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POPIS OBJEKTŮ

A PAR -TERRE MAJOR
Hlavní zámecký parter uspořádaný v řádu barokních a klasicistních formálních parterů. Vnitřní plocha 
dílců je oseta travní směsí jemných druhů travin.  Sekána, zavlažována a hnojena bude v intenzivním 
režimu údržby. Lemy dílců parteru jsou zdůrazněny broderií ze zimostrázu, řezem udržované ve výšce 
50cm a šířce 60cm. Pás mezi mlatovou cestou a broderií bude vymezen v úrovni cesty kotvenou ocelovou 
pásovinou a vysypán cihelnou drtí barevnosti cotto. Travnaté plochy dílců budou osazeny 
automatizovanou závlahou. Zimostrázová broderie bude zavlažována pomocí kapénkové závlahy.

B PAR-TERRE MINOR
Čestný dvůr sevřený hlavní budovou a bočními křídly. Provedení povrchů jako silně hutněný mlat s kvalitou 
pro příležitostný pojezd osobními automobily. V křížení os umístěna vodní nádrž jako opakování vodních 
motivů v hlavní ose parku. Vnitřní plocha dílců parteru bude zatravněna travní směsí identické kvality a následné 
péče jako hlavní parter- PARTER MAJOR. Zimostrázové broderie budou zapěstovány do větší výšky i šířky nežli 
zimostrázy v hlavním parteru. Doporučená konstantní výška by měla být 80cm, šířka 60cm. Lem kotevními pásy 
a pruhem cihelné drtě budou identické s motivem v hlavním parteru.

C ROSARIUM MAJOR
Čtyři hlavní záhony rozária budou osázeny licencovanými kultivary záhonových remontantních růží v kombinaci 
se štěpovanými růžemi na kmíncích a výplňovými travinami. Požadavek na druhovou skladbu bude určen 
osazovacím plánem a nebude připouštět náhrady. Odrůdy budou v harmonické barevné škále se zvláštním důrazem 
na rezistenci vůči chorobám růží. Závlaha bude kapénková.

D BOSQUET
Návštěvnický pobytový prostor tvořený dvěma terasami. Venkovní terasou letní kavárny a kombinovanou odpočinkovou 
terasou se středovým parterem a lavičkami, který je součástí velkého návštěvnického okruhu. V dostavěné hospodářské 
budově bude umístěna kavárna a sociální zařízení pro návštěvníky parku zahrnující toalety, zázemí pro matky s kojenci 
a úschovnu zavazadel.
Bosket je zčásti vysázen do upravených sázecích jam v mlatovém povrchu, tehdy je zóna kořenů chráněna pochozími 
kovovými stromovými mřížemi a opatřena závlahovým drénem, a zčásti do zatravněných ploch. Pro výsadbu bude použit 
některých malokorunných kultivarů lip.

E HORTUS AQUATICUS
Přírodní prostor limitovaný plošně a stanovištně dvěma nádržemi. Mikroklimaticky chladnější a vlhčí prostředí bude využito 
jako místo pro neformální odpočinek na trávě. Zde bude situována kolekce nápadných mokřadních druhů rostlin, kosatců, 
stulíků, blatouchů a dalších a ponechány průhledy na barevné lekníny na jezírcích. Celkový charakter bude blízký přírodnímu 
biotopu s akcentem na estetický účin.

F ZAHRADNÍ RESTAURACE, NÁVŠTĚVNICKÉ ZÁZEMÍ
V půdorysu původních hospodářských budov bude rekonstruována stavba elementárního půdorysu s valbovou nebo 
polovalbovou střechou. Stavba bude sloužit jako sezónní restaurace-kavárna a jako zázemí pro všechny návštěvníky 
parku. Zde budou veřejné toalety, vybavení pro matky s malými dětmi a další vybavenost podle definované potřeby.

G ORANŽÉRIE
Stavba v půdorysu původních hospodářských skleníků. Jde o kombinovanou konstrukci zděných částí a frontálního 
prosklení, reflektující principy zámeckých oranžérií. Prostor bude v průběhu návštěvnické sezóny využíván jako galerie 
současného umění spojená s čajovnou a mimo sezónu bude prostor sloužit pro zazimování subtropických rostlin v 
mobilních nádobách, v létě rozmístěných v hlavním parteru.

H PETANQUE
V řazení cílových motivů malého návštěvnického okruhu je zařazeno pískové hřiště na pétanque. Vybavení pro hru
 bude hráčům k dispozici v návštěvnickém centru, které je v blízkosti. Rozměr terasy kopíruje základy původních 
hospodářských staveb či hranice pozemků vymezujících hospodářskou část historických majetků. Dochované základy 
zdí budou zpevněny a použity jako opěrná zídka na kompenzaci výškových rozdílů okolních luk.

I PARKOVIŠTĚ
Parkoviště pro 46 osobních automobilů a 4 stání pro invalidy je integrováno do stylizovaného parteru s alejí po obvodu 
a centrální osou s chodníkem pro chodce chráněným tvarovaným keřovým plůtkem a opakovaným motivem aleje. 
Prodloužením osy je hlavní pěšina dalšího z návštěvnických motivů - tajné zahrady se štěpnicí. Povrch parkoviště bude 
dlážděn štípanou žulovou, křemencovou nebo porfyrovou kostkou, ukládanou do jemné kamenné drti. V tomto 
provedení bude povrch kompletně zasakovat všechny srážky a nebude mít negativní vliv na bilanci vody v půdě přilehlých ploch.

J GIARDINO SEGRETO
Struktura bludiště s „tajnou zahradou“ ve středu je systémem mlatových hlavních a travnatých vedlejších cest. 
Prostorové členění je vytvořeno zapěstovanou habrovou stěnou, řezem udržovanou v konstantní výšce 4m a šířce 1m. 
Bludiště současně obsahuje motiv štěpnice z ovocných stromů, které díky ochraně před větry budou v dobré kondici. 
Umístění stěpnice do kontextu vysokých habrových stěn je současně historickou reminiscencí a obsahuje stylizovaný motiv labyrintu.

K ROSARIUM MINOR
Cílový motiv v labyrintu je malé rozárium vytvořené výhradně ze sortimentu silně vonných kultivarů růží. V ochraně vysokých 
habrových stěn výrazně vonící růže kondenzují svou vůni, kterou nerozvane vítr a vznikne zde vjemově silný zklidněný prostor 
aromatické zahrady. V tomto smyslu malé rozárium naplní i tradiční spirituální poslání, které měly labyrinty splňovat.

L ALEJ Z KAŠTANOVNÍKU JEDLÉHO
Přímé osové cesty z labyrintu budou udržovány pouze sekáním lučního porostu v intenzivnějším režimu, nežli okolní plochy. 
Tím vzniknou během jediného vegetačního období přesně definované zatravněné cesty, které budou jednostranně lemovány 
alejí z kaštanovníku jedlého. Tento výběr druhu  má ve volném prostoru už krajinné měřítko ale zároveň svou užitkovostí přenáší 
do krajiny motiv  ovocných užitkových stromů z ovocné štěpnice.
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