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KONCEPT ZAHRADY

ZÁMECKÁ ZAHRADA

REPREZENTATIVNÍ PROSTOR

DOMINANTA STARÉ LÍPY

OBJEKT ZÁMKU

CIHLOVÉ OPĚRNÉ ZÍDKY

PŘÍJEZD K ZÁMKU

POPÍNAVÁ DŘEVINA

KVETOUCÍ KEŘE

TRAVNATÉ PLOCHY

PĚŠÍ CESTNÍ SÍŤ

SVAH K SILNICI

STROMOVÉ PATRO

KVETOUCÍ PŮDOPOKRYV

Zámecká zahrada je v současné době v dost zanedbaném stavu. Nachází se zde polorozpadlé 

povrchy a konstrukce, z nichž některé už úplně chybí, a neudržovaná a nevzhledná zeleň. 

Prostory pod zámeckou zdí, kde se dříve pěstovaly zemědělské plodiny, jsou zarostlé 

plevelem a nevyužívané. Svah směrem k silnici je držen suchou kamennou zídkou, ze které 

ale už delší dobu odpadávají kameny a bude nutné ji co nevidět zbourat. Přilehlý svah je 

zaplevelený, ale vzhledem k jeho zastínění korunami stromů, netvoří tu ani tento plevel 

souvislý porost. 

Cílem návrhu nebylo navrhnout převratné koncepce, ale reagovat na stávající uspořádání 

prostoru, dát mu řád, jasnost a estetickou kvalitu - tedy vytvořit prostor, který bude s oblibou 

navštěvován lidmi s cílem příjemného strávení volného času. I když žádná zahrada není 

bezúdržbová, návrh se snaží její potřebu v průběhu roku minimalizovat, zohlednit možnosti 

obce, a i přesto celý rok vypadat uspořádaně a upraveně. 

Zámecká zahrada, nebo-li prostory v přímé návaznosti na zámek, jsou navrženy ve smyslu 

reprezentativního charakteru. Prostor je jasně uspořádaný a přehledný stejně jako zeleň, 

která svým výběrem minimalizuje budoucí vznik nevzhledných, někdy až strašidelných, 

křovišť. Esteticky problematické prvky jsou nahrazeny novými nebo případně skryty zelení, 

která zajistí příjemnou proměnlivost prostoru v průběhu celého roku.

U prostor pod zámeckou zdí bylo třeba využít potenciálu místa v centru obce a v návaznosti 

na zámek. V celé obci se pravděpodobně nenajde lepší a přirozenější místo na zřízení 

malého parku. Stěžejním prvkem tohoto parku jsou květinové záhony, pro které byly 

vybrány květiny s působivým efektem v průběhu celého roku, a to včetně zimních období. 

Tyto záhony v brzkých jarních měsících, kdy už všichni nedočkavě vyhlíží příchod jara, 

doplní kvetoucí krokusová louka, která svými barvami v kontrastu se zimní přírodou okouzlí 

každého návštěvníka.

Pozůstatky ovocných stromů v zadní části pozemku pod zámeckou zdí připomínají bývalé 

zemědělské využití prostoru. V návrhu jsem se rozhodla tento prvek podpořit a založit na 

tomto místě ovocný sad. Ovocný sad, kde budou sladké plody postupně dozrávat, čímž 

nepochybně přilákají pozornost nejen malých dětí. 

Území od parku k silnici je třeba po odstranění stávající opěrné zídky stabilizovat mírnějším 

svahováním a opatřit zelení, která zvládne obtížné podmínky svahu v kombinaci se stínem 

stromů a zároveň bude vypadat elegantně po celý rok. Tyto požadavky splňuje půdopokryvný 

barvínek, který stálezelenou plochu navíc v průběhu roku obohatí záplavou fialových kvítků.
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POHLED OD VSUPNÍ BRÁNY NA NÁDVOŘÍ
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POHLED OD ZÁMKU NA NÁDVOŘÍ
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POHLED DO PARKU
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