikami, dostosowywane do potrzeb współczesnych. 
Przyciągają rzesze zwiedzających i są miejscem wytchnienia dla mieszkańców. 

Królewskie parki centralnego Londynu o pow. 440 ha są otwarte dla publiczności od kilku stuleci. 
W niektórych zachowały się jeszcze ślady układów geometrycznych, np. w najstarszym St. James Park 
(35 ha). W innych łączą się układy geometryczne ze swobodnymi, m.in.: Kensington Gardens (110 ha), 
Hyde Park (145 ha), Green Park (20 ha), Regent’s Park (107 ha). Zaś widok Londynu z Primrose Hill  
(26 ha) jest najlepszy w całym mieście. Parkami królewskimi zarządza Royal Parks Agency na mocy 
uprawnień ustawy Crown Lands Act z 1851 r. oraz Royal Parks and Other Open Spaces Regulations 
z 1997 r. Duży nacisk kładziony jest na dobre zarządzanie, a główne cele to rekreacja, utrzymanie 
porządku oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom. Dzięki m.in. parkom królewskim 
Londyn uchodzi za jedno z najbardziej zielonych miast świata. 

Znaczącą pozycję pośród parków królewskich zajmuje Hyde Park. Od czasów panowania  
Henryka VIII (1509–1547) i przez następne ok. 200 lat był to rozległy obszar przeznaczony do polowań. 
Karol II (1660–1685) założył tu tereny przeznaczone na rewie, przeglądy wojskowe i modne promenady, 
a tradycja ta przetrwała aż do XXI w. Hyde Park otwarto dla publiczności w 1630 r. początkowo dla jaz-
dy konnej, a od 1637 r. stał się pierwszym parkiem królewskim udostępnionym na stałe mieszkańcom 
stolicy.  W  1851 r.  był on miejscem Wielkiej Wystawy Światowej, na którą Joseph Paxton zaprojektował  
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Pałac Kryształowy. Park tradycyjnie był i jest miejscem masowych demonstracji, np. sufrażystek czy 
antywojennych oraz słynnych koncertów, m.in. grały tam takie zespoły jak: Pink Floyd (1968, 1970), 
Rolling Stones (1969), Aerosmith (2007). Słynie z Narożnika Mówców otwartego w 1872 r., gdzie 
każdy, zgodnie z konstytucją, może wygłaszać swoje poglądy. W Hyde Parku 6 lipca 2004 r. w są-
siedztwie Serpentine Bridge otwarto fontannę–pomnik poświeconą pamięci księżnej Diany. Przypomni-
nająca strumień fontanna to owalny kamienny pierścień meandrującej wody (proj. Gustafson-Porter). 
Rocznie przyciąga ponad milion odwiedzających. 

Z Hyde Parkiem łączą się Kensington Gardens, których początek sięga 1689 r., gdy teren kupił 
William III, a Christopher Wren zbudował tu pałac. W 1691 r. George London i Henry Wise zaprojektowali 
od południa geometryczny ogród z parterem. Królowa Anna w 1704 r. rozszerzyła tereny ogrodu przez 
dodanie Ogrodu Górnego, a w 1705 r. przez dołączenie 40 ha Królewskiego Padoku. Górny Ogród składał 
się z trzech leśnych kwater, swobodnie obsadzonego wzgórza i doliny, rozdzielonych przez główną oś.  
W 1705 r. nieopodal wzgórza wybudowano oranżerię. W latach 20. XVIII w. Charles Bridgeman ponownie 
rozplanował Royal Paddock. Wielkimi admiratorami ogrodu byli A. Pope i S. Switzer, orędownicy stylu 
krajobrazowego. Pod nadzorem królowej Karoliny, żony Jerzego II (1727–1760), ogrodnik krajobrazowy 
William Kent przekształcił elementy układu wodnego: Round Pond (1728) i ważny dla obu parków staw 
Serpentine (1731). On też wprowadził suche drzewa dla dodatkowego efektu i – jak zanotował H. Walpole – 
wyśmiano go za takie ekscesy. Ogrody w 1761 r. otwarto dla publiczności – jak zaznaczono: „przyzwoicie 
ubranej”. Jednak ogrody Kensington znacznie różnią się od Hyde Parku. Jest tu więcej elementów formalnych. 
W XIX w. powstały w parku wypracowane systemy parterów kwiatowych – ogród włoski i tzw. Flower 
Walk z egzotycznymi drzewami i starannie dobranymi kwiatami. W 1930 r. część stawu Serpentine, tzw. 
Lido, udostępniono do pływania. W parku jest wiele pomników, np. królowej Wiktorii (1893), okazały 
pomnik jej męża księcia Alberta – tutejszy landmark stanowiący przykład wiktoriańskiego gotyku (1851) 
czy Piotrusia Pana (1912). Park dostosowano do współczesnych potrzeb. Dzieci chętnie odwiedzają duży 
plac zabaw (nazwany imieniem księżnej Diany) ze statkiem pirackim, rozległą piaskownicą, wigwama-  
mi i drzewem zamieszkałym przez kolorowe krasnoludki. Z historycznymi i nowymi funkcjami Hyde Park  
i Kensington Gardens należą do najpopularniejszych londyńskich ogrodów. 

Inspirującą rolę w rozwoju nie tylko londyńskich parków publicznych odegrał Regent’s Park. Za-
projektował go John Nash dla księcia Regenta (później króla Jerzego IV) na terenach należących do 
Korony. Park powstał, by uczcić zwycięstwo pod Waterloo. Nash postawił sobie trzy cele: maksymalny 
dochód dla Korony, podniesienie piękna stolicy oraz poprawę zdrowia i wygody ludności [1]. Zaprojek-
tował złożony zespół architektoniczny wraz z parkiem i połączył je via Portland Place i Regents Street  
z St. James Park. Powstanie Regent’s Park (1811–1826) połączone było z przedsięwzięciem mającym 
przynieść dochód, czyli z elegancką zabudową mieszkaniową dookoła, a nawet wewnątrz parku. Ten 
rodzaj zabudowy stał się modelem dla ogrodowych przedmieść. Park był otwarty dla publiczności tylko 
za opłatą i początkowo używany był raczej do jazdy konnej niż do przechadzek, a powszechnie dostępny 
jest od 1835 r., co nastąpiło na skutek decyzji Parlamentu. Ukształtowano go w manierze wiktoriańskiej 
ze skomplikowanym układem ścieżek, ogrodów kwiatowych, jeziorem, terenami rekreacyjnymi i ogro-
dem zoologicznym (1820). Współcześnie odgrywa rolę staroświeckiego pleasure garden, z otoczonym 
balustradą otwartym teatrem na wolnym powietrzu. Można tam również popływać wodnym autobusem 
wzdłuż Kanału Regenta. 

Paryskie ogrody królewskie zlokalizowane w centrum to Tuileries i Luksemburski. Tuileries to 
obiekt o bogatej historii, który w ostatnim okresie zyskał nowe oblicze. Ogród założony został w latach 
1564–1572 przez Katarzynę Medycejską. Autorem projektu pałacu był Philip de L’Orme, a renesansowy 
ogród ok. 1570 r. przedstawił na rycinach Jacques A. Du Cerceau. Od 1572 r. ogrodnikiem odpowiedzial-
nym za partery został Pierre Le Nôtre’a. Pałac ukończono w XVII w., a w 1664 r. André Le Nôtre, wnuk 
Pierre’a, przeprojektował ogród, tworząc dzieło stanowiące przykład klasycznego francuskiego ogrodu 
barokowego.  Wprowadził  partery  haftowe, trzy okrągłe baseny z fontannami, a główna oś ramowana drze- 



 298 

wami doprowadzała do ośmiokątnego basenu. Od początku XVII w. ogród jest udostępniony publiczności  
i do dziś stanowi jedną z głównych atrakcji miasta. Współcześnie oś widokowa rozpoczyna się w Tuile-
ries i biegnie przez Pola Elizejskie i Łuk Tryumfalny, dalej aleje: Grand Arméé, Charles de Gaulle  
a kończy ją Arche de la Défence (1989). W latach 90. XX w., w czasie prezydentury F. Mitteranda, Tu-
ileries odnowiono wg projektów konkursowych, próbując nadać im charakter barokowego prywatnego 
ogrodu. Od wschodu powstał ogród Jacquesa Wirtza kończący oś wokół Arc de Carrousel i szklanej 
piramidy na dziedzińcu Napoleona w Luwrze (I.M. Pei, 1983–1988). Wschodnią cześć ogrodu zrealizo-
wano na dachu podziemnego kompleksu wokół łuku Carrousel. Powstał układ żywopłotów, niczym 
promienienie słońca zmierzających w kierunku łuku triumfalnego. W formie tej doszukiwano się podo-
bieństwa do znajdującego się w zbiorach Luwru reliefu ukazującego faraona Echnatona i królową Nefre-
tete siedzących na tronie pod słońcem z podobnymi promieniami, łączono go też z symboliką wolno-
mularską. Rabaty od zachodu zaprojektowali Pascal Cribier i Louis Benech. 

Ogród Luksemburski wraz z pałacem powstawał od 1612 r., w czasach królowej Marii Medycej-
skiej (1573–1642). Częściowo wzorowano się w nim na ogrodach Boboli we Florencji, które królowa 
pamiętała z czasów młodości. Duży zagłębiony parter rozplanował Jacques Boyceau de la Barauderie, 
w haftach zastosował monogram królowej. Dzisiaj ten 25 ha obszar jest ulubionym ogrodem mieszkań-
ców lewego brzegu Sekwany. Oprócz elementów historycznych, takich jak: fontanny, rzeźby, stawy, 
partery i rabaty, jest doskonale wyposażony do rekreacji – są tam korty tenisowe, trasy do jazdy na kucy-
kach, teatr marionetek, place zabaw, kioski z żywnością oraz otwarte kafejki. 

Usytuowany w centrum miasta, tuż przy Bramie Brandenburskiej, nazywany Central Parkiem Berlina – 
Tiergarten (240 ha), pierwotnie był parkiem przeznaczonym do polowań. Rozplanowano go na modłę 
francuską w latach 1697–1698. Przekształcono go z terenu podmokłego i dzikiego w miejsce promenad 
i spacerów. W okresie panowania Fryderyka II (1712–1786) został otwarty dla publiczności. Pierwsze 
krajobrazowe elementy – wyspy Rousseau i Luizy – powstały na przełomie XVIII i XIX. w. Wówczas w czę-
ści parku realizowano głoszone przez Hirschfelda idee Volksparku1. Największe zmiany zaszły w latach 1833– 
–1840, kiedy działał tu wybitny ogrodnik krajobrazowy Peter J. Lenne. W 1844 r. w miejscu bażantarni 
powstało zoo. Park był sceną znaczących wydarzeń dla Berlina, Prus i Niemiec (np. publicznych protestów 
podczas zamieszek politycznych 1848 r.), ale i tych wynikających z sąsiedztwa Bramy Brandenburskiej. Dziś 
również słynie z ważnych wydarzeń, koncertów, z części przeznaczonej dla nudystów i corocznej Parady 
Miłości. Najpopularniejsze formy spędzania tu czasu to grillowanie i gra w piłkę nożną. 

Kolejny usytuowany w centrum miasta obiekt to Ogród Saski w Warszawie. Jest to pierwszy 
w Polsce ogród udostępniony publiczności. Otwarł go dla mieszkańców Warszawy 27 maja 1725 r.2 
August II Sas – król polski i elektor saski. Obiekt ma rodowód wcześniejszy, powstał w latach 1666– 
–1671 wg projektu Tylmana van Gameren. Później kupił go August II i w latach 1712–1727 przebudował 
na Pałac Saski z ogrodem w typie francuskim. Działali tu m.in. architekci Mateusz Pöppelmann i Jan  
K. Naumann, z którymi współpracował król. Powstała wówczas nowatorska koncepcja urbanistyczna – 
tzw. Oś Saska, którą zrealizowano fragmentarycznie. Na terenie ogrodu w 1748 r. August III Sas wzniósł 
pierwszy wolno stojący budynek teatralny (Opernhaus). W czasach Królestwa Kongresowego park prze-
projektował w latach 1816–1827 James Savage, nadając mu charakter krajobrazowy. Wówczas park 
zyskał miano salonu stolicy, gdyż w całości udostępniono go mieszkańcom. W 1845 r. stanęła tu pijalnia 
wód mineralnych, odbywały się kiermasze i loterie na cele dobroczynne, park był miejscem zabaw i fe-
stynów. W 1925 r. powstał tu Grób Nieznanego Żołnierza – obecnie jest to niewielki fragment zniszczo-
nego w czasie II wojny Pałacu Saskiego (trzy środkowe arkady kolumnady). Dzisiaj, choć okrojone  
i przekształcone – Ogród Saski (ok. 16 ha) i plac Piłsudskiego (dawne przedpole pałacu) – to niezwykle 
ważne miejsce stolicy, świadczą o tym choćby konkursy organizowane na rewitalizację tego miejsca. 
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3. Pierścienie wokół miast 

Inną formą często spotykaną w centrach miast są plantacje lub promenady – parki linearne. 
System ten od I poł. XIX w. stał się charakterystyczny dla miast europejskich, w których burzono 
średniowieczne mury obronne i zakładano ogrody publiczne (np. Wiedeń czy Kraków). Już w momencie 
powstawania najczęściej znajdowały się one wewnątrz miasta. Pojawiali się też projektanci wizjonerzy, 
np. John C. Loudon, który w 1829 r. proponował dla Londynu serię zielonych pierścieni, o szerokości 
około pół mili każdy, rozdzielających strefy zabudowy miejskiej. Rozszerzając słowa Williama Pitta, że 
parki są „zielonymi płucami” Londynu, Loudon domagał się w Gardener’s Magazine (nr 5, 1829) in-
terwencji rządu centralnego w sprawie zapewnienia zdrowego środowiska w mieście. 

Inna była sytuacja, gdy pierścień zieleni kształtowano w momencie zakładania miasta. Tak jak to 
stało się w koloniach brytyjskich Adelaide w Australii (1837) czy Christchurch na Nowej Zelandii 
(1850). Dzisiaj tereny te znajdują się w ścisłym centrum miasta. Adelaide, stolicę Płd. Australii, zaprojek-
tował w 1837 r. płk William Light [2]. Plan miasta to 2 zespoły wyznaczone siatką szerokich ulic i ota-
czające je tereny zieleni tzw. Park Lands (ok. 125 ha). Rzeka Torrens podzieliła miasto na 2 części: płn. 
rezydencjonalną i płd. związaną z biznesem3. W 1861 r. dekretem rady miejskiej przeznaczono Park 
Lands na cele publicznej rekreacji, rozrywki i poprawy warunków zdrowotnych. Część obszaru 
rezerwowano na ćwiczenia wojskowe. Około 1880 r. John E. Brown przeprojektował Park Land, wyko-
rzystując najnowsze osiągnięcia na polu ogrodnictwa krajobrazowego. Wzorując się na dziełach Lorraine 
i Poussina, modelował krajobrazy w stylu naturalistycznym i starannie komponował widoki. Zwracał 
uwagę na odpowiedni dobór gatunków i kolorów. Wykorzystywał bogactwo roślin egzotycznych. Poka-
zał też rodzimy step. Obecnie tereny parkowe okalające centrum pełnią różne funkcje: rekreacyjne, spor-
towe i spacerowe. Są tam ogrody specjalistyczne z rozbudowaną funkcją dydaktyczną, m.in.: zoolo-
giczny, botaniczny, japoński oraz tereny wyścigów konnych, pola golfowe i cmentarze. Adelaide Park 
Lands zaliczają się do ważnej grupy rozwiązań planistycznych zastosowanych w praktyce, a wraz ze 
skwerami wewnątrz miasta są formą systemu przestrzeni otwartych tworzącą wyrazisty obraz środowiska 
ścisłego centrum miasta. W 1903 r. powstało Park Land Preservation Society, a obecnie funkcjonująca 
Strategia Zarządzania Terenami Parkowymi uznaje je za tereny unikatowe i zakłada ich ochronę. 

4. Parki kieszonkowe i ogrody na dachach 

Są to obiekty powstające w centrach miast na skutek poszukiwania terenów pod zieleń. „Parki kie-
szonkowe” to rodzaj niewielkiego parku założonego wśród zwartej zabudowy na nikomu niepotrzebnym 
kawałku terenu, ale to również podwórka kamienic. Najsłynniejsze są w nowojorskim Manhattanie, np. 
Paley Park czy Greenacre Park (1971, proj. Hideo Sasaki). Paley Park zajmuje prostokątny teren o wy-
miarach 12,8 × 3,48 m. Powstał wg projektu Zion and Breen Landscape Architects w latach 1966–1967. 
Uważany jest za najbardziej ludzką przestrzeń miejską stworzoną w XX w. Zachwyca prosty układ, 
spokojna przestrzeń z jedną ścianą w postaci wodnej kurtyny maskującej hałas uliczny i ruchome krzesła 
kawiarenki przesłonięte koronkowym sklepieniem drzew świętojańskich. 

Inne nietypowe rozwiązania, których jest coraz więcej, to ogrody publiczne zakładane na dachach 
np. parkingów, dworców, hoteli czy bibliotek – idealne, wobec braku terenów w centrach, choć kosz-
towne rozwiązanie. Powstają nowoczesne, rozległe parki, stanowiące duże osiągnięcie techniczne. Taki 
jest Ogród Atlantycki (3,42 ha, F. Brun, M. Pen, 1992–1994) zrealizowany na dachu paryskiego dworca 
kolejowego Gare Montparnasse. Obiektem tego rodzaju jest również otwarty w 2004 r. Millennium Park 
w Chicago (ok. 10 ha). Powstał na dachu dworca kolejowego i parkingu. Uznano go za futurystyczne za-
łożenie parkowe, do czego przyczyniły się zrealizowane tam obiekty, m.in. pawilon Jaya Pritzkera – 
ogromna  sala  koncertowa  przeznaczona  dla  7–11 tys.  publiczności  (proj. Frank Gehry); Brama Chmur  
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(proj. Anish Kapor) – 110-tonowa rzeźba wykonana z wypolerowanej stali, multimedialna fontanna 
Crown Fountain (proj. Jaume Plensa) oraz Lurie Garden realizujący motto miasta „Urbs in Horto” 
(Gustafson Guthrie Nichol Ltd, P. Outlof, R. Izrael). W Polsce za spektakularną realizację ostatniego 
okresu uznano dostępne dla publiczności ogrody na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zreali-
zowane w latach 1996–2001 (0,5 ha, proj. M. Budzyński, Z. Badowski, proj. zieleni I. Bajerska). Drzewa, 
rośliny okrywowe, pnącza – gatunki odporne na nasłonecznienie i wiatry – tworzą niepowtarzalny klimat 
przestrzeni publicznej, skąd otwiera się widok na panoramę miasta. 

Podziw budzi też nietypowy park – paryska linearna Promenade Plantée (1988–1996) – biegnąca 
od placu Bastylii do Bois de Vincennes. Ten 4,5 km ogród założono na wiadukcie, na dawnym trakcie 
kolejowym Paryż–Strasburg. Takie obiekty stają się modne, powstają kolejne, np. High Line na Man-
hattanie o dł. 2,3 km. 

5. Podsumowanie 

Zaprezentowano tu kilka przykładów historycznych i współczesnych obiektów usytuowanych 
w centrach miast. Nowoczesne ogrody kreują nową jakość przestrzeni publicznych, są istotnym elemen-
tem krajobrazu kulturowego. Historyczne ogrody dostojnie przywołują pamięć czasów przeszłych, tworzą 
niepowtarzalny klimat miasta, a wiele z nich dostało nowe życie wraz z nowym wizerunkiem. Różnią się 
funkcją, formą, wielkością i przesłaniem, ale wszystkie dają mieszkańcom i turystom miejsce odpo-
czynku, wytchnienia i radości. Trudno sobie wyobrazić „serce miasta” bez najpiękniejszego dodatku, 
jakim bez wątpienia są ogrody. 

Przypisy 

1 Parki ludowe przeznaczone dla klasy średniej, w których duży nacisk kładziono na rozrywki. Miały bogaty program 
patriotyczny. 

2 Są podawane jeszcze inne daty tego wydarzenia – 1726 i 1728. 
3 Adelaide stała się jednym z wzorców dla miasta–ogrodu Howarda. Zamieścił on w książce (Garden Cities of 

Tomorrow, 1902) plan Adelaide i opisuje, że gdy miasto otoczone zielonym kołnierzem rozbudowało się i brakowało 
miejsca, wtedy „przeskoczyło” tereny parkowe i powstała druga osada. Takie rozwiązanie – miasta satelitarne – pro-
ponował w mieście–ogrodzie. Howard mylił się, projekt od początku zakładał układ 2 rozdzielonych rzeką zespołów 
okolonych pierścieniem parków. 

1. Introduction 

Quality of living in a modern city, especially in its center, is far from comfortable and satisfying. 
In an overdeveloped and polluted urban environment, gardens become a comfort and a luxury. In inner 
city suburbs, once highly regarded as residential areas, greenery is taken over by concrete and 
a motorization. Gardens situated in city centers can be described as green hearts or lungs of a city – to use 
anatomical expression. They were established for many different reasons: for relaxation, recreation, sports 
and games; they improve the quality of the urban environment, they are a venue for significant events 
(festivals, forums, parades, concerts); they have educational function and contribute to an increase in real 
estate  value  of  the  area.  Among them are historical gardens, existing in city landscapes for centuries, as  
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well as modern parks and squares. The latter are often established on post industrial urban waste lands, 
apparently lost to the city; they can also be created on roofs, or even unused rail tracks. From the point of 
view of form, and depending on a scale, they can either be linear parks (boulevards) or gardens, parks and 
squares – objects of varying shape and size. Public parks, easily influenced by style and fashion, often 
become sophisticated objects of culture and works of art. 

2. Royal gardens 

Royal gardens perfectly illustrate the changes of function and form occurring over many centuries. 
Hyde Park and Kensington Park in London, Tuileries and Luxemburg in Paris, Tiergarten in Berlin, Saski 
Garden in Warsaw and Maria Louisa Park in Seville have at different times been open to public. They 
belong to royal residences and have in the past been the property of the monarch. Today, they have the 
function of public parks, they delight with their historical layout and sometimes they provoke admiration 
or controversy because of their modern additions. These parks attract crowds of visitors and are a place  
of respite for the population. 

Royal parks of central London, measuring 440 hectares in area, have been open to public for 
centuries. Some still contain traces of geometrical layouts, for example the oldest St. James Park 
(35 hectares), while others combine geometrical and fluid layouts, such as Kensington Gardens 
(110 hectares),  Hyde  Park (145 hectares),  Green  Park (20 hectares),  Regent’s  Park (107 hectares) and 
Primrose Hill (26 hectares). Royal parks are managed by the Royal Parks Agency, on the basis of the 
Crown Lands Act of 1851 as well as the Royal Parks and Other Open Spaces Regulations of 1997. 

Hyde Park has a significant place among all royal parks. From the time of Henry VIII (1509–1547) 
and over the next 200 years, the Park served as a vast hunting ground. Charles II (1660–1685) established 
within the Park areas to hold military parades, pageants and fashionable promenades and this tradition 
survived until the 21st century. Hyde Park was open to the public in 1630, initially for horse riding, and 
from 1637 it became the first royal park permanently open to the public. Park has been a traditional venue 
for mass demonstrations, such as suffragettes and anti-war, as well as famous concerts, such as Pink 
Floyd (1968, 1970), Rolling Stones (1969), Aerosmith (2007). It’s famous for the Speaker’s Corner, open 
in 1872, where everybody can exercise their constitutional right to free speech. On the 6th of July 2004 
a memorial fountain (Gustafson-Porter design), dedicated to the late Princess Diana, and was open in 
Hyde Park, near the Serpentine Bridge. The Park attracts over one million visitors each year. The 
neighbouring Kensington Gardens goes back to 1689, when William III bought the land and Ch. Wren 
built the palace. In 1691 G. London and H. Wise produced a geometrical design of a parterre. Queen 
Anne much extended the grounds by adding Upper Garden in 1704 and 40 hectares of the Royal Paddock 
in 1705. The Queen also contributed to connecting Kensington Gardens with Hyde Park. In the 1820s  
Ch. Bridgeman redesigned the Royal Paddock. Under the supervision of Queen Caroline, a landscape 
gardener – William Kent transformed the Round Pond (1728) and the Serpentine Lake (1731) – the two 
important elements of the water system of both parks. 

Regent’s Park played an inspirational role in the development of London’s and other public parks. 
It was designed by John Nash for the Prince Regent (later King George IV) on the land belonging to the 
Crown. Nash had three objectives in mind: to generate profit for the Crown, to beautify the city, and to 
improve health and wellbeing of the Londoners [1]. He designed a complex architectural system with  
a park, and connected it with St. James Park via Portland Place and Regent Street. Establishment of 
Regent’s Park also included a profitable enterprise of developing residential area around and inside the 
park land. This type of residential development became a model for garden suburbs. The park charged  
a  fee  for  entry, and initially was used mostly for horse riding rather than walking, but was declared open 
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to the public by the Parliament in 1835. These days it is considered as an old fashioned "pleasure garden", 
with an outdoor theater circled with a balustrade. 

The Parisian inner city royal parks are the Tuileries and the Luxemburg Gardens. The Tuileries are 
of particular significance, with their rich history and the recent new features. The garden was established 
in 1564–1572 by Catherine de Medici. From 1572 Pierre le Notre had been responsible for parterre 
garden. The palace was completed in the 17th century, and in 1664 Andre Le Notre, Pierre’s grandson, 
redesigned the garden. He introduced parterres de broderie, three round basins with fountains, and the 
central tree lined axis leading to an octagonal basin. From the beginning of the 17th century, when the 
garden was open to the public, it has continued to be one of the main attractions of the city. These days 
the central viewing axis starts at the Tuileries, continues through the Champs-Elysees, the Arc de 
Triomphe and ends at the Arche de la Defence (1989). On the eastern side, the J. Wirtz garden completes 
the axis around the Arc de Carrousel, the western flower beds were designed by P. Cribier and L. Benech. 
The origins of the Luxemburg Gardens and Palace go back to 1612, the reign of Marie de Medici (1573– 
–1642). It was partly modeled on the Boboli gardens in Florence, remembered by the Queen from her youth. 
Today this area of 25 hectares is the favourite garden of the left bank residents of Paris. It is not only full  
of historical objects such as fountains, sculptures, ponds, garden beds etc, it is also well equipped for 
recreation with tennis courts, pony rides, puppet shows, playgrounds, kiosks and open air cafes. 

Berlin’s Tiergarten (240 hectares), situated in the city center and sometimes called Berlin’s Central 
Park, functioned originally as a hunting ground. It was redesigned in a French style in 1697–1698. It had 
been transformed from the wetland wilderness to a place of promenades and walks. It was open to the 
public during the reign of Frederick II (1712–1786).  The  first landscape elements were created at the end 
of the 18th and the beginning of the 19th century. It was also at that time that Hirschfeld’s ideas of 
"Volkspark" with the statues of heroes, were realized.  The greatest changes however occurred from 1833 
to 1840, when the accomplished landscape gardener Peter J. Lenne worked there. This park witnessed 
some significant events in the history of Berlin, Germany and Prussia. These days the park is famous as  
a venue for important events, concerts, nudity and the annual Parade of Love. Barbecues and football are 
the most popular pastimes. 

Another example of an inner city garden is Ogród Saski in Warsaw. It was the first Polish public 
garden open to the public, officially on the 27th of May 17251 by August II Sas – Polish King and Elector 
of Saxony. The origin of the park goes back to 1666–1671, when it was designed by Tylman van 
Gameren. August II bought and rebuilt Palace Saski and the French style garden in 1712–1727. Archi-
tects M. Pöppelmann and J.K. Naumann were engaged here and consulted with the King. An innovative 
urban concept, the so called "Saxon Axis" was created then, to be realized only partly. During the time  
of Kingdom of Poland, the park was redesigned by James Savage, who gave it a landscape character 
(1816–1827). It was then fully open to the citizens. It gained a reputation of a city salon. In 1845 there 
was a spa in the park, charitable fetes and raffles took place, as well as other festivities and games. From 
the War Memorial erected here in 1925 and destroyed in the WW2, only small fragment is still standing 
today – 3 central column arcades. Today, though much reduced and reshaped, Saski Garden and Pilsudski 
Square are extremely important places in the capital and restoration projects are being considered. 

3. Green belts around cities 

Another common form in city centers are the promenades or linear parks. This system had, from 
the first half of the 19th century, become characteristic for European cities in which old medieval city 
walls were being demolished, for example Vienna or Cracow. Even at the time of their establishment 
these belts were already in the inner part of the city. Some visionary designers appeared, such as J.C. 
Loudon,  who  in  1829  proposed for London a series of green belts, half a mile wide, between city zones. 
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Quoting W. Pitt’s words that parks are the green lungs of London, Loudon demanded in "Gardener’s 
Magazine" (No. 5, 1829) that the government takes action to provide a healthy urban environment. 

The situation was different when the green belts were created at the same time as the city was 
being established. That’s what happened in British colonies, such as Adelaide, Australia (1837) or 
Christchurch, New Zealand (1850). Today, these grounds are in the very center of the city. Adelaide, the 
capital of South Australia, was designed by Colonel William Light [2]. The plan of the city is based on 2 
grid sets of wide streets, surrounded by Park Lands (125 hectares). The River Torrens divided the city 
into 2 parts – northern residential and southern commercial. In 1861, the City Council decreed the Park 
Lands open for public recreation, entertainment, and improvement of health conditions, while a section of 
the grounds was reserved for military drills. Around 1880, J.E. Brown redesigned the Park Lands, 
utilizing the latest achievements of the landscape gardening. He shaped landscapes according to a natu-
ralistic style. He paid attention to the appropriate choice of colours and species. He took advantage of the 
abundance of exotic plants; he also showed the native outback. Nowadays the Park Lands surrounding the 
City serve as recreational, sporting and walking areas. They include gardens with a specific educational 
function, such as zoological gardens, botanical gardens, Japanese gardens, horse tracks, golf courses and 
cemeteries. Adelaide Park Lands represent an important group of practical planning solutions, and 
together with the inner city squares they are a form of open space system with a distinctive inner city 
character. The unique character of the Park Lands has been protected by the Park Land Preservations 
Society (est. 1903) and by the current Park Land Management Strategy. 

4. Vest pocket parks and roof gardens 

They are a result of a quest to establish new green areas on a precious and scarce inner city land.  
A vest pocket park is a small park set up on an unused piece of densely build land or a courtyard. The 
most famous vest pocket parks are in New York’s Manhattan, for example Paley Park or Greenacre Park 
(1971), designed by Hideo Sasaki. Paley Park covers a rectangular area of 12,8 × 3,48m. It was created 
on the basis of the design by Zion and Breen Landscape Architects in 1966–1967. It is considered the 
most people friendly urban space created in the 20th century. It delights with its simple layout, still space, 
with the waterfall blocking out the city noise, and with the moveable chairs under the dappled light  
of honey locust trees. 

We see increasing numbers of other unusual projects, such as the public gardens established on 
roofs of parking buildings, terminals, hotels, libraries – they are an ideal, though expensive, solution to 
the lack of inner city space. Some large, modern parks represent technological achievements, such as 
Atlantic Garden (3,42 hectare, F. Brun, M. Pen, 1992–1994), established on the roof of Gare Montparnasse 
railway terminal in Paris. Another one is the Millenium Park in Chicago, open in 2004 (around 
10 hectares). It sits on top of a railway terminal and parking. The park carries a futuristic theme, due to 
objects such as Jay Pritzker Pavillion, a huge concert hall (Frank Gehry design), Cloud Gate (Anish 
Kapor design) – 110 tonne polish steeel sculpture, a multi media Crown Fountain (Jaume Plensa design) 
and Lurie Garden, paying homage to the city’s motto "Urbs in Horto" (Gustafson, Guthrie, Nichol Ltd, 
P. Outlof, R. Israel). A recent Polish example of a roof garden design is a spectacular garden on top of the 
University of Warsaw Library (5000 square meters), created over 1996–2001 by the team of M. Bu-
dzyński, Z. Badowski and I. Bajerska. Hardy, sun and wind resistant trees, ground covers and climbers 
create a unique public space ambience, opening to a view of the city. 

Another unusual project worth admiring is the Parisian linear Promenade Plantee (1988–1996), 
from Place de la Bastille to Bois de Vincennes. This 4,5 km long garden was established on a viaduct –  
a part of an old railway line from Paris to Strasburg. These objects are becoming fashionable and new 
ones are emerging, such as High Line in Manhattan (2,3 km). 



 304 

5. Conclusions 

Several examples of historical and modern objects situated in city centers have been discussed 
here. The modern gardens create a new quality of public spaces and are an important element of cultural 
landscape. Historical gardens evoke the memory of the past, some of them also enjoying a new image and 
revival. They differ in their function, form, size and motto, but they all give residents and tourists a place 
of rest, respite and joy. It is hard to imagine the heart of a city without a garden – no doubt its most 
beautiful feature. 

Endnotes 

1 Other dates suggest 1726 or 1728. 
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