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Úvod 

Záměr vytvořit tuto publikaci vznikl při přípravě exkurzí pro studenty Fakulty životního 
prostředí v Ústí nad Labem s cílem vytvořit ucelenou vzdělávací příručku a pracovní 
pomůcku. Monografie je inspirována především dvěmi publikacemi od Karla Hiekeho z roku 
1984. V první své práci uvádí jednoduchý popis parkových úprav a zmiňuje dřeviny 
významné svým vzrůstem nebo stářím u historických zámeckých objektů s větší zahradní či 
parkovou úpravou (Hieke 1984a). Druhá zmiňovaná práce autora přináší seznam nalezených 
dřevin v krajích Československé socialistické republiky (Hieke 1984b). Do území bývalého 
Severočeského kraje komentuje dřeviny k 95 historickým objektům, které jsou popsány 
níže. Při zpracování objektů bylo zjištěno, že Hieke (1984b) do práce zahrnul dva objekty 
z kraje středočeského; zámek Kolešovice a lovecký zámeček Svatý Hubert.  Tyto dva objekty 
do předkládané publikace nebyly zahrnuty. Pro doplnění jsou zde také uvedeny klášterní 
zahrady v Oseku, které lze považovat za jedny z nejvýznamnější historických zahrad 
v Ústeckém kraji. 

Hieke (1984a,b) nepopsal ve svých publikacích zcela všechny památky vzhledem k rozsahu 
tématu. Jejich zpracování je velmi časově náročné, do budoucna se však chystá také jejich 
zpracování v podobném duchu, jako je zpracována tato publikace. Vybrané historické 
objekty byly dříve významné především svou rozlohou, velkolepostí či významem ve 
společenském životě. Ty významnější pak s ohledem na jejich historii. Objekty jsou zde 
řazeny abecedně. 

Je zde snaha přiblížit komplexněji historii vybraných objektů v návaznosti na vývoj severních 
Čech a zahradního umění. Je nutné si uvědomit, že jednotlivé parkové a zahradní úpravy by 
nevznikly bez výstavby samotných zámků či panských sídel a historie parku či zahrady 
bezprostředně navazuje na vývoj stavebních a zahradních směrů. K jednotlivým sídlům je 
uvedena historie, změny majitelů, hospodářských poměrů a důležité události v jejich vývoji. 
Podle významnosti a movitosti majitelů se pak odvíjela také historie jejich sídel, panství a 
jejich bezprostředního okolí. Údaje byly čerpány především ze Sedláčka (1923) a Anděla et 
al. (1984). Pro popis vzniku, podoby a vývoje parku či zahrady byly použity především práce 
Huška (1983), Hiekeho (1984a) a Pacákové-Hošťálkové et al. (2004). Dále byly využity 
internetové mapové portály Českého územního zeměměřičského katastru (ČÚZK) a 
Ministerstva obrany České republiky (MO ČR). Mapové podklady, především mapy 
stabilního katastru jsou velmi podrobně zpracovány a velmi věrně přibližují půdorys objektů 
v době jejich tvorby. Pro snadnější čitelnost mapových údajů jsou v příloze č. 1 uvedeny 
vysvětlivky ke stabilnímu katastru. 

K jednotlivým památkám je také uveden výčet dřevin, jejich nomenklatura byla upravena 
podle Kubáta (2002). 

Jak již bylo řečeno výše, zájmové území zmapované v 80. letech 20. stol. (Hieke 1984b) a 
nově pak v roce 2013 v rámci zde předkládané publikace je vymezeno hranicemi bývalého 
Severočeského kraje. Kraj byl podle zákona č. 36/1960 Sb. tvořen okresy: Česká Lípa, Děčín, 
Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 
Hlavním krajským městem bylo Ústí nad Labem. Dnes se zde nachází dva správní celky; 
Ústecký a Liberecký kraj.  
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V textu je zde rovněž připomenuta dřívější prosperita severních Čech, která umožnila rozvoj 
panských a církevních sídel. Jednou z prvních publikací, ze které je mnoha autory čerpána 
historie památek, sepsal německý autor Herber počátkem 19. stol. a do češtiny byla 
přeložena a znovu vydána v roce 2006. Herber (2006) severní Čechy obdivoval a přímo o 
nich říká: „Severní Čechy by mnohý badatel označil za ráj kastellologie, neboť na tomto 
území se nalézá několik set panských sídel nejrůznějších typů a stáří.“ Ve své práci jich uvádí 
586 na celém území Čech a z toho 133 hradů, zámků a tvrzí v dnešním Ústeckém a 
Libereckém kraji. O památky zahradního umění se zajímala řada odborníků. V severních 
Čechách jim největší pozornost věnoval Hušek, který na odborném semináři (2003) uvádí 
stav k 31. 12. 2002, s tím, že počet historických zahradních úprav u šlechtických sídel 
zámeckého a hradního charakteru v bývalém Severočeském kraji dosahuje 126 objektů. 

V úvodní části této je níže vylíčen nástin historických zahradních slohů, které byly použity při 
tvorbě zahradních a krajinných úprav v zájmovém území. Jednotlivé znaky všeobecně 
chápaných stylů se u mnoha objektů zachovaly.  

V roce 2013 byly prověřovány úpravy v okolí sídel různého charakteru od loveckých 
zámečků, vesnických a městských zámků až po hrady. U všech existovaly v minulosti menší 
či větší zahradní nebo parkové úpravy. Sloužily jako rozšíření užitného a obytného prostoru 
jejich obyvatel. Velkolepost a provedení těchto úprav byla dána jejich funkcí, dobou a 
movitostí majitele a znaky jednotlivých stylů se zde značně prolínají.  
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Přehled vybraných zahradních slohů 

V této kapitole je čerpáno z děl autorů Dokoupil (1957), Jellicoe & Jellicoe (1995) a Dvořáček 
(2008). 

Historie zahradního umění se datuje k prvním počátkům zemědělství, ale popis celé historie 
není předmětem této kapitoly. Pozornost je věnována popisu slohů (stylů), které byly 
uplatňovány při tvorbě zahradních a parkových úprav v severních Čechách. Jedná se o sloh 
renesanční, barokní, klasicistní a přírodně krajinářský. Jednotlivá období zahradního umění 
mají své kořeny v dávné minulosti a do značné míry se neustále opakují v různých 
podobách. Počátky velkolepého zahradního umění vychází z umění Přední Asie a 
severovýchodu Afriky, kde se první zahradní úpravy prováděly ve 3. tisíciletí př. n. l. v Egyptě 
a v Mezopotámii. Nejstarší vyobrazení a konkrétní zprávy o zahradách se objevují již v 1. 
tisíciletí př. n. l. Z původních užitných zahrad se postupně rozvinuly zahrady okrasné. 
Stoupala obliba pěstování květin v zahradách; a to již 600 let př. n. l. v Persii. Součástí 
prvních zahrad byly terasy, atria s loubím a zavlažovací systémy, takový styl byl později 
označován jako peristyl1. Podoba peristylu byla uplatňována také v klášterních zahradách - 
tzv. rajský dvůr; využívá se dodnes při tvorbě vnitřních atrií nebo zavřených zahrad. Ze 
starověku je nezbytné připomenout visuté zahrady královny Semiramis, neboť se jedná o 
jeden ze sedmi divů světa. Zahrady založil král Nabukadnesar II. (604–562 př. n. l.) pro svou 
ženu. Styl visutých zahrad byl také využíván v zahradách indických, egyptských a řeckých. Ze 
starověkých zahrad to byly především antické, které ovlivnily celkový vývoj evropských 
zahrad od středověku až po současnost. Tvorbu zahradního umění ve středověku ovlivnilo z 
počátku především křesťanství. Jeho hlavními znaky byly skromnost, cudnost a pokora. 
Zahrady vznikaly hlavně v okolí vladařských paláců, hradů a uvnitř klášterních objektů a 
měly převážně užitný charakter. Sloužily pro kuchyňské a také lékařské potřeby. Nacházely 
se zde ovocné stromy, léčivé byliny a pro potěchu oka také často růžové keře. Růže mohla 
sloužit i k lékařským účelům. Příznačné pro kláštery byl již zmíněný rajský dvůr obklopen 
klášterními budovami (atrium). Výsadby měly pravidelný charakter a uprostřed dominoval 
prvek symbolizující vznik života (pramen, studna, „strom života“). V rajském dvoře byly 
pěstovány především léčivé byliny pro účely klášterních špitálů. Hrady mívaly také užitné 
zahrady, které však nevytvářely podobu rajského dvora, postrádaly symbolický a 
náboženský význam. S příchodem renesance a upouštěním od upjatého skromného života, 
začaly zahrady získávat stále více reprezentativní a rekreační význam. Největšího rozmachu 
dosáhly zahrady v období renesance, baroka a klasicismu. Vyznačují se velkolepostí, 
náročností na provedení a také na údržbu (striktní symetrii, práci s otevřeným a uzavřeným 
prostorem, používáním organických tvarů, pestrých barev květů, exotických teplomilných 
druhů rostlin apod.). Organické tvary prodělaly značný vývoj v době renesance od 
jednoduchých geometrických tvarů až po baroko a klasicismus, kdy tvary stříhaných plůtků a 
cest byly složité, ale velmi dekorativní jako výšivka (broderie2). V pozdním klasicismu se od 
těchto výstřelků ustupuje a nastává období romantismu. Snahou je přiblížit se k přírodě 
a přirozenému uspořádání zeleně. V tomto duchu byly koncipovány první přírodně 

                                                                 
1
 Peristyl – je „vnitřní zahrada“, uzavřený vnitřní prostor v podobě atria, čtvercového či obdélníkového 

charakteru, obklopený krytým sloupořadím.  
2
 Broderie – v zásadě se jedná o záhonovou výšivku. Je zde střihaný živý plot z buxusu či jiné dřeviny a 

uvnitř organický tvarů (spirály, kruhy, vlnovky) se nacházely pestré symetrické výsadby z letniček.  



 
10 

krajinářské parky a zahrady v Anglii, kde se projevil vliv klasicistních francouzských a 
holandských zahrad. Později s nástupem romantismu a s rozvojem obchodní sítě ve 
východní Asii se začal projevovat vliv čínského a japonského zahradního umění. V té době se 
zformovala podoba přírodně krajinářských parků. 

Renesance přinesla sebou nový postoj k životu, což se promítlo nejen v umění a 
architektuře, ale také v tvorbě nových velkolepých zahrad a parků. Narůstající myšlenkové a 
ideové změny vedly k tomu, že se ze zahradních úprav vytrácela zbožnost, cudnost a 
skromnost. Nově vytvářené zahrady nesly znaky velkoleposti, uvolněnosti a radosti ze 
života. V této době se začala objevovat první díla o zahradách, například od architekta 
Leona Battisty Albertiho, který psal o estetických zásadách zahrad a vycházel z Vitruvia, 
Plinia staršího a Plinia mladšího. Jako jeden z prvních popsal, co je zahrada, jak by měla 
vypadat a vysvětlil též její účel. Alberti popisoval velmi barvitě, co by návštěvník zahrady 
měl vidět a co potěší lidské oko a duši.  

Každá země měla svůj způsob ztvárnění zahradních úprav. Italská renesanční zahrada 
ztvárnila nový a neotřelý styl, který vznikl na konci 15. stol. u římských a florentských vil. 
Itálie se vyznačuje kopcovitou krajinou s proměnlivým reliéfem. Nový styl navazuje na 
antické tradice (nerovný terén, šachovnicová záhonová skladba), trojdílné dispozice 
(květinová část u obydlí, libosad s cestami, alejemi, špalíry, pergolami, perspektivní 
průhledy a boskety3). Hlavními dřevinami zde byly cypřiš, myrta, tamaryšek, pinie a travnaté 
plochy se objevují jen v nepatrném zastoupení. Zahrady mají terasový charakter, využívají 
architektonických prvků (terasy, rampy, schodiště, balustrády, plastiky) a vodních 
mechanismů (fontány, kaskády). Zahrada je chápána jako přechod mezi obydleným 
prostorem a volnou krajinou. Pomocí alejí z cypřišů a pinií byly dotvářeny dlouhé průhledy, 
které propojily zahradu s okolní krajinou. Díky reliéfu zde byl prostor pro vodu v dynamické 
formě, projevující se stavbou kanálů, vodopádů a pramenů. Zahrada byla doplňována 
drobnými stavbami v návaznosti na vilu či palác. Hlavní osa vycházela ze sala terrena4 od 
hlavního sídla (belvederu či kasina) a pokračovala arkádovým schodištěm. Zahradní prostor 
byl symetricky členěn na pravidelný parter5 a boskety se střihaným labyrintem, zahradním 
divadlem, kašnou atd. Zahrada byla doplněná ozdobnými zdmi s nikami, skulpturami, 
plastikami, vodotrysky, kašnami, bazénky a grottami6. Často se zde objevovala ozdobná 
promenáda7. V době romantického směru byly v bosketech utvářeny antické ruiny. Součástí 

                                                                 
3
Bosket – pravidelně uspořádaná zeleň ve formě střihaných živých plotů či stěn, účelem bylo utvořit 

samostatný, oddělený prostor pro pocit intimity. Uvnitř se nacházely fontánky, bludiště, plastiky apod. 
4
 Sala terrena – vstupní hala do zahrady, na terasu, arkádové schodiště. Hala má podobu umělé 

jeskyně zdobené různými plastikami, mozaikou, pramenem vody apod. 
5
 Parter – nízký, plošně upravený prostor se střihaným plůtkem z buxusu, fontánou, květinami, nízkým 

trávníkem, většinou před zahradním průčelím zámku. Jednalo se o vstupní reprezentativní prostor do 
zahrady, nebo tzv. čestný dvůr, který byl vstupním prostorem do hlavní haly zámku a tvořil 
samostatnou část,oddělenou od hlavní části zahrady. 
6
 Grotta – umělá jeskyně vytvořená přímo v sídle nebo v samotné zahradě. U pravidelných zahrad bývá 

umístěna na začátku pohledové osy vedoucí přes nízkou parterovou úpravu. Často je vyzdobena 
malbou, skulpturami a dekorativní výzdobou. 
7
 Promenáda – ozdobné loubí, které často má funkci rozdělení plochy zahrady. V loubí jsou opět 

umístěné niky s plastikami, prameny apod. 
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italských renesančních zahrad také často bývalo giardinetto (giardino segreto 8 ) 
s pravidelným uspořádáním záhonů a bosketů se sochami. Centrum zahrady, tedy hlavní osa 
vycházející ze sídla, bylo řešeno pravidelným parterem, v jehož středu se nacházela fontána, 
kašna, nebo bazén s vodotryskem.  

Pro názornost je uvedeno několik příkladů takových zahradních skvostů: Vila di Medici a 
palác Pitti se zahradou nazývanou Giardino Boboli ve Florencii, Vila d´Este v italském Tivoli a 
Villa Lante nedaleko Říma. Důkladný popis těchto zahrad společně s fotografiemi je možné 
nalézt na webových stránkách BOTANY.CZ (2013). 

První Villa Medici di Castello byla navržena roku 1538 současně se zahradou. Na konci 18. 
stol. byla přebudována velkovévodou Pietrem Leopoldem v klasicistním duchu. I přesto si 
zachovala typický charakter italské renesanční zahrady. Hlavní osa zahrady vychází z obytné 
vily prostého venkovského charakteru a rozkládá se na několika úrovních. První část je 
řešena pravidelnými záhony s květinami ohraničenými střihanými zimostrázovými plůtky, 
kde je hlavním prvkem velká parterová zahrada s Heraklovou fontánou. Horní část zahrady 
je zakončena zdí s umělou grottou, vyzdobenou mušlemi. Okolo grotty býval bosket 
z cypřišů. Přestavbou bylo zničeno mnoho prvků, především neveřejné zahrady s bylinami a 
exotickými rostlinami. 

Další zahradou je Giardino Boboli, která se rozkládá za palácem Pitti ve Florencii a datuje se 
k roku 1549. Návrh na zahradní úpravu zpracoval architekt a sochař Niccoló Pericoli. 
Zahrada však nebyla celá koncipována pouze podle jeho předlohy a vyvíjela se dlouho. Dnes 
má renesanční i barokní charakter. Patří mezi nejzachovalejší. Má terasy se stovkou fontán, 
kaskád, vodních řetězců, grotty a vyhlídky. Barokní fontána od Gian Lorenza Berniniho je 
dnes chráněná památka UNESCO. 

Barokní italské zahrady jsou více okázalé nežli renesanční. Jednotlivé použité prvky jsou 
stejné jako u zahrady renesanční, ale charakter výsadeb je více ornamentální a pestřejší. 
Byly využívány exotičtější druhy a více mobilní zeleně, která byla přezimována v oranžériích. 
Typickým příkladem takovéto zahrady je Isola Bella. Jde o komplex terasových zahrad u 
boromejského paláce na ostrově uprostřed jezera Lago Maggiore, kde se dochovaly 
nádherné vyhlídky do okolní krajiny přes jezero. Hlavními prvky jsou vodní divadlo, 
oranžérie, balustrády, sochy obklopené exotickou zelení upravené do formálního a zcela 
symetrického rámce. 

Francouzské zahrady se začaly rozvíjet především v období baroka. Zahrada je koncipována 
v návaznosti na krajinu, která má odlišný charakter nežli krajina italská. Mírně zvlněný a 
přehledný reliéf umožňuje práci s otevřeným prostorem. Jsou používány rozlehlé vodní 
plochy klidného charakteru, jako zrcadla pro oblohu (široké kanály a bazény). Uplatňuje se 
zde symetrický systém cest, alejí a stříhaných živých stěn. Vládne zde přísná geometrie, 
která se promítá ve tvarování zeleně od solitér až po malé ornamentální nízké plůtky 
v parteru (brodérie). Nejvýznamnějším zahradním architektem Francie je André le Nôtre. 
Jeho prvním návrh, kterým zahájil svou kariéru, byly zahrady ve Vaux-le-Vicomte. Ovšem 
mezi nejznámější dílo patří zahrady u zámku ve Versailles. O Versailles byl natočen zajímavý 

                                                                 
8
 Giardino segreto - intimní, soukromá, jindy také nazývána tajná část zahrady, oddělená zdí, živou 

stěnou. Jde o menší samostatnou zahradu s vlastní symetrickou kompozicí. Vždy se v ní nachází 
romantické a vodní prvky.  
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dokument, ve kterém lze shlédnout vrcholnou podobu klasicistních francouzských zahrad9. 
Le Nôtre měl řadu následovníků a jeho styl se rozšířil po celé Evropě. Pracoval především 
s otevřeným prostorem, kterým zdůraznil perspektivu. Dále uplatnil symetrické členění, 
partery s broderiemi, stříhané živé stěny, ploty, velkolepé vodní prvky (fontány, bazény, 
kanály, vodotrysky se sochami). 

Přírodně krajinářský styl vznikl v Anglii v době pozdního klasicismu, kdy byly 
v mnohonásobně menším rozměru napodobovány klasicistní francouzské a belgické 
zahrady. Rozvoj velkorysých klasicistních francouzských zahrad ztěžovalo odlišné klima, 
terén, způsob zemědělské obživy a životní styl obyvatel. Například časté mlhy a srážky 
neumožňovaly dlouhé pohledy a průhledy do krajiny. Pastvou formovaná krajina ostře 
kontrastovala s klasicistním stylem. Později zde získal převahu vliv japonské kultury a idea 
mít v zahradě vlastní krajinu. Kompoziční prvky se velice liší od předchozích stylů. Zde byly 
položeny základy romantismu v zahradě (nepravidelný přirozený tvar vodní plochy, rozlehlé 
trávníkové plochy, se skupinkami stromů a keřů). Do krajiny byly umisťovány salety10 
v podobě exotických antických staveb a staveb z východní a jihovýchodní Asie. Anglické 
přírodně krajinářské parky daly základ nové éry práce se zelení. Právě principy přírodně 
krajinářského parku se dnes uplatňují nejvíce (poměr mezi trávníkem, keřovým a 
stromovým patrem, intimita uzavřených partií). Jde o přírodě blízký styl, který přináší i 
menší náklady na údržbu zahrady. 

Současná podoba zahrad a parků vznikala od jejich založení až po současnost a stejně tak 
jako sídla. Nachází se v nich prvky z různých historických období, které vytváří z pohledu 
historika velmi pestrý a vrstevnatý celek. Právem jim tedy náleží označení památky 
zahradního umění11.  

                                                                 
9
 www.ceskatelevize.cz/porady/10353473144-panstvi- 

10
 Salet – romantická miniaturní stavba v krajině, která sloužila pro zábavu a obdiv a je součástí větší 

zahradní či parkové úpravy. Salety můžeme nalézt například v Lednicko-valtickém areálu nebo 
v Čechách u zámku Krásný Dvůr 
11

 Památky zahradního umění – zahrnují umělecká díla (kulturní dědictví) specifického druhu, utvářená 
většinou do podoby historické zahrady, parku, sadu či jiné formy, např. hřbitova, historické sadovnické 
a krajinářské úpravy (Hušek 2003) 
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Historické zahrady a parky severních Čech 

V bývalém Severočeském kraji je možné najít úctyhodný počet větších či menších zámků, 
zámečků, klášterů, přestavěných hradů a tvrzí. Některé ze zámků vznikly z dřívějších tvrzí. 
Jak již bylo uvedeno, na vybrané objekty navazují menší i větší sadové úpravy, které tvoří 
s vlastní budovou organický celek. Zakladatelé těchto historických zahradních či krajinných 
úprav prokazovali své bohatství, okázalost, cit a vztah k přírodním vědám. Některé úpravy 
mají estetický význam a jiné nabývají také sbírkový charakter. Často i menší úpravy jsou 
významné svými dendrologicky zajímavými druhy. Mnohé z těchto druhů mohou být dnes 
využitelné pro zahradnické a školkařské účely (vzácnější a ojedinělé druhy dřevin či trvalek 
s širší ekologickou valencí). Významnější mohou být zvláště dřeviny, které přežívají již 
desítky let bez ztráty vitality. Zahradní i lesní školkařské firmy mohou získat cenné osivo, 
případně také materiál pro vegetativní množení a pro výpěstky vzácnějších, tedy 
nedostatkových druhů a jejich forem, variet či kultivarů. Velkou hodnotu mají tyto dřeviny 
především při rekonstrukci sadových a krajinářských úprav historických objektů. Často se 
dnes využívá možnosti přeroubování starých památných stromů. Z roubovance vzniká 
hodnotný jedinec se shodným genetickým základem, jako má matečná dřevina (Hieke 
1984b). Na formování dále zmiňovaných zahradních a parkových úprav se podílel především 
historický vývoj oblasti severních Čech, proto nelze tuto kapitolu vynechat. 

Hušek (2003) uvádí, že v současném Ústeckém a Liberckém kraji je dochováno poměrně 
velké množství památek zahradního umění. Tyto památky byly a jsou často zapomínány. 
Negativně se na nich odrazilo hned několik faktorů: 

• znehodnocování a cílená likvidace památek z důvodu těžby uhlí, 

• zanedbání údržby, neboť památky tohoto typu mají velmi pomíjivý charakter a 
snadno podléhají změnám (díky přirozeným přírodním pochodům–zarůstání 
nálety, stárnutí dřevin), 

• zelené plochy v té době byly málo doceňovány a často i dnes podléhají „vyšším 
veřejným zájmům“ a dochází k jejich likvidaci pro stavební účely, 

• nedostatek financí na jejich údržbu a nedostatečná ochrana z hlediska legislativy. 

Hušek (2003) dále uvádí, že v zájmu zkvalitnění celkové ochrany památkového fondu a jeho 
evidence byl zpracován výběr památek zahradního umění k podání návrhu na prohlášení za 
kulturní památku (2002). Seznam obsahoval 73 položek. Samostatnou skupinu pak tvoří 
několik objektů, jako jsou např. městské parky a sady (Litvínov, Frýdlant, Krásné Březno, 
Šluknov, Mimoň, Děčín, Benešov nad Ploučnicí). 
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Historie osídlení 

Anděl et al. (1984) popisuje velmi detailně vývoj postupného osídlení severních Čech. Právě 
přírodní podmínky této velmi členité a pestré krajiny vytvořily vhodné prostředí pro osídlení 
různých etnických skupin. V oblasti severních Čech se nacházejí nejstarší slovanská hradiště. 
Významnou roli v dějinách osídlení zde hrály Západní Sudety (pásmo Jizerských hor, Lužické 
vrchoviny, Ještědského pohoří až ke Krkonoším přes Lomnicko-jilemnickou a Trutnovskou 
pahorkatinu). V severních Čechách je rozsáhlá vodní síť, která sloužila k dopravě a to 
především Ohře a Labe. K cestní síti dále patřily Bílina, Jizera, Ploučnice a Kamenice.  

Nejvíce slovanských osad bylo nalezeno v úrodném Polabí, dolním Pojizeří a Poohří a 
nejméně směrem k pohraničním horám.  

Významnými místy v období raného feudalismu (10–12. stol.) bývala knížecí hradiště Děčín, 
Litoměřice, Žatec a knížecí centra Bílina, Most a celní osady Ústí nad Labem a Chlumec. Na 
osídlování severních Čech ve 12. stol. se podílelo zakládání klášterů a to především řádů 
benediktinů v Postoloprtech (v letech 1119–1122) a v Teplicích (v letech 1160–1167), 
premonstrátů v Doksanech (v letech 1144–1145), cisterciáků (v Hradišti nad Jizerou a v 
letech 1198 v Oseku u Duchova–klášter přenesen z Mašťova) a johanistické komendy 
v Kadani (1186). Samotná katolická kapitula vznikla dříve roku 1045 v Litoměřicích. 
S osídlením souvisí rozvoj cestní sítě. Stezky vedly paprsčitě ze sousedního Německa do 
vnitrozemí Čech. Jejich vznik podmínila především potřeba obchodního styku (dovoz soli, 
vývoz potravin, cínu, rudy a stříbra). Přístup do země vedl přes střežené zemské brány. 
V 10.–12. stol. byly za hlavní komunikace procházející severními Čechami považovány stezka 
v údolí Ohře (z německé Falce) a cesta přes Plavno do Kraslického průsmyku. Obě cesty 
vedly do Žatecké a Rakovnické kotliny ve dvou směrech. Jedna vedla přes Loket, Žlutice a 
Hostivice do Prahy. Druhá pak od Kraslic, podél Ohře do Kadaně, přes Pětipsy, Kounov a 
Strašecí. U Kadaně byla tato hlavní stezka chráněna mnoha hradišti. Odbočka této cestní 
sítě vedla z Postoloprt. Připojovala se u Strážnice a vedla přes Most, Kopisty a přes Děčínské 
mezihoří do Míšně.  

Další zemská cesta, zvaná Chlumecká, vedla z Prahy přes Budyni, Lovosice, Ústí nad Labem, 
Chlumec a Nakléřovský průsmyk do Míšně. Významnou vodní cestu po Labi přes Litoměřice 
a Ústí nad Labem chránily hrady Střekov, Vrabinec a Děčín. 

V oblasti Frýdlantského výběžku vedla stezka zvaná Česká přes Schmitz (pozdější Česká 
Kamenice) k České Lípě. Nebyla to však jediná spojnice Čech s Lužicí. Obchodních stezek 
přibývalo společně s upevněním politických a obchodních svazků s Horní Lužicí. Značný 
význam měly cesty z Prahy na sever k Liběchovu, Dubé, České Lípě a další. Vedly přes 
Tolštejn k Rumburku, Šluknovu a Budyšínu. Vedly z České Lípy severovýchodním směrem 
přes dnešní Cvikov pod hradem Milštejnem a přes Lužické hory k Žitavě. Žitava ještě 
v polovině 13. stol. bývala součástí Českého království a bývala důležitou křižovatkou 
obchodních cest z Čech do Lužice. Sem směřovala z Prahy přes Bezděz, Mimoň, Jablonné, 
Falkenberk a Karlsfried. Za zmínku stojí také důležitá obchodní stezka ze 14. stol. z Žitavy do 
Frýdlantu a dále na Chrastavu, Liberec a Mladou Boleslav. V době vrcholného feudalismu 
vzniklo také mnoho menších obchodních spojnic, které fungují dodnes. Tyto stezky hrály 
významnou roli v rozložení ekonomického a politického uspořádání severních Čech a na 
mocenský vliv několika šlechtických rodů. Jednalo se o rody, které sehrály významnou úlohu 
v dějinách celého Českého království. S rozvojem obchodu v severních Čechách od 12. stol. 
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se zdejší šlechta často těšila panovnické přízni. Ke konci 12. stol. šlo o pány z Hrabišiců, 
z nichž později vzešli páni z Oseka (Riesenburka, Rýzmburka). Ve znaku měl tento rod hrábě. 
Za své državy v Horní Lužici, na Šluknovsku a Českolipsku králi vděčili Ronovci (potomci 
Lichtenburků, Berků z Dubé a Lipé. Rod měl ve znaku zkřížené ostrve12), dále páni 
z Markvartic (ve znaku měli lva) a jejich rodová větev byla z Lemberka, Zvířetic, Michalovic, 
Vartenberka i Valdštejna. Dále se jednalo o rod Buziců (ve znaku měli sviní hlavu), z nich pak 
vzešla větev pánů z Házmburka, Kouniců (ve znaku měli lekno13). Pod vlivem událostí 
raného feudalismu se panovníkovy državy rozdělily ve prospěch zmíněných rodů a mimo 
jiné i církve.  

V průběhu 13. stol. trend rozpadu panovnických držeb pokračoval i přes snahu krále 
Přemysla Otakara II. upevnit vlastní postavení. Dokladují to záznamy o příchodu nových 
rodů: Biberštejni na Frýdlant, Doníni na Grabštejn. Za vlády Václava II. významný královský 
hrad Bezděz propadl do zástavy pánům z Dubé. V průběhu stol. se původně královské držby 
přesouvaly již jen mezi šlechtou a církví. Církevní pozemky se v tomto stol. výrazně rozrostly 
a působily zde různé řády např. dominikáni v Turnově a Jablonném, johanité v 
Českém Dubu, augustiniáni v Bělé pod Bezdězem (r. 1340), řád německých rytířů 
v Chomutově (kolem r. 1264). Rozrostly se také statky samotného arcibiskupství s centrem 
v Roudnici nad Labem a další. 

Ve 14. stol. byla oslabena moc církve, šlechta si přerozdělila její majetek společně 
s královskými městy. Na svých pozemcích rozvíjela především hospodářskou činnost a 
využívala dosud neobdělávané půdy ve velkém rozsahu. Přicházeli sem noví osadníci 
(zemědělci a řemeslníci) nejen z Čech, ale také z Německa. Vysoká šlechta u královského 
dvora vlastnila v severních Čechách rozsáhlé pozemky. Rod Berků z Dubé vlastnil pozemky 
na Rumbursku, Českolipsku, Vamberkové na Děčínsku, Mimoňsku a Sobotecku, 
Valdštejnové na Českokamenicku, Michalovicové na Boleslavsku, Biberštajnové na 
Frýdlantsku a Liberecku. Páni z Bergova vlastnili Bílinsko a Trosky, páni z Riesenburka Osek, 
páni z Rumburku povodí Ohře u Klášterce a páni z Házmburka dolní Ohři. 

U mnoha tvrzí a zámků dokládají písemné prameny časté střídání vlastníků. Zcela přesné 
záznamy o držbě pozemků v severních Čechách nejsou známy. Významné šlechtické rody 
vlastnily i více tvrzí najednou–např. Berkové z Dubé a Lipé (Tolštejn, Milštejn, Sloup, 
Jestřebí, Frýdlant, Ronov, Falkenštejn, Kamenici, Starý Berštejn, Housku, Dubou). Jednotlivé 
hrady kryly především přístupové cesty od západu např. Žeberk, Osek, Chlumec, Blansko, 
Děčín, Kamenice, Lemberk, Vamberk, Hasištejn, Falkenberk,, Nový Rumburk, Kadaň, Skalka, 
Klapý, Košťálov, Oparno, Budyně, Litoměřice, Ostrý atd.  

Po rozdělení majetku mezi šlechtu a církev se panovníkova moc mohla opírat jen o 
královská města, jako byl Žatec (1265), Ústí nad Labem (povýšeno na město za Přemysla 
Otakara II), Most (r. 1257), Louny (r. 1253), Kadaň (r. 1259). Oporou pro církev pak byly 
zmíněné kláštery a komendy. K nim ve 13. stol. ještě přibyly například: dominikáni 
v Turnově a Jablonném, johanité v Českém Dubu, augustiniáni v Bělé pod Bezdězem (r. 
1340), řád německých rytířů v Chomutově (kolem r. 1264), statky pražského arcibiskupství 
s centrem v Roudnici nad Labem, litoměřická kapitula aj.  

                                                                 
12

 Ostrve – jedná se o starý výraz pro osekané větve ve středověku používané jako primitivní žebřík 
13

 Lekno – jinak také leknín 
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Vysokou šlechtu té doby představovaly stále stejné rody, viz výše. Drobná šlechta počtem 
převyšovala vysokou kastu, ovšem její pozemky nebyly ani zdaleka tak rozsáhlé a její pozice 
ve vedení státu byla bezvýznamná. Ve 14. stol. docházelo pod vlivem dědičného práva 
k dalšímu dělení jejich pozemků. V současném Libereckém kraji vlastnila výšší šlechta 
pozemky větší, než v kraji Ústeckém (Vartenberkové, Berkové z Dubé a Lipé apod). 
Pozemkový podíl byl také vyšší v oblasti Polabí a Poohří.  

Toto období bylo tedy ve znamení šlechtických sídel a změn pozemkové držby (13. a 14. 
stol.). Právě tehdy v severních Čechách vzniklo 80 % hradů a 71 % tvrzí. Některé z těchto 
objektů byly později přestavěny na zámky. Na církevní půdě vznikaly tvrze jen ojediněle. 
Některé hrady byly zakládány jako řádové komendy (Chomutov, Český Dub a další). 

Za vlády Karla IV. (v letech 1348–1378) doznívala v první polovině 14. stol. kolonizace, která 
působila příznivě na rozvoj zemědělské i řemeslné výroby. Prosadil emfyteutické právo14 a 
prosazovala se peněžní směna. Renta podněcovala výrobu. Týkala se zejména zemědělské 
produkce (obilnářství, vinařství, chmelařství i ovocnářství a také rybníkářství). Řemeslná 
výroba, která nesouvisela se zemědělstvím (truhlářství, ševcovství, výroba keramiky, 
proutkařství, kovotepectví) se postupně přesouvala do měst. Řemesla byla kontrolována 
cechy15. V českých městech byl provozován pouze obchod za místní platidlo a směna se 
neodehrávala v mezinárodním měřítku. České země ležely mimo hlavní obchodní trasy 
z Orientu přes Itálii do Francie a Flander (Vlámsko, dnešní Belgie). Dalším negativem pro 
rozvoj mezinárodní obchodu byl nedostatečný objem domácí výroby, která nebyla schopna 
konkurence zahraničním výrobkům cenou, ani kvalitou. Karel IV. se snažil napojit české 
země na mezinárodní obchod pomocí správních a mocenských opatření.  

Velký význam měly zásoby stříbra, cínu, rudy, železa (převážně právě v severních Čechách). 
Důležitou roli hrál rovněž fakt, že se Čechám z velké části vyhnula morová epidemie (v 
letech 1347–1350), která zasáhla velkou část Evropy. Po desetiletích hospodářské 
prosperity však od roku 1380 začala pomalá stagnace ekonomiky i v Českých zemích. 
Řemeslná výroba dosáhla svého maxima a dostávala se do odbytových potíží. Cechy začaly 
omezovat výrobu. Vznikající nerovnoměrné rozložení trhu prohlubovalo znehodnocování 
stříbrné měny. Převážné se to týkalo drobných mincí. Snížení hodnoty platidla se nejprve 
projevilo na venkově. Propuknutí hospodářské krize urychlila již zmíněná epidemie moru v 
roce 1380. Zhoršením ekonomické situace narůstalo napětí uvnitř všech společenských 
vrstev. Díky majetkové a sociální diferenciaci se vytvářelo konfliktní prostředí. Vyšší šlechta 
(panstvo) ovládla vrcholné zemské úřady a majetek. Zchudlá nižší šlechta se často živila 
službou u dvora nebo u vojska. Zcela mimořádné postavení zaujímala církev, která 
disponovala největším majetkem. Vnitřní poměry v církvi (bohatství, pýcha, okázalost, život 
kleriků, papežské schizma) začali veřejně kritizovat reformní kazatelé například Konrád 
Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova (Anděl et al. 1984).  

                                                                 
14

 Emfyteutického právo - v zásadě se jednalo o zvýhodnění renty za pronájem užívané orné půdy. 
Uživatel půdy vlastníkovi zaplatil jednorázovou částku za umožnění pronájmu půdy. Při smlouvě o 
užívání půdy byla stanovena částka, která se měla každoročně pak vyplácet vlastníkovi. Tato pevná 
částka byla proplácena po celou dobu smlouvy a vlastník nemohl vybírat žádnou jinou částku než 
uvedenou ve smlouvě 
15

 Cech - představoval sdružení řemeslníků, které hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost 
a cenu výrobků, na výchovu učedníků 
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Rostlo množství městské chudiny, sociálním rozdílům se neubránil ani venkov. Po Karlu IV. 
nastoupil na trůn Václav IV. a nebylo v jeho silách, aby překonal hlubokou krizi uvnitř Čech, 
především mezi králem, šlechtou a církví. Větší část 15. stol. bylo ve znamení velkých 
nepokojů a válečných tažení (Čapka 2010).  

V poslední čtvrtině 15. stol. a celé 16. stol. nastal mírný hospodářský růst. Některé z hradů a 
tvrzí se v té době dočkala pozdně gotických úprav a přestaveb. Při těchto úpravách byl 
hradům sice ponechán jejich pevnostní ráz, mnohde byl ještě zdokonalen (např. Krupka), ale 
důraz byl především kladen na zlepšení obytné funkce. Novostavby byly jen výjimkou, 
jmenovat lze například Nový Hrad na Lounsku, zbudovaný Kolowraty v letech 1465–1474 a 
Doubravka postavená Janem Ilburkem roku 1478.  

Stavovské povstání způsobilo stagnaci rozvoje obchodu a ekonomiky nejen severních Čech 
zasáhlo stavovské povstání v letech 1618–1620. Po něm byly převážně severní Čechy 
postiženy tažením saských (r. 1631) a švédských (v letech 1634, 1639, 1642–1648) vojsk. 
Byla to poslední vojenská éra některých hradů (Tolštejn, Navarov, Frýdlant, Kost, Grabštejn, 
Trosky, Doubravská hora, Most). Nejhůře byly postiženy venkovské tvrze a zámky drobné 
šlechty. K obnově sídel došlo až po válečných nepokojích a to již v novém stavebním 
barokním slohu (první polovina 17. stol. - druhá polovina 18. stol.). V tomto posilovala svou 
moc také církev stavbou klášterů, komend, kostelů, zámků atd. (Světec, Stvolínky, 
Třeboutice, Liběšice, Úštěk apod.). V severních Čechách do toho rozvoje ještě zasáhla 
poslední Napoleonská tažení kolem roku 1813, kdy se rozvoj stavitelství výrazně zpomalil, 
nikloliv však zastavil. 

Výstavba barokních zámků v severních Čechách byla určena pozemkovou držbou. Šlechta 
zbohatla na konfiskacích z postavovského povstání a válečných taženích: Valdštejnové (více 
než 10 objektů), Černínové (9), Lobkovicové a Šporkové (6), Thunové a Kolowratové (5). Na 
stavbách se podíleli italští i domácí architekti: A. Canevalle, J. B. Matthey, Lurgové, A. da 
Porta, F. M. Kaňka, F. Caratti, P. Colombo, O. Orsini, D. Orsi, G. B. Maderna, D. B. Rossi, G. B. 
Alliprandi, D. Spinetti, P. J. Bayer, N. Sebregondi a další. Stavby jsou doplněny mistrovskými 
díly z dílny Brauna a Brokoffa. Výčet Anděla (1984) lze doplnit výčtem zahradníků, botaniků, 
architektů a umělců podle Svobody (2003): J. Rublič a J. Tulipán (Libochovice), F. Jošt 
(Děčín), R. Geschwind (Teplice), T. Haenke, P. Hoser, V. Mašek. Tyto osobnosti dovedly dát 
zámeckým zahradám a parkům vzhled, podle vzorů Evropy, renesančních, baroktních, 
klasicistních a přírodně krajinářských děl. Parky a zahrady se stávají typickým znakem 
zámecké a klášterní architektury. U řady z objektů se tyto úpravy nebo jejich stín zachovaly 
dodnes (Libochovice, Krásný Dvůr, Klášterec nad Ohří, Ploskovice, Děčín, Sychrov a další). Po 
bělohorském období již severní Čechy nebyly dotčeny válečnou vřavou a to ani za válek 
Marie Terezie s Pruskem. Jen Střekov byl v roce 1757 dvakrát obléhán. Zámky byly 
uchráněny od plenění, neboť zde sídlily vojenské štáby. V této době rozkvetla zámecká a 
lidová architektura a náš venkov získal svůj charakteristický ráz (rozsáhlé výsadby alejí 
v krajině, krajinářsky významné úpravy, drobná lidová architektura v krajině, křížové cesty 
apod.). Toto období je nazýváno českým barokem. Síť zámků byla velmi hustá a docházelo 
především k přestavbě stávajících objektů (Korozluky, , Lužec, Velké Březno, Vintířov a 
další). Šlechta rozvíjela podnikatelskou činnost a k podnikání byly využívány již nepotřebné 
zámecké budovy (Kuřivody, Česká Lípa).  

Později následovala změna filozofického smýšlení romantickým směrem a tím se zvýšil 
zájem o starší památky a hradní zříceniny. Dokladuje to také snaha například Lobkoviců o 
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zpřístupnění hradu Střekov veřejnosti. Další válečné tažení představovaly napoleonské 
války, které se bezprostředně nedotkly severních Čech, kromě zámku v Chlumci. 

Na sklonku 18. stol. prodělalo několik objektů poslední stavební úpravy–např. Ploskovice, 
Sychrov, Frýdlant, Zákupy, Prunéřov, Grabštejn a další. Na konci habsburské monarchie 
reforma změnila držby. Majitelem některých nemovitostí se po roce 1918 stala první 
Československá republika. Celkového stavu památek a jejich současné podoby se pak dotkly 
následující události: celosvětová krize ve 30. letech, následovala první a druhá světová válka 
a znárodnění majetku po roce 1945. V totalitním režimu byly některé objekty využívány 
k reprezentativním účelům a v relativně zachovalém stavu se dočkaly současnosti. Většina 
z nich však zůstala opuštěna nebo byla obývána československou armádou (Horní Libchava, 
Vintířov, Nové Zákupy, Roudnice nad Labem apod.), některé se staly součástí zemědělských 
provozoven státních statků a JZD16 (Kaštice, Pátek u Peruce, Libočany, Pětipsy, Vintířov, 
Velemyšleves, Chlumec a celá řada dalších) 

Od roku 1945 některé, kdysi významné, zámecké areály již také zmizely a jsou nenávratně 
ztraceny (Anděl et al. 1984). 
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 JZD – jednotné zemědělské družstvo 
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Historické objekty 

Ahníkov (Hagensdorf) 

Poloha. Zámek stával v zaniklé obci 
Ahníkov u Málkova mezi Kadaní a 
Chomutovem. Dnes se zde nachází 
hnědouhelný lom Merkur. 

Zámek, majitelé. Prvním doloženým 
majitelem byl Ahník Mašťovský (v 
letech 1196–1239). V té době zde 
stávala tvrz. Její vznik však není znám. 
Tvrz i vesnice změnila několik majitelů: 
ve 14. stol. manové z Hasištejna, v 15. 
stol. Mikuláš Chlupa, roku 1531 Petr 
Velemyský z Velemyšlevsi, roku 1567 
Vít z Hertenburku. Roku 1581 prodal 
Bohuslav Felix Lobkovic Ahníkov 
Linhartovi ze Štampachu, kterého téhož roku císař Rudolf II. propustil z manství. V tomto 
roce Štampach přestavěl tvrz na zámek ve stylu saské renesance. Roku 1606 připojil 
k panství Ahníkov také Hasištejn. Po Bílé hoře roku 1623 byl Linhartu mladšímu ze 
Štampachu majetek zkonfiskován a prodán Jaroslavu Bořitovi z Martinic, který dále zakoupil 
Prunéřov a obě panství spojil. V roce 1791 zámek získal hraběcí rod Firmianů, poté roku 
1840 Wolkenstein-Trostburkové a roku 1880 František Preidl, jehož dědic Emanuel Karsche 
vlastnil panství do roku 1945. Po válce se majitelem zámku stal státní statek. Od té doby 
zámek chátral a roku 1986 musel spolu s obcí ustoupit těžbě hnědého uhlí. Zámek byl 
postaven v renesančním stylu, měl dvě patra a dvě křídla, v průčelí byl bohatě zdobený 
třípatrový arkýř a zazděné arkády v prvním patře. Fasádu zdobila sgrafita, v přízemí se 
zachovala torza štukatur. K výstavbě severního křídla došlo ve druhé polovině 17. stol.. V 
první polovině 18. stol. byl zámek barokizován a poslední větší přestavba proběhla na konci 
19. stol.. Nacházely se zde kanceláře správy obou panství, býval tu vrchní a hospodářský 
úřad i byty úředníků (Anděl et al. 1984). 

Zahrada a park. Zahrady jsou poprvé uváděny roku 1630. Dle záznamů se jednalo zprvu o 
užitnou zahradu, později zde byla založena renesanční zahrada a následně volně řešený 
park (Anděl et al. 1984).17 Na jednotlivých výřezech historických map jsou vidět hlavní 
příjezdové cesty, které byly lemovány alejemi. Nejstarší budova zámku je zakreslená v mapě 
stabilního katastru s excentricky umístěným vjezdem z návsi, průjezdem orientovaným 
východ–západ. Vede z návsi obce do zahrady. Stabilní katastr dále zaznamenal, že ke hlavní 
budově zámku byla od 2. pol. 17. stol. od severu přistavěna hospodářská křídla zámku a na 
konci 19. stol. (Hušek 2014). 
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V Národním oblastním archivu je uloženo video natočené památkáři v 80. letech 20 stol. před 

odstřelem zámku. Další odkaz na dokument o jeho zániku je dostupný na 
http://www.youtube.com/watch?v=JhnfOlqoa7c. Některé z historických fotografií je možné najít na 

http://www.castles.cz/zamek-ahnikov/galerie-obrazky-nakresy-historie.html. 

 

Obr. 1 Vstupní průčelí na historické pohlednici 
© anon. (Hrady 2013) 
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 K zámku vedly dvě cesty z jihovýchodu a dále pokračovaly severozápadním směrem jako 
jedna hlavní cesta, která podle dobových fotografií byla nad úrovní terénu. Celkem zde byly 
tři hlavní osy. První byla tvořena hlavní příjezdovou cestou. Další osy navazovaly na vstupní 
části jižního a východního křídla zámku. Osa z
části reprezentativní pravidelnou zahradu. Třetí osa vycházela ze západního křídla zámku. 
Druhá a třetí osa byly zakončeny průhledem do volné krajiny. 
byly umístěny dva bazénky s vodotryskem.
trávníkem a střihanými ovocnými stromy. Zahrada byla dotvořena jednotlivými uzavřenými 
boskety. Přímo u budovy zámku byly menší oplocené předzahrádky s
východní straně se k renesanční části připojovala také kuchyňská zahrada s
budovami. Hospodářské budovy s menšími zahrádkami byly na východní a na severní 
straně. Východní část zámeckého komplexu neměla zahradní úpravu. 
západně hlavní budovou zámku a jeho křídly tvořil vnitřní nádvoří.
situováno jihovýchodně od zámku, nad kuchyňskou zahradou. Bylo vymezeno východním 
křídlem a drobnými hospodářskými objekty
zámkem, na severní a východní straně zástavbou obce
zde pouze symboly drobné křesťanské architektury v

U západního křídla zámku byla také zahradní úprava s
charakteru než renesanční zahrada. Byly zde volnější porosty dřevin a otevřený palouk 
přibližně v polovině zahrady. 

Na příjezdovou cestu navazoval přírodně krajinářský
s dvěma palouky, kde byly vždy na pahorku vysázeny solitérní stromy symbolizující strom 
života18. Podle mapy stabilního katastru se ve vo
prvky.  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984) jako nejčastější dřeviny v
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), ptačí zob obecný (
tušalaj (Viburnum lantana). 

 

Obr. 2 Výřez ze stabilního katastru; stav k
2013) 
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 Pahorek – jedná se o uměle vymodelovaný terén, většinou se jednalo o modelaci, kde byl záměrně 
vysazen solitérní strom, který měl symbolizovat strom života. Pahorek často byl význ
parkové úpravy. Jeho rozměry byly různé. 

jihovýchodu a dále pokračovaly severozápadním směrem jako 
jedna hlavní cesta, která podle dobových fotografií byla nad úrovní terénu. Celkem zde byly 
tři hlavní osy. První byla tvořena hlavní příjezdovou cestou. Další osy navazovaly na vstupní 

o a východního křídla zámku. Osa z hlavního jižního průčelí zámku dělila na dvě 
části reprezentativní pravidelnou zahradu. Třetí osa vycházela ze západního křídla zámku. 
Druhá a třetí osa byly zakončeny průhledem do volné krajiny. V ose zahrady od jižního křídla 

vodotryskem. V přední části byl parter s udržovaným 
trávníkem a střihanými ovocnými stromy. Zahrada byla dotvořena jednotlivými uzavřenými 
boskety. Přímo u budovy zámku byly menší oplocené předzahrádky s okrasnými keři. Na 

renesanční části připojovala také kuchyňská zahrada s hospodářskými 
menšími zahrádkami byly na východní a na severní 

straně. Východní část zámeckého komplexu neměla zahradní úpravu. Prostor vymezený 
adně hlavní budovou zámku a jeho křídly tvořil vnitřní nádvoří. Vnější nádvoří bylo 

situováno jihovýchodně od zámku, nad kuchyňskou zahradou. Bylo vymezeno východním 
křídlem a drobnými hospodářskými objekty. Náves byla vymezená na západní straně 

zástavbou obce a měla formu malého náměstí. Byly 
zde pouze symboly drobné křesťanské architektury v podobě smírčích křížů.  

U západního křídla zámku byla také zahradní úprava s hlavní osou, ovšem volnějšího 
renesanční zahrada. Byly zde volnější porosty dřevin a otevřený palouk 

přírodně krajinářský park s nepravidelným vedením cest a 
dvěma palouky, kde byly vždy na pahorku vysázeny solitérní stromy symbolizující strom 

. Podle mapy stabilního katastru se ve volně řešené části parku neobjevovaly vodní 

Hieke (1984) jako nejčastější dřeviny v parku uvádí 
), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a kalinu 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1837 (©ČÚZK 

jedná se o uměle vymodelovaný terén, většinou se jednalo o modelaci, kde byl záměrně 
vysazen solitérní strom, který měl symbolizovat strom života. Pahorek často byl významnou součástí 
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Obr. 3 Výřez z leteckých snímků 

Pamětníci dále uvádí, že na malém náměstí rostl prastarý dub. Byl považovaný za nejstarší a 
nejmohutnější dub okresu Chomutov. Památný strom i
z důvodu rozšíření hnědouhelného lomu. 

Současný stav je zřejmý z výše uvedeného. Z
nezůstalo nic. Nyní je možné na okrajích lomu najít jen několik náletových dřevin. 
Zajímavým nálezem je zde jedinec tisu červeného (
stavem. Pravděpodobnost, že se jedná o nálet z
jedná o nálet z okolních lidských sídel. Na rostlém terénu jsou v
v podobě ojedinělých starých ovocných stromů.

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Pamětníci dále uvádí, že na malém náměstí rostl prastarý dub. Byl považovaný za nejstarší a 
nejmohutnější dub okresu Chomutov. Památný strom i obec byly zničeny po roce 1986 

výše uvedeného. Z původních zahradních a parkových úprav zde 
nezůstalo nic. Nyní je možné na okrajích lomu najít jen několik náletových dřevin. 
Zajímavým nálezem je zde jedinec tisu červeného (Taxus baccata) se zhoršeným zdravotním 
stavem. Pravděpodobnost, že se jedná o nálet z bývalé zahrady, je velmi malá. Spíše se 

okolních lidských sídel. Na rostlém terénu jsou v katastru Ahníkov pozůstatky 
podobě ojedinělých starých ovocných stromů. 
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Benešov nad Ploučnicí (Schloß Bensen)

Poloha. Město Benešov nad Ploučnicí 
se nachází v okrese Děčín, 10 kilometrů 
východně od Děčína. 

Zámek, majitelé. Vznik zámku, na místě 
bývalé tvrze se datuje do roku 1479. 
Tvrz patřila Zikmundovi z Vartenberka 
(Vartenberkové tehdy vlastnili značnou 
oblast od Děčína po Českou Kamenici a 
Chřibskou). Dalším majitelem byl 
měšťan Matěj Tietzov (1502), který toto 
místo nazýval hradem. Dnes se zámecký 
areál dělí na Horní a Dolní zámek. Oba 
zámky byly vystavěny 1515 pány ze 
Salhausenu. Horní zámek byl vybudován 1522
Přestavbou zámek prošel 1543 a 1571. Dolní zámek byl postaven 1540
Salhausenu pro syna Jana. Zámecký areál byl původně jednotným komplexem. V 17. 
byl Dolní zámek v majetku šlechtické rodiny Clary
Thunové. Ani jeden z rodů zde trvale nesídlil. Zámky se dochovaly v p
renesance do dnešní doby. V současnosti se zámecký areál nachází v majetku Českého 
státu, ve správě Národního památkového ústavu (Anděl et al. 1984).

Park, zahrada. Zámecká zahrada není detailně popsána v
stabilního katastru z r. 1843 vyplývá, že zahrada byla poměrně malá a ohraničena zdí. Menší 
část byla za Horním a větší za Dolním zámkem. Z
stol. získala okrasný charakter (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z
patrné vzrostlé stromy a volné řešení zahradních úprav 
(2014) uvádí, že jižní část zahrady u Dolního zámku měla pravidelný charakter, který ztratila 
v 60. letech po celkové rekonstrukci zámeckého areálu. Dále 
vytvořeno nádvoří, které má stejnou podobu do současnosti.

 
Obr. 5 Výřez ze stabilního katastru; stav k
2013) 

icí (Schloß Bensen) 

Salhausenu. Horní zámek byl vybudován 1522–1524 jako sídlo Benedikta ze Salhausenu. 
Přestavbou zámek prošel 1543 a 1571. Dolní zámek byl postaven 1540–1544 Fridrichem ze 
Salhausenu pro syna Jana. Zámecký areál byl původně jednotným komplexem. V 17. stol. 
byl Dolní zámek v majetku šlechtické rodiny Clary-Aldringenů a Horní zámek vlastnili 

rodů zde trvale nesídlil. Zámky se dochovaly v podobě saské 
renesance do dnešní doby. V současnosti se zámecký areál nachází v majetku Českého 
státu, ve správě Národního památkového ústavu (Anděl et al. 1984). 

Zámecká zahrada není detailně popsána v žádném zdroji. Z mapových výřezů 
1843 vyplývá, že zahrada byla poměrně malá a ohraničena zdí. Menší 

olním zámkem. Z počátku byla užitného charakteru. V 19. 
získala okrasný charakter (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. jsou 

patrné vzrostlé stromy a volné řešení zahradních úprav (MO ČR 2009), (ČÚZK 2013). Hušek 
olního zámku měla pravidelný charakter, který ztratila 

60. letech po celkové rekonstrukci zámeckého areálu. Dále uvádí, že v dané době bylo 
nádvoří, které má stejnou podobu do současnosti. 

 

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1837 (©ČÚZK 

 
Obr. 4 Pohled ze zahrady směrem ke vstupu (Hrnčíř 
2013) 
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Obr. 6 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke 
výškou 11,5 m a šířkou 13,5 m. Přes malou rozlohu zahrady Hieke (1984b) po
množství dřevin, z jehličnanů: cypřišek hrachonosný (
Aurea´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici vejmutovku (
jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) a z listnáčů:
maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý (
silvatica ´Roseo-marginata´), zlatici převislou (
excelsior ´Pendula´), dřezovec trojtrnný (
Soulangeův (Magnolia x soulangiana), jabloň (
(Malus floribunda), přísavník trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata
(Parthenocissus quinquefolia), pustoryl věncový (
šarlatovou (Pyracantha coccinea), dub letní (
alba ´Tristis´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei
albus var. laevigatus). 

Současný stav19 je do jisté míry shodný se stavem z
zámku mají stále charakter saské renesance
rozsahu. Před vstupem do obou objektů je menší výsadba se
soulangiana), jalovcem virginským (Juniperus virgini)
sabina), zeravem západním (Thuja occidentalis
malolistou–nálet (Tilia cordata) a převislým jasanem ztepilým (
Vnitřní nádvoří u Horního zámku je památným modřínem. Na nádvoří 
dnes umístěna fontána. Malé nádvoří je od zahrady oddělen
Zahrada jako taková neměla a nemá pravidelné u
krátkodobému odpočinku. Dominantou dolní zahrady jsou tři vzrostlí jedinci dubu letního 
(Quercus robur ´Fastigiata´). V pozadí dominují jehlična
strobus). Některé dřeviny nejsou vidět na první pohled a jsou skryty v
zahrady. Dřeviny, které bychom zde dnes již nenašli
(Chamaecyparis pisifera ´Plumosa Aurea´), pajasan žlá
(Malus x adstringens), jabloň mnohokvětá (
´Roseo-marginata´). V nádvoří Horního zámku můžeme najít 

                                                                 
19

 Současnou podobu Horního a Dolního zámku je možné shlédnout na www.virtualtravel.cz/benesov
nad-ploucnici/horni-a-dolni-zamek-benesov-nad-

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984a) zmiňuje starý tis s obvodem 2 m, 
m a šířkou 13,5 m. Přes malou rozlohu zahrady Hieke (1984b) popisuje značné 

cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa 
´Argentea´), borovici vejmutovku (Pinus strobus), 

listnáčů: javor jasanolistý (Acer negundo), jírovec 
), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), buk lesní (Fagus 

ta´), zlatici převislou (Forsythia suspensa), jasan ztepilý (Fraxinus 
´Pendula´), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. inermis), šácholan 

), jabloň (Malus x adstringens), jabloň mnohokvětou 
Parthenocissus tricuspidata), přísavník pětiprstý 

), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), hlohyni 
), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), vrbu bílou (Salix 

Spiraea vanhouttei) a pámelník bílý (Symphoricarpos 

je do jisté míry shodný se stavem z roku 1984. Budovy Horního a Dolního 
ké renesance. Zahradní úpravy jsou poměrně malého 

rozsahu. Před vstupem do obou objektů je menší výsadba se šácholanem (Magnolia x 
uniperus virgini)ana), jalovcem chvojkou (Juniperus 

Thuja occidentalis), borovicí klečí (Pinus mugo), lípou 
) a převislým jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior ´Pendula´). 

orního zámku je památným modřínem. Na nádvoří Dolního zámku je 
dnes umístěna fontána. Malé nádvoří je od zahrady odděleno zděnou branou pro pěší. 
Zahrada jako taková neměla a nemá pravidelné uspořádání, sloužila k reprezentaci a ke 
krátkodobému odpočinku. Dominantou dolní zahrady jsou tři vzrostlí jedinci dubu letního 

pozadí dominují jehličnany s borovicí vejmutovkou (Pinus 
). Některé dřeviny nejsou vidět na první pohled a jsou skryty v horní části dolní 

zahrady. Dřeviny, které bychom zde dnes již nenašli, jsou - cypřišek hrachonosný 
´Plumosa Aurea´), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), jabloň 

), jabloň mnohokvětá (Malus floribunda), buk lesní (Fagus sylvatica 
orního zámku můžeme najít památný modřín (Larix 

Současnou podobu Horního a Dolního zámku je možné shlédnout na www.virtualtravel.cz/benesov-
-ploucnici/dolni-zamek-pohled-z-parku.html 
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decidua) a v těsném sousedství u východní zdi u parkoviště dolního zámku (dřívější 
pravidelné zahrady) památný tis červený (Taxus baccata). 
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Bílina (Bilin) 

Poloha. Po 14. kilometrech jízdy po 
silnici 13/E442 z Mostu do Teplic 
stojí město Bílina.  

Zámek, majitelé. Zámek byl 
postaven na místě přemyslovského 
hradu a v místě původního 
slovanského hradiště, které je 
označováno jako jedno 
z nejstarších osídlení v Čechách. 
V roce 1952 a 1961–1966 byl 
proveden archeologický průzkum, 
který v místech navazujícího 
přírodně krajinářského parku 
odkryl řadu sídlištních objektů pro 
250 osob. První písemná zpráva o 
Bílině pochází již z ro ku 993. 
Z listiny papeže Jana XV. o založení 
břevnovského kláštera se již objevil 
termín "provincia Belinensis". První 
zmínky o zdejším hradu jsou z roku 
1040, od kastelána Prkoše, který 
bránil zdejší území před německým 
císařem Jindřichem III. Prkoš byl 
podplacen a Němci prošli zemskou 
branou u Chlumce. Jejich postup 
zastavil až Břetislav I. V polovině 13. 
stol. vybudoval Ojíř z Fridberka nový hrad a město s hradbami a třemi branami. Kolem roku 
1420 držel Bílinu Albrecht z Koldic. Za jeho působení byla Bílina
dobyta husity pod vedením Jakoubka z Vřesovic, který se stal majitelem města. Město bylo 
Koldicům odebráno a znovu navráceno roku 1436 (Sedláček 1923, Anděl et al. 1984). Od 
roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkovicové. Přestavba zámku byla
pro Václava Ferdinanda z Lobkovic, podle plánů Giovanna Pietra Tencally a Antonia della 
Porty. Lobkovicům byl zámek po roce 1945 odebrán a v
1984, Pacáková-Hošťálková et al. 2004).  

Park, zahrada. K zámku vedly dvě cesty (z údolí k
Nádvoří ohraničovaly hospodářské budovy. Podle dobového vyobrazení byly na nádvoří 
zámku osově postaveny pergoly s popínavými dřevinami (Anděl et al. 1984).
věže byla v roce 1840 vybudována klasicistní zimní zahrada (Hieke 1984a, 
Hošťálková et al. 2004) 

Podle výřezu stabilního katastru 1843 se v
s většími dřevinami. Mohlo se jednat o ovocné dřeviny. Hušek 
nebyla pravidelná výsadba. Nádvoří bylo situováno v
oddělené příkopem. Přírodně krajinářský park navazuje jihovýchodně od zámku.
(zimní zahrada) je postavena vedle severní věže a za n

Obr. 8
(Roubíková 2013)

Obr. 7
1923)

vybudoval Ojíř z Fridberka nový hrad a město s hradbami a třemi branami. Kolem roku 
Koldic. Za jeho působení byla Bílina obležena a roku 1421 

Vřesovic, který se stal majitelem města. Město bylo 
Koldicům odebráno a znovu navráceno roku 1436 (Sedláček 1923, Anděl et al. 1984). Od 
roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkovicové. Přestavba zámku byla provedena v letech 1675–1682 

Lobkovic, podle plánů Giovanna Pietra Tencally a Antonia della 
Porty. Lobkovicům byl zámek po roce 1945 odebrán a v restituci znovu vrácen (Anděl et al. 

zámku vedly dvě cesty (z údolí k jižní věži a od pivovaru k bráně u bašty). 
Nádvoří ohraničovaly hospodářské budovy. Podle dobového vyobrazení byly na nádvoří 

popínavými dřevinami (Anděl et al. 1984). Vedle severní 
roce 1840 vybudována klasicistní zimní zahrada (Hieke 1984a, Pacáková-

Podle výřezu stabilního katastru 1843 se v těsné blízkosti zámku nacházely tři terasy 
. Mohlo se jednat o ovocné dřeviny. Hušek (2014) uvádí, že na terasách 

. Nádvoří bylo situováno v rovině a na východní straně zámku 
park navazuje jihovýchodně od zámku. Oranžerie 

(zimní zahrada) je postavena vedle severní věže a za ní pod vyšší opěrnou zdí je prostor, 

 
Obr. 8 Pohled z východní strany do zahrady 
(Roubíková 2013) 

 
Obr. 7 Pohled z náměstí na zámek ©anon (Sedláček 
1923)  



 
26 

který již nepatří k zahradním úpravám zámku.
v letech 1833–1837 společně s pozdějšími úpravami zámku 
slovanském hradišti. Valy hradiště jsou ještě patrné 
Hošťálková et al. 2004). Park byl a je částečně ohraničený zdí. Na východní straně za parkem 
se nacházejí pole a na jižní straně za cestou jsou.

Obr. 9 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 10 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984a) uvádí toto složení: jalovec čínský 
(Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), jalovec chvojka (
jalovec šupinatý (Juniperus squamata var. meyeri
zerav západní (Thuja occidentalis), zerav západní (
Compacta´), zerav východní (Thuja orientalis
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý (
velkolistý (Aristolochia durior), čimišník stromovitý (
trubačovitá (Catalpa bignonioides), katalpa vejčitá (
excelsior ´Pendula´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides
tatarica), kustovnice cizí (Lycium barbarum), rybíz alpínský (
(Rosa multiflora), růže Rehredova (Rosa x rehderiana
tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník hroznatý (
laevigatus), šeřík čínský (Syringa x chinensis), lípa americká (

Současný stav. Zámek stále patří rodu Lob
úpravy již vzaly za své. Na jednotlivých terasách je v
trávník. V severozápadní části zámku najdeme několik původních dřevin, jak je uvádí 

zahradním úpravám zámku. Přírodně krajinářský park byl vybudován 
pozdějšími úpravami zámku a byl založen na původním 

iště jsou ještě patrné v terénu (Hieke 1984a, Pacáková-
ark byl a je částečně ohraničený zdí. Na východní straně za parkem 

jsou.  

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1837 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984a) uvádí toto složení: jalovec čínský 
´Pfitzeriana´), jalovec chvojka (Juniperus sabina ´Tamariscofolia´), 

. meyeri), borovice černá (Pinus nigra ssp. nigra), 
), zerav západní (Thuja occidentalis ´Pyramidalis 

Thuja orientalis), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), 
), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), podražec 

), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), katalpa 
), katalpa vejčitá (Catalpa ovata), jasan ztepilý (Fraxinus 

Laburnum anagyroides), zimolez tatarský (Lonicera 
), rybíz alpínský (Ribes alpina), růže mnohokvětá 

rehderiana), tavolník význačný (Spiraea x arguta), 
), pámelník hroznatý (Symphoricarpos albus var. 
), lípa americká (Tilia americana ´Macrophylla´). 

Zámek stále patří rodu Lobkoviců a je pro veřejnost nepřístupný. Parkové 
Na jednotlivých terasách je v současné době udržovaný sečený 

severozápadní části zámku najdeme několik původních dřevin, jak je uvádí 
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Pacáková-Hošťálková et al. (2004) a Hieke (1984a), mimo jiné také převislý jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Pendula´) s podrostem jalovce čínského (Juniperus chinensis). U 
vstupního prostoru z města najdeme dva jedince zeravu západního (Thuja occidentalis). 
Zbývající méně vzácné dřeviny je možné najít v bývalém přírodně krajinářském parku, který 
má dnes již charakter lesa, kde se samovolně šíří některé méně běžné lesní druhy například 
tis červený (Taxus baccata). 
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Budyně nad Ohří (Budin) 

Poloha. Budyně nad Ohří leží na cestě 
přibližně 25 km jihovýchodním směrem 
od Litoměřic. 

Zámek, majitelé. Jedná se o renesanční 
sídlo, které bylo přestavěno z gotického 
hradu. Podle záznamů ze 12. a 13. stol. 
se jednalo o přemyslovský dvorec. 
Nejsou záznamy o tom, kdy byl dvorec 
přestavěn na kamenný hrad, 
pravděpodobně se tak stalo za vlády 
Přemysla Otakara II. ve druhé polovině 
13. stol. Roku 1316 dobyl Budyni král 
Jan Lucemburský, porazil zde Jindřicha 
z Lipé. Roku 1336 hrad Budyň získal 
Zbyněk Zajíc z Valdeka za velmi 
nízkou cenu. Pro zajímavost lze 
uvést, že rok předtím koupil Zbyněk 
od krále i sousední panství s hradem 
Klapý (Házmburk). Zajícové nabyli 
tedy značné majetky. Jan Zajíc z 
Házmburka hrad Budyň po roce 1463 
přestavěl ve slohu pozdní gotiky a 
Jan Zbyněk z Házmburka (hostitel 
významných literátů a vědců, např. 
Tychona Braha) nechal hrad po roce 
1585 přestavět na renesanční zámek. 
Jan Zbyněk se však zadlužil natolik, že 
byl roku 1614 nucen Budyni 
přenechat svému největšímu věřiteli 
Adamovi ze Šternberka. Ten sloučil 
budyňské panství s libochovickým. 
Budyňský zámek pak sloužil jako sídlo 
panských úředníků. Za sedmileté 
války hrad roku 1759 těžce poškodil 
požár, po němž rychle chátral. Roku 
1823 bylo zbořeno jižní a východní 
palácové křídlo jádra. K záchraně 
zámku došlo až za éry Herbersteinů (1858
Fiala. Renesanční interiéry zrestauroval v letech 1908
budyňský zámek zestátněn a po roce 1975 postupně komplexně obnoven. 

Zámecká zahrada a park. Dříve bývaly součástí hradu příkopy. Dodnes je nazýván vodním 
hradem. V hradním prostoru vznikla menší parková úprava v
která je zaznamenána ve výřezu stabilního katastru 1843 (ČÚZK 2013). Součástí parkových 
úprav se stal také malý lužní les, který sloužil jako obora a později jako volně řešený park. 

Obr. 12
 

Obr. 13

zámku došlo až za éry Herbersteinů (1858–1945), kdy jej v letech 1902–1911 obnovil E. 
iéry zrestauroval v letech 1908–1913 R. Říhovský. V roce 1945 byl  

budyňský zámek zestátněn a po roce 1975 postupně komplexně obnoven.  

Dříve bývaly součástí hradu příkopy. Dodnes je nazýván vodním 
vznikla menší parková úprava v době renesanční přestavby, 

která je zaznamenána ve výřezu stabilního katastru 1843 (ČÚZK 2013). Součástí parkových 
úprav se stal také malý lužní les, který sloužil jako obora a později jako volně řešený park. 

Obr. 11 Vstupní branka do nádvoří ©anon (Sedláček 
1923) 

 
Obr. 12 Vstupní brána (Roubíková 2013) 

 
Obr. 13 Nádvoří (Roubíková 2013) 
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Tento park neměl záměrnou úpravu. Cesty byly čistě účelně vedené do okolních sídel 
například na hrad Klapý, do Libochovic. 

Obr. 14 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 15 Výřez z leteckých snímků r.  
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) popsal
´Atropunicea´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides
coronarius), topol kanadský (Populus x canadensis
var. laevigatus) a také částečně druhovou skl
campestre), olše lepkavá (Alnus glutinosa
(Prunus spinosa), dub zimní (Quercus petraea
horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. V současné době park kolem hradu 
V minulosti zde vzniklo podium pro občasné kulturní akce
Pozemky, dříve patřící k hradu byly rozdělen
zahrádkářské kolonie. Lužní les je poměrně zarostlý a vedou v
částečně oplocen zděnou hradbou a je možné projít okruh od příkopu zpět do centra obce. 
Druhové složení dřevin odpovídá tomu, které uvádí Hieke (1984). V
nachází statný památný strom Jilm v Babíně
jedince vzhledem k houbové chorobě postihující jilmy (
neumožňuje dožít se vysokého věku. V lednu 2014 z
matečních rostlin v Průhonicích. 

  

neměl záměrnou úpravu. Cesty byly čistě účelně vedené do okolních sídel 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků r.  z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) popsal buk lesní (Fagus sylvatica 
Laburnum anagyroides), pustoryl věncový (Philadelphus 

canadensis), pámelník bílý (Symphoricarpos albus 
) a také částečně druhovou skladbu lužního lesa, tedy javor babyka (Acer 

Alnus glutinosa), topol černý (Populus nigra), trnka obecná 
Quercus petraea), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) a jilm 

kolem hradu má přírodně krajinářský charakter. 
vzniklo podium pro občasné kulturní akce, v současnosti však už nexistuje. 

rozděleny na malé parcely, které slouží pro účely 
Lužní les je poměrně zarostlý a vedou v něm turistické trasy. Je 

částečně oplocen zděnou hradbou a je možné projít okruh od příkopu zpět do centra obce. 
Druhové složení dřevin odpovídá tomu, které uvádí Hieke (1984). V blízkosti hradu se 

Babíně–jilm habrolistý. Dnes se jedná o unikátního 
houbové chorobě postihující jilmy (Ophiostoma novo-ulmi), která jim 

lednu 2014 z něj byly odebrány rouby pro založení 
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Cítoliby (Zittolieb) 

Poloha. Obec a zámek Cítoliby leží 2 
km jižně od okresního města Louny. 

Zámek, majitelé. Prameny Cítoliby 
zmiňují až roku 1325 jako královský 
majetek. V 15. stol. až do roku 1481 
vlastnili objekt páni z Koldic. Roku 
1519 koupil dvůr Prokop Kuneš 
z Lukovce, který zde postavil tvrz. 
Tvrz vlastnili jeho synové. Václav 
Kuneš z Lukovce roku 1569 prodal 
tvrz Adamovi Hruškovi z Března. 
Poté zůstalo panství až do roku 1650 ve vlastnictví rodu Hrušků. Tvrz koupil Arnošt Schütz 
z Leypoldsheimu, který však roku 1691 padl v boji proti Turkům a majetek za nezletilého 
syna velmi dobře obhospodařovala jeho žena Markéta Blandina. K panství pak ještě 
přikoupila další vsi, Chlumčany, Blšany, Vlčí, Brloh, Brodec, Divice, Solopysky, Ročov, 
Kozojedy, Třeboc, Konětopy a Markvarec. Roku 1665 dala zbořit starou a zchátralou tvrz 
a na jejím místě nechala postavit barokní zámek. Kamenná ostění, portály a brány vytesali 
pražští mistři Giovanni Passarini a Francesco Bartolo Torre ze žehrovického pískovce. Tři 
synové Markéty Blandiny (František Karel, František Josef a Václav) padli ve vojenském 
tažení. Po nich se majetku ujal rod šlechticů z Rájova. Po smrti Daniela Pachty z Rájova za 
jeho nezletilého synovce Arnošta Karla z Rájova spravoval panství Ondřej Mann, který 
kolem roku 1640 nechal upravit hospodářské budovy a zámecký park na reprezentativní 
sídlo. Zámek v té době navštěvovala řada hudebních skladatelů (V. J. Kopřiva, K. B. Kopřiva, 
J. A. Gallina, J. Lokaj, J. Venta). Daniel Pachta z Rájova honosné panství udržel jen díky věnu 
svých šesti manželek. V roce 1797 byl však nucen panství prodat Jakubu Wiemmerovi 
z Wiemmersberka, který ač dobrý hospodář, držel dvůr jen pět let. Za svého působení 
změnil zpustlé bažantnice kolem zámku na polní kultury (brambory, jetel) a ovocné sady. 
1802 pak panství prodal Josefu ze Schwarzenberka, který jej používal pro ubytování 
úředníků. Zahrada byla v té době postupně přeměněna na užitnou. Za první pozemkové 
reformy 1924 se o zámek ucházela obec, která jej nakonec za odhadní cenu nekoupila. 
Správní komise pak zámek pronajímala různým institucím a úřadům. Zámek byl původně 
čtvercový, zadní trakt byl však v polovině 18. stol. zbořen. Dnes vlastní zámek obec a ještě 
v 90. letech 20. stol. jej využívala pro školní družinu, jídelnu a sklady (Anděl et al. 1984). 
Zámek byl obcí udržován a opravován, ale dnes není přístupný pro veřejnost. 

Park, zahrada. Zámecká zahrada je uzavřena ohradní zdí, která dříve byla na jižní straně 
zdobena kamennými bustami a iluzivními malbami. Na východní straně se dochovaly 
barokní brány s plastikami Matyáše B. Brauna (busty a socha starce s delfínem). Utváření 
zahrady souviselo vždy se stavebními úpravami objektu. Ve starém nákresu z dob správce 
Ondřeje Manna je zřetelná pravidelná kompozice. Hlavní osa zahrady vychází ze západního 
křídla zámku a navazuje na hospodářské budovy. Zahrada měla dvě terasy s malým 
výškovým rozdílem. Na první terase byl ve středu parteru vodní prvek (podle nákresu z Ebla 
a Vlčka 1995). Na něj pak navazovala osově pravidelná kompozice oddělená opěrnou zdí se 
sochařskou výzdobou, kterou si Schwarzenberkové odvezli začátkem 20. stol. do svého 
zámku v Rakousku (Hušek 2014). Na opěrnou zeď navazovala další terasa zakončena nízkou 

 
Obr. 16 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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terasou. Nízká terasa začínala nikou; pravděpodobně s
menšího bazénku. Osa byla zakončena grottou. Na tuto hlavní osu v
kolmo navazovala další osově souměrná kompozice s
broderiemi). Od hospodářských budov byla o
stěnou. Severní část zahrady pravděpodobně sloužila jako kuchyňská zahrada, s
zeleninou a ovocnými dřevinami (podle nákresu z
majitelem byl rod Schwarzenberků, který zahra
1945 zahradu dostal do péče místní obecní úřad. Na snímku z
pravidelně členění hlavní kompozice prvních dvou teras (MO ČR 2009).

Obr. 17 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 18 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Dřeviny zahrady. Hieke (1984a, b) a Pacáková
a 35 listnáčů. Hieke (1984a) a Pacáková-
východní (Thuja orientalis) a statnější tisy červené (
76 cm a 14,1 m se 13 kmeny). Za významné listnáče považuje javor mléč (
´Globosum´), katalpu vejčitou (Catalpa ovata
oxyacantha ´Rubra Plena´), hlošinu úzkolistou (
tomentosa) a mohutnou mahalebku obecnou (
vysokou a 14 m širokou. Hieke (1984b) uvádí tento seznam dřevin, jehličnany
(Picea glauca), smrk pichlavý (Picea pungens 
listnáče javor mléč (Acer platanoides ´Globosum´
sempervirens), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. arborescens
vždyzelený (Buxus sempervirens ´Suffruticosa´), čimišník stromovitý (
arborescens), čimišník stromovitý (Caragana arborescens 

pravděpodobně s pramenem, který dále pokračoval do 
menšího bazénku. Osa byla zakončena grottou. Na tuto hlavní osu v zadní části zahrady 
kolmo navazovala další osově souměrná kompozice s boskety (záhony s růžemi, 
broderiemi). Od hospodářských budov byla okrasná zahrada oddělena živou stříhanou 
stěnou. Severní část zahrady pravděpodobně sloužila jako kuchyňská zahrada, s bylinami, 
zeleninou a ovocnými dřevinami (podle nákresu z Ebla a Vlčka 1995). Před posledním 
majitelem byl rod Schwarzenberků, který zahradu postupně přeměnil na užitkovou. Po roce 
1945 zahradu dostal do péče místní obecní úřad. Na snímku z 50. let ještě můžeme vidět 
pravidelně členění hlavní kompozice prvních dvou teras (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r.1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Pacáková-Hošťálková et al. (2004) uvádějí 4 jehličnany 
-Hošťálková et al. (2004) zmiňují hlavně zerav 

) a statnější tisy červené (Taxus baccata - vysoké 6,5 m s obvodem 
76 cm a 14,1 m se 13 kmeny). Za významné listnáče považuje javor mléč (Acer platanoides 

lpa ovata), plnokvěté hlohy obecné (Crataegus 
´Rubra Plena´), hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia), lípu stříbrnou (Tilia 

) a mohutnou mahalebku obecnou (Prunus mahaleb) s obvodem 1,5 m, 8,5 
uvádí tento seznam dřevin, jehličnany - smrk sivý 

Picea pungens ´Argentea´), zerav východní (Thuja orientalis) a 
Acer platanoides ´Globosum´), zimostráz vždyzelený (Buxus 

Buxus sempervirens var. arborescens), zimostráz 
´Suffruticosa´), čimišník stromovitý (Caragana 

Caragana arborescens ´Pendula´), katalpa vejčitá 
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(Catalpa ovata), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), hlošina úzkolistá 
(Elaeagnus angustifolia), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), zimolez tatarský (Lonicera 
tatarica), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), růže mnohokvětá (Rosa multiflora), 
růže Rehredova (Rosa x rehderiana), vrba bílá (Salix alba ´Tristis´), tavolník význačný 
(Spiraea x arguta), pámelník hroznatý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípa stříbrná 
(Tilia tomentosa), 

Současný stav. Zámek svým průčelím směřuje na náves a je opticky propojen parkovou 
úpravou s kostelem sv. Jakuba. V současnosti lze jen identifikovat původní plochu, výškové 
rozvrstvení a základní prostorové členění a pozůstatky dvou fontán. Zahrada již netvoří 
jeden celek, část zahrady spadá pod místní zemědělské družstvo. Jedná se o zadní část a 
původní kuchyňskou zahradu, která byla za minulého režimu zastavěna objekty pro účely 
zemědělství. V náznaku zde najdeme pozůstatky dvou hlavních teras a tvary původních 
vodních prvků. Po celkové stránce je dnes zahrada značně zanedbaná. Výčet dřevin 
odpovídá stavu z roku 1984. Zahrada je v současnosti pro veřejnost nepřístupná. Podle slov 
místních obyvatel městský úřad zvažuje rekonstrukci zahrady. 
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Červený Hrádek u Chomutova (Rothenhaus)

Poloha. Na silnici č. 13/E442 
z Chomutova do Mostu leží město 
Jirkov, ve kterém stojí zámek 
Červený Hrádek.  

Zámek, majitelé. Na místě dnešního 
zámku stával do poloviny 17. stol. 
hrad, který postavil ve druhé 
polovině 13. stol. Albrecht ze 
Seeberku. Dostal název Nový 
Žeberk. Původní Starý Žeberk na 
vrchu Jezeř Albrecht opustil pro 
špatný přístup a nevhodnou polohu. 
Poměrně složitou cestou se hrad 
dostal do rukou bratrům z Koldic, 
kteří jej pak roku 1395 zastavili Albrechtu purkrabímu z
hrad roku 1402 komturovi20 řádu německých rytířů Albrechtu z
získal Nový Žeberk s třetinou Borku (dnes čtvrť Jirkova) Anarg z
přejmenován na Borek podle názvu obce. 1415 se vše dostalo do manství Jetřicha Kraa od 
Václava IV. Jeho dědicové pak prodali hrad Václavu z
hrad natírán na červeno a získal tak pojmenování Červený Hrádek. Dá
vystřídala celá řada šlechtických rodů, nejvýznamnější z nich rod Konipasů, Glaců ze Starého 
Dvorce, Šebestiánů z Veitmile či Lobkoviců. Rod Šebestiánů mimo jiné vlastnil mnoho statků 
na Chomutovsku a také Žatecku. Z rodu Lobkoviců vlastnil 
vystupoval proti luteránům a 1591 krutě potlačil jejich povstání popravou vůdců. Upadl 
v nemilost u císaře Rudolfa II. a po jeho smrti na hradě 
do roku 1606 královská komora. V průběhu třicetileté války byl hrad několikrát dobyt, 
drancován a na jejím konci z hradu zbyly jen trosky. Roku 1655 začaly přípravné práce na 
stavbě dnešního barokního zámku za doby Jana Adama 
opevnění a zasypány příkopy. Dále se pokračovalo na stavbě a štukatérských pracích. Stavba 
byla dokončena 1675. Plány pravděpodobně zpracoval 
vypracoval Joan Spatz, barokní schodiště J. B. Mathey
Maxmiliána Hrzána zde měl sochařskou dílnu Jan Brokoff a jeho syn Maxmilián Brokoff zde 
vytvořil plastiky (Polyféma, Ulyxa, bůh Mars 
za působení podnikavého Jindřicha z Rothenhanu (1
z Rothenhanu.  

Posledním soukromým držitelem zámku byl Max Egon Hohenlohe. Po druhé světové válce 
se zámek stal majetkem československého státu. Bylo zde umístěno 
pro učně chemických závodů v Záluží u Mostu (Anděl et al. 1984). Od roku 1996 je zámek 
majetkem města Jirkova. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a bylo zde 

                                                                 
20

 Komtur – byla hodnost rytířského řádu, často byl takový člověk členem komendy, základní správní 
jednotky řádu německých rytířů 

Obr. 19
pohlednice 2013)

Červený Hrádek u Chomutova (Rothenhaus) 

kteří jej pak roku 1395 zastavili Albrechtu purkrabímu z Leisneku a jeho syn Virthov prodal 
řádu německých rytířů Albrechtu z Dubé. Mezi 1407–1411 

třetinou Borku (dnes čtvrť Jirkova) Anarg z Valdenburku, tehdy byl hrad 
přejmenován na Borek podle názvu obce. 1415 se vše dostalo do manství Jetřicha Kraa od 
Václava IV. Jeho dědicové pak prodali hrad Václavu z Moravěvsi a Kopist. Za dob Václava byl 
hrad natírán na červeno a získal tak pojmenování Červený Hrádek. Dále se na sídle 
vystřídala celá řada šlechtických rodů, nejvýznamnější z nich rod Konipasů, Glaců ze Starého 
Dvorce, Šebestiánů z Veitmile či Lobkoviců. Rod Šebestiánů mimo jiné vlastnil mnoho statků 

rodu Lobkoviců vlastnil hrad Jiří Popel, který názorově 
vystupoval proti luteránům a 1591 krutě potlačil jejich povstání popravou vůdců. Upadl 

nemilost u císaře Rudolfa II. a po jeho smrti na hradě Loket spravovala Červený hrádek až 
průběhu třicetileté války byl hrad několikrát dobyt, 

hradu zbyly jen trosky. Roku 1655 začaly přípravné práce na 
stavbě dnešního barokního zámku za doby Jana Adama Hrzána. Bylo zbořeno hradební 
opevnění a zasypány příkopy. Dále se pokračovalo na stavbě a štukatérských pracích. Stavba 
byla dokončena 1675. Plány pravděpodobně zpracoval Antonio della Porta a štuk 

, barokní schodiště J. B. Mathey. Za působení syna Ferdinanda 
Maxmiliána Hrzána zde měl sochařskou dílnu Jan Brokoff a jeho syn Maxmilián Brokoff zde 

 a bohyně Juno). Důležitou éru prodělalo panství 
za působení podnikavého Jindřicha z Rothenhanu (1737–1809) syna Jana Alexandera 

Posledním soukromým držitelem zámku byl Max Egon Hohenlohe. Po druhé světové válce 
se zámek stal majetkem československého státu. Bylo zde umístěno hornické učiliště a škola 

u Mostu (Anděl et al. 1984). Od roku 1996 je zámek 
majetkem města Jirkova. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a bylo zde 

dnost rytířského řádu, často byl takový člověk členem komendy, základní správní 

 
Obr. 19 Hlavní parter, stav v polovině 19. stol. (Staré  
pohlednice 2013) 
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vybudováno vzdělávací zařízení a centrum cestovního ruchu. Sídlí zde Kulturní, vzdělávací a 
informační zařízení Jirkov příspěvková organizace, která zámek spravuje. 

Park, zahrada. Červený Hrádek se dříve nacházel v zalesněných svazích Krušných hor. 
V souvislosti s raně barokní přestavbou byla založena i barokní zahrada. Jejím autorem je 
někdo z dílny Jeana Baptisty Matheyho. Podle jeho návrhu dostal zámek zdobné prvky a 
dvouramenné schodiště před zahradním průčelím. Na západní straně pozemku byly 
vybudovány opěrné zdi a svah byl terasovitě upraven. Vznikl zde bohatě zdobený parter. 
Sochařská výzdoba na nádvoří pochází z let 1687–1688 a je dílem Jana Brokoffa, který se už 
dříve osvědčil v Klášterci nad Ohří (Hušek 1983). Jindřich z Rothenhanu nechal upravit 
zámecké zahrady v barokní dispozici v průběhu 18. stol. Přírodně krajinářský park obsahoval 
romanticko-klasicistní prvky. Z konce 18. stol. pochází zahradní pavilón Templ, postavený na 
zvýšeném místě severně od zámku. Od něj vedla lipová alej. Park se pyšnil četnými 
drobnými stavbami, jako byly lesovny, švýcarský domek, altány, můstky přes vodoteče, 
Gabrielin mlýn, vodopády, kaple, přírodní divadlo, antický chrámek aj. (Hušek 1983, Anděl 
et al. 1984). V druhé polovině 18. stol. byly na Červený Hrádek dováženy cizokrajné dřeviny, 
např. již v roce 1769 zde pěstovali cedr libanonský, od roku 1776 borovici vejmutovku a 
italské topoly, od roku 1782 americké jasany, dřezovec a tulipánovník. Od roku 1785 se 
začala rozširovat zdejší sbírka o severoamerické dřeviny. V historických dokumentech bylo 
zaznamenáno na 135 taxonů cizokrajných dřevin. O zavedení cizokrajných dřevin se 
zasloužil především lesmistr Ignác Ehrenwerth. Byla zde také založena školka pro pěstování 
těchto dřevin. Ve školce působil zahradník Josef Nestler (Hušek 1983). Od roku 1809 začali 
park zvelebovat v přírodně krajinářském stylu manželé Gabriela Marie Buquoyová a Jiří 
František Buquoy. Zámecký park také zahrnoval území jižně pod obcí. Zde bývala 
bažantnice, rozsáhlé lesní a zemědělské pozemky severně a východně od zámku. Na zámek 
navazovaly obory a sady. Park obsahoval několik rybníků a četné přirozené i umělé 
vodoteče. Celková rozloha parku činila 300 ha. Pod vedením inspektora Filipa Mittelbacha 
byly shromažďovány sbírky exotických rostlin a zbudováno pinetérium - sbírka jehličnanů 
(Anděl et al. 1984). V roce 1848 byla pod vedením zahradníka Mittelbacha provedena 
úprava bočního parteru s pozdně klasicistní besídkou, postavenou na způsob sally terreny. 
Zámecký park nebyl oplocen a přecházel přímo do okolní podhorské krajiny. Areálem 
procházely dokonce říšské silnice (Hušek 1983). Hieke (1984a) a Riedl in Pacáková-
Hošťálková et al. (2004) uvád, že barokní osová kompozice zůstala zachována (aleje, 
průhledy na zámek). Zajímavé jsou pokusné introdukce právě od roku 1785 (cca 177 
taxonů–zahradník Reichel a Mittelbach). Hraběnka Gabriela Marie Buguoyová dokončila 
krajinářskou úpravu parku. Park patřil k nejkrásnějším a největším z našich zámeckých parků 
s laděnou skladbou stálezelených a barvolistých dřevin, s četnými druhy jehličnanů a 
listnáčů. Dnes je park zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek. 

Podle výřezu mapy stabilního katastru z roku 1842 a nákresu z Hiekeho (1984a) měla 
zahrada barokní dispozici na terasách s pravidelnou osovou kompozicí. Přestavba zahrad 
proběhla v romantickém stylu. Na mapě stabilního katastru je vidět rozsáhlé barokní 
uspořádání zahrady, které zasahovalo také do okolní krajiny. 
Přímo pod hlavním schodištěm se nacházelo pravidelné osázení buxusovým střihaným 
plůtkem a pravidelnost byla zdůrazněna dvěma kužely s cesmínami. Terasa měla parter 
s broderiemi a byla zakončena vodopádem a schodištěm, které sestupovalo na druhou 
terasu. Druhá terasa pokračovala v nižší výškové úrovni přírodně krajinářským parkem. Jižně 
pod zámkem byly opěrné zdi a pod nimi rybník a hospodářské objekty. Jihovýchodně od 
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hospodářských budov bylo pravidelně členěné zámecké zahradnictví a 
2013, Hušek 2014). Letecký snímek z padesátých
ploch, v té době zde byly ještě zbytky zahradnict
zaměstnanci jako zahrádky (MO ČR 2009, Hušek 2014)
 

Obr. 20 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 21 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. 
v parku nacházely tyto jehličnany: jedle 
Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana) a jeho kultivar
´Glauca´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis
nootkatensis ´Pendula´), kultivary cypřišku hrachonosného (
´Filifera´, ´Plumosa´, ´Plumosa Aurea´, ´Squarrosa´), jinan dvoulaločný (
jalovec obecný (Juniperus communis ´Stricta´), jalovec virginský (
´Tripartita´), kultivary smrku obecného (Picea abies
stojí místní kultivar smrku obecného (Picea abies 
(1984a) a Pacáková-Hošťálková et al. (2004)
(2014) uvádí, že tento jedinec se nachází u vstupu do zahrady pod severní terasou. Další
jehličnany jsou smrk východní (Picea orientalis
pungens ´Argentea´, ´Glauca´), borovice černá (
borovice vejmutovka (Pinus strobus), douglaska tisolistá (
glauca), kultivary tisu červeného (Taxus baccata
´Repandens´, ´Repandens Aurea´, ´Washingtonii´), zerav západní a kultivary (
occidentalis ´Aureospica´, ´Globosa´, ´Pyramidalis Compacta´), zerav východní (
orientalis ´Aurea´), zerav obrovský (Thuja plicata
palmatum ´Atropurpureum´), javor mléč (Acer platanoides
pseudoplatanus ´Leopoldi´, ´Purpurascens´, ´Variegatum´), jírovec žlutý (
pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), dřišťál Thun

hospodářských budov bylo pravidelně členěné zámecké zahradnictví a lesní školky (ČÚZK 
padesátých let 20. stol. zachycuje změnu v uspořádání 

v té době zde byly ještě zbytky zahradnictví a lesní školky, část pozemků užívali 
zaměstnanci jako zahrádky (MO ČR 2009, Hušek 2014). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Podle Hiekeho (1984) a Huška (1983) se 
jedle kavkazská (Abies nordmanniana), cypřišek 

) a jeho kultivar (Chamaecyparis lawsoniana 
Chamaecyparis nootkatensis) a jeho kultivar (Chamaecyparis 

), kultivary cypřišku hrachonosného (Chamaecyparis pisifera 
´Filifera´, ´Plumosa´, ´Plumosa Aurea´, ´Squarrosa´), jinan dvoulaločný (Gingko biloba), 

´Stricta´), jalovec virginský (Juniperus virginiana 
Picea abies ´Barryi´, ´Falcato-viminalis´). Za zmínku 
Picea abies ´Rothenhausii´), který zmiňuje Hieke 

2004). Kultivar byl nalezený ve zdejším lese. Svoboda 
(2014) uvádí, že tento jedinec se nachází u vstupu do zahrady pod severní terasou. Dalšími 

Picea orientalis), smrk pichlavý a jeho kultivary (Picea 
´Argentea´, ´Glauca´), borovice černá (Pinus nigra ssp. nigra, ssp. pallasiana), 

), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. 
Taxus baccata ´Fastigiata´, ´Fastigiata Aurea´, 

´Repandens´, ´Repandens Aurea´, ´Washingtonii´), zerav západní a kultivary (Thuja 
Aureospica´, ´Globosa´, ´Pyramidalis Compacta´), zerav východní (Thuja 

Thuja plicata) a listnáče: javor dlanitolistý (Acer 
Acer platanoides ´Schwedleri´), javor klen (Acer 

´Leopoldi´, ´Purpurascens´, ´Variegatum´), jírovec žlutý (Aesculus octandra), 
), dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii), dřišťál 
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Thunbergův (Berberis thunbergii ´Atropurpurea´), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens 
var. arborescens a kultivar ´Aureo-variegata´), čimišník stromovitý (Caragana arborescens 
´Pendula´), habr obecný (Carpinus betulus ´Pendula´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), 
líska obecná (Corylus avellana ´Pendula´), ruj vlasatá (Cotinus coggygria), skalník přitisklý 
(Cotoneaster adpressus), skalník Dielsův (Cotoneaster dielsianus), buk lesní (Fagus sylvatica 
´Asplenifolia´, ´Pendula´), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior ´Pendula´), hortenzie stromečkovitá (Hydrangea arborescens), cesmína ostrolistá 
(Ilex aquifolium), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zimolez tatarský (Lonicera 
tatarica), šácholan zašpičatělý (Magnolia acuminata), šácholan Soulangeův (Magnolia x 
soulangiana), jabloň drobnoplodá (Malus baccata), pivoňka dřevitá (Paeonia suffruticosa), 
pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea), dub 
cer (Quercus cerris), dub balkánský (Quercus frainetto), dub letní (Quercus robur 
´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), 
pěnišník černomořský (Rhododendron ponticum), trnovník akát (Robinia pseudoacacia 
´Bessoniana´), růže mnohokvětá (Rosa multiflora), růže Rehderova (Rosa x rehderiana), růže 
svrasklá (Rosa rugosa), vrba bílá (Salix alba ´Tristis´), jerlín japonský (Sophora japonica), 
jeřáb prostřední (Sorbus intermedia), tavolník nízký (Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´), 
tavolník japonský (Spiraea japonica ´Macrophylla´), pámelník bílý (Symphoricarpos albus 
var. laevigatus), lípa americká (Tilia americana ´Macrophylla´), lípa stříbrná (Tilia 
tomentosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia ´Wredei´), jilm horský (Ulmus glabra 
´Exoniensis´), jilm anglický (Ulmus procera ´Argenteo-variegata´), jilm holandský (Ulmus x 
hollandica), kalina řasnatá (Viburnum plicatum) a weigelie růžová (Weigela florida).  

Současný stav. V současnosti je patrná hlavní osa vedoucí od zámku směrem k obci Červený 
Hrádek. Park ovšem zarůstá řadou náletů, převážně tisu červeného, javoru mléče a klenu, 
lip, buku a habru. Zmizela pravidelná symetrická kompozice parterů a to nejen u 
východního průčelí zámku, ale také na jižní straně. Zachoval se zámecký rybník, vodní 
kanály, vodotrysky a pavilonky v dnešní volně řešené části parku. Přírodně krajinářský park 
je dnes podstatně menší, než býval. Na okrajích volně přechází v lesní porosty.  

Stav sbírkových dřevin, tak jak je jmenoval Hieke (1984b), je možné z větší části zde vidět 
dodnes. Pouze kultivar smrku ztepilého (Picea abies ´Rothenhausii´), který podle Svobody 
(2014) má svůj původ zde, se nepodařilo nalézt. 
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Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz)

Poloha. Česká Kamenice leží v údolí 
říčky Kamenice asi 15 km východně 
od Děčína. 

Zámek, majitelé. Zámek vybudoval 
uměnímilovný rod Salhauzenů 
pravděpodobně kolem roku 1522. 
Před 1535 od Bedřicha ze 
Salhauzenu koupil panství Prokop 
z Vartenberku. Rod Vartenberků 
vlastnil panství do 1614. 
Vartenberkům bylo panství 
zabaveno a královská komora jej ve 
stejném roce prodala Radoslavu 
Vchynskému (Kinskému) z Vchynic21. 
Za prvních Kinských (Vchynských) 
přibylo jižní křídlo, nebo bylo 
vystavěno na základech starší 
vartenberské stavby. Z úprav v 
období pozdního baroka zůstala 
například krytá chodba z roku 1792, 
která spojila zámek s kostelem. V 
této době byly upraveny i stavby 
severního křídla. K zásadním 
stavebním změnám došlo v letech 
1847–1849. Práce se dotkly v 
nejvyšší míře jižního křidla, kde byly 
zbořeny starší konstrukce. Tyto klasicistní adaptace vedl zednický mistr Ignác Dittrich. 
Posledním majitelem byl kníže Oldřich Kinský. Zámek byl rodině zabaven roku 1945 na 
základě Benešových dekretů a sídlila zde správa státních lesů. Na zámku se promítá několik 
slohů podle toho, jak byl postupně přistavován v
(Anděl et al. 1984). Po roce 1990 se zde vystřídalo několik soukromých majitelů.

Park, zahrada. Podle výřezu mapy I. vojenského mapování
pravidelný upravený porost zeleně, přes který vedly diagonálně dvě cesty podle středové osy 
souměrnosti. Osa navazovala na stavbu pivovaru nikoliv na
barokní úpravy zámeckých zahrad. Výřez mapy II. vojenského mapování
podrobnějším pohledu ukazuje pravidelnou úpravu a část 
zámku (OLDMAPS 2013). Na pozůstatky pravidelných úprav poukazuje také stabiln

                                                                 
21

 V letech 1718-23 pod vedením Petra Pavla Columbaniho postaven velký hospodářský dvůr, k
později nechal hrabě Kinský přistavět pivovar 
22

 I. Vojenské mapování proběhlo 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28
23

 II. Vojenské mapování proběhlo v letech 1836-1852, měřítko 1: 28 800
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_r
oot=1vm&map_region=ce&map_list=c018 

Obr. 22
(Roubíková 2013)
 

Obr. 23
(Roubíková 2013)

Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) 

zbořeny starší konstrukce. Tyto klasicistní adaptace vedl zednický mistr Ignác Dittrich. 
m majitelem byl kníže Oldřich Kinský. Zámek byl rodině zabaven roku 1945 na 

základě Benešových dekretů a sídlila zde správa státních lesů. Na zámku se promítá několik 
slohů podle toho, jak byl postupně přistavován v období od pozdní gotiky až po baroko 

děl et al. 1984). Po roce 1990 se zde vystřídalo několik soukromých majitelů. 

Podle výřezu mapy I. vojenského mapování22 na kraji obce, kde stával zámek, býval 
pravidelný upravený porost zeleně, přes který vedly diagonálně dvě cesty podle středové osy 
souměrnosti. Osa navazovala na stavbu pivovaru nikoliv na osu zámku. Je pravděpodobné, že se jedná o 

h zahrad. Výřez mapy II. vojenského mapování23 z druhé poloviny 19. stol. při 
podrobnějším pohledu ukazuje pravidelnou úpravu a část přírodně krajinářského parku v těsné blízkosti 
zámku (OLDMAPS 2013). Na pozůstatky pravidelných úprav poukazuje také stabilní katastr, kde hlavní 

23 pod vedením Petra Pavla Columbaniho postaven velký hospodářský dvůr, k němuž 

1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800 
1852, měřítko 1: 28 800 

http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_newwin=0&map_r

Obr. 22 Jihovýchodní průčelí zámku se zahradou 
(Roubíková 2013) 

Obr. 23 Jihozápadní průčelí zámku se zahradou 
(Roubíková 2013) 
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osa nevychází ze zámku, ale je s ním souběžná. V 
se již nacházely parcely s ovocnými stromy. V současné době po těchto zahradních úpravách zůstala jen 
velmi malá část, která je součástí jižního křídla a je obezděna kamennou zdí (ČÚZK 2013). Pozemky po 
zahradách byly rozparcelovány a zastavěny (MO ČR 2013). Část z
spadala pod lesní závody a byl zde vysázen především smrk ztepilý.

Obr. 24 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 25 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zmiňuje pouze 
arborescens) a vrbu jívu (Salix caprea). 

Současný stav. V současné době je malá zahrada u zámku rozdělena živými ploty ze smrku 
ztepilého, což je pozůstatek po činnosti lesní správy. Je zde také několik jehličnanů 
ojíněné (Abies concolor) a jedle kavkazské 
několik vzrostlých javorů mléčů, keřů tisu červeného a vzrostlejší jedlovec kanadský s poškozeným 
terminálem. Dnes je zahrada v rukou soukromého majitele, který zahradu využívá jako užitkovou a 
rekreační. Několik metrů od zámku v zahradě děkanství 
400 let.  

  

 části, kde navazovala na přírodně krajinářskou úpravu, 
současné době po těchto zahradních úpravách zůstala jen 

učástí jižního křídla a je obezděna kamennou zdí (ČÚZK 2013). Pozemky po 
zahradách byly rozparcelovány a zastavěny (MO ČR 2013). Část z nich a také zbylá malá část zahrady 
spadala pod lesní závody a byl zde vysázen především smrk ztepilý. 

 
e stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zmiňuje pouze čimišník stromovitý (Caragana 

současné době je malá zahrada u zámku rozdělena živými ploty ze smrku 
ztepilého, což je pozůstatek po činnosti lesní správy. Je zde také několik jehličnanů - jedle 

 (Abies nordmanniana). Z původní zahrady zůstalo 
několik vzrostlých javorů mléčů, keřů tisu červeného a vzrostlejší jedlovec kanadský s poškozeným 

rukou soukromého majitele, který zahradu využívá jako užitkovou a 
zahradě děkanství se nachází památný tis, jehož údajné stáří je 
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Česká Lípa (Böhmisch Leipa) 

Poloha. Okresní město Česká 
Lípa leží 63 km severně od 
Prahy.  

Zámek, majitelé. Jako první 
je zmiňován hrad Lipý, 
založený zhruba v roce 1268, 
mezi tehdejšími rameny řeky 
Ploučnice. Majitelem hradu 
byl Chval z rodu Ronovců. 
Před rokem 1300 se z dřevěného stává hrad kamenný. Mezi roky 1305 až 1319
z Lipé založil dnešní Českou Lípu. V té době začal s
později se již zchátralý zámek dostal do vlastnictví rodu Kouniců. V
zámku a značnou část města velký požár. V roce 1867 jej Kounicové prodali Salomo
Altschulovi a Josefu Müllerovi, kteří zde vybudovali cukrovar a při stavbě rafinérie zámek 
téměř zlikvidovali. Cukrovar zde fungoval do začátku I. světové války. V roce 1957 bylo 
tehdejším vedením města rozhodnuto o odstranění jižního paláce. Místní úře
jeho zbytky v roce 1957 odstřelit. V roce 1995
průzkum. Objekt byl svěřen do péče příspěvkové organizace Lipý

Park, zahrada. Vzhledem k historii zámku, který vznikl ze středověkého hradu, n
zahradní úpravy velkého rozsahu. Podle stabilního katastru byly provedeny pravidelné 
zahradní úpravy na jihovýchodní straně zámku. Je pravděpodobné, že šlo především o 
užitnou zahradu (ČÚZK 2013). Na leteckém snímku z
městská zástavba (MO ČR 2009). 

 

Obr. 27 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 26 Podoba zámku Lipý k

Před rokem 1300 se z dřevěného stává hrad kamenný. Mezi roky 1305 až 1319 zde Jindřich 
té době začal s přestavbami hradu na zámek. O 200 let 

později se již zchátralý zámek dostal do vlastnictví rodu Kouniců. V roce 1820 zničil část 
elký požár. V roce 1867 jej Kounicové prodali Salomonu 

, kteří zde vybudovali cukrovar a při stavbě rafinérie zámek 
téměř zlikvidovali. Cukrovar zde fungoval do začátku I. světové války. V roce 1957 bylo 
tehdejším vedením města rozhodnuto o odstranění jižního paláce. Místní úředníci nechali 
jeho zbytky v roce 1957 odstřelit. V roce 1995–2003 zde proběhl kompletní archeologický 
průzkum. Objekt byl svěřen do péče příspěvkové organizace Lipý-Česká Lípa. 

historii zámku, který vznikl ze středověkého hradu, nebyly 
zahradní úpravy velkého rozsahu. Podle stabilního katastru byly provedeny pravidelné 
zahradní úpravy na jihovýchodní straně zámku. Je pravděpodobné, že šlo především o 
užitnou zahradu (ČÚZK 2013). Na leteckém snímku z 50. let 20. stol. je patrná drobná 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Podoba zámku Lipý k roku 1780 (Sedláček 1923) 
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Obr. 28 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Dřeviny podle Hiekeho (1984b) se nacházely v
hippocastanum), vrba bílá (Salix alba ´Tristis´), hloh obecný (
horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. V současné době jsou zahradní úpravy nově proveden
zámeckého areálu formou doplnění trávníkové plochy malými jehličnany a malým parkem 
před vstupem do zámku. V malém parku najdeme skupinovou výsadbu
alba ´Tristis´) zde zůstal pařez, který obrůstá výmladky. Dále je zde
apod. 

  

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

podle Hiekeho (1984b) se nacházely v parku listnáče - jírovec maďal (Aesculus 
´Tristis´), hloh obecný (Crataegus oxyacantha) a jilm 

současné době jsou zahradní úpravy nově provedeny v nádvorní části 
zámeckého areálu formou doplnění trávníkové plochy malými jehličnany a malým parkem 

malém parku najdeme skupinovou výsadbu. Po vrbě bílé (Salix 
zde zůstal pařez, který obrůstá výmladky. Dále je zde nálet akátu (Robinia) 
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Český Dub (Bömisch Aicha) 

Poloha. Leží na jih od Ještědu, asi 
12 km jižně od města Liberce. 

Starý zámek, majitelé. Nejstarší 
písemnou zmínku lze nalézt 
v zakládací listině kladrubského 
kláštera z roku 1115. Roku 1237 
sv. Zdislava a Havel I. z Lemberka 
z rodu Markvarticů vyměnili 
Český Dub s opatem Reinherem 
za Čížkov u Bílovic. V polovině 13. 
stol. věnovali Markvartici, kteří 
tehdy ovládali celé Podještědí, 
část svého území křížovníkům-johanitům z řehole sv. Jana Jeruzalémského. Johanité si na 
ostrohu vybudovali románsko-gotický opevněný klášter, tzv. komendu. Kolem kláštera 
vyrůstalo městečko nazývané Světlá. Od 14. stol. se uvádí opět původní jméno Dub a od 
roku 1769 se uvádí označení Český Dub. Roku 1425 byla moc johanitů oslabena, z komendy 
zůstal obyvatelný jen hradní objekt. Husitské vojsko Jana Čapka ze Sán obsadilo Český Dub 
v roce 1425 a v roce 1429 byla komenda během tažení Prokopa Holého na Žitavu zničena. 
Na místě zničené komendy si husité vybudovali základnu zvanou Krucemburk. Roku 1547 
Jan z Oppersdorfu doprovází Ferdinanda I. do Prahy, kde právě vrcholily stavovské bouře 
proti jeho absolutistické vládě. Jeho rejtaři obsadili pražský hrad, střežili přístupové cesty do 
Prahy a nakonec se jim podařilo povstání potlačit. Za tyto služby jej král bohatě odměnil. 
Daroval mu zkonfiskovaná panství Dub a Frýdštejn a roku 1554 ho povýšil do panského 
stavu. Jan z Oppersdorfu k hradu přistavěl kapli sv. Jana Nepomuckého a hrad v letech 
1564–1565 přestavěl na dvoupatrový dvoukřídlý renesanční zámek, jehož jižní křídlo bylo 
ukončeno osmibokou věží. Roku 1591 koupil zámek Zikmund Smiřický ze Smiřic a Dub se tak 
stal majetkem jeho rodu. Když po bitvě na Bílé hoře museli Smiřičtí ze země odejít, získal 
velkou část jejich statků Albrecht z Valdštejna. Po vévodově smrti, na jaře roku 1634 
obsadily Dub dvě kompanie císařské pěchoty a 11. dubna město vyhořelo. Novým majitelem 
dubského panství se stal roku 1635 hrabě Jan Ludvík Hektor Isolani. Hrabě zemřel roku 1640 
a panství zdědily jeho dcery. V roce 1641 vpadli do Dubu švédští vojáci, kteří jej vrátili 
zpátky do vlastnictví Žitavy. Spory o podještědí pokračovaly až do konce třicetileté války. Na 
jejím konci se vrátilo panství do vlastnictví dcer Hektora Isoliani. Po smrti starší sestry Anny 
Marie Alžběty Isolaniové, vstoupila její sestra Regina do kláštera augustiniánek a dubské 
panství se stalo majetkem tohoto kláštera. Panství prodělalo násilnou rekatolizaci v 17. a 18. 
stol. a město se dostalo do držení státního dolnorakouského náboženského fondu. Roku 
1783 císař Josef II. klášter zrušil, jeho část byla 1803 upravena na chudobinec. V roce 1838 
českodubské panství koupil Kamil Rohan. 28. července 1858 však zámek vyhořel a zůstalo z 
něj pouze západní a jihovýchodní křídlo. Zničený zámek už nebyl nikdy obnoven a dnes z něj 
zbývá jen torzo. Dnes je jeho majitelem obec (Anděl et al. 1984).  

Schmittův zámek v Českém Dubu. Ve městě se usídlil schopný textilní podnikatel Franz von 
Schmitt (1818–1883), který si nechal na místě někdejšího panského dvora postavit v letech 
1873–74 rozlehlé novorenesanční sídlo stojící na pravém břehu Ještědky. Po Schmittově 
smrti zde žili další členové rodiny, která musela Český Dub definitivně opustit roku 1945. 

 
Obr. 29 Parková úprava u starého zámku (Roubíková 
2013) 
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Celý areál získal stát. Pět let na to byl v 
důchodců), který tu sídlí dosud. Objekt byl postupně přebudováván a
sloužil svému novodobému poslání. V době jeho působení došlo k
fasád hospodářských objektů (Anděl et al. 1984). Od 1.
samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Zámek, spolu 
s rozsáhlým parkem, je dominantou Českého Dubu.

Park, zahrada. Podle mapy stabilního katastru bývaly v
zahrady (ČÚZK 2013). Na rozdíl od vlastního zámku je volně přístupný rozlehlý přírodně 
krajinářský park, který se táhne údolím říčky směrem k
bývalou komendou a novým zámkem.  

U bývalého hradu se nachází nevelká parková úprava, jejímž zakladatelem byl 
Na konci 19. stol. byla rozšířena o zámecký park v
architektem Eduardem Petzoldem. Park se nachází v
plastikami, ale bylo vybudováno pouze jezírko s
palouk. Za zámkem bývala skalka (Hieke 1984a).

 
Obr. 30 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) popsal jednotlivé dr
v parku vyskytují. Z jehličnanů je to jedle ojíněná (
nordmanniana), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera
(Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), jalovec obecný (
chvojka (Juniperus sabina), jalovec šupinatý (
virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), smrk pichlavý
´Argentea´, ´Glauca´), borovice vejmutovka (
occidentalis ´Ohlendorfii´), zerav obrovský (
´Zebrina´), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis
pseudoplatanus ´Purpurascens´, ´Tricolor´
hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra
čimišník stromovitý (Caragana arborescens

 objektu zřízen ústav sociálních služeb (domov 
důchodců), který tu sídlí dosud. Objekt byl postupně přebudováván a upravován, aby lépe 

době jeho působení došlo k zásadnímu znehodnocení 
fasád hospodářských objektů (Anděl et al. 1984). Od 1. července 2004 je domov 
samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Zámek, spolu 

ominantou Českého Dubu. 

Podle mapy stabilního katastru bývaly v místech dnešního parku užitné 
Na rozdíl od vlastního zámku je volně přístupný rozlehlý přírodně 

krajinářský park, který se táhne údolím říčky směrem k centru města mezi starým zámkem, 

U bývalého hradu se nachází nevelká parková úprava, jejímž zakladatelem byl Kamil Rohan. 
byla rozšířena o zámecký park v přírodně krajinářském stylu evropským 

architektem Eduardem Petzoldem. Park se nachází v údolí říčky Ještědky. Měl být doplněn 
plastikami, ale bylo vybudováno pouze jezírko s vodotryskem. Hlavní plochu zabírá středový 

. Za zámkem bývala skalka (Hieke 1984a). 

r. 1843 
 

Obr. 31 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 
(©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) popsal jednotlivé druhy, které se 
jehličnanů je to jedle ojíněná (Abies concolor), jedle kavkazská (Abies 

Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), jalovec čínský 
´Pfitzeriana´), jalovec obecný (Juniperus communis ´Stricta´), jalovec 

), jalovec šupinatý (Juniperus squamata var. meyeri), jalovec 
´Tripartita´), smrk pichlavý a jeho kultivary (Picea pungens 

´Argentea´, ´Glauca´), borovice vejmutovka (Pinus strobus), zerav západní (Thuja 
, zerav obrovský (Thuja plicata), zerav obrovský (Thuja plicata 

Tsuga canadensis), a z  listnáčů: javor klen (Acer 
´Purpurascens´, ´Tricolor´, ´Variegatum´), jírovec maďal (Aesculus 

Aesculus octandra), dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii), 
Caragana arborescens ´Pendula´), habr obecný (Carpinus betulus 
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´Incisa´), svída bílá (Cornus alba), buk lesní (Fagus silvatica ´Viridivariegata´), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), loubinec popínavý 
(Parthenocissus vitacea), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), topol bílý (Populus 
alba ´Nivea´), topol kanadský (Populus x canadensis), mochna křovitá (Potentilla fruticosa), 
dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý 
(Rhododendron x hybridum), růže Rehderova (Rosa x rehderiana), vrba bílá (Salix alba 
´Tristis´), tavolník význačný (Spiraea x arguta), tavolník nízký (Spiraea x bumalda ´Anthony 
Waterer´), tavolník ožankolistý (Spiraea chamaedryfolia), tavolník niponský (Spiraea 
nipponica var. rotundifolia) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus).  

Současný stav. Park je položen, jak již bylo řečeno, mezi novým a starým zámkem a 
v současné době je součástí městské zeleně. Jižní průčelí nového zámku směřuje do 
otevřeného malého a posléze většího palouku, lemovaného stromy a keři. U zámecké terasy 
leží parterový trávník s několika jehličnany. U vchodu zámku jsou umístěny tvarované 
rostliny v mobilních nádobách a různé kultivary zeravu západního, kulovité formy javorů. 
Jihozápadním směrem je ve skupině stromů ukryt malý altán k posezení a několik dalších 
drobných staveb pro ukrácení volného času. V okolí altánku u jezírka je střihaná tvarovaná 
zeleň. Zbývající část parku představuje především skupiny stromů s podrostem kvetoucích 
keřů. Z hlediska druhové skladby odpovídá popisu podle Hiekeho (1984b). 
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Čížkovice u Lovosic (Tschischkowitz) 

Poloha. Čížkovice leží 5 km 
jihozápadně od Lovosic na jižním 
okraji Českého středohoří. 

Zámek, majitelé. První archeologické 
nálezy o osídlení pochází z 5. stol. př. 
n. l. Do husitských válek patřila část 
obce klášteru sv. Jiří v Praze. Císař 
Zikmund ji zastavil 1436 Janovi 
Kaplíři ze Sulevic. Později po roce 
1486 došlo k rozdělení majetku mezi 
syny Buška Kaplíře ze Sulevic. Jan 
Kaplíř získal celé Čížkovice i s několika okolními vesnicemi. Roku 1529 byly opět Čížkovice 
rozděleny mezi jeho syny Albrechta a Felixe. Felix se rozhodl pro stavbu nové tvrze. Po roce 
1529 pak byla postavena dolní renesanční tvrz. Obec a tvrz patřily Kaplířům až do roku 
1623, kdy ji zdědil hrabě Gustav Adolf z Varrensbachu, který nechal 1658–1665 dolní 
zpustlou tvrz přestavět na barokní trojkřídlý jednopatrový zámek. Roku 1692 propadla obec 
klášteru sv. Jiří. Zámek se stal letním sídlem abatyší a byl proto nově upraven. V té době byl 
klášter obehnán vysokou zdí, na níž byly umístěny rokokové vázy. Po roce 1945 byli do 
čížkovického zámku dočasně umístěni rekonvalescencující se političtí vězni propuštění z 
terezínské věznice. Po několika dalších držitelích byl zámek předán do správy ONV 
v Litoměřicích pro domov důchodců. Díky průběžným úpravám původní barokní vzhled 
téměř zanikl (Anděl et al. 1984).  

Park, zahrada. Hlavní část zámeckého parku byla založena roku 1600. Park dnes náleží 
k veřejné zeleni a je umístěn mimo areál zámku za silnicí. Mnohé cennější dřeviny pochází 
z dřívějších školek v Jezeří (Hieke 1984a). Podle výřezu mapy I. vojenského mapování a 
stabilního katastru se zde nacházela barokní zahrada s hvězdicovitě uspořádanými cestami. 
Při pozdějších krajinářských úpravách vznikl v návaznosti na pravidelnou kompozici rybník a 
přírodně krajinářský park. Ten patrně vznikl až v 90. letech 18. stol., protože přírodně 
krajinářský park není v I. vojenském mapování zaznamenaný (ČÚKZ 2013). Ve výřezu 
leteckého snímku není pravidelná kompozice barokní zahrady patrná. V té době zde bylo 
zámecké zahradnictví (MO ČR 2009, Hušek 2014). 

 
Obr. 32 Západní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 33 Výřez ze stabilního katastru; stav k
2013) 

Obr. 34 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde popsal z
jalovec obecný (Juniperus communis ´Suecica´), jalovec chvojku (
smrku pichlavého (Picea pungens ´Argentea´, ´Glauca´), douglasku tisolistou (
menziesii var. viridis), zerav východní (Thuja orientalis
x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
´Youngii´), čimišník stromovitý (Caragana arborescens
´Pendula´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica
´Angustifolia´), jabloň drobnoplodou (Malus baccata
coronarius), platan javorolistý (Platanus x acerifolia
šedý (Populus x canescens), topol černý (Populus nigra
´Fastigiata´), pěnišník velkokvětý (Rhododendron
růže Rehderova (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (
japonica), tavolník nízký (Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´
japonica ´Macrophylla´), tavolník van Houtteův (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus) a šeřík čínský (

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) zde popsal z jehličnanů následující: 
´Suecica´), jalovec chvojku (Juniperus sabina), kultivary 

´Argentea´, ´Glauca´), douglasku tisolistou (Pseudotsuga 
Thuja orientalis) a z listnáčů: jírovec pleťový (Aesculus 

Aesculus hippocastanum), břízu bělokorou (Betula pendula 
Caragana arborescens), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 

Lonicera tatarica), zimolez tatarský (Lonicera tatarica 
Malus baccata), pustoryl věncový (Philadelphus 

acerifolia), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), topol 
Populus nigra ´Italica´), dub letní (Quercus robur 

Rhododendron x hybridum), rybíz alpínský (Ribes alpina), 
), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), jerlín japonský (Sophora 
bumalda ´Anthony Waterer´), tavolník japonský (Spiraea 

), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník bílý 
a šeřík čínský (Syringa x chinensis).  
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Současný stav. Stejně jako dříve, je zámecká zahrada rozdělena na dvě části. První se 
nachází v okolí zámku, kde dnes sídlí domov pro seniory. Jedná se o volně řešenou část, 
která navazovala přímo na zámek. Pravidelná zahrada zanikla zřízením zámeckého 
zahradnictví a to poté zmizelo pod výstavbou rodinných domů ke konci 20. stol. Zbývající 
část zámecké zahrady severovýchodně od zámku dnes slouží jako městský park, který je 
pravidelně udržován a po obvodu je oplocen. Parkem protéká malá bezejmená vodoteč. Po 
celkové stránce má zahrada odlišnou podobu nežli v minulosti. Zmenšil se výrazně podíl 
travnatých ploch a přibylo více skupinových výsadeb stromů. 
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Děčín (Tetschen-Bodenbach) 

Poloha. Děčín je okresní město na 
soutoku řek Labe a Ploučnice.  

Zámek, majitelé. V listině Jindřicha 
IV. (29. dubna 1086) je popsána 
Děčínská provincie, která byla 
pojmenována po kmeni Děčanů. Do 
provincie patřilo povodí řek 
Ploučnice, Kamenice a Jílovského 
potoka. Děčín byl důležitý opěrný 
bod rodu Přemyslovců. Ovšem žila 
zde také odbojná šlechta. Písemná 
zpráva z roku 1128 dokládá, že na 
zdejším hradu byl vězněn Břetislav 
knížetem Soběslavem I. Vznik hradu 
není doložen. Ve 13. stol. sílila moc 
bohaté šlechty. 1230 bylo rodem 
Michalovců odděleno značné území 
a zbudován nový hrad Ostrý. Po 
smrti Přemysla Otakara II. se Děčína 
zmocnil Jan Michalovec 1283 a 
během krátké doby se jej zřekl 
výměnou za obchodní zboží. Téhož 
roku měl být Děčín dán do zástavy 
Otovi Braniborskému, ovšem Rudolf 
I. zástavu zrušil nařízením 23. srpna 
1283 a město nadále zůstalo 
majetkem králů. Později však Václav 
III. 1305–1306 postoupil hrad 
Václavu z Vartenberka. Ve 14.–15 stol. došlo ke změně vzhledu hradu po sérii požárů a 
dobívání. Za vlády Jiřího z Poděbrad se stal majitelem hradu Jindřich Vartenberk a po jeho 
smrti byl majetek velké provincie rozdělen mezi jeho syny Zikmunda a Kryštofa. Zikmund 
později upadl do dluhů a 1511 získal povolení od Vladislava II. k prodeji. Hrad prodal 
Salhauzenům a 1534 jej koupili rytíři z Bünau. V roce 1576 synové Güntera z Bünau uzavřeli 
smlouvu o rozdělení otcovských statků a vznikla dvě menší panství - Šenštejnské a 
Podmokelské a roku 1591 vzniklo další nové panství Bynov. Roku 1628 byl hrad prodán 
Kryštofovi Šimonu z Thun (později s přídomkem Hohenstein). V letech 1668–1683, za 
působení Maxmiliána Thun-Hohensteina, prodělal hrad důkladnou barokní přestavbu, pro 
získání většího prostoru. Hrad získal zámecký charakter. Thun-Hohenstein 1670 koupil od 
děčínských měšťanů v tehdejší Růžové ulici 22 domů, dal je zbourat a tak získal nový prostor 
pro budování zahrad a sala terreny k posledním úpravám zámku a byla dokončena jeho 
impozantní současná podoba. Byl překlenut zadní příkop, zrušeno opevnění a stávající domy 
byly spojeny do jednoho bloku budov kolem nádvoří. 

V 18. stol. započala série válek o rakouské dědictví a zámek byl neustále obsazován a 
dobýván. Tato válečná tažení prokázala výhodnou pozici zámku, zároveň však také 

 
Obr. 35 Pohled z glorietu do Růžové zahrady (Hrnčíř 
2013) 
 

 
Obr. 36 Pohled na gloriet přes růžové záhony (Hrnčíř 
2013) 
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nevhodné provedení pro válčení. Když 
měl panovník Josef II. vůli stavět 
novou pevnost, zvolil si raději pro 
stavbu Terezín. V roce 1932 Thunové 
prodali zámek státu (Anděl et al. 
1984). Československá armáda si zde 
zřídila kasárna, za druhé světové války 
je vystřídala armáda německá, poté 
znovu československá a v letech 
1968–1991 sovětská armáda. V roce 
1991 získalo zámek do svého majetku 
město Děčín a začala postupná 
rekonstrukce zchátralého objektu. 

Růžová zahrada představuje 
vyhlídkovou úpravu podle italského 
vzoru v nevelkém parteru. Označení 
„Růžová zahrada“ vzniklo po roce 
1881, kdy zde bylo zbudováno 
rosarium (Hieke 1984a). Hušek (1983) 
uvádí, že zahrada vznikla jako 
uzavřený zahradní prostor, zbudovaný 
přímo na skále a na systému opěrných 
zdí a visutých kleneb. Právě gloriet se 
otvíral do prostoru a umožnil široký 
rozhled do údolí Labe, na okolní 
zalesněné kopce, na strmé pískovcové 
stěny a na Děčínský Sněžník. Na obou 
podélných stranách zahrady jsou edikuly24. Na jižní straně rámují zahradu mělké niky, které 
jsou součástí plné zdi tzv. Dlouhé jízdy, s jejíž výstavbou souvisí vznik růžové zahrady. Roku 
1668 byla vybudována Dlouhá jízda s branami, sala terrena a začalo se s budováním 
okrasných zahrad. Za pánů z Býnova byla sice u zámku v roce 1556 zeleninová zahrada a v 
roce 1616 květinová zahrada, ale rozmach v budování okrasných zahrad nastal až za 
Maxmiliána Thuna. 

Celá kompozice vrcholí dvoupatrovým glorietem s balustrádovým schodištěm, 
korunovaným dodatečně v 18. stol. dvěma sochami bojovníků, pod nimiž stojí sedm 
alegorických ženských postav od neznámého autora. Začíná sala terrena vyzdobená 
freskami od Guiseppa Bragaglia, který ji v roce 1678 odvážně vkomponoval do klenby. 
Námětem nástropní malby se stal oblíbený mytologický příběh Faethóna, syna řeckého 
boha slunce Hélia. Zahrada je doplněna raně barokními výklenkovými kaplemi a třemi 
sochami od A. F. Kitzingera z doby kolem 1683. Na glorietu stojí sedm ženských soch - 
bohyně Flóra, Ceres, Venuše, Pomona a tři neurčité alegorie. Na zábradlí schodiště jsou čtyři 
pískovcové sochy sedících lvů se znakovými kartušemi hraběte Maxmiliána Thuna a jeho tří 
manželek. Ve spodní části Glorietu je skrytý vstup do kryté chodby přistavěné k severní zdi 

                                                                 
24

 Edikula – je jednoduchý stavební prvek (sakrálního charakteru) složený z podpor (sloupy, pilastry) 
a kladí se štítem (fronton). 

Obr. 37 Pohled z jižní terasy na čajový altán (Hrnčíř 
2013) 
 

Obr. 38 Pohled do přírodně krajinářského parku 
východně od zámku (Hrnčíř 2013) 



 
49 

Dlouhé jízdy a spojující prostor zámku s kostelem Povýšení sv. Kříže. Kamenná zahradní zeď 
se zábradlím z balustrů a s výklenkovými kaplemi nese tři sochy postav z řecké mytologie: 
Pallas Athéna, Héfaistos, Chrónos (Anděl et al. 1984). Hušek (1983) uvádí jako ústřední 
motiv nástropní malby sala terreny mytologický příběh boha Hélia. Doslova píše:…“jede po 
obloze ve slunečním voze v doprovodu různých božstev a puttů. Vpředu uprostřed sedí 
Apollón s labutí, po levé straně Aurora odkrývá drapérii, do které byla zahalena, tak jako se 
probouzející jitro odhaluje z temna noci…“ 

Manželka M. Thuna Marie Adelheida dala stavebně náročným způsobem upravit vstupní 
část lóžové zahrádky dvorním zahradníkem Andreasem Haasem. Ten osadil tuto část 
květinami a okrasnými dřevinami. F. Jošt mladší byl velmi úspěšný pěstitel růží. Za jeho 
působení se vysazovaly růže v zahradním parteru mezi glorietem a sala terrena. Odtud tedy 
pochází název Růžová zahrada. Arkádovou chodbou podél sala terrena se scházelo do 
barokní zahrady pod zámkem, kterou M. Thun rozšířil až k dnešní Tyršově ulici. Zahradě 
přidal na přitažlivosti umělý vodopád, který padal do bazénu v podobě pískovcové mušle o 
průměru 9 m. 

Park, zahrada. Byl vybudován na severní straně zámku v době barokní přestavby zámku 
(1667–1673). V roce 1790 již byl známou dominantou města. Hrabě pod terasami nechal 
umístit velkou kašnu z jednoho kusu kamene. Nad parkem byly zbudovány terasy (Anděl et 
al. 1984). Hrabě M. Thun zakoupil jednotlivé pozemky části Mariánské louky. Na svahu 
k Labi byla založena zahrada s ovocnými zákrsky a jinými dřevinami. Terasy však nebyly 
udržovány (Hieke 1984a). Za Františka Antonína Thuna byly vybudovány skleníky a zahrady 
byly rozšířeny na jižních svazích pod zámkem. Vrchní zahradník František Jošt zde v letech 
1841–1862 pěstoval skleníkové rostliny: orchideje, kamélie, indické azalky a další. 

Podle soupisu zahradníka F. Jošta z roku 1854 zde bylo vysázeno celkem 45 druhů dřevin. 
Celková kompozice vycházela ze zásad přírodně krajinářského parku, které se snaží vyvolat 
dojem volné přírody, nespoutané dřívějšími přesnými vzory barokních zahrad. Jejich účinek 
je založen na střídání volných ploch, lesíků a samostatně stojících stromů. Byly zde 
vytvořeny průhledy do krajiny Českého středohoří v pozadí a na masiv Pastýřské stěny. 
Velmi důležitou roli v původním rozvrhu zde hrálo působení vodní hladiny řek Labe a 
Ploučnice. Mariánská louka tvořila jen část parku, který obklopoval celý zámek. Druhá 
polovina parku na opačné straně zámecké skály vznikla již koncem 18. stol. přebudováním 
někdejší barokní zahrady. Na rozdíl od Mariánské louky byla tato část doplněna drobnými 
stavbami. Zejména jde o letohrádek, na památku německého romantického básníka, zvaný 
později Körnerův. Brzy přibyl kruhový altán (dnes jej najdeme v Jílovém). Spojení mezi 
parkem a starší zahradou zajišťoval tunel proražený skrz skálu v letech 1808–1810 a nová 
řetězová lávka z let 1830–1831. Právě tato nenápadná stavba je dnes architektonicky 
nejcennější částí celého podzámčí. Po roce 1950 zde bylo zbudováno koupaliště a vedle něj 
autokemp a hřiště. Ze snímků 1950 je patrné, že zde došlo k přebudování parku a seveních 
zahrad, které byly zničeny pod vlivem výstavby bytových domů. Hieke (1984a) dále 
popisuje, že zdejší stanoviště je dostatečně vlhké a těsně pod skalním ostrohem jsou příkré 
svahy buď bez zeleně, nebo s dominantními dřevinami. Na výše popsanou podobu 
zahradních úprav poukazují také mapové podklady stabilního katastru z roku 1843 (ČÚZK 
2013) a výřez leteckého snímku z 50. let 20. stol. (MO ČR 2009). 
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Obr. 39 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 34 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. 
významné jehličnany: borovici vejmutovku (
distichum Rich.), modřín opadavý (Larix decidua
hippocastanum), zlatici prostřední (Forsythia 
acerifolia), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (
(Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), vrbu bílou (
(Spiraea douglasii), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
uvádí i další druhy, např. jalovec čínský (Juniperus chinensis
(Juniperus virginiana ´Tripartita´), smrk pichlavý (
(Thuja occidentalis), jírovec maďal (Aesculus
altissima), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens
alba), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
pedicellata), buk lesní (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), jasan ztepilý (
´Pendula´), šácholan Soulangiův (Magnolia
baccata), jabloň mnohokvětou (Malus floribunda
topol kanadský (Populus x canadensis), topol popelavý (
šarlatová (Pyracantha coccinea), růži mnohokvětou (
x rehderiana). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hieke (1984a) a Hušek (1983) uvádí jako 
borovici vejmutovku (Pinus strobus), tisovec dvouřadý (Taxodium 

Larix decidua) a listnáče: jírovec maďal (Aesculus 
Forsythia x intermedia), platan javorolistý (Platanus x 
´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), trnovník akát 

´Bessoniana´), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), tavolník Douglasův 
Symphoricarpos albus var. laevigatus). Hušek (1983) 

Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), jalovec virginský 
´Tripartita´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), zerav západní 

Aesculus hippocastanum), pajasan žlaznatý (Ailanthus 
sempervirens ´Suffruticosa´), svídu bílou (Cornus 

oxyacantha ´Rubra Plena´), hloh břekolistý (Crataegus 
´Atropunicea´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 

Magnolia x soulangiana), jabloň drobnoplodou (Malus 
floribunda), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), 

), topol popelavý (Populus x canescens), hlohyni 
), růži mnohokvětou (Rosa multiflora), růži Rehderovu (Rosa 
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Současný stav. Park během posledních pěti let prodělal značnou rekonstrukci. Složení 
dřevin odpovídá popisu z Hiekeho (1984b). Největší část zabírá přírodně krajinářské řešení 
parku. Jižní zámecké terasy jsou dnes přístupné veřejnosti. Na terasách je zbudována vinice 
s ukázkou různých odrůd vinné révy. Nejnižší část teras navazuje na přírodně krajinářskou 
část parku. Významnými architektonickými prvky jsou zde fontánky, kašna a původní Čajový 
altánek. Tato terasa je doplněna o hloh kuří nohu (Crataegus crus-galli) a v mobilních 
nádobách v okolí kašny roste žumara nízká (Chamaerops humilis) a temnoplodec 
černoplodý (Aronia melanocarpa). Po terásách lze vystoupat na Dlouhou jízdu, která 
zároveň umožňuje vstup do Růžové zahrady, kde se dnes nachází velká sbírka kvetoucích 
záhonových a pnoucích růží. Značná část z nich pochází ze sbírek Dendrologické zahrady 
v Průhonicích. Růžová zahrada je dnes také doplněna moderními plastikami mladých 
umělců. Dlouhou jízdou se dostaneme na zámecké nádvoří, kde z někdejších úprav zbyly 
pouze dva památné stromy: tis červený (Taxus baccata) a střihanolistý buk lesní (Fagus 
sylvatica ´Asplenifolia´). 
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Dlažkovice (Dlaschkowitz) 

Poloha. Obec Dlažkovice se nachází 
8 km jihozápadně od Lovosic. 

Zámek, majitelé. Obec je 
vzpomínána již v 11. stol. V roce 
1237 se o ní zmiňuje Radslav 
z Dlažkovic. Tvrz je uváděna poprvé 
až 1630, kdy je nazývána starou 
tvrzí. V roce 1648 získala Dlažkovice 
Zbyňka Polyxena Bezdružická 
z Kolowrat, provdaná poprvé za 
Kryštofa z Winterfeldu, podruhé za 
Karla Kaplíře ze Sulevic. Další majitel, František Edmund Putz, dal kolem roku 1673 vystavět 
na místě staré tvrze barokní zámek, na který pak z
litoměřický stavitel Giulio Broggio. Když Putz zemřel v roce 1674 jako bezdětný, převzal 
panství jeho bratr Jan Ignác, který byl 1686 povýšen do panského stavu. Za něho, patrně 
v letech 1713–1717, byl dlažkovický zámek barokně přestavěn a
k východu. Autorem přestavby byl pravděpodobně 
štuková výzdoba zámku a mansardová střecha. Po smrti Jana Ignáce Putze
zdědila Dlažkovice jeho mladší dcera Marie Anna, provdaná za Ferdinanda Hrzána 
z Harasova, držitele sousední Skalky. Tak vzniklo panství Skalka
se těžily proslulé české granáty. Dále se zde vystřídali v letech 1731 hrabě Hatzfeld a 1796 
Hugo Damián Ervín ze Schönbornu. V držení Schönbornů zůstaly Dlažkovice, tvořící 
s Malešicemi a Lukavicí na Plzeňsku tzv. třetí schönbor
pozemkové reformy 1924, ale zámek zůstal i

V roce 1871 Karel Amerling u zámku založil školské
svým původem. Ústav založil pro výchovu duševně post
přemístěn do Prahy v Kateřinské ulici a poté do Štenberského paláce na Hradčanech. V
1950 bylo Ernestinum25 přestěhováno do Litoměřic. Dne 25. února 1950 byl ústav zestátněn 
a název Ernestinum byl změněn na oficiální náz
zařízení přestěhovalo do Dlažkovic. Od roku 1958 zde pracovaly řádové sestry kongregace 
OSF. Nyní se toto zařízení nazývá Dětský domov, Základní škola
Školní jídelna (Dlažkovice 2013).  

Park, zahrada. V roce 1810, za Damiána Ervína ze
zámku empírově upraveno. Tehdy byly strženy staré hospodářské budovy a
přírodně krajínářský park. Jižní průčelí do parku zdobí trojboký štít a
nímž je umístěn alianční znak Putzů z Adlersthurnu. Průčelí charakterizují vysoké pilastry 
a uvnitř zámku je zalomené schodiště s hranatými balustry. Mansardová střecha má na 
východní straně vikýře Anděl et al (1984). 
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Ernestinum – jde o ústav pro mentálně postižené 

Obr. 41

levic. Další majitel, František Edmund Putz, dal kolem roku 1673 vystavět 
na místě staré tvrze barokní zámek, na který pak z Podsedic přesídlil. Zámek stavěl 
litoměřický stavitel Giulio Broggio. Když Putz zemřel v roce 1674 jako bezdětný, převzal 

eho bratr Jan Ignác, který byl 1686 povýšen do panského stavu. Za něho, patrně 
1717, byl dlažkovický zámek barokně přestavěn a rozšířen směrem 

východu. Autorem přestavby byl pravděpodobně Octavio Broggio. Z této doby je také 
mansardová střecha. Po smrti Jana Ignáce Putze roku 1718 

zdědila Dlažkovice jeho mladší dcera Marie Anna, provdaná za Ferdinanda Hrzána 
Harasova, držitele sousední Skalky. Tak vzniklo panství Skalka-Dlažkovice, na jehož území 

se těžily proslulé české granáty. Dále se zde vystřídali v letech 1731 hrabě Hatzfeld a 1796 
V držení Schönbornů zůstaly Dlažkovice, tvořící 

na Plzeňsku tzv. třetí schönbornský fideikomis až do první 
k zůstal i poté jejich majetkem (Anděl et al. 1984). 

založil školské zařízení, které je ojedinělé a výjimečné 
svým původem. Ústav založil pro výchovu duševně postižených dětí. Později byl ústav 

Kateřinské ulici a poté do Štenberského paláce na Hradčanech. V roce 
přestěhováno do Litoměřic. Dne 25. února 1950 byl ústav zestátněn 

a název Ernestinum byl změněn na oficiální název Zvláštní dětský domov. V září 1952 se 
zařízení přestěhovalo do Dlažkovic. Od roku 1958 zde pracovaly řádové sestry kongregace 

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a 

1810, za Damiána Ervína ze Schönbornu, bylo barokní průčelí 
empírově upraveno. Tehdy byly strženy staré hospodářské budovy a založen nový, 

park. Jižní průčelí do parku zdobí trojboký štít a portál s balkónem, nad 
Adlersthurnu. Průčelí charakterizují vysoké pilastry 

hranatými balustry. Mansardová střecha má na 

 
Obr. 41 Západní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Hieke (1984a) uvádí, že jsou zde vysázeny 
přírodní park se středovým průhledovým paloukem a rybníčkem a okružní vyhlídkovou 
cestou. Vzdálenější palouk od zámku je dnes přeměn

Na výřezu mapy I. vojenského mapování je patrná pravidelná úprava okolo zámku
stabilním katastru (1843) lze vidět celkové rozložení pravidelné a přírodně krajinářské části 
úprav.  
 
Pravidelnou část tvoří užitková zahrada, respektive zámec
rovině pod terasou se skleníkem, zatím co přírodně kra
na mírně svažitém terénu. Pozůstatkem někdejší barokní zahrady je evidentně geometricky 
a symetricky pojatá vodní nádrž (pozdější zámecký rybník 
je napájený vodotečí a osově situovaný na rosalit zahradního průčelí zámku.

 Celková koncepce zahrady je patrná také na leteckých snímcích z

Obr. 42 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 43 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí, že zde je možné najít jehličnany
jalovec virginský (Juniperus virginiana) až 17 m vysoký a listnáče

vysázeny převážně ovocné dřeviny a nepříliš udržovaný 
přírodní park se středovým průhledovým paloukem a rybníčkem a okružní vyhlídkovou 
cestou. Vzdálenější palouk od zámku je dnes přeměněn na hřiště. 

Na výřezu mapy I. vojenského mapování je patrná pravidelná úprava okolo zámku. Ve 
stabilním katastru (1843) lze vidět celkové rozložení pravidelné a přírodně krajinářské části 

respektive zámecké zahradnictví, umístěné na 
rovině pod terasou se skleníkem, zatím co přírodně krajinářský park je pod zámkem 

mírně svažitém terénu. Pozůstatkem někdejší barokní zahrady je evidentně geometricky 
a symetricky pojatá vodní nádrž (pozdější zámecký rybník v dnešním parku). Zámecký rybník 

na rosalit zahradního průčelí zámku. 

Celková koncepce zahrady je patrná také na leteckých snímcích z 50. let 20. stol.  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí, že zde je možné najít jehličnany: 
17 m vysoký a listnáče: kdouloň obecnou (Cydonis 
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oblonga), hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia), zlatici prostřední (Forsythia x 
intermedia), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. inermis), pustoryl věncový 
(Philadelphus coronarius), topol bílý (Populus alba ´Nivea´) a růže Rehderova (Rosa x 
rehderiana). 

 Současný stav. Park v okolí zámku je v současné době rekonstruován. Jsou káceny přerostlé 
dřeviny a sanováno hřiště pro potřeby dětského domova, který zde sídlí. Rozložení parku 
odpovídá leteckému snímku z 50. let 20. stol., ale jeho údržba je dnes zanedbávána a 
spočívá v zásadě v seči trávníkových ploch. Zmizela pravidelně utvářená část zahrady a 
květinové záhony. Došlo také k redukci keřových a stromových skupin, byly rozšířeny 
travnaté plochy a provedena opatření pro zjednodušení údržby. Druhové složení dřevin do 
jisté míry doposud odpovídá výše uvedenému popisu Hiekeho (1984b). 
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Doksy (Hirschberg) 

Poloha. Doksy leží v jižní části okresu 
Česká Lípa na břehu Máchova jezera u 
silničního tahu I/38 mezi Mladou 
Boleslaví a Českou Lípou. 

Zámek, majitelé. Přemysl Otakar II., 
v rámci svého rozsáhlého kolonizačního 
úsilí založil v roce 1264 na potoce Doksí 
město pod jménem Hirschberg. Se 
stavbou původního zámku začal v první 
polovině 16. stol. zřejmě Mikuláš Zajíc z 
Házmburku. Hotové první, západní 
křídlo koupil roku 1553 Adam Berka z 
Dubé. Podle jiných zdrojů novou stavbu zámku zahájil až Jan z Vartenberka poté, co získal v 
roce 1553 rozdělené bezděkovské panství. V té době byl hrad Bezděz již sešlý a nevhodný 
pro bydlení. K tomu byl v polovině 16. stol. v Doksech postaven renesanční zámek. Po bitvě 
na Bílé hoře byl zámek vydrancován a zámku se zmocnil Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti 
získal zámek jeden z jeho vrahů Walter Butter. Valdštejnové opět zámek koupili až v roce 
1680 a zůstali zde do roku 1945. Na počátku 18. stol. byl původně renesanční zámek 
dostavěn a o 100 let později zde byly provedeny barokní stavební úpravy (Anděl et al. 1984).  

Zámek byl, do nedávna, sídlem dokského Středního odborného učiliště (SOU) Č. Lípa. Zámek 
je ve vlastnictví Libereckého kraje a je prozatím uzavřen, včetně zámeckého areálu. Od roku 
2012 je zámek vystěhováván. Na zámku se projevuje postupné chátrání. Hospodářské 
budovy v okolí nádvoří jsou ve špatném stavu.  

Park, zahrada. Hieke (1984a) píše, že zámecký park má volnou krajinářskou úpravu s 
četnými zákoutími. V parku jsou umístěné vodotrysky a na hlavním nádvoří se nachází 
kašna. Ve 20. stol. zde bylo nevhodně zbudované hřiště přímo na ploše před zámkem.  

Na výřezu mapy z I. vojenského mapování (druhá polovina 18. stol.) je patrná zmíněná volná 
úprava Ve výřezu mapy stabilního katastru (1843) je znatelná pravidelná část zahrady, která 
sloužila jako užitková zahrada. Na ní volně navazovala přírodně krajinářská část a s dobře 
viditelným vedení cest (ČÚKZ 2013).  
Letecký snímek z roku 1953 dokumentuje změny v bezprostředním okolí zámku a to již před 
2. světovou válkou, zachycuje též rozšíření parku severozápadním směrem a navazující 
zámecké zahradnictví. Od této doby se kompozice úprav prakticky nezměnila, až na 
vytvoření hřiště namísto pravidelných úprav. Výstavba hospodářských a školních budov 
podstatně zasáhla v osmdesátých letech 20. stol. Zmizel zahradní pavilon při západní 
ohradní zdi, ke kterému se vztahovaly procházkové cesty a parkové průhledy (Hušek 2014).  

 

Obr. 44 Jihovýchodní průčelí zámku s kostelem 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 45 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 46 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí soupis jehličnanů: jedle ojíněná 
(Abies concolor), jedle Veitchova (Abies veitchii
(Chamaecyparis pisifera ´Filifera Aurea´, ´Squarrosa´), jalovec virginský (
´Tripartita´), smrk ztepilý (Picea abies ´Barryi´), smrk pichlavý (
borovice Banksova (Pinus banksiana), borovice pokroucená (
ohebná (Pinus flexilis), borovice černá (Pinus nigra
borovice blatka (Pinus uncinata), douglaska tisolistá (
viridis), zerav západní (Thuja occidentalis
(Tsuga canadensis) a listnáčů: javor amurský (
´Schwedleri´), javor klen (Acer pseudoplatanus
(Acer saccharinum), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
zlatice prostřední (Forsythia x intermedia), pajasan žlaznatý (
ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), štědřenec odvislý (
tatarský (Lonicera tatarica), pustoryl věncový (
(Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum
(Rhododendron ponticum), rybíz alpínský (
rehderiana), růže svrasklá (Rosa rugosa), vrba bílá (
(Spiraea japonica), tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia
albus var. laevigatus), lípa americká (Tilia americana
glabra ´Exoniensis´) a zmarličník japonský (Cercidiphyllum

Současný stav. Nádvoří zámku je zatravněno a doplněno o zapuštěný bazén. Hlavní cesta na 
čestný dvůr má asfaltový povrch, což není vhodná volba pro takovou úpravu. U

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí soupis jehličnanů: jedle ojíněná 
Abies veitchii), kultivary cypřišeku hrachonosného 

´Filifera Aurea´, ´Squarrosa´), jalovec virginský (Juniperus virginiana 
´Barryi´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), 

), borovice pokroucená (Pinus contorta), borovice 
Pinus nigra ssp. nigra), borovice tuhá (Pinus rigida), 

), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii var. glauca a 
Thuja occidentalis ´Pyramidalis Compacta´), jedlovec kanadský 

javor amurský (Acer ginnala), javor mléč (Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´, ´Variegatum´), javor stříbrný 

Aesculus hippocastanum), svída bílá (Cornus alba), 
), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), jasan 

´Pendula´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zimolez 
), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), dub červený 

Rhododendron x hybridum), pěnišník černomořský 
), rybíz alpínský (Ribes alpinum), růže Rehderova (Rosa x 

), vrba bílá (Salix alba ´Tristis´), tavolník japonský 
Spiraea salicifolia), pámelník bílý (Symphoricarpos 
Tilia americana ´Macrophylla´), jilm horský (Ulmus 

Cercidiphyllum japonicum). 

Nádvoří zámku je zatravněno a doplněno o zapuštěný bazén. Hlavní cesta na 
čestný dvůr má asfaltový povrch, což není vhodná volba pro takovou úpravu. U vstupu do 
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parku je nápis „veřejnosti vstup zakázán“, ale objekt je volně přístupný. Zůstala zde 
vytyčena naučná stezka po působení občanského sdružení „Obecně prospěšná společnost 
Máchovo jezero“. Ve vstupní části je stále patrná osa lemovaná rododendrony a zakončená 
menším paloukem uzavřeným svahem, na kterém vede hlavní okružní cesta parkem. Cesta 
je lemována skupinkami keřů a stromů. Ve volném trávníku jsou především solitéry. 
V nejbližším okolí zámku jsou unikátní vzrostlé dřeviny, z nichž lze za nejcennější považovat 
keře šácholan Soulangiův (Magnolia soulangiana) a břečtan pnoucí (Hedera helix), který 
pokrývá značnou část fasády zámku. Zbývající výčet dřevin lze najít v popisu Hiekeho 
(1984b). Park je relativně dobře udržován. 
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Duchcov (Dux) 

Poloha. 7 km západním směrem od 
okresního a lázeňského města Teplice. 

Zámek, majitelé. Duchcov je prvně 
zmíněn v historické listině z roku 1364 
jako Dux. Nové jméno dostal o několik 
desítek let později. Rod pánů ze 
Sulevic a z Oseka (Rýzmburku) se 
přistěhoval roku 1491. Pavel Kaplíř ze 
Sulevic vystavěl novou tvrz 
v místě severní části prvního nádvoří 
pozdějšího zámku. Dnes zde stojí 
trojkřídlý zámek. Pod bočními 
budovami se nachází gotické sklepy. 
Po smrti posledního pána ze Sulevic, 
převzal panství roku 1527 Děpold z 
Lobkovic. V roce 1538 se stal správcem 
tvrze Václav Popel z Lobkovic a 
přestavěl tvrz v renesanční zámek. 
Poprvé se o renesančním zámku píše 
v roce 1544. Gotická zeď je dodnes 
patrná ve zdivu a klenbách západního 
a jižního křídla zámku. V roce 1570 
začala výstavba dvou traktů zámku 
podle plánů Ulrica Aostaliho. V době 
barokní přestavby byl nový zámek 
začleněn do západního křídla starého 
zámku. Roku 1574 zámek zdědil Václav 
Popel z Lobkovic. Na zámku však 
nepobýval a v roce 1583 bylo panství 
rozděleno mezi jeho čtyři syny (Jiřího, 
Adama, Jana Václava a Matouše 
Děpolda). Nejstarší, Jiří z Lobkovic 
vlastnil také hrad Střekov, byl královským radou a prezidentem apelačního soudu v Praze. 
Pro svůj velký vliv udělil duchcovským právo na prodej vína, soli, smůly a vaření piva. Byl 
pochován v chrámu sv. Víta v Praze. Po jeho smrti převzal panství bratr Adam Havel 
z Lobkovic, který přepsal část zámku a panství sestrám Barboře a Anně. Ty spravovaly 
majetek do roku 1612, kdy jej odevzdaly jeho synu Václavu Vilému z Lobkovic. V roce 1621 
přešlo držení Duchcova na Františka z Lobkovic, Vilémova syna. Byl to poslední příslušník 
duchcovských Lobkoviců. Ani Duchcov nezůstal v době třicetileté války ušetřen. V roce 1624 
tudy táhli Švédové, 1632 Sasové a 1634 opět Švédové s generálem Banérem26. Tehdy zámek 

                                                                 
26

 Johan Gustafsson Banér, též Banier, Banner a Bannier někdy ve starší literatuře i Jan (23. června 
1596 Djurshlom – 10. května 1641 Halberstadt) byl švédský vojevůdce ve třicetileté válce. 

 

Obr. 47 Předdvoří a čestný dvůr (Hrnčíř 2013) 
 

 
Obr. 48 Pohled do parku (Hrnčíř 2013) 
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po smrti manžela zdědila Polyxena Marie rozená z Talmberka, která se roku 1642 vdala za 
hraběte Maxmiliána z Valdštejna, který potvrdil znovu privilegia a snažil se panství zvelebit. 
Roku 1650 zemřel a panství zdědil nezletilý syn Jan Bedřich, pozdější biskup v Hradci Králové 
a arcibiskup pražský. Do Čech z Francie přivedl Jeana Baptistu Matheye, který v letech 
1675–1720 vedl přestavbu zámku. Dodnes jsou na zámku patrné rysy jeho projevu: 
jednopatrová budova převýšena nástavcem mělkého rizalitu, ukončeným trojúhelníkovým 
štítem, dva sloupy jako vstupní portál a zároveň nesoucí portál apod. Největšího rozmachu 
duchcovsko-litvínovské panství dosáhlo za působení arcibiskupova synovce Jana Josefa 
z Valdštejna. Založil textilní manufakturu v Horním Litvínově, v Lipnicích velký hospodářský 
dvůr a kostel sv. Petra a Pavla podle plánů Octavia Broggia (dnes se jedná o zaniklé obce). 
Dále vystavěl zámek v Litvínově (1732), kostel sv. Šimona a Judy v Zábrušanech atd. 
V Duchcově započal stavbu chrámu Zvěstování P. Marie podle plánů Marca Antonia 
Canevalla, jehož stavbu dokončil Orsi de Orsi (1722). Na výzdobě vrcholně barokního zámku 
se pak podíleli tito mistři: malíř Václav Vavřinec Reiner, sochař Matyáš Bernard Braun a 
Ferdinand Maxmilián Brokoff. Ti se zároveň podíleli na výzdobě hospitálu i chrámu vedle 
zámku. Pilíře oddělující čestný dvůr od vnějšího nádvoří jsou zdobeny sochami Minervy, 
Marta a dvojího zobrazení Herkula. V nice zahradního schodiště stojí sousoší Boreá a 
Óreithýe. Po smrti Jana Josefa přebírá panství synovec František Josef Jiří, který jej odkázal 
manželce Josefě rozené Trautsmandorfové a od roku 1760 držel Duchcov Emanuel Filiber 
z Valdštejna. Emanuel zde nechal zřídit manufakturu na výrobu punčoch. Všichni 
Valdštejnové od smrti Jana Bedřicha (hradecký arcibiskup) byly velcí feudálové. V rozkvětu 
panství pak pokračoval Emanuel Filiber a jeho syn Josef Karel. J. K. Valdštejn pozval na 
zámek dobrodruha Giacoma Girolama Casanovu, který zde působil na sklonku života jako 
knihovník a napsal mnohosvazkový utopický román Icosameron. Casanova zde zemřel 4. 
června 1798 a byl pohřben u kostelíka sv. Barbory. Z dalších osobností zde působili Friedrich 
Schiller, Wolfgang Goethe a Ludwig van Beethoven. Beethoven věnoval mecenáši 
Ferdinandu Arnoštu Valdštejnovi klavírní sonátu (opus 53) zvanou Valdštejnská. V roce 1813 
hostil duchcovský zámek cara Alexandra I., pruského krále Fridrich Viléma, rakouského 
kancléře Metternicha, knížete Schwarzenberka, podmaršálka Radeckého a další 
protinapoleonské spojence Pruska, Rakouska a Ruska. Josef Karel z Valdštejna provedl 
poslední barokní přestavbu. Posledním Valdštejnem z duchcovské linie byl Ladislav Jiří Jan 
z Valdštejna, který v roce 1901 zahynul při lovu v Indii. Panství přešlo na 
mnichovohradištskou větev. Posledním Valdštejnem byl Adolf a roku 1922 bylo panství o 
rozloze přes 7000 ha, pivovar, hnědouhelné lomy, manufaktury a polesí zkonfiskováno 
okresním úřadem. Knihovna a archiv byly převedeny do Mnichova Hradiště, obrazy putovaly 
do Valdštejnské obrazárny. V roce 1958 byla zbořena stavba zámeckého špitálu a nástropní 
freska od V. V. Reinera (270 m2) byla přemístěna pod záštitou UNESCO do nového pavilonu 
v zámeckém parku 1982 (Anděl et al. 1984). Po 2. světové válce byl zámek postupně 
opraven a v roce 1961 jako městské muzeum zpřístupněn veřejnosti (Hušek 2014). 

Zahrady a park. Jan Josef Valdštejn nechal roku 1722 vybudovat zahradu podle návrhu 
proslulého zahradního architekta Jana Ferdinanda Schora, který využívá bazénů, vodotrysků 
a fontán, stříhaných plůtků v osové souměrnosti, pravidelných květinových parterů a alejí 
tvarovaných stromů do živých stěn.  

                                                                                                                                                                      
Působil dlouhodobě v Čechách a jeho první tažení bylo velmi kořistnické (rabování a pálení dobytého 
území). 
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Nádvoří zámku situované k náměstí s morovým sloupem oddělovala mřížová stěna se 
sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna. Zámek od zahrady dělilo rozlehlé 
terasovité schodiště. V zahradním průčelí zámku bylo sousoší „Čas loupí krásu“, zpodobující 
únos Óreithýe Boreem od Matyáše B. Brauna. 

 Knížecí zahrada Zahrada měnila svou 
podobu v průběhu renesance a 
baroka. Park vznikl v období 
klasicismu. Knížecí zahrada 
v barokním slohu byla budována 
v letech 1728–1730 J. F. Schorem 
(malíř, inženýr a zahradní architekt) a 
je zde dochována původní sochařská 
výzdoba. Kromě jmenovaných soch 
byly zachráněny ještě sochy 
z hospitálu viz níže. Dnes jsou 
umístěny v pavilonu pro Reinerovu 
fresku na příčné ose parku. Osa 
Knížecí zahrady je lomená, vede z 
dvouramenného schodiště a vychází z 
bočního vstupu zámku, zakončená je plastikou Niké (Hušek 2014). Hospitál byl zbořen 
z důvodu plánované těžby uhlí roku 1958 a stejně tak jedna třetina zámeckého parku. 
Zbytky původních výsadeb z parku najdeme dnes v blízkosti hlavní budovy zámku a kolem 
Beethovenova pomníku. Původní sochařská výzdoba z první poloviny 18. stol. se 
nedochovala celá, zbyly dvě sfingy s delfínem, Silén na stéle a alegorická postava z dílny M. 
B. Brauna. V 18. stol. byl v příčné ose zahrady situován zahradní domek s předloženou 
kašnou na středu hvězdice a alejí. Z původních porostů parku se zachovaly pouze staré 
duby, jasany, lípy a platany. Roku 1731 byl zámecký areál rozšířen. Za uzavřenými zdmi a 
parapety vznikla intimní Knížecí zahrada, která byla v barokním duchu rekonstruována 
během let 1967–1968 podle návrhu Pavla Huška tak, že vznikl travnatý parter lemovaný 
květinovým pásem a byly vysázeny rytmicky umístěné jehlany z jehličnanů. Opěrné zdi jsou 
kryty treláží a popnuty růžemi. Lomená osa zahrady vychází z bočního vstupu zámku a končí 
plastikou. Výškový rozdíl vyrovnává dvouramenné schodiště s drobnou kašnou s 
maskaronem. Dolní rozšířenou část oddělují od přírodního parku okrasné jabloně (Hušek 
1983, Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Jednotlivé kompoziční změny jsou 
zachyceny ve výřezech historických map. I. vojenské mapování kolem roku 1780 dokládá 
ještě striktní pravidelnou osovou kompozici. II. vojenské mapování kolem roku 1840 ukazuje 
změnu na pouze jednu osu a volnější vedení cest a kanálů (OLDMAPS 2013). Na mapách 
stabilního katastru z roku 1843 je patrný volně řešený krajinářský park, pouze knížecí 
zahrada a malá část jižně položených zahrad si ponechala pravidelnou souměrnost (ČÚZK 
2013). Letecké snímky z roku 1950 ukazují pouze volně krajinářsky řešený park se všemi 
jeho původními částmi (MO ČR 2009). 

 

 
Obr. 49 Pohled do Knížecí zahrady od vstupu (Filipová 
2008 © Cestovatel.cz) 
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Obr. 50 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 51 Výřez z leteckých snímků r.  
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
jehličnanů: jalovec čínský (Juniperus chinensis
virginiana ‘Tripartita‘), smrk pichlavý (Picea pungens
occidentalis), zerav obrovský (Thuja plicata
(Acer negundo ‘Odessanum‘), jírovec maďal (
(Ailanthus altissima), zimostráz vždyzelený (
(Cornus alba), líska největší (Corylus maxima
oxyacantha ‘Rubra Plena‘), hloh břekolistý (
(Forsythia x intermedia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior
(Fraxinus pennsylvanica ‘Aucubaefolia‘), zimolez tatarský (
kustovnice čínská (Lycium barbarum), šácholan Soulangiův (
mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium
mnohokvětá (Malus floribunda), platan javorolistý (
(Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra
fraxinifolia), hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea
červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (
(Rosa multiflora), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
cordata) a další. 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků r.  z r. 1953 (©MO ČR 

roku 1983 a 1984. Hušek (1983) a Hieke (1984b) uvádí zástupce 
Juniperus chinensis ‘Pfitzeriana‘), jalovec virginský (Juniperus 

Picea pungens ‘Argentea‘), zerav západní (Thuja 
Thuja plicata) a širší zastoupení listnáčů: javor jasanolistý 

‘Odessanum‘), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý 
), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens ‘Suffruticosa‘), svída bílá 

Corylus maxima ‘Purpurea‘), hloh obecný (Crataegus 
‘Rubra Plena‘), hloh břekolistý (Crataegus pedicellata), zlatice prostřední 

Fraxinus excelsior ‘Pendula‘), jasan pensylvánský 
‘Aucubaefolia‘), zimolez tatarský (Lonicera tatarica ‘Sibirica‘), 

), šácholan Soulangiův (Magnolia x soulangiana), 
Mahonia aquifolium), jabloň drobnoplodá (Malus baccata), jabloň 

platan javorolistý (Platanus acerifolia) topol kanadský 
Populus nigra ‘Italica‘), lapina jasanolistá (Pterocarya 

Pyracantha coccinea), dub letní (Quercus robur), dub 
), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), růže mnohokvětá 

Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípa srdčitá (Tilia 
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Současný stav. Po celkové stránce čas parku neprospěl. Hlavní osa vycházející ze zámku ke 
špitálu byla přerušena těžbou. Pod vlivem růstu vegetace také pomalu zaniká pohledová osa 
k oseckému klášteru. Kopozice parku se od roku 1950 značně změnila především ve vedení 
cest a rozložení vodních ploch (ČÚZK 2013). Původní kompozici parku dnes dokládají 
nejstarší kosterní dřeviny (již zmiňované dub, jasan, lípa a platan), vedení kanálů, drobné 
vodní plochy a pozůstatky hlavních kompozičních os, které jsou na současných mapách stále 
patrné. Barokní Knížecí zahrada má stále ještě vzhled odpovídající rekonstrukci podle Huška 
(1983) v 70. letech 20. stol. Ovšem stavební prvky v této zahradě jsou v kritickém až 
havarijním stavu a naléhavě potřebují opravu, především opěrná zeď s pnoucími růžemi. 
Tato část zahrady je svou hodnotou stejně cenná jako Růžová zahrada v Děčíně. Celkově by 
si tento zámecký areál zasloužil větší pozornost ze strany veřejnosti a v budoucnu 
komplexněji řešenou citlivou rekonstrukci. Výčet dřevin v současné době již zcela 
neodpovídá Hiekemu (1984b). 
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Encovany (Enzowan) 

Poloha. Encovany se nachází asi 2 km 
na severozápad od obce Polepy. 

Zámek, majitelé. První zmínkou se 
Encovany připomínají roku 1269. Držel 
je kanovník 27  Jan z Encovan. V roce 
1335 je koupil probošt 28  Petr pro 
Chotěšovský klášter v západních 
Čechách. Podle dostupných pramenů 
pravděpodobně již v tomto roce vznikla 
v Encovanech tvrz, která stála v místech 
dnešního zámku. V té době byly Encovany pod správou probošta Sulka z Hrádku. O vzniku 
tvrze nejsou záznamy, ale vznikla nejpozději za Jana z Hrádku. Poprvé je doložena písemně 
až roku 1508. Encovany měly velmi bouřlivou minulost, neboť klášter je dával často do 
zástavy. Obec i zámek byly v majetku Chotěšovského kláštera až do roku 1563. Poté je 
zakoupil Osvald Zemdliv ze Šenfeldu (sekretář Ferdinanda I.), po něm Encovany zdědil 
Rudolf Zemdliv ze Šenfeldu. Ten byl však bezdětný. Nový držitel z rodu Šenfeldů se rozhodl 
přestavět zdejší tvrz a tak v letech 1563–1602 vznikl renesanční zámek o čtyřech křídlech. 
Budova byla jednopatrová až dvoupatrová, čtvercová s vlastním nádvořím. Součástí 
zámeckého areálu je i čtyřboká hranolovitá věž. Zámek po Rudolfovi zdědila jeho žena, která 
se následně vdala za příbuzného Ladislava Žejdlice ze Šenfeldu, který byl litoměřickým 
krajským hejtmanem. Ladislav se během českého stavovského povstání přidal na stranu 
povstalců. Jeho majetek byl posléze po Bílé hoře v roce 1623 zkonfiskován. Zámek po 
konfiskaci koupila kněžna Polyxena z Lobkovic a byl připojen k Roudnickému panství. V roce 
1673 vypracoval Antonio della Porta plán na barokní úpravy zámku, ale byly provedeny jen 
drobné stavební úpravy Václavem Eusebiem z Lobkovic. Nechal dostavět část vnitřních 
arkád. Na zámku pak sídlily místní panské úřady a až do roku 1923 zde bydleli lobkovičtí 
panští úředníci. Potom zámek sloužil mimo jiné také jako depozitář Zemědělského muzea 
v Praze a to ještě v roce 1984 (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. Zámecké zahradě není věnována v žádném díle speciální pozornost. 
Pozemky kolem zámku byly poměrně malé bez rozsáhlé zahradnické úpravy. 
Pravděpodobně pouze v jižní části bývaly užitné záhony a navazovaly na zdejší vodní nádrž, 
která měla už v době I. vojenského mapování obdélníkový charakter. Podoba map 
stabilního katastru z roku 1843 také nasvědčuje tomu, že v okolí zámku nebyly prováděny 
žádné velké zahradní úpravy, byla zde pouze malá komorní zahrada užitného charakteru a 
velké hospodářství (ČÚKZ 2013). Totéž potvrzuje i letecký snímek z 50. let 20. stol. (MO ČR 
2009). Zahradní úprava, která navazuje na pozemky kolem zámku, se nachází na východní 
straně. Dnešní náves a zámek tvořily jeden komplex, který byl ohraničen hospodářskými 
budovami a zdí z opuky. Na zámecký komplex navazovala zemědělská půda. 

                                                                 
27

 Kanovník (latinsky canonicus regularis) je člen mužského církevního řádu, který se řídí řeholí sv. 
Augustina 
28

 Probošt (latinsky praepositus) je označení pro představeného kapituly, který obvykle odpovídá za 
materiální otázky a majetek. 

 
Obr. 52 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 53 Výřez ze stabilního katastru; s
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 54 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) i přesto, že tento objekt uvádí 
v seznamu zámeckých parků, nejmenuje žádné konkrétní dřeviny. 

Současný stav. Pozemky kolem zámku ohraničuje
budovy, které tvořily společně se zámkem jeden celek, k
polovině 20. stol. byly využívány pro potřeby JZD. Zámek je dnes v
je značně zanedbaný, vyžadující nákladnou opravu. Z
původních ovocných dřevin a zbytky růžových keřů. Pozemky kolem zámku mají dnes 
účelové, nikoli okrasné využití. Před budovou zámku na severní straně se nachází starý 
exemplář lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Lípa není vedena v
(jako památná a nemá ani takové označení). Ve kmeni se nachází větší dutina, která byla 
nákladně ošetřena stříškou, podobně jako u
dále kolem zámku i v malé zámecké zahradě. Z
excelsior). V komorní zahradě se nachází zbytky šípkových keřů a ovocných stromů (jabloně, 
hrušně, švestky). Nádvoří zámku zarůstá nálety bříz, javorů, jasanů a myrobalánů. Ste
jako dříve celá vesnice, je s krajinou propojena pomocí ovocných alejí podél příjezdových 
cest. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) i přesto, že tento objekt uvádí 
seznamu zámeckých parků, nejmenuje žádné konkrétní dřeviny.  

ohraničuje poškozená zděná hradba. Hospodářské 
budovy, které tvořily společně se zámkem jeden celek, k zámku již nepatří a ve druhé 
polovině 20. stol. byly využívány pro potřeby JZD. Zámek je dnes v soukromém vlastnictví a 

vyžadující nákladnou opravu. Z bývalé zahrady zde zůstalo několik 
růžových keřů. Pozemky kolem zámku mají dnes 

účelové, nikoli okrasné využití. Před budovou zámku na severní straně se nachází starý 
). Lípa není vedena v ústředním seznamu AOPK ČR 

(jako památná a nemá ani takové označení). Ve kmeni se nachází větší dutina, která byla 
nákladně ošetřena stříškou, podobně jako u památných stromů. Několik lip z náletů roste 

malé zámecké zahradě. Z náletů zde roste také jasan ztepilý (Fraxinus 
komorní zahradě se nachází zbytky šípkových keřů a ovocných stromů (jabloně, 

hrušně, švestky). Nádvoří zámku zarůstá nálety bříz, javorů, jasanů a myrobalánů. Stejně 
krajinou propojena pomocí ovocných alejí podél příjezdových 
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Frýdlant v Čechách (Friedland) 

Poloha. Frýdlant leží v okrese 
Liberec, ve Frýdlantském 
výběžku. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
hradu se datují zhruba do první 
poloviny 13. stol. Ronovec 
Častolov používal přídomek 
z Frýdlantu již v roce 1257, což by 
mohlo znamenat, že hrad vznikl 
ve 40. letech 13. stol. na ochranu 
pohraničí, kdy byly budovány 
nové hrady. V roce 1278 byl hrad 
Ronovcům zkonfiskován 
Přemyslem Otakarem II. za úklady 
strojené proti němu. Tentýž rok 
hrad, za 800 hřiven stříbra, prodal 
známému Rudolfovi „Rulkovi“ 
z Biberštejna. Otakar II. hodlal 
využít spojenectví s Biberšteinem 
proti Rudolfu Habsburskému. Rod 
Biberštejnů z Frýdlantu si 
vybudoval centrum svého 
majetku a obchodů v Čechách. Sídlili zde téměř 300 let, v jejich vlastnictví Frýdlantsko 
prosperovalo a také rozšířili hrad. Jádrem hradu byla vysoká věž kruhového půdorysu tzv. 
bergfrit. S věží se na severozápadní straně spojil obdélný opevněný palác. Přístavby ve 14. a 
15. stol. rozšířily opevnění hradu o bašty, vstupní věž na jižní straně hradu a věž s
straně severní. Pozdější přístavby v 16. stol.
k obraně předhradí. Zároveň umožnily použít při obraně hradu také dělostřelectvo. Když 15. 
prosince 1551 zemřel Kryštof z Biberštejna, vymřela jím zároveň i frýdlantská větev rodu 
Biberštejnů. Česká královská komora zamítla nárok lužické větve rodu Biberštejnů na 
majetek větve frýdlantské a prohlásila jej za odumřelé léno. Od královské komory odkoupil 
panství roku 1558 císařský rada Bedřich z Redernu
necelých 70 let, pro Frýdlantsko znamenalo toto období značný ekonomický rozmach. 
Bedřich sám si svého nového panství příliš neužil, zemřel roku 
zdědili jeho synové Jan Jiří, Sebastian, Fabian, Kryštof a Melchior. Po smrti svých bratří 
převzal roku 1591 veškerou správu rodového majetku 
1582, zahájil Melchior se svou ženou 
dosavadního sídla na reprezentativní renesanční palác. Stavební práce svěřili italskému 
staviteli Marku Antoniovi de Lanzio. Ten pokračoval v
místě původního gotického paláce a jeho přístaveb vystavěl novou budovu (zvanou „horní 
zámek“), jejíž interiéry nechal vyzdobit štukem
ostění. Hradní věž byla osazena během úprav renesa
volutovými štíty. K dalším úpravám pak došlo v
horního zámku vystavěl novou kapli, zasvěcenou sv. Anně, přístupnou z hradu krytou 
chodbou a navazující na novou dvoupatrovou budovu „do

Obr. 55 
 

Obr. 56 

 

Čechách. Sídlili zde téměř 300 let, v jejich vlastnictví Frýdlantsko 
drem hradu byla vysoká věž kruhového půdorysu tzv. 

věží se na severozápadní straně spojil obdélný opevněný palác. Přístavby ve 14. a 
bašty, vstupní věž na jižní straně hradu a věž s branou na 

stol. opevnění ještě doplnily a vysunuly jej dopředu 
obraně předhradí. Zároveň umožnily použít při obraně hradu také dělostřelectvo. Když 15. 

Biberštejna, vymřela jím zároveň i frýdlantská větev rodu 
komora zamítla nárok lužické větve rodu Biberštejnů na 

majetek větve frýdlantské a prohlásila jej za odumřelé léno. Od královské komory odkoupil 
Bedřich z Redernu. I když rod Redernů vlastnil panství 

let, pro Frýdlantsko znamenalo toto období značný ekonomický rozmach. 
Bedřich sám si svého nového panství příliš neužil, zemřel roku 1564 a majetek po něm 

stian, Fabian, Kryštof a Melchior. Po smrti svých bratří 
1591 veškerou správu rodového majetku Melchior z Redernu. Již předtím, roku 

e svou ženou Kateřinou mohutnou přestavbu a rozšíření 
dosavadního sídla na reprezentativní renesanční palác. Stavební práce svěřili italskému 

. Ten pokračoval v krocích započatých již Biberštejny. Na 
a jeho přístaveb vystavěl novou budovu (zvanou „horní 

štukem a jejíž okna a dveře dostaly renesanční 
ostění. Hradní věž byla osazena během úprav renesanční helmicí a střechy byly ozdobeny 

dalším úpravám pak došlo v letech 1598–1602. Naproti vchodu do 
horního zámku vystavěl novou kapli, zasvěcenou sv. Anně, přístupnou z hradu krytou 
chodbou a navazující na novou dvoupatrovou budovu „dolního“ (také „nového“) zámku. Na 

 
Obr. 55 Celkový pohled na zámek (Roubíková 2013) 

 
Obr. 56 Pohled na zámecký rybník (Roubíková 2013) 
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výzdobě kaple se podíleli Ambrosius Fritsch a Bartoloměj Spranger. Do osy průčelí nové 
zámecké budovy byla vestavěna osmiboká schodišťová věž a budova sama byla opatřena 
bohatou figurální sgrafitovou výzdobou. Veškeré tyto přestavby sice přeměnily hrad 
v honosné panské sídlo, zároveň však omezily jeho obranyschopnost. Po smrti Melchiora 
roku 1600 spravovala za svého nezletilého syna Kryštofa redernské državy Kateřina 
z Redernu (rozená Šliková). Také za její správy panství vzkvétalo hospodářsky i stavebně. 
Kryštof z Redernu převzal správu majetku až roku 1611. Kryštof se účastnil českého 
stavovského povstání spolu se strýcem Jáchymem Ondřejem Šlikem a pravděpodobně se 
zúčastnil i bitvy na Bílé hoře. Jáchym Ondřej Šlik byl na hradě v březnu 1621 zatčen saským 
oddílem a předán císařským vojákům a nakonec popraven na Staroměstském náměstí jako 
první z 27 českých pánů. Již v červnu 1622 bylo frýdlantské a liberecké panství prodáno 
Albrechtu z Valdštejna, který si vytvořil představu o správě vlastního dominia. Ve Frýdlantu 
vévoda pobýval pouze v letech 1627, 1628 a 1630. Pro frýdlantské a liberecké panství 
znamenala vláda Albrechta z Valdštejna období prosperity. Pro své intriky proti 
Habsburkům byl 25. února 1634 v Chebu zavražděn. Dalším pánem byl odpůrce Valdštejna 
hrabě Matyáš Gallas. Za období jeho působení bylo panství stále dobýváno: 1631 Sasy, od 
roku 1634 a po dlouhá léta Švédy. Švédové hrad opustili až roku 1649. Stavební úpravy se 
v této době soustředily výhradně na zlepšení obranných možností komplexu. Nejvíce 
přispěli Švédové, kteří během let 1646–1647 vybudovali před hlavní bránou mohutný 
barbakán, zesílili opevnění pětibokými baštami, zvanými „Ostré rohy“ a upravili také hradní 
příkop. Sám Matyáš Gallas se v této době na hradě nezdržoval a zemřel v roce 1647. 
Zanechal po sobě dva nezletilé syny, Františka Ferdinanda a Antonína Pankráce. Pánem 
Frýdlantska a Liberecka se stal roku 1674 František Ferdinand Gallas. Vzhledem k trvalému 
nedostatku financí nebyli Gallasové schopní rozšiřovat všechna svá sídla a tak ve Frýdlantu 
probíhaly především práce udržovací a opravy po požárech v letech 1676 a 1684. V polovině 
18. stol. Clam-Gallasové nechali na dolním nádvoří mezi bránou a zámkem postavit nové 
Kastelánské křídlo. Postupně přesunuli obytné prostory panstva do zámku a hrad sloužil pro 
rozsáhlé sbírky zbraní, nábytku, obrazů a knih. Sbírky založili Kristián Filip a Kristián Kryštof. 
Sbírky byly roku 1801 zpřístupněny veřejnosti jako první hradní památka ve střední Evropě. 
Clam-Gallasové obývali zámek až do roku 1945, kdy byl zámek konfiskován Benešovými 
dekrety (Anděl 1984 et al.). Československý stát rozšířil části přístupné návštěvníkům 
nejprve o dolní zámek a v 60. letech i o kastelánské křídlo. Roku 1960 byla na dolním zámku 
odhalena původní redernovská sgrafita. Po roce 1995 byly postupně realizovány mnohé 
restaurační a stavební práce (Zámek Frýdlant 2013). 

Park, zahrada. Kristián Kryštof Clam-Gallas a jeho syn Eduard založili přírodně krajinářský 
park v okolí zámku. Park vznikal již v době romantismu koncem 18. stol. a začátkem 19. stol. 
Využíval přirozeného terénu a původních dřevin (Hieke 1984a). Byl vytvořen systém cest 
okolo hradu a od hradu kolem zámeckého rybníku směřující za řeku. Parkem vedl v 
olověných trubkách vodovod, který umožnil napájení rybníka (Anděl et al 1984). Hušek 
(2014) uvádí, že rybník v parku byl napájen mlýnským náhonem z řeky Smědé. 

 V rybníku byly zbudovány dva ostrůvky. Řeka Smědá zámecký vrch obtéká z jižní a západní 
strany. Ještě v předválečném období park pokračoval volně za řekou. U kamenného mostu 
bývala zásobní zahrada se skleníky. V době kdy přešla pod správu města, byla přeměněna 
na zahradnictví (Anděl et al. 1984). Dnes zde nalezneme městský autokemp (Zámek Frýdlant 
2013). Podobu parku celkem věrně ještě zachycují stabilní katastr (ČÚKZ 2013) a letecké 
snímky z roku 1953 (MO ČR 2009). 
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Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany: jedle ojíněná 
(Abies concolor), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek hracho
´Filifera´), smrk ztepilý (Picea abies ´Virgata´), smrk pichlavý (
´Glauca´), borovice vejmutovka (Pinus strobus
var. glauca, var. viridis), tis červený (Taxus baccata
occidentalis), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis
´Schwedleri´), javor stříbrný (Acer saccharinum
maďal (Aesculus hippocastanum), čimišník stromovitý (
jedlý (Castanea sativa), kdoulovec japonský (
(Cornus alba), líska největší (Corylus maxima
´Pendula´), hortenzie stromečkovitá (Hydrangea arborescens
(Magnolia x soulangiana ´Lennei´), jabloň obecná (
pustoryl věncový (Philadelphus coronarius
topol bílý (Populus alba ´Nivea´), dub letní (
(Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum
rehderiana), jeřáb prostřední (Sorbus intermedia
´Anthony Waterer´), tavolník japonský (Spiraea japonica ´
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík čínský (
(Viburnum plicatum), réva pobřežní (Vitis riparia

Obr. 57 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany: jedle ojíněná 
Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), cypřišek 

), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 
´Virgata´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´, 

Pinus strobus), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii 
xus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (Thuja 

Tsuga canadensis), z listnáčů: javor mléč (Acer platanoides 
Acer saccharinum), jírovec pleťový (Aesculus x carnea), jírovec 

), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), kaštanovník 
), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica var. alpina), svída bílá 

Corylus maxima ´Purpurea´), buk lesní (Fagus silvatica 
Hydrangea arborescens), magnólie Soulangeova 

´Lennei´), jabloň obecná (Malus pumila ´Niedzwetzkyana´), 
Philadelphus coronarius), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), 

´Nivea´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený 
Rhododendron x hybridum), růže Rehderova (Rosa x 

Sorbus intermedia), tavolník nízký (Spiraea x bumalda 
Spiraea japonica ´Macrophylla´), pámelník bílý 

), šeřík čínský (Syringa x chinensis), kalina řasnatá 
Vitis riparia).  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
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Obr. 58 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Současný stav. Park je ochuzen o části za řekou a o
kolem zámeckého komplexu. Má přírodně krajinářský charakter. Jeho dominantou je 
zmiňovaný zámecký rybník se dvěma ostrůvky. Břehy rybníčku jsou ohraničeny dřevěnými 
palisádami. Od rybníčku ke hradu je možné vystoupat stezkami. Par
zámku se skládá především z listnatých dřevin. Jehličnaté dřeviny je možné najít především 
před vstupní bránou do zámku. Výčet dřevin odpovídá Hiekemu (1984b) až na uváděný 
topol bílý, který bude patrně v porostu za řekou. Nebyla 
se poměrně rozrůstají nálety javoru mléče, mimo jiné se zde objevují nálety jilmu 
habrolistého.  

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Park je ochuzen o části za řekou a o užitkovou zahradu. Udržel se pouze 
kolem zámeckého komplexu. Má přírodně krajinářský charakter. Jeho dominantou je 
zmiňovaný zámecký rybník se dvěma ostrůvky. Břehy rybníčku jsou ohraničeny dřevěnými 
palisádami. Od rybníčku ke hradu je možné vystoupat stezkami. Park ve vzdálenější části od 

listnatých dřevin. Jehličnaté dřeviny je možné najít především 
před vstupní bránou do zámku. Výčet dřevin odpovídá Hiekemu (1984b) až na uváděný 

porostu za řekou. Nebyla nalezena také planá réva. V parku 
se poměrně rozrůstají nálety javoru mléče, mimo jiné se zde objevují nálety jilmu 
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Grabštejn (Olsytz, Wlsitz nebo Grafenstein) 

Poloha. Grabštejn leží nad vesnicí 
Chotyně. 

Zámek, majitelé. Německý název 
Grafenstein se objevuje až roku 
1286. Přemysl Otakar II. věnoval hrad 
Jindřichu z Donína. Donínové jej 
drželi po tři století. V době 
husitských válek v 15. stol. odolal 
několika útokům. Pro dluhy a 
spoluvlastnické problémy jej 
Donínové prodali zemskému radovi a 
místokancléři Jiřímu Mehlovi ze 
Střelic. Za jeho působení během 
dvaceti let přebudoval hrad na 
renesanční zámek a vystavěl poplužní 
dvůr. Jiří Mehl byl nucen po nástupu Rudolfa II. Grabštejn opustit. Dalším majitelem byl 
Ferdinand Hoffmann z Grünebühlu, po něm rod Černousů, pak Nosticové a 
Trauttmannsdorfové. Během třicetileté války byl zámek několikrát dobýván a obsazen 
švédskou posádkou. Roku 1655 bylo strženo původní mohutné hradební opevnění. Dalším 
majitelem byl Jan Václav Gallas. Gallasové a následně Clam-Gallasové provedli na zámku 
několik razantních přestaveb. Roku 1818 dostal dolní zámek díky Kristiánu Kryštofu Clam-
Gallasovi dnešní klasicistní podobu. Nejvýznamnější stabou hradu je původní kaple 
sv. Barbory. Prvně připomínána roku 1387. V době přestavby kaple zcela změnila svou 
podobu. Kaple je považována za manýristický klenot Čech. Po požáru roku 1843 
vyprojektoval Karel František Bartos-Sturz Sattelberg nové zakončení věže v 
pseudogotickém slohu. Po roce 1945, kdy byli Clam-Gallasové nuceni zámek opustit, přešel 
do rukou Československé lidové armády. Zámek chátral až do roku 1988, kdy začaly první 
restaurátorské práce. Dolní zámek a přilehlý park dodnes využívá Armáda České republiky 
k výcviku služebních psů. 

Park, zahrada. Kolem zámku vznikl v druhé polovině 19. stol. romantický park. Před vznikem 
parku byl kopec ze strategických důvodů bez stromů. Po stavebních úpravách začalo být 
okolí hradu postupně upravováno.  

Uvnitř bývalého horního hradu bylo a je vydlážděné nádvoří bez zahradních úprav. 
Pozůstatky zahrad jsou patrné před jižní stranou hradu. Pozůstatky užitkových zahrad jsou 
patrné na jižní straně hradu, kde se podle výřezu stabilního katastru nacházela geometricky 
členěná zahrada. Mezi rybníkem a Novým zámkem stával vinohrad, jehož jedna terasa je 
dodnes patrná v terénu.  

Na původních gotických a renesančních parkánech byly vysázeny lipové aleje a borovicové 
pásy, které měly symbolizovat Gallasovy lesy na svazích Ještědského hřebenu a Lužických 
hor. Na východním svahu rostou dodnes jednotlivé duby, kaštany, skupiny javorů, smrky, 
borovice lesní a vejmutovky. O terasovitých zahradách, které se nacházely na jižním svahu, 
se mnoho neví. Původní barokní zahrady byly změněny na užitkové a především na bylinné 
(Hrad Grabštejn 2013). Tomuto popisu odpovídá také stabilní katastr z roku 1843 (ČÚZK 

 
Obr. 59 Celkový pohled na zámek (© anon. NPÚ-
Grabštejn, Galileo Corporation s.r.o.) 
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2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol, nejsou úpravy patrné a pouze je znát 
stromový porost pod hradem (MO ČR 2009).

  

Obr. 60 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 61 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. 
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), smrk pichlavý (
borovici vejmutovku (Pinus strobus), z listnáčů
(Fagus silvatica ´Purpurea Pendula´), zlatici prostřední (
věncový (Philadelphus coronarius), topol černý (
(Quercus palustris), dub letní (Quercus robur
pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum
plazivou (Salix repens), tavolník van Houtteův (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus) a jilm anglický (

Současný stav. Park má dnes přírodně krajinářský charakter. Po pravidelných terasov
zahradách zde nenajdeme žádné pozůstatky, kromě 
v terénu parku. Část objektu dnes využívá armáda pro výcvik psů s
zámku je snaha o obnovení stavu starých zahrad na úroveň 19. 
zahrady. Průběžně by zde mělo být až na 50 druhů bylin (plicník, heřmánek, třezalka, 
prvosenka, podběl). Z původních prvků drobné architektury zde zůstalo několik kamenných 
kašen, z nichž největší je umístěna mezi hradem a
skladby parku vytváří listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, dub letní, jírovec maďal, buk 
letní) a jsou doplněny jehličnany (borovice lesní, borovice vejmutovka, smrk ztepilý). 

50. let 20. stol, nejsou úpravy patrné a pouze je znát 
(MO ČR 2009). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
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 Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: cypřišek 
´Plumosa´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), 

listnáčů: trojpuk drsný (Deutzia scabra), buk lesní 
´Purpurea Pendula´), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), pustoryl 

), topol černý (Populus nigra ´Italica´), dub bahenní 
Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), 

Rhododendron x hybridum), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), vrbu 
), tavolník van Houtteův (Spiraea van houttei), pámelník bílý 

) a jilm anglický (Ulmus procera ´Louis van Houtte´). 

Park má dnes přírodně krajinářský charakter. Po pravidelných terasových 
zahradách zde nenajdeme žádné pozůstatky, kromě několika zarostlých odvalů a náznaků 

terénu parku. Část objektu dnes využívá armáda pro výcvik psů s výběhy. Na novém 
zámku je snaha o obnovení stavu starých zahrad na úroveň 19. stol. Týká se to také bylinné 

. Průběžně by zde mělo být až na 50 druhů bylin (plicník, heřmánek, třezalka, 
prvosenka, podběl). Z původních prvků drobné architektury zde zůstalo několik kamenných 

nichž největší je umístěna mezi hradem a Novým zámkem. Převážnou část druhové 
parku vytváří listnaté dřeviny (javor mléč, javor klen, dub letní, jírovec maďal, buk 

letní) a jsou doplněny jehličnany (borovice lesní, borovice vejmutovka, smrk ztepilý). 
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Kompletní výčet dřevin odpovídá popisu Hiekeho (1984b). Nebyla zde nalezena vrba plazivá 
a jilm anglický, keře zde mají menší zastoupení než dříve. 
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Horní Libchava (Ober Liebich) 

Poloha. Horní Libchava leží 4 km na severozápad 
od České Lípy.  

Zámek, majitelé. V nejstarších dobách se 
jednalo o samostatné dominium a součást zboží 
Klinštejnů. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1352 pod názvem Chotohošť později byla 
označována jako Chotohošťův dvorec. Do 15. 
stol. měla obec dva až tři majitele a skládala se z 
několika manských a svobodných dvorců. Ve 2. 
polovině 14 stol. to například byli Klinštejnové, 
páni z Lipé a vladykové z Konojed. Od poslední 
čtvrtiny 14. stol. se sem dostávají Berkové 
z Dubé a z Lipé (jako přímí či lenní páni). V 16. 
stol. obec získal rod Salhausenů. Ženitbou 
s Annou Salhausenovou ji pak získal Prokop 
z Vartenberka. Jeho syn Jindřich postavil roku 
1574 v místech starší tvrze (o níž nejsou 
záznamy) zámek a později jej roku 1593 upravil. 
Od té doby si zámek zachovává svůj charakter, 
reprezentovaný budovou se sedlovou střechou, gotickými štíty a dvěma hranatými věžemi 
se stanovými střechami. Jen sloučená okna s nadokenní římsou nasvědčují renesančnímu 
původu zámku. Roku 1611 postoupil Jan z Vartenberka panství neteři Dorotě, provdané za 
Berku a ta zámek prodala Jindřichovi Pencíkovi z Pencíku. V roce 1623 bylo panství 
zkonfiskováno a koupil jej pozdější velkopřevor maltézského řádu Vilém Vratislav z Mitrovic, 
svůj znak pak nechal vytesat do kamene na jižní stěně zámku. Na protest pozdějšího 
velkopřevora Tattenbacha byl Mitrovicův odkaz zrušen a majetek byl převeden roku 1653 
do vlastnictví Řádu maltézských rytířů29. Řádovou komendou zůstala Libchava do vzniku 
Československého státu. Od roku 1930 ji vlastnila akciová společnost Severočeská 
stromovka (Anděl et al. 1984). Jejím největším akcionářem byl senátor Josef Vraný a ke 
správě zámku založil družstvo Venkov. V roce 1937 zemřel v Monte Carlu, byl převezen a 
pohřben v Horní Libchavě. Jeho hrob se nachází za kostelem. Od 70. letech 20. stol. byl 
zámek využíván Československou armádou jako sklad a to až do roku 2003. Roku 2010 
zámek koupil Kilián Oldřich, který založil občanské sdružení Zámek Horní Libchava. 
Veřejnosti zámek zpřístupnil 27. srpna 2011 a začal zde pořádat řadu veřejných akcí včetně 
prohlídky zámku.  

Park, zahrada. Hieke (1984a) píše, že přírodně krajinářský park nebyl dlouho udržován. 
V roce 1930–1931 byl upraven pro hospodářské účely. Na malé plošině za hospodářskými 
budovami byly parkové úpravy dendrologicky (z hlediska dřevin) nejzajímavější. Na 
východní straně zámku pod prudkým svahem se nacházel už za doby Hiekeho průzkumu 
zarostlý porost lesního charakteru a za potokem se nacházel palouk lemovaný starými 
stromy. Nejvěrnější podobu parku, kterou je možné získat z běžně dostupných zdrojů, je 

                                                                 
29

 Poznámka autora - Naproti zámku stojí stavba připomínající sýpku. Podle slov starousedlíků, řád 
využíval druhou budovu jako špitál a později jako chudobinec. 

 
Obr. 62 Pohled do dvora od zámku 
(Roubíková 2013) 
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výřez skici stabilního katastru. Výřez zachycuje zajímavé rozložení 
oválné ozdobné záhony s ornamentální výzdobou. Tyto záhony zde byly ještě v
podle starých pohlednic (Starepohledy.cz 2009). Od zámku 
která uváděla zahrady s pravidelnou cestní sítí. Tato zahrada měla převážně sbírkový 
charakter. Staré pohlednice a obrazy z různých období 19. a začátku 20. 
vzrostlé dřeviny. Obrazy jsou umístěny v interiérech
Dřeviny mohou být staré maximálně 80
posledního majitele za doby vzniku první republiky. Z výše uvedeného se dá předpokládat, 
že za doby Jindřicha Vartenberka měla zahrada renesančn
menšího rozsahu. Později mohla být řádem Maltézských rytířů využívána jako bylinková a 
užitná zahrada. Park na východní straně pod zámkem, který je patrný ze stabilního katastru, 
má charakter malebného přírodně krajinářského
menšími palouky a v jeho jižní části je znatelný pahorek se solitérní dřevinou. Cesty jsou 
také vedeny k vodnímu toku. Po celkové stránce se, podle skici stabilního katastru, v
projevuje doznívání barokního stylu a značný vliv 
Podle níže uvedeného soupisu je také jednoznačné, že zahrada v
charakter. 

Obr. 63 Výřez ze stabilního katastru; stav k
2013) 
 

Obr. 64 Výřez z leteckých snímků 

zachycuje zajímavé rozložení nádvoří, kde jsou dva 
ornamentální výzdobou. Tyto záhony zde byly ještě v roce 1916 

podle starých pohlednic (Starepohledy.cz 2009). Od zámku směrem na jih vede hlavní osa, 
pravidelnou cestní sítí. Tato zahrada měla převážně sbírkový 

různých období 19. a začátku 20. stol. dokladují 
interiérech postupně rekonstruovaného zámku. 

Dřeviny mohou být staré maximálně 80–100 let. To znamená, že pochází z období 
posledního majitele za doby vzniku první republiky. Z výše uvedeného se dá předpokládat, 
že za doby Jindřicha Vartenberka měla zahrada renesanční pravidelný charakter a byla 
menšího rozsahu. Později mohla být řádem Maltézských rytířů využívána jako bylinková a 
užitná zahrada. Park na východní straně pod zámkem, který je patrný ze stabilního katastru, 

přírodně krajinářského parku se stromovým a keřovým patrem, 
jeho jižní části je znatelný pahorek se solitérní dřevinou. Cesty jsou 

vodnímu toku. Po celkové stránce se, podle skici stabilního katastru, v parku 
značný vliv přírodního stylu života a romantismu. 

Podle níže uvedeného soupisu je také jednoznačné, že zahrada v 19. stol. měla sbírkový 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 
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Dřeviny. Hieke (1984a) mezi nejzajímavější řadí přechodnou formu mezi pravým hadím 
smrkem (Picea abies ‘Virgata’, ‘Viminalis’, ´Falcato-viminalis´), kultivar smrku černého (Picea 
mariana ‘Doumetii’). Z listnáčů pak jako zajímavé uvádí dub velkokvětý (Quercus 
macranthera) a mohutný buk lesní (Fagus silvatica ‘Atropurpurea Pendula’). Celkový 
seznam dřevin v dendrologicky zajímavé části pak uvádí Hieke (1984b) z jehličnanů: cypřišek 
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), modřín opadavý (Larix decidua), smrk pichlavý 
(Picea pungens ´Argentea´, ´Glauca´), smrk sitka (Picea sitchensis), borovici lesní (Pinus 
sylvestris), borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii 
var. glauca), zerav západní (Thuja occidentalis ´Aureospica´), zerav obrovský (Thuja plicata 
´Zebrina´) a z listnáčů jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (Alnus 
glutinosa), plamének plotní (Clematis vitalba), svídu bílou (Cornus alba), svídu krvavou 
(Cornus sanguinea), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), hloh břekolistý (Crataegus 
pedicellata), brslen evropský (Euonymus europaeus), buk lesní (Fagus silvatica), buk lesní 
(Fagus silvatica ´Pendula´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), zimolez tatarský 
(Lonicera tatarica), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), tavolu kalinolistou 
(Physocarpus opulifolius), topol kanadský (Populus x canadensis), topol černý (Populus 
nigra), střemchu obecnou (Prunus padus), dub zimní (Quercus petraea), dub velkokvětý 
(Quercus macranthera), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia), vrbu bílou (Salix alba), vrbu jívu (Salix caprea), jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu 
americkou (Tilia americana), jilm horský (Ulmus glabra) a barvínek menší (Vinca minor). 

 Současný stav. V současné době jsou kolem zámeckého areálu zbytky chatrného pletiva. U 
vstupní brány do areálu zaujme, spolu se zámkem, stavba sýpky a zajímavé zbytky 
podzemních otvorů v mírném kopci, pravděpodobně krechtů, sklepů. Na tomto kopci je 
dubový porost, který volně navazuje na zámecký areál. Při dalším pokračování se 
dostaneme přímo na ohrazený dvůr zámku, který je opticky oddělen od místních autodílen. 

Autodílny vznikly v místě bývalé nižší hospodářské budovy vedle zámku. Čestný dvůr je dnes 
bez stromořadí a bez okrasných květinových záhonů, ale je zde udržovaný sekaný trávník. 
Dále je možné pokračovat do menšího, dříve hospodářského dvora. Dnes je zde stodola 
s rákosovou střechou. Dvůr doplňuje několik stolků zastřešenými rákosovými paraplíčky a 
v zadní části dvora stojí týpí pod převislým bukem. Po hospodářském dvoře se volně 
pohybují domácí zvířata. Hospodářský dvůr, zámek a zrekonstruovaná stodola slouží 
v současnosti k veřejným akcím30. Za bukem začíná dřívější sbírková zahrada. Sbírková 
zahrada je umístěna za stavbou zachovalé sýpky, kde je možné nalézt výše popsané dřeviny. 
Jedná se o poměrně malou a uzavřenou část zahrady. Další větší část zahrady je dnes 
zabezpečena proti vstupu plechovým plotem. Bývalý krajinářský park dnes již nemůže díky 
zanedbání údržby plnit svoji funkci. Díky terénním úpravám a hustým náletům v něm není 

                                                                 
30

 Poznámka autora – k zámku v Horní Libchavě si nemohu odpustit několik postřehů. Celý areál má 
dnes podobu malého etnického muzea. V zámku najdeme sbírku etnických obrazů a ve stodole sbírku 
exponátů z různých koutů světa. Stodola je zařízená pro kulturní akce: živá hudba, promítání, taneční 
večery, přes den je zde bar a kavárna k příjemnému posezení. Domácí zvířata na dvoře jsou krotká, 
včetně kozy Amálky. Venkovní prostory jsou ideální pro dětské akce, které pořádá zdejší sdružení a 
správa zámku. Celý areál je vskutku velmi originálně zařízen. Z mého pohledu se jedná o velmi dobré 
využití celého prostoru. Akce zároveň zajišťují finance pro postupnou rekonstrukci celého zámeckého 
komplexu včetně plánovaného využití a revitalizace bývalých zahradních a parkových úprav. 
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pohyb návštěvníků bezpečný. Park musel od roku 1843, jak je znázorněno ve stabilním 
katastru, prodělat ještě řadu úprav. Byly zde zbudovány menší, možná sádkové rybníky a síť 
kanálů, která je měla napájet. Nelze odhadnout, z jaké doby tyto kanály a rybníčky pochází. 
Hieke (1984a) zmiňuje, že park prodělal změny po roce 1930. Dá se tedy předpokládat, že 
kanály a rybníčky pochází z této doby. Bývalý krajinářský park dnes připomíná lužní les a 
odpovídá tomu také druhová skladba dřevin: javor babyka (Acer campestre), vrba popelavá 
(Salix cinerea), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v podrostu hloh 
obecný (Crataegus leavigata) a svída krvavá atd. Pokud by došlo k rekonstrukci vodní sítě, 
park by získal vskutku jedinečný charakter. 
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Horní Police (Ober Politz) 

Poloha. Obec Horní Police se nachází 11 
km po silnici č. 262 směrem na 
severozápad od České Lípy. 

Zámek, majitelé. První písemná zmínka 
o obci pochází z roku 1273 a obec je 
zvaná nejprve jako Palič. Z počátku byla 
součástí držav doksanského 
premonstrátského kláštera. Po zničení 
kláštera husitskými nájezdy v roce 1421 
se majiteli doksanského zboží na 
Hornopolicku stali Berkové z Dubé a 
z Lipé. V 16. stol. byla Horní Police připojena k zákupskému panství a v roce 1612 se dostává 
do držení Novohradských z Kolowrat. V roce 1632 přešlo panství do majetku vévodů Sasko-
Lauenburských. Za vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského v Horní Polici probíhala 
rušná stavební činnosti. Horní Police se stala součástí poutní cesty.  

Z toho důvodu byl gotický kostelík přestavěn na barokní kostel (1688-1683), který byl 
později v 18. stol. ještě jednou rozšířen. Starý dvorec, sloužící jako správní budova majitelů, 
byl nahrazen jednopatrovým barokním zámkem. Další majitelka, vévodkyně Anna Marie 
Františka, dala zámek zvýšit o jedno patro. Osvětlení horní chodby bylo vyřešeno po vzoru 
bazilik lucernou31. K přestavbám zámku byl povolán Guilio a Octavián Broggiové z Litoměřic. 
Zámek sloužil částečně jako správní budova a částečně pro ubytování duchovních, kteří 
pomáhali při církevních obřadech během poutí. U zámku byl také vybudován pivovar 
s rozsáhlými sklepy, které jsou stále v zachovalém stavu. V 19. stol. byl v zámku přechodně 
umístěn jezuitský seminář. Objekt byl součástí zákupského panství až do počátku 20. stol.. 
Po první světové válce byl zámek Habsburkům zkonfiskován a byl přidělen Státním lesům 
v Zákupech. Od roku 1949 zámek také využívalo JZD (Anděl et al. 1984). Od roku 1991 byl 
převeden do správy Pozemkového fondu ČR. Téhož roku se obec rozhodla získat zámek 
zpět. Obec jej vlastní s platností od 1. června 1997. Od té doby se obec snaží o revitalizaci 
celého areálu (Zámek Horní Police 2013). 

Park, zahrada. Záznamy o vzniku parku nejsou v dostupných literárních pramenech 
uváděny. Dá se předpokládat, že se jedná o dobu přestavby dvorce na barokní zámek. 
V jeho okolí vznikly drobné úpravy zeleně, které jsou patrné na výřezu stabilního katastru 
z roku 1843 a také ještě na leteckých snímcích z roku 1950. Před zámkem byl velký volný 
prostor, pravděpodobně pro možnost zastavení velkého množství povozů panstva v době 
poutních obřadů. Zeleň byla trochu netradičně situována pouze v těsné blízkosti zámku. Šlo 
jen o nízkou zeleň, předpokladem je trávníková plocha s buxusovými plůtky. Podél jižní 
strany zámku byla drobná parková úprava s několika solitérními stromy. Před zámkem také 
stávaly patrně lípy u smírčího kříže (ČÚKZ 2013). U zámku bývaly úpravy patrné ještě na 
výřezu leteckého snímku z 50. let 20. stol., k nimž přibyla doprovodná zeleň podél řeky (MO 
ČR 2009). 
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 Lucerna – ukončení cibulovitou střechou s okny, která sloužila k osvětlení vnitřních prostor bazilik 

 
Obr. 65 Pohled na vstupní průčelí zámku (Roubíková 
2013) 
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Obr. 65 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 67 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) popisuje dřeviny doprovázející vodní 
toky, jde tedy o několik listnáčů, jako jsou olše lepkavá (
alba), jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. Dnes jsou pozemky kolem zámku zabezpečeny závorou a jsou zde
pro koně. Úpravy před zámkem prodělaly radikální změnu. Celý vstupní prostor je víceméně 
vyasfaltovaný. Je zde pouze travnatý pás s jednou lípou. Zmizel i smírčí kříž se
a zůstala pouze doprovodná výsadba podél vodoteče.

  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) popisuje dřeviny doprovázející vodní 
toky, jde tedy o několik listnáčů, jako jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba bílá (Salix 

Dnes jsou pozemky kolem zámku zabezpečeny závorou a jsou zde výběhy 
pro koně. Úpravy před zámkem prodělaly radikální změnu. Celý vstupní prostor je víceméně 
vyasfaltovaný. Je zde pouze travnatý pás s jednou lípou. Zmizel i smírčí kříž se dvěma stromy 
a zůstala pouze doprovodná výsadba podél vodoteče. 
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Houska (Hausseka či Houseka) 

 Poloha. Zámek leží 47 km severně od 
Prahy u obce Blatce. 

Zámek, majitelé. Původně gotický 
hrad Houska je prvně zmiňován v roce 
1316. Byl vystavěn na královském 
zboží ve 13. stol. a velmi 
pravděpodobně jej založil v počátcích 
své vlády Přemysl Otakar II.. Je také 
možné, že o počátky stavby hradu se 
zasloužil v těchto letech (1280–1290) 
Hynek Berka z Dubé se svolením 
krále. Po smrti krále využil převratu, přivlastnil si jej a rozšiřoval své državy až k hradu 
Bezděz. Hrad měl ve správě dlouhé roky a doufal, že mladý král Václav II. mu jej dá za věrné 
služby. Hynek byl odpůrcem Oty Braniborského a bojoval proti jeho loupeživým výpravám. 
Kolem roku 1300 měl ve své zástavě jak hrad Bezděz tak i Housku a byl purkrabím na obou 
hradech. První majitel byl podle zdrojů Hynek z Dubé řečený Hynáček roku 1316, který 
zemřel roku 1320 a hrad přešel do vlastnictví staršího bratra Hynka zvaného Berka a později 
zvaného Jindřich. V roce 1383 přikoupil ještě od Haška z Lemberka panství Jablonné 
v Podještědí. Majetek pak rozdělil mezi svých šest synů. Housku zdědil Hynek Berka řečený 
Beroušek. V době husitství se snažil zachovávat věrnost císaři Zikmundovi. Zúčastnil se 
sněmu v Čáslavi roku 1421, kde byly podepsány čtyři artikuly a kde byl císař Zikmund zbaven 
císařské koruny. Ovšem nejsou záznamy o tom, zda hlasoval pro či proti. Bylo v jeho zájmu 
zachovávat věrnost císaři, protože měl za sousedy Michalovce na Bezdězu a Vartenberky na 
Ralsku. Nevystupoval ani proti husitům. Díky svému neutrálnímu postoji se mu zřejmě dařilo 
udržet si přes válečné nepokoje své držby. Ve vlastnictví rodu Berků zůstal hrad až do roku 
1432, kdy syn Jindřich Berka prodal panství Janu Smiřickému ze Smiřic. Ten byl z počátku 
příznivcem hnutí Jana Husa, později se stal dvanáctým hejtmanem pro správu země. Po 
Žižkově smrti byl příznivcem Zikmunda Korybutoviče, českého zemského správce, a 
vyznamenal se v bitvě u Ústí roku 1426. Po Korybutovičově pádu vyústil postup jeho činů ve 
zradu husitského hnutí. V roce 1434 se objevuje v okolí císaře Zikmunda a dostal potvrzení 
držení statků, kterých se dříve zmocnil během husitských nepokojů. Za působení zemského 
správce Jiřího z Poděbrad intrikoval proti němu a roku 1453 byl popraven za velezradu. 
Hrad zdědil Jindřich Smiřický, který roku 1502 hrad prodal Václavu Hrzánovi z Harasova. Rod 
Hrzánů nevynikal žádným vlivem u dvora. Za vlastnictví Tobiáše Hrzána syna Václava došlo 
k renesanční úpravě hradu v letech 1584–1590. Tobiáš Hrzán špatně hospodařil a musel v 
roce 1594 hrad prodat Damiánovi z Pejcldorfu. Poté se majitelé často střídali a statky byly 
jen nedbale udržovány. Teprve nový majitel Vincenc Karel Kounic dal hrad roku 1823 
upravit k obývání. Rod Kouniců Housku vlastnil do roku 1897. Poté byla majitelkou 
princezna Hohenlohe a po její smrti Eleonora Andrássy, která Housku prodala roku 1924 
prezidentovi Škodových závodů Josefu Šimonkovi. V tomto období byly zrestaurovány 
zbytky gotických maleb. Po roce 1945 a znárodnění došlo k využití hradu k jiným účelům. Byl 
zde depozitář Univerzitní knihovny v Praze (Anděl et al. 1984). Po roce 1970 zde plánovala 
továrna Spolana Neratovice využití budov jako noční sanatorium svých zaměstnanců. Hrad 

 
Obr. 68 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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byl počátkem 90. let 20. stol. vydán v restituci
opravit a poprvé v dějinách hradu jej zpřístup

Park, zahrada. Historické mapy nedokládají žádnou zahradní úpravu. Hieke (1984a) uvádí, 
že je možné na svahu v lesním porostu pod hradem nalézt okrasnou zahradu

Obr. 69 Výřez ze stabilního katastru; stav k
 

Obr. 70 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Abies nordmanniana), cypřišek Lawsonův (
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Filifera´), jalovec virginský (
´Tripartita´), smrk sivý (Picea glauca), smrk pichlavý (
borovici těžkou (Pinus ponderosa), borovici vejmutovku (
(Pseudotsuga menziesii var. viridis) a z listnáčů: štědřenec odvislý (
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jilm horský (Ulmus glabra

Současný stav. V současné době je hrad Houska v
obývaný. Veřejnosti je stále přístupný. Hrad není zatím uveden do stavu, jak vypadal po 
renesanční přestavbě. Tu naznačuje pouze vstupní portál, arkýře, okna a stavební úprava 
nádvoří. Okolí hradu nenasvědčuje žádným parkovým úpravám, je zde pouze lesní porost, 
který vyrostl za poslední stol. pod vlivem lesního hospodaření. Jsou zde běžné domácí 
dřeviny: smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (
excelsior), buk lesní (Fagus sylvatica), hloh obecný (
(Ligustrum vulgare) atd.. Pravidelná zahrada, o níž se zmiňuje Hieke (1984 a, b) se nachází 
přímo v dnešní vstupní části do hradu a je oplocena. Nachází se zde výše uváděný
rostlin. 

restituci potomkům Josefa Šimonka, kteří jej nechali 
opravit a poprvé v dějinách hradu jej zpřístupnili veřejnosti (Houska 2013).   

Historické mapy nedokládají žádnou zahradní úpravu. Hieke (1984a) uvádí, 
hradem nalézt okrasnou zahradu. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 2013) 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: jedli kavkazskou 
), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), cypřišek 

´Filifera´), jalovec virginský (Juniperus virginiana 
), smrk pichlavý (Picea pungens ´Glauca´ a ´Speciosa´), 

borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou 
listnáčů: štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), 

Ulmus glabra) a barvínek menší (Vinca minor).  

současné době je hrad Houska v soukromém vlastnictví a částečně 
obývaný. Veřejnosti je stále přístupný. Hrad není zatím uveden do stavu, jak vypadal po 
renesanční přestavbě. Tu naznačuje pouze vstupní portál, arkýře, okna a stavební úprava 

í hradu nenasvědčuje žádným parkovým úpravám, je zde pouze lesní porost, 
pod vlivem lesního hospodaření. Jsou zde běžné domácí 

), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus 
), hloh obecný (Crataegus leavigata), ptačí zob 

Pravidelná zahrada, o níž se zmiňuje Hieke (1984 a, b) se nachází 
dnešní vstupní části do hradu a je oplocena. Nachází se zde výše uváděný sortiment 
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Jablonné v Podještědí - Nový Falkenburk (Deutsch-Gabel) 

Poloha. Jablonné v Podještědí leží 
27 km západně od Liberce.  

Zámek, majitelé. Ve 14. stol. se 
objevuje zmínka o staré, dřevěné 
tvrzi, která před rokem 1450 
zanikla. Prvním doloženým 
vlastníkem panství byl Jindřich 
Berka z Dubé. V letech 1562–1572 
postavil za městem malý kamenný 
zámeček s věžičkou a dvěma křídly. 
V roce 1668 získal panství Jan 
Pachta z Rájova. Jeho syn Jan 
Jáchym Pachta provedl barokní 
přestavbu v polovině 18. stol. 
Přestavbu prováděl Filip Heger v 
roce 1759. Pachtové z Rájova drželi Nový Falkenburk, v němž byl za sedmileté války (1756–
1763) vojenský lazaret, až do roku 1867, kdy Jablonský velkostatek i se zámkem koupil 
baron Palme. Ten jej však v roce 1872 prodal E. Mattauschovi, továrníku z Benešova nad 
Ploučnicí. V průběhu krátké doby zámek zpustl a časem byl využíván pouze jako sklad, 
velkých sálů s freskovou a štukovou výzdobou bylo užíváno jako sýpek. V roce 1901 nový 
majitel továrník Liebig provedl obnovu budovy, bohužel ne vždy dost citlivou a tak některé 
renesanční znaky na zámku byly obnovou zničeny (Anděl et al. 1984). Po roce 1945 přešel 
zámek do vlastnictví státu. Bylo zde zřízeno odborné učiliště a nyní je využíván jako dětský 
domov. V roce 2001 byla provedena renovace zámku. Dodnes je zachována štuková 
výzdoba sálů, nástropní malby a zrcadlový sál (DD Jablonné v Podještědí 2013). 

Park, zahrada. V druhé polovině 18. stol. měl podobu barokní zahrady. Původní kompozice 
byla striktně pravidelná podle hlavní osy. Osa vedla od oranžérie v severní části zahradních 
úprav, protínala zámek a na jižní straně pokračovala od zámku dubovou alejí. Severní část 
zahrady byla velmi zdobného charakteru, od budovy zámku se otevíral prostorný palouk 
s dvěma partery. Partery byly řešeny formou brodérií. Za paloukem osa pokračovala alejí 
zeravů až k oranžérii. Oranžerie byla vybudována podle záznamů roku 1760 Hegerem a 
jedná se o zcela unikátní stavbu. Stavba je označována jako opozdilý projev dynamického 
baroka. Jižní část osy byla tvořena ucelenou alejí sloupovitých dubů. Severní a jižní část byla 
propojena osou procházející vestibulem zámku, která umožňovala pohledové propojení ze 
zámku. Na hlavní osu navazovala příjezdová cesta vedoucí před vstup do zámku a dále 
pokračovala do zdejšího statku (obory). Zahrada byla dále členěna vedlejšími osami, které 
oddělovaly její jednotlivé části, například palouk na severní straně byl od aleje oddělen 
živou stěnou jehličnanů (zeravů), která byla kolmá na osu hlavní. Podélně byly odděleny 
boskety po východní a západní straně parku. (ČUZK 2013, Jablonné v Podještědí 2013). 

 
Obr. 71 Vstupní průčelí zámku (© Dětský domov 
Jablonné pod Ještědí) 
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Obr.72 Výřez ze stabilního katastru; stav k
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 73 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Dřeviny. Hieke (1984b) uvádí jehličnany: jedli ojíněnou (
(Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek hrachonosný (
´Plumosa Aurea´, ´Squarrosa´), borovici černou (
cembra), tis červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (
´Pyramidalis Compacta´), zerav západní (Thuja occidentalis
japonský (Thujopsis dolabrata ´Nana Variegata´), 
´Nana Variegata´), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis
sieboldii) a listnáče: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

. Hieke (1984b) uvádí jehličnany: jedli ojíněnou (Abies concolor), cypřišek nutkajský 
), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´, 

, ´Squarrosa´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici limbu (Pinus 
´Washingtonii´), zerav západní (Thuja occidentalis 
Thuja occidentalis ´Wareana Lutescens´), zeravinec 

´Nana Variegata´), zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata 
Tsuga canadensis), jedlovec Sieboldův (Tsuga 

Aesculus hippocastanum), olšičku zelenou (Alnus viridis), 
Buxus sempervirens), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens 
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´Suffruticosa´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), dřín obecný (Cornus mas), lísku 
tureckou (Corylus colurna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), liliovník 
tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), šácholan hvězdokvětý (Magnolia stellata), mahónii 
cesmínolistou (Mahonia aquifolium), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), dub letní (Quercus 
robur ´Fastigiata´), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), růži Rehderovu (Rosa x 
rehderiana), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm vysoký (Ulmus 
procera ´Louis van Houtte´), buk lesní (Fagus silvatica), ptačí zob obecný (Ligustrum 
vulgare), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), střemchu obecnou (Prunus padus), růži 
šípkovou (Rosa canina), vrbu bílou (Salix alba) a jilm horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. V současné době je zámek ve státní péči a je zde zřízen dětský domov. I přes 
rušnou minulost si park zachoval svůj pravidelný barokní charakter. Hlavní osa vedoucí od 
severního a jižního průčelí zámku se dodnes zachovala. Severní cesta, která tvoří první část 
osy, vede přes otevřený prostor travnatých ploch, končí zmíněnou oranžérií. Jižní část osy 
vede v podobě cesty lemované sloupovitými duby. Je zde zachováno původní rozložení 
trávníkových ploch a okrajové zeleně, která tvoří jakoby rám celé zahrady. Také se 
zachovalo několik os kolmých na hlavní, jedná se o záměrně vytvořené cesty. Na západní a 
východní stranně parku jsou pozůstatky bosketů, dnes skupinové výsadby stromů. V parku 
již chybí barokní tvarovaná zeleň a údržba byla minimalizována na sekání trávníků a výsadbu 
letničkových okrajů podél cesty. Druhové složení parku téměř odpovídá stavu popsaným 
Hiekem (1984b). 
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Janská (Jonsbach) 

Poloha. Obec Janská leží 13 km 
východně od Děčína. 

Zámek, majitelé. V Českokamenické 
městské kronice se píše, že obec 
Janská patřila k nejstarším obcím na 
Českokamenicku. První písemná 
zmínka o ní pochází z roku 1380. Od 
poloviny 14. stol. vlastnili rozsáhlé 
statky rody Markvarticů a Michalovců, 
kteří byli vlastníky šarfenštejnského 
panství (Benešovsko a 
Českokamenicko). Vystřídalo se zde několik majitelů: roku 1406 Berkové z Dubé, 1428 
Zikmund Děčínský z Vartenberka, 1511 Mikuláš Trčka z Lípy, 1515 Jan Salhausen a bratři 
Vartenberkové, 1614 Radslav Vchynský z Vchynic a Te
Kinských vlastnili českokamenické panství až do roku 1850. Rodový majetek byl knížecím 
rodem Kinských obhospodařován až do roku 1948. V roce 1904 v
Karsch, přímý potomek Kinských. Roku 1911 továrn
usedlostí pod Strážním vrchem (Česko 2013). 

Budova, kterou Hieke (1984 a,b) označuje jako zámek, je podle Česko (2013) bývalá škola. 
Škola byla pravděpodobně postavena v 80. letech 19. stol. D

Park, zahrada. Hieke (1984a) uvádí, že okolí zámku je dnes rozděleno na více pozemků. 
Nalezl zde zbytky přírodně krajinářského parku nalevo od budovy s
zahuštěnými skupinami dřevin a menšími skalními výstupky. Park jako takový musel 
vzniknout až po roce 1843, neboť na mapě stabilního katastru není zaznamenaný (ČÚZK 
2013). Na leteckých snímcích z roku 1950 je zřetelný širší pás zeleně podél vodního toku 
(MO ČR 2009). 

Obr. 75 Výřez ze stabilního katastru; stav k
2013) 

Obr. 74

Českokamenicko). Vystřídalo se zde několik majitelů: roku 1406 Berkové z Dubé, 1428 
Zikmund Děčínský z Vartenberka, 1511 Mikuláš Trčka z Lípy, 1515 Jan Salhausen a bratři 
Vartenberkové, 1614 Radslav Vchynský z Vchynic a Tetova. Potomci Vchynských později 
Kinských vlastnili českokamenické panství až do roku 1850. Rodový majetek byl knížecím 
rodem Kinských obhospodařován až do roku 1948. V roce 1904 v obci působil podnikatel E. 
Karsch, přímý potomek Kinských. Roku 1911 továrník E. Karch koupil několik selských 
usedlostí pod Strážním vrchem (Česko 2013).  

Budova, kterou Hieke (1984 a,b) označuje jako zámek, je podle Česko (2013) bývalá škola. 
80. letech 19. stol. Dnes slouží jako obecní úřad. 

Hieke (1984a) uvádí, že okolí zámku je dnes rozděleno na více pozemků. 
Nalezl zde zbytky přírodně krajinářského parku nalevo od budovy s malými palouky a 
zahuštěnými skupinami dřevin a menšími skalními výstupky. Park jako takový musel 

knout až po roce 1843, neboť na mapě stabilního katastru není zaznamenaný (ČÚZK 
2013). Na leteckých snímcích z roku 1950 je zřetelný širší pás zeleně podél vodního toku 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

Obr. 74 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 76 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. (Hieke 1984b) zde popsal tyto jehličnany: jedli 
ojíněnou (Abies concolor), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), smrk 
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), jedlovec 
kanadský (Tsuga canadensis) a listnáče: jírovec pleťový (Aesculus x carnea), jírovec maďal 
(Aesculus hippocastanum), líska obecná (Corylus avellana ´Pendula´), hloh obecný 
(Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), břečťan popínavý (Hedera helix ´Hedata´), jabloň 
mnohokvětou (Malus floribunda), dub velkokvětý (Quercus macranthera), dub letní 
(Quercus robur ´Pectinata´), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), rybíz alpinský 
(Ribes alpina), lípu americkou (Tilia americana) a lípu stříbrnou (Tilia tomentosa). 

Současný stav. V současné době výše popsaný komplex působí dosti nesourodě a odděleně. 
Park spíše působí jako lesopark a s budovou někdejší školy příliš pohledově nesouvisí. Jedná 
se skutečně o přírodně krajinářskou úpravu. Cesta od budovy obecního úřadu vede podél 
vodního toku a převažují zde tyto dřeviny: olše lepkavá (Alnus glutinosa), buk lesní (Fagus 
silvatica), vrba popelavá (Salix cinerea), bez červený (Sambucus racemosa). Po vstupu na 
otevřený prostor se zde nachází jednotlivé skupiny stromů s náletem či zanedbanou 
podsadbou keřů. V roce 2013 nebyly nalezeny následující dřeviny: líska obecná (Corylus 
avellana ´Pendula´), dub velkokvětý (Quercus macranthera) a lípa americká (Tilia 
americana). Dnes je park využíván k rekreaci. Je zde dětské hřiště a poměrně rozsáhlá 
travnatá plocha využívána též jako fotbalové hřiště. 
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Jezeří (Eisenberg) 

Poloha. Jezeří byl název zaniklé 
osady v okrese Most. Zámek Jezeří 
leží zhruba 12 km jihozápadně od 
města Litvínova. 

Zámek, majitelé. První doložené 
písemné zprávy jsou z let 1363–
1365, kdy páni z Rvanic postavili 
hrad Eisenberg. Poté jej prodali 
roku 1406 Petrovi z Perče. Dalšími 
majiteli byli Albrecht Starší 
z Kolovrat, rytíř Jan Smolík ze Slavic 
(přívrženec katolické strany během 
husitských válek), jeho syn 
Zikmund (známý svým protisaským 
postojem). Za manství Zikmunda 
docházelo k častým potyčkám mezi 
Jezeřím a saskou posádkou na 
mosteckém hradě Hněvíně. Další 
majitel, rytíř Kunz z Kaufunku 
v roce 1455 zde věznil prince 
Arnošta, ale byl dopaden a roku 
1455 popraven ve Freibergu. 
Z obavy o osud hradu a konflikty se 
Sasy obsadil hrad Jezeří zemský 
správce Jiří z Poděbrad. Roku 
1459 se na Jezeří usadili Smolíkové 
ze Slavic. Mikuláš Hochhauzer z 
Hochhauz zdědil v roce 1513 po 
svém švagrovi Zikmundu Smolíkovi 
hrad i s panstvím. Došlo k 
přestavbě na renesanční zámek 
(1549). Poté zámek vlastnil 
Mikulášův syn Petr a poté vnuci Václav a Mikuláš. Václav, po smrti svého bratra v boji 
s Turky, panství prodal bratranci Jiřímu Hochhauzerovi z Hochhauu na Albrechticích. Jeho 
synovi Janu Mikuláši byl za účast na stavovském povstání v roce 1618 majetek zkonfiskován 
a Ferdinand II. jej daroval, s dalším konfiskovaným majetkem, listinou z 15. března 
1622 knížeti Karlu z Lichtenštejna. Nový majitel jej o rok později 24.3.1623 prodal Villémovi 
ml. Popelovi z Lobkowic na Bílině. Roku 1627 byl zámek upraven na barokní, ale v roce 1646 
vyhořel. O rok později se panství ujal Popelův syn František Vilém, zakladatel novosedelsko-
jezeřské větve rodu. Ferdinand Vilém z Lobkowic předal majetek synovi svého bratra 
Oldřichu Felixi. V roce 1713 zámek nešťastnou náhodou znovu vyhořel. Oldřich Felix začal 
zámek tentýž rok obnovovat, ale zemřel před dokončením prací. Koncem 18. a začátkem 19. 
stol. vrcholily stavební úpravy za Ferdinanda Filipa Josefa, knížete z Lobkovic na Roudnici a 
také za působení Josefa Františka Maxmiliána. Výrazné stavební úpravy byly zahájeny až 
v roce 1802 a v tomto stavu se zámek dochoval až do současnosti. Po Mnichově v roce 

 
Obr. 77 Jihozápadní pohled na zámek (©Rau, 
litografie, Pohlig 1852) 
 

 
Obr. 78 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2012) 



 
86 

1938 byly Lobkovické domény rozděleny. 20.
Jezeří národní správu. V roce 1991 byl zámek vrácen Lobkovicům do jejich vlastnictví. Byl 
však zdevastovaný nad jejich finanční možnosti. Opravy, dotované ze
byly zastaveny. V roce 1996 daroval pan Martin Lobkovic zámek Jezeří státu a
vzájemné dohodě opět vrátil do správy Památkového ústavu v
1997 až 1999 probíhaly práce za účelem zprovoznění areálu (Zámek Jezeří

Park, zahrada. V okolí barokního zámku se původně nacházely pouze lesy. Na začátku 18.
stol. vznikla na terase nad zámkem originálně řešená barokní zahrada s květinovými partery, 
střihanými stěnami, loubím, bazény s vodotrysky a kaskádami. V
postavena oranžérie. S přírodně krajinářským
organicky souvisely zdejší proslulé okrasné školky (vedl je zahradník Ordnung). Celá úprava 
navazovala na rozlehlou oboru a z části má dnes 
rozlehlé palouky se zpětnými pohledy na zámek, lemované skupinami stromů. 
Nedaleko parku byla roku 1753 postavena lobkovická hrobka A. Altomontem (
Zámecký park, později zvaný arboretum, byl řešen v
součástí byly tři rybníky v jihovýchodní části, které byly lemované alejemi lip a dubů. Do 
roku 1978 byl celý komplex včetně parku chráněnou kulturní památkou. Pod tlakem Dolů a 
státních orgánů bylo zahájeno v dubnu 1979
sporech o území parku bylo v roce 1985 vydáno
dolní části parku. Od tohoto roku proběhlo mnoho občanských protestů. I přes neklidnou 
situaci probíhala postupná likvidace parkových úprav a dne 
památkové ochraně zbylé části parku. Do budoucna by měly jeho zbytky mimo jiné sloužit 
jako opora ekologické stability (Zámek Jezeří 2013, ČÚZK 2013).

 
Obr. 79 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

byly Lobkovické domény rozděleny. 20. dubna 1948 zavedl Zemský národní výbor na 
byl zámek vrácen Lobkovicům do jejich vlastnictví. Byl 

však zdevastovaný nad jejich finanční možnosti. Opravy, dotované ze státních prostředků 
daroval pan Martin Lobkovic zámek Jezeří státu a objekt se po 

vzájemné dohodě opět vrátil do správy Památkového ústavu v Ústí nad Labem. V letech 
probíhaly práce za účelem zprovoznění areálu (Zámek Jezeří 2013). 

okolí barokního zámku se původně nacházely pouze lesy. Na začátku 18. 
originálně řešená barokní zahrada s květinovými partery, 

vodotrysky a kaskádami. V roce 1752 zde byla 
přírodně krajinářským parkem, založeným roku 1838 pod zámkem, 

organicky souvisely zdejší proslulé okrasné školky (vedl je zahradník Ordnung). Celá úprava 
části má dnes již lesní charakter. V parku se nacházely 

rozlehlé palouky se zpětnými pohledy na zámek, lemované skupinami stromů. 
parku byla roku 1753 postavena lobkovická hrobka A. Altomontem (Hušek 2014). 

Zámecký park, později zvaný arboretum, byl řešen v přírodně krajinářském stylu. Jeho 
jihovýchodní části, které byly lemované alejemi lip a dubů. Do 

roku 1978 byl celý komplex včetně parku chráněnou kulturní památkou. Pod tlakem Dolů a 
dubnu 1979 řízení směřující k likvidaci parku. Po delších 

vydáno rozhodnutí o zrušení památkové ochrany 
u. Od tohoto roku proběhlo mnoho občanských protestů. I přes neklidnou 

situaci probíhala postupná likvidace parkových úprav a dne 18. 10. 1990 bylo rozhodnuto o 
u. Do budoucna by měly jeho zbytky mimo jiné sloužit 

jako opora ekologické stability (Zámek Jezeří 2013, ČÚZK 2013). 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
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Obr. 80 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 
2009 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí tyto jehličnany: jedli řeckou 
(Abies cephalonica Loud.), jedli ojíněnou (Abies concolor), jedli kavkazskou (Abies 
nordmanniana), jedli Veitchovu (Abies veitchii), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis 
lawsoniana ´Glauca´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), jalovec čínský 
(Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea 
abies), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´, ´Glauca´), borovici černou (Pinus nigra ssp. 
nigra), borovici lesní (Pinus sylvestris), borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku 
tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. viridis), tis červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), 
zerav západní (Thuja occidentalis), zerav řasnatý (Thuja plicata), zerav řasnatý (Thuja plicata 
´Zebrina´), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis 
´Pendula´) a listnáče: javor babyku (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides 
´Globosum´, ´Schwedleri´), javor klen (Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´,´Variegatum´), 
javor tatarský (Acer tataricum), aktinídii kolomiktu (Actinidia kolomikta), jírovec maďal 
(Aesculus hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra), olši lepkavou (Alnus glutinosa), 
břízu bělokorou (Betula pendula ´Fastigiata´), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. 
arborescens), habr obecný (Carpinus betulus ´Pendula´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), 
zmarličník (Cercidiphyllum), svídu bílou (Cornus alba), lísku obecnou (Corylus avellana), hloh 
kuří nohu (Crataegus crus-galli), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena)´, hloh 
břekolistý (Crataegus pedicellata), buk lesní (Fagus silvatica ´Pendula´), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), cesmínu ostrolistou (Ilex aquifolium), štědřenec odvislý 
(Laburnum anagyroides), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), magnólii 
Soulangeovu (Magnolia x soulangiana), magnólii Soulangeovu (Magnolia x soulangiana 
´Lennei´), jabloň drobnoplodou (Malus baccata), přísavník trojcípý (Parthenocissus 
tricuspidata), loubinec popínavý (Parthenocissus vitacea), pustoryl věncový (Philadelphus 
coronarius), platan javorolistý (Platanus x acerifolia ´Suttneri´), platan západní (Platanus 
occidentalis), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), hlohyni šarlatovou (Pyracantha coccinea), 
dub bahenní (Quercus palustris), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur 
´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia pseudoacacia ´Tortuosa´), 
růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), růži svrasklou (Rosa rugosa), vrbu bílou (Salix alba 
´Tristis´), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jeřáb břek (Sorbus torminalis), tavolník význačný 
(Spiraea x arguta), tavolník Douglasův (Spiraea douglasii), tavolník ožankolistý (Spiraea 
chamaedryfolia), tavolník japonský (Spiraea japonica ´Macrophylla´), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu srdčitou (Tilia cordata), lípu plstnatou (Tilia 
tomentosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia ´Gleditsch´), jilm horský (Ulmus glabra) a 
barvínek menší (Vinca minor). 
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Současný stav. Celý areál je dnes přístupný pouze po příjezdové komunikaci z Horního 
Jiřetína. Podél této komunikace jsou znatelné zbytky parkové úpravy z areálu zahrady u Villa 
Maria, kde bydlel zámecký zahradník Emanuel Ordnung. Zbytky parku, tj. zbylá část, je 
znovu památkově chráněná, není součástí lesních porostů. Tato část je udržovaná v rámci 
možností správy zámku Jezeří. Ostatní část území někdejšího zámeckého parku byla po 
vykácení parkových porostů lesnicky rekultivována (mezi příjezdovou komunikací na zámek 
a zbylou částí zámeckého parku, památkově chráněnou). Nálety se nacházejí hlavně v okolí, 
na území bývalých školek a na části území likvidovaných obcí Jezeří a Albrechtice. K ochraně 
širšího okolí areálu zámku Jezeří bylo vyhlášeno Památkové ochranné pásmo. Na park žádné 
zahrady s pravidelným charakterem nenavazovaly. Jedinou pravidelnou zahradou bývala 
barokní Lustgarten na terase nad zámkem. Ta je i dnes udržovaná (nikoliv jako barokní, i 
když některé prvky barokní kompozice se zachovaly, např. bazén se zbytky soch) ve volném 
charakteru porostů s dochovaným osovým průhledem. 
Jediné, co v současné době napovídá, že zde býval rozsáhlý park, jsou pozůstatky skupin 
jehličnanů jedlovce kanadského (Tsuga canadensis), tisu červeného (Taxus baccata) a 
zeravu západního (Thuja occidentalis). Jednotlivé druhy listnatých dřevin se těžko hledají, 
protože zbytky parku jsou dnes součástí lesních porostů a vše je zarostlé náletovými 
dřevinami nejen z lesních porostů, ale také z výsypky na kraji dnešního lomu. Přesná hranice 
mezi výsypkou a bývalým parkem se dá určit pouze ze současné cestní sítě. Samotné 
zahrady, které navazují na park, již ztratily svůj pravidelný charakter a jsou zde značné 
nálety právě tisu červeného. Mezi nimi jsou patrné semenáče kultivaru tisu červeného 
(Taxus baccata ´Washingtonii´). S trochou nadsázky lze říci, že v okolí zámku je to nejvíce 
zastoupený jehličnan. Pro důkladné posouzení dřevin, které zůstaly v torzu parku 
zachovány, by byla nutná inventarizace dřevin celého areálu. Z pravidelné barokní zahrady 
prakticky nezůstalo nic. Svah pod zámkem se v průběhu posledních 80 let změnil v lesní 
porost. Zachována zůstala horní terasa přímo nad zámkem, což je zbytek někdejší barokní 
zahrady zvané Lustgarten, kde je dnes nestřihaná živá stěna ze semenáčů tisu červeného. 
Udržuje se trávníková plocha pro posezení návštěvníků. 
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Jílové u Děčína (Eulau) 

Poloha. Obec Jílové u Děčína leží 10 km od 
Děčína. 

Zámek, majitelé. V písemných pramenech 
je Jílové je poprvé zmiňováno v listině 
Karla IV. z 20. prosince 1348. Ve zdejší obci 
sídlila loupeživá šlechta ve dvorci Eulow. 
Nařízením Karla IV. byla původní tvrz 
v Jílovém zbořena a panovník nařídil 
zemským úředníkům nepodnikat žádné 
kroky proti ústeckým. Dá se však 
předpokládat, že se nejednalo o místo, 
kde stojí zámek. Strategicky výhodnou 
pozici by měla tvrz na kopci Výrovna.32 
Originál listiny tohoto nařízení je uložen v 
muzeu v Ústí nad Labem.  

V roce 1370 byl nedaleko obce vystavěn 
vodní hrad obklopený rybníkem. V 16. 
století byl hrad přestavěn na renesanční 
zámek rytíři z Bünau. V 19. století rybník 
zanikl a byl nahrazen parkem 
v romantickém stylu. V letech 1842–1922 
byl zámek pronajat Josefu Münzbergovi k továrním účelům. Byla zde zřízena přádelna 
bavlny. Katastrální mapa z roku 1843 ukazuje, že zámek měl vodní příkop už pouze z čelní 
strany a směrem k náměstí se příkop rozšiřoval v rybník. V roce 1938 se sem vrátili Thunové 
jako potomci rytířů z Bünau a zámek přestavěli do pseudorenesančního stylu. Žili zde do 
roku 1945, kdy jim byl majetek zkonfiskován a od té doby sloužil pro účely Jílovského 
zemědělského učiliště (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. V okolí zámku je volně řešená zahrada, která v 90. letech 20. stol. nebyla 
příliš udržována. Dominantou zahrady byl empírový altán s osmi sdruženými korintskými 
sloupy s figurálním poníkem a s vodní nádrží. Byla zde umístěna malá kašna s Neptunem a 
delfínem z druhé poloviny 18. století. Před zámkem na čestném dvoře stojí barokní 
polygonální kašna (Hieke 1984a). K úpravě zahrady došlo, podle mapy stabilního katastru, 
až v roce 1843 a na této mapě stále ještě znázorněn zámecký rybník. 

                                                                 
32

 Poznámka autorky - na kopci Výrovna, zcela v západní části přírodní památky Jílovské tisy, se 
nachází zbytky základů staré stavby a v jejím okolí je vylámána skála. Přibližně v 1/3 kopce prochází 
celou přírodní památkou dnes již rozbitá kamenná cesta, která vede až k bývalé stavbě. Z jedné strany 
bývala stavba chráněná a krytá skalním převisem a z druhé byla chráněna prudkým svahem 
kamenných a suťových polí. 

 
Obr. 81 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 
2013)  
 

 
Obr. 82 Zámecký park od západního vstupu 
(Roubíková 2012) 
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Obr. 83 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 84 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí tyto jehličnany: smrk 
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (
vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou (
douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii
´Malonyana), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis
hippocastanum), svídu bílou (Cornus alba), pajasan žlaznatý (
tatarský (Lonicera tatarica), jabloň drobnoplodou (
(Philadelphus coronarius), pustoryl Lemonův (
(Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra
pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum
Rehderova (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus) a lípu zelenou (

Současný stav. V současné době je celá zámecká zahrada po rekonstrukci. Byl zde obnoven 
vodní prvek v podobě jezírka, empírový pavilónek a vodotrysk s Neptunem a
Bývalý hradní příkop je dnes zatravněný. Na západní straně zámku jsou patrné terasy, které 
navazují na umělé jezírko. Dá se předpokládat, že to byl prostor pro pravidelné květinové 
úpravy, nebo rosarium. Dnes zde jsou pouze keře jalovce chvojky (
´Tamariscifolie´) a udržovaný trávník. Pravidelná úprava teras není patrná ani z
snímků z 50. let 20. stol. (MO ČR 2009). Byla obnovena květinová výsadba na čestném 
dvoře, kde je hlavní dominantou barokní kašna. Čestný dvůr je obklopen pergolami, 
pnoucími a keřových růží starých odrůd. Na čestný dvůr navazuje opravené dětské hřiště. 
Celá rekonstrukce parku svědčí o citlivém přístupu a zahrada je intenzivně využívána 
k rekreaci obyvateli Jílového. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí tyto jehličnany: smrk 
´Argentea´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici 

), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. glauca), 
Pseudotsuga menziesii var. viridis), zerav západní (Thuja occidentalis 

Tsuga canadensis) a listnáče: jírovec maďal (Aesculus 
), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), zimolez 

), jabloň drobnoplodou (Malus baccata), pustoryl věncový 
), pustoryl Lemonův (Philadelphus x lemoinei), topol kanadský 

Populus nigra ´Italica´), dub červený (Quercus rubra), 
Rhododendron x hybridum), růži mnohokvětou (Rosa multiflora), růži 

), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), pámelník bílý 
) a lípu zelenou (Tilia x euchlora). 

současné době je celá zámecká zahrada po rekonstrukci. Byl zde obnoven 
pavilónek a vodotrysk s Neptunem a delfínem. 

Bývalý hradní příkop je dnes zatravněný. Na západní straně zámku jsou patrné terasy, které 
navazují na umělé jezírko. Dá se předpokládat, že to byl prostor pro pravidelné květinové 

de jsou pouze keře jalovce chvojky (Juniperus sabina 
´Tamariscifolie´) a udržovaný trávník. Pravidelná úprava teras není patrná ani z leteckých 

50. let 20. stol. (MO ČR 2009). Byla obnovena květinová výsadba na čestném 
tou barokní kašna. Čestný dvůr je obklopen pergolami, 

pnoucími a keřových růží starých odrůd. Na čestný dvůr navazuje opravené dětské hřiště. 
Celá rekonstrukce parku svědčí o citlivém přístupu a zahrada je intenzivně využívána 
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Klášterec nad Ohří (Klösterle an der Eger) 

Poloha. Město leží 16 kilometrů po 
silnici z Chomutova do Karlových 
Varů. 

Zámek, majitelé. Název zámku i 
města je staročeským označením 
malého kláštera (odvozeným z 
latinského claustrellum), který v 
místech dnešního města založili 
kolem roku 1250 benediktini z 
nedalekých Postoloprt jako svou 
filaci. Klášterní zboží však již roku 
1277 přešlo do vlastnictví královské komory. Novými vlastníky se záhy stali páni ze 
Šumburku, kteří jej spravovali do roku 1449. Objekt byl krátce v držení Viléma z Illburgu, až 
jej v roce 1453 zakoupil rod rytířů z Fictumu, v jejichž majetku byl rovněž nedaleký hrad 
Šumburk na kopci Šumná. Roku 1514 bylo již po několikáté panství Nový Rumburk 
rozděleno a majitel panství Volf Dětřich Fictum postavil novou tvrz. Hrad Šumburk byl v té 
době již neobyvatelný. Volfův vnuk Kryštof Fictum pak tvrz přestavěl na renesanční zámek. 
Jeho vnuk Kryštof Fictum a jeho manželka Voršila roku 1590 zámek rozšířili a dokončili 
renesanční přestavbu. Majetek Fictumů byl pro účast na stavovském povstání roku 1621 
zkonfiskován a roku 1623 prodán Kryštofu Šimonovi z Thunu, později s přídomkem 
Hohenstein. Byl velice zdatným ve vojenských taženích a za své služby králi získal další 
statky - Choltice, Svojšice, Děčín, Schönstein, Vyhov, Jílové, Pětipsy a stal se vedle Albrechta 
z Valdštejna jedním z nejzámožnějších šlechticů. Žil do roku 1635. Kolem poloviny 17. stol. 
tak byl Michal Oswald Thun, z české větve Thunů, založené bratrem Kryštofa Šimona Janem 
Cipriánem, nucen přistoupit k přestavbě zámku v časně barokním stylu podle plánů 
italského architekta Rossi de Lucca. Zámek dostal čtyřkřídlou dispozici, byl obklopen nově 
založeným parkem, s nímž byl spojen salou terrenou a boční arkádovou chodbou. 
Sochařskou výzdobu z let 1685–1687 vytvořil Jan Brokof, syn Ferdinanda Maxmiliána 
Brokofa. Po Oswaldově smrti zdědil zámek mladší bratr Maxmilián. Zámek patřil rodu Thun-
Hohenstein až do roku 1945, kdy se vlastníkem stal stát, který celý interiér zámku upravil a 
uchovával zde sbírky Uměleckoprůmyslového muzea. Po druhé světové válce v letech 1950–
1952 byly zrestaurovány cenné renesanční interiéry (Anděl et al. 1984). V 80. letech 20. stol. 
byly do zámku přeneseny některé části interiéru ze zámku Ahníkov, který byl v té době 
určený k likvidaci. 

Park, zahrada. Zámecký park upravený v přírodně krajinářském stylu byl založen Michaelem 
Osvaldem Thunem roku 1666. Původní zahrada měla barokní podobu s bohatou sochařskou 
výzdobou a několika úrovněmi oddělenými balustrádami a zídkami. Ve středu horní terasy 
byla vystavěna sala terrena s napojenými loggiemi a ohradní zdí s arkádou. V prostranství 
před zámkem byl vymezený prostor terasou s balustrádou. Další terasa, která již neexistuje, 
bývala v místech terénní vlny, která navazuje na park. V horní části zahrady stával 
letohrádek, pro společenské hry, na něj navazovaly fontány. Pravidelná společenská 
zahrada byla od ostatních částí oddělena živým plotem a rybníčkem. Celkovou kompozici 
parku tvořily dvě na sebe kolmé osy. V jedné dominovala sala terrena, v druhé zahradní 
letohrádek s průhledem na fontánu. Zahradní stavby jsou dílem J. B. Matheyho, který 

 
Obr. 85 Pohled z parku na zámek (Roubíková 2012)  
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pokračoval v díle architekta C. Luraga. Park byl rozšířen směrem ke Kyselce o bývalou oboru 
a později o předzámčí a zelinářskou zahradu u Ohře (1829). V roce 1856 došlo k
vyhořela část parku, zámek, hospodářské budovy, pivovar a mlýn. Poté nechal Osvald Thun 
vyhořelé objekty zbourat a vykoupil i další soukromé domky, aby tak zvětšil zámec
podle plánů zahradníka Čeňka Stibala. Byly provedeny terénní úpravy, meliorace potoka, 
starý náhon mlýna byl částečně zasypán. Projekt byl podřízen vedení Osvalda Thuna, který 
byl sám odborníkem v dendrologii. Ve druhé polovině 19. 
park získal naučný charakter a dosáhl rozlohy 10 ha. Nachází se zde přes 220 druhů 
kultivarů rostlin z celého světa (Hušek 1983, Hieke 1984a, Tejrovský 2003, 
Hošťálková et al. 2004, Dvořáček 2008). 

Obr. 86 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 87 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
jehličnany: jedli ojíněnou (Abies concolor), jedli k
Veitchovu (Abies veitchii), cypřišek Lawsonův (
nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek nutkajský (
´Argenteo-variegata´, ´Pendula´), cypřišek hrach
´Squarrosa´), jinan dvoulaločný (Gingko biloba
´Aureovariegata´), jalovec chvojka (Juniperus sabina
virginiana), jalovec virginský (Juniperus vir
decidua), smrk ztepilý (Picea abies ´Barryi´), smrk černý (
abies), smrk pichlavý (Picea pungens), borovici limbu (
nigra ssp. nigra), borovici těžkou (Pinus ponderosa
vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou (

díle architekta C. Luraga. Park byl rozšířen směrem ke Kyselce o bývalou oboru 
později o předzámčí a zelinářskou zahradu u Ohře (1829). V roce 1856 došlo k požáru a 

vyhořela část parku, zámek, hospodářské budovy, pivovar a mlýn. Poté nechal Osvald Thun 
vyhořelé objekty zbourat a vykoupil i další soukromé domky, aby tak zvětšil zámecký park 
podle plánů zahradníka Čeňka Stibala. Byly provedeny terénní úpravy, meliorace potoka, 
starý náhon mlýna byl částečně zasypán. Projekt byl podřízen vedení Osvalda Thuna, který 
byl sám odborníkem v dendrologii. Ve druhé polovině 19. stol. doplnil původní dřeviny. Celý 
park získal naučný charakter a dosáhl rozlohy 10 ha. Nachází se zde přes 220 druhů a 

z celého světa (Hušek 1983, Hieke 1984a, Tejrovský 2003, Pacáková-

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hieke (1984b) a Hušek (1983) uvádí tyto 
), jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), jedli 

), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek 
), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis 

variegata´, ´Pendula´), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´, 
Gingko biloba), jalovec čínský (Juniperus chinensis 

Juniperus sabina), jalovec virginský (Juniperus 
Juniperus virginiana ´Tripartita´), modřín opadavý (Larix 

´Barryi´), smrk černý (Picea mariana), smrk ztepilý (Picea 
), borovici limbu (Pinus cembra), borovici černou (Pinus 

Pinus ponderosa), borovici lesní (Pinus sylvestris), borovici 
), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. viridis), tis 
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červený (Taxus baccata), tis červený (Taxus baccata ´Adpresa´, ´Hicksii´), zerav západní 
(Thuja occidentalis ´Aureospica´), zerav západní (Thuja occidentalis ´Pyramidalis Compacta´), 
zerav západní (Thuja occidentalis ´Wareana´, ´Lutescens´), zerav obrovský (Thuja plicata), 
zerav obrovský (Thuja plicata ´Zebrina´), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) a listnáče: 
javor dlanitolistý (Acer palmatum var. dissectum), javor mléč (Acer platanoides ´Globosum´), 
javor mléč (Acer platanoides ´Palmatifidum´), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), 
javor klen (Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´), javor stříbrný (Acer saccharinum ´Wieri´), 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), olši 
lepkavou (Alnus glutinosa ´Laciniata´), břízu bělokorou (Betula pendula ´Fastigiata´), břízu 
bělokorou (Betula pendula ´Youngii´), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), zimostráz 
vždyzelený (Buxus sempervirens var. arborescens a kultivar ´Aureovariegata´), habr obecný 
(Carpinus betulus), plamének plotní (Clematis vitalba), dřín obecný (Cornus mas), svídu 
krvavou (Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný 
(Crataegus oxyacantha), brslen evropský (Euonymus europaeus), čimišník stromovitý 
(Caragana arborescens ´Lorbergii´), čimišník stromovitý (Caragana arborescens ´Pendula´), 
habr obecný (Carpinus betulus ´Quercifolis´), katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides), 
kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), lísku tureckou (Corylus colurna), skalník 
vodorovný (Cotoneaster horizontalis), trojpuk drsný (Deutzia scabra), evodii hupehejskou 
(Evodia hupehensis), buk lesní (Fagus silvatica ´Asplenifolia´, ´Cristata´,´Pendula´ a ´Roseo-
marginata´), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 
´Pendula´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), 
šácholan zašpičatělý (Magnolia acuminata), šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana), 
mahónii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), pivoňku keřovitou (Paeonia suffruticosa), 
pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius 
´Duplex´), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), topol černý (Populus nigra ´Italica´), slivoň 
třešňovou (Prunus cerasifera ´Atropurpurea´), třešeň křovitou (Prunus fruticosa ´Pendula´), 
lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia), hlohyni šarlatovou (Pyracantha coccinea), dub 
balkánský (Quercus frainetto), dub různolistý (Quercus x heterophylla), dub velkokvětý 
(Quercus macranthera), dub velkoplodý (Quercus macrocarpa), dub bahenní (Quercus 
palustris), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), pěnišník 
velkokvětý (Rhododendron x hybridum), pěnišník černomořský (Rhododendron ponticum), 
růže Rehderova (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), vrbu plazivou (Salix 
repens), jerlín japonský (Sophora japonica ´Albovariegata´), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia 
´Pendula´), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík čínský (Syringa x 
chinensis), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa) a řadu dalších, převážně českých domácích 
druhů. 

Současný stav. V současné době se jedná o jeden z dendrologicky nejzajímavějších 
krajinářských parků Ústeckého kraje. Nebližší okolí zámku od vstupního prostoru s parterem 
až po podzámecké terasy připomíná dřívější menší barokní zahradu, která je dnes velmi 
střídmá, bez zvláštních pravidelných a na údržbu náročných úprav. Do přírodně krajinářské 
části parku vede cesta z mírného kopce. Jedná se o již zmiňovanou bývalou terasu ve 
vstupní části parku. Park je dnes minimálně a skromně udržován. Zachoval si stále svou 
výjimečnou kompozici a převažují zde kosterní dřeviny, ovšem podléhá tlaku náletů tisu 
červeného, který se po celém parku značně rozšířil na úkor dalších druhů. Celý park by 
potřeboval velmi citlivou rekonstrukci. 



 
94 

Kostomlaty pod Milešovkou (Kostenblau)

Poloha. Zámek leží 10 km 
od Velemína směrem do Hostomic. 

Zámek, majitelé. Písemné zmínky o 
Kostomlatech se objevují až v 17. 
stol. v souvislosti s rozpadem 
majetku Kostomlatů z Vřesovic. V 
roce 1624 koupil zkonfiskovaný 
majetek Humprecht starší Černín 
z Chudenic. V roce 1684 na místě 
jedné z dvou tvrzí byl postaven 
barokní zámek. Zámek tvořily dvě 
budovy - jižní a střední, které k sobě 
přiléhají, přičemž průčelí střední budovy je částečně předsunuto před severn
severní část zámku pochází z přelomu 19. a
zástavby. Z nádvorní strany střední budovy je přisazeno vnější secesní schodiště vedoucí do 
prvního patra. Renesanční jádro zámku bylo přestavěno na barokn
Marie Černínové Clary-Aldringenové získali panství Věžníkové z
v 19. stol. Ledebourové. Roku 1888 byl zámek přestavěn pro účely nápravného zařízení pro 
mladistvé ženy (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. Zámecká zahrada a zámek tvořily jeden oplocený komplex. Zahrada byla více 
využívána účelově, nežli reprezentativně. Pod zámkem na svazích byly pravděpodobně 
vinice a navazovaly na ovocnou zahradu na jihozápadní části. Pravidelná úprava byla 
realizována na malém nádvoří pomocí pravidelného a upraveného parteru. Zbývající část 
zahrady byla přetvořena na přírodně krajinářský
(Stabilní katastr-Archivní mapy 2013). Nivelizaci a zaměření terénu provedl J. Fenzel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 89 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 88 

Kostomlaty pod Milešovkou (Kostenblau) 

přiléhají, přičemž průčelí střední budovy je částečně předsunuto před severní. Novější, 
přelomu 19. a 20. stol. a je přisazena kolmo na směr starší 

nádvorní strany střední budovy je přisazeno vnější secesní schodiště vedoucí do 
prvního patra. Renesanční jádro zámku bylo přestavěno na barokní. Od hraběnky Diany 

Aldringenové získali panství Věžníkové z Věžník v roce 1687 a po nich 
Ledebourové. Roku 1888 byl zámek přestavěn pro účely nápravného zařízení pro 

Zámecká zahrada a zámek tvořily jeden oplocený komplex. Zahrada byla více 
využívána účelově, nežli reprezentativně. Pod zámkem na svazích byly pravděpodobně 
vinice a navazovaly na ovocnou zahradu na jihozápadní části. Pravidelná úprava byla 

pomocí pravidelného a upraveného parteru. Zbývající část 
přírodně krajinářský park podél Kostomlatského potoka 

Nivelizaci a zaměření terénu provedl J. Fenzel 1841. 

Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 88 Stará pohlednice z roku 1914 (© anon.) 
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Obr. 90 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí pouze listnaté dřeviny. Jsou to 
javor babyka (Acer campestre), jírovec maďal (
glutinosa), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
dioicus), vrba bílá (Salix alba), pámelník bílý (
horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době je celý areál zámku nepřístupný, slouží nyní jako nápravný 
ústav pro mládež. Je zde rozpadlé oplocení bývalé zahrady a objekt je střežen. Zachovaly se 
zde starší dřeviny. Vinice a část zahrady podél vodního tok
neudržovaná a postupně zarůstá nálety, pouze stavba vypadá udržovaně. Na nádvoří se 
ještě podle fotografie z roku 1984 (Anděl et al. 1984) nacházelo sportovní hřiště a druhové 
složení dřevin pravděpodobně odpovídá popisu Hiekeh

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí pouze listnaté dřeviny. Jsou to 
), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), olše lepkavá (Alnus 

Crataegus oxyacantha), nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus 
), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm 

současné době je celý areál zámku nepřístupný, slouží nyní jako nápravný 
ústav pro mládež. Je zde rozpadlé oplocení bývalé zahrady a objekt je střežen. Zachovaly se 
zde starší dřeviny. Vinice a část zahrady podél vodního toku, dříve tvořená paloukem je 
neudržovaná a postupně zarůstá nálety, pouze stavba vypadá udržovaně. Na nádvoří se 

roku 1984 (Anděl et al. 1984) nacházelo sportovní hřiště a druhové 
složení dřevin pravděpodobně odpovídá popisu Hiekeho (1984b). 
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Krásné Březno (Prissnitz) 

Poloha. Krásné Březno leží 3 km 
východně od Ústí nad Labem na 
levém břehu řeky Labe. 

Zámek, majitelé. Původní název 
samostatné obce zněl Březnice. 
Obec je poprvé zmiňována roku 
1186 jako součást panství řádu 
johanitů. Roku 1335 si zde zemané 
z Kyc postavili tvrz. V roce 1405 se 
dostala do vlastnictví rytířů z Bron. 
V témže roce se Březnice stala 
součástí panství Svádov, jehož 
držitelem byl Mikuláš z Okoře. 
Podrobné osudy samotné tvrze 
nejsou známy, jisté je že se později 
panství Svádov spojilo s Blanským. Ochranu panství pak převzal Blanský hrad. Zdejší tvrz 
pravděpodobně zpustla a zanikla. Majitel Blanska Rudolf z Býnova nechal postavit v
1604–1606 renesanční zámek v místech někdejší tvrze. Jeho stavitelem byl Hans Bog 
z Pirny. Po bitvě na Bílé hoře však o majetek přišel. V držení se poté střídalo více pánů: 1647 
Thun-Hohensteinové, 1680 hrabata z Altmanu a Cavriani. V roce 1730 byl zámek přestavěn 
v barokním slohu Ludvíkem Richardem Cavrianim. V
V dalších letech se zde vystřídalai hrabata
Krásné Březno byl oficiálně zaveden roku 1876. V 19. 
o nové křídlo a zámek získal dnešní podobu. Kolowratové obývali zámek až do roku 1945. 
Zámek byl pronajat skautskému hnutí a následně jej převzaly Československé dráhy pro své 
úřady. Nejstarší částí zámku je podélné křídlo u kostela sv. Floriána (Anděl et al. 1984, 
Úlovec 2002). V současné době je zámek v 
sem po dokončené rekonstrukci přestěhoval na podzim roku 2011 své pracoviště pro 
Ústecký kraj (Úlovec 2002). 

Park, zahrada. Dá se předpokládat, že první zahrada byla založena zároveň se stavbou 
starého zámku. Stavbou nového zámku (kolem roku 1730) vznikla barokní zahrada. N
zámek navazovala úprava, jednoduchý parter se čtvercovým ba
zahrada ve francouzském stylu od nového zámku směrem na jihovýchod. Zahrada byla v
stol. rozsáhlejší nežli dnes. Nasvědčuje tomu podoba ze stabilního katastru uváděna 
Úlovcem (2002). Zahrada byla striktně geometricky řešená. P
jednoduchý trávníkový parter, za ním následovaly pravidelné záhony s
pokračovala bazénem. Za bazénem byla pravděpodobně užitná část zahrady se 
zeleninovými záhony. Západní část této pravidelné zahrady byla osázena 
Podle leteckých snímků z 50. let 20. stol. byla symetrická zahrada ve volnější formě 
zachována ještě v této době. V okolí parku se nacházely aleje a ovocné sady. U kostela sv. 
Floriána stály hospodářské budovy se zbytky kuchyňské zahrady. 
protažena formou aleje až do krajiny. Na pravidelně řešenou zahradu navazovala pomocí 
cest krajina. Původně byl park vybaven řadou zahradních stavbiček (mj. vyhlídková věž). 
V průběhu času došlo k jejich odstranění. Komplex parku b

Obr. 91
(Roubíková 2013)

ranu panství pak převzal Blanský hrad. Zdejší tvrz 
zanikla. Majitel Blanska Rudolf z Býnova nechal postavit v letech 

místech někdejší tvrze. Jeho stavitelem byl Hans Bog 
Pirny. Po bitvě na Bílé hoře však o majetek přišel. V držení se poté střídalo více pánů: 1647 

Altmanu a Cavriani. V roce 1730 byl zámek přestavěn 
v barokním slohu Ludvíkem Richardem Cavrianim. V té době vznikl také zdejší park. 

i hrabata z Hartigu, Ledebourové, Kolowratové. Název 
no byl oficiálně zaveden roku 1876. V 19. stol. byla budova zámku rozšířena 

nové křídlo a zámek získal dnešní podobu. Kolowratové obývali zámek až do roku 1945. 
Zámek byl pronajat skautskému hnutí a následně jej převzaly Československé dráhy pro své 

y. Nejstarší částí zámku je podélné křídlo u kostela sv. Floriána (Anděl et al. 1984, 
 majetku Národního památkového ústavu, který 

sem po dokončené rekonstrukci přestěhoval na podzim roku 2011 své pracoviště pro 

Dá se předpokládat, že první zahrada byla založena zároveň se stavbou 
starého zámku. Stavbou nového zámku (kolem roku 1730) vznikla barokní zahrada. Na starý 

, jednoduchý parter se čtvercovým bazénkem. Odtud pokračovala 
zahrada ve francouzském stylu od nového zámku směrem na jihovýchod. Zahrada byla v 19. 

rozsáhlejší nežli dnes. Nasvědčuje tomu podoba ze stabilního katastru uváděna 
Úlovcem (2002). Zahrada byla striktně geometricky řešená. Před novým zámkem byl 
jednoduchý trávníkový parter, za ním následovaly pravidelné záhony s broderiemi a zahrada 
pokračovala bazénem. Za bazénem byla pravděpodobně užitná část zahrady se 
zeleninovými záhony. Západní část této pravidelné zahrady byla osázena ovocnými stromy. 

50. let 20. stol. byla symetrická zahrada ve volnější formě 
této době. V okolí parku se nacházely aleje a ovocné sady. U kostela sv. 

Floriána stály hospodářské budovy se zbytky kuchyňské zahrady. Od zámku byla hlavní osa 
protažena formou aleje až do krajiny. Na pravidelně řešenou zahradu navazovala pomocí 
cest krajina. Původně byl park vybaven řadou zahradních stavbiček (mj. vyhlídková věž). 

jejich odstranění. Komplex parku byl poškozen stavbou komunikace 

 
Obr. 91 Pohled na nový zámek a část parku 
(Roubíková 2013) 
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do Neštěmic za II. světové války. Od tohoto období zde došlo k výstavbě nadjezdu (1988
90) a úpravě Podmokelské ulice. Rybník byl vypuštěn a v okolí Pekelského potoka se rozšířily 
náletové dřeviny, které se rozšířily také do 
Nového zámku vybudováno dětské dopravní hřiště. Dnes z
zůstala jen asi polovina. Má přírodně krajinářský charakter a slouží zdejším obyvatelům pro 
rekreaci. V zámeckém parku byl proveden dendrologický průzkum v letech 1969
a Vackovou 2012 (Vacková 2013). Hieke (1984a) uvádí, že park je volně řešený s
palouky, statnými stromy a průhledy na zámek.

 
Obr. 92 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 93 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zaznamenal z
(Picea pungens ´Glauca´), borovici černou (Pinus nigra
a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre), javor klen (
´Variegatum´), jírovec pleťový (Aesculus x carnea
dřišťál obecný (Berberis vulgaris ´Atropurpurea´), čimišník stromovitý (
arborescens), katalpu trubačovitou (Catalpa
occidentalis), dřín obecný (Cornus mas), hloh obecný (
buk lesní (Fagus silvatica), morušovník bílý (
(Liriodendron tulipifera ´Integrifolium´), zimolez tatarský (
věncový (Philadelphus coronarius), topol černý (

do Neštěmic za II. světové války. Od tohoto období zde došlo k výstavbě nadjezdu (1988–
90) a úpravě Podmokelské ulice. Rybník byl vypuštěn a v okolí Pekelského potoka se rozšířily 

do parku. V 90. letech 20. stol. bylo v blízkosti 
Nového zámku vybudováno dětské dopravní hřiště. Dnes z původního zámeckého parku 
zůstala jen asi polovina. Má přírodně krajinářský charakter a slouží zdejším obyvatelům pro 

den dendrologický průzkum v letech 1969–72 Hiekem 
a Vackovou 2012 (Vacková 2013). Hieke (1984a) uvádí, že park je volně řešený s menšími 
palouky, statnými stromy a průhledy na zámek. 

 

Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zaznamenal z jehličnanů: smrk stříbrný 
Pinus nigra), borovici vejmutovku (Pinus strobus) 

), javor klen (Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´, 
Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 

´Atropurpurea´), čimišník stromovitý (Caragana 
Catalpa bignonioides), břestovec západní (Celtis 

), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), 
), morušovník bílý (Morus alba), liliovník tulipánokvětý 

´Integrifolium´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), pustoryl 
), topol černý (Populus nigra), střemchu obecnou (Prunus 
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padus), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený 
(Quercus rubra), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (Salix alba), tavolník van 
Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík 
čínský (Syringa x chinensis), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) a jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době má park podobu volně krajinářskou, jak ji popisuje Hieke 
(1984a). Zásahy do jeho kompozice za posledních 20 let jsou nevratné. Díky stavbě 
dětského dopravního hřiště a úpravě cestní sítě z parku od 70. let 20. stol. zmizela řada 
dřevin, které Hieke popsal, jako např. růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), buk lesní (Fagus 
sylvatica ´Atropunicea´),liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera ´Integrifolium´), smrk 
pichlavý (Picea pungens ´Glauca´), Aescelus x carnea (jírovec pleťový), dřišťál obecný 
(Berberis vulgaris ´Atropurpurea´), čimišník stromovitý (Caragana arborescens) a některé 
další. Současné dřeviny nejsou v příliš dobrém zdravotním stavu.  
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Krásný Dvůr u Podbořan (Schőnhof)

Poloha. Obec leží 5 km severozápadně od města 

Zámek, majitelé. Nejstarší dochovaná 
písemná  zmínka o Krásném Dvoře je známa 
z roku 1295, tehdejším vlastníkem obce a 
staré tvrze byl zakladatel krásnodvorských 
Fremutů Vilém z Krásného Dvora. V první 
čtvrtině 16. stol. Krásný Dvůr vlastnil Václav 
Pětipeský z Chýš, zakladatel tzv. Horní tvrze. 
Před jejím dokončením byl však 1547 
popraven za účast ve stavovském povstání 
proti Ferdinandu I. Díky Janu ml. 
Mašťovskému z Kolowrat rozestavěná tvrz 
dostala nakonec renesanční podobu. V roce 
1580 se stal novým majitelem Jan 
z Valdštejna. Dále se zde vystřídalo několik 
málo známých šlechticů. Krásný dvůr byl vždy 
prodán pro svou zadluženost. Až nakonec 
roku 1649 zámek koupil Heřman Černín 
z Chudenic, který celé panství zbavil dluhů a 
zvelebil. Po jeho smrti zdědil statky Jan 
Hubert. Za jeho působení na Krásnodvorsku 
probíhala řada nepokojů, která panství 
neprospívala a v poslední čtvrtině 17. stol.
panství upadalo. Situace se obrátila poté, 
co jej dostal do rukou František Josef Černín. 
Roku 1719 se rozhodl přebudovat celé 
panství podle plánů osobního pražského 
architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V 
letech 1720 až 1724 se zámek stal centrálním 
bodem následujících úprav. Koncem 18. stol.
nechal další z dědiců Jan Rudolf Černín zámek 
opravit a rozšířit. Přestavěl zámeckou kapli, 
byla přistavěna dvě nová schodiště v průčelí 
zámku. V této době prodělalo změnu také 
okolí zámku, kdy byla upravena zdejší 
bažantnice na rozsáhlý přírodně krajinářský
park. Josef Rudolf Černín nechal vypracovat 
projekt pro tyto úpravy. Poté rod Černínů 
z Chudenic obýval příležitostně zámek až do 
II. světové války. V první pozemkové reformě 
po vzniku Československé republiky zůstali
zámek i dvůr o výměře 110 ha ve vlastnictví 
Františka Černína, který 1925 převzal veškerý 
majetek. Statky zdědil jeho adoptovaný syn Eugen Černín Morzin. Za okupace obsadili 
zámek nacisté a užívali jej k rekreaci. Po roce 1945 se celé panství stalo majetkem státu. 

(Schőnhof) 
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Obr. 94 Pohled od vstupního prostoru na 
zámek (Roubíková 2013) 
 

Obr. 95 Pohled na torzo Goethova dubu 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 96 Pohled na Gotický templ (Roubíková 
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Část spravovala Státní lesní správa a část Podbořanské vlastivědné muzeum. Po roce 1967 
dostal Krásný dvůr do péče Okresní národní výbor v Lounech, který celý areál postupně 
obnovil, obohatil sbírky uměleckými předměty z Chýše, Mašťova, Valče a Petrohradu. 
Novou úpravu sbírek po roce 1963 převzalo Krajské středisko státní památkové péče a 
ochrany přírody v Ústí nad Labem (Anděl et al. 1984). Dnes má zámek pod správou Národní 
památkový ústav, územní památková správa v Praze. 

Park, zahrada. Renesanční zámek v Krásném Dvoře byl obklopen pravděpodobně už v druhé 
polovině 16. stol. dvěmi zahradami. Zahrady byly obehnány zdí s rohovými věžicemi. Obě 
byly umístěny v ose zámku. Okrasná zahrada před hlavním průčelím se nacházela před 
vstupním nádvořím a užitková zahrada ležela za zámkem. Další úpravy zahradních a 
parkových úprav probíhaly v letech 1720–1724, kdy pražský architekt František Maxmilián 
Kaňka přestavěl zámek v barokním stylu. Byla prodloužena obě zámecká křídla o nižší 
hospodářské budovy a byl zvětšen prostor vnitřního nádvoří a čestného dvora. Před 
severním průčelím byl zbudován barokní parter a později byl doplněn bohatě prolamovanou 
zdí. Na boční ose před východním křídlem je dodnes patrné torzo barokní zahrady s 
mohutnými keři zimostrázu a tisu, dříve stříhaných do kuželů. Na tuto zahradu navazovala 
krytá jízdárna, skleník pro fíky z roku 1735, oranžérie z roku 1812 a užitková zahrada. Od 
hlavní brány čestného dvora se paprskovitě rozbíhaly tři cesty, které byly zbudovány roku 
1731. Byly lemované alejemi: střední se sestávala z pyramidálních dubů a obě postranní 
byly lipové. Aleje byly vysázeny zahradníky Jakubem Halířkem a Matějem Ivanem Ledsebem 
v roce 1736 (Hušek 1983). Přírodně krajinářský park byl založen po roce 1780, po návratu 
tehdejšího vlastníka zámku Jana Rudolfa Černína z cesty po severozápadní Evropě. Hlavní 
období tvorby parku lze datovat lety 1783–1793. Významnou roly při zakládání areálu hrály 
pokyny z Červeného Hrádku od inspektora Francka a zvláště jeho bratra, který 
pravděpodobně navrhl základní koncepci parku. Na přeměnách lesních partií bažantnice a 
lužních porostů podél potoka Lesky byly zahájeny práce v roce 1781. V letech 1783–93 měl 
dohled nad pracemi při zakládání parku myslivec Jan Wachtl a zahradník Födisch za 
poradenství zahradníka Reichla. Projekt počítal s mírně členitým, protáhlým údolím, se 
zalesněnými stráněmi, vyvýšenými plochami a četnými scenériemi (Hušek 1983, Anděl et al. 
1984). Dnes zaujímá zámecký park plochu téměř 100 ha a leží uprostřed zemědělské krajiny. 
Na čestném dvoře jsou symetricky umístěné cypřišky nutkajské, šácholany, zbytky živých 
stěn, stříhaných zimostrázů a tisů i oranžérie. Od vstupní brány vedou do volné krajiny tři 
aleje. V parku blízko zámku byly původně tři rybníky, z jednoho je dnes koupaliště, jeden 
zanikl a zůstal rybník Podzámecký. Na okraji parku se rozkládá Velká parková louka, ze které 
je dnes golfové hřiště (Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004, Dvořáček 2008). Park 
působí dojmem harmonie a současně i napětím mezi přírodou a uměním a mezi náplní 
pozdního klasicismu a romantismu. Ze zahradních staveb se většina zachovala. Jsou 
umístěny proti proudu potoka od zámku. Z roku 1783 pochází jednoduchá voliéra 
(Vogelhaus). Kdysi k němu vedl vyklenutý dřevěný most. Na počest slavných osobností, 
které na zámek jezdily, nechal Jaromír Černín v roce 1906 postavit klasicistní kapli s 
výklenkem pro umístění pamětní desky s jejich jmény. Na okraji parkové louky stojí Panův 
templ z let 1783–86 v podobě antického chrámku, vyzdobený štukovými reliéfy. Na 
protějším srázu byl zbudován umělý vodopád, napájený z mohutného rezervoáru. Na 
zvýšené vyhlídce byl postaven kruhový otevřený gloriet z roku 1784. Na kruhové mýtině v 
západní části parku stojí v průhledu 1100 m dlouhé sestřihované aleje 26 m vysoký obelisk, 
postavený v roce 1801 jako upomínka bitvy u Ambergu v roce 1796. Byl zde také holandský 
statek, nazvaný podle fasády Červená myslivna podle plánu z roku 1792 kreslíře Ondřeje 
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Niederhöfera z Červeného Hrádku. Ten také naplánoval vyhlídkovou rozhlednu v 
neogotickém slohu. Byla nazvána Gotický templ. Koncem 80. let 18. stol. byl u kilo
aleje postaven čínský pavilón se zvonkohrou, napodobující v miniatuře čínskou pagodu. V 
bažantnici se zachovala pozdně barokní hájovna, pocházející patrně z Kaňkova působení při 
barokní přestavbě zámku. V porostu dubů stojí letohrádek (Lusthaus) po
1784–1786 ve stylu francouzského klasicismu. Všechny dochované stavby byly v
80–90 let 20. stol. obnoveny (Hušek 1983, Dvořáček 2008).

Obr. 97 Výřez ze skici stabilního katastru
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 98 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Obr. 99 Měděná deska v
parku v Krásném Dvoře  

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies concolor), cypřišek
´Glauca´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis
(Chamaecyparis pisifera ´Filifera´), jalovec virginský (
modřín opadavý (Larix decidua), smrk pichlavý (
pungens ´Glauca´), smrk ztepilý (Picea abies
těžkou (Pinus ponderosa), borovici vejmutovku (
(Pseudotsuga menziesii var. glauca), zerav západní (
occidentalis ´Ellwangeriana´, ´Wareana´) a z listnáčů: javor babyku (
mléč (Acer platanoides), olši lepkavou (

Niederhöfera z Červeného Hrádku. Ten také naplánoval vyhlídkovou rozhlednu v 
neogotickém slohu. Byla nazvána Gotický templ. Koncem 80. let 18. stol. byl u kilometrové 
aleje postaven čínský pavilón se zvonkohrou, napodobující v miniatuře čínskou pagodu. V 
bažantnici se zachovala pozdně barokní hájovna, pocházející patrně z Kaňkova působení při 
barokní přestavbě zámku. V porostu dubů stojí letohrádek (Lusthaus) postavený v letech 

1786 ve stylu francouzského klasicismu. Všechny dochované stavby byly v průběhu 
obnoveny (Hušek 1983, Dvořáček 2008). 

 
stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

 
Měděná deska v podobě současného plánu 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hušek (1983) a Hieke (1984b) uvádí 
), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana 

Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek hrachonosný 
´Filifera´), jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), 

), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk pichlavý (Picea 
Picea abies), borovici lesní (Pinus sylvestris), borovici 

), borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou 
ápadní (Thuja occidentalis), zerav západní (Thuja 

´Wareana´) a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre), javor 
), olši lepkavou (Alnus glutinosa), jírovec maďal (Aesculus 
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hippocastanum), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), dřišťál obecný (Berberis 
vulgaris), břízu bělokorou (Betula pendula), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. 
arborescens), habr obecný (Carpinus betulus), plamének plotní (Clematis vitalba), svídu 
krvavou (Cornus sanguinea), lísku obecnou (Corylus avellana), lísku největší (Corylus 
maxima), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), brslen evropský (Euonymus 
europaeus), buk lesní (Fagus silvatica), krušinu olšovou (Fragula alnus), čimišník stromovitý 
(Caragana arborescens), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), plamének zvonkokvětý 
(Clematis campaniflora), plamének horský (Clematis montana ´Rubens´), svídu bílou (Cornus 
alba), lísku tureckou (Corylus colurna), trojpuk drsný (Deutzia scabra), buk lesní (Fagus 
silvatica ´Asplenifolia´), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior ´Pendula´), ořešák popelavý (Juglans cinerea), ptačí zob obecný (Ligustrum 
vulgare), zimolez obecný (Lonicera caprifolium), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), 
zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana 
´Lennei´), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), pustoryl věncový (Philadelphus 
coronarius ´Duplex´), pustoryl význačný (Philadelphus x falconeri), tavolu kalinolistou 
(Physocarpus opulifolius), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), topol bílý (Populus alba 
´Nivea´), topol černý (Populus nigra), dub zimní (Quercus petraea ´Muscaviensis´), dub letní 
(Quercus robur ´Fastigiata´), škumpu kořenující (Rhus radicans), rybíz alpínský (Ribes alpina), 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia), růži stolistou (Rosa centifolia), růži svraskalou (Rosa 
rugosa), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík čínský (Syringa x chinensis), střemchu obecnou 
(Prunus padus), trnku obecnou (Prunus spinosa), lípu srdčitou (Tilia cordata), lípu 
velkolistou (Tilia platyphyllos), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia ´Gleditsch´), jilm horský 
(Ulmus glabra) a barvínek menší (Vinca minor).  

Současný stav. Původně přírodně krajinářský park, jak již uvádí Hieke (1984) a Anděl et al. 
(1984) je centrem krajinářských úprav. Dodnes je zachována celková dispozice areálu a 
působí impozantním dojmem. V parku jsou stále umístěné výše uvedené salety, které jsou 
skutečně nádhernou ukázkou drobné architektury. Některé však potřebují téměř okamžitou 
rekonstrukci. V nejhorším stavu je Gotický templ. Stavba má popraskané zdivo a při vstupu 
na věž hrozí nebezpečí úrazu. Celkovou rekonstrukci též vyžaduje Panův templ, Gloriet a 
Čínský pavilon. Pokud bude pozornost zaměřena na zeleň, pak v parku je velké množství 
vzrostlých dřevin. Mezi ty nejstarší dřeviny, patřil Goethův dub. Z něj však v současné době 
zbylo jen mohutné torzo 33 . Torzo v současné době je napadeno saprofytickými 
dřevokaznými houbami na kořenových nábězích, což je z hlediska bezpečnosti provozu 
nežádoucí a mělo by dojít k jeho odstranění, snížení či skácení a umístění do vodorovné 
polohy. V parku je více dubů, které mají dutinu a zároveň jsou ošetřeny sanačním a 
redukčním řezem. Jedná se o krásné dřeviny. Jsou zde také dřeviny, převážně duby a buky 
ve stromořadích, které potřebují další odborné ošetření. Hieke (1984b) uvádí značný soupis 
dřevin vyskytujících se druhů. Některé z uvedených kultivarů nebyly při průzkumu parku 
2013 nalezeny. Ovšem pro důkladné porovnání by bylo nutné provést novou inventarizaci. 
Kultivary mohly být při průzkumu vzhledem k rozsáhlosti přehlédnuty. 

                                                                 
33

 Poznámka autora – Je nutno podotknout, že toto torzo je skutečně mohutné, ovšem nejedná se o 
živý strom. Mrtvý kmen i přesto, že je zpevněný skružemi je velmi nebezpečný ve vertikální poloze. Toto 
torzo stromu je dobré zachovat, ale také je nutné zajistit bezpečnost provozu. 
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Křemýž (Krzemusch) a Křemýž-Tuchlov 

Poloha. Křemýž se nachází asi 2,5 km na severozápad od Ohníče. 

Zámek, majitelé. Hlavní zámek. 
Křemýžské paství zakoupila 1669 
Kateřina Alžběta z Bachonhay, která 
zhodnotila své statky a postavila 
nedaleko zdejší staré tvrze v letech 
1693–1695 barokní zámek. Po její 
smrti roku 1713 připadl zámek její 
neteři Kateřině provdané za 
litoměřického hejtmana Jana 
Antonína Hyzrleho z Chodova. 
V roce 1760 zámek zdědila jejich 
vnučka Vilemína z Věžníka, která 
roku 1770 přikoupila ještě zámek 
v Kostomlatech pod Milešovkou. 
Téhož roku se sňatkem její dcery Antonie se dostává zámek do vlastnictví Ledebourů. Jeden 
z dědiců Klement August Ledebour-Wicheln dal v letech 1800–1805 rozšířit barokní zámek. 
Přistavěl druhé patro, jižní průčelí bylo rozšířeno o rizalit v klasicistním stylu. Jeho 
nástupcem byl Adolf Benno. Za jeho působení došlo k úpravám v druhé polovině 19. stol., 
kdy jižní průčelí bylo doplněno neogotickými prvky. Tehdy byla zimní zahrada zrušena a 
vznikla zde úřední budova a na západním konci parku byl postaven nový dům s byty pro 
zaměstnance statku. V roce 1919 přistavěné budovy byly rozbořeny (Anděl et al. 1984). Po 
2. sv. válce bylo v zámku umístěno zdravotnické zařízení pro léčbu plicních chorob. To bylo v 
provozu až do konce padesátých let 20. stol. Poté zde byla zřízena léčebna dlouhodobě 
nemocných. V roce 1993 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce léčebny a v roce 1996 byl 
překvapivě ukončen její provoz. V současnosti je zámek částečně opraven. Je však 
nevyužíván a opět začíná chátrat (Hrady 2013). 

 
Obr. 100 Zámek Křemýž přibližně v r. 1925 (© anon. In 
Wachsmann 2006) 
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 Křemýž - Tuchlov. Jedná se o 
dvoupatrový empírový lovecký 
zámek. Nechal jej zbudovat 
roku 1821 hrabě August 
Ledebour-Wicheln. Leží 
západně od zámku Křemýž. 
Severně od Tuchlova stávaly 
letohrádky Belveder 
a Ladenburg. Všechny tři 
zámečky tvořily klasický příklad 
empírového komplexu 
v krajině. Sloužily lázeňským 
hostům v Teplicích a v Bílině 
jako výletní místo pro vyjížďky. 
Po roce 1918 byl zámek 
pronajat Českému abstinenčnímu svazu v Praze, který v
al. 1984). V pozdějších letech zde byla zřízena léčebna plicních onemocně
tento areál prodělal nákladnou rekonstrukci a již v

Park, zahrada. Výše jsou v návaznosti na sebe popsány dva objekty, které spolu 
bezprostředně souvisí. Z publikací Hieke (1984a,b) není zcela jasné, kt
Hieke na mysli. Přírodně krajinářský park v
Hrabě August Ledebour-Wicheln nechal přistavět zimní zahradu.
popisován lovecký žámeček s názvem Křemýž
jistě vztažen k popisu zámku v Křemýži, neboť píše o volně řešeném parku s
skupinami stromů na paloucích. Zámeček u Tuchlova 
nejsou tak rozsáhlé. Při porovnání podoby stavby zámečku v
katastru (ČÚZK 2013) a na mapě z 50. let 20. 
komplexu sanatoria; přestavba zámečku, změna hlavních os a také rozsah zahradních úprav 
kolem něj.  

Přímo v obci Křemýži byl u zámku vytvořen voln
Park vznikl ve 40. letech 19 stol. Cesty byly nepravidelně vedeny a zhruba v
začínala hlavní osová cesta, která vycházela z
v Tuchlově. Tato cesta byla doprovázena alejí. V
parku byla zároveň zbudována oranžérie, která byla později předělána na 
Raise. Ve vstupní části zámku nebyl žádný parter. Hlavní cesta vedla přímo do 
krajinářského parku. Průčelí zámku bylo spojeno s
plochy v okolí zámku byly hospodářsky využívány. Z
stabilního katastru je patrná jeho celková kompozice

Obr. 101
Tuchlov (© anon. In Wachsmann 2006)
 

Praze, který v něm zřídil svůj penzionát (Anděl et 
pozdějších letech zde byla zřízena léčebna plicních onemocnění. V letech 1993 

tento areál prodělal nákladnou rekonstrukci a již v roce 1996 byl uzavřen (Hrady 2013). 

návaznosti na sebe popsány dva objekty, které spolu 
publikací Hieke (1984a,b) není zcela jasné, které z objektů měl 

Přírodně krajinářský park v Křemýži byl založen v první třetině 19. stol. 
nechal přistavět zimní zahradu. V Hiekovi (1984a) je 

názvem Křemýž–Tuchlov, ovšem vzhledem k dalšímu popisu je 
Křemýži, neboť píše o volně řešeném parku s rozvolněnými 

meček u Tuchlova a zahradní úpravy u něj nebyly a 
nejsou tak rozsáhlé. Při porovnání podoby stavby zámečku v Tuchlově na mapě stabilního 

50. let 20. stol. (MO ČR 2009) je patrná změna celého 
řestavba zámečku, změna hlavních os a také rozsah zahradních úprav 

Křemýži byl u zámku vytvořen volně řešený park v přírodně krajinářském stylu. 
Park vznikl ve 40. letech 19 stol. Cesty byly nepravidelně vedeny a zhruba v polovině parku 

vycházela z parku a vedla přímo až k loveckému zámečku 
oprovázena alejí. V severním traktu přírodně krajinářského 

parku byla zároveň zbudována oranžérie, která byla později předělána na památník K. V. 
nebyl žádný parter. Hlavní cesta vedla přímo do přírodně 

parku. Průčelí zámku bylo spojeno s kostelem v Křemýži krátkou alejí. Ostatní 
okolí zámku byly hospodářsky využívány. Z leteckých snímků z 50. let 20. stol. a ze 

stabilního katastru je patrná jeho celková kompozice. 

 
Obr. 101 Pohled na vnitřní dvůr sanatoria Křemýž - 
Tuchlov (© anon. In Wachsmann 2006) 



 
105 

Obr. 102 Výřez ze stabilního 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 103 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Obr. 104 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 105 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) podle druhového složení popisuje 
zahradu v Křemýži, nikoliv Tuchlov. Výskyt jehličnanů odpovídal složení tohoto parku. Uvádí 
cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
communis ´Stricta´), smrk pichlavý (Picea pungens
nigra), tis červený (Taxus baccata ´Repandens Aurea´), zerav západní (
zerav východní (Thuja orientalis), jedlovec kanadský (
pak javor babyku (Acer campestre), javor mléč (

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) podle druhového složení popisuje 
Křemýži, nikoliv Tuchlov. Výskyt jehličnanů odpovídal složení tohoto parku. Uvádí 

Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), jalovec obecný (Juniperus 
Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (Pinus 

´Repandens Aurea´), zerav západní (Thuja occidentalis), 
), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), v rámci listnáčů 

), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), jírovec 



 
106 

maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), netvařec křovitý 
(Amorpha fruticosa), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens), plamének plotní (Clematis 
vitalba), svídu krvavou (Cornus sanguinea), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), zimostráz 
vždyzelený (Buxus sempervirens ´Elegans´), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens 
´Suffruticosa´), kdoulovec lahvicovitý (Chaenomeles speciosa), svídu bílou (Cornus alba), 
lísku obecnou (Corylus avellana ´Fuscorubra´), trojpuk růžový (Deutzia x rosea), buk lesní 
(Fagus silvatica ´Asplenifolia´), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), jabloň obecnou (Malus pumila ´Niedzwetzkyana´), platan 
západní (Platanus occidentalis), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), topol kanadský (Populus x 
canadensis), topol černý (Populus nigra ´Italica´), dub zimní (Quercus petraea), dub letní 
(Quercus robur ´Fastigiata´), rybíz alpínský (Ribes alpina), trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), růži svrasklou (Rosa rugosa), tavolník 
van Houtteův (Spiraea vanhouttei) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus).  

Současný stav. Současný park si stále uchovává svou hlavní, volně řešenou kompozici. 
Popsaný stav se od roku 1984 prakticky nezměnil. V parku jsou překvapivě dominující topoly 
bílé v blízkosti severního průčelí zámku, spolu s převislými jasany. Park je citlivě řešen ve 
vztahu k barevnosti listí, jsou zde s přiměřenou mírou použity červenolisté kultivary javor 
mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), líska obecná (Corylus avellana ´Fuscorubra´), s druhy 
kvetoucími jako jsou jabloň nízká (Malus pumila ´Niedzwetzkyana´) a další keře. Při 
detailním pohledu na zdravotní stav dřevin je nutné dodat, že celý park by potřeboval, 
stejně jako budova zámku, částečnou rekonstrukci. Z hlediska druhové skladby se shoduje je 
s výše uvedeným popisem Hiekeho (1984b), ovšem nebyla zde nalezena růže Rehderova 
(Rosa x rehderiana). U bývalého loveckého zámečku se dochovalo několik dubů a jsou zde 
nově osázeny smrky. Alej, která dříve a také dnes spojuje zámek s loveckým zámečkem je 
osázena hrušní domácí (Pyrus domestica). V této oblasti byly hrušně často využívány do 
stromořadí, jejichž pozůstatky je možné najít ještě dodnes u řady cest. 
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Kuřívody (Hühnerwasser) 

Poloha. Zámek je vzdálen cca 10 km 
východně od Doks.  

Zámek, majitelé. První zmínky o 
založení města jsou údajně z doby 
Přemysla Otakara II., který založil v 
lokalitě Kuřívody město Freistadt. 
Ovšem Pešta (2001) uvádí, že šlo o 
feudální sídlo (tvrz) založené teprve 
rodem z Berků z Dubé, 
nejpravděpodobněji ve druhé 
polovině 14. stol.. Po roce 1348 
majetek získali bratří Hynek a 
Jindřich, kteří Kuřívody rozdělili na 
dva díly Berkovy. Tvrz v Kuřívodech 
je doložená až k roku 1415. Stavba na téměř čtvercovém půdorysu je ohrazená masivní 2 m 
silnou obvodovou zdí s vystupující vstupní věží. V minulosti byla opatřena vodním příkopem. 
Pozdně gotická přestavba tvrze není přesně známa (1460–1513). Komplexní renesanční 
přestavba na zámek proběhla (1600–1620) za Bohuchvala Berky z Dubé a jeho manželky 
Kateřiny, rozené Slavatovny. Po bitvě na Bílé Hoře byl zámek Kuřívody zkonfiskován a 
panství koupil Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti 1634 je zakoupil František markrabě de 
Grana et Caretto, hrabě von Millesimo, ale jeho syn je prodal roku 1678 zpět Valdštejnům 
(mnichovohradišťské větvi). Ve druhé polovině 17. stol. zámek zpustl. Později zde byly byty 
a kanceláře úředníků a v 19. stol. též i úřady. Po roce 1945 a zejména po roce 1968 nastala 
dlouhodobá devastace objektu, způsobená přítomností okupačních vojsk Varšavské 
smlouvy. První kroky k záchraně proběhly v roce 2000 (Pešta 2001). 

Park, zahrada. Podle stabilního katastru z roku 1843 bývala menší zahradní úprava pouze 
podél příjezdové cesty na východním průčelí v podobě pravidelně rozdělených záhonů, 
ovšem nikoliv v osové souměrnosti se zámkem. Jednalo se zřejmě o užitné zahrady, nikoliv 
okrasné (ČÚKZ 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. jsou patrné solitérní dřeviny 
kolem zámku, pravděpodobně ovocné, vzhledem k jejich uspořádání (MO ČR 2013). 

 
Obr. 107 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

 
Obr. 106 Pohled na vstup do dvora (Vítězslav Derka 
©Pavel Beran) 
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Obr. 109 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí pouze několik listnáčů: vrbu 
bílou (Salix alba) a vrbu jívu (Salix caprea). 

Současný stav. Současné době zámek stále není v
u příjezdové cesty a malé zděné vstupní brány jsou výsadby v
Jsou zde také pozůstatky stříhaných živých stěn a v
někdejší obory. Hiekeho seznam lze doplnit o javor mléč (
(Alnus glutinosa), břízu bělokorou (Betula pendula
V současné době, pokud zde bývala parková úprava, je již pod vlivem n
špatně obnovitelná. Hojně se zde zmlazuje tis červený (
areálu není dostupný pro srnčí zvěř a netrpí okusem, neboť srnčí zvěř na přirozených 
lokalitách často likviduje mladé semenáčky a mladší jedince.

 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí pouze několik listnáčů: vrbu 

Současné době zámek stále není v ideálním stavu. V jeho okolí hlavně 
příjezdové cesty a malé zděné vstupní brány jsou výsadby v romantickém volnějším stylu. 

živých stěn a v severní části dalo by se říci zbytky 
někdejší obory. Hiekeho seznam lze doplnit o javor mléč (Acer platanoides), olši lepkavou 

Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica) a další. 
současné době, pokud zde bývala parková úprava, je již pod vlivem náletů neznatelná a 

špatně obnovitelná. Hojně se zde zmlazuje tis červený (Taxus baccata), který díky oplocení 
areálu není dostupný pro srnčí zvěř a netrpí okusem, neboť srnčí zvěř na přirozených 
lokalitách často likviduje mladé semenáčky a mladší jedince. 
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Lemberk (Lämberg) 

Poloha. Nachází se 3 km severovýchodně od 
Jablonné v Podještědí. 

Zámek, majitelé. Jako první je zmiňován středověký 
hrad. Jeho přesné založení není známo. Prvně je 
zmiňován roku 1241, kdy prvním vlastníkem byl 
Havel z rodu Markvarticů. Tento šlechtic působil 
jako důvěrník a rádce krále Václava I., později také 
jeho syna Přemysla Otakara II. Nejstarší přestavby 
prováděl již rod Markvarticů, kterému panství 
patřilo až do konce 14. stol. Posledním majitelem 
z tohoto rodu byl Hašek z Lemberka, který 
doprovázel Karla IV. na jeho cestách do ciziny. Po 
jeho smrti přešel hrad do vlastnictví rodu 
Vartenberků. Za jejich působení odolával hrad 
nájezdům husitů. V roce 1427 však byl jimi dobyt 
a zpustošen. Kolem roku 1430 vystřídal rod 
Vartenberků na Lemberku slavný rod Berků z Dubé. 
Posledním dědicem tohoto sídla byl Jindřich Berka 
z Dubé. Panství si však dlouho neudržel. Po jeho 
smrti hrad často střídal majitele. Mezi ně patřili 
Kryštof z Talkenberku, Bartl Wiese, Hanuš 
z Penciku, Kryštof Rausendorf. Žena Kryštofa Rausendorfa Markéta prodala v roce 
1518 zpustlé panství Vilémovi z Illburka. Dále následovali dědici Viléma z Illburka a Jindřich 
Kurcpach z Trachenberka. Za působení Jindřicha Kurcpacha panství dosáhlo velkého 
rozkvětu, svědčí o tom zachovaná kupní smlouva z roku 1581. Tou Jindřich Kurcpach 
z Trachenberka prodal lemberské panství Jindřichu Berkovi z Dubé. Během druhé poloviny 
16. stol. byl hrad za jeho působení přestavěn v renesančním slohu. Přestavba probíhala po 
etapách. Hlavní přestavba v duchu saské renesance probíhala počátkem 17. stol. za 
Vratislava z Donína, majitele sousedního grabštejnského panství. Zevně byl zámek pokryt 
psaníčkovým sgrafitem, které bylo překryto barokní fasádou a dodnes je viditelné na 
západním křídle a věži vstupní brány. Po porážce českých stavů na Bílé hoře bylo Lemberské 
panství zkonfiskováno a podobně jako další panství v severních Čechách je koupil v roce 
1623 Albrecht z Valdštejna. Panství pak připojil již ke zmíněnému frýdlandskému vévodství. 
V roce 1633 zde jako leník působil Valdštejnův první důstojník Jan Rudolf Breda. Po 
Valdštejnově násilné smrti v roce 1634 mu bylo panství dědičně ponecháno. Po jeho smrti 
v roce 1660 převzal panství jeho syn Kryštof Rudolf Breda, který v letech 1660–1680 nechal 
zámek přestavět do raně barokní podoby podle plánů italského architekta Nicola 
Sebregondiho. Nechal zde také postavit Bredovský letohrádek, jehož stavitelem byl Caesar 
Biot. Tato podoba zámku se v podstatě dochovala do současnosti. Zámek Lemberk dostal 
také novou fasádu, která byla v nádvoří bohatě zdobena štukovými prvky a reliéfy. Po jeho 
smrti panství připadlo jeho manželce Benediktě a synu Hartvíkovi Mikuláši. V roce 
1726 prodali Bredové celé panství hraběti Filipovi Josefovi Gallasovi. Lemberk se v té době 
stal venkovským příležitostním sídlem. Hrabě Filip Josef Gallas zemřel v roce 1757 a odkázal 
veškerý svůj majetek synovci Kristiánu Filipu z Clamu. V této době byl zámek velmi poničen 
válečnými taženími. Dokonce roku 1758 byl v Bajkovém sále zámku Lemberk zřízen polní 

 
Obr. 110 Stará pohlednice – 
severovýchodní průčelí zámku 
Lemberk (www.hrady-zriceniny.cz 
2013) 
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lazaret pro vojáky. Po skončení sedmiletých pruských válek zůstal zámek dlouho 
neobyvatelný. Kristián Filip Clam-Gallas nechal zámek postupně upravit do klasicistní 
podoby zrušením padacích mostů a stavbou nové vstupní brány s clam-gallasovským 
erbovním znamením. V roce 1775 proběhlo v panství povstání podaných, během něhož byl 
lemberský zámek opět vyrabován. V roce 1805 zemřel Kristián Filip Clam-Gallas a po něm 
nastoupil jeho syn Kristián Kryštof. Posledním mužským potomkem rodu Clam-Gallasů byl 
Eduardův syn František. Stavební opravy či úpravy na panství Lemberk pak přerušila první 
světová válka. Po smrti Františka zdědila zámek jedna z jeho sedmi dcer Gabriella provdaná 
Auersperková, která jej vlastnila až do roku 1945 (Anděl et al. 1984, Zámek Lemberk 2013). 
V roce 1951 pražské Uměleckoprůmyslové muzeum zřídilo na zámku Muzeum bytové 
kultury. V 80. letech 20. stol. bylo provedeno mnoho restaurátorských prací. Tyto opravy 
stále pokračují. V současné době je pod správou Národního památkového ústavu (Zámek 
Lemberk 2013). 

Park, zahrada. Založení zahrady navazovalo na manýristickou až raně barokní přestavbu 
renesanční zámku. V protilehlé obci Lvová byl zbudován letohrádek spolu se zahradou roku 
1674 (Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Podle stabilního katastru byly podzámecké zahrady 
a především u Bredovského letohrádku budovány v barokním stylu s ovocnými stromy, 
zeleninou, bylinami a růžemi. Nechyběla zde také užitná zahrada s ovocnými dřevinami 
(ČUZK 2013). Ovocný sad a charakter pravidelných zahrad je stále patrný na leteckých 
snímcích z 50. let 20. stol. (MO ČR 2009) přírodně krajinářský park byl založen v 18 stol. 
v nejbližším okolí zámku (Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). V podzámecké 
části parku se nachází řada plastik a v blízkosti barokní letohrádek Bredovských. U 
letohrádku jsou fontány a menší terasa s balustrádami. Hlavním motivem zahrady je 
fontána s nymfou a orlem (Zámek Lemberk 2013). 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) v okolí zámku a letohrad popsal tyto 
jehličnany: jedli ojíněnou (Abies concolor), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), 
cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), cypřišek hrachonosný 
(Chamaecyparis pisifera ´Plumosa Aurea´), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 
´Squarrosa´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), modřín opadavý (Larix decidua), tis 
červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (Thuja occidentalis ´Aureospica´, 
´Ellwangeriana´,´Pyramidalis Compacta´, ´Wareana Lutescens´), zeravinec japonský 
(Thujopsis dolebrata ´Nana Variegata´), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), jedlovec 
Sieboldův (Tsuga sieboldii) a listnáče: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), zimostráz 
vždyzelený (Buxus sempervirens ´Suffruticosa´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), dřín 
obecný (Cornus mas), lísku tureckou (Corylus colurna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha 
´Rubra Plena´), buk lesní (Fagus silvatica), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), liliovník 
tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), šácholan 
hvězdokvětý (Magnolia stellata), mahónii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), topol bílý 
(Populus alba ´Nivea´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), pěnišník velkokvětý 
(Rhododendron x hybridum), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), růži šípkovou (Rosa 
canina), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm vysoký (Ulmus procera 
´Louis van Houtte´), střemchu obecnou (Prunus padus), vrbu bílou (Salix alba) a jilm horský 
(Ulmus glabra). 
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Obr. 111 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 112 Výřez z leteckých snímků 

Současný stav. Za obytnou zástavbou pokračuje od zámku k Bredovského letohrádku alej 
sloupovitých dubů (Quercus robur ´Fastigiata´). Na severní straně cesty jsou zbytky staré 
štěpnice, na jižní straně je zmíněný letohrádek, u něhož 
někdejší pravidelné zahrady se dvěmi fontánami. Volně řešený park postupně přechází v
a objevují se zde nálety smrku ztepilého (
Nálety také postupně zarůstá svah pod zámkem,
parku a zahrad zůstala zachována především cestní síť, dubová alej, pozůstatky ovocného 
sadu, vodních prvků a plastiky u letohrádku. 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
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Za obytnou zástavbou pokračuje od zámku k Bredovského letohrádku alej 
´Fastigiata´). Na severní straně cesty jsou zbytky staré 

štěpnice, na jižní straně je zmíněný letohrádek, u něhož můžeme najít ohraničený pozemek 
někdejší pravidelné zahrady se dvěmi fontánami. Volně řešený park postupně přechází v les 
a objevují se zde nálety smrku ztepilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus sylvatica). 
Nálety také postupně zarůstá svah pod zámkem, který býval bez vegetace. Z celé kompozice 
parku a zahrad zůstala zachována především cestní síť, dubová alej, pozůstatky ovocného 
sadu, vodních prvků a plastiky u letohrádku.  
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Libčeves (Liebshausen–Schloss)  

Poloha. Obec leží 11 km 
severovýchodně od Loun. 

Zámek, majitelé. První zmínka o 
Libčevsi se objevila roku 1251, kdy 
mírně vyvýšené místo bylo 
příhodné pro stavbu tvrze. Kdy byla 
postavena, není známo. Zmíněna je 
poprvé roku 1390 za držby Pešíka z 
Minic. Po něm ji drželi jeho synové 
až do doby než ji v roce 1433 koupil 
Václav Carda. Po něm tvrz zdědila 
dcera a pak její syn Václav 
z Vartenberka. Roku 1483 po jeho 
smrti připadla králi. V 16. stol. byli 
majiteli Jindřich z Vřesovic a pak Jiří 
z Libčevesi, roku 1543 Jaroslav 
Beřkovský ze Šeborova, následovali 
Kaplíři ze Sulevi, roku 1588 Jan 
z Vřesovic a roku 1596 Kateřina 
z Doupova se svým synem Vilémem 
z Vřesovic. Kateřina z Doupova roku 
1607 objekt renesančně upravila 
a rozšířila. Ve vlastnictví Vřesovců 
byl až do roku 1642, kdy je koupil Kryštof Ferdinand z Lobkovic a v jeho rodě zůstal zámek až 
do první pozemkové reformy roku 1924. Po roce 1945 byl zámek vyvlastněn (Anděl et al. 
1984). Stát předal zámek do užívání státnímu statku. Zámek sloužil k zajištění provozních 
účelů a k bydlení. Od 60. let 20. stol. byl postupně devastován a rozebírán zdejšími obyvateli 
na stavební materiál (Obec Libčeves 2013). 

Park, zahrada. Hieke (1984a) neuvádí žádnou úpravu. Ve stabilním katastru jsou naznačeny 
zahradní úpravy na svahu zámku a pod zámkem u hospodářských budov (ČÚZK 2013). 
Z leteckých snímků z 50. let 20. stol. je patrné, že pahorek, na němž zámek stojí, byl zarostlý 
(MO ČR 2009). 

 
Obr. 113 Pohled bývalý zámek (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 114 Pozůstatky výsadby u vstupního průčelí 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 115 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

 
 
Obr. 116 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´) a listnáčů javor babyku (
(Crataegus oxyacantha), čimišník stromovitý (
(Philadelphus coronarius) a vrbu bílou (Salix alba

Současný stav. V současné době zde zůstal jen vykácený porost dubu a trosky zámku. U 
vstupní části byly zjištěny dvě dřeviny - tis červený (
occidentalis). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů pouze smrk 
´Argentea´) a listnáčů javor babyku (Acer campestre), hloh obecný 

), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), pustoryl věncový 
Salix alba). 

současné době zde zůstal jen vykácený porost dubu a trosky zámku. U 
tis červený (Taxus baccata) a zerav západní (Thuja 
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Liberec (Reichenberg) 

Poloha. Liberec je krajské město Libereckého kraje a od roku 2004 i jeho hlavním městem 
Euroregionu Nisa. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
zámku se objevují v roce 1352 jako 
majetek Jáchyma z Bibrštejna. Od 
roku 1558 patřil Bedřichu 
z Redernu. Roku 1583 bratři 
Melichar a Kryštof začali budovat 
renesanční zámek. Melichar byl 
důstojníkem císařské armády, kde 
si vydobyl výsadní postavení. Po 
jeho smrti v roce 1600 majetek spravovala vdova Kateřina, rozená Šliková, ve jménu syna 
Kryštofa II. z Redernu. Roku 1615 vyhořela stará část zámku až na klenbu v přízemí a byla 
přestavěna v pozdně renesančním slohu stavitelem Arkonem ze Žitavy v třípodlažní prostou 
budovu se sedlovou střechou, ve které bylo pět nevysokých štítů a zámecký komplex byl 
rozšířen o nové, Nosticovské křídlo. Po bitvě na Bílé hoře Kryštof II. uprchl a v roce 1622 
přešel majetek do rukou Albrechta z Valdštejna. Po smrti Albrechta z Valdštejna v Chebu 
roku 1634 se stal novým pánem Liberecka a Frýdlantska císařský generál hrabě Matyáš 
Gallas, jehož potomci zde vládli až do vymření rodu po meči roku 1757. Od roku 1759 
spravoval gallasovský majetek švagr posledního Gallase Filipa Josefa, Jan z Chlumu, pro 
svého syna Kristiána Filipa, který rozšířil své jméno na Clam-Gallas. Hrabě Kristián Filip dal 
přistavět v letech 1773–1776 tzv. Nový zámek. Byl to jednopatrový trojosý dům, krytý 
mansardovou střechou s třemi štíty, do něhož se vcházelo z nádvoří na jižní straně. 
Z dosavadního dvora vznikl čestný dvůr, na který přijížděla šlechta k hlavnímu vchodu do 
starého i nového zámku. Po dokončení novostavby byly v letech 1785–1786 přestavěny také 
prostory starého renesančního zámku i nostického křídla včetně střech. Další přestavba 
čekala zámek v letech 1852–1854 do romantického stylu, z té doby pochází čtyřboká věž. 
Roku 1850 byl do redernského křídla umístěn okresní soud a Nový zámek se roku 1927 
změnil v ubytovnu zámecké správy. Po pozemkové reformě roku 1945 zde působilo 
ředitelství státních lesů (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. V roce 1583 byla u zámku založena barokní zahrada. V letech 1852–1854 
terasovitá zahrada ztratila svůj barokní charakter. Byla rozšířena a změněna na krajinářský 
park. Rozsáhlými úpravami pak prošel park začátkem 90. let 20. stol. Před vchodem do 
nosticovského křídla vznikl osově rozdělený, pravidelně pojatý obdélníkový travnatý parter 
(Řehák 2012). Podle mapy stabilního katastru nejstarší vstupní část areálu měla podobu 
jednoduchého nádvoří s doprovodným stromořadím. Větší zahradní úpravy byly v severní 
části areálu. U starého zámku zahradní úpravy neměly pravidelný charakter. U nového 
(zahradního) zámku je patrná symetrická úprava a na východě na ni navazuje volnější 
úprava s pravoúhlými cestami. Hlavní a vstupní cesty jsou lemovány alejemi nebo střihaným 
živým plotem (ČÚZK 2013). Na snímcích roku 1953 již žádné pravidelné úpravy nejsou 
patrné. Naopak v místě nádvoří, kde podle stabilního katastru bylo pouze stromořadí, byla 
později vytvořena vstupní zahrada (MO ČR 2013). 

 
Obr. 117 Vstup do zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 118 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 119 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) 
(Juniperus sabina), smrk pichlavý (Picea pungens
occidentalis ‘Pyramidalis Compacta‘) a z listnáčů
břízu bělokorou (Betula pendula ‘Fastigiata‘), čimišník stromovitý (
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ‘Pendula‘), buk lesní (
(Laburnum anagyroides), ptačí zob obecný (
(Malus baccata), topol černý (Populus nigra
pustoryl Lemoinův (Philadelphus x lemoinei
velkokvětý (Rhododendron x hybridum), jeřáb ptačí (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm horský (
habrolistý (Ulmus carpinifolia). 

Současný stav. V současnosti je park po nákladné rekonstrukc
bývalo také zámecké náměstí s pravidelným čtvercovým řešením. Kromě teras již park 
nenese známky úprav předchozích stylů. V 
udržovaný a reprezentativní, ale řada dřevin byla sázená
přehuštěné. Terasy tak působí neuspořádaným dojmem. Kromě výčtu dřevin, které uvádí 
Hieke (1984b) zde přibyly další druhy. Na čestném dvoře se nachází 
z ptačího zobu (Ligustrum vulgare ‘Atrovierens‘)
‘Hybernica‘), zeravu západního (Thuja occidentalis
intermedia). Zámecké zahrady v sousedství si zachovaly pravidelné členění. Naproti jižnímu 
průčelí zámku jsou udržované stříhané buxusové plůtky s
členěné trávníkové partery jsou v západním průčelí dnešní Oblastní galerie. Ve východní 
části zahrad směrem k Technické univerzitě je členitý terén na jednotlivé terasové stupně, 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) popisuje z jehličnanů: jalovec chvojku 
Picea pungens ‘Argentea‘), zerav západní (Thuja 

listnáčů: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 
‘Fastigiata‘), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), 
‘Pendula‘), buk lesní (Fagus silvatica), štědřenec odvislý 

), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), jabloň drobnoplodou 
Populus nigra), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), 

lemoinei), střemchu obecnou (Prunus padus), pěnišník 
), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), pámelník bílý 

), jilm horský (Ulmus glabra ‘Exoniensis‘) a jilm 

současnosti je park po nákladné rekonstrukci. Součástí zámeckého areálu 
pravidelným čtvercovým řešením. Kromě teras již park 

 přední části u Nosticova domu je park relativně 
udržovaný a reprezentativní, ale řada dřevin byla sázená příliš blízko a jejich skupiny jsou 
přehuštěné. Terasy tak působí neuspořádaným dojmem. Kromě výčtu dřevin, které uvádí 
Hieke (1984b) zde přibyly další druhy. Na čestném dvoře se nachází stříhané živé ploty 

‘Atrovierens‘), jalovece obecného (Juniperus communis 
Thuja occidentalis) a zlatice prostřední (Forsythia x 

sousedství si zachovaly pravidelné členění. Naproti jižnímu 
uxusové plůtky s barokním vzorem. Pravidelně 

západním průčelí dnešní Oblastní galerie. Ve východní 
Technické univerzitě je členitý terén na jednotlivé terasové stupně, 



 
116 

které jsou řešeny jednoduchým trávníkovým parterem a symetricky řešenými cestami. Mezi 
partery a stupni je volněji řešená zeleň pomocí pokryvných a solitérních dřevin. Další druhy, 
které Hieke (1984b) nepopsal, jsou tis červený (Taxus baccata ´Fastigiata´), habr obecný 
(Carpinus betulus ‘Fastigiata‘), svída bílá (Cornus alba ´Aurea´, ´Albovariegata´), skalník 
Dammerův (Cotoneaster dammeri ´Skogholm´), dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´), třezalka kalíškatá (Hypericum calycinum) a pámelník Chenaultův 
(Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'). 
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Liběšice u Litoměřic (Liebeschitz)

Poloha. 3 km jihozápadně od obce 
Úštěk. 

Zámek, majitelé. Roku 1520 koupil 
Liběšice Karel Dubanský z Duban a 
začal rozvíjet své panství. V roce 1540 
přikoupil od Prokopa z Vartenberka 
sousedící ves Býčkovice a město 
Roudnice nad Labem. Zdejší zchátralou 
tvrz přestavěl na renesanční zámek 
s kamenným portálem ve vstupním 
dvoře. Zámek dostavěl syn Oldřich 
Dubanský, královský rada a litoměřický 
hejtman. K panství přikoupil také 
Ploskovice. Po jeho smrti majetek 
zdědila jeho žena Anna Kostomlatská 
z Vřesic. Když se znovu provdala, 
majek byl rozdělen na 12 dílů. Další 
dělení statků následovalo po její smrti. 
Z řady následovníků byl držitelem 
Liběšic Jan Sezima ze Sezimova Ústí, 
který vlastnil také úštěcké panství. 
Majetek mu byl roku 1621 
zkonfiskován za jeho účast ve 
stavovském povstání a roku 1623 
držby získala jezuitská kolej u sv. 
Klimenta v Praze. Rektor koleje vyhnal 
ze zdejší farnosti luteránského 
predikanta a z panství řadu luteránů. 
Řád se usídlil v renesančním zámku. 
Jezuitské panství se rozrostlo v roce 
1680, kdy řád přikoupil druhý díl 
úštěckého panství. Postupně panství 
sahalo až k Českému středohoří a 
spadalo do něj také roudnické panství. 
Renesanční zámek již nestačil potřebám řádu a tak byl rozšířen a přestavěn na barokní 
zámek. Doklady o datu stavby se nedochovaly. Z
1738 byly práce na stavbě v plném proudu. Vznikla zde rozsáhlá, pozdně barokní budova. 
V areálu zámeckých zahrad vznikl skleník pro pěstování citrusů a dalších exotických 
včetně domku pro zahradníka. V rezidenci byla ubytovna, laboratoř, lékárna a archiv. Zámek 
dále obklopily hospodářské budovy (sklady, kovárna, lázně apod.). Dominantou vstupní části 
a návsi byly plastiky světců z dílny T. Süssmayera (Sv. František 
z Loyoly a Immaculaty). Přímo v průčelí zámku bylo dotvořeno dalších pět plastik z
neznámého autora. Řád byl v roce 1773 zrušen a zámek přešel do vlastnictví náboženského 
a studijního fondu. V roce 1838 koupil panství Ferdi
v držbě Encovany a Roudnici nad Labem. Liběšice prodal roku 1871 textilnímu 

Obr. 120
 

Obr. 121
(Roubíková 2013)

Obr. 122
(Roubíková 2013)

Liběšice u Litoměřic (Liebeschitz) 

Renesanční zámek již nestačil potřebám řádu a tak byl rozšířen a přestavěn na barokní 
Doklady o datu stavby se nedochovaly. Z archivních dokladů jen vyplývá, že již roku 

plném proudu. Vznikla zde rozsáhlá, pozdně barokní budova. 
areálu zámeckých zahrad vznikl skleník pro pěstování citrusů a dalších exotických dřevin, 

rezidenci byla ubytovna, laboratoř, lékárna a archiv. Zámek 
dále obklopily hospodářské budovy (sklady, kovárna, lázně apod.). Dominantou vstupní části 

dílny T. Süssmayera (Sv. František Xaver, Jakub, Josef, Ignác 
průčelí zámku bylo dotvořeno dalších pět plastik z dílny 

1773 zrušen a zámek přešel do vlastnictví náboženského 
a studijního fondu. V roce 1838 koupil panství Ferdinand Lobkovic, který měl v té době již 

držbě Encovany a Roudnici nad Labem. Liběšice prodal roku 1871 textilnímu 

 
Obr. 120 Jížní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 121 Pohled do parku severně od zámku 
(Roubíková 2013) 

 
Obr. 122 Pohled na secesní chátrající skleník 
(Roubíková 2013) 
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velkoprůmyslníkovi Josefu Schrollovi (roku 1873 byl povýšen do šlechtického stavu). Schroll 
upravil rezidenci na pohodlný obytný zámek. Po je
al. 1984). Po roce 1945 zámek převzal stát a v
děti. V roce 1960 zde vzniká Domov důchodců pro 250 obyvatel. V
charakter na Ústav sociální péče pro 145 mentálně postižených svěřenců ve věku od 3 let do 
stáří (Domov na zámku Liběšice 2013). 

Park, zahrada. Podle stabilního katastru z
s rybníčkem. Hieke (1984a) uvádí, že k bývalé jezuitské rezidenci o
park, jehož dominantou byl již zmíněný skleník. Středem volně řešeného, nepříliš 
udržovaného parku byl menší palouk se skupinami a kulisami starších dřevin a menší rybník. 
Skupiny stromů pak přecházely v malý lesík. Z
nepravidelná úprava v severní části areálu, zmizela pravidelná vstupní zahrada proti jižnímu 
průčelí zámku (MO ČR 2009). 

Obr. 123 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

velkoprůmyslníkovi Josefu Schrollovi (roku 1873 byl povýšen do šlechtického stavu). Schroll 
upravil rezidenci na pohodlný obytný zámek. Po jeho smrti jej vlastnily jeho dcery (Anděl et 
al. 1984). Po roce 1945 zámek převzal stát a v letech 1947–1960 zde žily korejské a řecké 

zde vzniká Domov důchodců pro 250 obyvatel. V roce 1984 mění svůj 
45 mentálně postižených svěřenců ve věku od 3 let do 

z roku 1843 se u zámku nacházel menší parčík 
bývalé jezuitské rezidenci od roku 1738 přiléhá menší 

park, jehož dominantou byl již zmíněný skleník. Středem volně řešeného, nepříliš 
udržovaného parku byl menší palouk se skupinami a kulisami starších dřevin a menší rybník. 

malý lesík. Z leteckých snímků z roku 1953 je patrná už jen 
severní části areálu, zmizela pravidelná vstupní zahrada proti jižnímu 

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 
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Obr. 124 Výřez z leteckých snímků 
(©MO ČR 2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) popisuje tyto jehličnany: cypřišek 
Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek nutkajský (
jinan dvoulaločný (Gingko biloba), smrk sivý (
pungens ‘Argentea‘), borovici černou (Pinus nigra
strobus), zerav západní (Thuja occidentalis 
orientalis) a následující listnáče: jírovec maďal (
(Ailanthus altissima), komuli Davidovu (
(Chaenomeles speciosa), trojpuk růžový (Deutzia 
angustifolia), buk lesní (Fagus silvatica ‘Roseo
intermedia), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos
anagyroides), magnólii Soulangeovu (Magn
(Physocarpus opulifolius), mandloň trojlaločná (
‘Fastigiata‘), meruzalku krvavou (Ribes sanguineum
Rehderovu (Rosa x rehderiana), tavolník van Houtteův (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus). 

Současný stav. V současné době zde funguje domov pro mentálně postižené. Zámek je 
z části zrekonstruován a další rekonstrukce jej čekají. Zámecký areál v
zakreslenou ve stabilním katastru a popsanou Hiekem (1984a). V
dnes nachází udržovaný parterový trávník. Patrně zde býval zdobný parter na jednotlivých 
terasách. Hlavní část volně řešeného parku leží
dříve také řešena terasami, ovšem dnes je zde jen mírný svah
upoutá krásný jedinec samčí rostliny jinanu dvoulaločného (
v zahradě nalézá buk lesní (Fagus silvatica
jezírka, které má vlastní přítok a přepad, rostou semenáče tisu červeného (
Od jezírka do zadní části parčíku dnes vedou už jen prošlapané stezky, pravděpodobně od 
obyvatel, kteří chodí do zdejších zahrádek přes park. V
náletů javorů, brslenů, borovic, bříz apod. Okolí rybníčku by bylo nutné také lépe udržovat, 
sečena je především přední část zahrady se solitérními stromy. Za hospodářskými budovami 

 
leteckých snímků z r. 1953 

Hieke (1984b) popisuje tyto jehličnany: cypřišek 
), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), 

), smrk sivý (Picea glauca ‘Conica‘), smrk pichlavý (Picea 
Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (Pinus 

 ‘Pyramidalis Compacta‘), zerav východní (Thuja 
) a následující listnáče: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý 

), komuli Davidovu (Buddleia davidii), kdoulovec lahvicovitý 
Deutzia x rosea), hlošinu úzkolistou (Elaeagnus 

‘Roseo-marginata‘), zlatici prostřední (Forsythia x 
Gleditsia triacanthos), štědřenec odvislý (Laburnum 

Magnolia x soulangiana), tavolu kalinolistou 
), mandloň trojlaločná (Prunus triloba), dub letní (Quercus robur 

Ribes sanguineum), růži červenolistou (Rosa glauca), růži 
volník van Houtteův (Spiraea vanhouttei) a pámelník bílý 

současné době zde funguje domov pro mentálně postižené. Zámek je 
části zrekonstruován a další rekonstrukce jej čekají. Zámecký areál v kostře nese podobu 

zakreslenou ve stabilním katastru a popsanou Hiekem (1984a). V hlavním jižním průčelí se 
dnes nachází udržovaný parterový trávník. Patrně zde býval zdobný parter na jednotlivých 

parku leží o jednu úroveň teras výše. Tato část byla 
dnes je zde jen mírný svah. V dnešní hlavní vstupní části 

upoutá krásný jedinec samčí rostliny jinanu dvoulaločného (Gingko biloba), dále se 
atica ‘Roseo-marginata‘, ´Atropurpurea´). Kolem 
rostou semenáče tisu červeného (Taxus baccata). 

Od jezírka do zadní části parčíku dnes vedou už jen prošlapané stezky, pravděpodobně od 
ších zahrádek přes park. V této zadní části je park pod tlakem 

náletů javorů, brslenů, borovic, bříz apod. Okolí rybníčku by bylo nutné také lépe udržovat, 
sečena je především přední část zahrady se solitérními stromy. Za hospodářskými budovami 
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a domkem pro zahradníka se nachází zchátralý skleník, který je uváděn z roku 1738. Skleník 
je stále ještě ve stavu, kdy by bylo možné jej opravit a zřídit v něm malou zimní zahradu pro 
klienty. U hospodářských budov rostou pnoucí žluté růže ´Lichtkönigin Lucia´ odrůda 
pnoucích remontujících růží (Kordes 1968). Z dřevin nebyly nalezeny některé keře, např. 
komule Davidova (Buddleia davidii), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), kdoulovec 
lahvicovitý (Chaenomeles speciosa), trojpuk růžový (Deutzia x rosea) a hlošina úzkolistá 
(Elaeagnus angustifolia). Zato zde jsou poměrně dominantní jedinci kaštanovníku setého 
(Castanea sativa), v přední části zahrady s častým náletem zde roste brslen evropský 
(Euonymus europaeus). Celý areál by potřeboval značnou rekonstrukci pod vedení 
zkušeného a citlivého zahradníka.  
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Libočany (Liebotschan) 

Poloha. Nachází se 2 km západně od Žatce. 

Zámek, majitelé. Nejstarší zprávy 
o obci pochází z roku 1226, kdy 
byla součástí statků kláštera 
v Doksanech. Stávala zde tvrz, o 
níž pochází první zprávy z roku 
1595 a poté 1602. Byla postavena 
za držby Bohuslava Felixe 
z Lobkovic. Dalšími majiteli byli 
Jan Valdemar z Valdštejna, roku 
1602 Kryštof Doupovec z Doupova 
a poté jeho syn Vilém. Jemu byly 
statky po bitvě na Bílé hoře zkonfiskovány a koupil je Jaroslav Bořita z
majiteli byly od roku 1623 Florián Dětřich Žďárský, roku 
Maxmilián ze Schönfeldu (statky vyženil), po něm Petr Příchovský z
rytíři z Janinallu, roku 1740 Václav Karl Schroll ze
strhnout starou tvrz a postavil místo ní roku 1770
jeho smrti zámek opět střídal různé dědice a vlastníky. 
Marie a František Antonín z Weinbergeru. Dalším vlastníkem byl Václav Jeník 
z Gamsendorfu. Roku 1806 panství koupil Josef Schreiter ze
byli hrabě Kurzrock z Wellingsbiitellu, Jan Damm a
Weinhardt. Od roku 1967 jej spravuje Archiv zeměměřičství a katastru
Ústřední správa geodézie a kartografie, který nechal celý zámek důkladně
zrestaurovat a upravit (Anděl et al. 1984). 

Obr. 126 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 

Obr. 125

 

statky po bitvě na Bílé hoře zkonfiskovány a koupil je Jaroslav Bořita z Martinic. Dalšími 
Florián Dětřich Žďárský, roku 1653 žatecký krajský hejtman 

Schönfeldu (statky vyženil), po něm Petr Příchovský z Příchovic, roku 1690 
Václav Karl Schroll ze Schrollenbergu. Právě Schroll nechal 

postavil místo ní roku 1770 obdélníkový, pozdně barokní zámek. Po 
různé dědice a vlastníky. V roce 1779 zdědili Libočany Anna 

Weinbergeru. Dalším vlastníkem byl Václav Jeník 
panství koupil Josef Schreiter ze Schwarzfeldu. Dalšími držiteli 

Wellingsbiitellu, Jan Damm a posledním majitelem byl František 
Weinhardt. Od roku 1967 jej spravuje Archiv zeměměřičství a katastru nemovitostí, dříve 
Ústřední správa geodézie a kartografie, který nechal celý zámek důkladně zrekonstruovat, 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
Obr. 125 Letecký pohled (upraveno podle Libočany 2013) 
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Obr. 127 Výřez z leteckých snímků 

Park, zahrada. Mezi zámkem a řekou dal Václav Schroll vybudovat malebný park se sochami 
a kašnami. Z této výzdoby se zachovala pouze kašna před východní částí zámku (Anděl et al. 
1984). Podle stabilního katastru zde bývala barokní symetricky řešená zahrada s
Příjezdový prostor před zámkem na východním průčelí zámku měl půlkruhový tvar 
navazovala na něj první terasa s parterem a vodním bazénem. Zahrada pokračovala jižním 
směrem a byla striktně symetrická. V západní části na pravidelnou zahradu navazovala 
patrně kuchyňská zahrada s ovocnými stromy (ČÚZK 2013).

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
pungens ‘Argentea‘) a z listnáčů: jírovec maďal (
stromovitý (Caragana arborescens), skalník puchýřnatý (
(Crataegus oxyacantha ‘Rubra Plena‘), jasan ztepilý (
bílý (Populus alba ‘Nivea‘). 

Současný stav. Po roce 1945 byla zahrada patrně rozdělena na dvě části. Část navazující 
těsně na zámek si zachovala své členění, včetně malého vodn
Partery jsou však už jen čistě trávníkové. Jižní část zahrady patrně sloužila jako užitková. 
Dnes tato část však zarůstá. Plocha je udržována pouze příležitostnou sečí. Dřevinné 
vegetační prvky zde nejsou téměř žádné, nalezeno bylo p
plathyphyllos) a hloh obecný (Crataegus oxyacantha
V areálu zámku se na první terase podél cesty k
malolistá (Tilia platyphyllos) a smrk pichlavý (
V nižší části u hradby je pak jasan ztepilý (
které Hieke (1984b) uvádí, nebyly nalezeny. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

řekou dal Václav Schroll vybudovat malebný park se sochami 
této výzdoby se zachovala pouze kašna před východní částí zámku (Anděl et al. 

1984). Podle stabilního katastru zde bývala barokní symetricky řešená zahrada s terasami. 
na východním průčelí zámku měl půlkruhový tvar a 

parterem a vodním bazénem. Zahrada pokračovala jižním 
západní části na pravidelnou zahradu navazovala 

ovocnými stromy (ČÚZK 2013). 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: smrk pichlavý (Picea 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), čimišník 

), skalník puchýřnatý (Cotoneaster bullatus), hloh obecný 
‘Rubra Plena‘), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ‘Pendula‘) a topol 

Po roce 1945 byla zahrada patrně rozdělena na dvě části. Část navazující 
těsně na zámek si zachovala své členění, včetně malého vodního kruhového bazénku. 
Partery jsou však už jen čistě trávníkové. Jižní část zahrady patrně sloužila jako užitková. 
Dnes tato část však zarůstá. Plocha je udržována pouze příležitostnou sečí. Dřevinné 
vegetační prvky zde nejsou téměř žádné, nalezeno bylo pouze několik lip velkolistých (Tilia 

Crataegus oxyacantha ‘Rubra Plena‘), přímo před zámkem. 
areálu zámku se na první terase podél cesty k vodnímu prvku nachází po pravé straně lípa 

lavý (Picea pungens ‘Argentea‘) a několik bříz. 
pak jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ‘Pendula‘). Zbývající dřeviny, 
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Libochovice (Libochwittz) 

Poloha. Libochovice leží na levém 
břehu řeky Ohře 12 km jižně od 
Lovosic. 

Zámek, majitelé. Prvním 
vlastníkem zámku byl 
pravděpodobně Sulislav, syn Vlka 
(Vlcha) z Libochovic poprvé 
zmíněném roku 1282, v té době zde 
již stávala tvrz. Patřil jen k řadě 
nízké šlechty. Později záznamy 
hovoří o pánech z Lichtemburku, 
kteří měli v okolí více panství a 
pravděpodobně jsou staviteli 
nedalekého hradu Hazmburku. 
V roce 1335 král Jan Lucemburský 
prodal Libochovice spolu s řadou 
vesnic včetně hradu Hazmburk 
rodu Zajíců. Roku 1352 bylo 
Libochovické panství připojeno 
k solnému trhu v Lounech. Sice 
neleželo na významné kupecké 
stezce, ale bylo významné pro 
vodní cestu po Ohři. V roce 1550 je 
tvrz označována jako pustá, ale 
stále v držení rodu Zajíců 
z Házmburku. Roku 1558 byla 
prodána hofmistru Janu z Lobkovic 
na Zbirohu a Točníku, který v letech 
1560–1564 na místě gotické tvrze 
vybudoval renesanční zámek. Jan 
z Lobkovic byl schopným správcem 
majetku a obohacoval svá panství. 
V Libochovicích mimo jiné zbudoval 
také pivovar. Roku 1594 byl však 
zatčen a na doživotí uvězněn 
Rudolfem II. za přípravu spiknutí 
proti králi. Roku 1602 dostal zámek 
k doživotnímu užívání 
sedmihradský vévoda, synovec 
polského krále Zikmund Báthory, 
ale roku 1610 byl také zatčen za 
spiknutí proti králi. Poté zámek 
zakoupil Adam ze Šternberka, který byl dlouho vězněn za účast na stavovském povstání. Po 
jeho smrti se majetku ujali jeho synové a roku 1676 Václav Vojtěch ze Šternberka prodal 
zámek hraběti Gundakarovi z Ditrichštejna. Toho roku vyhořelo celé městečko 

Obr. 
 

Obr. 129
z balustrádového schodiště (Hrnčíř 2013)
 

Obr. 130
habitů rostlin (Hrnčíř 2013)
 

zakoupil Adam ze Šternberka, který byl dlouho vězněn za účast na stavovském povstání. Po 
jeho smrti se majetku ujali jeho synové a roku 1676 Václav Vojtěch ze Šternberka prodal 

Ditrichštejna. Toho roku vyhořelo celé městečko včetně 

br. 128 Východní průčelí zámku (Hrnčíř 2013) 

 
Obr. 129 Pohled do zahrady od Sala tereny 

balustrádového schodiště (Hrnčíř 2013) 

 
Obr. 130 Volně řešený park – kompozice kontrastních 
habitů rostlin (Hrnčíř 2013) 
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zámku. V roce 1628 byly zahájeny práce na novém a mohutném zámku. Stavbou byl 
pověřen lobkovický stavitel Antonio della Porta. Zámek byl nepravidelné obdélníkové 
kompozice a měl hlavní průčelí se zkosenou stranou ve směru k řece Ohři. V přízemí zámku 
vznikla velká sala terrena a prostorově spojovala zámek s parkem. Její výzdobu provedl 
Jocob Tencally a Giusepp Mattoni. Zámek převzala po smrti Ditrichštejna jeho dcera Terezie, 
která se v roce 1848 provdala za Jana Bedřicha Herbersteina. Ten roku 1858 převzal celé 
panství Libochovice a mimo to také Budyni. Herberstein roku 1902–1903 zrestauroval celou 
kapli a nechal přistavět barokní portál ze starého ditrichtštejnského paláce ve Vídni.  

Na libochovickém zámku se 17. listopadu 1787 narodil Jan Evangelista Purkyně, jehož otec 
zde byl obročím. Herbersteinové libochovické panství vlastnili až do roku 1945. Byl zde 
zřízen památník J. E. Purkyně (Anděl et al. 1984). Zámek s parkem převzala Státní 
památková správa. V současné době je zámek pod správou NPÚ Praha a 1. ledna 2002 byl 
prohlášen Národní kulturní památkou (Zámek Libochovice 2013). 

Park, zahrada. První plán úprav navrhl v roce 1610 zahradník Jan Tulipán (Hieke 1984a). Jan 
Tulipán však zahradu upravil podle návrhu autora barokní přestavby zámku architekta 
Antonia Porty a rozvinul barokní kompozici východně od zámku, zřídil bohatě zdobený 
parter s ornamentálními broderiemi, záhony květin, bazény s vodotrysky a chrlícími 
figurami. Vstupovalo se po dvouramenném schodišti přímo ze sally terreny, situované ve 
zvýšeném přízemí zámku. Z ní vycházela hlavní osa zahrady (Hušek 1983). Hlavní osa 
pravidelného parteru byla dlouhá cca 200 m (Anděl et al. 1984, Hieke 1984a). Na konci 
pravidelné zahrady byly dva velké boskety z vysokých živých stěn sestřihovaných habrů, lip a 
jilmů. Za ohradní zdí byla kuchyňská zahrada, kde stávala dřevěná fíkovna (Hušek 1983).  

Osazením kamenných váz na balustrádě u zámku byla barokní zahrada v roce 1701 
dokončena. Roku 1685 byla ve střední části pravidelné záhrady postavena oranžérie (Hušek 
1983). V roce 1689 kameník Jakub Mitthover vytvořil čtyři fontány. Voda do fontán byla 
vháněna potrubím z vodárenské věže, do níž byla voda čerpána z výše položené obce Evaně. 
Jižní strana zahrady byla obezděna. Před oranžérií se prostor dělil v pravidelná kola 
vroubená zimostrázem a v mobilních nádobách zde byly v létě umístěny teplomilné rostliny 
(citrusy, granátová jablka, jasmíny, vavříny, myrty, fíky). V roce 1703 se v nádobách po 
zahradě pěstovalo 170 pomerančovníků, 69 granátových stromků a 300 druhů tulipánů 
a 24 druhů narcisů (Zámek Libochovice 2013).  

Pod jižní opěrnou zdí se rozkládala chmelnice, ovocné sady a za příkopem bažantnice. 
V době působení Ditrichštejna se v Libochovicích začínalo s pěstováním zákrsků podle 
francouzského vzoru. Zahradník Tulipán měl povinnost „vyučovat lid v pěstování ovoce, 
pláňata mu zdarma šlechtiti a ovocnictví šířiti“ (Hušek 1983). V užitné zahradě byly 
nejnovější odrůdy ovocných stromů tvarovány do živých stěn a byla zde oddělena zelinářská 
a ovocnářská část zahrady. Snad poprvé v historii Čech zde vznikl sad, kde byly ovocné 
dřeviny tvarovány. Bohužel přišlo období sedmileté války a zahrada byla zpustošena (Anděl 
et al. 1984). V roce 1814 vytvořil inspektor panství Wenig čtyři plány k přeměně zámecké 
zahrady v přírodně krajinářském slohu. Roku 1822 byla zámecká zahrada přetvářena 
zahradníkem Seigrschmidtem. Kuchyňská zahrada spolu s ovocnou a bažantnicí byla zrušena 
a změněna v přírodně krajinářský park. Postavil osm skleníků pro tropické a novozélandské 
rostliny (Zámek Liběšice 2013). Pod jeho vedením pravidelnou dekoraci parteru nahradily 
volně rostoucí stromy. Zůstala zachována jen základní osnova zahradního prostoru, ale se 
změnami v rozložení ploch. Travnaté plochy byly protkány klikatými cestičkami, sypanými 
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pískem (Hušek 1983). Podoba zahrady za působení zahradníka Seigrschmidta je zachycena 
v mapě stabilního katastru z roku 1843 (ČÚKZ 2013). V letech 1853
úpravy rozšířeny až k Ohři v podobě přírodně krajinářského parku o rozloze 25 ha. Realizací 
byl pověřen tehdejší ředitel Clam-GalIasovských zahrad Blecha. Ze zrušené Salmské zahrady 
na Smíchově byly převezeny do Libochovic vzácné dřeviny. Do areálu byl zahrnut i lužní le
tvořící základ bažantnice. V lesních porostech byly vytvořeny dálkové průhledy od zámku k 
Budyni nad Ohří a k myslivně v Poplzech. Od severu byl celý park ohrazen litinovým plotem 
a uzavřen bránou (Hušek 1983). Roku 1857
k zavlažování. Jižní hranice po celé délce řeky Ohře byla opatřena hrází. Roku 1858 zde 
působili jako zahradníci J. Joseph, J. Štelzich a
1885 zřízením velkého květinového parteru před vstupem do zahrady ze
Západně od zámku pak založil tzv. „Nový park“. V
vedení Josefa Rubliče a za použití plánu zahrady z roku 1690 uvedena zahrada do podoby 
francouzském stylu. Obnovu provedl zahradník Hrbek (Hušek 1983). Po první světo
byla zahrada doplněna o alpinum a rosarium. Ve
další rostliny. Některé dovezl Herberstein z cest po Africe a
zachoval, až na několik drobných úprav, dodnes (Zámek Liběšice 2013). Tuto podobu parku 
také zachycují letecké snímky z roku 1953 (MO ČR 2009). Nový rozkvět zaznamenala 
zahrada v letech 1953–1958 (Anděl et al. 1984). 
Zahradnický podnik Ustí nad Labem a Sadovnické středisko 
Litoměřice, kdy celková obnova areálu byla provedena v letech 1972
před zámkem byla přeměněna opět podle plánů 
1983). Byly vytvořeny průhledy do okolí: tři z
(Zámek Liběšice 2013).  

Obr. 131 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 132 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

pískem (Hušek 1983). Podoba zahrady za působení zahradníka Seigrschmidta je zachycena 
roku 1843 (ČÚKZ 2013). V letech 1853–1858 byly parkové 

Ohři v podobě přírodně krajinářského parku o rozloze 25 ha. Realizací 
GalIasovských zahrad Blecha. Ze zrušené Salmské zahrady 

na Smíchově byly převezeny do Libochovic vzácné dřeviny. Do areálu byl zahrnut i lužní les, 
lesních porostech byly vytvořeny dálkové průhledy od zámku k 

Budyni nad Ohří a k myslivně v Poplzech. Od severu byl celý park ohrazen litinovým plotem 
a uzavřen bránou (Hušek 1983). Roku 1857 byl zaveden po celém parku vodovod 

zavlažování. Jižní hranice po celé délce řeky Ohře byla opatřena hrází. Roku 1858 zde 
působili jako zahradníci J. Joseph, J. Štelzich a M. Hrbek. Hrbek byl pověřen roku 

zřízením velkého květinového parteru před vstupem do zahrady ze sala terrena. 
Západně od zámku pak založil tzv. „Nový park“. V roce 1912 byla z podnětu a za odborného 
vedení Josefa Rubliče a za použití plánu zahrady z roku 1690 uvedena zahrada do podoby 
francouzském stylu. Obnovu provedl zahradník Hrbek (Hušek 1983). Po první světové válce 

rosarium. Ve skleníku přibyly sbírky palem, kávovníky a 
další rostliny. Některé dovezl Herberstein z cest po Africe a Asii. V této podobě se park 
zachoval, až na několik drobných úprav, dodnes (Zámek Liběšice 2013). Tuto podobu parku 

roku 1953 (MO ČR 2009). Nový rozkvět zaznamenala 
1958 (Anděl et al. 1984). V letech 1963-1964 dílčí úpravy provedl 

Zahradnický podnik Ustí nad Labem a Sadovnické středisko - národní podnik Sempra 
Litoměřice, kdy celková obnova areálu byla provedena v letech 1972–1978. Část zahrady 

byla přeměněna opět podle plánů Antonia della Porty z roku 1685 (Hušek 
Byly vytvořeny průhledy do okolí: tři z balkónu zámku a tři z parku na Hazmburk 
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Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hieke (1984b) a Hušek (1983) uvádí 
z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies concolor), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis 
lawsoniana.), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea‘), jinan 
dvoulaločný (Gingko biloba), jalovec obecný (Juniperus communis ‘Stricta‘), smrk ztepilý 
(Picea abies ‘Nidiformis‘), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk pichlavý (Picea pungens 
‘Argentea‘), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (Pinus strobus), 
douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. viridis), tis červený (Taxus baccata), zerav 
západní (Thuja occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Rheingold‘, 
‘Ericoides‘, ‘Globosa‘), zerav obrovský (Thuja plicata ‘Hillieri‘) a z listnáčů: javor babyku 
(Acer campestre), javor japonský (Acer japonicum ‘Aconitifolium‘), javor jasanolistý (Acer 
negundo ‘Odessanum‘), javor dlanitolistý (Acer palmatum ‘Crispum‘), javor mléč (Acer 
platanoides ‘Globosum‘), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), javor stříbrný (Acer 
saccharinum ‘Lutescens‘), javor tatarský (Acer tataricum), jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), olši lepkavou (Alnus glutinosa), 
netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), dřišťál Juliin (Berberis julianae), dřišťál Thunbergův 
(Berberis thumbergii), dřišťál obecný (Berberis vulgaris ‘Atropurpurea‘), břízu bělokorou 
(Betula pendula ‘Youngii‘), břízu pýřitou (Betula pubescens), zimostráz vždyzelený (Buxus 
sempervirens ‘Suffruticosa‘), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens ‘Suffruticosa 
Aureospica‘), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), katalpu trubačovitou (Catalpa 
bignonioides), břestovec západní (Celtis occidentalis), kdoulovec lahvicovitý (Chaenomeles 
speciosa), plamének plotní (Clematis vitalba), dřín obecný (Cornus mas), svídu krvavou 
(Cornus sanguinea), lísku obecnou (Corylus avellana), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), 
hloh obecný (Crataegus oxyacantha ‘Rubra Plena‘), hloh břekolistý (Crataegus pedicellata), 
skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis), skalník vrbolistý (Cotoneaster salicifolius), 
trojpuk růžový (Deutzia x rosea), trojpuk drsný (Deutzia scabra), vřesovec pleťový (Erica 
carnea), brslen evropský (Eonymus europaeus var. angustifolius), hroznovec lesní 
(Exochorda silvatica ‘Albovariegata‘), buk lesní (Fagus silvatica ‘Pendula‘), zlatici prostřední 
(Forsythia x intermedia), pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior ‘Nana‘), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ‘Pendula‘), jasan zimnář (Fraxinus ornus), 
dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. inermis), nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus 
dioicus), ibišek syrský (Hibiscus syriacus), hortenzii stromečkovitou (Hydrangea 
arborescens), ořešák černý (Juglans nigra), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), 
zimolez kloboukatý (Lonicera pileata), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), zimolez tatarský 
(Lonicera tatarica ‘Lutea‘), zimolez tatarský (Lonicera tatarica ‘Sibirica‘), jabloň tmavě 
krvavou (Malus x atrosanguinea), jabloň drobnoplodou (Malus baccata), jabloň nízkou 
(Malus pumila ‘Elise Rathke‘), jabloň nízkou (Malus pumila ‘Niedzwetzkyana‘), pivoňku 
křovitou (Paeonia suffruticosa), pustoryl panenský (Philadelphus x virginalis ‘Virginal‘), topol 
bílý (Populus alba ‘Nivea‘), topol kanadský (Populus x canadensis), topol černý (Populus 
nigra ‘Italica‘), topol Simonův (Populus simonii), topol černý (Populus nigra), višeň tureckou 
(Prunus mahaleb), střemchu obecnou (Prunus padus), třešeň křovitou (Prunus fruticosa 
‘Pendula‘), mandloň trojlaločnou (Prunus triloba), hlohyni šarlatovou (Pyracantha coccinea), 
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), dub letní (Quercus robur 
‘Fastigiata‘), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), rybíz alpínský (Ribes alpina), 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia ‘Amorphifolia‘), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), 
vrbu bílou (Salix alba ‘Tristis‘), vrbu bílou (Salix alba), vrbu jívu (Salix caprea), jerlín japonský 
(Sophora japonica), tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia), jeřáb prostřední (Sorbus 
intermedia), jeřáb muk (Sorbus aria), tavolník nízký (Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer‘), 
tavolník ožankolistý (Spiraea chamaedryfolia), tavolník japonský (Spiraea japonica), tavolník 
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van Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), 
lípu velkolistou (Tilia platyphyllos ‘Laciniata‘), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa), jilm 
habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra), jilm horský (Ulmus glabra 
‘Exoniensis‘), jilm vysoký (Ulmus procera ‘Louis van Houtte‘), kalinu tušalaj (Viburnum 
lantana), kalinu obecnou (Viburnum opulus ‘Roseum‘), kalinu řasnatou (Viburnum 
plicatum), vajgélii květnatou (Weigela florida), vistárii čínskou (Wisteria sinensis) a lípu 
srdčitou (Tilia cordata). 

 Současný stav. V současnosti by měl park mít podobu, která byla popsána výše, tj. dlouhý 
pravidelný parter podle plánů A. de la Porty a zahradníka J. Tulipána a volně řešený park 
v základní kostře podle plánů Weniga a Tulipána. Park dnes na první pohled prospívá. 
Orangerie se těší rozkvětu a palmy uvnitř skleníku jsou již okolo 80–90 let staré. V horším 
stavu je bývalé rosarium a alpinium. Podle slov současného zahradníka se však park potýká 
s poněkud větším problémem a tím je zvýšená hladina podzemní vody. Po proudu řeky stojí 
nově opravená historická vodní elektrárna. Při její rekonstrukci byla zvýšena hráz splavu a 
tak došlo ke zvýšení hladiny podzemní vody v parku. To pro park znamená do budoucna 
značné problémy z hlediska zachování řady druhů dřevin, které se vysoké hladině podzemní 
vody nedokáží přizpůsobit. Znamená to pro ně značnou ztrátu kořenového systému a 
následně zhoršení zdravotního stavu a vitality. Jediným řešením by bylo uvést výši hráze do 
původního stavu před její rekonstrukcí. 
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Líčkov (Litschkau) 

Poloha. Leží 8 km jihovýchodně od 
Žatce v okrese Louny. 

Zámek, majitelé. První písemná zpráva 
pochází z roku 1359, kdy tvrz vlastnil 
Jan z Líčkova, syn chebského měšťana 
Martina. Dalšími majiteli se stali 
v letech 1399–1408 žatecký měšťan 
Henslin Schadernicht, Rytkéř z Plenska, 
purkrabí Vlášek z Kladna, roku 1417 
Půta z Illburku a jeho syn Vilém, roku 
1437 Jan Vlček z Minic. Po roce 1453 
rozšířil jeho syn Václav Vlček zdejší 
opevnění. Roku 1510 přešlo panství do 
rukou Lobkoviců. V roce 1547 Bohuslav 
Felix z Lobkovic získal další 
zkonfiskovaný žatecký majetek díky 
přízni Ferdinanda I.. Po něm na 
Lvíčkově zůstal Jan Valdemar, zámek 
zadlužil a prodal panství Hrobčickým 
pánům. Diviš z Hrobčic hrad přestavěl 
na zámek, z původní stavby ponechal 
jen věž a sklepení. Roku 1623 se 
Líčkovské panství skládalo z devíti 
vesnic a bylo Hrobčickým zkonfiskováno za účast ve stavovském povstávní. Roku 1638 
koupil zámek Hartvík Vratislav z Mitrovic. Za třicetileté války byly vesnice i zámek několikrát 
zpustošeny. Rozkvět prožíval Líčkov po roce 1765, kdy zámek koupil Josef Vonibald z Ebenu, 
milovník umění a sběratel starožitností. Nechal zámek přestavět do dnešní podoby a dal 
kolem zámku zbudovat park. Díky své vášni k
žatecký řezník Thadeus André, který v něm zřídil cikorkárnu a palírnu lihu. Tím zámek 
značně utrpěl. Byly poničeny barokní arkády a rokoková brána. V
pásl dobytek, který značně zdevastoval vysázenou zeleň. Roku 1835 panství koupil Vincenc 
Zesner ze Špitzenberka, roku 1875 žatecký advokát Jan Damm, po něm roku 1895 
pivovarník Antonín Dreher a roku 1924 malíř Oskar Brázda se ženou Amelií Posse
Brázdovou. Snížil rozpadající se věž a zakončil ji pseudorenesančním cimbuřím (Anděl et al. 
1894). Po roce 1945 mu byl majetek zabaven a po listopadové revoluci
majetkových restitucí nečekaně navrácen. Zámek však byl už opět značně zanedbaný 
(Zámek Líčko 2013).  

Obr. 133 Vstupní část zámeckého areálu, napravo zeď 
od hlavní zahrady (Roubíková 2013)
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Obr. 133 Vstupní část zámeckého areálu, napravo zeď 
od hlavní zahrady (Roubíková 2013) 

 
Obr. 134 Místo, kde podle stabilního katastru býval 
vodní bazén s ostrovem (Roubíková 2013) 
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Obr. 135 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 
 

Obr. 136 Výřez z leteckých snímků 

Park, zahrada. Objekt byl svými terasami, sloupovím, bránami a balustrádami ojedinělým 
příkladem rokokové zahrady. Roku 1765 byla okolo ní postavena členěná zeď. Dnes je celý 
objekt poněkud zanedbaný (Hieke 1984a, 
stabilního katastru je naznačena ve východní části od zámku barokní zahrada s
parterem a sloupovitými stromy na první terase. Druhá terasa vzdálenější od zámku měla 
rozlehlý čtvercový bazén a uprostřed byl ostrov s
skice stabilního katastru, v mapě jako takové je znázorněný pouze vyhlídkový prostor, 
představující patrně symbol stromu života (ČÚKZ 2013). Na leteckých snímcích z
stol. je patrné, že hlavní prvek jihovýchodní části zahrad, tedy bazén, je zarost
je zaniklý (MO ČR 2009). 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) popisuje z
(Thuja occidentalis), zerav východní (Thuja orientalis
hippocastanum), buk lesní (Fagus silvatica
vrbu bílou (Salix alba), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
(Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době je zámecký areál postupně opravovaný z
prostředků získaných za prohlídky zámku. Prozatím je zrekonstruována hlavní budova

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Objekt byl svými terasami, sloupovím, bránami a balustrádami ojedinělým 
příkladem rokokové zahrady. Roku 1765 byla okolo ní postavena členěná zeď. Dnes je celý 

(Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Ve skice 
tastru je naznačena ve východní části od zámku barokní zahrada s trávníkovým 

parterem a sloupovitými stromy na první terase. Druhá terasa vzdálenější od zámku měla 
rozlehlý čtvercový bazén a uprostřed byl ostrov s jedním stromem. Strom byl znázorněný ve 

mapě jako takové je znázorněný pouze vyhlídkový prostor, 
představující patrně symbol stromu života (ČÚKZ 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. 
stol. je patrné, že hlavní prvek jihovýchodní části zahrad, tedy bazén, je zarostlý vegetací a 

Hieke (1984b) popisuje z jehličnanů: zerav západní 
Thuja orientalis) a listnáčů: jírovec maďal (Aesculus 

tica), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), 
Symphoricarpos albus var. laevigatus) a jilm horský 

současné době je zámecký areál postupně opravovaný z finančních 
prostředků získaných za prohlídky zámku. Prozatím je zrekonstruována hlavní budova, 
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rokoková vstupní brána a částečně členěná ohradní zeď, která odděluje zahrady okolo 
zámku. Zámecké zahrady jsou prozatím udržovány sečí a průklestem náletových dřevin. 
V původní barokní zahradě byly v průběhu let pěstovány jabloně, které zde zůstaly dodnes. 
Hlavní vodní prvky již zanikly, zůstaly zde jednotlivé vzrostlé zeravy, pravděpodobně 
pozůstatky pravidelných parterů a vedení cest. V současné době se před vstupní branou 
zámku nachází Hiekem zmiňované jírovce a buky, které navazují na strmý svah pod 
zámkem. Na svahu také najdeme pámelník, pustoryl a jilm, jako doprovodné prvky mimo 
zámecké zahrady. Přímo pod zámeckým areálem se nachází památný a mohutný dub letní 
(Quercus robur). 
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Libořice (Lieboritz) 

Poloha. Leží 8 km jižně od Žatce. 

Zámek, majitelé. V roce 1333 získal ves 
Libořice klášter v Roudnici nad Labem, 
který zde nechal roku 1338 postavit 
tvrz.  

V roce 1386 koupil Libořice Jan z 
Brloha, roku 1404 Václav Valkoun ze 
Solopysk.  
Roku 1437 držel toto zboží známý 
laický husitský myslitel Zikmund 
Řepanský z Řepan. V roce 1718 
Maxmilián Libštejnský z Kolovrat prodal 
tvrz hraběti Františku Josefu Šlikovi. 
Roku 1737 Šlik přestavěl tvrz na 
barokní zámek s věžičkou a hodinami. 
V letech 1739–1847 vlastnila zámek 
hrabata z Klebersberku a od roku 1872 
majitel žateckého pivovaru A. Dreher. 
Další úpravy zámku byly provedeny až 
v roce 1924, které zachovaly barokní 
ráz zámku pouze na zámeckém průčelí. 
V druhé polovině 20. stol. vlastnil 
zámek státní statek a v současné době 
je součást zemědělskému podniku. 
Veřejnosti je zámek nepřístupný (Anděl 
et al. 1984). 

Park, zahrada. V mapě stabilního 
katastru jsou zachyceny velkolepé 
zahradní a parkové úpravy v barokním 
slohu a pozdější volné řešení 
navazujících ploch. Zahrady přímo u 
zámku měly čtyři úrovně. První terasa 
byla zdobena jednoduchým květinovým parterem. Na jižní straně byla první terasa od druhé 
oddělena tvarovanou živou stěnou. Druhá terasa začínala vodním jezírkem. Byly zde 
rozsáhlé boskety propojené pravidelnou a symetrickou sítí cest a kanálem, který napájel 
jezírko z říčky Blšanky. V západní části areálu se rozkládala velkolepá zahrada ve svažitém 
terénu a s pravidelným členěním. Pravděpodobně šlo o kuchyňskou zahradu, neboť byla 
zakončena ovocným sadem. V jižní části přecházela zahrada do volně řešeného parku (ČUZK 
2013). Václav z Klebersberku nechal upravit okolí zámku v roce 1780. Park zabíral celé údolí 
mezi zámkem až k Zlatému potoku. Projekt vyp
Povodeň roku 1872 park s romantickými stavbami zničila (Anděl et al. 1984). Letecký snímek 
z 50. let 20. stol. již zachycuje v místě někdejších zahrad pouze pole a pozůstatky voln
řešeného parku (MO ČR 2009). 

Obr. 137 Vstupní průčelí zámku z
Anděl et al.1984)
 

Obr. 138
areálem se rýsuje bývalý park (duben 2012 © GOGOLE 
2013)

byla zdobena jednoduchým květinovým parterem. Na jižní straně byla první terasa od druhé 
živou stěnou. Druhá terasa začínala vodním jezírkem. Byly zde 

rozsáhlé boskety propojené pravidelnou a symetrickou sítí cest a kanálem, který napájel 
západní části areálu se rozkládala velkolepá zahrada ve svažitém 

avidelným členěním. Pravděpodobně šlo o kuchyňskou zahradu, neboť byla 
jižní části přecházela zahrada do volně řešeného parku (ČUZK 

2013). Václav z Klebersberku nechal upravit okolí zámku v roce 1780. Park zabíral celé údolí 
zámkem až k Zlatému potoku. Projekt vypracoval černínský zahradník Födisch. 

Povodeň roku 1872 park s romantickými stavbami zničila (Anděl et al. 1984). Letecký snímek 
místě někdejších zahrad pouze pole a pozůstatky volně 

 
Obr. 137 Vstupní průčelí zámku z roku 1983 (Fiedler in 
Anděl et al.1984) 
 

 
Obr. 138 Pohled na areál zámku ze severní strany, za 
areálem se rýsuje bývalý park (duben 2012 © GOGOLE 
2013) 
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Obr. 139 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 140 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde popisuje pouze listnaté dřeviny: 
javor babyku (Acer campestre), olši lepkavou (
hippocastanum), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
(Populus alba ‘Nivea‘), topol kanadský (Populus 
padus), dub zimní (Quercus petraea), vrbu jívu (
racemosa). 

Současný stav. V současné době barokní zahrady již neexistují
nachází zemědělská orná půda. Volně řešen
zarostlý nálety lesních druhů a převážně bezem černým (
dřevin odpovídá popisu Hiekeho (1984b), který víceméně popsal druhy lužních lesů, kromě 
takových druhů jako je jírovec a buk. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde popisuje pouze listnaté dřeviny: 
), olši lepkavou (Alnus glutinosa), jírovec maďal (Aesculus 
Crataegus oxyacantha), buk lesní (Fagus silvatica), topol bílý 

Populus x canadensis), střemchu obecnou (Prunus 
), vrbu jívu (Salix caprea), a bez červený (Sambucus 

současné době barokní zahrady již neexistují. Na jejich místě se dnes 
zemědělská orná půda. Volně řešený park má podobu lužního lesa a je značně 

zarostlý nálety lesních druhů a převážně bezem černým (Sambucus nigra). Druhová skladba 
dřevin odpovídá popisu Hiekeho (1984b), který víceméně popsal druhy lužních lesů, kromě 
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Lipová (Hainspach) 

 Poloha. Leží 15 km západně od 
Rumburku.  

Zámek, majitelé. O obci Lipová se 
objevuje první písemná zpráva v roce 
1418. Byla založena v době vrcholící 
kolonizace severních Čech ve 13. stol. 
Hynkem Berkou z Dubé. Lipová spadala 
pod panství Toštejnské, které od roku 
1485 patřilo saskému rytíři Hugoltovi 
ze Šlejnic. Podle tvrzení Šlejnicové roku 
1500 v Lipové postavili zámek. Po smrti 
Hugolta získal zámek Jan ze Šlejnic, ten 
panství zadlužil a roku 1602 prodal 
panství Kinským. Vilém Kinský ze 
Vchynic se zúčastnil valdštejnského 
spiknutí a roku 1634 byl zavražděn 
společně s Valdštejnem a panství bylo 
zkonfiskováno. Od české komory získal 
Lipovou Volf Mansfeld, držící od roku 
1623 Šluknov. Roku 1696 panství 
zdědila Marie Anežka Slavatová, 
provdaná za Františka Viléma Salm-
Reifferscheida. Leopold Antonín Salm-
Reifferscheid v letech 1737-1740 dal 
postavit v Lipové zámek nový. V letech 
1675–1677 nechal další majitel panství 
Slawata z Chlumu založit zámecký 
rybník o rozloze 10 ha. Poté byl starý 
zámek přestavěn na pivovar s velmi 
významným postavením. Nový zámek 
byl zbudován v letech 1737–1739 
hrabětem Salm–Reifferscheidem. 
Salmové vlastnili Lipovou do roku 1891, 
kdy vymřeli po meči. Dědička Jana 
Salm–Reifferscheidová, se provdala za 
Josefa Osvalda I. Thun Hohensteina. Po 
roce 1924 byl zámek zkonfiskován a 
prodán do soukromých rukou. Po 
druhé světové válce jej roku 1945 
zabral stát (Anděl et al. 1984). Objekt 
poté připadl státnímu statku a zpustl. V 90. letech 20. stol. se zámek navrátil do soukromých 
rukou a byl již jen zříceninou. Stavba v proporcích skrývá počty kalendářního roku (365 
oken, 52 místností, 7 schodišť apod.). 

 
Obr. 141 Jihovýchodní průčelí zámku se zachovalou 
kašnou (Roubíková 2013) 

 
Obr. 142 Pohled od jihovýchodního průčelí zámku 
z první terasy směrem do obce (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 143 Pohled na zámecký rybník s poloostrovem a 
ostrůvkem (Roubíková 2013) 
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Park, zahrada. V letech 1730–1750 byl v Lipové založen barokní zámecký park p
pro hraběte Salma. Vlastní zahrada směřuje k
přísně symetrický a tvořily jej dvě terasy. Na první se nacházel rozsáhlý parter a na dolní 
pravidelné boskety. Zahrada byla lemována dvouřadou habrov
zachovaná barokní vodní nádrž. Dále se zde najdou typické stavby barokních zahrad. V dolní 
části zámecké zahrady byly altány a pergoly. Dolní část přecházela do 
krajinářského parku. Součástí parku byly skleníky a oranžerie 
Oranžerie byly pod hrází rybníka. Jižní část zahrad byla využívána jako užitková kuchyňská 
zahrada. Po hrázi rybníka vede od zámku lipová alej, původně směřující ke kapli ve Vilémově 
a byla vysázena roku 1726. (Obec Lipová 2013). Na výřezu stabilního katastru z
zaznamenána volně řešená parková úprava se třemi menšími palouky. Pod terasou na 
jihovýchodním průčelí je zachycen, mezi prvním a druhým paloukem, vodní prvek. Na 
jihozápadní straně jsou patrné hospodářsk
zahrada. V severovýchodním průčelí zámku se nachází menší otevřený prostor, k
vede příjezdová cesta po hrázi, lemovaná alejí stromů. Naproti vstupu je umělý polostrov 
s volně řešenou úpravou a výhledy na zámec

Obr. 144 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 145 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
concolor), borovici černou (Pinus nigra ssp. 
douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii 
a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre), javor klen (
(Alnus glutinosa), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum

1750 byl v Lipové založen barokní zámecký park podle J. Costy 
pro hraběte Salma. Vlastní zahrada směřuje k obci. Jedná se o park francouzského stylu. Byl 
přísně symetrický a tvořily jej dvě terasy. Na první se nacházel rozsáhlý parter a na dolní 
pravidelné boskety. Zahrada byla lemována dvouřadou habrovou stěnou. Ve středu je 
zachovaná barokní vodní nádrž. Dále se zde najdou typické stavby barokních zahrad. V dolní 
části zámecké zahrady byly altány a pergoly. Dolní část přecházela do přírodně 
krajinářského parku. Součástí parku byly skleníky a oranžerie s tropickými rostlinami. 
Oranžerie byly pod hrází rybníka. Jižní část zahrad byla využívána jako užitková kuchyňská 

Po hrázi rybníka vede od zámku lipová alej, původně směřující ke kapli ve Vilémově 
2013). Na výřezu stabilního katastru z roku 1843 je 

zaznamenána volně řešená parková úprava se třemi menšími palouky. Pod terasou na 
jihovýchodním průčelí je zachycen, mezi prvním a druhým paloukem, vodní prvek. Na 
jihozápadní straně jsou patrné hospodářské budovy spolu s oranžériemi a kuchyňská 

severovýchodním průčelí zámku se nachází menší otevřený prostor, k němuž 
vede příjezdová cesta po hrázi, lemovaná alejí stromů. Naproti vstupu je umělý polostrov 

volně řešenou úpravou a výhledy na zámecký rybník (Národní archiv 2013).  

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies 
ssp. nigra), borovici vejmutovku (Pinus strobus), 

Pseudotsuga menziesii var. glauca), zerav západní (Thuja occidentalis) 
), javor klen (Acer pseudoplatanus), olši lepkavou 

Aesculus hippocastanum), habr obecný (Carpinus betulus), 
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lísku největší (Corylus maxima), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), buk lesní (Fagus 
silvatica ´Asplenifolia´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), pustoryl věncový 
(Philadelphus coronarius), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), dub letní (Quercus robur 
´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), 
tavolník japonský (Spiraea japonica), vrbu bílou (Salix alba), vrbu jívu (Salix caprea), jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia) a lípu srdčitou (Tilia cordata).  

Současný stav. Nový zámek v Lipové je dnes skutečně v dezolátním a havarijním stavu. Je 
možné se k němu dostat ze dvou stran. Z jihovýchodní strany přes bývalý park a 
severozápadní stranou po hrázi velkého rybníka. Hráz spolu s lipovou alejí je dlouhá cca 
150 m a z hráze jsou otevřené pohledy na vodní plochu s malým ostrůvkem. Postupně se 
také otevírá pohled na umělý polostrov, na němž jsou dnes jen zbytky dřívější zeleně. Lípy 
podél příjezdové cesty jsou již velmi staré a ve špatném zdravotním stavu, patrně vysázené 
kolem roku 1726. Lipová alej je zároveň vyhlášena za památnou, ovšem je zde nutná její 
postupná obnova. Alej také otevírá pohled na jihovýchodní stranu na bývalou užitnou 
zahradu se zbytky staveb. Tento pohled uzavírá habrová alej. Před branami zámku zůstaly 
zbytky nádvorní kašny, od níž se otevírá pohled na zámecký rybník s malým ostrůvkem. 
Nádvoří je ve stejné výškové úrovni, jako hráz a poté klesá k umělému polostrovu. Na 
jihovýchodní straně je z první vyhlídkové terasy patrný průhled do obce. Z terasy se 
sestupuje o úroveň níže po dvou rampách. Ve středu opěrné zdi bývala umělá grotta, které 
je dnes zazděna. Uprostřed dalšího parteru je malebný barokní bazén s vodotryskem. Okolo 
zahrady jsou dnes vzrostlé habry, které dříve tvořily stříhané stěny.  
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Litvínov (Leutensdorf) 

Poloha. Litvínov leží 10 km severně 
od Mostu. 

 Zámek, majitelé. Tvrz Litvínov, 
dříve Horní Litvínov je zmíněna již 
v letech 1352 a 1357, kdy byla 
v držení Heřmana a Jedřicha 
Gablenců. Dalšími majiteli byli 
Těma z Koldic, v letech 1393–1403 
a 1409 Rynart Rabicar. Majitelé se 
zde stále střídali. Do roku 1542 
měla dokonce několik majitelů. 
Rytíři z Johnu prodali ves i tvrz 
roku 1589 Janu Václavu z Lobkovic 
a od nich pak panství i s tvrzí získali 
Valdštejnové. Za Jana Josefa 
Valdštejna stál na místě bývalé 
tvrze již před rokem 1727 panský 
dům, jehož stavitelem byl Giovanni 
Domenico Canevalle. Do podoby 
dnešního barokního zámku jej 
nechal přestavět František Josef 
Jiří v letech 1732 až 1743. 
Charakteristický vzhled mu vtiskl 
architekt František Maxmilián 
Kaňka. Vznikl tak barokní zámek se čtyřmi křídly, obklopující uzavřený dvůr a dvěma 
přístavbami po stranách. Roku 1715 založil v
manufakturu a nastolil tak rozvoj městečka. Od konce 19. 
hospodářské účely, od roku 1964 zde bylo zřízeno muzeum. Po roce 1948 byl zámek užíván 
Správou státních lesů v Litvínově. V roce 1960 nechal provést MěNV Most částečnou 
adaptaci zámku a objekt byl převeden do správy Městského muzea (Anděl et al.
Zámek od 1. 6. 2006 tedy patří městu Litvínov.

Park, zahrada. Za barokním zámkem byl roku 1732 založen park (Anděl et al. 1984). Ve 
stabilním katastru z roku 1843 je naznačena pravidelná barokní úprava na severozápadní a 
jihovýchodní straně zámku. V místech, kde se dnes rozkládá volně řešený park, bývalo pole 
(ČÚZK 2013). V roce 1878 byl založen zámecký park v
8 ha, jeho podoba byla zachycena na vyobrazení z
leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je patrné, že zmizela pravidelná úprava po obou 
stranách zámku a je zde zaznamenaný park s
jihozápadnímu průčelí (MO ČR 2009). 

 

 

 

Obr. 146 
2013) 
 

Obr. 147
 

Kaňka. Vznikl tak barokní zámek se čtyřmi křídly, obklopující uzavřený dvůr a dvěma 
přístavbami po stranách. Roku 1715 založil v Litvínově Jan Josef Valdštejn textilní 
manufakturu a nastolil tak rozvoj městečka. Od konce 19. stol. byl zámek využíván pro 

zde bylo zřízeno muzeum. Po roce 1948 byl zámek užíván 
roce 1960 nechal provést MěNV Most částečnou 

adaptaci zámku a objekt byl převeden do správy Městského muzea (Anděl et al. 1984). 
Zámek od 1. 6. 2006 tedy patří městu Litvínov. 

Za barokním zámkem byl roku 1732 založen park (Anděl et al. 1984). Ve 
stabilním katastru z roku 1843 je naznačena pravidelná barokní úprava na severozápadní a 

místech, kde se dnes rozkládá volně řešený park, bývalo pole 
zámecký park v přírodně krajinářském stylu o rozloze 

8 ha, jeho podoba byla zachycena na vyobrazení z roku 1881 (Zámek Litvínov 2013). Na 
50. let 20. stol. je patrné, že zmizela pravidelná úprava po obou 

stranách zámku a je zde zaznamenaný park s otevřeným hlavním paloukem proti 

 
Obr. 146 Pohled na jihozápadní průčelí zámku (Roubíková 

 

 
Obr. 147 Pohled do parku z hlavní louky (Roubíková 2013) 
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Obr.148 Pohled Horní Litvínov z
Zámek Litvínov 2013) 

Obr. 149 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 150 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde popsal tyto jehličnany: borovici 
černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (
(Tsuga canadensis) a z listnáčů: javor stříbrný (
hippocastanum), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
nigra ´Italica´), dub velkokvětý (Quercus macranthera
´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), dub zimní (
(Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´) a jilm horský (

Pohled Horní Litvínov z roku 1881 (©anon. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde popsal tyto jehličnany: borovici 
borovici vejmutovku (Pinus strobus), jedlovec kanadský 

listnáčů: javor stříbrný (Acer saccharinum), jírovec maďal (Aesculus 
Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), topol černý (Populus 

Quercus macranthera), dub letní (Quercus robur 
), dub zimní (Quercus petraea), trnovník akát 

´Bessoniana´) a jilm horský (Ulmus glabra). 
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Současný stav. Dnes se jedná o park, který je veřejností hojně využíván. V nádvoří zámku 
v uzavřeném prostoru dominuje lípa velkolistá (Tilia plathyphyllos). Proti jihozápadnímu 
průčelí zámku se otevírá hlavní palouk. Zámek rámují vzrostlí jedinci dubu letního (Quercus 
robur) a javoru mléče (Acer platanoides). Okružní cesta podél palouku je lemována porosty 
vzrostlých dřevin. Nejstarší dominantní stromy (Quercus robur) jsou dnes zapojeny vlivem 
náletových dřevin (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior atd.). Do 
porostu v 50. letech 20. stol. (odhad) byly dosázeny smrky (Picea pungens). Pod vlivem 
těchto náletů a dosadeb se původní kostra parku poněkud ztrácí. Ve vzdálenější části parku 
je možné najít vodní kanály a velmi volně řešené porosty starých dřevin především se 
zastoupením dubů, javorů a lip. Celková druhová skladba odpovídá popisu Hiekeho (1984a). 
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Lovosice (Lowositz) 

Poloha. Leží na levém břehu řeky Labe 
5 km východně od okresního města 
Litoměřice.  

Zámek, majitelé. První zmínka o 
Lovosicích je uváděna v listině, kterou 
Václav II. 12. dubna 1143 město daruje 
Strahovskému klášteru. Další zmínka je 
z roku 1237 o držiteli Jindřichu ze 
Žitavy a správci Dražkovi z Lovosic. Ve 
13. stol. byli jedni z majitelů 
Lichtemburkové. Lovosice jako obec 
často střídala majitele a jednalo se 
pouze o panský dvůr bez tvrze. První 
zprávy o tvrzi pochází až z roku 1479. V roce 1507 ji získal nejvyšší
Kolowrat. V roce 1510 si Kolowrat zapůjčil 10 000 zlatých rýnských od Jindřicha Šlejnice. 
Šlejnic si pak dělal nároky na Lovosice a uspěl v
na místě bývalé tvrze postavili mezi lety 1545 až 1574 
Lovosice získal Jan z Valdštejna. Zámek byl barokně přestavěn a upraven po požáru v roce 
1809 knížetem Josefem Schwarzenberkem. Byla odstraněna renesanční stavební výzdoba a 
sloužil jako archiv, kanceláře a ubytovna pro úředníky
správu svých statků. Po roce 1945 byl zámek znárodněn. V současné době se zde nachází 
střední odborné učiliště. 

Park, zahrada. K zámečku patřil dříve rozsáhlý park. Dnes zde najdeme jen úpravu na horní 
terase. Jde o zmodernizovaný městský park, který zahrnuje dva starší nárožní altány a 
malou barokní sochu Bakcha (Hieke 1984a). Širší zahradní úpravy jsou snad patrné na mapě 
II. vojenského mapování, tedy mezi roky 1836
jen menší zahradní úprava před vstupem do zámku v
solitérními dřevinami (ČÚZK 2013). Podle leteckého snímku z
stala součástí městské zeleně podél řeky Labe (MO ČR 2009).

Obr. 152 Výřez ze stabilního
1843 (©ČÚZK  2013) 

Obr. 151
rekonstrukce parkových úprav (Roubíková 2013)

roku 1479. V roce 1507 ji získal nejvyšší kancléř Albrecht 
roce 1510 si Kolowrat zapůjčil 10 000 zlatých rýnských od Jindřicha Šlejnice. 

Šlejnic si pak dělal nároky na Lovosice a uspěl v soudním sporu o ně v roce 1511. Šlejnicové 
na místě bývalé tvrze postavili mezi lety 1545 až 1574 renesanční zámek. Roku 1574 
Lovosice získal Jan z Valdštejna. Zámek byl barokně přestavěn a upraven po požáru v roce 
1809 knížetem Josefem Schwarzenberkem. Byla odstraněna renesanční stavební výzdoba a 

ře a ubytovna pro úředníky. Schwarzenberkové jej používali pro 
správu svých statků. Po roce 1945 byl zámek znárodněn. V současné době se zde nachází 

zámečku patřil dříve rozsáhlý park. Dnes zde najdeme jen úpravu na horní 
dernizovaný městský park, který zahrnuje dva starší nárožní altány a 

malou barokní sochu Bakcha (Hieke 1984a). Širší zahradní úpravy jsou snad patrné na mapě 
II. vojenského mapování, tedy mezi roky 1836–1852. Ve stabilním katastru je zakreslena již 

ší zahradní úprava před vstupem do zámku v podobě čtyřdílného parteru se 
solitérními dřevinami (ČÚZK 2013). Podle leteckého snímku z 50. let 20. stol. se tato úprava 
stala součástí městské zeleně podél řeky Labe (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 

 
Obr. 151 Pohled na zámek z náměstí v době 
rekonstrukce parkových úprav (Roubíková 2013) 
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Obr. 153 Výřez z leteckých snímků 
ČR 2009) 

 Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), jalovec čínský (
Aurea´), jalovec chvojku (Juniperus sabina), smrk pichlavý (
(Picea pungens ´Glauca´), zerav západní (Thuja occidentalis
platanoides ´Schwedleri´), javor stříbrný (
hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra
dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii ´Atropurpurea´
sempervirens), svídu bílou (Cornus alba), hloši
prostřední (Forsythia x intermedia), zimolez tatarský (
(Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra
´Fastigiata´), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), tavolník Thunbergův (
kalinu obecnou (Viburnum opulus ´Roseum´). 

Současný stav. Výsadby u zámku mají dvě části, jedná se o úpravu přímo před prostorem 
učiliště a menší zahradu pro relaxaci studentů. 
vzrostlých dřevin - jehličnanů: smrk pichlavý (
babyka (Acer campestre), habr obecný (
´Atropurpurea´), zlatice prostřední (Forsythia 
´Hollywood´), lípa malolistá (Tilia cordata
dřeviny uváděné Hiekem (1984b) se nacházejí v
Dřeviny, které nebyly nalezeny, jsou zimolez tatarský (
(Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra
´Fastigiata´) a vrba bílá (Salix alba ´Tristis´). V
v rekonstrukci, stejně tak jako celé náměstí. V
proudu a nutno podotknout, že při jejich realizaci byly některé vrostlé dřeviny poškozené, 
což může mít značný vliv na jejich budoucí zdravotní stav. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: cypřišek Lawsonův 
´Glauca´), jalovec čínský (Juniperus chinensis ´Pfitzeriana 

), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk pichlavý 
Thuja occidentalis) a z listnáčů: javor mléč (Acer 

), javor stříbrný (Acer saccharinum), jírovec maďal (Aesculus 
Aesculus octandra), netvařec křovitý (Amorpha fruticosa), 

Berberis thumbergii ´Atropurpurea´), zimostráz vždyzelený (Buxus 
), hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia), zlatici 

), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), topol kanadský 
Populus nigra ´Italica´), dub letní (Quercus robur 

´Tristis´), tavolník Thunbergův (Spiraea thunbergii) a 
´Roseum´).  

Výsadby u zámku mají dvě části, jedná se o úpravu přímo před prostorem 
učiliště a menší zahradu pro relaxaci studentů. Z původních výsadeb zde zůstalo jen několik 

jehličnanů: smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´) a listnáčů: javor 
), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica 

Forsythia x inetrmedia), střemcha obecná (Prunus padus 
Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Zbývající 

dřeviny uváděné Hiekem (1984b) se nacházejí v menší zahradní úpravě za budovou učiliště. 
, jsou zimolez tatarský (Lonicera tatarica), topol kanadský 

Populus nigra ´Italica´) dub letní (Quercus robur 
´Tristis´). V současné době je budova učiliště 

ak jako celé náměstí. V době průzkumu byly stavební práce v plném 
proudu a nutno podotknout, že při jejich realizaci byly některé vrostlé dřeviny poškozené, 
což může mít značný vliv na jejich budoucí zdravotní stav.   
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Lužec u Vroutku (Lust) 

Pohoha. Lužec leží 8 km jihozápadně 
od Podbořan. 

Zámek, majitelé. První písemná zmínka 
o Lužci pochází z roku 1447. Nejprve se 
jednalo o poddanský dvůr v držbě 
Pechance Ojíře z Očedělic, který jej 
připojil k panství Lubenec. Další zprávy 
jsou z roku 1577, kdy tvrz a Lužec 
Mikuláš z Lobkovic zastavil Jidřichu 
Brozanskému z Vřesovic. Dalším 
vlastníkem byl Adam Ferdinad Údrčský 
z Údrče, kterému byla polovina 
majetku zkonfiskována za účast na 
stavovském povstání v letech 1618–
1620. Královská komora jej prodala 
Kryštofu Štampachovi a jeho rod jej 
vlastnil až do roku 1830. Za Františka 
Václava ze Štampachu zde ještě stála 
zřícenina staré tvrze. Marie Pachtová, 
rozená za Štampachu, nechala postavit 
na místě tvrze zámek s parkem 
v přírodně krajinářském slohu. Od roku 
1852 patřil Baerenretheirům, kteří 
zámek přestavěli v romantickém slohu. Po roce 1945 byl státem vyvlastněn a sloužil jako 
ubytovna. Po roce 1967 sloužil zámek jako sklad pro obilí (Anděl et al. 1984). Po roce 1989 
byl vrácen v restituci (Zámek Lužec 2013). 

Obr. 156 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 

 

Obr. 1
(Roubíková 2013)
 

Obr. 1
(Zámek Lužec 2013)

romantickém slohu. Po roce 1945 byl státem vyvlastněn a sloužil jako 
ytovna. Po roce 1967 sloužil zámek jako sklad pro obilí (Anděl et al. 1984). Po roce 1989 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
Obr. 154 Pohled na vstupní průčelí do zámečku 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 155 První dochovaná fotografie - pohlednice 
(Zámek Lužec 2013) 
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Obr. 157 Výřez z leteckých snímků 

Park, zahrada. V stabilním katastru z roku 1843 je zaznamenán lesní porost (ČÚZK 2013). Na 
leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je pouze patrný palouk přímo za severním průčelím 
zámku, který navazuje na stromový porost, v
(1984a) uvádí, že za malým secesním zchátralým zámečkem se nachází volně řešený parčík, 
který přechází do lesního porostu.  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Juniperus chinensis ´Femina´), smrk pichlavý (
´Argentea´), borovici černou (Pinus nigra 
menziesii var. glauca), zerav západní (Thuja occidentalis
pseudoplatanus ´Leopoldi´), javor stříbrný (
hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa
krvavou (Cornus sanguinea), hloh obecný (
sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior
´Pendula´), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare
topol černý (Populus nigra ´Italica´), topol Simonův (
petraea), trnovník akát (Robinia pseudoacacia
vrbu košíkářskou (Salix viminalis), jeřáb ptačí (
(Spiraea vanhouttei), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
(Ulmus glabra ´Exoniensis´), jilm horský (Ulmus glabra
´Roseum´) a révu pobřežní (Vitis riparia).  

Současný stav. Zámek po restituci je částečně obydlen a majitelé podnikají kroky k
rekonstrukci. V nádvoří zámku najdeme dva vzrostlé smrky pichlavé (
´Argentea´). Majitelé u vedlejšího vstupu k
několik nových zeravů. Za zámečkem je menší louka, která navazuje na bývalý park. Dnes 
má parčík podobu menšího lesního porostu. Na okraji se nachází z
černá (Pinus nigra ssp. nigra) a z listnáčů ptačí zob obecný (
kanadský (Populus x canadensis), topol černý (
(Populus simonii), dub zimní (Quercus petraea
´Bessoniana´), vrba bílá (Salix alba ´Tristis´), vrba košíkářská (
je možné najít zbývající dřeviny. Některé druhy nebyly nalezeny, jde o kalinu obecnou 
(Viburnum opulus ´Roseum´) a révu pobřežní (
akátů a javorů a jeho obnova by byla dosti nákladná.

  

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

roku 1843 je zaznamenán lesní porost (ČÚZK 2013). Na 
50. let 20. stol. je pouze patrný palouk přímo za severním průčelím 

zámku, který navazuje na stromový porost, v němž jsou zřetelné cesty (MO ČR 2009). Hieke 
1984a) uvádí, že za malým secesním zchátralým zámečkem se nachází volně řešený parčík, 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: jalovec čínský 
´Femina´), smrk pichlavý (Picea pungens), smrk pichlavý (Picea pungens 

 ssp. nigra), douglasku tisolistou (Pseudotsuga 
Thuja occidentalis) a z listnáčů: javor klen (Acer 

´Leopoldi´), javor stříbrný (Acer saccharinum), jírovec maďal (Aesculus 
Alnus glutinosa), břízu pýřitou (Betula pubescens), svídu 

), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), buk lesní (Fagus 
Fraxinus excelsior ´Aura´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 

Ligustrum vulgare), topol kanadský (Populus x canadensis), 
´Italica´), topol Simonův (Populus simonii), dub zimní (Quercus 

Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), 
), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), tavolník van Houtteův 

Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm horský 
Ulmus glabra), kalinu obecnou (Viburnum opulus 

Zámek po restituci je částečně obydlen a majitelé podnikají kroky k jeho 
ádvoří zámku najdeme dva vzrostlé smrky pichlavé (Picea pungens 

´Argentea´). Majitelé u vedlejšího vstupu k bývalým hospodářským budovám vysázeli 
několik nových zeravů. Za zámečkem je menší louka, která navazuje na bývalý park. Dnes 

o lesního porostu. Na okraji se nachází z jehličnanů borovice 
) a z listnáčů ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), topol 

), topol černý (Populus nigra ´Italica´), topol Simonův 
Quercus petraea), trnovník akát (Robinia pseudoacacia 

´Tristis´), vrba košíkářská (Salix viminalis). Uvnitř porostu 
je možné najít zbývající dřeviny. Některé druhy nebyly nalezeny, jde o kalinu obecnou 

´Roseum´) a révu pobřežní (Vitis riparia). Park postupně zarůstá náletem 
akátů a javorů a jeho obnova by byla dosti nákladná. 
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Lužice u Tušimic (Luschitz) 

Poloha. Lužice patří k zaniklým obcím. 
Ležela na Lužickém potoce asi 7 
kilometrů od Kadaně.  

Zámek, majitelé. První známá zpráva o 
Lužici je z roku 1239. Zdejší obec měla 
řadu majitelů. Až 1840 Lužici koupil 
hrabě z Wolkenstein-Trostburku. 
Zároveň byl majitelem panství Ahníkov-
Prunéřov (Zaniklé obce 2013). V letech 
1870–1872 byl postaven pseudogotický 
zámeček s věží založený E. Löschkem. 
Zámek vznikl na základech bývalé tvrze 
na malé vyvýšenině s pěkným výhledem 
do kraje (Hieke 1984a). Posledními 
majiteli zde byli od roku 1893 do roku 
1945 hrabata Eigentümerové. Ke konci 
50. let 20. stol. zámek spolu s obcí 
spadal pod správu státu, který zde zřídil 
učňovskou internátní školu. Začátkem 
70. let bylo rozhodnuto o rozšíření 
současného lomu. Nástup a obec 
postupně zanikla. Datum zániku se počítá k únoru 1972 (Anděl et al. 1984).

Park, zahrada. Podle stabilního katastru se jednalo o samostatnou osadu s
a sídlo navazovalo na listnatý les. Součástí pozemků byly také louky a dva rybníky (ČÚKZ 
2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je lesní porost znatelně menšího rozsahu a 
v okolí zámku se nacházely ovocné sady. Na nádvoří zámku nerostla žádná zeleň (MO ČR 
2009). Podle Hiekeho (1984a) byl park volně řešený v
a dendrologicky bohatý býval vstupní palouk se vzrostlými dřevinami. 

Obr. 160 Výřez ze stabilního 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 158
(Beran © 2005

Obr. 159
(Roubíková 2013)

postupně zanikla. Datum zániku se počítá k únoru 1972 (Anděl et al. 1984). 

tastru se jednalo o samostatnou osadu s panským sídlem 
a sídlo navazovalo na listnatý les. Součástí pozemků byly také louky a dva rybníky (ČÚKZ 

50. let 20. stol. je lesní porost znatelně menšího rozsahu a 
házely ovocné sady. Na nádvoří zámku nerostla žádná zeleň (MO ČR 

2009). Podle Hiekeho (1984a) byl park volně řešený v přírodně krajinářském stylu. Působivý 
a dendrologicky bohatý býval vstupní palouk se vzrostlými dřevinami.  

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 158 Pohled na obec Lužice s dominantou zámku 
(Beran © 2005–2013) 

 
Obr. 159 Současný pohled okolí po důlní činnosti 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 161 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984a) zde popsal z
(Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (
vejmutovku (Pinus strobus), tis červený (
pseudoplatanus ´Purpurascens´), javor klen (
tatarský (Acer tataricum), jírovec pleťový (
hippocastanum), čimišník stromovitý (Caragana arborescens
coggygria), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
rosea), jasan pensylvánský (Fraxinus pennsylvanica
triacanthos f. inermis), štědřenec odvislý (
(Lonicera tatarica), kustovnici cizí (Lycium barbarum
coronarius), pustoryl Falconerův (Philadelphus 
dub balkánský (Quercus frainetto), dub letní (
(Quercus rubra), růži svrasklou (Rosa rugosa
laevigatus), šeřík čínský (Syringa x chinensis) a vajgélii květnatou (

Současný stav. Při hledání původního místa výskytu byl nalezen jen náletový porost dřevin 
podél uměle upraveného betonového koryta. Nacházejí se zde topol osika (
tremula), vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea
černý (Sambucus nigra) apod. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984a) zde popsal z jehličnanů: smrk pichlavý 
´Argentea´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra ´Fastigiata´), borovici 

), tis červený (Taxus baccata) a z listnáčů: javor klen (Acer 
´Purpurascens´), javor klen (Acer pseudoplatanus ´Variegatum´), javor 

), jírovec pleťový (Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus 
Caragana arborescens), ruj vlasatou (Cotinus 

Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), trojpuk růžový (Deutzia x 
Fraxinus pennsylvanica), dřezovec trojtrnný (Gleditsia 

), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zimolez tatarský 
Lycium barbarum), pustoryl věncový (Philadelphus 

Philadelphus x falconeri), topol bílý (Populus alba ´Nivea´), 
), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený 

Rosa rugosa), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. 
) a vajgélii květnatou (Weigela florida). 

Při hledání původního místa výskytu byl nalezen jen náletový porost dřevin 
podél uměle upraveného betonového koryta. Nacházejí se zde topol osika (Populus 

Salix caprea), vrba popelavá (Salix cinerea), bez 
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Mašťov (Maschau) 

Poloha. Obec Mašťov leží 13 
kilometrů západně od Podbořan. 

Zámek, majitelé. Mašťov patřil mezi 
knížecí dvory, které dostal Milhost 
Milhostic od knížete Soběslava I. 
Roku 1192 Milhost Milhostic věnoval 
Mašťov spolu s patnácti vesnicemi 
cisterciákům z Waldsassenu. Již roku 
1197 byl malý konvent přesunut do 
Oseka. Od poloviny 13. stol. je 
uváděno, že Mašťov patřil pánům 
z Mašťova. Šlo patrně o potomky 
Milhostů z Milhostic. Břetislav a 
Purkart z Mašťova zde roku 1281 
postavili hrad. Roku 1391 Mašťov 
získali páni z Dubé. Roku 1410 zde 
působil Habart z Herenberku. V roce 
1421 bylo celé město vypáleno 
křižáckým vojskem za to, že hostilo 
husity. Hrad byl rychle opraven a 
jeho majitelé se zde také rychle 
střídali - roku 1431 Bušek z Tachlovic, 
roku 1436 Petr Vrš ze Sadlna, roku 
1444 Vilém z Nečtin a v roce 1454 dal král Ladislav hrad v léno Beneši z Kolowrat. Jeho 
potomci pak nesli přídomek z Mašťova (Mašťovští z Kolowrat). Pobývali zde až do roku 
1531, kdy hrad přešel do držby Lobkoviců, roku 1542 Jeronýma Šlika z Holejče a roku 1555 
Bohuslava Felixe Hasištejnského z Lobkovic. V roce 1571 Jan Valder nechal, spolu se svou 
ženou Voršulou, přestavět hrad na renesanční zámek. Poté se zde opět vystřídalo mnoho 
pánů. Koncem 16. stol. náležel Švamberkům, od roku 1603 Prokopu Dvořeckému 
z Olbramovic a roku 1612 rytířům ze Štampachu. Za účast na stavovském povstání byly 
držby Janu Jindřichovi Štampachovi zabaveny a prodány roku 1623 španělskému 
plukovníkovi hraběti Vilému Verdugovi. V letech 1661–1791 držela panství hrabata z Goltzu 
a zámek byl zbarokizován. Jejich špatné zacházení s poddanými vyústilo roku 1682 
v otevřené povstání. V letech 1792–1838 se Mašťov stal majetkem Mladotů ze Solopysk, v 
roce 1838 jej vlastnila Gabriela z Ditrichštejna a roku 1845 přešlo panství natrvalo do 
majetků Černínů z Chudenic, kterým patřilo krásnodvorské a petrohradské panství. 
Mašťovský zámek stojí na tzv. Zámeckém kopci nad městem. Jde o jednopatrovou 
čtyřkřídlou budovu. Zámecký areál tvoří zámek, pivovar a zděné bastiony34. Po roce 1945 
byl zámek znárodněn a dnes slouží jako dětský domov (Anděl et al. 1984). Ohrazený areál 
zámku je nepovolaným osobám nepřístupný. 

                                                                 
34

 Bastion - Bastion je součást opevnění hradu vystupující mimo samotnou hradbu pro shromáždění 
střelců a je upravený pro střelbu z děla. Poskytuje možnost obrany hradu od paty hradby. 

 
Obr. 162 Jižní průčelí zámečku a porostlý jižní svah 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 163 Zarůstající průhled na zámek ze západního 
konce hlavního palouku (Roubíková 2013) 
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Park, zahrada. Přesné datum založení parku není známo. Dá se předpokládat, že park vznikl 
v době přestavby na barokní zámek za působení Goltzů, tedy v
al. 1984). Vzhledem k jeho charakteru lze předpokládat, že vznikl v
je zaznamenán již na mapě I. vojenského mapování (1763
z roku 1843 se jednalo o velmi rozlehlou parkovou úpravu v
K parkovým úpravám byl využit výrazný členitý terén. Park byl zrealizován na dvou kopcích. 
Začíná na kopci, kde je umístěn zámek a pokrač
potoka. Na protějším vrchu byla vybudována vyhlídka s
části do druhé jsou vedeny po vrstevnicích. Pomyslný střed parku tvořil malý kruhový 
rybník. Ve východní části parku se nacházela další vodní nádrž, kte
zakomponována. V parku byl vyrovnán poměr travnatý ploch se stromovými porosty. 
Travnaté plochy se nacházely téměř po celém údolí a cesty byly lemovány alejemi. 
V západní části byl park také doplněn květinovými záhony (ČÚZK 2013). Na letec
snímcích z 50. let 20. stol. je patrné, že otevřené plochy se velmi zmenšily, oproti stavu ve 
stabilním katastru (MO ČR 2009). Volně řešený parčík se táhne po západní straně 
renesančně barokního zámku z roku 1571. Centrem je podlouhlý palouk s
s kulisou vzrostlých dřevin (Hieke 1984a). 

Obr. 164 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 165 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984) zde uvádí z
vejmutovku (Pinus strobus), borovici černou (
tataricum), javor babyka (Acer campestre), čimišník stromovitý (
svídu krvavou (Cornus sanguinea), svídu bílou (
colurna), hloh břekolistý (Crataegus pedicellata
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), zimolez tatarský (

Přesné datum založení parku není známo. Dá se předpokládat, že park vznikl 
za působení Goltzů, tedy v letech 1661–1791 (Anděl et 

jeho charakteru lze předpokládat, že vznikl v polovině 18. stol., neboť 
je zaznamenán již na mapě I. vojenského mapování (1763–1772). Podle stabilního katastru 

roku 1843 se jednalo o velmi rozlehlou parkovou úpravu v přírodně krajinářském slohu. 
parkovým úpravám byl využit výrazný členitý terén. Park byl zrealizován na dvou kopcích. 

Začíná na kopci, kde je umístěn zámek a pokračuje přes protilehlý kopec a celým údolím 
potoka. Na protějším vrchu byla vybudována vyhlídka s pohledem na zámek. Cesty z jedné 
části do druhé jsou vedeny po vrstevnicích. Pomyslný střed parku tvořil malý kruhový 
rybník. Ve východní části parku se nacházela další vodní nádrž, která byla do parku 

parku byl vyrovnán poměr travnatý ploch se stromovými porosty. 
Travnaté plochy se nacházely téměř po celém údolí a cesty byly lemovány alejemi. 

západní části byl park také doplněn květinovými záhony (ČÚZK 2013). Na leteckých 
je patrné, že otevřené plochy se velmi zmenšily, oproti stavu ve 

stabilním katastru (MO ČR 2009). Volně řešený parčík se táhne po západní straně 
roku 1571. Centrem je podlouhlý palouk s okružní cestou a 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984) zde uvádí z jehličnanů: borovici 
), borovici černou (Pinus nigra) a z listnáčů: javor tatarský (Acer 

), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), 
), svídu bílou (Cornus alba), lísku tureckou (Corylus 

Crataegus pedicellata), brslen evropský (Euonymus europaeus), 
´Pendula´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), zimolez 
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obecný (Lonicera xylosteum), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), topol černý 
(Populus nigra ´Italica´), střemchu obecnou (Prunus padus), dub letní (Quercus robur 
´Fastigiata´), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (Salix alba), tavolník nízký 
(Spiraea x bumalda), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm habrolistý 
(Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra) a kalinu tušalaj (Viburnum lantana). 

 Současný stav. Parkové úpravy nejsou pouze součástí ohrazeného areálu zámku, ale 
navazuje na ně přírodně krajinářský park. Zahrada kolem zámku se nachází na poměrně 
prudkém svahu. Příjezd k zámku leží k východnímu průčelí pod hospodářskými budovami. 
Od jižního průčelí s hodinovou věžičkou je vytvořen mezi stromy průhled do krajiny a jsou 
zde schody (datované vznikem do 20. stol.), které vedou od zámku do vsi. Od severního 
průčelí vede cesta do volné krajiny a do polí. Na západní průčelí navazuje celý komplex 
krajinářsky řešeného parku. Od zámku je nutné nejprve sestoupit do údolí potoka, kde dnes 
zůstala jediná louka. Ostatní palouky, které jsou patrné ze stabilního katastru, postupně 
zarostly nálety dřevin. Na vrchu proti zámku se rozkládá jen nepatrná plošina s postupně 
zarůstajícím průhledem na zámek. Takto zarůstají také některé průhledy v parku. Za 
rybníčkem, který dříve tvořil pomyslný střed parku, pokračuje už dnes spíše lesní porost 
údolím až k druhé vodní nádrži, která dnes plní funkci hasičské nádrže. Kolem rybníčku se 
vychází přímo ve vsi u kostela Nanebevzetí Panny Marie u židovské synagogy. Celý komplex 
by se dnes dal spíše označit jako lesopark. Dřevinná skladba odpovídá tomu, co uvádí Hieke 
(1984). V okolí zámku najdeme převahu lípy malolisté (Tilia cordata) a v parku samotném 
dnes převažují nálety javoru mléče (Acer platanoides), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). 
Seznam jehličnanů lze doplnit o smrk ztepilý (Picea abies) a smrk pichlavý (Picea pungens 
´Argentea´). 
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Milešov (Millischau) 

Poloha. Milešov leží pod jižním svahem 
hory Milešovky 8 km západně od 
Lovosic. 

Zámek, majitelé. Hrad na skalním 
ostrohu je doložen prvně ve 14. stol.. 
Patřil rodu Kaplířů ze Sulevic 1396, byl 
však dán do zástavy Janu Hlavovi 
z Hoholic (Janek z Milešova). Od roku 
1402 je znám majitel Havel z Milešova. 
Roku 1420 získali hrad bratři Kerunk a 
Václav Kaplířové ze Sulevic. Asi kolem 
roku 1433 si bratři majetky rozdělili, 
Kerunk si ponechal Milešov a Václav 
Bílý Újezd s územím, na kterém si 
vystavěl hrad Ostrý. Kerunk Milešov 
držel až do roku 1454. Jeho syn Bušek 
prodal hrad neznámému držiteli. V roce 
1515 byl hrad prodán Bedřichu 
Sekerovi ze Sedčic a jeho synové jej 
prodali Zdeslavu Kaplíři ze Sulevic a 
dalších 50 let zůstal v držení Kaplířů. 
Roku 1588 byl prodán pro dluhy Jiřímu 
Kamarétu a v roce 1603 jeho bratru 
Bohuslavovi, který byl v letech 1586–1590 držitelem Doubravské hory u Teplic. Za
Kamaryta či Bohuslava byl hrad renesančně př
Antonia della Porty a roku 1690 byl zbarokizován. Od té doby je zván Nový zámek. Bohuslav 
měl několik synů a nejmladšího Jana Václava ještě za života učinil spoluvlastníkem panství. 
Za účast ve stavovském povstání byl Bohuslav odsouzen jen k
zabaven. Jan Václav zemřel ve vesnici Bílka při sousedské potyčce. Vdova Anna Kateřina se 
znovu provdala za Kašpara Zdeňka Melchiora Winkelhofera. Dědicem se stal 
vnuk Bohuslava a syn Viléma. Milešova se ujal po
Soudil se o Milešov s vdovou Annou Kateřinou z
zbaven manství. Karel Kaplíř zemřel 1664. Následným velmi významným držitelem Mi
byl polní maršálek Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, pocházející z
působení byl zámek upraven do barokní podoby včetně interiérů a kaple (1674
výzdobě zámku se podíleli Giovanni Sodati z
Bernardo Spinetti, Abraham Kitzinger. Zdeněk Kaplíř zemřel
Arnošt Kaplíř byl posledním Kaplířem v Čechách. Po jeho smrti se panství ujal Jan Leopold 
Hrzán–Kaplíř roku 1701 a  roku 1711 jeho syn Zikmund Gustav Hrzán
další úpravy interiérů. Zemřel roku 1760. Jeho rod vlastnil Milešov až do roku 1842. V
1857 byl zámek vydražen a zakoupen hrabětem Leopoldem Lažanským, jeho synové jej 
prodali Adolfu Bennovi Ledeburovi-Wichelnovi z
stavební úpravy na zámku. Roku 1945 byl zámek znárodněn a majetek zkonfiskován. Od 
roku 1951 byl přeměněn na domov důchodců (Anděl et al. 1984). Mezi nejzachovalejší 

Obr
(Roubíková 2013)
 

Obr
zámku (Roubíková 2013)

1590 držitelem Doubravské hory u Teplic. Za Jiřího 
yl hrad renesančně přestavěn v letech 1662–1668 podle plánů 

a roku 1690 byl zbarokizován. Od té doby je zván Nový zámek. Bohuslav 
měl několik synů a nejmladšího Jana Václava ještě za života učinil spoluvlastníkem panství. 

avovském povstání byl Bohuslav odsouzen jen k manství a jeho díl panství byl 
zabaven. Jan Václav zemřel ve vesnici Bílka při sousedské potyčce. Vdova Anna Kateřina se 
znovu provdala za Kašpara Zdeňka Melchiora Winkelhofera. Dědicem se stal Karel Kaplíř, 

uk Bohuslava a syn Viléma. Milešova se ujal po svém útěku ze zajetí Švédů roku 1640. 
vdovou Annou Kateřinou z Nostic a spor vyhrál. Roku 1659 byl Milešov 

zbaven manství. Karel Kaplíř zemřel 1664. Následným velmi významným držitelem Milešova 
byl polní maršálek Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, pocházející z třebívlické větve. Za jeho 
působení byl zámek upraven do barokní podoby včetně interiérů a kaple (1674–1676). Na 
výzdobě zámku se podíleli Giovanni Sodati z Lugana, Nicolao Como, Ambrosio Walde, 
Bernardo Spinetti, Abraham Kitzinger. Zdeněk Kaplíř zemřel v roce 1686. Jeho syn Zikmund 

Čechách. Po jeho smrti se panství ujal Jan Leopold 
1711 jeho syn Zikmund Gustav Hrzán-Kaplíř. Za něj probíhali 

další úpravy interiérů. Zemřel roku 1760. Jeho rod vlastnil Milešov až do roku 1842. V roce 
1857 byl zámek vydražen a zakoupen hrabětem Leopoldem Lažanským, jeho synové jej 

Wichelnovi z Vestfálska. Tento rod provedl poslední 
stavební úpravy na zámku. Roku 1945 byl zámek znárodněn a majetek zkonfiskován. Od 
roku 1951 byl přeměněn na domov důchodců (Anděl et al. 1984). Mezi nejzachovalejší 

 
Obr. 166 Příjezdová cesta a zámek na skalním ostrohu 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 167 Barokní pavilón proti východnímu průčelí 
zámku (Roubíková 2013) 
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památky na zámku patří štuková výzdoba, 
pavilon. Zámek není pro veřejnost přístupný, nachází se v něm 
zařízení - léčebna dlouhodobě nemocných (Hrady 2013).

Obr. 168 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 169 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Park, zahrada. Park byl vybudován v souvislosti 
1662–1668. Na jeho úpravě se také podílel architekt 
v Libochovicích (Anděl et. al 1984). V následujících letech byl několikrát upravován podle 
změny vlastníků zámku a jeho přestaveb. Stabilní katastr z
renesanční podobu. Příkré svahy na kopci 
pohledu na renesanční úpravu zahrad pod zámkem. Zahrady vycházely z
osy zámku a to na jižní a severní straně. Na jižní straně se rozprostíraly zahrady 
s pravidelnými boskety a solitérními stromy a n
s ovocnými stěnami, dvěma boskety s přírodním divadlem a s
nacházela bylinková a zelinářská zahrada (ČÚZK 2013). Hlavní proměnu prodělal v
19. stol. Podle leteckých snímků z 50 let 20.
náletovými dřevinami a renesanční podoba podzámeckých zahrad byla zachována pouze na 
severní straně (MO ČR 2009). V době přeměny na 
polovině 19. stol., se v parkových úpravách objevují pavilonky, kalvárie a pod. Dnešní park je 
neudržovaný a zanedbaný. Podél menší skály je parterově upraveno nádvoří, částečně volně 
řešené. V průhledu přes silnici pak pokračuje přírodně krajinářský park. V
dominuje barokní pavilón z roku 1707. Palouk před pavilónem je lemován dřevinami. Park 

výzdoba, barokní zámecká kaple z roku 1775 a zahradní 
přístupný, nachází se v něm nemocniční zdravotnické 

(Hrady 2013). 

 
stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

vybudován v souvislosti s přestavbou bývalého hradu, tedy v letech 
1668. Na jeho úpravě se také podílel architekt Antonia della Porta, podobně jako 

následujících letech byl několikrát upravován podle 
estaveb. Stabilní katastr z roku 1843 ještě zachycuje jeho 

renesanční podobu. Příkré svahy na kopci pod zámkem nebyly osázeny, aby nebránily 
pohledu na renesanční úpravu zahrad pod zámkem. Zahrady vycházely z hlavní pohledové 
osy zámku a to na jižní a severní straně. Na jižní straně se rozprostíraly zahrady 

pravidelnými boskety a solitérními stromy a na severní straně byla pravidelná zahrada 
přírodním divadlem a s pahorkem a za nimi se 

nacházela bylinková a zelinářská zahrada (ČÚZK 2013). Hlavní proměnu prodělal v polovině 
50 let 20. stol. byly již svahy pod zámkem zarostlé 

náletovými dřevinami a renesanční podoba podzámeckých zahrad byla zachována pouze na 
době přeměny na přírodně krajinářský park, ještě v první 

ch objevují pavilonky, kalvárie a pod. Dnešní park je 
neudržovaný a zanedbaný. Podél menší skály je parterově upraveno nádvoří, částečně volně 

průhledu přes silnici pak pokračuje přírodně krajinářský park. V jeho zámecké ose 
lón z roku 1707. Palouk před pavilónem je lemován dřevinami. Park 
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pokračuje po levé straně louky do mírného svahu se scenérií na Milešovku. Na konci louky 
park přechází v lesní porost (Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) z jehličnanů: cypřišek Lawsonův 
(Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), 
cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek tupolistý (Chamaecyparis 
obtusa), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), jalovec obecný (Juniperus 
communis ´Stricta´), jalovec chvojku (Juniperus sabina ´Tamariscofolia´), smrk pichlavý 
(Picea pungens ´Argentea´), modřín opadavý (Larix decidua), borovici černou (Pinus nigra 
ssp. nigra), borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii 
var. viridis), tis červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (Thuja occidentalis 
´Wareana´), zerav východní (Thuja orientalis), zerav obrovský (Thuja plicata) a z listnáčů: 
javor babyku (Acer campestre), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý 
(Ailanthus altissima), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. arborescens), zimostráz 
vždyzelený (Buxus sempervirens ´Aureo-variegata´), zimostráz vždyzelený (Buxus 
sempervirens ´Suffruticosa´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), plamének Jackmanův 
(Clematis x jackmanii), svídu krvavou (Cornus sanguinea), lísku obecnou (Corylus avellana 
´Fuscorubra´), buk lesní (Fagus silvatica), buk lesní (Fagus silvatica ´Pendula´), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), zimolez tatarský 
(Lonicera tatarica), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), střemchu obecnou (Prunus 
padus), hlohyni šarlatovou (Pyracantha coccinea), dub červený (Quercus rubra), dub zimní 
(Quercus petraea), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), růži mnohokvětou (Rosa 
multiflora), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), růži svrasklou (Rosa rugosa), tavolník 
ožankolistý (Spiraea chamaedryfolia), tavolník japonský (Spiraea japonica ´Macrophylla´), 
tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus) a 
jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době zámek na skalním ostrohu působí stále impozantně. 
Podzámecké zahrady s pravidelným členěním na severní straně již neexistují. Byly rozděleny 
na parcely a zastavěny. Z bývalého přírodně krajinářského parku zůstaly jen fragmenty a 
park pozvolna přechází v les. Při vstupu od hlavní brány je cesta lemována cypřiši. Bývalé 
terasy již nejsou osázeny a jsou udržovány pouze sečí. Přímo v areálu je na východní straně 
vytvořena přirozená vyhlídka v místech, kde bývalo alpinum. Přímo naproti vstupní cestě je 
v průhledu umístěný čajový pavilón, který je na konci zarostlé louky a jeho okraje jsou 
zdůrazněny výsadbou dvou tisů, které byly dříve jistě tvarovány. Cesta v louce pokračuje dál 
až k hranicím lesních porostů a jsou zde stále patrné barevnolisté kultivary střemchy 
obecné. Celý komplex vyžaduje téměř okamžitou rekonstrukci. Také některé dřeviny v aleji 
vedoucí do vstupních prostor zámku vyžadují sanační řez. 
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Mimoň (Niemes) 

Poloha. Město Mimoň se nachází 
16 km východně od okresního 
města Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. První písemné 
zmínky o farní osadě se objevují 
v roce 1262. Později v roce 1371 
získali městečko Vartenberkové a 
připojili jej ke Stráži a Děvínu. Roku 
1578 přešla část panství s Mimoní 
do rukou Bohuslava Mazance 
z Frymburka. Od roku 1601 byla 
prodána Myllnerovi z Milhauzenu. 
Za účast ve stavovském povstání 
byl stíhán a renesanční dům, kde 
pobýval, byl vypálen. Roku 1651 
koupil celé panství Jan Putz 
z Adlerthurnu, v roce 1664 dal 
panský dům přestavět na barokní 
zámek a usadil se v Mimoni. Stavbu 
provedl Významný italský architekt 
Giulio Broggio. V roce 1806 zámek 
spolu s velkou částí města vyhořel a 
v období do roku 1829 prošel 
klasicistní přestavbou podle 
stavitele Pfockema. Byl dostavěn 
v držbě rodu Hartigů, kteří jej 
vlastnili až do roku 1945. Po té byl znárodněn a přešel do správy 
(Anděl et al. 1945). V roce 1950 byl zasažen 
až do 80. let 20. stol.. V roce 1971 byl zámek převeden do správy 
výboru Mimoň. V roce 1985 bylo zbouráno severní a jižní křídlo. Z budov zámku t
současné doby nezůstalo nic.  

Park, zahrada. Zámecký park býval bažantnicí. Současnou podobu získal po roce 1806. Byl 
vytvořen Františkem de Paulo Hartigem v době, kdy byl v
Terén parku byl mírně zvlněný a místy se 
palouky a přirozené porosty. Nad pramenem byl postaven pomník básníku Horatiovi a malý 
altánek. Uvnitř parku se nachází rybník s ostrůvkem. Protékající Ploučnice tvoří
idylickým rybníkem a ostrovem s obrovitými stromy
1984a). V mapě stabilního katastru z roku 1843 je velmi detailně zachycena celá kompozice 
parku. U zámku byla úprava pestřejší a podle barevného provedení by se daly očekávat také 
vzácnější dřeviny a květinové záhony. Hlavním motivem parku byl rozsáhlý palouk se 
solitérními stromy obklopený porosty. Na něj pak navazují další skupiny stromů (clumps) 
s menšími palouky vytvářející intimní zákoutí (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z roku 
1953 je patrné, že jednotlivá zákoutí se rozpadla, nebo byl v

Obr.170
 

Obr. 171
2013)

vlastnili až do roku 1945. Po té byl znárodněn a přešel do správy československé armády 
byl zasažen požárem. Následující oprava a přestavba trvala 

byl zámek převeden do správy městského národního 
bylo zbouráno severní a jižní křídlo. Z budov zámku tak do 

Zámecký park býval bažantnicí. Současnou podobu získal po roce 1806. Byl 
době, kdy byl v klasicistním stylu opraven i zámek. 
 vyskytovaly mokřady. Byly zde vytvořeny velké 

palouky a přirozené porosty. Nad pramenem byl postaven pomník básníku Horatiovi a malý 
altánek. Uvnitř parku se nachází rybník s ostrůvkem. Protékající Ploučnice tvoří, spolu s 

obrovitými stromy, nádherné místo k procházkám (Hieke 
roku 1843 je velmi detailně zachycena celá kompozice 

parku. U zámku byla úprava pestřejší a podle barevného provedení by se daly očekávat také 
avním motivem parku byl rozsáhlý palouk se 

solitérními stromy obklopený porosty. Na něj pak navazují další skupiny stromů (clumps) 
menšími palouky vytvářející intimní zákoutí (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z roku 

se rozpadla, nebo byl v pozdějších letech vytvořený 

 
170 Plocha, kde stával zámek (Roubíková 2013) 

 
171 Pohled na zámecký rybník s ostrůvkem (Králíková 

2013) 
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záměrný průhled z hlavního palouku do východní části parku. V
postupně zarostly. Zůstal zde zachován rybník s

 
Obr. 172 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Abies lasiocarpa var. arizonica), jalovec chvojku (
virginský (Juniperus virginiana ´Glauca´), jalovec virginský (
jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), smrk ztepilý (
borovici limbu (Pinus cembra), borovici černou (
strobus), borovici lesní (Pinus sylvestris), douglasku tisolistou (
´Glauca Pendula´), zerav západní (Thuja occidentalis
a z listnáčů: javor jasanolistý (Acer negundo
hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa
kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica 
svídu krvavou (Cornus sanguinea), svídu bílou (
oxyacantha), lísku největší (Corylus maxima
skalník Dielsův (Cotoneaster dielsianus), skalník mnohokvětý (
trojpuk růžový (Deutzia x rosea), vřesovec pleťový (
zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), krušinu olšovou (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), dřezovec trojtrnný (
(Laburnum anagyroides), loubinec popínavý (
tremula), trnku obecnou (Prunus spinosa), dub letní (
červený (Quercus rubra), dub zimní (Quercus petraea
velkokvětý (Rhododendron x hybridum), rybíz alpínský (
(Rosa multiflora), vrbu bílou (Salix alba), vrbu jívu (
platyphyllos), barvínek menší (Vinca minor
´Macrophylla´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei
albus var. laevigatus).  

Současný stav. Bývalý zámecký park je dnes oplocený a je součástí městské zeleně. Je volně 
řešený a zachovaly se zde pomník básníka Horatia a anglický altán. Rozložení travnatých 

hlavního palouku do východní části parku. V jižní části některé palouky 
postupně zarostly. Zůstal zde zachován rybník s ostrůvkem (MO ČR 2009). 

stav k r. 
 

Obr. 173 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 
(©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: jedli plstnatoplodou 
), jalovec chvojku (Juniperus sabina ´Tamariscofolia´), jalovec 
´Glauca´), jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Pendula´), 

´Tripartita´), smrk ztepilý (Picea abies ´Nidiformis´), 
ci černou (Pinus nigra), borovici vejmutovku (Pinus 

), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii 
Thuja occidentalis), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis) 
Acer negundo ´Odessanum´), jírovec maďal (Aesculus 

Alnus glutinosa), břízu bělokorou (Betula pendula ´Youngii´), 
 var. alpina), plamének plotní (Clematis vitalba), 

), svídu bílou (Cornus alba), hloh obecný (Crataegus 
Corylus maxima), skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri), 

), skalník mnohokvětý (Cotoneaster multiflorus), 
), vřesovec pleťový (Erica carea), buk lesní (Fagus sylvatica), 

), krušinu olšovou (Fragula alnus), jasan ztepilý 
´Pendula´), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), štědřenec odvislý 

), loubinec popínavý (Parthenocissus vitacea), topol osiku (Populus 
), dub letní (Quercus robur ´Cupressoides´), dub 

Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), pěnišník 
), rybíz alpínský (Ribes alpina), růži mnohokvětou 

), vrbu jívu (Salix caprea), lípu velkolistou (Tilia 
Vinca minor), tavolník japonský (Spiraea japonica 

Spiraea vanhouttei) a pámelník bílý (Symphoricarpos 

Bývalý zámecký park je dnes oplocený a je součástí městské zeleně. Je volně 
hovaly se zde pomník básníka Horatia a anglický altán. Rozložení travnatých 
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ploch je podobné jako v 50. letech 20. stol. a dochoval se také rybník s ostrůvkem. V místě 
bývalého zámku se dnes nachází trávníková plocha. Po jeho likvidaci zde zůstala příjezdová 
cesta s alejí javorů mléče (Acer platanoides ´Globosum´). Dochoval se také již zmíněný 
pohled z hlavního palouku do východní části parku. Je zde poměrně častý výskyt náletových 
dřevin, které jsou dnes součásti porostů. Při srovnání dřevin uváděných Hiekem (1984b) 
nebyla nalezena jedle plstnatolistá (Abies lasiocarpa), borovice limba (Pinus cembra) a 
vřesovec pleťový (Erica carea). Pro důkladný průzkum by byla nutná podrobná iventarizace 
dřevin. 
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Mirošovice u Bíliny (Mireschowitz)

Poloha. Leží asi 5 km jižně od 
Bíliny a 10 km východně od 
Mostu. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
Mirošovicích jsou v listině 
privilegia, kde papež Inocenc III. 
potvrdil oseckému klášteru 
desátky z vína. Rytíři Mirošů 
z Mirošovic zde sídlili od 14. do 
16. stol. Za jejich působení byla 
renesančně přestavěna místní 
tvrz. V majetku rodu zůstalo 
panství až do roku 1599, kdy jej 
od Jana z Mirošovic odkoupil 
Zdeslav Kaplíř ze Sulevic. Od roku 1616 drželi 
majitelů až roku 1668 ji získali majitelé blízké Bíliny Lobkovicové, kteří provedli přestavbu 
tvrze na barokní zámek. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován (Anděl et al. 1984). V 
současnosti zámek vlastní Sdružení Kampanila, které s

Park, zahrada. Zahrada okolo zámku, podle prvního a druhého vojenského mapování, 
nebyla pravidelně řešena a podle značek se jednalo především o užitnou zahradu. 
pravděpodobně založena mezi prvním a druhým vojenským m
1768–1838 (Oldmaps 2013). V 19. stol. hlavní vstup do areálu byl do dvora, který byl 
zároveň obklopen hospodářskými budovami (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z
20. stol. se potvrzuje, že okolo zámku se rozkládala ovocná a zelinářs
východního průčelí byla malá okrasná část. 
jeho malé nádvoří (MO ČR 2009). Rozměry starších dřevin by tomu odpovídaly. Hieke 
(1984b) se pak rozhodl tyto sadovnické úpravy zahrnout do svého sezn
zámku.  

Obr. 175 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 

Obr. 174

Mirošovice u Bíliny (Mireschowitz) 

ze Sulevic. Od roku 1616 drželi tvrz Šternberkové, po nich několik dalších 
majitelů až roku 1668 ji získali majitelé blízké Bíliny Lobkovicové, kteří provedli přestavbu 
tvrze na barokní zámek. Po roce 1945 byl zámek zkonfiskován (Anděl et al. 1984). V 
současnosti zámek vlastní Sdružení Kampanila, které se snaží o jeho záchranu.  

Zahrada okolo zámku, podle prvního a druhého vojenského mapování, 
nebyla pravidelně řešena a podle značek se jednalo především o užitnou zahradu. Byla 
pravděpodobně založena mezi prvním a druhým vojenským mapováním, tedy mezi lety 

hlavní vstup do areálu byl do dvora, který byl 
zároveň obklopen hospodářskými budovami (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 
20. stol. se potvrzuje, že okolo zámku se rozkládala ovocná a zelinářská zahrada, pouze u 
východního průčelí byla malá okrasná část. Prostor přímo před zámkem nebyl osázen ani 

(MO ČR 2009). Rozměry starších dřevin by tomu odpovídaly. Hieke 
(1984b) se pak rozhodl tyto sadovnické úpravy zahrnout do svého seznamu dřevin okolo 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
Obr. 174 Vstupní průčelí zámečku (Roubíková 2013) 
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Obr. 176 Výřez z leteckých snímků 

 Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí především javor jasanolistý (
negundo), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), pámelník bílý (
horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současnosti je před zámkem, na který navazuj
družstva, vytvořena úprava. Tato úprava byla vytvořena ve 20. 
ohraničen pámelníkem. U vchodu do zámku najdeme mladší smrk pichlavý (
´Glauca´). Podél komunikace roste několik jedinců jírovců a na 
stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a byl na nich nevhodně proveden redukční řez. U 
západního průčelí zámku se nachází spíše náletový porost, nežli parková úprava o velikosti 
maximálně 100 m2. V porostu najdeme javor babyk
pseudoplatanus), olši lepkavou (Alnus glutinosa
prostřední (Forsythia x intermedia), trnovník akát (
(Tilia plathyphyllos). Tato zeleň by, po drobných úpravách

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí především javor jasanolistý (Acer 
Aesculus hippocastanum), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), 

´Tristis´), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus) a jilm 

. V současnosti je před zámkem, na který navazuje areál zemědělského 
družstva, vytvořena úprava. Tato úprava byla vytvořena ve 20. stol. Travnatý parter je 
ohraničen pámelníkem. U vchodu do zámku najdeme mladší smrk pichlavý (Picea pungens 
´Glauca´). Podél komunikace roste několik jedinců jírovců a na ně navazuje několik lip. Tyto 
stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a byl na nich nevhodně proveden redukční řez. U 
západního průčelí zámku se nachází spíše náletový porost, nežli parková úprava o velikosti 

porostu najdeme javor babyku (Acer campestre), javor klen (Acer 
Alnus glutinosa), břízu bělokorou (Betula pendula), zlatici 

), trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a lípu velkolistou 
po drobných úpravách, mohla sloužit jako malý parčík. 
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Nepomyšl u Podbořan (Pomeis) 

Poloha. Leží 7 km západně od 
Podbořan na silnici č. 221. 

Zámek majitelé. Nepomyšl byla v 16. 
stol. povýšena na trhové město. 
V pramenech je uváděna prvně roku 
1361, kdy ji vlastnil Petr z Janovic do 
roku 1370. Od roku 1386 byli vlastníky 
Jindřich z Janovic, v letech 1409–1414 
Eliška Koldicová z Dubé, v roce 1417 
Ctibor Čepec z Libiše, roku 1418 
Jindřich z Elsterberka, Albrecht z Koldic a Oldřich z Koněprus. V 15. stol. se uvádí vladykové 
z Nepomyšle, ale není jisté, zda měli ve své držbě skutečně Nepomyšl. Jisté je, že zdejší 
dvoupatrový zámek byl postaven v místě staré tvrze. První záznamy o majitelích hovoří o 
rytířích z Údržce až do roku 1500, dále roku 1510 se stal majitelem Alexander z Leisneka, 
posléze roku 1521 jeho bratr Hugo z Leisneka, v roce 1538 jeho dcera Amálie provdaná za 
Filipa Mansfelda, v roce 1539 její švagr Albín Šlik z Holiče a jeho dcera Eliška Šliková až do 
roku 1566. Po její smrti byl majetek rozdělen. V roce 1571 vyženil majetek Jindřich Gutštejn, 
roku 1589 byl prodán pánům ze Štampachu, kteří panství drželi až do stavovského povstání 
a v roce 1620 získal zámek, pivovar, mlýn a celé panství Heřman z Questenberka. Vlastnil též 
Kolešovice, Strojetice a Soběchleby. V roce 1651 jeho statky převzala dcera Alžběta. Roku 
1686 zdědil zámek Gundakar z Ditrichštejna a v roce 1895 Josef Herberštejn. Gundakar 
z Ditrichštejna nechal tvrz přestavět na dvoupatrový jednoduchý zámek s původním 
půdorysem. Tvar zámku byl stejný jako dnes, tedy mnohoúhelník se šestnácti stranami vně 
a devíti uvnitř nádvoří. Jeho potomci zámek vlastnili až do roku 1945, kdy byl zámek 
převeden do správy státního statku v Podbořanech (Anděl et al. 1984).  

Zámecká budova je dnes obklopena prstencem zanedbané zahrady. V první polovině 19. 
stol. bylo první patro sneseno a poslední byly necitlivé zásahy a novodobé úpravy z 2. 
poloviny 20. stol. Stavebně historický rozbor zámku zpracovaný Dr. H. Soukupovou 
dokazuje, že dnešní podoba zámku je navenek jednolitá hmota, která skrývá vnitřně složitě 
diferencovanou dispozici. Zámek není veřejnosti přístupný (CASTLE.CZ 2013). 

Park, zahrada. O zahradě nebo parku nejsou nikde uvedeny písemné záznamy. Z mapy 
stabilního katastru z roku 1843 je patrné, že na pozemku kolem zámku bývala zahrada 
s pravidelně řešenými partery bez vzrostlých dřevin. Východně naproti zámku bývala větší 
zahrada mezi hospodářskými usedlostmi a též pravidelně řešena (CÚKZ 2013). Na leteckém 
snímku z 50. let 20. stol. je patrné, že zahrada byla zarostlá keři a stromy (MO ČR 2009). 
Anděl et al. (1984) o zahradě jako takové nic nepíše, ale uvádí černobílou fotku, kde je 
zámecká zahrada obklopena keři a několika, patrně ovocnými dřevinami. Webové stránky 
CASTLES (2013) uvádí, že v šířce 11 metrů obklopuje zámek zanedbaná zahrada za ohradní 
zdí. 

 
Obr. 177 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 178 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 179 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí několik zástupců jehličnanů
modřín japonský (Larix kaempferi), zerav východní (
mléč (Acer platanoides ´Globosum´), jírovec maďal (
stromovitý (Caragana arborescens) a jilm horský (

Současný stav. V současné době je zámek po důkladné rekonstrukci a okolní plochy jsou jen 
travnaté. V hlavní vstupní části k zámku z 
ulici, kde na zámek navazovala větší pravidelně řešená zahrada (podle stabilního katastru)
se dnes nachází hřbitov. Ze současného pohledu nejde jednoznačně říci, zda je nezbytné u 
tohoto objektu posuzovat nutnost rekonstrukce sadových úprav, o nichž nejsou jasné 
záznamy a prostory okolo zámku prodělaly velkou změnu. Zámek a oplocený pozemek jso
nepřístupné.  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí několik zástupců jehličnanů: 
východní (Thuja orientalis) a také listnáčů: javor 

´Globosum´), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), čimišník 
) a jilm horský (Ulmus glabra). 

současné době je zámek po důkladné rekonstrukci a okolní plochy jsou jen 
 východní strany rostou tři lípy. V místech přes 

ulici, kde na zámek navazovala větší pravidelně řešená zahrada (podle stabilního katastru) 
se dnes nachází hřbitov. Ze současného pohledu nejde jednoznačně říci, zda je nezbytné u 
tohoto objektu posuzovat nutnost rekonstrukce sadových úprav, o nichž nejsou jasné 
záznamy a prostory okolo zámku prodělaly velkou změnu. Zámek a oplocený pozemek jsou 
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Nový Berštejn (Neu Berstein) 

Poloha. Leží 1 km severně od Dubé 
v okrese Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. Zakladatelem 
renesančního zámku Nový Berštejn byl 
ve druhé polovině 16. stol. Adam Berka 
z Dubé postavil. Po Adamově smrti roku 
1586 zdědil zámek syn Jiří a v roce 1618 
jej prodal svému bratru Václavovi. 
Václav se však účastnil spiknutí proti 
Habsburkům a po stavovském povstání 
uprchl ze země. Panství přešlo do vlastnictví Adama z Valdštejna, který jej pak postoupil 
Albrechtu z Valdštejna. Král Ferdinand II. věnoval zámek s obcemi Doksy a Deštnou 
jednomu z vévodových vrahů, Richardu Walteru Buttlerovi, který byl povýšen do hraběcího 
stavu a získal titul komořího. Po jeho brzké smrti se vdova Anna Marie znovu provdala za 
Kryštofa Ferdinanda z Heisensteinu, jemuž přepsala dědictví po prvním muži. Vznikl spor 
mezi Heisensteinem a Buttlerovými. Byl vyřešen dělbou majetku v roce 1658 a Nový 
Berštejn zůstal v majetku Buttlerů. Roku 1720 byl zámek zbarokizován. V roce 1723 
Theobald Václav Buttler zámek prodal Karlu Rudolfovi Sweets-Šporkovi. Zámek byl opět 
barokně přestavěn a doplněn o boční křídla. Šporkové vlastnili zámek do roku 1810, kdy byl 
prodán Arnoštovi z Valdštejna. Valdštejnové pak zámek Nový Berštejn drželi až do roku 
1918. Za jejich působení byl zámek naposledy upraven do pseudobarokního stylu. 
Valdštejnové o panství přišli v první pozemkové reformě (Anděl et al. 1984). 

Novým majitelem zámku se stal v roce 1920 Tomáš Maglič, generální rada Škodových 
závodů v Plzni. Roku 1935 zámek koupila Růžena Jiratová-Kabátová. V průběhu druhé 
světové války byl zámek zabrán a byl ve správě německého barona Ludolfa von Wedel-
Parlow. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován státem jako německý majetek a adaptován na 
okresní dům zdraví, poté na zvláštní internátní školu. V roce 1991 zchátralý zámek i s 
parkem koupil Miroslav Slezák a v letech 1992–1996 provedl rekonstrukci. Od roku 1996 
zámek slouží jako hotel. (Šára 2013).  

Park, zahrada. Za působení Karla Rudolfa hraběte ze Sweets–Špork byl v první polovině 18. 
stol. založen volně řešený park v mírně zvlněném terénu. Přímo před zámkem najdeme 
cennou skupinu jehličnanů, ostatní partie jsou staršího data. Centrum parku tvoří  veklý 
palouk. Na západní straně navazuje na les (Hieke 1984a). Celý zámecký areál byl ohrazen 
velkou zdí a zahrnoval hospodářské budovy, pivovar, část lesa, ovocný sad a park. Podle 
mapy stabilního katastru z roku 1843 býval v okolí zámku hospodářský dvůr. Na jižní průčelí 
navazuje velkolepý přírodně krajinářský park s jednotlivými skupinami stromů a keřů 
s intimními zákoutími (Clumps). V blízkosti zámku býval rozsáhlý ústředního palouk. Ve větší 
vzdálenosti od zámku byl park tvořen souvislým porostem s občasnou otevřenou plochou. 
V centrálním palouku byly umístěny skupiny keřů, a solitérní stromy, východně od zámku 
byl malý pavilon a květinové záhony. V západní části parku ležely patrně zeleninové a 
bylinkové záhony. V okolí zámku se již rozkládala jen zemědělská půda (ČÚKZ 2013). 
Za působení Tomáše Magliče byl u zámku vybudován tenisový kurt. Růžena Jiratová-

 
Obr. 180 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Kabátová (1935) provedla poslední celkovou rekonstrukci parku. Po zkonfiskování majetku 
během druhé světové války park pustl (Šára 2013).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
Obr.181 Výřez ze stabilního katastru; stav k 
r. 1843 (©ČÚZK 2013) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany: jedli bělokorou 
(Abies alba), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
(Chamaecyparis lawsoniana ´Nana Rogersii´), cypřišek nutkajský (
nootkatensis ´Pendula´), cypřišek tupolistý (
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Filifera Aurea´), jalovec čínský (
´Pfitzeriana´), jalovec čínský (Juniperus chinensis
(Juniperus sabina ´Tamariscofolia´), smrk ztepilý (
´Barryi´), smrk omorika (Picea omorica), smrk pichlavý (
vejmutovku (Pinus strobus), tis červený (
´Repandens Aurea´), tis červený (Taxus baccata
occidentalis), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis
campestre), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), štědřenec odvislý (
tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), pustoryl věncový (
bílý (Populus alba ´Nivea´), dub letní (Quercus robur
pseudoacacia ´Bessoniana´), růži svrasklou (
japonica ´Macrophylla´), buk lesní (Fagus sylvatica
zimní (Quercus petraea), vrbu jívu (Salix caprea
(Sorbus torminalis), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos

Současný stav. Od roku 1935 byl celý areál zámeckého komplexu zredukován. V
době jsou zámek spolu s přírodně krajinářský
provozován hotel. K zámku se přijíždí lipovou alejí a do vstupního prostoru před severním 
průčelím se sestupuje po schodech. Je zde pěkně zrekonstruovaný nízký trávníkový parter 
doplněný letničkami. Odtud je možné pokračovat brankou přímo do parku, který je velmi 

Kabátová (1935) provedla poslední celkovou rekonstrukci parku. Po zkonfiskování majetku 
během druhé světové války park pustl (Šára 2013). 

Obr. 182 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 (©MO 
ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany: jedli bělokorou 
Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek Lawsonův 

´Nana Rogersii´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis 
´Pendula´), cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa ´Pygmaea´), cypřišek 

´Filifera Aurea´), jalovec čínský (Juniperus chinensis 
Juniperus chinensis ´Plumosa Aurea´), jalovec chvojku 

´Tamariscofolia´), smrk ztepilý (Picea abies), smrk ztepilý (Picea abies 
), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici 

), tis červený (Taxus baccata), tis červený (Taxus baccata 
Taxus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (Thuja 
Tsuga canadensis) a listnáče: javor babyku (Acer 

Aesculus hippocastanum), lísku obecnou (Corylus avellana), hloh 
), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), jasan ztepilý 

´Pendula´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), liliovník 
), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), topol 

Quercus robur ´Fastigiata´), trnovník akát (Robinia 
ou (Rosa rugosa), tavolník japonský (Spiraea 

Fagus sylvatica), topol osika (Populus tremula), dub 
Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jeřáb břek 
Tilia platyphyllos) a jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia). 

Od roku 1935 byl celý areál zámeckého komplexu zredukován. V současné 
přírodně krajinářským parkem soukromým majetkem a je zde 

zámku se přijíždí lipovou alejí a do vstupního prostoru před severním 
průčelím se sestupuje po schodech. Je zde pěkně zrekonstruovaný nízký trávníkový parter 
doplněný letničkami. Odtud je možné pokračovat brankou přímo do parku, který je velmi 
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pečlivě udržovaný. Zachovala se původní kompozice ústředního palouku, čajového altánku a 
ve východní části barokizovaný bazén a hrací plocha z 20. let 20. stol. V jihovýchodní části 
parku se nachází tenisový kurt. Park je dnes vyhrazen pouze pro návštěvníky hotelu. 
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Nový Hrad u Loun (Neuschloβ) 

Poloha. Leží 6 km jihozápadně od 
okresního města Louny. 

Zámek, majitelé. Hrad byl podle 
záznamů založen 2. května 1465, 
kdy král Jiří z Poděbrad povolil 
jeho stavbu Albrechtu 
Novohradskému z Kolowrat a 
Bezdružic na valech u obce Jimlín. 
Po dobu působení vybudoval 
Albrecht na novohradském panství 
i několik rybníků. Po jeho smrti 
v roce 1488 se začali páni 
z Kolowrat psát Novohradští. Roku 1552 získal panství Jan Novohradský, 
zakoupil Jan starší z Lobkovic a prodal jej Václavu Fraňkovi z
od roku 1588 Šebestián z Vřesovic. Vřesovci vlastnili Nový Hrad až do roku 1630, kdy Volfu 
Illburkovi z Vřesovic, který podporoval stavovské povstání, byl majetek zkonfiskován. Hrad 
koupil polní maršálek Jan z Aldrigen a ten odkázal majetek premonstrátům, kteří jej v
1665 prodali braniborskému markraběti Kristiánu Vilému z Hohenzollernu. Vilém hra
opravil a odkázal svému bratranci Bedřichu Vilémovi. V
Varrensbach a spolu s jeho manželkou, hraběnkou Mari
náklady přestavěli na pohodlný barokní zámek. V
z Löweneggu, dalším dědicem byl Leopold Lövenegg. Po jeho smrti vdova Marie rozená de 
Echeveri prodala zámek 31. března 1767 Josefu 
et al. 1984). Schwarzenberkové provedli poslední úpravy kolem roku 1889. Záme
na kanceláře a byty pro úředníky. Zámek vlastnili až do roku 1924, kdy přešel do správy 
Okresního úřadu v Lounech. Až do roku 1945 sloužil Nový Hrad hospodářským účelům, byly 
zde nájemní byty a ve starém jižním křídle bylo zřízeno malé muzeum. P
8.března 1949 dostalo hrad do užívání JZD, které devastaci objektu završilo. Po roce 1994 
přešel opět pod správu Okresního úřadu v Lounech. V posledních letech je zámek majetkem 
Ústeckého kraje (Anděl et al. 1984). 

Obr. 184 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 183
(Roubíková 2013)

 

dští. Roku 1552 získal panství Jan Novohradský, v roce 1573 jej 
Lobkovic a prodal jej Václavu Fraňkovi z Liběchova, jehož nástupcem byl 

Vřesovic. Vřesovci vlastnili Nový Hrad až do roku 1630, kdy Volfu 
Vřesovic, který podporoval stavovské povstání, byl majetek zkonfiskován. Hrad 

Aldrigen a ten odkázal majetek premonstrátům, kteří jej v roce 
1665 prodali braniborskému markraběti Kristiánu Vilému z Hohenzollernu. Vilém hrad 
opravil a odkázal svému bratranci Bedřichu Vilémovi. V roce 1670 koupil hrad Gustav Adolf 
Varrensbach a spolu s jeho manželkou, hraběnkou Marií Sidonií rozenou Šlikovou, s velkými 
náklady přestavěli na pohodlný barokní zámek. V roce 1715 koupila zámek Barbora 

Löweneggu, dalším dědicem byl Leopold Lövenegg. Po jeho smrti vdova Marie rozená de 
Echeveri prodala zámek 31. března 1767 Josefu Adamovi knížeti ze Schwarzenberku (Anděl 

ové provedli poslední úpravy kolem roku 1889. Zámek upravili 
na kanceláře a byty pro úředníky. Zámek vlastnili až do roku 1924, kdy přešel do správy 

Lounech. Až do roku 1945 sloužil Nový Hrad hospodářským účelům, byly 
ve starém jižním křídle bylo zřízeno malé muzeum. Po vyvlastnění 

8.března 1949 dostalo hrad do užívání JZD, které devastaci objektu završilo. Po roce 1994 
přešel opět pod správu Okresního úřadu v Lounech. V posledních letech je zámek majetkem 
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Obr. 183 Severozápadní průčelí zámeckého komplexu 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 185 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Park, zahrada. O zahradních či parkových úpravách se nedochovaly žádné zprávy, ani Hieke 
(1984a), nepíše o žádných úpravách. Pouze v
zahradní úprava na jižních terasách pod hradem 
úpravy. Jedná se o travnaté partery s broderiemi se striktně pravidelným rámcem (ČÚKZ 
2013). Na leteckém snímku z 50. let 20. stol
náletovými dřevinami (MO ČR 2009).  

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) popsal v
modřín opadavý (Larix decidua) a z listnáčů
(Aesculus hippocastanum), dřišťál obecný (Berberis vulgaris
arborescens), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
speciosa), zlatici převislou (Forsythia suspensa
štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), zimolez tatarský (
cizí (Lycium barbarum), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius
chinensis), brslen evropský (Euonymus europaeus
mahalebku obecnou (Prunus mahaleb) a jilm habrolistý (

Současný stav. V současné době je areál obklopen menší parkovou úpravou a volně 
navazuje na remízky v polích a ovocné sady. Stojí osamoceně na kraji obce
patrně popsal novou parkovou úpravu, čemuž by odpovídala také jím uváděna druhová 
skladba, ovšem po původní zahradě zde nezůstalo nic, kromě několika keřů. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

O zahradních či parkových úpravách se nedochovaly žádné zprávy, ani Hieke 
(1984a), nepíše o žádných úpravách. Pouze v mapě stabilního katastru se objevuje malá 
zahradní úprava na jižních terasách pod hradem - zámkem. Jde o menší barokní zahradní 

broderiemi se striktně pravidelným rámcem (ČÚKZ 
50. let 20. stol. je patrné zarůstání svahů okolo zámku 

Hieke (1984b) popsal v okolí zámku z jehličnanů: 
listnáčů: javor babyku (Acer campestre), jírovec maďal 

Berberis vulgaris), čimišník stromovitý (Caragana 
Crataegus oxyacantha), kdoulovec lahvicovitý (Chaenomeles 

Forsythia suspensa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), 
), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), kustovnici 
Philadelphus coronarius), šeřík čínský (Syringa x 

Euonymus europaeus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), 
) a jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia). 

současné době je areál obklopen menší parkovou úpravou a volně 
polích a ovocné sady. Stojí osamoceně na kraji obce. Hieke (1984b) 

patrně popsal novou parkovou úpravu, čemuž by odpovídala také jím uváděna druhová 
skladba, ovšem po původní zahradě zde nezůstalo nic, kromě několika keřů.  
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Pátek (Patek) 

Poloha. Obec Pátek leží 15 km 
severovýchodně od okresního města 
Louny.  

Zámek, majitelé. První připomínka o 
obci pochází z roku 1196. V té době 
byla majetkem Strahovského 
kláštera. Není známo, jak přišel o své 
držby. Dále je zmiňována tvrz z roku 
1374. Jeden z hejtmanů jménem 
Jakoubek měl roku 1421 v průběhu 
svého působení poskytnout zboží 
Janovi z Vartenberka, který měl panství získat za službu u krále Zikmunda. Od roku 1474 
panství vlastnili Klinštejnové. Za jejich působení byla tvrz 
z Klinštejna. Po té následovala opět řada majitelů. Významnějším byl Gundakar 
z Ditrichštejna, který jej vlastnil od roku 1676. Ditrichštejn nechal zchátralou tvrz strhnout a 
na jejím místě postavit roku 1693 raně barokní zámek podle projektu italského stavitele 
Antonia della Porty. Celé 17. stol. se panství snažil získat Strahovský klášt
to až v roce 1710 a zaplatil za něj značnou sumu. Panství se skládalo z
Radonice nad Ohří, Stradonice, Volenice, dvory Dýbře a Milenky. V
kláštera zámek zůstal až do roku 1945. Poté patřil pod správu MN
al. 1984).  

Park, zahrada. O zahradních úpravách v Pátku nejsou opět žádné dochované záznamy. 
Z výřezu mapy stabilního katastru vyplývá, že pouze před severním průčelím zámku a pak na 
východní straně od hospodářského dvora byla ma
parteru (ČÚKZ 2013). Z leteckého snímku z 50. let 20. stol. jsou tyto úpravy stále patrné (MO 
ČR 2009).  

 

Obr. 187 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 186 Východní průčelí zámku (Roubíková 2013)

tenberka, který měl panství získat za službu u krále Zikmunda. Od roku 1474 
panství vlastnili Klinštejnové. Za jejich působení byla tvrz roku 1523 opravena  Janem 

Klinštejna. Po té následovala opět řada majitelů. Významnějším byl Gundakar 
ichštejna, který jej vlastnil od roku 1676. Ditrichštejn nechal zchátralou tvrz strhnout a 

na jejím místě postavit roku 1693 raně barokní zámek podle projektu italského stavitele 
se panství snažil získat Strahovský klášter. Podařilo se mu 

roce 1710 a zaplatil za něj značnou sumu. Panství se skládalo z vesnic Pátek, 
Radonice nad Ohří, Stradonice, Volenice, dvory Dýbře a Milenky. V majetku Strahovského 
kláštera zámek zůstal až do roku 1945. Poté patřil pod správu MNV a JZD v Pátku (Anděl et 

Pátku nejsou opět žádné dochované záznamy. 
výřezu mapy stabilního katastru vyplývá, že pouze před severním průčelím zámku a pak na 

východní straně od hospodářského dvora byla malá zahradní úprava v podobě trávníkového 
50. let 20. stol. jsou tyto úpravy stále patrné (MO 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 186 Východní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 188 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde popsal několik jehličnanů
vejmutovku (Pinus strobus), zerav západní (
stromovitý (Caragana arborescens), zlatici prostřední (
odvislý (Laburnum anagyroides), loubinec trojlaločný (
věncový (Philadelphus coronarius), vrbu bílou (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus) a jilm horský (

Současný stav. Samotná budova zámku se dnes nachází uvnitř areálu zemědělského 
družstva a je přístupná pouze po předchozí domluvě. Okolo zámku je jen velmi malý prostor 
pro zahradu a dřeviny v něm rostou neuspořádaně. Původní repre
v severním průčelí dnes již neexistuje. Podle slov místních obyvatel zámek sloužil jako 
mateřská školka a kanceláře obecního úřadu, ale protože jeho kapacita byla omezená, vše 
bylo přestěhováno a dnes je nevyužitý. Z 
náves, která je osázena smrky pichlavými (Picea pungens 
occidentalis), tisem červeným (Taxus baccata
zámečku najdeme bílé pnoucí růže, cypřišek nutkajský (
pichlavý (Picea pungens ´Glauca´ a ´Argentea´) a zerav západní (
'Rheingold'). V současné době by bylo vhodné provést redukci dřevin v

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde popsal několik jehličnanů: borovici 
), zerav západní (Thuja occidentalis) a listnáčů: čimišník 

), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), štědřenec 
), loubinec trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata), pustoryl 

), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), pámelník bílý 
m horský (Ulmus glabra). 

Samotná budova zámku se dnes nachází uvnitř areálu zemědělského 
družstva a je přístupná pouze po předchozí domluvě. Okolo zámku je jen velmi malý prostor 

něm rostou neuspořádaně. Původní reprezentativní zahrada 
severním průčelí dnes již neexistuje. Podle slov místních obyvatel zámek sloužil jako 

mateřská školka a kanceláře obecního úřadu, ale protože jeho kapacita byla omezená, vše 
 hlediska zahradních úprav zámek navazuje na 

Picea pungens ´Glauca´), zeravy západními (Thuja 
Taxus baccata) a jsou zde nálety bříz. U hlavní budovy 

zámečku najdeme bílé pnoucí růže, cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), smrk 
´Glauca´ a ´Argentea´) a zerav západní (Thuja occidentalis 

současné době by bylo vhodné provést redukci dřevin v jeho těsné blízkosti.  
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Peruc (Perutz) 

Poloha. Peruc leží 14 km od okresního 
města Louny.  

Zámek, majitelé. Poprvé je Peruc 
zmíněna roku 1170, kdy se uvádí 
jméno Měška z Peruce. Po něm je 
zmíněn jeho bratr Hroznata v roce 
1189. Jejich majetek byl značný, 
neboť se účastnili výprav do Palestiny. 
Jejich držby byly roztroušeny až k 
Litoměřicím a Ústí nad Labem. V roce 
1199 se Peruc stala majetkem 
Strahovského kláštera. V roce 1290 Peruc od kláštera koupil Bořita z Peruce, který dosáhl 
vysoké hodnosti u zemského soudu. Nejsou známy podrobnosti, zda současný zámek stál na 
staré tvrzi či hradu, pouze archeologické průzkumy z roku 1967 objevily zbytky gotického 
sklepení, tedy možné pozůstatky bývalého hradu. Zámek stojí na silném prameni, který 
vytéká ze sklepení. Jde o Boženin pramen. Po Bořitovi držel Peruc Jetřich z Peruce, který 
roku 1319 vystavěl na místě sešlého hradu pevnou tvrz. Jeho potomci drželi panství do 15. 
stol. Poslední z nich Tas z Peruce byl přívržencem Jiřího z Poděbrad. Tas Peruc roku 1500 
prodal panství Zikmundu Pětipeskému z Krásného Dvora. Od jeho syna Václava  koupila 
v roce 1532 toto zboží Eliška z Krajku a postoupila je Jindřichu z Lobkovic. V roce 1594 
zdědila panství po svém muži Peruc Anna Maria ze Švamberka a prodala jej Hanušovi 
Hruškovi z Března, který rozšířil své statky. Perucká tvrz byla roku 1597 přestavěna na 
renesanční zámek. Přesto Hruška sídlil v Toužetíně. Roku 1610 zemřel nešťastnou náhodou. 
Jel z hodokvasu a nadšením vystřelil z pistole, při čemž se koně splašili, vůz se převrhl a 
Hruška pod ním zahynul. O jeho majetek se dělili čtyři potomci a ti v roce 1611 panství 
prodali Alžbětě Zapské ze Šlovic. Od roku 1633 držela Peruc Eliška Volfomína Žďárská, 
provdaná za Michala Hýzrleho z Chodů. Roku 1673 koupil Peruc Jan Jetřich z Ledeburnu, 
jehož potomci zde sídlili do roku 1798. Za působení Jetřicha byl zámek upraven na barokní 
podle plánů Antonia della Porty. Sochařská výzdoba zámku je z dílny Ignáce Platzera z doby 
kolem roku 1770. Od roku 1814 pak vlastnili Peruc Thunové. Zámek v Peruci byl zabaven po 
II. světové válce Františku Antonínu z Thunu. V letech 1945 1963 byl v majetku ONV 
v Lounech (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. Kolem roku 1770 byl také založen zámecký park. Dnešní část parku se 
skupinou starých stromů představuje patrně zbytek rokokové úpravy. Svahovitý terén 
umožnil přestavbu na krajinářský park s palouky, solitérními dřevinami ve skupinách, 
jehličnany a listnáči (Hrady 2013). Podle stabilního katastru z roku 1843 bývala pravidelná 
úprava zahrad pouze uvnitř zámku či nádvoří a volně navazovala na les, ve kterém přímo 
stála (ČÚZK 2013). Ještě v 50. letech 20. stol. si zahrada zachovala svou základní kompozici a 
rozsah. Pravidelné úpravy na čestném dvoře odpovídají rozložení ve stabilním katastru (MO 
ČR 2009). 

 

 
Obr. 189  Severní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 190 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 
 

Obr. 191 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
pungens ´Argentea´) a z listnáčů: javor jasanolistý (
hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra
zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens 
arborescens), skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus
oxyacantha ´Rubra Plena´), trojpuk drsný (
triacanthos f. inermis), ořešák černý (Juglans nigra
coronarius), dub letní (Quercus robur ´Cupressoides´), dub letní (
růži stolistou (Rosa centifolia), růži Rehderovu (
(Spiraea x arguta) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus

Současný stav. Na vstupní průčelí navazuje kostel svatého Petra a Pavla. Před kostelem na 
náměstí se nachází menší parková úprava, tvořená především lípami. Mezi kostelem a 
zámkem prochází silnice. Zámek stojí ve volně řešeném parku. Hlavní tři cesty jsou 
lemovány lipovými alejemi. V nižších částech park volně přechází v
druhové skladby lze Hiekeho (1984b) popis rozšířit o lužní druhy dřevin. Nutno dodat, že o 
několik metrů po silnici níže se nachází Oldřichův dub, dnes ojedinělý památný strom. 

  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: smrk pichlavý (Picea 
javor jasanolistý (Acer negundo), jírovec maďal (Aesculus 

Aesculus octandra), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), 
 ´Suffruticosa´), čimišník stromovitý (Caragana 

Cotoneaster melanocarpus), hloh obecný (Crataegus 
´Rubra Plena´), trojpuk drsný (Deutzia scambra), dřezovec trojtrnný (Gleditsia 

Juglans nigra), pustoryl věncový (Philadelphus 
´Cupressoides´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), 

), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), tavolník význačný 
Symphoricarpos albus var. laevigatus). 

Na vstupní průčelí navazuje kostel svatého Petra a Pavla. Před kostelem na 
náměstí se nachází menší parková úprava, tvořená především lípami. Mezi kostelem a 

tojí ve volně řešeném parku. Hlavní tři cesty jsou 
nižších částech park volně přechází v lužní les. Z hlediska 

druhové skladby lze Hiekeho (1984b) popis rozšířit o lužní druhy dřevin. Nutno dodat, že o 
níže se nachází Oldřichův dub, dnes ojedinělý památný strom.  
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Petrohrad (Petersburg)  

Poloha. Zámek leží 12 km jižně od 
Podbořan. 

Zámek, majitelé. Původně za obcí 
Petrohrad stávala tvrz a později 
hrad, který postavil kolem roku 1360 
Petr z Janovic. Tento rod udržel 
panství až do roku 1483, kdy byl hrad 
prodán Burianu z Gutštejna. Panství 
zdědil jeho syn Jindřich a poté bratr 
Jetřich. V letech 1509–1510 byly 
Gutštejnové odsouzeni za odpor 
proti králi Vladislavu II. Majetky jim 
byly zkonfiskovány a roku 1510 dány 
do správy nejmladšímu bratru 
Volfovi. V roce 1545 držby zdědila 
jeho dcera Zikmunda, která se o 
držby rozdělila s jeho sestrami. Poté 
se provdala za Jaroslava 
Libštejnského z Kolowrat a přinesla 
mu věnem Petrohrad. Od roku 1559 
byl hrad uváděn jako zpustlý, příčiny 
nejsou známy. Kolowrat začal stavět 
renesanční zámek roku 1560. Rod Libštejnů držel zámek až do roku 1620
ve stavovském povstání byly z jedné třetiny statky zabaveny. Mezi ně patřilo také 
petrohradské panství. V roce 1622 je koupil Heřman Černín z
byl zámek vypálen a pobořen. Jeho syn Humprecht Jan a syn Jana 
zámek nechali opravit podle návrhu stavitele G. Alliprandiho a práce probíhaly pod vedením 
D. Bossiho v letech 1697–1703. František Josef Černín provád
1747–1752, kdy práce vedl stavitel S. Dieudonné
zámku také pivovar v jižním křídle. Evžen Černín nechal pivovar zrušit a postavil nový poblíž 
zámku podle architekta J. Zídka. V roce 1915 postihl zámek požár a byl následně znovu 
opraven. Černínové zámek drželi do roku 1945. P
státních statků a poté pod správou ministerstva zdravotnictví. Dnes se zde nachází 
psychiatrická léčebna (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. Zámecký park má rozlohu 300 ha. 
zámku malá barokní zahrada. Zdejší krajinářský park začal být budován od 90. let 18. století, 
upravován byl po celé 19. století. Park vznikl pod veden
v údolí Podvineckého potoka. Mírně svahovitý terén s
stromů, romantickou skalní krajinou přechází do volné krajiny
památka Háj Petra Bezruče (Hieke 1984a, Pacáková
zachycuje podobu parku z roku 1843. Podle sk
nádvoří byl zbudován rybník a pohledová osa zámku končí právě v
Zámeckého vrchu u kaple Všech svatých. Zámecký vrch byl integrální součástí parku (tzv. 
divoký park). Proti severozápadnímu průčelí zá

Obr. 192
2013)

Obr. 193
(Roubíková 2013)

renesanční zámek roku 1560. Rod Libštejnů držel zámek až do roku 1620, kdy jim pro účast 
jedné třetiny statky zabaveny. Mezi ně patřilo také 

roce 1622 je koupil Heřman Černín z Chudenic. Za třicetileté války 
byl zámek vypálen a pobořen. Jeho syn Humprecht Jan a syn Jana Heřman Jakub Černín 
zámek nechali opravit podle návrhu stavitele G. Alliprandiho a práce probíhaly pod vedením 

1703. František Josef Černín prováděl barokní úpravy v letech 
Dieudonné a G. Pinter. Do roku 1864 byl součástí 

jižním křídle. Evžen Černín nechal pivovar zrušit a postavil nový poblíž 
roce 1915 postihl zámek požár a byl následně znovu 

opraven. Černínové zámek drželi do roku 1945. Po jeho znárodnění byl krátce pod správou 
státních statků a poté pod správou ministerstva zdravotnictví. Dnes se zde nachází 

Zámecký park má rozlohu 300 ha. V první polovině 18. století vznikla kolem 
zámku malá barokní zahrada. Zdejší krajinářský park začal být budován od 90. let 18. století, 

Park vznikl pod vedením zahradníka Rudolfa Födische; 
. Mírně svahovitý terén s rozsáhlými loukami, skupinami 

stromů, romantickou skalní krajinou přechází do volné krajiny. Většinu parku chrání přírodní 
Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Stabilní katastr 

roku 1843. Podle skici v jižní části na park navazuje les. Proti 
nádvoří byl zbudován rybník a pohledová osa zámku končí právě v mírném svahu 
Zámeckého vrchu u kaple Všech svatých. Zámecký vrch byl integrální součástí parku (tzv. 

Proti severozápadnímu průčelí zámku se otevírá centrální palouk parku a po 

 
Obr. 192 Jihovýchodní průčelí zámku (Roubíková 
2013) 

 
Obr. 193 Pohled do parku od jižního průčelí zámku 
(Roubíková 2013) 
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jeho východní straně se rozkládá drobná pravidelná část zahrady v
užitková část, která je zakryta po okraji stromy. V
doplněna alejí (ČÚKZ 2013). Stabilní katastr pravděpodobně zachycuje první úpravu parku, 
protože letecké snímky z 50. let 20. stol. dokládají rozšíř
Snímky dokládají složitější kompoziční členění a rozložení travnatých ploch a skupin dřevin 
(MO ČR 2009). 

Obr. 194 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 195 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) zde uvádí z
(Abies concolor), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
(Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), cypřišek nutkajský (
cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis
borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou (
viridis), zerav západní (Thuja occidentalis), zerav západní (
zerav západní (Thuja occidentalis ´Ellwangeriana´) a z
negundo ´Argenteo-notatum´), javor mléč (
pseudoplatanus ´Leopoldi´), javor tatarský (
carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
drobnokvětý (Aesculus parviflora), břízu papírovitou (
vždyzelený (Buxus sempervirens ´Aureo
sempervirens ´Suffruticosa´), čimišník stromovitý (
(Carpinus betulus ´Incisa´), lísku tureckou (Corylus colurna
´Elegantissima´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior

jeho východní straně se rozkládá drobná pravidelná část zahrady v barokním slohu, patrně 
užitková část, která je zakryta po okraji stromy. V další navazující části je promenáda 

katastr pravděpodobně zachycuje první úpravu parku, 
50. let 20. stol. dokládají rozšíření parku na jižní straně zámku. 

Snímky dokládají složitější kompoziční členění a rozložení travnatých ploch a skupin dřevin 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: jedli ojíněnou 
Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek Lawsonův 

´Glauca´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), 
Chamaecyparis nootkatensis ´Pendula´), smrk pichlavý (Picea pungens), 

, douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. 
), zerav západní (Thuja occidentalis ´Aureospica´), 

´Ellwangeriana´) a z listnáčů: javor jasanolistý (Acer 
notatum´), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), javor klen (Acer 

´Leopoldi´), javor tatarský (Acer tataricum), jírovec pleťový (Aesculus x 
Aesculus hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra), jírovec 

), břízu papírovitou (Betula papyrifera), zimostráz 
´Aureo-variegata´), zimostráz vždyzelený (Buxus 

´Suffruticosa´), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), habr obecný 
Corylus colurna), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 

Fraxinus excelsior ´Pendula´), štědřenec odvislý (Laburnum 
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anagyroides), šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana), jabloň nízkou (Malus pumila 
´Niedzwetzkyana´), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), tavolu kalinolistou 
(Physocarpus opulifolius), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), platan západní (Platanus 
occidentalis), dub uherský (Quercus frainetto), dub bahenní (Quercus palustris), dub zimní 
(Quercus petraea ´Cochleata´), dub letní (Quercus robur ´Concordia´), dub letní (Quercus 
robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), škumpu orobincovou (Rhus typhina), 
trnovník akát (Robinia pseudoacacia ´Coluteoides´), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), 
vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), jerlín japonský (Sophora japonica), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa).  

Současný stav. V současné době je areál parku za běžných okolností nepřístupný z důvodu 
klidového režimu a anonymity klientů. Bývalý areál parku nepatří již pouze léčebně a je 
usilováno o vykoupení zbývajících pozemků, které k němu náleží. Po kompoziční stránce si 
zachoval svůj charakter a byla zachována řada hodnotných kosterních dřevin v parku. 
Částečnou změnu od 50. let 20. stol. prodělalo rozdělení pozemků a vedení cest. Nádvoří je 
udržováno stále ve stylu pravidelné kompozice s parterovým trávníkem, s výsadbou cypřišů 
a zeravů. V uplynulých letech byly v zelinářské části zahrady zřízeny skleníky a v návaznosti 
na ně bylo sportovní hřiště. Severovýchodní část areálu byla v době průzkumu 
v rekonstrukci a areál nebylo možné navštívit celý. Údržba parku je prováděna v maximální 
možné míře v rámci finančních možností léčebny. Park získal přírodně krajinářský charakter. 
Zdravotní stav dřevin je v současné době vyhovující, ale v budoucnu bude nutné provést u 
některých jedinců sanační řez. Památný dub, roste v zámeckém parku u křížku vpravo, u 
silnice Stebno-Petrohrad. Hiekeho seznam z roku 1984 by bylo možné doplnit o výčet 
některých běžných lesních druhů. 
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Pětipsy (Fünfhunden-Schloss)  

Poloha. Pětipsy se nachází 8 km 
jihovýchodně od Kadaně. 

Zámek, majitelé. První zmínka o 
obci pochází z roku 1226, kdy 
náležela k premonstrátskému 
klášteru v Doksanech. Po sto letech 
se Pětipsy staly korunním 
majetkem. Jan Lucemburský je 
roku 1332 zastavil Bedřichu 
(Fryckovi) z Egerberku, který zde 
v močálech postavil vodní tvrz. Byla 
třípatrová na čtvercovém základě o síle zdiva 180 cm s dodnes zachovanými střílnami a ze 
západní strany obklopená hliněným valem. Bedřichovi potomci Pětipeští z Chyš a Egerberku 
drželi statky až do roku 1500. Poté bratři Jan, Zbyněk, Václav a Jindřich Pětipeští prodali 
obec Jiřímu a Felixovi Oplům z Fictumu s podmínkou v dalších letech prvního předkupního 
práva. Roku 1504 koupili Pětipsy zpět a hned je prodali Václavu Hasištejnskému z Lobkovic. 
V roce 1518 je zdědil Václavův bratr Zikmund Hasištejnský z Lobkovic, roku 1519 je prodal 
Oplovi z Fictumu pánu Vintířova a Radonic. Opl z Fictumu byl téhož roku obviněn 
z penězokazecké činnosti35. Před trestem uprchl a v zápětí na to mu byly zabaveny veškeré 
majetky. Jeho majetek byl dán do zástavy Šlikům a roku 1547 prodán Albrechtu Šlikovi 
z Holejče. Poté jej získala Eliška Berková a roku 1559 je prodala Jeronýmu Hrobčickému 
z Hrobčic. V roce 1560 tvrz Hrobčičtí přestavěli a rozšířili o nová křídla. Vznikl renesanční 
zámek s dispozicí ve tvaru písmene U. Zbytky staré tvrze zůstaly patrné jen v severním 
průčelí zámku. Byl zdokonalen také rozvod vody, protože zámek (někdejší tvrz) byl 
zásobován vodou z rybníka (západně od zámku). Za účast ve stavovském povstání v letech 
1618–1620 byly Oldřichu Hrobčickému v roce 1623 majetky zabaveny (Pětipsy, Vroutek). 
Roku 1630 je česká komora prodala hofmistru krále Ferdinanda III. hraběti Kryštofu Šimonu 
z Thunu. Thunové provedli několik zásadních úprav v roce 1660, poté v 18. stol. na 
klasicistní zámek, dále ve 20., 30. a 70. letech 19. stol. V držení klášterecké větve Thunů byl 
zámek až do roku 1945. Za druhé světové války byl na zámku zřízen zajatecký tábor. Po roce 
1945 koupila statek se zámkem rodina Hodků, ale v roce 1948 byl zámek znárodněn. V 
prostorách zámku byly zřízeny byty, ale jejich údržbě se nevěnovala žádná pozornost. 
Zámek postupně zchátral a musel být opuštěn z důvodů havarijního stavu. Státní statek 
požádal v roce 1970 o demolici celého objektu. Zůstaly zde jen holé základní zdi (Valeš 
2002). 

Park, zahrada. Thunové nechali v roce 1660 opravit celý objekt, dosavadní užitková zahrada 
se změnila v park a upravovali předzámčí a okolí zámku (Valeš 2002). Charakter zahrady je 
zaznamenán ve stabilním katastru z roku 1843. U východního a severního průčelí zámku 
byla vytvořena barokní zahrada. V severní části byl vytvořen nízký pravidelný parter 
s vodním bazénem a ve východní části byla zahrada rozdělena do čtvercových bosketů. 

                                                                 
35

 Penězokazec – člověk, který šidil při odlévání mincí poměr zlata a stříbra v mincích a nahrazoval 
je železem, nebo mince piloval. Poté se obohacoval prodejem stříbra a zlata. Takové mince pak byly 
falešné a neplatné. 

 
Obr. 196 Jihovýchodní průčelí zámku (© anon Zaniklé 
obce 2013) 
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Severní část pak navazovala na později vytvořený malý 
k zámku přiléhala volněji řešená zahrada také s
příjezdová cesta, která byla lemována alejí (ČÚKZ
stol. již barokní část zahrady neexistuje a zůstal pouze volně řešený parter (MO ČR 2009).

Obr. 197 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 198 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) uvádí z
occidentalis) a z listnáčů: topol černý (Populus nigra
(Symphoricarpos albus var. laevigatus). 

Současný stav. V současnosti je stavba skutečně vhodná už pouze k
se nalézají jen náletové dřeviny břízy, jasany, topoly, vrby, bez, hloh apod. Nebyl nalezen ani 
zerav, který uvádí Hieke (1984b). Zahradu a zámek je možné považovat za zaniklé.

  

Severní část pak navazovala na později vytvořený malý volně řešený parčík. Ze západní části 
zámku přiléhala volněji řešená zahrada také s vodní nádrží. V západní části vedla k zámku 

příjezdová cesta, která byla lemována alejí (ČÚKZ 2013). Na leteckém snímku z 50. let 20. 
stol. již barokní část zahrady neexistuje a zůstal pouze volně řešený parter (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: zerav západní (Thuja 
Populus nigra), vrbu bílou (Salix alba) a pámelník bílý 

asnosti je stavba skutečně vhodná už pouze k demolici. V jejím okolí 
se nalézají jen náletové dřeviny břízy, jasany, topoly, vrby, bez, hloh apod. Nebyl nalezen ani 
zerav, který uvádí Hieke (1984b). Zahradu a zámek je možné považovat za zaniklé. 
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Ploskovice (Ploschkowitz) 

Poloha. Ploskovice se nachází 
5,5 km severovýchodně od 
okresního města Litoměřice. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
Ploskovicích pochází z let 1174–
1188. Tehdy zámožný vladyka 
Hroznata daroval toto panství 
rytířskému řádu johanitů. Část 
panství patřila v té době kapitule 
v Litoměřicích. V roce 1298 se 
objevuje první zpráva o johanistické 
komendě. Později šlo o gotickou tvrz 
a zámek. Pravděpodobně se jedná 
dnes o západní boční pavilón 
zámku. Komenda stávala v pozdější 
barokní zahradě. Další zpráva je 
datována k roku 1421, kdy 
v komendě sídlil rytíř Ješek, 
příznivec Žižky. Roku 1436 zastavil 
císař Zikmund Ploskovice bývalému 
husitskému hejtmanu Jakoubkovi 
z Vřesovic. Johanitům ponechal 
císař pouze právo výkupu ze 
zástavy. Jakoubek postoupil 
Ploskovice Rydkéřovi z Polanska 
výměnou za hrad Kyšperk na 
Teplicku. V roce 1456 johanité 
Ploskovice vyplatili. Po té se zde 
rychle střídali zastavitelé. Roku 1496 
byl jedním ze zastavitelů Adam 
Ploskovský z Drahonic, za něhož 
vypukly na panství nepokoje 
poddaných. Spolu s hrstkou 
služebníků tvrz neubránil a sám byl 
při útoku zraněn a byl donucen 
propustit své poddané ze služeb. 
Vzbouřenci si museli najít nového 
pána a tak oslovili Dalibora 
z Kozojed, který jejich nabídku přijal 
a stal se novým komturem. 
Vrchnost chtěla poddané stíhat a jednání Dalibora bylo považováno za pych. V roce 1497 
Dalibor musel vyhlásit brannou pohotovost Litoměřicka. Jednotky poslané do Litoměřic 
dobyly Ploskovice. Jak bylo naloženo s poddanými, není známo, ale Dalibor z Kozojed byl 
zajat, uvězněn a 13. března 1498 odsouzen ke stětí mečem. (Dodnes je známý proces 
„Daliborův nález“). Toto povstání se stalo obsahem mnohá básní a odtud pramení také 

 
Obr. 199 Jižní průčelí zámku (Hrnčíř 2013) 
 

 
Obr. 200 Pohled do parku od jižního průčelí zámku 
(Hrnčíř 2013) 
 

 
Obr. 201 Pohled do parku od severního průčelí zámku 
(Hrnčíř 2013) 
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pověst o Daliborovi. Zástavy se opět ujal Adam z Drahonic. Tvrz byla značně poškozena a 
Adam v roce 1508 postoupil zástavu Zdenku Lvu z Rožmitálu. Poté se zastavitelé opět často 
střídali. Patrně v letech 1545–1575 zde vznikl renesanční zámek v době držení Jan Habarta 
z Vřesovic. Habart brojil proti císaři a zúčastnil se stavovského povstání. V roce 1623 
předstíral přestup ke katolicismu, aby uchránil majetek. Ale roku 1624 odcestoval do Saska. 
Za zvláštní služby císaři měl neomezený pohyb a tak emigroval. Za jeho nepřítomnosti 
ploskovickým nastaly zlé časy. Byli pražskými jednotkami mušketýrů násilím nuceni ke 
konvertu na katolictví, kdo odmítal, toho odváděli v poutech do Prahy. Jan Habart se v roce 
1631 se připojil k saskému vojsku a vtrhl s ním do Čech. Nakrátko se ujal opět Ploskovic, ale 
po půl roce musel znovu odejít do exilu. Roku 1634 mu byl majetek zkonfiskován a předán 
Albrechtu z Valdštejna, který byl téhož roku v Chebu zavražděn. Poté se majitelé Ploskovic 
opět často střídali a Ploskovice byly často pleněny. Až Ploskovice koupil roku 1663 vévoda 
Julius Jindřich Sasko-Lauenburský. Vévoda do Ploskovic jmenoval hejtmana Matesa 
Rosslawa v roce 1673. V té době měl zámek již barokní podobu. Postrádal však souměrnost 
a úhlednost. Nový hejtman prováděl finanční podvody a byl krutý vůči poddaným, což 
vyústilo roku 1680 k dalšímu povstání. Povstání bylo dohnáno až delegací k císaři. Ovšem 
skončilo zatčením devíti poddaných a čtyři z nich byly popraveni. Nový robotní patent 
zhoršil práva poddaných na statku a jejich útisk ze strany hejtmana se zvýšil. Na základě 
neustálých stížností vévoda prošetřil hejtmanovo hospodaření. Ten byl však včas varován a 
uprchl do azylu dominikánského kláštera v Litoměřicích. Bylo zjištěno že Rosslaw 
zpronevěřil 70 000 zlatých a byl mu zabaven veškerý majetek. Krátce po této události 
v klášteře zemřel. Na statek pak nastoupil vévodův syn Julius František, po jeho smrti v roce 
1689 dostala Ploskovice jeho dcera Anna Marie Františka. Za jejího působení byl vybudován 
v Ploskovicích přepychový zámek. Stavba údajně stála přes milion zlatých. Doklad o ceně 
však prý Anna Marie spálila, dochovaly se pouze doklady o dokončení stavby v roce 1725. 
Toskánská vévodkyně zemřela roku 1741. Následovalo několik dědiců ze strany sasko-
lautenburského rodu. V roce 1770 však vymřeli bez dalších následovníků a panství získal rod 
Wittelsbachů. Za svou základnu si zvolili Zákupy a Ploskovice sloužily pro správu jejich 
majetku. V roce 1777 následoval rod Zwebrückenský z větve Wittelsbachů. Po 
napoleonských válkách získal do držení v roce 1814 zámek vévoda toskánský arcikníže 
Ferdinand z vedlejší větve Habsburků. Ferdinand nechal přestavět starý zchátralý zámek v 
roce 1816. K posledním změnám došlo v Ploskovicích roku 1849 za císaře a českého krále 
Ferdinada V., kdy se Ploskovice a Zákupy měly stát jeho letní rezidencí. Původní zámek byl 
zvýšen o jedno patro, čtvercový pavilón byl zastřešen a zámek velkolepě dozdoben. Na 
výzdově se podíleli malíř Josef Navrátil, sochař Václav Levý. Ferdinad se nakonec 
v Ploskovicích usadil a po jeho smrti v roce 1878 převzal panství František Josef I. Po roce 
1918 zámek sloužil jako letní sídlo československého Ministerstva zahraničních věcí. V době 
druhé světové války sem byla umístěna škola pro mladé nacisty, tzv. Napola. Od roku 1952 
je zámek ve správě státu a od konce šedesátých let přístupný veřejnosti (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. První zmínka o zahradě pochází už z konce 15. stol. Ještě v době gotické tvrze 
byly založeny dvě zelinářské zahrady a tři štěpnice. V roce 1663 koupil panství sasko-
Iauenburský vévoda Jindřich Julius. Ten začal s úpravami nejprve užitkové zahrady. Zpráva z 
roku 1673 se již zmiňuje o sádkovém rybníku v zahradě, napájeném Lučním potokem (Hušek 
1983). Nová úprava jej částečně využila v zadní části parku. Byla zde mimo jiné vybudována 
zavlažovací štola, kterou napájel Luční potok. Důmyslně řešený zámecký park o rozloze 8 ha 
vznikl při velkolepé přestavbě a rozšíření zámku v roce 1725 (Anděl et al. 1984). Vznik 
barokní zahrady souvisí s výstavbou nového zámku, jenž dala postavit dcera vévody Anna 
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Marie Františka, žijící po nevydařeném manželství s velkovévodou toskánským Gastonem III. 
v Čechách. Ploskovický zámek představuje letní vilu pozdně barokního typu. Projevují se zde 
italské vzory i francouzský vliv. Italskými prvky jsou čtvercový půdorys zámku umístěného 
uprostřed zahradního prostoru, terasové stupně dělící příčně terén, grotty zapuštěné do 
základů zámku a původně otevřený vestibul. Z francouzských zahrad se uplatňuje přísná 
osovost dispozice, typicky středoevropské prvky jako obdélný tvar a sklon zahradního 
pozemku, arkádové galerie a uzavřenost dispozice (Hušek 1983). Nový zámek byl postaven 
na terase, která byla použita pro umístění pěti grott, nacházejí se zde vinné sklepy a 
otevřené arkádové schodiště. To vše umožnilo spojení se starým zámkem. Na honosné 
přestavbě se podíleli přední umělci té doby. Fresky tvořil V. V. Reiner, štuková výzdoba 
pochází od Tomasso Soldatiho, stavitelem byl Octavio Broggio. Broggio byl také tvůrcem 
návrhu barokní úpravy zahrad (Anděl et al. 1984).  

Jeho osové řešení směřuje od vstupního pavilonu přes zámecký vestibul, zadní park 
s rybníčkem, a topolovou alejí až k mariánskému sousoší a k současnému vlakového nádraží. 
Celková kompozice parku byla zachována i v průběhu dob, kdy park procházel řadou změn. 
Jeho nynější podoba pochází z let 1850–1853. Jednotlivé prvky, reprezentované základními 
motivy barokní středoevropské zahradní architektury jsou: přísná symetrie, obdélníkové 
tvary, stupňovitost pozemku, efekt světla a stínu, pronikání slunečních paprsků a 
uzavřenost dispozice bez přímo otevřeného nádvoří. Díky dispozici terénu byly vytvořeny 
čtyři terasové stupně. Hlavní a zároveň nejvyšší terasu tvořil druhý stupeň. Jde o zděnou 
stavbu, kde jsou umístěny v přízemí zmíněné grotty a vinné sklepy v částech pod arkádou 
(Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Do hlavní grotty se vchází přímo ze 
zahrady. Je zdobena fontánou s dvěma figurami Herkula, lasturovými fontánami, figurkami 
faunů a mořských oblud. Malby ve štuku zobrazují romantické krajiny se zříceninami 
antických paláců a chrámů. Fontány v grottách a bazény v horní i dolní zahradě byly součástí 
důmyslného vodního systému (Hušek 1983). Zámek rozděluje zahradu na horní a dolní. V 
obou částech jsou umístěné v hlavní ose dvě elipsovité kašny s figurálními motivy. Hlavní 
zámecká osa s výchozím bodem ve vyhlídkovém pavilónu směřuje topolovou alejí ven ze 
zahrady až na obzor, kde končila barokním sousoším. Na ní navazují dvě příčné osy. První 
prochází vestibulem zámku, pokračuje východní arkádou a směřuje dál východně, původně 
štěpnicí. Druhá osa začíná na konci čtvrté terasy a končí v přírodní části parku. Je lemována 
lipovou alejí. V roce 1816 byla zahrada romantickými úpravami přeměněna, ale zachovala si 
svoji osovost a symetrii. V letech 1851–1853 byla provedena přestavba zámku pro nového 
majitele Ferdinanda V. První terasa byla posunuta k severu a byla zbourána východní zeď 
oddělující zahradu od štěpnice. Místo štěpnice byl založen přírodní park. Na konci východní 
arkády byl pro císařův doprovod postaven pavilón. Dnes slouží jako škola. Zámek byl zvýšen 
o jedno patro. Přestavbu navrhl architekt J. Bělský a podle jeho koncepce realizoval 
zahradní úpravy dvorní zahradník Fr. Fritsch. Poslední větší úpravy zámeckého parku byly 
provedeny v roce 1978. Nejprve bylo třeba obnovit vodní systém. V 80. letech 20. stol. 
probíhaly práce na obnově porostů a na úpravě ploch, pod vedením střediska nár. podniku 
Sempra Litoměřice (Hušek 1983). V zahradách jsou rozmístěné sochařské prvky, zejména 
mramorové fontánky v terase pod zámkem, vázy a kuželník u západní ohradní zdi parku 
(Hieke 1984a). 
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Obr. 202 Výřez ze stabilního katastru; stav k 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 203 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. 
z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies concolor), cypřišek hrachonosný (
´Plumosa Aurea´), jinan dvoulaločný (Gingko biloba

východní (Picea orientalis), smrk pichlavý (

(Pinus nigra ssp. nigra), borovici těžkou (
strobus), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii
baccata), zerav západní (Thuja occidentalis
´Ellwangeriana Rheingold´), zerav západní (
zerav východní (Thuja orientalis) a z listnáčů
dlanitolistý (Acer palmatum), javor mléč (
(Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
(Aesculus octandra), pajasan žláznatý (Ailanthus altissima
sempervirens var. arborescens), čimišník stromovitý (
jedlý (Castanea sativa), kdoulovec lahvicovitý (
Jackmanův (Clematis x jackmanii), kdouloň obecnou (
sylvatica ´Asplenifolia´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior
(Fraxinus pennsylvanica), dřezovec trojtrnný (
stromečkovitou (Hydrangea arborescens), štědřenec odvislý (
zimolez tatarský (Lonicera tatarica), mahónii cesmínolistou (
purpurovou (Malus x atrosanguinea), jabloň drobnoplodou (
dřevitou (Paeonia suffruticosa), loubinec trojlaločný (
plstnatou (Paulownia tomentosa), pustoryl věncový (
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 Hušek (1983) a Hieke (1984b) zde uvádějí 
), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 

Gingko biloba), modřín opadavý (Larix decidua), smrk 

, smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici černou 

), borovici těžkou (Pinus ponderosa), borovici vejmutovku (Pinus 
Pseudotsuga menziesii var. glauca), tis červený (Taxus 

Thuja occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis 
´Ellwangeriana Rheingold´), zerav západní (Thuja occidentalis ´Pyramidalis Compacta´), 

listnáčů: javor jasanolistý (Acer negundo), javor 
), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), jírovec pleťový 

Aesculus hippocastanum ´Laciniata´), jírovec žlutý 
Ailanthus altissima), zimostráz vždyzelený (Buxus 

), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), kaštanovník 
), kdoulovec lahvicovitý (Chaenomeles speciosa), plamének 

), kdouloň obecnou (Cydonis oblonga), buk lesní (Fagus 
Fraxinus excelsior ´Pendula´), jasan pensylvánský 

), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), hortenzii 
), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), 

), mahónii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), jabloň 
), jabloň drobnoplodou (Malus baccata), pivoňku 

), loubinec trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata), paulovnii 
), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), platan 
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javorolistý (Platanus x acerifolia), platan západní (Platanus occidentalis), topol bílý (Populus 
alba ´Nivea´), topol černý (Populus nigra ´Italica´), slivoň třešňovou (Prunus cerasifera 
´Atropurpurea´), mandloň trojlaločnou (Prunus triloba), dub košíčkatý (Quercus prinus), 
pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), růžovec zákulovitý (Rhodotypos scandens), 
škumpu orobincovou (Rhus typhina), trnovník akát (Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), 
růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), jerlín japonský (Sophora 
japonica), tavolník nízký (Spiraea x bumalda), tavolník japonský (Spiraea japonica 
´Macrophylla´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), klokoč zpeřený (Staphylea 
pinnata), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík čínský (Syringa x 
chinensis), lípu řapíkatou (Tilia petiolaris), jilm horský (Ulmus glabra ´Exoniensis´) a kalinu 
obecnou (Viburnum opulus ´Roseum´).  

Současný stav. Po předešlém popisu není potřeba dodávat téměř nic. Od roku 1984 park 
svoji podobu nezměnil. Je vskutku velkolepou ukázkou barokního francouzského a italského 
stylu, zachoval si jednotlivé zahradní doplňky a sochařskou výzdobu. Bohužel stejně jako na 
ostatní parkové úpravy i sem dolehl nedostatek financí na jeho údržbu. Údržba i zde je 
prováděna v rámci nejnutnějších úkonů a je zde málo zaměstnanců pro její preciznější 
provedení a přístup. Některé z dřevin už v současné době potřebují sanační řez a tisové 
stěny bosketů potřebují zmladit. Částečnou rekonstrukci by vyžadoval také bazén v dolním 
parku. Ve volnějších partiích dochází k zarůstání porostů nálety. Výčet druhové skladby od 
Hiekeho (1984b) lze doplnit o některé běžnější listnaté dřeviny jako jsou javor babyka (Acer 
campestre), bříza pýřitá (Betula pubescens), bříza bělokorá (Betula pendula), líska obecná 
(Corylus avellana), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus 
oxyacantha), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), 
topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula), dub zimní (Quercus petraea), jilm 
habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra) a kalina tušalaj (Viburnum 
lantana).  
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Poláky (Pohlig) 

Poloha. Leží 8 km jihovýchodně od 
Kadaně v okrese Chomutov. 

Zámek, majitelé. Prvně je obec 
zmíněna v roce 1318, kdy statky držel 
rod Vlků z Poláků. V 15. stol. byly 
rozděleny na dva statky bratrů Víta 
a Bavora z Poláků. Kolem roku 1620 
koupili obec Maštovští z Kolovrat. 
Zdejší tvrz je připomínána roku 1546, 
Beneš Kolowrat prodal Poláky 
s dvorem Janu Žďárskému ze Žďáru. 
Tvrz tedy patrně postavili Kolowraté. 
Poté se majitelé často střídali. Rok 
1552 Felix Hasištejnský z Lobkovic, po 
něm jeho sestra, v roce 1557 Václav 
Lobkovic na Duchcově, roku 1560 
Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic 
na Líčkově, dále roku 1572 jeho 
manželka Anna z Fictunu a Egerberku a 
její syn od roku 1589 Jan starší 
z Lobkovic na Točníku a pak jeho Bratr 
Ladislav. Ten emigroval z Čech a roku 1595 byl zbaven majetku, když jeho choť Magdaléna 
rozená ze Salmu prokázala, že značná část manželova majetku je z jejího věna. V roce 1596 
od ní koupil panství Linhart Štampach ze Štampachu, pán na Ahníkově. Dalším majitelem byl 
Kryštof Šimon z Thunu. Následovalo opět mnoho majitelů. Tvrz byla za třicetileté války 
pobořena a zůstala v troskách až do konce 18. stol., kdy ji hrabata z Pergenu v letech 1745–
1815 nechali zbořit od základů a postavit neorenesanční zámek pod vedením stavitele V. 
Rodta ze Žatce. Po jeho dostavbě zámek koupili Windischgrätzové a v roce 1868 
Dolnobeřkovičtí Lobkovicové (Anděl et al. 1984). Roku 1924 koupili Poláky Josef a Marie 
Hradčovští a o čtyři roky později nechali stavitelem Antonínem Rimplem z Libědic provést 
novobarokní přestavbu zámku. Po roce 1948 sloužil zámek jako sídlo státního statku, po 
roce 1990 je prázdný. Zámek rychle chátrá a je nepřístupný (Hrady 2013). 

Park, zahrada. Hieke (1984a) uvádí, že za zámečkem byla vytvořená parková zahrada, 
původně určená k hospodářským účelům. Pro lepší objasnění celé podoby zahrady je lépe 
nahlédnout do stabilního katastru z roku 1843. Zámecký komplex má podobu obdélníku, na 
který ze severní strany navazuje zahrada. Na západní a východní hranici areálu prochází dvě 
cesty směřující do volné krajiny. Na zámek navazují hospodářské budovy a vytváří uzavřený 
dvůr do obdélníku. Vstupní prostor má formu malého nádvoří. Hlavní zahrada navazuje na 
zámek z východní strany. Zahradou protéká potok a podél něj jsou porosty stromů 
v nepravidelném uspořádání. Zbývající část tvoří užitkový charakter. Přes hlavní cestu mimo 
zámecký komplex, který je ohrazený zdí, dále navazuje ovocný sad. Před zámkem místo 
čestného dvora je malá náves s malým nízkým parterem (ČÚZK 2013). Na snímcích z 50. let 
20. stol. je na východní straně patrná volně řešená zahrada a zbývající část tvoří ovocný sad 
(MO ČR 2013). 

 
Obr. 204 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 205 Vnitřní dvůr (Roubíková 2013) 
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Obr. 206 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 207 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí pouze tyto listnáč
(Acer campestre), javor jasanolistý (Acer negundo
platanoides ´Schwedleri´), jírovec maďal (
(Akebia quinata), muchovník oválný (Amelanchier ovalis
arborescens), svídu krvavou (Cornus sanguinea
Plena´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides
coronarius), rdesno baldšuánské (Polygonum baldschuanicum
´Nivea´), topol černý (Populus nigra), trnovník akát (
vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), tavolník van Houtteův (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu zelenou
platyphyllos ´Laciniata´). 

  Současný stav. Zámeček a zahrada jsou v
v havarijním stavu. Hospodářské budovy jsou využívány pro účely zemědělského družstva. 
Není zřejmé, zda je také využívána hlavní budova zámku. Celý areál je obklopený zděnou 
hradbou. Do zámku vede přímý vchod z malé návsi, na které se nachází mariánský sloup a 
malá opravená kaplička, u níž se nachází menší, nově upravená sadová úprava, patrně 
dřívější malý parter s nízkými okrasnými keři. Vstup do areálu v
železnou zdobnou bránou. Dnes uzavírají hospodářský areál ocelová vrata. V
dvoře se nachází zadní vstup do zámku. Před samotným zámkem leží menší předzahrádka, 
v níž rostou přestárlé ovocné stromy a pod nimi vysoké plevelné rostliny. Do východní části 
je možné nahlédnout ze silnice, která vede mezi zahradou a ovocným sadem. Zahrada je 
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Hieke (1984b) uvádí pouze tyto listnáče: javor babyku 
Acer negundo ´Argenteo-limbatum´), javor mléč (Acer 

´Schwedleri´), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), akébii pětičetnou 
Amelanchier ovalis), čimišník stromovitý (Caragana 

Cornus sanguinea), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra 
Laburnum anagyroides), pustoryl věncový (Philadelphus 

Polygonum baldschuanicum), topol bílý (Populus alba 
), trnovník akát (Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), 

´Tristis´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník bílý 
), lípu zelenou (Tilia x euchlora) a lípu velkolistou (Tilia 

sou v současné době nepřístupné a celý komplex je 
havarijním stavu. Hospodářské budovy jsou využívány pro účely zemědělského družstva. 

é, zda je také využívána hlavní budova zámku. Celý areál je obklopený zděnou 
malé návsi, na které se nachází mariánský sloup a 

malá opravená kaplička, u níž se nachází menší, nově upravená sadová úprava, patrně 
nízkými okrasnými keři. Vstup do areálu v minulosti vedl hlavní 
ou. Dnes uzavírají hospodářský areál ocelová vrata. V hospodářském 

dvoře se nachází zadní vstup do zámku. Před samotným zámkem leží menší předzahrádka, 
níž rostou přestárlé ovocné stromy a pod nimi vysoké plevelné rostliny. Do východní části 

lédnout ze silnice, která vede mezi zahradou a ovocným sadem. Zahrada je 
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řádově 5 m posazená níž než silnice, která okolo ní vede. Ze silnice je možné vidět, že ze 
severního průčelí zámku do zahrady vedlo dvouramenné balustrádové schodiště. Zahrada je 
silně zarostlá nálety. Není ani patrné, že zde protéká potok. Z druhů byly zaznamenány 
pouze dospělé stromy rodu javor, jasan a lípa, v náletech pak převaha bezu černého 
(Sambucus nigra) a hlohu obecného (Crataegus leavigata). Bližší průzkum druhového 
složení nebyl možný. 
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Postoloprty (Postelberg) 

Poloha. Na řece Ohři, 7 km na západ od okresního města Louny.

Zámek, majitelé. Ves Postoloprty byla založena mužským benediktinským klášterem Porta 

Apostolorum a je poprvé doložena roku 1125. V
dostaly Postoloprty do držení města Louny. Když v
majetku a Lounští nedokázali předložit řádné listiny o vlastnictví, král postou
Bočkovi z Kunštátu. Jeho potomci Postoloprty prodali roku 1480 Jindřichu, Benešovi a 
Ludvíku z Veitmile. Ti městečko zvelebili, založili vinice, chmelnice, ornou půdu a velké 
rybníky. Celý majetek připadl v roce 1514 Štěpánu z
zemských hodností v boji proti Turkům a v tažení za krále Ferdinanda I. Po jeho smrti v
1539 si jeho majetek rozdělili synové Jan a Kříž. Tehdy je také prvně v
zmíněna tvrz. Po smrti Jana Vavřince z Veitmile roku 158
jeho manželka Eliška ze Žerotína. Její dcera Veronika roku 1600 prodala panství Štěpánu 
Jiřímu ze Šternberka na Voticích. Tvrz již nevyhovovala nárokům na bydlení a tak ji v
1611 Štěpán přestavěl na zámek. Roku 1619 zám
vojáci, kteří odtud drancovali okolí. V prosinci
vzbouřili sedláci a pobili na 350 vojáků. Zámek byl přitom vydrancován. Štěpán Jiří ze 
Šternberka se poté vrátil do Postoloprt, zemřel roku 1625. Pak se majitelé panství rychle 
střídali. Jedním ze špatných hospodářů byl Zikmund Norbert (
zadlužil celé panství. Panství opět obnovil Jiří Ludvík ze Sinzendorf
letech 1669–1682. Jeho syn Filip prodal roku 1692 panství knížeti Ferdinandovi ze 
Schwarzenberka, který jej v roce 1703 začlenil do nově zřízeného fideikomisu. V letech 
1706–1718 nechal razantně přestavět celý zámek. V letech 1756
četnými vpády vojsk za sedmileté války. Roku 1768 zámek vyhořel. Tyto události si vynutilo 
jeho opravu, spojenou s další zásadní přestavbou. Nechal ji provést Jan ze Schwarzenberka 
a protáhla se až do roku 1790. Důvodem zdržení byl v
bavorské (v letech 1778–1779). Další Schwarzenberk nechal zámek vybavit přepychovým 
nábytkem a Postoloprty byly vyhledávány k
dodnes svou podobu po opravách v klasicistním slohu. Schwarzenberkům náležel až do 
zestátnění v roce 1945. Pro zajímavost lze uvést, že v
Schwarzenberkové tuto oblast v období válek osidlovali židovským obyvatelstvem a tak 
zajišťovali prosperitu a chod celého panství (Anděl et al 1984). Zámek je dnes nepřístupný.

Park, zahrada. Podle stabilního katastru z roku 1843 musela být navazující úprava zámku 
vytvořena po klasicistních opravách zámku (po roce 1790). Tato část zahrady je řešena ve 
stylu přírodně krajinářských parků. Další dvě přilehlé části zahrady (východní a západn
pravidelné barokní řešení v podobě nízkých parterů (ČÚZK 2013). Po mapování stabilního 

Obr. 208 Vstupní prostor návsi před zámkem (Roubíková 2013)

Na řece Ohři, 7 km na západ od okresního města Louny. 

Ves Postoloprty byla založena mužským benediktinským klášterem Porta 

Apostolorum a je poprvé doložena roku 1125. V roce 1420 po dobytí kláštera husity se 
dostaly Postoloprty do držení města Louny. Když v roce 1454 Jiří z Poděbrad prováděl revizi 
majetku a Lounští nedokázali předložit řádné listiny o vlastnictví, král postoupil Postoloprty 

Kunštátu. Jeho potomci Postoloprty prodali roku 1480 Jindřichu, Benešovi a 
Ludvíku z Veitmile. Ti městečko zvelebili, založili vinice, chmelnice, ornou půdu a velké 

roce 1514 Štěpánu z Veitmile, který dosáhl vysokých 
tažení za krále Ferdinanda I. Po jeho smrti v roce 

1539 si jeho majetek rozdělili synové Jan a Kříž. Tehdy je také prvně v soupisu majetku 
zmíněna tvrz. Po smrti Jana Vavřince z Veitmile roku 1584 zdědila postoloprtské panství 
jeho manželka Eliška ze Žerotína. Její dcera Veronika roku 1600 prodala panství Štěpánu 
Jiřímu ze Šternberka na Voticích. Tvrz již nevyhovovala nárokům na bydlení a tak ji v roce 
1611 Štěpán přestavěl na zámek. Roku 1619 zámek a okolní vsi obsadil Mansfeld a jeho 

prosinci roku 1620 se proti nizozemské jednotce 
vzbouřili sedláci a pobili na 350 vojáků. Zámek byl přitom vydrancován. Štěpán Jiří ze 

zemřel roku 1625. Pak se majitelé panství rychle 
střídali. Jedním ze špatných hospodářů byl Zikmund Norbert (r. 1667). Vedl nákladný dvůr a 

ství opět obnovil Jiří Ludvík ze Sinzendorfu, který ho vlastnil v 
syn Filip prodal roku 1692 panství knížeti Ferdinandovi ze 

roce 1703 začlenil do nově zřízeného fideikomisu. V letech 
1718 nechal razantně přestavět celý zámek. V letech 1756–1763 panství trpělo 

leté války. Roku 1768 zámek vyhořel. Tyto události si vynutilo 
jeho opravu, spojenou s další zásadní přestavbou. Nechal ji provést Jan ze Schwarzenberka 

oku 1790. Důvodem zdržení byl vpád pruských vojsk za války o dědictví 
1779). Další Schwarzenberk nechal zámek vybavit přepychovým 

nábytkem a Postoloprty byly vyhledávány k loveckým radovánkám. Zámek si zachoval 
klasicistním slohu. Schwarzenberkům náležel až do 

45. Pro zajímavost lze uvést, že v průběhu svého dlouholetého působení 
Schwarzenberkové tuto oblast v období válek osidlovali židovským obyvatelstvem a tak 
zajišťovali prosperitu a chod celého panství (Anděl et al 1984). Zámek je dnes nepřístupný. 

roku 1843 musela být navazující úprava zámku 
vytvořena po klasicistních opravách zámku (po roce 1790). Tato část zahrady je řešena ve 

ch parků. Další dvě přilehlé části zahrady (východní a západní) mají 
podobě nízkých parterů (ČÚZK 2013). Po mapování stabilního 

 
Vstupní prostor návsi před zámkem (Roubíková 2013) 
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katastru došlo k úpravě pravidelných částí zahrady, jak to dokládají letecké snímky z
20. stol. (MO ČR 2009) a také popis Hiekeho (1984a). Zámek byl v
parkovou úpravou a nejcennější dřeviny se nacházely v

Obr. 209 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 210 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany
(Juniperus virginiana), smrk pichlavý (Picea pungens
nigra ssp. nigra) a listnáče: javor mléč (Acer platanoides
saccharinum ´Wieri´), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
altissima), břestovec západní (Celtis occidentalis
lesní (Fagus sylvatica ´Pendula´), jasan ztepilý (
věncový (Philadelphus coronarius), sakuru ozdobnou (
červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia pseudoacacia
(Sophora japonica), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
(Tilia americana).  

Současný stav. V současné době je park oplocený, ale v
přístupný. Má volný charakter vedení cest i výsadeb a to i mimo jiné v
se jedná o běžný městský park s přiměřenou údržbou spočívající v
jsou opomíjeny dřeviny, které by potřebovaly sanační řez. Druhová skladba odpovídá výše 
uvedenému seznamu Hiekeho (1984b). 

úpravě pravidelných částí zahrady, jak to dokládají letecké snímky z 50. let 
(MO ČR 2009) a také popis Hiekeho (1984a). Zámek byl v té době obklopen volnou 

parkovou úpravou a nejcennější dřeviny se nacházely v zadním traktu zahrad za zámkem. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí tyto jehličnany: jalovec virginský 
Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (Pinus 
Acer platanoides ´Schwedleri´), javor stříbrný (Acer 

Aesculus hippocastanum), pajasan žláznatý (Ailanthus 
Celtis occidentalis), křehovětvec žlutý (Cladrastis lutea), buk 

´Pendula´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), pustoryl 
), sakuru ozdobnou (Prunus serrulata ´Hisakura´), dub 

Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), jerlín japonský 
Symphoricarpos albus var. laevigatus) a lípu americkou 

V současné době je park oplocený, ale v určených hodinách veřejnosti volně 
přístupný. Má volný charakter vedení cest i výsadeb a to i mimo jiné v nádvoří zámku. Dnes 

přiměřenou údržbou spočívající v seči trávníků. Poněkud 
jsou opomíjeny dřeviny, které by potřebovaly sanační řez. Druhová skladba odpovídá výše 
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 Prunéřov (Brunnersdorf) 

Poloha. Leží 3 km severně od Kadaně. 

Zámek, majitelé. Byl založen roku 
1261 měšťanem královské Kadaně 
jménem Aruo v rámci osidlování 
českého území. Ve 14 stol. byla 
Kadaň příslušenstvím hradu Perštejn 
a to až do roku 1431. V roce 1445 byl 
prodán Hasištejnským z Lobkovic a 
během 16. stol. byla ves 
příslušenstvím novošumburského a 
klášterského panství. V roce 1590 se 
panství dělilo mezi bratry Kryštofa a 
Bohuslava Felixe z Fictumu. 
Kryštofovi připadl Klášterec a 1/3 
Nového Šumburku a Bohuslav zdědil 
Starý Prunéřov, statek Mory a dvůr 
Pigelhof. Prunéřov neměl panský 
dvůr a tak se Bohuslav usídlil na 
Pigelhofu, kde nechal v roce 1623 
postavit tvrz. Ještě v 90. letech 16. 
stol. se přesunul do Prunéřova a 
nechal zde postavit novou 
renesanční tvrz. Po bělohorské bitvě 
mu byl jakožto evangelíkovi zabrán 
majetek, který získal Jaroslav Bořita 
z Martinic. Jednalo se o statky 
Prunéřov a Mory. Martinic spojil 
Prunéřov se statkem Ahníkov, který 
koupil ve stejnou dobu. V roce 1630 
Bořita přestavěl tvrz v pozdně 
renesanční zámek. Roku 1773 však 
prunéřovská větev Martiniců vymřela 
Františkem Michalem po meči. Celý 
majetek připadl Františku Karlovi z 
ahníkovské větve, ale i ten zemřel 
bez mužského potomka. Panství roku 
1791 zdědila dcera Františka Michala 
Marie Anna z Althanu. Rod 
Wolkenstein-Trostburků získal 
panství v roce 1840. V roce 1880 zakoupil panství českokamenický průmyslník František 
Preidl a posléze Emanuel Karsch. Nedaleko zámku bylo postaveno nádraží a cukrovar. Preidl 
nákladně přestavoval zámek v pseudorenesančním slohu. V tom pokračoval také Emanuel 
Karsch, v letech 1912–1913 prováděl opravy, upravil fasády, odstranil barokní sloh a 
některé renesanční prvky. Jeho syn panství držel až do roku 1945. V roce 1982 byl zámek 

 
Obr. 211 Vstupní prostor zaniklého zámku v 80. letech 
20. stol. (Hyhlík in Anděl et al 1984) 
 

 
Obr. 212 Pohled na zbytek zámecké zahrady 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 213 Pohled na bývalý letohrádek v zámeckém 
parku (Roubíková 2013) 
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zbořen z důdovu postupující důlní činnosti (Anděl et al. 1984). K 1. lednu 1966 obec 
Prunéřov formálně zanikla a její katastr byl připojen ke Kadani.

Park, zahrada. Podle výřezu ze stabilního katastru z
existovala velmi pěkná a symetrická barokně klasicistní zahrada s
broderiemi, v severním traktu se dvěma rybníčky. V
jednodušší a užitného charakteru, ale s pravidelnými cestami, patrně kuchyňská zahrada. 
Zbývající část zahrady za hospodářskými budovami byla volně řešena. Také je na výřezu 
patrné, že za hospodářskými budovami stálo několik menších staveb (ČZÚK 2013). Ještě n
leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je patrný pravidelný part
prostoru před zámkem, ale zbývající pravidelné partie již zanikly. Hieke (1984a) píše, že 
dříve parkově upravené okolí zámečku bylo postupně likvidováno, včetně
budov. Už tehdy park ztratil svou ucelenou kompozici a zůstalo jen několik dřevin.

Obr. 214 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 215 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí ve zbytcích parku j
smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici vejmutovku (
východní (Thuja orientalis) a listnáče: javor klen (
lysý (Aesculus glabra), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
(Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), hloh břekolistý (
trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. inermis), lapinu jasanolistou (
letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (
´Tristis´) a pámelník bílý (Symphoricarpos albus

Současný stav. V současnosti z bývalého zámeckého areálu zůstala menší zanedbaná a 
hustě náletem zarostlá parková úprava, patrně s

důdovu postupující důlní činnosti (Anděl et al. 1984). K 1. lednu 1966 obec 
zanikla a její katastr byl připojen ke Kadani. 

Podle výřezu ze stabilního katastru z roku 1843 v severní a jižní přilehlé části 
existovala velmi pěkná a symetrická barokně klasicistní zahrada s partery a bohatými 

severním traktu se dvěma rybníčky. V jihovýchodní části ležela zahrada 
odušší a užitného charakteru, ale s pravidelnými cestami, patrně kuchyňská zahrada. 

Zbývající část zahrady za hospodářskými budovami byla volně řešena. Také je na výřezu 
patrné, že za hospodářskými budovami stálo několik menších staveb (ČZÚK 2013). Ještě na 

50. let 20. stol. je patrný pravidelný parter s vodním prvkem ve vstupní 
zámkem, ale zbývající pravidelné partie již zanikly. Hieke (1984a) píše, že 

dříve parkově upravené okolí zámečku bylo postupně likvidováno, včetně hospodářských 
budov. Už tehdy park ztratil svou ucelenou kompozici a zůstalo jen několik dřevin. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí ve zbytcích parku jehličnany: 
´Argentea´), borovici vejmutovku (Pinus strobus), zerav 

javor klen (Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´), jírovec 
Aesculus hippocastanum ´Laciniata´), hloh obecný 

´Rubra Plena´), hloh břekolistý (Crataegus pedicellata), dřezovec 
), lapinu jasanolistou (Pterocarys fraxinifolia), dub 

´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), vrbu bílou (Salix alba 
Symphoricarpos albus var. laevigatus).  

bývalého zámeckého areálu zůstala menší zanedbaná a 
ostlá parková úprava, patrně s dodatečně zbudovaným rybníčkem. V jeho 
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okolí najdeme olše, javory, lípy a bezy. Připomínkou zámecké zahrady je kamenná zeď a za 
ní vysázené lípy. Ze staveb, které zde stávaly, zůstala malá budova, připomínající zámeček. 
V okolí budovy stojí zachovalejší vrba bílá (Salix alba ´Tristis´) a několik jalovců a zeravů. 
Dnes zde sídlí stavební firma a podle sdělení jejích majitelů zde bývala hájovna či menší 
obytný domek.  
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 Roudnice nad Labem (Raudnitz) 

Poloha. Náměstí města se rozkládá na 
ostrohu vybíhajícím na levém břehu 
Labe a v jeho dolní části začíná zámecký 
areál.  

Zámek, majitelé. Město v minulosti 
bylo velmi významné. Procházela zde 
důležitá cesta, spojující Prahu s Horní 
Lužicí. První zmínky pochází z let 1184 a 
1194 o osadě Rúdnici a již na přelomu 
12. a 13. stol. získává status města. V té 
době zde působil Jindřich Břetislav, 
který byl synovcem krále Vladislava I. a 
byl biskupem pražským. Zasloužil se o 
rozšiřování zdejších statků a založil na 
tomto strategickém místě románský 
hrad. Pod hradem byl brod přes řeku 
Labe na cestě spojující Prahu s Horní 
Lužicí. V roce 1279 byly hrad i město 
zničeny braniborským pánem Pavlem 
Baruthem. Po čtyřech letech 
braniborského hospodaření se dostal ke 
správě Tobiáš z Bechyně a škody 
způsobené Branibory dlouho 
napravoval. Podařilo se mu město 
opevnit a obohatit o různé milodary. Za 
jeho nástupce Jana IV. z Dražic byly roku 
1333 položeny základy chrámu Pany 
Marie s augustiniánským klášterem, 
který navazuje bezprostředně na dnešní 
zámecký areál. V témže roce byla 
započata stavba kamenného mostu 
přes Labe. Byl to třetí kamenný most v 
Čechách do té doby. V jeho práci 
pokračoval Arnošt z Pardubic. Za něj již 
započala přestavba hradu. Na východní straně tehdy vznikl 64 m dlouhý hlavní palác. Po 
jeho smrti v roce 1364 nastupuje Jan Očko z
hradu. 3. března roku 1378 založil “na zeleném drnu“ Nové Město roudnické. Po jeho smrti 
byla Roudnice stavebně dokončena a svou rozlohou si vystačila do 19. 
arcibiskupové často střídali, v roce 1378 Olbram ze Škvorce,
Házmburku, roku 1410 Albík z Uničova a v roce
působil za bojů z husity a byl přinucen přijmout
zemřel, církev nenávratně Roudnici ztratila. Jan Smiřický se stal členem jedenáctičlenné 
rady zemského správce Jiřího z Poděbrad. Byl dokonce jeho přítelem a spolubojovníkem. 
Ovšem roku 1453 mezi nimi došlo k rozepři a Smiřický byl 
Zdeněk Konopišťský ze Šternberku, který se postupem času též dostal do sporu. V roce 1467 

Roudnice nad Labem (Raudnitz)  

započala přestavba hradu. Na východní straně tehdy vznikl 64 m dlouhý hlavní palác. Po 
jeho smrti v roce 1364 nastupuje Jan Očko z Vlašimi, který výrazně ovlivnil výstavbu města i 

1378 založil “na zeleném drnu“ Nové Město roudnické. Po jeho smrti 
byla Roudnice stavebně dokončena a svou rozlohou si vystačila do 19. stol. Poté se zde 

1378 Olbram ze Škvorce, roku 1403 Zbyněk Zajíc z 
Uničova a v roce 1421 Konrád z Vechty. Konrád z Vechty zde 

přijmout čtyři kapituly. Když v roce 1431 Konrád 
zemřel, církev nenávratně Roudnici ztratila. Jan Smiřický se stal členem jedenáctičlenné 
rady zemského správce Jiřího z Poděbrad. Byl dokonce jeho přítelem a spolubojovníkem. 
Ovšem roku 1453 mezi nimi došlo k rozepři a Smiřický byl odsouzen k smrti. Statků se ujal 
Zdeněk Konopišťský ze Šternberku, který se postupem času též dostal do sporu. V roce 1467 

 
Obr. 216 Pohled na zámek (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 217 Úpravy před zámkem (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 218 Vstupní prostor do zámecké zahrady 
(Roubíková 2013) 
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byla Roudnice dobyta královskými vojáky, panství bylo rozdrobeno a rozprodáno. Hrad byl 
držen nějaký čas královskou komorou. Purkrabí
z Biskupic a v roce 1468 Zikmund z Blatna. Po té se zde opět často střídaly jednotlivé rody 
roku 1497 Švihovští z Rýzmburka, roku 1513 Trčkové
roku 1575 se začaly provádět přestavby hradu na zámek. Zámečtí hejtmani se opět často 
střídali až do roku 1592, kdy zemřel Vilém z Rožmberka a jeho vdova se podruhé provdala 
za Vojtěcha Popela z Chlumecké větve Lobkoviců. Roku 1677 zde nastoupil kníže Václav 
Eusebius Lobkovic a v letech 1652 až 1684 začal budovat velkolepý zámek. Staviteli byli
v roce 1652 Pietro de Colombo, v roce 1653 Francesco Caratti, Carlo Orsolini a 
Antonio della Porta, který stavbu dokončil. Eusebius se dokončení nedočkal. Ranně barokní 
zámek byl trojkřídlý, ve tvaru do podkovy otevřené směrem od Labe k městu. Otevřená 
strana byla zastavěna spojovací budovou. Vnitřní prostor zámeckého nádvoří je obdélníkový 
o délce stran 58,5 x 54 m. Posledním majitelem, před znárodněním zámku v roce 1948, byl 
Ferdinand Zdeněk z Lobkovic. Zámek dlouhá léta sloužil Československé lidové armádě jako 
sídlo Vojenské konzervatoře Víta Nejedlého, sídlila zde i místní vojenská správa (Anděl et al. 
1984). Po roce 1989 rodina Lobkoviců zámek dostala v restituci zpět a ponechala je
v pronájmu vojenské hudební škole. Výtěžky z nájmu a vstupného byly investovány 
primárně do oprav areálu. Vojenská škola ale v roce 2008 zanikla. V roce 2009 podnikli 
Lobkovicové na vlastní náklady další opravy. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn od
(Město Roudnice nad Labem 2013).  

Park, zahrada. Původní návrh pochází od F. Carattiho, bohužel však nebyl uskutečněn 
(Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Podle stabilního katastru z roku 1843 byl 
zámek v těsné blízkosti obklopen volně řešenou zelení. Za klášterem se rozprostíraly velké 
pravidelně řešené barokní zahrady. Především jižní část sloužila k reprezentativním účelům. 
Byl zde nízký pravidelný parter navazující na boskety. Nejbližší zahrady v okolí kláštera 
sloužily jako užitné (ČÚZK 2013). Letecké snímky z 50. let 20. stol. poukazují na změny 
pravidelných zahrad, kdy došlo k přeměně na volnější styl (MO ČR 2009). Hieke (1984a) a 
Pacáková-Hošťálková et al. (2004) píší, že zámek byl obklopen ze všech stran volně řešeným 
parkem, který byl ve vzdálených partiích jen málo udržován. Podél zahradní terasy byl 
ukončen rondelem, úzký pás pravidelné zahrady byl umístěn východně od zámku. Další 
úpravy provedl C. Schneider v letech 1928–
jižní části byla vytvořena spojovací loubí, průhledy a intimní zákoutí. Novější výsadby Hieke 
nalezl před samotným zámkem, starší dřeviny se nacházely kolem bazénu a v dolní části 
zahrady. Zámecký areál se rozkládá na ploše necelých 8 hektarů. 

Obr. 219 Výřez skici stabilního katastru
(© Národní archiv 2013) 

a královskými vojáky, panství bylo rozdrobeno a rozprodáno. Hrad byl 
držen nějaký čas královskou komorou. Purkrabím hradu se stal roku roku 1422 Haugwitzové 

1468 Zikmund z Blatna. Po té se zde opět často střídaly jednotlivé rody - 
1513 Trčkové. Až za působení Viléma z Rožmberka 

tavby hradu na zámek. Zámečtí hejtmani se opět často 
střídali až do roku 1592, kdy zemřel Vilém z Rožmberka a jeho vdova se podruhé provdala 
za Vojtěcha Popela z Chlumecké větve Lobkoviců. Roku 1677 zde nastoupil kníže Václav 

652 až 1684 začal budovat velkolepý zámek. Staviteli byli: 
1653 Francesco Caratti, Carlo Orsolini a v roce 1668 

Antonio della Porta, který stavbu dokončil. Eusebius se dokončení nedočkal. Ranně barokní 
ídlý, ve tvaru do podkovy otevřené směrem od Labe k městu. Otevřená 

strana byla zastavěna spojovací budovou. Vnitřní prostor zámeckého nádvoří je obdélníkový 
o délce stran 58,5 x 54 m. Posledním majitelem, před znárodněním zámku v roce 1948, byl 

Zdeněk z Lobkovic. Zámek dlouhá léta sloužil Československé lidové armádě jako 
sídlo Vojenské konzervatoře Víta Nejedlého, sídlila zde i místní vojenská správa (Anděl et al. 
1984). Po roce 1989 rodina Lobkoviců zámek dostala v restituci zpět a ponechala jej nadále 
v pronájmu vojenské hudební škole. Výtěžky z nájmu a vstupného byly investovány 
primárně do oprav areálu. Vojenská škola ale v roce 2008 zanikla. V roce 2009 podnikli 
Lobkovicové na vlastní náklady další opravy. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn od roku 2012 

Původní návrh pochází od F. Carattiho, bohužel však nebyl uskutečněn 
et al. 2004). Podle stabilního katastru z roku 1843 byl 

ě řešenou zelení. Za klášterem se rozprostíraly velké 
pravidelně řešené barokní zahrady. Především jižní část sloužila k reprezentativním účelům. 
Byl zde nízký pravidelný parter navazující na boskety. Nejbližší zahrady v okolí kláštera 

(ČÚZK 2013). Letecké snímky z 50. let 20. stol. poukazují na změny 
přeměně na volnější styl (MO ČR 2009). Hieke (1984a) a 

et al. (2004) píší, že zámek byl obklopen ze všech stran volně řešeným 
terý byl ve vzdálených partiích jen málo udržován. Podél zahradní terasy byl 

ukončen rondelem, úzký pás pravidelné zahrady byl umístěn východně od zámku. Další 
–1931 za Maxmiliána Lobkovice. Ve východní a 

i byla vytvořena spojovací loubí, průhledy a intimní zákoutí. Novější výsadby Hieke 
nalezl před samotným zámkem, starší dřeviny se nacházely kolem bazénu a v dolní části 
zahrady. Zámecký areál se rozkládá na ploše necelých 8 hektarů.  

 
skici stabilního katastru–stav k 1843 
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 Obr. 220 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) zde uvedl z
nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), jalovec 
jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), smrk pichlavý (
borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (
kanadský (Tsuga canadensis) a z listnáčů: javor amurský (
(Acer palmatum), javor mléč (Acer platanoides
saccharinum), jírovec pleťový (Aesculus x carnea
dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii ´Atropurpurea´), dřišťál obecný (
břízu bělokorou (Betula pendula), břízu bělokorou (
bělokorou (Betula pendula ´Youngii´), zimostráz vždyzelený (
arborescens), čimišník stromovitý (Caragana arborescens
´Pendula´), plamének plotní (Clematis vitalba
obecnou (Corylus avellana), hloh jednosemenný (
(Crataegus oxyacantha), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
(Cornus mas ´Variegata´), ruj vlasatou (Cotinus 
adpressus), skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis
melanocarpus), hlošinu úzkolistou (Elaeagnus angustifolia
sylvatica ´Albovariegata´), buk lesní (Fagus 
(Forsythia x intermedia), zlatici převislou (
excelsior ´Pendula´), dřezovec trojtrnný (
řešetlákový (Hippophäe rhamnoides), štědřenec odvislý (
tupolistý (Ligustrum obtusifolium var. regelianum
kustovnici čínskou (Lycium barbarum), jabloň drobnoplodou (
mnohokvětou (Malus floribunda), přísavník trojcípý (
věncový (Philadelphus coronarius), topol černý (
(Prunus cerasifera ´Atropurpurea´), sakuru ozdobnou (
sněhobílou (Pyrus nivalis), dub zimní (Quercus petraea
robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus
mnohokvětou (Rosa multiflora), růži bedrníkolistou (
(Rosa x rehderiana), růži svrasklou (Rosa rugosa
muk (Sorbus aria), tavolník význačný (Spiraea
vanhouttei), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
euchlora), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos
jilm horský (Ulmus glabra) a kalinu svraskalou (

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvedl z jehličnanů: cypřišek 
), jalovec čínský (Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), 

´Tripartita´), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea), 
), borovici vejmutovku (Pinus strobus), jedlovec 

javor amurský (Acer ginnala), javor dlanitolistý 
Acer platanoides ´Schwedleri´), javor stříbrný (Acer 

carnea), dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii), 
´Atropurpurea´), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), 

), břízu bělokorou (Betula pendula ´Fastigiata´), břízu 
´Youngii´), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. 

Caragana arborescens), habr obecný (Carpinus betulus 
Clematis vitalba), svídu krvavou (Cornus sanguinea), lísku 

), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný 
Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), dřín jarní 
Cotinus coggygria), skalník přitisklý (Cotoneaster 

Cotoneaster horizontalis), skalník černoplodý (Cotoneaster 
Elaeagnus angustifolia), hroznovec lesní (Exochorda 

´Albovariegata´), buk lesní (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´), zlatici prostřední 
), zlatici převislou (Forsythia suspensa), jasan ztepilý (Fraxinus 

´Pendula´), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. inermis), rakytník 
), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), ptačí zob 

regelianum), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), 
), jabloň drobnoplodou (Malus baccata), jabloň 

), přísavník trojcípý (Parthenocissus tricuspidata), pustoryl 
), topol černý (Populus nigra ´Italica´), slivoň třešňovou 

´Atropurpurea´), sakuru ozdobnou (Prunus serrulata ´Hisakura´), hrušeň 
Quercus petraea ´Mespilifolia´), dub letní (Quercus 

Quercus rubra), rybíz alpínský (Ribes alpina), růži 
), růži bedrníkolistou (Rosa pimpinellifolia), růži Rehderovu 

Rosa rugosa), jerlín japonský (Sophora japonica), jeřáb 
Spiraea x arguta), tavolník van Houtteův (Spiraea 

Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu zelenou (Tilia x 
platyphyllos ´Laciniata´), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), 

) a kalinu svraskalou (Viburnum rhytidophyllum).  
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Současný stav. V současné době je přístupná pouze menší část zahrady a to přímo před 
vchodem do zámku, kde je možné vidět vzrostlejší malolisté javory, lípy, tisy, jalovce a 
smrky. Ve východní části zahrady u zámku leží malá vodní nádrž, představující jediný vodní 
prvek. Zahrady za zámkem jsou v havarijním stavu a čekají na rekonstrukci. V současnosti 
jsou zahrady nepřístupné, kromě „Zámecké zahrady“, tedy jižní pravidelné zahrady. 
Zámecká zahrada má podobu nově upravené plochy s dětským hřištěm, mlatovými cestami 
s vybavením a dosazenými vzrostlými dřevinami. Vzhledem k nepřístupnosti zahrad nebylo 
možné provést průzkum dřevinné skladby a je nutné se spolehnout na seznam uvedený 
Hiekem (1984b). 
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Rumburk (Rumburk) 

Poloha. Leží v severovýchodní 
části okresu Děčín, 30 km severně od 
České lípy. 

Zámek, majitelé. Na obchodní stezce 
z Míšně do Žitavy a z Lužice přes 
Českou Lípu vznikla osada. 
Pojmenování získala od rodu Ronovců 
(německy Ronne) Ronneberk, později 
Rumburk. V pramenech se prvně 
objevuje v roce 1298, kdy byl v manství 
rodu Honštejnů. Páni se zde často 
střídali. Roku 1363 zde působil Opce 
z Naptic, roku 1403 Ota a Albert 
z Hrbic, roku 1408 Lutic, roku 1414 
Ješek a Mikuláš z Gusku. Bohužel o 
vzniku tvrze se písemnosti 
nedochovaly. Z roku 1423 pochází 
záznamy o žádosti Hynka Berky z Dubé 
o pomoc proti husitům, zaslané 
lužickým městům. Husité město obsadili v roce 1429 a podnikali odtud výpady do katolické 
Lužice. Roku 1443 Berkové prodali Rumburk saským knížatům a už v roce 1451 jej získali 
zpět. Roku 1478 byl prodán Hugoltovi ze Šlejnic, ten roku 1481 koupil celé panství. V té 
době patřil Rumburk do Tolštejnského panství. Později však Šlejnicové přenesli svou správu 
majetků do Rumburku. Tvrz jako sídlo je ještě vzpomínána v roce 1558. V 60. letech 16. stol. 
si Šlejnicové vystavěli renesanční zámek, který byl dostavěn v roce 1571. Roku 1607 jej 
koupili Vchýnští z Vchynic (Kinští). Vilém Vchynský byl v roce 1634 společně s Albrechtem 
z Valdštejna zavražděn a jeho zkonfiskovaný majetek získal Kryštof Löbl z Krainburku. V roce 
1642, během třicetileté války, obsadila zámek švédská vojska a zámek byl vypálen. V roce 
1656 František Eusebius Pötting prodal zámek Lichtenštejnům. V rámci oprav roku 1683 
proběhla jeho barokní přestavba, ale v roce 1724 opět vyhořel společně s části města. 
Lichtenštejnové jej vzápětí přestavěli a vznikl nový barokní zámek s renesanční dispozicí. V 
18. stol. přestal sloužit svému původnímu účelu šlechtického sídla. Lichtenštejnové o zámek 
přišli po první pozemkové reformě v roce 1923. Od 2. poloviny 19. stol. zde sídlily úřady a 
později i soud. V roce 1918 zde byli souzeni vůdcové vzpoury 7. střeleckého pluku 
(rumburská vzpoura), Vojtěch Kovář, Stanko Vodička a František Noha. Odsouzeni byli k 
trestu smrti a téhož roku popraveni za rumburským hřbitovem. Události připomíná pamětní 
deska u vstupu do zámku. Z původní stavby se do dnešní doby zachoval pouze hlavní portál 
a obvodové zdi v nižších podlažích. Vznikla zde Střední odborná škola mediální grafiky a 
polygrafie Rumburk (Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. V okolí zámku není v žádném literárním pramenu zmíněna zahradní úprava. 
Zámek stál uprostřed hospodářských budov. Podle stabilního katastru z roku 1843 se v okolí 
zámku nacházely jen dva nízké partery, avšak žádná zahrada (ČZÚK 2013). Letecké snímky 
z 50. let 20. stol. dokladují, že okolní zeleň zámku se stala běžnou součástí městských úprav 
(MO ČR 2009). 

 
Obr. 221 Obraz z inventáře zámku (©anon Sedláček 
1923) 
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Obr. 222 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

 Obr. 223 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Hieke (1984b) sice ve své publikaci zámek zmiňuje, ale 
dále pak žádné dřeviny neuvádí, kromě 
laevigatus). 

Současný stav. V současné době je v budově zámku zřízeno informační centrum a v
okolí se nachází menší parková úprava. Směrem k
pravidelný parter, který navazuje na volnější úp
(Acer pseudoplatanus), břízu bělokorou (Betula pendula
hloh obecný (Crataegus oxyacantha), ptačí zob obecný (
(Tilia platyphyllos). Parčík je v současné době po rekonstrukci a je doplněn informačními 
cedulemi o historii zámku. 

 

stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) sice ve své publikaci zámek zmiňuje, ale 
dále pak žádné dřeviny neuvádí, kromě pámelníku bílého (Symphoricarpos albus var. 

budově zámku zřízeno informační centrum a v jeho 
okolí se nachází menší parková úprava. Směrem k třídě 9. května se rozkládá nízký 
pravidelný parter, který navazuje na volnější úpravu parčíku. Z dřevin lze uvést javor klen 

Betula pendula), lísku obecnou (Corylus avellana), 
), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a lípu velkolistou 

je v současné době po rekonstrukci a je doplněn informačními 
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Skalka (Skalken) 

Poloha. Leží 7 km západně od 
Lovosic v obci Vlastislav. 

Zámek, majitelé. Původně zde 
bývalo slovanské hradiště chráněné 
valem na nízké ostrožně. Hrad 
Skalka je poprvé zmiňován v roce 
1357 a tehdy zde působil Petr 
Skalka, roku 1414 jej získal Hanuš ze 
Sulevic, roku 1544 Jan Kaplíř ze 
Sulevic. V roce 1639 byl zpustošen 
švédskými vojsky. Hrad už dále 
nebyl obnoven a z jeho zdiva byl 
postaven zámek, patrně v polovině 
17. stol. za Jana Adama Hrzána 
z Harasova. Zámek je barokní a má 
podobu jednoduché obdélníkové 
stavby s jedním křídlem. Za 
působení Marie Putzové 
z Adlersthurnu roku 1719 Vlastislav 
spadala Skalka pod Dlažkovice. 
V roce 1796 Skalku získali 
Schönbornové (Anděl et al. 1984). 
Dnes je v zámeckých interiérech 
umístěna expozice hradů Českého 
středohoří.  

Park, zahrada. O parku kolem barokního zámečku nejsou dochovány žádné zmínky. V
stabilního katastru z roku 1843 jsou zaznamenány poměrně rozsáhlé zahradní úpravy 
v nejbližším okolí zámku, které pak navazují na ovocné sady v
hlásky úpravy prováděny nebyly kvůli prudkému svahu. Ovšem v
zámku a východně od něj vznikly zahrady v
Také se zde nacházela kuchyňská zahrada s
která dále pokračovala do obory. Obora také měla zachované geometrické řešení cest 
(ČZÚK 2013). Podle záznamů se dá předpokládat, že zahrady vznikly v
současně s výstavbou barokního zámku. Po přesídlení šlechty počátkem 18. 
zahrady postupně zanikly. Na leteckých snímcích z
jejich pozůstatky (MO ČR 2009). Hieke (1984a) zámek do svého soupisu nezahrnul.

Obr. 224 
2013)
 

Obr. 225 

O parku kolem barokního zámečku nejsou dochovány žádné zmínky. V mapě 
roku 1843 jsou zaznamenány poměrně rozsáhlé zahradní úpravy 

nejbližším okolí zámku, které pak navazují na ovocné sady v krajině. V okolí zachovalé 
sky úpravy prováděny nebyly kvůli prudkému svahu. Ovšem v horní části ostrohu u 

zámku a východně od něj vznikly zahrady v barokním slohu s nízkými partery a boskety. 
Také se zde nacházela kuchyňská zahrada s ovocnými stromy (jihovýchodně od zámku), 

ále pokračovala do obory. Obora také měla zachované geometrické řešení cest 
(ČZÚK 2013). Podle záznamů se dá předpokládat, že zahrady vznikly v polovině 17. stol. 

výstavbou barokního zámku. Po přesídlení šlechty počátkem 18. stol. patrně 
postupně zanikly. Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. již nejsou znatelné žádné 

jejich pozůstatky (MO ČR 2009). Hieke (1984a) zámek do svého soupisu nezahrnul. 

 
Obr. 224 Celkový pohled ze severní strany (Roubíková 
2013) 

 
Obr. 225 Pohled na vstup do zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 226 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

Obr. 227 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí pouze běžnější zástupce 
listnáčů: hloh jednosemenný (Crataegus monogyna
opletka tádžická (Polygonum baldschuananicum)
jilm horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. V současnosti byly bývalé parkové úpravy a ovocné sady nahrazeny poli a 
pod zámkem ze sevení strany leží zemědělský statek. Na terase u zámku je dnes, u vstupní 
části, udržovaný sekaný trávník. Zbývající části svahů jsou zarostlé náletovými dřevinami. 
Mezi náletem dominují především duby, trnky, hlohy a bezy. Na východní části svahu jsou 
patrné výsadby lip, dubů a javorů.  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 

  
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí pouze běžnější zástupce 
Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), 

huananicum), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica) a 

současnosti byly bývalé parkové úpravy a ovocné sady nahrazeny poli a 
pod zámkem ze sevení strany leží zemědělský statek. Na terase u zámku je dnes, u vstupní 
části, udržovaný sekaný trávník. Zbývající části svahů jsou zarostlé náletovými dřevinami. 

trnky, hlohy a bezy. Na východní části svahu jsou 
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 Sloup v Čechách (Bürgstein) 

Poloha. 3 km od Nového Boru 
v okrese Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
obci a o zdejším hradu se objevují 
ve 13. a 14. stol., kdy Sloup ležel na 
obchodní stezce se solí (solní cesta) 
z Míšně přes Lipou do Žitavy. Na 
nepřístupné pískovcové skále byl 
vybudován skalní hrad, jehož 
posádka měla za úkol obchodní 
stezku střežit. V 16. stol. byl hrad 
opuštěn a tehdejší majitel Adam 
Berka si postavil pod hradem 
pohodlný panský dům. V roce 1630 tento dům přestavěli Kolowraté (po roce 1733 nazývaný 
starý zámek). Nový barokní zámek nechal vystavět v roce 1730 Josef Jan Maxmilián Kinský. 
Dostavěn byl v roce 1735, ale již o dva roky dříve se do něj Kinští nastěhovali, po požáru 
starého sídla. Roku 1828 hrabě Karel Kinský upravil zámek do empírové podoby a založil zde 
galerii předků. Zámek má podobu písmene H. Střední rizalit v ose průčelí zámku je ukončen 
tympanonem a atikou se sochami řecké mytologie z dílny Antonína Brauna; Atlas, Diana a 
Ceres. Sochy vytvořil synovec Matyáše Brauna. Uvnitř zámku jsou ve výklencích průchodu 
do zámeckého parku. U průchodu jsou umístěny sochy Merkura a Argose a naproti královna 
Omfale a Herkules z dílny stejného autora. V držení Kinských zůstal zámek až do roku 1945 
(Anděl et al. 1984). V zámku byla po válce ozdravovna pro děti, škola v přírodě, ústav 
sociální péče a dnes je z něj domov důchodců. Zámek je v současné době veřejnosti 
nepřístupný. 

Park, zahrada. Hieke (1984a) uvádí, že park byl založen v letech 1730–1733. Ve stabilním 
katastru z roku 1843 je patrná pravidelná zahradní úprava kolem zámku. Před zámkem se 
nalézá nízký členitý parter (ČÚZK 2013). Letecké snímky z 50. let 20. stol. zobrazují v základu 
stejnou podobu zahrady jako stabilní katastr (MO ČR 2009). Před branou parku vedla podél 
zámku lipová alej k pohřební zámecké kapli Jana Nepomuckého. Výzdobu kaple provedl A. 
Braun koncem 30. let 18. stol. a v roce 1740 vytvořil sousoší Kalvárii na čestném dvoře před 
zámkem (Anděl et al. 1984). Za budovou pak pokračoval park paloukem, kde je umístěna již 
zmíněná fontána s Neptunem vytvořená roku 1755 A. Braunem. Palouk byl lemovaný 
vzrostlými stromy, na které navazovala na západní straně užitná zahrada (Hieke 1984a).  

 
Obr. 228 Letecký pohled na zámek © Smokvoň in 
Scenerie (2013) 
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Obr. 229 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 

Obr. 230 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera 
(Chamaecyparis pisifera ´Squarrosa´), jalovec obecný (
chvojku (Juniperus sabina), jalovec virginský (
opadavý (Larix decidua), smrk zakrslý (Picea glauca
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), borovici vejmutovku (
baccata), zerav západní (Thuja occidentalis
kanadský (Tsuga canadensis) a z listnáčů: 
(Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (
sempervirens), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens
(Cornus sanguinea), plamének Jackmanův (
(Hydrangea arborescens), topol osiku (Populus tremula
dub letní (Quercus robur ´Cupressoides´), dub letní (
velkokvětý (Rhododendron x hybridum), růži mnohokvětou (
Rehderovu (Rosa x rehderiana), růži svrasklou (
vrbu jívu (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia
albus var. laevigatus).  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: cypřišek 
 ´Plumosa Aurea´), cypřišek hrachonosný 

´Squarrosa´), jalovec obecný (Juniperus communis ´Stricta´), jalovec 
), jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), modřín 

Picea glauca), smrk východní (Picea orientalis), smrk 
), borovici vejmutovku (Pinus strobus), tis červený (Taxus 

Thuja occidentalis), zerav obrovský (Thuja plicata), jedlovec 
 javor mléč (Acer platanoides), jírovec maďal 

), olši lepkavou (Alnus glutinosa), zimostráz vždyzelený (Buxus 
Buxus sempervirens ´Aureo-variegata´), svídu krvavou 

), plamének Jackmanův (Clematis x jackmanii), hortenzii stromečkovitou 
Populus tremula), střemchu obecnou (Prunus padus), 

´Cupressoides´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), pěnišník 
), růži mnohokvětou (Rosa multiflora), růži 

), růži svrasklou (Rosa rugosa), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), 
Sorbus aucuparia) a pámelník bílý (Symphoricarpos 
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Současný stav. Před zámkem je stále patrný čestný dvůr. Malé nádvoří je obklopeno dvěma 
křídly a jde o uzavřené nádvoří, které má striktně symetrickou podobu s hlavní příjezdovou 
cestou ve tvaru oválu. Symetricky je zde doplněna výsadba sloupovitých tisů. Za zámkem od 
východního křídla, ne zcela přesně v ose hlavní zámecké budovy, vede cesta, která vytváří 
hlavní osu parku a vede k již zmiňované „Neptunovo fontáně“. Po obou stranách je hlavní 
cesta lemována zápojem listnatých dřevin. Na západní straně parku, jak uvádí Hieke 
(1984b), jsou pozůstatky kuchyňské zahrady. Dnes je zahrada udržována především sečí 
trávníku. Některé stromy ve volně tvořených částech jsou přestárlé a je nutná postupná 
dosadba a náhrada za kosterní dřeviny. Zdejší park je velmi cenný, neboť si zachoval svou 
původní, základní podobu až do současné doby. 
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 Soběsuky (Sobiesak) 

Poloha. Leží 8 km západně od Žatce 
v části obce Chbany. 

Zámek, majitelé. První zmínka je 
v pramenech z roku 1281, kdy obec 
drželo několik majitelů. V roce 1356 
byli vlastníci vsi Beneš a Racek, v 
roce 1372 Racek a Petr, v roce 1391 
Racek a v roce 1414 Čeněk. V 16. 
stol. náležela k Sedčicům a později ji 
získali Doupovcové z Doupova. Ti 
zde postavili tvrz, která byla 
zkonfiskovaná roku 1623 za účast 
na stavovském povstání v letech 
1618–1620. Držby byly prodány 
Augustinu Schmidtovi ze Schmidbachu, poté rytíři
letech 17. stol. na místě tvrze zámek. V polovině 18. 
barokně upraven (Anděl et al. 1984). Objekt byl naposledy upravován pro kadaňského 
měšťana Václava Glasera kolem roku 1771. Po roce 1945 p
péče zámek chátral a došlo k jeho částečnému zřícení. V roce 1990 byl zbourán. Zámek 
stával na západní straně obdélníkové návsi. 

Park, zahrada. Podle stabilního katastru zde bývala po západní a východní straně zámku 
barokní zahrada. Na severní straně zámku se rozkládal rozsáhlý
s jezírky na svahu svažujícím se k Ohři. V parku se nacházela dvě jezírka napájená spodním 
pramenem a odtok vedl do řeky (ČÚZK 2013). Podoba parku je znatelná ještě na letec
snímcích z 50. let 20. stol. (MO ČR 2009). Park je v

Obr. 232 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 231 
škola průmyslová v

Augustinu Schmidtovi ze Schmidbachu, poté rytíři Rajskému z Dubnice, který postavil ve 40. 
olovině 18. stol. byl zámek Terezií Pöttingovou 

barokně upraven (Anděl et al. 1984). Objekt byl naposledy upravován pro kadaňského 
měšťana Václava Glasera kolem roku 1771. Po roce 1945 připadl zámek státu. Během státní 

jeho částečnému zřícení. V roce 1990 byl zbourán. Zámek 
stával na západní straně obdélníkové návsi.  

Podle stabilního katastru zde bývala po západní a východní straně zámku 
í zahrada. Na severní straně zámku se rozkládal rozsáhlý přírodně krajinářský park 

Ohři. V parku se nacházela dvě jezírka napájená spodním 
pramenem a odtok vedl do řeky (ČÚZK 2013). Podoba parku je znatelná ještě na leteckých 

50. let 20. stol. (MO ČR 2009). Park je v současné době zcela zdevastován. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 231 Vstupní průčelí zámku v roce 1987 (Vysoká 
škola průmyslová v Praze 1987) 
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 Obr. 233 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí pouze několik listnáčů
babyku (Acer campestre), hloh obecný (
(Parthenocissus vitacea), topol bílý (Populus alba
albus var. laevigatus), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia

Současný stav. Dnes v místě původního parku není, kromě louky a novodobé výsadby 
kolem kostela, na který park navazoval, zhola nic. Zůstal zde pouze památný strom
louky, kde stával zámek. Jde o starý akát, ve výšce 130 cm měří jeho obvod 330 cm. 
Z dalších dřevin lze uvést smrk pichlavý (Picea pungens
borovici černou (Pinus nigra), břízu bělokorou (

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí pouze několik listnáčů: javor 
), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), loubinec popínavý 

Populus alba ´Nivea´), pámelník bílý (Symphoricarpos 
Ulmus carpinifolia) a jilm horský (Ulmus glabra). 

místě původního parku není, kromě louky a novodobé výsadby 
kolem kostela, na který park navazoval, zhola nic. Zůstal zde pouze památný strom poblíž 
louky, kde stával zámek. Jde o starý akát, ve výšce 130 cm měří jeho obvod 330 cm. 

Picea pungens), modřín evropský (Larix decidua), 
), břízu bělokorou (Betula pendula) a několik domácích keřů. 



 
198 

 Stekník (Steknitz) 

Poloha. Leží 5 km východně od 
Žatce v okrese Louny. 

Zámek, majitelé. Nejstarší zpráva 
o vsi Stekník pochází z roku 1389. 
První pojmenování bylo Vzteklinec. 
Jméno Stekník je udáváno až od 
15. stol. V nejstarší zprávě o vsi je 
udáván jako majitel Hynek 
(Hynčík) Pflug z Orlíku. Majetek 
získal při soudním sporu s Plichtem 
ze Žerotína. Po smrti Hynka 
staršího v roce 1407 zdědil panství 
jeho syn Hynčík. Další dochované 
zprávy již zmiňují tvrz z roku 1539 
jako součást Líčkovského panství. 
Při dělení v roce 1594 připadl 
Stekník Adamovi staršímu Kaplíři 
ze Sulevic. Panství pak zdědil jeho 
syn Alexandr Kaplíř ze Sulevic, ale 
v roce 1623 mu byl zámek 
zkonfiskován. Královská komora 
pak Stekník prodala Adamovi 
z Valdštejna. Ten jej okamžitě 
postoupil Janu z Aldringenu. 
Alexandr Kaplíř roku 1628 musel opustit vlast, ale roku 1631 se vrátil společně s vpádem 
Sasů. V roce 1634 mu byl zabaven veškerý majetek a musel odejít nadobro. Roku 1636 
koupil Stekník Oldřich z Bissingenu a prodal jej v roce 1658 Lochnarovi Paličovi. V roce 1681 
koupil dvůr žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek, který dal strhnout staré budovy dvora a 
obytná stavení tvrze a na jejich místě vybudoval zámek ve stylu vrcholného baroka. Jan Jiří 
Kulhánek později získal predikát a používal přídomek „z Klaudensteina“. Svoji rokokovou 
podobu získal Stekník ve druhé polovině 18. stol. Ve stejné době začala vznikat patrně i 
terasovitá úprava zámecké zahrady. Přestavbu započal Jan František z Klaudensteina. 
Klaudensteini drželi Stekník až do roku 1796, kdy jej koupil Josef Korba z Veidenheimu, po 
něm následovali jeho dědici syn František a vnuk Leopold z Hennetu. Leopold prodal zámek 
s přilehlým dvorem v roce 1907 Fridrichu Gimbelovi, který jej postoupil svému zeti 
Géroldovi Détaindre. Détaindreovi potomci drželi Stekník až do roku 1945. Po druhé 
světové válce sloužil Výzkumnému ústavu chmelařskému v Žatci. Později jej užívala Národní 
galerie Praha, která zde umístila depozitář obrazů. Od roku 1996 byl zámek Stekník 
převeden do správy Památkového ústavu v Ústí nad Labem, který jej spravuje a 
rekonstruuje i v současné době. Zámek je vzhledem k probíhající rekonstrukci nepřístupný, 
přístupná je v rámci prohlídky pouze kaple a zámecké zahrady. Stekník je velice unikátní 
jednopatrová budova s bohatou štukovou výzdobou. Čelo zámku je směřováno na západ a 
vybíhá do výrazného arkýřového balkónu, po jehož stranách se sbíhají falešné barokní štíty 
stejně tak i na jižní straně (Anděl et al. 1984). 

 
Obr. 234 Zapadní průčelí zámku s terasovitou 
zahradou (Hrnčíř 2013) 
 

 
Obr. 235 Vstupní prostor zámku (Hrnčíř 2013) 
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Park, zahrada. Zahrada leží na návrší mezi chmelnicemi a ovocnými sady. Na úpatí svahu se 
rozkládá palouk se skupinovými a solitérními stromy (Hieke 1984a). Zahradní úprava zcela 
navazuje na zámek, který má členěnou a bohatou štukovou výzdobu s
Průčelí je nasměrováno do zahrad (Anděl et al. 1984). 
1681, od okolí byly odděleny kamennou zdí, zdobenou pískovcovými vázam
plastikami, jež se dochovaly pouze v torzech. 
italského stylu. Stabilní katastr z roku 1843 dokládá pravidelnou a symetricky uspořádanou 
a uzavřenou zahradní úpravu. Nadvoří bylo vymezen
straně na hlavní okrasnou část navazuje kuchyňská zahrada s
straně pak bývaly terasy, patrně s vinicemi. Hlavní 
směrem. Je vedena symetricky v ose od zámeckého balkónu přes bazén až k
hradbě. Zde vznikla terasovitá zahrada v
otevřená plocha s kašnou a nízkým zdobným parterem se stříhaným plůtkem (ČÚZK 2013). 
Od poslední terasy vede směrem k západnímu balkónu arkýřové schodiště, zdobené 
sochami, Je zde umístěna sala terrena v přízemní části schodiště a má eliptický půdorys 
(Anděl et al. 1984).  

Obr. 235 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 237 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
vejmutovku (Pinus strobus), borovici černou (
(Buxus sempervirens ´Suffruticosa´), hloh obecný (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), pustoryl věncový (
baldšuánské (Polygonum baldschuanicum), trnku obecnou (
(Quercus prinus), pámelník bílý (Symphoricarpos albus
tomentosa).  

na návrší mezi chmelnicemi a ovocnými sady. Na úpatí svahu se 
rozkládá palouk se skupinovými a solitérními stromy (Hieke 1984a). Zahradní úprava zcela 
navazuje na zámek, který má členěnou a bohatou štukovou výzdobu s rostlinnými motivy. 

(Anděl et al. 1984). Jejich vznik se dá předpokládat v roce 
kamennou zdí, zdobenou pískovcovými vázami a terakotovými 

ž se dochovaly pouze v torzech. Stekník byl obklopen terasovitými zahradami 
roku 1843 dokládá pravidelnou a symetricky uspořádanou 

vymezeno hospodářskými budovami. Na severní 
chyňská zahrada s ovocnými dřevinami a na jižní 

vinicemi. Hlavní zahradní úprava je orientována západním 
ose od zámeckého balkónu přes bazén až k nice ve zděné 
zahrada v italském baroku. Pod terasami se rozkládá 

kašnou a nízkým zdobným parterem se stříhaným plůtkem (ČÚZK 2013). 
západnímu balkónu arkýřové schodiště, zdobené 

přízemní části schodiště a má eliptický půdorys 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: borovici 
), borovici černou (Pinus nigra) a z listnáčů: zimostráz vždyzelený 

´Suffruticosa´), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), jasan ztepilý 
´), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), rdesno 

), trnku obecnou (Prunus spinosa), dub košíčkatý 
Symphoricarpos albus var. laevigatus) a lípu stříbrnou (Tilia 
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Současný stav. Zámek je v současné době v rekonstrukci a jeho čestný dvůr má dnes 
podobu užitné zahrady s garážemi a domky pro zahradní nářadí. Působí to velmi kontrastně 
oproti vyzdobené fasádě zámku. Na nádvoří se zachovalo několik soch a tvoří jakési 
dvouřadí u vstupní cesty. Na západní straně zámku se otevírá impozantní terasovitá 
zahrada, která je dnes postupně obnovována a opět doplňována menšími ovocnými stromy, 
růžemi a kvetoucími rostlinami. Pod terasou se otevírá dnes krásná louka s bazénem. Na 
východní a západní straně jsou umístěny vstupní brány. Asi před sedmdesáti lety zde bylo 
vysázeno stromořadí v oblouku od jedné brány k druhé, v původní podobě rokokové 
zahrady však toto stromořadí nebylo zaznamenáno. Schodiště je zakončeno dvěma 
převislými jasany. Na severní straně je svah s pozůstatky ovocných dřevin a na jižní straně 
jsou opět terasy, evidentně určené pro pěstování vinné révy. Současný stav je poněkud 
neutěšený, zahrada i zámek však stále působí impozantně spolu s výhledy na rozsáhlé 
chmelnice. 
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 Stráž pod Ralskem (Wartenberg) 

Poloha. Leží severovýchodně od 
Mimoně v okrese Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. Zdejší hrad Stráž se 
dříve jmenoval Vartenberk (nebo 
také Vartenberk), přestože byl 
hlavním sídlem Markvarticů, dal 
vzniknout jménu jednoho ze slavných 
a mocných rodů Vartenberků. Hrad 
stál na skalním výběžku a chránil 
dálkovou záhvozdskou cestu od Bělé 
na Jablonné v Podještědí a dále do 
Lužice. Napojovala se zde také druhá 
cesta od Mnichova Hradiště. 
V podhradí vzniklo tržní městečko 
Stráž, které je prvně uváděno v roce 1350. V 15. stol. zde působil hejtman Jan Chudoba, 
známý odpůrce kališníků. Ten udržoval spojení s lužickým Šestiměstím do doby, než spojená 
táborská vojska vpadla roku 1426 do severních Čech. V roce 1427 se dokonce, s hejtmanem 
Štěpánem Tlachem, zúčastnil výpravy do Slezka. Po husitských válkách tvrz není dlouho 
zmiňována. Rychle se zde střídali majitelé až do roku 1504, kdy hrad koupil Bartoloměj 
Hiršpergár z Königsheimu. V roce 1563 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Ovšem 
Königsheim se účastnil stavovského povstání a majetek mu byl zkonfiskován. Po té přešel 
do držby Albrechta z Valdštejna a po jeho smrti pak na Lichtenštejny. V letech 1639 a 1645 
byl hrad těžce poškozen a vypálen Švédy. Po roce 1714 koupil držby Ludvík Hartig, který 
vlastnil také Mimoň. V roce 1854 ve vsi hořelo a řada poddaných zde byla provizorně 
ubytována. V roce 1903 Hartigové pronajímali pokoje hostům. Po první světové válce zámek 
koupil František Melichar. Část zámku získala obecní škola. Po roce 1945 byl zámek 
znárodněn a stal se majetkem státu (Anděl et al. 1984). Poslední ránu mu dal požár v roce 
1987, po němž byl prozatím ponechán svému osudu.  

Park, zahrada. Hieke (1984a) píše o lesnatém návrší, založeném původně v renesanční 
podobě roku 1563. Ve stabilním katastru z roku 1843 je patrné, že nepravidelná zahrada 
bývala na severní straně od zámku. Otázka je, zda okrasná či užitková, pravidelná zahrada 
bývala umístěna asi 500 m severně od zámku. Zahrada byla rozdělena do několika polí 
(ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je patrná ještě úprava přímo u zámku, 
ale pravidelná pravděpodobně užitková zahrada je již zaniklá. Na jejím místě byla patrná 
užitková políčka pro účely JZD (MO ČR 2009).  

 
Obr. 238 Vstupní průčelí zámku k roku 1983 (Fiedler 
in Anděl et al. 1984) 
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Obr. 239 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

 Obr. 240 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
abies) a z listnáčů: habr obecný (Carpinus betulus
obecnou (Corylus avellana), buk lesní (Fagus sylvatica
horský (Ulmus glabra) a sakuru ozdobnou (Prunus 

Současný stav. Okrasná zahrada zde dnes již není znatelná a stala se součástí okolního lesa. 
Bývalá užitná zahrada má dnes charakter lesní louky.

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: smrk ztepilý (Picea 
Carpinus betulus), plamének plotní (Clematis vitalba), lísku 

Fagus sylvatica), lípu srdčitou (Tilia cordata), jilm 
Prunus serrulata ´Hisakura´). 

Okrasná zahrada zde dnes již není znatelná a stala se součástí okolního lesa. 
Bývalá užitná zahrada má dnes charakter lesní louky. 
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 Stvolínky (Drum) 

Poloha. Leží 9,5 km jihozápadně od 
okresního města Česká Lípa.  

Zámek, majitelé. Nejstarší zprávy 
udávají různá jména - Svolenec, 
Stolénky, Svoleník, později i Drmy 
nad Bobrovou, Drum). V roce 1197 
se píše, že vladyka Hroznata, 
zakladatel tepelského kláštera 
v západních Čechách, daroval obec 
jistému Zdeslavovi a jeho bratrům. 
V letech 1358–1380 se připomíná 
majitel vsi Hynek z Klučova, po něm Jindřich. Hynkův vnuk Václav z Klučova, který se psal 
také ze Stvolínek, nechal postavit tvrz, poprvé doloženou roku 1505. Stvolínky od 14. stol. 
spadaly pod Ronov. V roce 1538 Vilém II. z Illburka, pán na Ronově, zemřel a tvrz zdědila 
jeho žena Anežka z Helfenštejna. Anežka nechala tvrz renesančně přestavět v letech 1520–
1538 a pak zde žila až do své smrti roku 1550. Další z majitelů sídla byla dcera Anežka, 
provdaná za Jindřicha Kurcpacha z Trachenberka, který renesanční tvrz rozšířil a upravil v 
roce 1575. Po smrti Anny zdědili Stvolínky její synové. Syn Jindřich a Vilém. Jindřich později 
svého bratra vyplatil a panství přešlo do jeho vlastnictví. Poté tvrz zdědila jeho dcera Eva 
manželka Jáchyma Malcána z Pencelinu. V té době bylo panství dosti zadlužené. Tvrz byla 
prodána roku 1603 Alžbětě, ženě Zikmunda z Vartenberka, a o pět let později ji koupil Adam 
Hrzán z Harasova. Stejně jako jiné statky mu byly zabaveny i Stvolínky v roce 1623. Majetek 
byl vrácen jeho ženě Alžbětě. Hrzán se roku 1631 vrátil spolu se saskými vojsky, ale musel 
spolu s nimi znovu odejít roku 1634. Po smrti své ženy roku 1638 se vrátil a dožil zde až do 
roku 1642 a Stvolínky odkázal své švagrové Anně. V roce 1647 panství koupil kardinál 
Harrach pro biskupství v Litoměřicích. Panství pak spravoval litoměřický probošt, první 
biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz. Původně renesanční tvrz nechal přestavět v letech 
1663–1665 na zámek v barokním stylu a ten se stal biskupskou letní rezidencí. Dalším 
majitelem byl biskup Jaroslav Ignác Šternberk. Za něj zde roku 1680 vypuklo selské povstání 
poddaných, které bylo svoláno kostelním zvonem. Generál Kryštof Vilém Harant pak přinutil 
sedláky k poslušnosti. V roce 1682 byly městečku potvrzeny jeho svobody (Anděl et al. 
1984). Dále spravoval Stvolínky vévoda a biskup Mořic Adolf Sachsen-Zeits. Za něj zde 
vznikla obrazárna. Významným uživatelem byl biskup Emanuel Arnošt Valdštejn. Ve 2. 
polovině 18. stol. nechal zámek rokokově upravit. Emanuel Jan Křtitel Schöbel závěrem 19. 
stol. měl na starosti seminář. Od roku 1911 zde bylo sídlo dětí z litoměřického konventu a 
část byla pronajímána. Po roce 1945 přešel zámek pod správu MNV. Chátrající objekt byl po 
roce 1990 vyprázdněn a postupně opravován. V roce 2013 bylo založeno občanské sdružení 
Zámek Stvolínky, které se snaží o jeho záchranu a příležitostně jej otevírá ke vstupu při 
svých či obecních akcích. V roce 2013 započaly první záchranné a rekonstrukční práce 
(HRADY.CZ 2013). 

Park, zahrada. Podle výřezu mapy stabilního katastru stály v západní části za zámkem 
hospodářské budovy a za nimi se nacházela rozsáhlá pravidelná zahradní úprava ve 
francouzském renesančním stylu. Vstup do zahrady se otvíral mezi dvěma hospodářskými 
budovami, kde začínala hlavní osa, která zahradu rozdělovala na dvě symetrické poloviny. 

 
Obr. 241 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013)  
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V přední části se nacházel palouk, na který navazoval parter. Dále osa pokračovala přes 
menší bazén do zadní části členěné s pravidelným parterem a uzavřenými boskety. 
Pravidelná zahrada byla v severní a jižní části lemována ovocným stromořadím (ČÚZK 2013). 
Roku 1851 byl rozšířen park o dančí oboru (Hieke 1984a).
ukazují, že byla zahrada přeměněna na menší políčka, zřejmě pro zemědělské účely (MO ČR 
2009). 

Obr. 242 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 243 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
pungens ´Argentea´), modřín opadavý (Larix decidua
hippocastanum), růži svraskalou (Rosa rugosa
(Alnus glutinosa), hloh obecný (Crataegus oxyacantha

Současný stav. Zámek i hospodářské budovy jsou značně zchátralé. Několik metrů jižně od 
zámku se nachází kostel Všech svatých s náhrobky
náhrobní kameny na zdi kostela. Z původní zahrady zde zůstala rozpadlá zeď a několik 
starých velmi zanedbaných jabloní, které tvořily rám pravidelné zahrady za hospodářskými 
budovami. Dnes je plocha zarostlá břízami, vrbam
zmlazujícími se dřevinami. Hranice mezi původní zahradou a lesním porostem již v
není zcela zřetelná a určují ji potok a zmíněné pozůstatky jabloní.
parku je stále patrná hlavní osa procházejíc
historická alej. 

 

přední části se nacházel palouk, na který navazoval parter. Dále osa pokračovala přes 
pravidelným parterem a uzavřenými boskety. 

severní a jižní části lemována ovocným stromořadím (ČÚZK 2013). 
o dančí oboru (Hieke 1984a). Letecké snímky z 50. let 20. stol. 

že byla zahrada přeměněna na menší políčka, zřejmě pro zemědělské účely (MO ČR 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: smrk pihlavý (Picea 
Larix decidua) z listnáčů: jírovec maďal (Aesculus 

Rosa rugosa), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), olši lepkavou 
Crataegus oxyacantha) a topol osiku (Populus tremula). 

Zámek i hospodářské budovy jsou značně zchátralé. Několik metrů jižně od 
s náhrobky několika majitelů panství, zbývající mají 

původní zahrady zde zůstala rozpadlá zeď a několik 
starých velmi zanedbaných jabloní, které tvořily rám pravidelné zahrady za hospodářskými 
budovami. Dnes je plocha zarostlá břízami, vrbami, topoly, javory, jasany a dalšími 
zmlazujícími se dřevinami. Hranice mezi původní zahradou a lesním porostem již v terénu 
není zcela zřetelná a určují ji potok a zmíněné pozůstatky jabloní. V poněkud zarostlém 
parku je stále patrná hlavní osa procházející zahradou. V nedávné době zde byla obnovena 
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Světec (Schwatz) 

Poloha. Leží 12 km na silnici 
z okresního města Teplice do Bíliny. 

Zámek, majitelé. Nejstarší 
zaznamenaná písemná zmínka o 
obci je datována rokem 1209, kdy 
obec nesla název Zwetiz (později 
Schwatz). Český název obce vznikl z 
termínu „Světec“, tedy svatý 
(Kolektiv 2009). V té době zde byl 
správcem Vitas ze Světce. Byl zde 
vybudován klášter kanovnic „Božího 
hrobu“. Tato ženská větev řádu 
Křížovníků s červeným křížem měla 
u nás jediný konvent právě v této 
obci založený Vratislavou, vdovou po rytíři Kojatovi z rodu Habišiců, v letech 1222–1225. 
Roku 1278 zpustošila klášter vojska. Vlivem reformace se klášter ocitl v krizi a roku 1580 
zanikl. V letech 1694–1710 byl na základech kláštera postaven raně barokní zámek 
rakouským hrabětem a arcibiskupem Janem Josefem Breunerem. Ten ale brzy po zahájení 
stavby zemřel a tak se dokončení stavby musel ujmout arcibiskup František Ferdinand 
Khunburg (Koukal 2009). V roce 1765 bylo ve Světci na území arcibiskupských statků 
objeveno uhlí, což později zasáhlo pozemky patřící k zámku (Luxa 1997). Zámek na jižní 
straně přiléhá ke zbarokizovanému, původně pozdně románskému a pak gotickému kostelu 
sv. Jakuba. V roce 2003 prošel zámek rekonstrukcí. Objekt je přístupný příležitostně. 

Park, zahrada. Nejvýznamněji se do historie obce zapsal v 19. stol. arcibiskup Alois Josef 
Schrenk. Tento duchovní původem z Bavorska si severní Čechy i Světec velmi oblíbil, 
zdokonalil zámecký park a na nedaleké Pohradické hoře vybudoval kamennou vyhlídkovou 
věž s altánem (tzv. Aloisovu výšinu). Vyhlídku s promenádou provázal se zámeckým parkem 
i s dalšími turistickými cíli v okolí. První zmínky o úpravě zeleně se datují k založení kláštera 
(13. stol.), kdy je datován vznik rajské zahrady v jeho zdech. Pozemky v okolí kláštera byly 
využívány k pěstování užitkových plodin (Koukal 2009). Souběžně se stavbou zámku byla 
v pravidelném barokním stylu založena i zahrada. Pravidelnou kompozici lze vidět na výřezu 
stabilního katastru (ozdobný parter u severního vstupu do zámku, pravidelné řešení cest, 
vodní prvky v podobě fontán). Hlavní vstupní plocha naproti jižnímu průčelí zámku nemá 
podobu čestného dvora. Jsou zde hospodářské budovy a běžný hospodářský dvůr. Ve 
východní části pozemku byla zbudována užitná zahrada. Tento charakter parku lze vidět, jak 
bylo uvedeno, také v mapě stabilního katastru z roku 1817 (ČÚZK 2013). 

 

Obr. 244 Zámek, pohled  z parku (Pillarová 2011) 
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Obr. 245 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

 Obr. 246 Výřez z leteckých snímků 
ČR 2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
campestre), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
arborescens), brslen evropský (Euonymus europaeus
dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos f. 
topol černý (Populus nigra), dub zimní (Quercus petraea

Současný stav. Sadové úpravy byly dříve ohraničené zděnou hradbou. Zbytky této hradby 
jsou dnes patrné pouze na severní hranici areálu. Z
severovýchodní polovina. V jihozápadní části leží v
jako fotbalové hřiště. Původní zámecká zahrada ustoupila těžbě uhlí a přeložce komunikace 
procházející Světcem. Z původního pravidelného parteru na severozápadním průčelí zámku 
zůstala jen terénní vyvýšenina. Nejstarší kosterní dřeviny v
převážně duby, jilmy a lipami a vyžadují sanační řez. Tyto dřeviny by bylo nutné v
době postupně začít podsazovat novou výsadbou, jako budoucí náhradu za kosterní 
dřeviny. Park je zarostlý nálety. Severovýchodní části se v
znehodnocuje část parku. Po celkové stránce je nutné provést sanaci parku.

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO 

Hieke (1984b) uvádí z listnáčů: javor babyku (Acer 
Aesculus hippocastanum), čimišník stromovitý (Caragana 
Euonymus europaeus), buk lesní (Fagus sylvatica ´Pendula´), 

f. inermis), topol černý (Populus nigra ´Italica´), 
Quercus petraea) a jilm horský (Ulmus glabra). 

Sadové úpravy byly dříve ohraničené zděnou hradbou. Zbytky této hradby 
jsou dnes patrné pouze na severní hranici areálu. Z původní zámecké zahrady zůstala jen 

jihozápadní části leží v současnosti pouze louka, která slouží 
jako fotbalové hřiště. Původní zámecká zahrada ustoupila těžbě uhlí a přeložce komunikace 

původního pravidelného parteru na severozápadním průčelí zámku 
zůstala jen terénní vyvýšenina. Nejstarší kosterní dřeviny v parku jsou reprezentovány 
převážně duby, jilmy a lipami a vyžadují sanační řez. Tyto dřeviny by bylo nutné v současné 
době postupně začít podsazovat novou výsadbou, jako budoucí náhradu za kosterní 
dřeviny. Park je zarostlý nálety. Severovýchodní části se v jarních měsících drží voda, která 
znehodnocuje část parku. Po celkové stránce je nutné provést sanaci parku. 
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Svijany (Swigan) 

Poloha. Obec 6 km na západ od 
Turnova v okrese Liberec. 

Zámek, majitelé. První zpráva 
pochází z roku 1345, kdy obec 
patřila cisterciáckému klášteru. 
Tehdejší název byl Sviňany. V roce 
1417 postoupili mniši v hospodářské 
tísni zdejší dvůr Jindřichu 
z Vartenberka do konce jeho života. 
Po zničení kláštera v Hradišti (dnes 
Mnichovo Hradiště) roku 1420, 
přešly Svijany definitivně do 
světských rukou. V roce 1437 byly 
Svijany součástí panství Skály (dnes 
Malá Skála). Delší dobu se pak o 
Svijanech nikde nepsalo, až roku 
1565 statky získal Jaroslav 
z Vartenberka, který zde v roce 1578 
postavil renesanční tvrz. Její půdorys 
měl tvar, který se zachoval dodnes. 
Vartenberk zemřel v roce 1602 a 
jeho vdova přinesla svijanské 
panství svému druhému muži 
Jáchymu Ondřeji Šlikovi, který byl však roku 1621 popraven za účast ve stavovském 
povstání. Panství získal Albrecht z Valdštejna a postoupil je roku 1622 příbuznému 
Maxmiliánu Valdštejnovi. V držení Valdštejnů zámek zůstal až do roku 1814. V roce 1820 
koupil zámek Karel Alain Rohan, který zámek přidal k
dvoukřídlá, dvoupatrová, původně s ozdobnými štíty na čelech. Při posledních stavebních 
úpravách byla dána zámku fasáda, která kompletně zakryla renesanční sgrafitovou rustiku, 
rovněž byly zazděny arkády. Zámecká síň byla
vyzdobena nástěnnými malbami, které jsou dodnes patrny. Nádvoří zámku je uzavřeno 
mohutnou zdí (Anděl et al. 1984). Zámek je 
je pan Milan Rýdlo. 

Park, zahrada. Podle mapy stabilního katastru je patrné, že v
plochy. Pouze naproti jižnímu průčelí se nacházela barokní úprava v
s broderiemi. Hieke (1984a) píše, že úprava kolem zámku měla podobu pa
zámkem nalezl vzrostlé dřeviny. Za zámkem se rozprostírala užitná zahrada.

Obr. 247 
 

Obr. 248 
současnou zeleň

vi, který byl však roku 1621 popraven za účast ve stavovském 
Valdštejna a postoupil je roku 1622 příbuznému 

Maxmiliánu Valdštejnovi. V držení Valdštejnů zámek zůstal až do roku 1814. V roce 1820 
Rohan, který zámek přidal k panství Sychrov. Budova zámku je 

ozdobnými štíty na čelech. Při posledních stavebních 
úpravách byla dána zámku fasáda, která kompletně zakryla renesanční sgrafitovou rustiku, 

y arkády. Zámecká síň byla v roce 1768 přestavěna v kapli, která byla 
vyzdobena nástěnnými malbami, které jsou dodnes patrny. Nádvoří zámku je uzavřeno 

Zámek je dnes nepřístupný a jeho současným majitelem 

Podle mapy stabilního katastru je patrné, že v okolí zámku převládaly užitné 
jižnímu průčelí se nacházela barokní úprava v podobě nízkého parteru 

, že úprava kolem zámku měla podobu parku a pouze před 
zámkem nalezl vzrostlé dřeviny. Za zámkem se rozprostírala užitná zahrada. 

 
Obr. 247 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 

 
Obr. 248 Pohled na zámek ze severní strany přes 
současnou zeleň (Roubíková 2013) 
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Obr. 249 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

 Obr. 250 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Thuja occidentalis) a z listnáčů: javor mléč (
(Aesculus hippocastanum), jasan ztepilý (
(Euonymus europaeus) a lapinu jasanolistou (

Současný stav. Zámek a jeho prostory jsou v
úpravě kolem zámku už nezůstaly žádné stopy. V
malá zahrádkářská kolonie. Zámek je stále obklopen ovocnými sady, které jsou však, stejně 
jako zámek, značně zanedbány. Z Hiekeho seznamu nebyla nalezena lapina. Druhy 
v zahrádkách ve svém výčtu neuvádí, jedná se o ovocné stromy a několik běžných 
jehličnanů, především o smrk ztepilý (Picea abies

  

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: zerav západní 
javor mléč (Acer platanoides ´Globosum´), jírovec maďal 

), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), brslen evropský 
lapinu jasanolistou (Pterocarya fraxinifolia). 

Zámek a jeho prostory jsou v současné době nepřístupné. Po zahradní 
úpravě kolem zámku už nezůstaly žádné stopy. V místě barokní zahrady se dnes nachází 

obklopen ovocnými sady, které jsou však, stejně 
Hiekeho seznamu nebyla nalezena lapina. Druhy 

zahrádkách ve svém výčtu neuvádí, jedná se o ovocné stromy a několik běžných 
Picea abies) a smrk pichlavý (Picea pungens).  



 
209 

Svojkov (Schloss Schwoyka) 

Poloha. Leží asi 7 km u silnice 
z Nového Boru do Mimoně 
v okrese Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. Zámek Svojkov 
byl pravděpodobně založen ve 30. 
letech 17. stol. Zdeňkem Lvem 
z Kolovrat. V roce 1647 zámek 
odkoupil Adam František 
z Knoblochů a v letech 1650–1664 
jej barokně přestavěl. Po jeho smrti 
v roce 1670 zdědila zámek jeho 
sestra Anna Kateřina z Putzhardtu, 
po ní Žofie Kateřina z Nickelů a v 
roce 1687 její sestra Mechtela. 
Roku 1750 odkoupil zámek hrabě 
Josef Maxmilián Kinský. Rod 
Kinských v té době vlastnil také 
panství Sloup v Čechách a došlo ke 
spojení obou panství. Roku 1870 zdědili zámek příslušníci chlumecké větve Kinských, kteří 
zde ovšem nepobývali. Posledním majitelem z
Kinský, který zemřel v roce 1940. Zámek po něm zdědila jeho dcera Marie, manželka Viléma 
Emanuela Preysinga, jenž jej držela až do května 1945. Poslední hrabě Kinský August 
František zemřel v roce 1940 v 86 letech bez mužského potomka. V
zámeček ve Svojkov osídlen německou organizací „Hitlerjugend“ (Anděl et al. 1984). Po 
druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a stát zde zřídil domov důchodců. Při přeměně 
objektu však zámek v roce 1958 vyhořel a trosky byly následně zbourány (Svojkov 2013).

Park, zahrada. Leží vedle silnice pod vysokou skálou. Podle mapy stabilního katastru se na 
severní straně pozemků nacházela pravidelně řešená renesanční zahrada a na jižní a 
jihovýchodní straně navazovala na přírodně krajinářský
v polovině 17. stol. V roce 2008 po několikaletém jednání získala obec park pod svou 
správu. V roce 2009 získala obec Svojkov prostřednictvím Svazku obcí Novoborska dotaci na 
údržbu veřejné zeleně (Svojkov 2013). 

Obr. 252 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 251 
2013) 
 

spojení obou panství. Roku 1870 zdědili zámek příslušníci chlumecké větve Kinských, kteří 
sledním majitelem z rodu Kinských byl hrabě August František 

roce 1940. Zámek po něm zdědila jeho dcera Marie, manželka Viléma 
Emanuela Preysinga, jenž jej držela až do května 1945. Poslední hrabě Kinský August 

86 letech bez mužského potomka. V době okupace byl 
zámeček ve Svojkov osídlen německou organizací „Hitlerjugend“ (Anděl et al. 1984). Po 
druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a stát zde zřídil domov důchodců. Při přeměně 

roce 1958 vyhořel a trosky byly následně zbourány (Svojkov 2013). 

Leží vedle silnice pod vysokou skálou. Podle mapy stabilního katastru se na 
severní straně pozemků nacházela pravidelně řešená renesanční zahrada a na jižní a 

přírodně krajinářský park (ČÚZK 2013). Park byl založený 
roce 2008 po několikaletém jednání získala obec park pod svou 

roce 2009 získala obec Svojkov prostřednictvím Svazku obcí Novoborska dotaci na 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 251 Vstupní prostor zámku z 1899 (©anon Beran 
2013)  



 
210 

 Obr. 253 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí několik zástupců jehličnanů
cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
(Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´), modřín opadavý (
pungens ´Argentea´), borovici lesní (Pinus sylvestris
pallasiana), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii
occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis
occidentalis ´Wareana´), zerav obrovský (Thuja plicata
hippocastanum), dřišťál obecný (Berberis vulgaris
obecný (Crataegus oxyacantha), brslen evropský (
(Forsythia x intermedia), jasan ztepilý (Fraxinus exc
(Ligustrum vulgare), štědřenec odvislý (
(Philadelphus coronarius), topol bílý (Populus alba
střemchu obecnou (Prunus padus), pěnišník (
alba ´Tristis´), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia
(Viburnum opulus). 

Současný stav. Dnes se v místech bývalého zámeckého areálu nachází městský park, který 
prodělává postupnou rekonstrukci. Nachází se zde skupiny vzrostlých dřevin v
s trávníkovou plochou. Celý prostor má volnou přírodně krajinářkou podobu. Chybí zde 
mladší podsadba dřevin, jako budoucí náhrada za současné stárnoucí exempláře. Starší 
stromy nesou známky odborného ošetření po sanačním řezu a po celkové stránce je park 
udržovaný a ponechává si svou původní kostru. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí několik zástupců jehličnanů: 
Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), cypřišek hrachonosný 
´Plumosa´), modřín opadavý (Larix decidua), smrk pichlavý (Picea 

Pinus sylvestris), borovici černou (Pinus nigra ssp. 
Pseudotsuga menziesii var. viridis), zerav západní (Thuja 

Thuja occidentalis ´Aureospica´), zerav západní (Thuja 
Thuja plicata) a listnáčů: jírovec maďal (Aesculus 

Berberis vulgaris), lísku největší (Corylus maxima), hloh 
), brslen evropský (Euonymus europaeus), zlatici prostřední 

Fraxinus excelsior ´Pendula´), ptačí zob obecný 
), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), pustoryl věncový 

Populus alba ´Nivea´), topol osiku (Populus tremula), 
), pěnišník (Rododendron x hybridum), vrbu bílou (Salix 

Sorbus aucuparia), jilm horský (Ulmus glabra) a kalinu obecnou 

místech bývalého zámeckého areálu nachází městský park, který 
u rekonstrukci. Nachází se zde skupiny vzrostlých dřevin v kombinaci 

ochou. Celý prostor má volnou přírodně krajinářkou podobu. Chybí zde 
mladší podsadba dřevin, jako budoucí náhrada za současné stárnoucí exempláře. Starší 

ky odborného ošetření po sanačním řezu a po celkové stránce je park 
udržovaný a ponechává si svou původní kostru.  
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Sychrov (Sichrow) 

Poloha. Nachází se 16 km jižně od 
Liberce a 6 km severozápadně od 
Turnova v okrese Liberec. 

Zámky, majitelé. V 15. stol. je 
připomínána tvrz, která byla 
majetkem české královské 
komory. Na jejím místě vznikl 
v 16. stol. panský kamenný dům 
a v letech 1690–1693 nevelký 
barokní zámek, jehož stavitelem 
byla rytířská rodina Lamottů 
z Frintroppu. Roku 1740 koupil 
toto panství František z Valdštejna. 
Takřka osmdesát let nedocházelo 
k žádným zásadním změnám. 
Objekt byl využíván pro 
hospodářské účely a k ubytování 
služebnictva. Situace se změnila 
roku 1820, kdy se novým 
majitelem Sychrova a svijanského 
panství stal kníže Karel Alain 
Gabriel Rohan. Éra Rohanů na 
Sychrově trvala 150 let. Hlavním 
sídlem rodu byl právě Sychrov. 
Později však zchátralý barokní 
zámeček nevyhovoval 
požadavkům kladeným na 
vévodské a knížecí sídlo. Již za 
prvního majitele, knížete Karla 
Alaina Gabriela Rohana se 
uskutečnila velkolepá empírová 
přestavba. Stavba zámku 
pokračovala především za knížete 
Kamila Josefa Idesbalda Filipa 
Rohana. Z této doby se zachovala 
jeho dnešní novogotická podoba 
Sychrova. Romantická novogotická přestavba proběhla v letech 1847–1862, podle projektu 
profesora akademie výtvarných umění Bernarda Gruebera a zařadila Sychrov mezi 
nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. stol. Veškeré práce byly svěřeny výhradně 
domácím umělcům a řemeslníkům (Anděl et al. 1984). 

Po skončení druhé světové války byl zámek konfiskován a stal se státním majetkem. 
Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od roku 1950 byl v malém rozsahu 
zpřístupněn veřejnosti. V průběhu 70. let 20. stol. se jeho prohlídková trasa rozšířila na 
východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Památníkem Antonína Dvořáka. Od 

 
Obr. 254 Vstupní prostor zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 255 Pohled na orangerii od zámku přes park 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 256 Východní část parku s částí aleje sloupových 
dubů (Roubíková 2013) 
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počátku devadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů 
i zámeckého parku, jejímž cílem je přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, 
tj. ke stavu z druhé poloviny 19. stol. 

Park, zahrada. Hieke (1984a) uvádí, že sychrovský park je významný svou romantickou 
úpravou. Celý komplex má rozlohu 23 ha. U zámku se pravděpodobně již koncem 17. stol. 
nacházely barokní zahrady, okrasná i užitková (Hušek 1983). Ve stabilním katastru z roku 
1843 jsou patrné menší zahradní úpravy v nejbližším okolí zámku. Nejednalo se o pravidelné 
úpravy. Mají podobu užitkového charakteru a v přední části (západní průčelí zámku) je 
zakreslena vodní nádrž. Jsou zde také zachyceny tři hlavní osy vedoucí východně od zámku 
do krajiny. Cesty jsou doprovázeny alejemi (ČÚKZ 2013).  

Ve 20. letech 19. stol. byl založen zámecký park knížetem Karlem Alainem Rohanem. Park 
byl koncipován jako klasicistní trojzubec s průhledy v ose zámku. Promyšlená realizace 
přírodně krajinářského parku začala rokem 1847 v souvislosti s přestavbou zámku. Navazuje 
na princip barokní francouzské zahrady, pronikající do krajiny, v členění prostoru a utváření 
poměrů mezi volnými plochami a architektonickými dominantami. Zachovává však české 
dimenze. Objevují se zde dlouhé aleje, přísně vymezené průhledy, pohledové ukončení 
hlavní osy a jiné prvky. V základní koncepci se uplatnil pro uvedené období typický systém 
tří os. Levá osa vychází z terasy zahradního schodiště a směřuje k okraji parku. Střední, 
hlavní osa parku, je velkolepě komponovaným 400 m dlouhým průhledem na oranžérii. 
Pravá osa prochází východním směrem formou 500 m dlouhé aleje, tvořené osmdesáti osmi 
pyramidálními duby. Za parkem přechází do čtyřřadové lipové aleje Rohanky, kterou 
původně vedla hlavní příjezdová cesta do zámku. Východní osa je dále orientována na věž 
kostela v Jenišovicích. Levá osa otvírá výhled do volné krajiny. Za parkem byla v ose 
průhledu postavena v roce 1873 romantická středověká brána, zvaná Arthurův hrad. Stavby 
v parku byly postaveny podle návrhů projektanta přestavby zámku architekta Josefa 
Prouvota. Jde o stavby: studniční pavilón, v parku v roce 1852 oranžérii, na přístupové aleji 
zahradní domky a v oboře o Arthurův hrad. Podle jeho návrhů byl v rohanských slévárnách v 
Jasenném zhotoven po roce 1860 také litinový plot kolem parku, můstek u jezírka a 
konstrukce skleníků. Jižně a jihovýchodně od zámku na oplocené ploše bylo situováno 
okrasné arboretum, na východní straně uzavřené pěti sbírkovými skleníky. Množství dřevin 
pěstovaných v arboretu a parku je obdivuhodné. Seznam z roku 1879 bylo zaznamenáno 
1868 taxonů, z toho 408 jehličin a 1460 listnáčů. Přibližně ve stejné době se obchodně 
nabízelo 1200 druhů a odrůd skleníkových rostlin. Jen sbírka orchidejí obsahovala 485 
druhů a odrůd. Péči o rozsáhlý sortiment měl na starosti zahradník Vojtěch Maška, který se 
také podílel na tvorbě parku. Výsledkem jeho zkušeností a péče je mimo jiné i známý 
červenolistý Rohanův buk (Hušek 1983).  

Dnes je park chudší, ale stále ještě dendrologicky zajímavý. Park byl předlohou pro vznik 
řady dnes významných arboret, jako jsou například Průhonice nebo Konopiště (Zámek 
Sychrov 2013).  
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Obr. 257 Výřez ze stabilního katastru; stav 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 258 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
rozsáhlý výčet druhů jehličnanů: jedli bělokorou (
cephalonica), jedli ojíněnou (Abies concolor
kavkazskou (Abies nordmanniana), jedli vznešenou (
(Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek Lawsonův (
´Triomf van Bospoop´), cypřišek nutkajský (
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera ´Filifera´
kryptomérii japonskou (Cryptomeria japonica
čínský (Juniperus chinensis ´Femina´, ´Pfitzeriana´
(Juniperus communis ´Stricta´, ´Suecica´), jalovec chvojku (
šupinatý (Juniperus squamata var. meyeri
metasekvoji čínskou (Metasequoia glyptostroboides
´Falcato-viminalis´, ´Virgata´), smrk zakrslý (
jezoensis), smrk černý (Picea mariana), smrk omorika (
pungens ´Argentea´, ´Glauca´), borovici limbu (
borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (
(Pinus sylvestris), borovici Wallichovu (Pinus wallichiana
menziesii var. glauca), douglasku tisolistou (

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hušek (1983) a Hieke (1984b) zde uvádějí 
jedli bělokorou (Abies alba), jedli řeckou (Abies 

Abies concolor), jedli plstnatoplodou (Abies excelsior), jedli 
), jedli vznešenou (Abies procera), cypřišek Lawsonův 

), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´, 
´Triomf van Bospoop´), cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), cypřišek 

´Filifera´, ´Plumosa´, ´Plumosa Aurea´, ´Squarrosa´), 
Cryptomeria japonica), jinan dvoulaločný (Gingko biloba), jalovec 

´Pfitzeriana´, ´Pfitzeriana Aurea´), jalovec obecný 
´Suecica´), jalovec chvojku (Juniperus sabina), jalovec 

meyeri), jalovec virginský (Juniperus virginiana), 
Metasequoia glyptostroboides), smrk ztepilý (Picea abies ´Cupressina´, 

viminalis´, ´Virgata´), smrk zakrslý (Picea glauca ´Conica´), smrk ajanský (Picea 
), smrk omorika (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea 

´Glauca´), borovici limbu (Pinus cembra), borovici černou (Pinus nigra), 
), borovici vejmutovku (Pinus strobus), borovici lesní 
Pinus wallichiana), douglasku tisolistou (Pseudotsuga 

), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. viridis), sekvojovec 
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obrovský (Sequoiadendron giganteum), tisovec dvouřadý (Taxodium distichum), tis červený 
(Taxus baccata), tis červený (Taxus baccata ´Fastigiata Aurea´, ´Repandens´, 
´Washingtonii´), zerav západní (Thuja occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis 
´Aureospica´, ´Lutea´, ´Malonyana, ´Pyramidalis Compacta´, ´Wareana´), zerav obrovský 
(Thuja plicata), zerav obrovský (Thuja plicata ´Zebrina´), zeravinec japonský (Thujopsis 
dolabrata ´Nana Variegata´) a také listnáčů: javor babyku (Acer campestre), javor kapadocký 
(Acer cappadocicum), javor mléč (Acer platanoides), javor mléč (Acer platanoides 
´Globosum´, ´Palmatifidum´, ´Schwedleri´), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor klen 
(Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´, ´Variegatum´, ´Worleei´), javor tatarský (Acer 
tataricum), jírovec pleťový (Aesculus x carnea), dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii 
´Minor´), břízu papírovitou (Betula papyrifera), břízu pýřitou (Betula pubescens ´Urticifolia´), 
břízu bělokorou (Betula pendula ´Youngii´), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens), 
zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens ´Suffruticosa´), vřes obecný (Calluna vulgaris), 
sazaník květnatý (Calycanthus floridus), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), 
kaštanovník jedlý (Castanea sativa), katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides), žanovec 
měchýřník (Colutea arborescens), svídu bílou (Cornus alba), svídu bílou (Cornus alba 
´Spaethii´), svídu výběžkatou (Cornus stolonifera), lísku tureckou (Corylus colurna), skalník 
vodorovný (Cotoneaster horizontalis Decne), skalník černoplodý (Cotoneaster 
melanocarpus), trojpuk růžový (Deutzia x rosea), trojpuk drsný (Deutzia scabra), buk lesní 
(Fagus sylvatica ´Asplenifolia´, ´Laciniata´, ´Pendula´, ´Rohanii´, ´Roseo-marginata´), zlatici 
převislou (Forsythia suspensa), hortenzii stromečkovitou (Hydrangea arborescens), hortenzii 
drsnou (Hydrangea aspera ssp. sargentiana), hortenzii latnatou (Hydrangea paniculata), 
cesmínu ostrolistou (Ilex aquifolium), mamotu širokolistou (Kalmia latifolia), zákulu 
japonskou (Kerria japonica ´Pleniflora´), štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), liliovník 
tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), zimolez Henryův (Lonicera henryi), zimolez ovíjivý 
(Lonicera periclymenum), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), šácholan přišpičatělý 
(Magnolia acuminata), šácholan japonský (Magnolia kobus), mahónie cesmínolistá 
(Mahonia aquifolium), jabloň Sieboldovu (Malus sieboldii), pivoňku křovitou (Paeonia 
suffruticosa), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), pustoryl Lemonův (Philadelphus x 
lemoinei), pustoryl panenský (Philadelphus x virginalis ´Virginal´), tavolu kalinolistou 
(Physocarpus opulifolius), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), mochnu křovitou 
(Potentilla fruticosa), slivoň třešňovou (Prunus cerasifera ´Atropurpurea´), bobkovišeň 
lékařskou (Prunus lauroceracus ´Schipkaensis´), bobkovišeň lékařskou (Prunus laurocerasus 
´Zabeliana´), střemchu pozdní (Prunus serotina), višeň chloupkatou (Prunus subhirtella 
´Pendula´), mandloň trojlaločnou (Prunus triloba), lapinu jasanolistou (Pterocarya 
fraxinifolia), dub šarlatový (Quercus coccinea), dub maďarský (Quercus frainetto), dub 
velkokvětý (Quercus macranthera), dub bahenní (Quercus palustris), dub zimní (Quercus 
petraea ´Cochleata´, ´Giesleri´, ´Mespilifolia´), dub pýřitý (Quercus pubescens), dub letní 
(Quercus robur), dub letní (Quercus robur ´Albomarmorata´, ´Concordia´, ´Fastigiata´), dub 
červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), pěnišník 
černomořský (Rhododendron ponticum), pěnišník časný (Rhododendron x praecox), růžovec 
zákulovitý (Rhodotipos scandens), rybíz alpínský (Ribes alpina), růži Rehderovu (Rosa x 
rehderiana), růži svrasklou (Rosa rugosa), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), vrbu jívu (Salix 
caprea), bez červený (Sambucus racemosa), tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia), 
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia ´Pendula´), jeřáb prostřední (Sorbus intermedia), tavolník 
nízký (Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´), tavolník japonský (Spiraea japonica), tavolník 
japonský (Spiraea japonica ´Macrophylla´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík čínský (Syringa x chinensis), lípu 
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zelenou (Tilia x euchlora), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), lípu stříbrnou (Tilia 
tomentosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra), brusnici 
borůvku (Vaccinium myrtillus), kalinu tušalaj (Viburnum lantana), kalinu obecnou (Viburnum 
opulus), barvínek menší (Vinca minor), kalinu svraskalou (Viburnum rhytidophyllum), vajgélii 
květnatou (Weigela florida) a vistárii čínskou (Wisteria sinensis).  

Současný stav. V současné době má park podobu v kostře shodnou s výše uvedenými údaji. 
Týká se to také druhové skladby uvedené Hiekem (1984b). Seznam však není úplný. Park 
včetně obory je značně rozsáhlý a jeho celková inventarizace nebyla provedena také 
z důvodu jeho rozlohy. Celkově je park na současnou dobu velmi dobře udržován. Cesty jsou 
zahloubené v terénu a dosypávány. Trávník je pravidelně sekaný a skupiny stromů jsou 
postupně doplňovány podsadbou trvalek. Je zde dbáno na odbornou údržbu stromů a 
bezpečnost provozu. V současné době jsou také salety v parku v rekonstrukci. Park je 
v celém rozsahu za poplatek přístupný veřejnosti.  
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Široké Třebčice (Weiten Trebetitsch–Schloss) 

Poloha. Široké Třebčice jsou část obce 
Velká Ves v okrese Chomutov. 
Nachází se asi 1,5 km na 
severovýchod od Veliké Vsi. 

Zámek, majitelé. Poprvé je panský 
dvůr zmíněn roku 1196. V roce 1226 
se dostal do majetku ženského 
premonstrátského kláštera 
v Doksanech. Roku 1490 náležela 
jedna část panství k hradu Hasištejn a 
druhá Kfelířům ze Zakšova, později 
Králíkům z Nežetic. V roce 1548 
Panství získali Údrčtí z Údrče a roku 1709 Karolina z Eben–Brunnen, provdána za Františka 
Josefa hraběte ze Schönkirchenu, který roku 1722 nechal postavit barokní zámek a upravit 
pro hospodářské účely. Zámek měl podobu jednopatrové trojkřídlé budovy ve tvaru 
písmene U. Nároží byla zvýrazněna sdruženými pilastry, podobně tomu bylo i u mělkého 
rizalitu ve střední části budovy. Po smrti hraběnky Schönkirchenové vlastnil Široké Třebčice 
její prasynovec Josef Vonibald z Eben-Brunnenu, následně Jakub z Wimmeru, v roce 1797 
rodina Schreiterů ze Schwarzenfeldu, v roce 1843 kníže Hugo Karel Salm-Reiffercheid. V 
roce 1890 bylo toto panství společně s podbořanským prodáno společnosti Hielle a Dittrich, 
která přenesla své správní centrum do zdejšího zámku, který v letech 1905 a 1906 
zrenovovala. Společnost Široké Třebčice vlastnila až do pozemkové reformy v letech 1919–
1920. Statek byl po té přidělen panu Suchomelovi a jeho sestře. Od dědiců pana Suchomela 
koupil zámek pan Ornst. Roku 1948 byl zámek znárodněn (Anděl et al. 1984). Do roku 1951 
sloužil jako nápravné zařízení pro dívky. Poté zde byla škola živočišné výroby. Od roku 1960 
byl opuštěný a postupně chátral a stát neměl zájem jej opravit. Široké Třebčice měly 
zaniknout kvůli těžbě uhlí. V 70. letech 20. stol. se však od těžebních záměrů opustilo. Poté 
však již nebylo možné zámek zachránit a v roce 1988 byl zbourán, čímž krásná a cenná 
architektonická památka zanikla. V roce 1992 byly v rámci restituce vráceny hospodářské 
objekty zámku synovi bývalého majitele panu Zdeňku Ornstovi, který je postupně opravuje 
(Beran 2005–2013). 

Park, zahrada. V roce 1722 byl založen park kolem zámku, okolo dvora až k východní straně 
návsi (Anděl et al. 1984). Podle výřezu stabilního katastru byl park řešen v přírodně 
krajinářském stylu, pouze naproti jižnímu průčelí zámku byl upravený parter. V západní části 
se nacházely palouky, skupiny stromů, keřů a solitérní dřeviny listnaté i jehličnaté (ČÚZK 
2013). Na leteckých snímcích z 50 let 20. stol. jsou patrné pozůstatky parteru na jižní straně 
pozemků a v západní část parku se nachází pouze vzrostlé stromy (MO ČR 2009). 

 
Obr. 259 Severní průčelí zámku na počátku 20. stol. 
© Musil, Plaček, Úlovec 
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Obr. 260 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 261 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí jen l
(Aesculus hippocastanum), čimišník stromovitý (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), zimolez tatarský (
´Fastigiata´), pěnišník velkokvětý (Rhododendron
pseudoacacia ´Bessoniana´), pámelník bílý (
obecný (Crataegus oxyacantha), jilm habrolistý (
glabra).  

Současný stav. Dnes se zde nachází především alej jasanů, která jediná upomíná na cestu, 
která procházela od severního malého vchodu celou zahradou. Zůstalo zde několik další
stromů javorů a lip. Značná část dřívějšího dvora je vybetonová
navazují dva velké rybníky. Začínají na návsi a končí za obcí. Zahradní úpravu a zámek je 
možné považovat za zaniklé. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí jen listnáče: jírovec maďal 
), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), jasan ztepilý 

´Pendula´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), dub letní (Quercus robur 
Rhododendron x hybridum), trnovník akát (Robinia 

´Bessoniana´), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), hloh 
), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) a jilm horský (Ulmus 

Dnes se zde nachází především alej jasanů, která jediná upomíná na cestu, 
která procházela od severního malého vchodu celou zahradou. Zůstalo zde několik dalších 

p. Značná část dřívějšího dvora je vybetonována. Na bývalý areál zámku 
navazují dva velké rybníky. Začínají na návsi a končí za obcí. Zahradní úpravu a zámek je 
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Šluknov - Nový zámek 

Poloha. Leží přibližně 10 km severně 
od Rumburku. 

Zámek, majitelé. První zmínky o 
Šluknovu pochází z roku 1281, kdy 
budyšínský měšťan Rüdiger von 
Slawkenaue prodal v Bischdorfu 
v Lužici čtyři lány půdy míšeňské 
kapitule. Vznik Šluknova lze podle J. 
V. Šimáka klást ještě do doby starého 
srbského osídlení, které však bylo ve 
13. stol. zatlačeno německou 
kolonizací. Následovala celá řada 
majitelů Šluknova. Šluknov získal 
Arnošt ze Schleinitz. V té době ještě 
existoval starý šlejnicovský zámek, 
který byl roku 1623 zkonfiskován 
komorní radou. Následkem opuštění 
zámek na sklonku 17. stol. zanikl. 
Poprvé je nový zámek zmíněn ve druhé 
polovině 16. stol. Jeho majitel Arnošt 
Olejnic se velmi zadlužil a utlačoval 
poddané. Po velkém požáru celého 
Šluknova roku 1577 se jeho dluhy 
znásobily. Jeho žena jej začala dotovat. 
Po její smrti v roce 1607 prodal panství Albrechtu ze Schleinitz, ten pak roku 1618 Ottovi 
rytíři ze Starscheldu, jemuž byl majetek zabaven za účast ve stavovském povstání roku 
1623. V roce 1623 královská komora prodala panství Wolfgangu hraběti Mansfeldovi. Získal 
tak nejen Šluknov, ale také tři dvory poplužní a osm vesnic. V roce 1635 získal Mansfeld 
darem sousední panství Lipová. Po smrti jeho syna Karla Adama přešel majetek na jeho 
sestry a Šluknov získala Sofie Anežka provdaná Ditrichsteinová. V držení Ditrichsteinů byl 
zámek až do roku 1720, kdy se ovdovělá Marie Ernestina provdala za Aloise Tomáše, 
hraběte z Harrachu. Poslední z rodu Harachů byl František Arnošt, který roku 1876 prodal 
panství saskému komerčnímu radovi a poslanci Arnoštu Grumbtovi. Jeho nástupci drželi 
Šluknov do roku 1935. Posledním majitelem zámku byl Ervín Leopold Nostitz-Rieneck a 
v jeho vlastnictví zámek zůstal do roku 1945. Poté zde bylo zřízeno muzeum a knihovna 
(Anděl et al. 1984). 

Park, zahrada. Podle výřezu stabilního katastru se kolem zámku nacházely ovocné sady. 
V severozápadní části byl umístěn zámecký rybník, který nemá pravidelný tvar. 
V jihovýchodní části vedla do dvora alej, která se u zámeckých budov na malém nádvoří 
rozšiřuje o jednu řadu (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20.stol. je patrná volná 
parková úprava (MO ČR 2009). Dnes je park situován v centru města a je obklopen původní 
zděnou hradbou. Park leží na mírném svahu. Velký a malý zámecký rybník navazuje na 
údolní nivu Stříbrného potoka a sloužil k získávání ledu pro zámecký pivovar. Nyní plní 
funkci požární nádrže. O podobě zámeckého parku se nedochovala žádná dokumentace. 

 
Obr. 262 Severovýchodní průčelí zámku z parku 
(Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 263 Pohled do parku severně o zámku 
(Roubíková 2013) 
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Pouze je známo, že k zámku patřila řada dřevěných budov pro služebnictvo. Po odstranění 
domků byl zřízen zámecký park. Ve 2. polovině 19. 
v romantickém stylu. Jedinými podklady jsou starší fotografie.
růžová zahrada a do vlastního parku se vstupovalo dřevěným loubím. Do roku 
příležitostně přístupný široké veřejnosti v
pamětníků byl park po 2. světové válce krásně upravený. V roce 
letní divadlo (Zámecký park Šluknov).  

Obr. 264 Výřez ze stabilního kata
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 265 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), modřín opadavý (
abies), smrk pichlavý (Picea pungens ´Glauca´), borovici vejmutovku (
červený (Taxus baccata), zerav západní (
canadensis) a z listnáčů: javor mléč (Acer platanoides
´Schwedleri´), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica
liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera
(Quercus robur), dub letní (Quercus robur ´Pectinata´), dub červený (

Pouze je známo, že k zámku patřila řada dřevěných budov pro služebnictvo. Po odstranění 
2. polovině 19. stol. zde vznikl přírodně krajinářský park 

Jedinými podklady jsou starší fotografie. V blízkosti zámku bývala 
růžová zahrada a do vlastního parku se vstupovalo dřevěným loubím. Do roku 1945 byl 
příležitostně přístupný široké veřejnosti v době svátků a slavností. Podle ústních zpráv 
pamětníků byl park po 2. světové válce krásně upravený. V roce 1962 bylo v parku zřízeno 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: cypřišek 
), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea 

´Glauca´), borovici vejmutovku (Pinus strobus), tis 
), zerav západní (Thuja occidentalis), jedlovec kanadský (Tsuga 

Acer platanoides), javor mléč (Acer platanoides 
Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa), habr 

Fagus sylvatica), buk lesní (Fagus sylvatica ´Laciniata´), 
tulipifera), dub zimní (Quercus petraea), dub letní 

´Pectinata´), dub červený (Quercus rubra), rybíz 
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alpínský (Ribes alpina), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), vrbu jívu (Salix caprea), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu srdčitou (Tilia 
cordata), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos) a jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia).  

Současný stav. Celý zámecký park je po nákladné rekonstrukci, která proběhla v letech 
2009–2011, v současné době zpřístupněný veřejnosti. V rámci rekonstrukce zahrady 
proběhla obnova rosaria, obnovení koryt zbudovaných kanálů, rekonstrukce malého 
zámeckého rybníka, který je v areálu parku, obnova aleje vedoucí k zámku, trávníků a 
sanační řez dřevin. Došlo k odstranění náletů a nepřehledných skupin keřů. Po celkové 
stránce je úprava přehledně uspořádaná a pečlivě udržovaná. Druhová skladba včetně 
kultivarů odpovídá popisu Hiekeho (1984b).  
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Šternberk u Rumburka (Alt Ehrenberg)

Poloha. 2 km jižně od obce Brtníky 
v okrese Děčín v lesním porostu, po 
„štemberské cestě“.  

Zámek, majitelé. Jednalo se o 
menší klasicistní lovecký zámeček, 
který nechal postavit roku 1771 
hrabě Franz Wilhelm Salm-
Reifferscheidt. Stavitelem byl Anton 
Schmiedt z Prahy. Zámeček stával v 
místech obory založené v roce 1700 
pro chov jelenů, srnců, daňků a 
černé zvěře. Salm zámeček 
pojmenoval dle dívčího jména své 
manželky Walburgy (rozené ze 
Šternberka). Hlavní budova 
zámečku stála ve středu osmi cest, 
které vytvářely hvězdu. Na čtyřech 
stranách nechal hrabě postavit čtyři 
menší pavilony a mimo pravidelnou 
zástavbu byla umístěna hájovna. 
Cesty vedly paprskovitě k zámku, 
pavilonům a branám areálu. Hlavní 
přístupovou komunikaci od Brtníků, 
která byla vytyčena v přímce, 
lemovaly jírovcové aleje. V roce 
1781 byla v ose jižního průčelí přistavěna kaple sv. Kříže
Byla zde hrázděná lovecká střelnice a krytá kuželna. Na východním průčelí zámku byl 
zbudován rybník s umělým vodopádem. V jižní části komplexu byl vystavěn kruhový bazén. 
U hlavního vjezdu stávala strážnice. Obora byla
jezdívali v období podzimních lovů, v kapli u zámečku se sloužily bohoslužby. Po první 
pozemkové reformě bylo šternberské panství vyvlastněno (
Šternberk se Správou státních lesů v Rumburku (
roce 1945 lovecký zámeček sloužil jako rekreační středisko zaměstnanců státních lesů a byl 
vybudován dětský tábor s chatkami. Okolo roku 1980 byla provedena rekonstrukce hlavní 
budovy, ovšem nebyla provedena odborně. Nebyla řádně obnovena dřevěná konstrukce 
budovy, která byla napadena dřevomorkou a v roce 1992 byl zámeček z bezpečnostních a 
hygienických důvodů uzavřen. Postupem času byla narušena celková stabilita objektu a jeho 
rekonstrukce by byla příliš nákladná. V roce 1994 byl zámek na žádost majitele, kterým byla 
Oblastní správa pošt Ústí nad Labem, vyřazen z
Ministerstva kultury zbourán (Beran 2005–2013). 

Park, zahrada. Okolí zámečku bylo upraveno jírovcovými alejemi do podob
hvězdy na počest Salmovy choti Walburgy (Anděl et al. 1984). Podle výřezu mapy z
vojenského mapování a stabilního katastru bylo pouze šest cest, které k
podrobnějším pohledu na současnou ortofotomapu a nákresu ze stabilníh

Obr. 266 
Šternberk (Rumburg 1920 in ©Beran 2013)
 

Obr. 267 
zámečku (Roubíková 2013)

Šternberk u Rumburka (Alt Ehrenberg) 

přistavěna kaple sv. Kříže. Vně alejí stávala vozovna se stájí. 
Byla zde hrázděná lovecká střelnice a krytá kuželna. Na východním průčelí zámku byl 

jižní části komplexu byl vystavěn kruhový bazén. 
U hlavního vjezdu stávala strážnice. Obora byla oplocená dřevěným plotem. Páni sem 
jezdívali v období podzimních lovů, v kapli u zámečku se sloužily bohoslužby. Po první 
pozemkové reformě bylo šternberské panství vyvlastněno (r. 1918). Bylo zřízeno polesí 

Rumburku (Anděl et al. 1984, Zaniklé obce 2013). Po 
roce 1945 lovecký zámeček sloužil jako rekreační středisko zaměstnanců státních lesů a byl 
vybudován dětský tábor s chatkami. Okolo roku 1980 byla provedena rekonstrukce hlavní 

ě. Nebyla řádně obnovena dřevěná konstrukce 
budovy, která byla napadena dřevomorkou a v roce 1992 byl zámeček z bezpečnostních a 
hygienických důvodů uzavřen. Postupem času byla narušena celková stabilita objektu a jeho 

V roce 1994 byl zámek na žádost majitele, kterým byla 
Oblastní správa pošt Ústí nad Labem, vyřazen z kulturních památek a se souhlasem 

2013).  

Okolí zámečku bylo upraveno jírovcovými alejemi do podoby osmicípé 
hvězdy na počest Salmovy choti Walburgy (Anděl et al. 1984). Podle výřezu mapy z II. 
vojenského mapování a stabilního katastru bylo pouze šest cest, které k objektu vedly. Při 
podrobnějším pohledu na současnou ortofotomapu a nákresu ze stabilního katastru je 

 
Obr. 266 Celkový pohled na restauraci a zámeček 
Šternberk (Rumburg 1920 in ©Beran 2013) 

 
Obr. 267 Současná školní ubytovna v místech bývalého 
zámečku (Roubíková 2013) 
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možné si všimnout, že cest bylo skutečně osm, ovšem pouze pět je jich vedeno jako 
samostatné parcely (ČÚZK 2013, MO ČR 2013). Na starých dostupných fotografiích jsou 
patrné výsadby jírovce, zeravů a smrků (Beran 2005

Obr. 268 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 269 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Larix decidua), zerav západní (Thuja occidentalis
hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa
lesní (Fagus sylvatica), topol osiku (Populus tremula
jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. Při pohledu do současného katastru nemovitostí ještě stále existují parcely, 
kde stával zámeček, pravděpodobně pavilónky, popřípadě stáje. K
stával, skutečně vede osm cest. Po oplocení mýtiny nejsou již žádné stopy. Zůstaly zde 
pouze pozůstatky ubytovny dětského tábora. Celý prostor je silně zarostlý nálety a paseka 
není udržována. Z původních objektů dnes stojí jen přestavěná hájenka v
Podél příjezdové cesty od Brtníků a cesty směrem do Starých Křečan je vysázeno ně
jírovců. Z dřevin uváděných Hiekem (1984b) je možné zde všechny najít, ovšem nevytváří 
žádnou záměrnou kompozici. Jedná spíše o nálet či nepromyšlenou výsadbu.

možné si všimnout, že cest bylo skutečně osm, ovšem pouze pět je jich vedeno jako 
samostatné parcely (ČÚZK 2013, MO ČR 2013). Na starých dostupných fotografiích jsou 
patrné výsadby jírovce, zeravů a smrků (Beran 2005–2013). 

 
ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: modřín opadavý 
Thuja occidentalis) a z listnáčů: jírovec maďal (Aesculus 

Alnus glutinosa), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), buk 
Populus tremula), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) a 

Při pohledu do současného katastru nemovitostí ještě stále existují parcely, 
kde stával zámeček, pravděpodobně pavilónky, popřípadě stáje. K místu, kde zámeček 
stával, skutečně vede osm cest. Po oplocení mýtiny nejsou již žádné stopy. Zůstaly zde 

uze pozůstatky ubytovny dětského tábora. Celý prostor je silně zarostlý nálety a paseka 
původních objektů dnes stojí jen přestavěná hájenka v severní části. 

Podél příjezdové cesty od Brtníků a cesty směrem do Starých Křečan je vysázeno několik 
dřevin uváděných Hiekem (1984b) je možné zde všechny najít, ovšem nevytváří 

žádnou záměrnou kompozici. Jedná spíše o nálet či nepromyšlenou výsadbu. 
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 Teplice v Čechách (Toplitz-Schönau)

Poloha. Okresní město Teplice 
leží 15 km na západ od krajského 
města Ústí nad Labem. 

Zámek, majitelé. První písemné 
prameny k Teplicím jsou uvedeny 
ve Vincencových letopisech z let 
1158–1164. Byl zde založen 
nejstarší klášter benediktinek v 
Čechách. Klášter nechala zřídit 
královna Judita, manželka 
Vladislava II, která je v Teplicích 
také pohřbena. Klášter byl 
opevněn a oddělen od vesnice 
příkopem. Z vesnice později 
vzniklo město Teplice. Vedla tudy 
obchodní cesta ze Saska do 
vnitrozemí. Ještě ve spisech 
oseckého kláštera byla ves vedena jako tržní místo (
vyšehradského byl klášter vypleněn vyšehradskými, braniborskými, míšeňskými a 
durynskými vojsky. Abatyše Alžběta se pokusila klášter obnovit, ovšem finanční ztráta byla 
vyrovnána až v polovině 13. stol. V roce 1421 byl klášter v husitských válkách zničen. Roku 
1461 Jiří z Poděbrad předal Teplice jako „věnné město“ své ženě Johaně z
její smrti se majetku ujal její syn Hynek. V
uvádí, že zde stála tvrz vystavěná na troskách kláštera. V
vystřídalo přes 15 majitelů. V letech 1543
postavil zámek a řadu lázeňských budov. Za jeho působení město velmi prospívalo. Kolem 
roku 1600 držel Teplice rod Vchynských. V době jejich vlády byl zámek přestavěn v
renesančním stylu. Po smrti Viléma Vchynského v roce 1634 spolu s Albrechtem z 
Valdštejna v Chebu získal panství císařský maršál Jan Aldringen, po něm jej zdědila sestra 
Anna, provdaná za Jeronýma Claryho–Aldringenyho. Po té panství získali nástupci tohot
rodu. Nejvýznamnější majitel byl František Karel, který zámek upravil v
1751. V roce 1788 zde byla zřízena budova divadla. Půvabný empírový vestibul vybíhající do 
parku vznikl v roce 1800. Poslední podstatné změny provedl Carlos Clary
1906. Nechal postavit terasu na opěrné zdi směrem do zahrad. Po roce 1945 byl Clary
Aldringenům zámek znárodněn. V roce 1947 se zámek stal vlastivědným muzeem (Anděl et 
al. 1984).  

Park, zahrada. U zámku byly v roce 1751 zřízeny zahrady ve 
měla dva rybníky, bažantnici a hospodářský dvůr. V
která spojovala zámek s parkem. Byl zde přistaven zahradní dům a zahrada upravena ve 
francouzském stylu. Clary-Aldringen zřídil klášter
vázami. Na výřezu stabilního katastru z roku 1
s městskou částí. V mapě je dokonce zván jako zámecké lázně a nové lázně. Zahrnuje také 
úpravu náměstí. V blízkosti zámku je zřetelná pravidelná zahrada s
Zbývající části parku jsou řešeny ve stylu 

Obr. 270 
 

Obr. 271 
travnaté plochy a porostu (Roubíková 2013)
 

Schönau) 

oseckého kláštera byla ves vedena jako tržní místo (r. 1278). Podle kroniky kanovníka 
klášter vypleněn vyšehradskými, braniborskými, míšeňskými a 

durynskými vojsky. Abatyše Alžběta se pokusila klášter obnovit, ovšem finanční ztráta byla 
roce 1421 byl klášter v husitských válkách zničen. Roku 

oděbrad předal Teplice jako „věnné město“ své ženě Johaně z Rožmitálu a po 
její smrti se majetku ujal její syn Hynek. V potvrzující listině o zástavě Teplic Hynkovi se 
uvádí, že zde stála tvrz vystavěná na troskách kláštera. V následujících letech se zde 

1543–1568 Teplice držel Volf z Vřesovic, který zde 
postavil zámek a řadu lázeňských budov. Za jeho působení město velmi prospívalo. Kolem 
roku 1600 držel Teplice rod Vchynských. V době jejich vlády byl zámek přestavěn v 
renesančním stylu. Po smrti Viléma Vchynského v roce 1634 spolu s Albrechtem z 
Valdštejna v Chebu získal panství císařský maršál Jan Aldringen, po něm jej zdědila sestra 

Aldringenyho. Po té panství získali nástupci tohoto 
rodu. Nejvýznamnější majitel byl František Karel, který zámek upravil v barokním stylu roku 

roce 1788 zde byla zřízena budova divadla. Půvabný empírový vestibul vybíhající do 
parku vznikl v roce 1800. Poslední podstatné změny provedl Carlos Clary-Aldringen roku 
1906. Nechal postavit terasu na opěrné zdi směrem do zahrad. Po roce 1945 byl Clary–
Aldringenům zámek znárodněn. V roce 1947 se zámek stal vlastivědným muzeem (Anděl et 

U zámku byly v roce 1751 zřízeny zahrady ve francouzském stylu. Zahrada 
a hospodářský dvůr. V přízemí levého křídla zámku stála grotta, 

parkem. Byl zde přistaven zahradní dům a zahrada upravena ve 
Aldringen zřídil klášterní zahradu s italskou kašnou a kamennými 

vázami. Na výřezu stabilního katastru z roku 1843 je patrné, že zámecký park je propojen 
mapě je dokonce zván jako zámecké lázně a nové lázně. Zahrnuje také 

řetelná pravidelná zahrada s vodním prvkem. 
Zbývající části parku jsou řešeny ve stylu přírodně krajinářského parku (ČÚZK 2013). Na 

 
Obr. 270 Severní průčelí zámku (Roubíková 2013) 

 
Obr. 271 Pohled do parku, vyrovnané zastoupení 
travnaté plochy a porostu (Roubíková 2013) 
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leteckých snímcích z 50. let 20. stol. již pravidelná část zámecké zahrady není zřejmá (MO 
ČR 2009). Hieke (1984a) a Pacáková-Hošťálková
nacházela proslulá barokní zahrada, spravovaná A. Leglerem, který se zaměřoval od roku 
1789 na azalky a pěnišníky. Dále uvádí, že se zde promítají renesanční, barokní a 
prvky. Z barokní zahrady postupně vznikl krajinářský park s
altánky. Park byl takto upraven i v 50. letech 20. 

Obr. 272 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 273 Výřez z leteckých snímků 
ČR 2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z

nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), jalovec čínský (
jalovec virginský (Juniperus virginiana), jalovec virginský (
modřín opadavý (Larix decidua), smrk pichlavý (
(Picea pungens ´Glauca´), borovici kleč (Pinus mugo
borovici blatku (Pinus uncinata), tis červený (
´Repandens´) a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre

50. let 20. stol. již pravidelná část zámecké zahrady není zřejmá (MO 
Hošťálková et al. (2004) uvádějí, že se zde dříve 

nacházela proslulá barokní zahrada, spravovaná A. Leglerem, který se zaměřoval od roku 
1789 na azalky a pěnišníky. Dále uvádí, že se zde promítají renesanční, barokní a empírové 

ostupně vznikl krajinářský park s velkým rybníkem, pavilonky a 
50. letech 20. stol. 

 
Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: cypřišek 

), jalovec čínský (Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), 
), jalovec virginský (Juniperus virginiana ´Tripartita´), 

), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), smrk pichlavý 
Pinus mugo), borovici lesní (Pinus sylvestris), 

), tis červený (Taxus baccata), tis červený (Taxus baccata 
Acer campestre), javor jasanolistý (Acer negundo), 
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javor mléč (Acer platanoides), olši lepkavou (Alnus glutinosa), javor klen (Acer 
pseudoplatanus ´Purpurascens´, ´Variegatum´), javor stříbrný (Acer saccharinum), jírovec 
maďal (Aesculus hippocastanum), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), pajasan 
žláznatý (Ailanthus altissima), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), čimišník stromovitý 
(Caragana arborescens), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), lísku tureckou (Corylus 
colurna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), hloh břekolistý (Crataegus 
pedicellata), trojpuk růžový (Deutzia x rosea), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), buk 
lesní (Fagus sylvatica), zlatici převislou (Forsythia suspensa), dřezovec trojtrnný (Gleditsia 
triacanthos f. inermis), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), šácholan Soulangeův (Magnolia 
x soulangiana, moruši bílou (Morus alba), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), 
pustoryl věncový (Philadelphus coronarius ´Duplex´), pustoryl Falconeriho (Philadelphus x 
falconeri), platan javorolistý (Platanus acerifolia), topol černý (Populus nigra), střemchu 
obecnou (Prunus padus), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), lapinu 
jasanolistou (Pterocarys fraxinifolia), dub červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý 
(Rhododendron x hybridum), rybíz alpínský (Ribes alpina), trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia), růži šípkovou (Rosa canina), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), vrbu bílou 
(Salix alba ´Tristis´), jerlín japonský (Sophora japonica), jeřáb prostřední (Sorbus 
intermedia), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), pámelník bílý (Symphoricarpos 
albus var. laevigatus), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa), jilm horský (Ulmus glabra), kalinu 
tušalaj (Viburnum lantana), kalinu obecná (Viburnum opulus ´Roseum´), kalinu řasnatou 
(Viburnum plicatum), weigelii růžovou (Weigela florida) a mimo jiné také jinan dvoulaločný 
(Gingko biloba).  

Současný stav. Park stále působí velkolepě svou rozlohou. Specifický charakter mu dodává 
zámecký rybník a jednotlivé pavilóny umístěné v parku. Park je velmi rozsáhlý a volně 
prostupuje do městské zástavby. Je stále ještě v rekonstrukci a v některých jeho částech je 
možné vidět zanedbanou údržbu vzrostlých a cenných dřevin a trávníků. Cestní síť zde není 
ideálně řešena, vzniká zde mnoho prošlapaných cest. Z hlediska dřevinné skladby by bylo 
nutné provést komplexní inventarizaci. V rámci průzkumu roku 2013 nebyl zde nalezen 
například Taxus baccata ´Repandens´ a Aesculus parviflora.  
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 Toužetín (Tauschetin) 

Poloha. Leží 7 km jihovýchodně od 
okresního města Louny. 

Zámek, majitelé. Nejstarší zpráva o 
Toužetíně je z roku 1228. V té době 
byl majetkem kláštera sv. Jiří na 
Pražském hradě. V roce 1233 
vlastnictví potvrdil papež Řehoř IX. 
Roku 1316 se ves připomíná ve 
vlastnictví vladyků Dmítra a Lidéře. 
Roku 1349 je znám Kundrád 
z Toužetína, který byl ve službě Albrechta z Kolowrat. V
vlastnictví Přeška z Toužetína. Datum jejího vzniku není známo. Dalšími majiteli tvrze byly 
Albrecht z Kolowrat, Vlastibor z Kladna, Markvart z
1414 byla tvrz i obec v majetku kláštera klarisek v
Plichty ze Žerotína.V roce 1454 ji vlastnil Jindřich Míčan z
od jeho dědiců Václav Haugvic z Biskupic. V
Pětipeskému z Chýš a Egerberka. Po jeho 
z Klinštejna, která se vzdala majetku ve prospěch svého syna Jindřicha. V
panství na vrcholu výdělečnosti. Jindřich z 
Sekerkovi ze Sedčic, který panství zadlužil kvůli neustálým soudním sporům. V
prodal Jeronýmovi Šlikovi z Holejče. Toužetínem dále prošla řada majitelů. Roku 
panství patřilo Janu ze Šelmberka a z Kosti, který panství zvelebil. 
rozkládaly veliké zahrady, vinice, chmelnice a pole se šafránem. Roku 1692 zakoupil panství 
kníže Ferdinand ze Schwarzenberka, po třicetileté válce byla tvrz rozpadlá a vyhořelá. 
Ferdinand poškozenou tvrz roku 1696 nechal přestavět na
Giacoma de Maggi. Giacoma stavbu nedokončil a pokračoval v
po přestavbě ponechal charakter tvrze. Byl zachován čtvercový půdorys a vodní příkop. Přes 
příkop vedl kamenný most se sochami sv. Václa
Schwarzenberkové vlastnili panství až do první pozemkové reformy 
se zámek s dvorem a 85 ha půdy dostal do soukromých rukou. Od roku 1950 se dostalo 
panství do správy JZD Vrbno (Anděl et al. 1984). Dnes je
nepřístupný.  

Park, zahrada. Podle mapy stabilního katastru se za vodním příkopem směrem na sever 
rozkládala rozsáhlá zahrada (ČÚZK 2013), která zde bývala podle Anděla et al. (1984) již 
koncem 17. stol. Zahrady začínaly na západní straně od kamenného mostu směrem na sever 
až k velkému chovnému zámeckému rybníku. Jejich kompozice odpovídala francouzskému 
parku. Na jižní straně za příkopem se také nacházela pravidelná zahrada menší rozlohy. Od 
výjezdu ze zámeckého areálu vedla alej stromů do vesnice (ČÚZK 2013). Na leteckých 
snímcích z 50. let 20. stol. je patrné, že zámek byl obklopen zdí a jižně od zámku 
patrná zahrada. To nasvědčuje na zahradu užitnou. Na snímcích již však nejsou 
zbytky pravidelných úprav (MO ČR 2013). 

Obr. 274 
(Roubíková 2013)

Kolowrat. V roce 1372 je zmíněna gotická tvrz ve 
Toužetína. Datum jejího vzniku není známo. Dalšími majiteli tvrze byly 

Kladna, Markvart z Kralovic a Oldřich z Házmburka. V roce 
klarisek v Panenském Týnci, roku 1443 Jaroslava a 

1454 ji vlastnil Jindřich Míčan z Klinštejna. V roce 1523 tvrz koupil 
V roce 1529 prodal toužetínské panství Václavu 

jeho smrti vlastnila panství vdova Magdaléna 
Klinštejna, která se vzdala majetku ve prospěch svého syna Jindřicha. V této době bylo 

 Klinštejna roku 1539 postoupil držby Jaroslavu 
ze Sedčic, který panství zadlužil kvůli neustálým soudním sporům. V roce 1544 je 

. Toužetínem dále prošla řada majitelů. Roku 1555 
, který panství zvelebil. Tehdy se kolem Toužetína 

rozkládaly veliké zahrady, vinice, chmelnice a pole se šafránem. Roku 1692 zakoupil panství 
o třicetileté válce byla tvrz rozpadlá a vyhořelá. 

Ferdinand poškozenou tvrz roku 1696 nechal přestavět na barokní zámek podle projektu 
Giacoma de Maggi. Giacoma stavbu nedokončil a pokračoval v ní Pietro de Maggi. Zámek si i 
po přestavbě ponechal charakter tvrze. Byl zachován čtvercový půdorys a vodní příkop. Přes 
příkop vedl kamenný most se sochami sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. 
Schwarzenberkové vlastnili panství až do první pozemkové reformy roku 1924. Při parcelaci 

dvorem a 85 ha půdy dostal do soukromých rukou. Od roku 1950 se dostalo 
panství do správy JZD Vrbno (Anděl et al. 1984). Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a 

Podle mapy stabilního katastru se za vodním příkopem směrem na sever 
rozkládala rozsáhlá zahrada (ČÚZK 2013), která zde bývala podle Anděla et al. (1984) již 

západní straně od kamenného mostu směrem na sever 
velkému chovnému zámeckému rybníku. Jejich kompozice odpovídala francouzskému 

parku. Na jižní straně za příkopem se také nacházela pravidelná zahrada menší rozlohy. Od 
a alej stromů do vesnice (ČÚZK 2013). Na leteckých 

50. let 20. stol. je patrné, že zámek byl obklopen zdí a jižně od zámku též je 
zahrada. To nasvědčuje na zahradu užitnou. Na snímcích již však nejsou vidět žádné 

 
Obr. 274 Pohled na zámek a zahradu z návsi 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 275 Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 
2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 276 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí pouze listnáče
(Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
oxyacantha), topol černý (Populus nigra ´Italica´), vrbu bílou (
horský (Ulmus glabra ´Exoniensis´). 

Současný stav. Zámek a zahrada v průběhu 20. 
kde bývaly okrasné zahrady, jsou zastavěné rodinnými domky. Zámek je patrně, podle 
možností majitele, postupně rekonstruován a slouží k
hradba kolem zámku je značně zchátralá. Zahrada jeví známky jednoduché údržby v
sekání trávníku a likvidace náletů. Dřeviny zde rostou neuspořádaně bez logické návaznosti 
na zámek. Půda je zde podle bylinného podrostu podmáčená. Některé vzrostlé stromy 
pochází z náletů. Původní zde budou již jen dva jedinci 
zde hloh obecný (Crataegus oxicantha), jasan ztepilý
(Malus domestica), topol černý (Populus nigra 
canadensis), smrk ztepilý (Picea abies). Současný stav dřevin nesouhlasí se seznamem od 
Hiekeho (1984b). Zahrada po restituci po roce 1990 zcela změnila svou podobu.

Výřez ze stabilního katastru; stav k r. 1843 (©ČÚZK 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) uvádí pouze listnáče: jírovec pleťový 
Aesculus hippocastanum), hloh obecný (Crataegus 

´Italica´), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´) a jilm 

průběhu 20. stol. zcela ztratily svůj dřívější lesk. Pozemky, 
kde bývaly okrasné zahrady, jsou zastavěné rodinnými domky. Zámek je patrně, podle 
možností majitele, postupně rekonstruován a slouží k příležitostnému obývání. Zděná 

olem zámku je značně zchátralá. Zahrada jeví známky jednoduché údržby v podobě 
sekání trávníku a likvidace náletů. Dřeviny zde rostou neuspořádaně bez logické návaznosti 
na zámek. Půda je zde podle bylinného podrostu podmáčená. Některé vzrostlé stromy 

náletů. Původní zde budou již jen dva jedinci Salix alba ´Tristis´. Kromě nich jsou 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jabloň domácí 

Populus nigra ´Italica´), topol kanadský (Populus x 
). Současný stav dřevin nesouhlasí se seznamem od 

Hiekeho (1984b). Zahrada po restituci po roce 1990 zcela změnila svou podobu. 
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 Trmice (Türmitz) 

Poloha. Dnes jsou součástí Ústí nad 
Labem. 

Zámek, majitelé. Jméno vladyků 
z Trmic se v písemných pramenech 
objevuje poprvé v roce 1264. Na 
začátku 14. stol. byla obec centrem 
oblasti, která sahala až po Krupku. 
Od roku 1330 se dostaly do držení 
pánů z Koldic jako lenní panství. Ve 
14–15. stol. bylo trmické panství 
rozděleno na dvě poloviny, přičemž 
v každé z nich vznikla tvrz. Horní část 
koupil v roce 1416 Hynek Berka 
z Honštejna. Jeho dědici pak prodali 
tvrz Hanušovi Manštorfovi. Od 
konce 15. stol. až do stavovského 
povstání panství patřilo Koučům 
z Kouče. Po roce 1622 emigrovali a 
svůj statek prodali Vavřinci 
Majdrlovi z Mansberka. V roce 1662 
byl pánem Hervík Nostic a jeho syn 
Jan Desiderius Nostic přestavěl 
starou tvrz na raně barokní zámek. Trmice se pyšní faktem, že za sedmileté války byly 
hlavním stanem pruského krále Fridricha II. V letech 1856–1863 Nosticové vystavěli nové 
neogotické sídlo. Projektoval jej známý vídeňský architekt Heinrich Ferstel. Starý zámek byl 
sice v roce 1926 opraven. V roce 1964 na zámku sídlilo městské muzeum. (Anděl et al. 
1984). Později bylo muzeum pro havarijní stav budovy uzavřeno. Hrozila mu demolice 
v souvislosti s výstavbou dálnice. Od tohoto záměru se však upustilo a zámek dál sloužil jako 
depozitář muzea. Rekonstrukce se celý objekt dočkal v roce 1997. Dnes slouží jako kulturní 
centrum. Nachází se zde obřadní a koncertní síň, městská knihovna, v několika sálech je 
instalována stálá expozice z historie regionálního průmyslu a expozice modelové železnice 
(Zámek Trmice 2013).  

Park, zahrada. Podle skici stabilního katastru z roku 1843 byla celá zahrada koncipována do 
podoby přírodně krajinářského parku se třemi vodními plochami, které byly napájeny 
Trmickým potokem. Okolo každé vodní plochy vedla okružní cesta a jiné je vzájemně 
spojovaly. Cesty jsou lemovány stromy, keři a květinami. Mezi jednotlivými spojnicemi byly 
otevřené palouky se solitérními stromy. Parkem protékal Trmický potok. Jižně od zámku 
navazuje pravidelná zahrada s vodním prvkem (ČÚZK 2013). Letecké snímky z 50. let 20. 
stol. poukazují také na rozsáhlou volně řešenou plochu, pravidelná plocha zanikla po 
rozšíření zahrádek (MO ČR 2009). 

 
Obr. 277 Západní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 278 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 279 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 280 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
(Gingko biloba), smrk východní (Picea orientalis
borovici lesní (Pinus sylvestris) zerav západní (
(Acantholimon glumaceum), javor babyku (
olši lepkavou (Alnus glutinosa), plamének plotní (
mas), svídu krvavou (Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (
obecný (Crataegus oxyacantha), buk lesní (
vulgare), topol černý (Populus nigra), dub zimní (
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jilm habrolistý (
glabra), kalinu tušalaj (Viburnum lantana), javor babyku (
javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (
(Acer saccharinum), javor tatarský (Acer tataricum
hippocastanum), jírovec žlutý (Aesculus octandra
arborescens), katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides
lesní (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´), zlatici prostřední (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), rakytník řešetlákový (
tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), zimolez
japonský (Magnolia kobus), pustoryl věncový (
(Philadelphus x lemoinei), platan javorolistý (
´Nivea´), topol kanadský (Populus x canadensis
červený (Quercus rubra), pěnišník velkokvětý (
černomořský (Rhododendron ponticum), rybíz alpínský (
(Ribes aureum), růži mnohokvětou (Rosa multiflora
pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: jinan dvoulaločný 
Picea orientalis), borovici vejmutovku (Pinus strobus), 

) zerav západní (Thuja occidentalis) a listnáče: ježatec mázdřitý 
), javor babyku (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), 

), plamének plotní (Clematis vitalba), dřín obecný (Cornus 
), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh 

), buk lesní (Fagus sylvatica), ptačí zob obecný (Ligustrum 
), dub zimní (Quercus petraea), vrbu bílou (Salix alba), 

), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus 
), javor babyku (Acer campestre var. austriacum), 

), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), javor stříbrný 
Acer tataricum), jírovec maďal (Aesculus 

Aesculus octandra), čimišník stromovitý (Caragana 
Catalpa bignonioides), svídu bílou (Cornus alba), buk 

´Asplenifolia´), zlatici prostřední (Forsythia x intermedia), jasan ztepilý 
´Pendula´), rakytník řešetlákový (Hippophäe rhamnoides), liliovník 

), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), šácholan 
), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), pustoryl Lemonův 

), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), topol bílý (Populus alba 
s x canadensis), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub 

), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), pěnišník 
, rybíz alpínský (Ribes alpina), meruzalku zlatou 

Rosa multiflora), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), 
var. laevigatus), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos 
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´Laciniata´), lípu stříbrnou (Tilia tomentosa), jilm horský (Ulmus glabra ´Exoniensis´) a 
weigelii růžovou (Weigela florida).  

Současný stav. Zámecký park má dnes stále volný styl, chybí zde pouze původní vodní 
plochy. Naproti západnímu průčelí je patrná osa z terasy, která zřejmě vedla k dřívějšímu 
jezírku. Dnes vede ke skupině stromů. Kostra parku odpovídá původní, ovšem od 50. let 20. 
stol. zde ubyla řada významných dřevin. Dnes zde rostou zachovalí a vzrostlí jedinci jinanu 
dvoulaločného (Gingko biloba), liliovník tulipánokvětý (Liliodron tulipifera) a další druhy 
uváděné Hiekem (1984b). Na druhé straně parku najdeme olivu a všude v parku jiné 
okrasné indrodukované dřeviny, zvláště mnoho druhů cizokrajných buků. 
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 Třebívlice (Trziblitz) 

Poloha. U silnice z Lovosic na Skršín 
necelých 15 km, v okrese 
Litoměřice. 

Zámek, majitelé. První zmínky 
o Třebívlicích pochází z roku 1318. 
Z té doby jsou uváděny dvě tvrze. 
Horní tvrz beze zbytku zmizela. 
Dolní tvrz, postupně renesančně 
upravenou, dal v 80. letech 18. stol. 
tehdejší majitel František 
Klebelsberg přestavět na barokní 
zámek. V roce 1837 byl třebívlický 

zámek zbořen a na jeho místě 
postavena klasicistní budova. 
František Klebelsberg se v roce 
1843 oženil s vdovou po 
meklenburském maršálkovi, Amálií 
von Brosige-Lewetzow, která měla 
z prvního manželství tři dcery, 
z nichž Ulrika se stala poslední 
láskou Johana Wofganga Goetha. 
Po rozchodu s Goethem zůstala 
Ulrika svobodná a jako nejstarší 
dcera zdědila po své matce 
Třebívlice. Zemřela zde roku 1899 ve věku 95 let. Po smrti Ulriky zdědil Třebívlice její 
synovec Vojtěch Rauch a ten je roku 1900 prodal městu Most, které zde zřídilo dětskou 
ozdravovnu (Anděl et al. 1984). V roce 1920 byla v
doposud. 

Park, zahrada. Anděl et al. 1984 píše, že v
„Růžová zahrada“ a park. Růžová zahrada byla součástí vstupního parteru. Tato vstupní část 
směřovala na náves, která zároveň plnila funkci čestného dvora. Park byl velice rozsáhlý, 
čemuž nasvědčuje mapa stabilního katastru z
zámku se nacházely pravidelné skupiny bosketů, společně se zámeckým rybníkem. Za 
rybníkem park pokračoval volnější, ale přesto pravidelnou a okrasnou úpravou. V
byly kombinovány ovocné sady s okrasnou zelení, cesty zde vytvářely pravidelné obrazce
byly zde boskety, bludiště a pahorky se solitérními stromy. Na severní hranici ze zahrady 
vycházely do krajiny tři cesty, procházely ovocnými sady a končily ve zdejší oboře (ČÚZK 
2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. jsou stále patrné zbytky r
Volně řešený parčík se nachází v nejbližším okolí zámeckého rybníku. Zbývající části 
pozemků jsou zde tvořeny ovocnými sady (MO ČR 2013).

Obr. 281 

Obr.  282 

Třebívlice. Zemřela zde roku 1899 ve věku 95 let. Po smrti Ulriky zdědil Třebívlice její 
roku 1900 prodal městu Most, které zde zřídilo dětskou 

ozdravovnu (Anděl et al. 1984). V roce 1920 byla v zámku zřízena základní škola, která je zde 

Anděl et al. 1984 píše, že v roce 1837 byla u klasicistní budovy vytvořena 
park. Růžová zahrada byla součástí vstupního parteru. Tato vstupní část 

směřovala na náves, která zároveň plnila funkci čestného dvora. Park byl velice rozsáhlý, 
čemuž nasvědčuje mapa stabilního katastru z roku 1843. Severovýchodním směrem od 

mku se nacházely pravidelné skupiny bosketů, společně se zámeckým rybníkem. Za 
rybníkem park pokračoval volnější, ale přesto pravidelnou a okrasnou úpravou. V této části 

okrasnou zelení, cesty zde vytvářely pravidelné obrazce, 
byly zde boskety, bludiště a pahorky se solitérními stromy. Na severní hranici ze zahrady 
vycházely do krajiny tři cesty, procházely ovocnými sady a končily ve zdejší oboře (ČÚZK 

50. let 20. stol. jsou stále patrné zbytky rozsáhlého parku. 
nejbližším okolí zámeckého rybníku. Zbývající části 

pozemků jsou zde tvořeny ovocnými sady (MO ČR 2013). 

 
Obr. 281 Jižní průčelí zámku (© Turistik 2013) 

 
Obr.  282 Zámecký rybník (© Turistik 2013) 



 
232 

Obr. 283 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 284 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984 Heike (1984b) uvádí z
concolor), jalovec obecný (Juniperus communis
borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), borovici vejmutovku (
(Pinus sylvestris), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii
(Thuja occidentalis), zerav kanadský (Tsuga canadensis
campestre), olši lepkavou (Alnus glutinosa
zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. 
arborescens), svídu krvavou (Cornus sanguinea
obecný (Crataegus oxyacantha), jasan ztepilý (
(Populus alba ´Nivea´), topol kanadský (Populus 
´Italica´), vrbu bílou (Salix alba), pámelník bílý (
horský (Ulmus glabra ´Exoniensis´) a barvínek menší (

Současný stav. Dnes k zámku patří jen malá část dřívějšího rozsáhlého areálu. Nejbližší okolí 
zámku je upraveno ve stylu krajinářských úprav. Za zámeckým rybníkem parkové plochy 
přecházejí ve volný lesopark a les. Pozemky za zámeckým rybníkem jsou volně přístupné pro 
rekreaci. Z hlediska stavu údržby se lze k bývalému areálu zámku jen těžko vyjádřit, tzn. zda 
k přírodně krajinářské části parku přistupovat
lesní charakter a proto nelze doporučit odstraňování náletů a n
jakožto invazní dřeviny. Z hlediska druhové skladby lze doplnit další listnaté dřeviny, jako 
např. javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (
(Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betul
dub zimní (Quercus petraea), dub pýřitý (Quercus pubescens

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Heike (1984b) uvádí z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies 
Juniperus communis), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), 

), borovici vejmutovku (Pinus strobus), borovici lesní 
Pseudotsuga menziesii var. viridis), zerav západní 

Tsuga canadensis) a listnáčů: javor babyku (Acer 
Alnus glutinosa), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens), 

var. arborescens), čimišník stromovitý (Caragana 
Cornus sanguinea), lísku obecnou (Corylus avellana), hloh 

), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), topol bílý 
Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra 

), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm 
´Exoniensis´) a barvínek menší (Vinca minor). 

zámku patří jen malá část dřívějšího rozsáhlého areálu. Nejbližší okolí 
zámku je upraveno ve stylu krajinářských úprav. Za zámeckým rybníkem parkové plochy 
přecházejí ve volný lesopark a les. Pozemky za zámeckým rybníkem jsou volně přístupné pro 

bývalému areálu zámku jen těžko vyjádřit, tzn. zda 
části parku přistupovat, jako k parku či jako k lesu. Dnes má spíše 

lesní charakter a proto nelze doporučit odstraňování náletů a nanejvýš omezit nálety akátu 
hlediska druhové skladby lze doplnit další listnaté dřeviny, jako 

), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), javor klen 
Carpinus betulus), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), 

Quercus pubescens), dub letní (Quercus robur), 
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dub červený (Quercus rubra), jeřáb břek (Sorbus torminalis), trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia), lípu srdčitou (Tilia cordata), lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), jilm 
habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra), barvínek menší (Vinca minor) 
apod. 
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Třebušín (Triebsch) 

Poloha. Leží 9 km severovýchodně 
od okresního města Litoměřice. 

Zámek, majitelé. První písemné 
známky o tvrzi se datují k roku 
1169, kdy je uváděným majitelem 
tvrze Bleh z Třebušína. Dalším 
držitelem vsi byl Hroznata, pozdější 
zakladatel tepelského kláštera, 
který ji spolu s jinými statky 
věnoval řádu johanitů. Později 
náležel Třebušín k býčkovické 
komendě Řádu německých rytířů. 
Roku 1422 zastavil císař Zikmund 
zboží býčkovické komendy, 
zahrnující i Třebušín, Zikmundovi z 
Vartenberka. Reálná uplatnitelnost 
zástavy však byla problematická, 
neboť region tehdy ovládal 
husitský vojevůdce Jan Žižka 
z Trocnova. Z archeologických 
nálezů z roku 1973 je zde z té doby 
potvrzena tvrz, ale ve 12–13. stol. 
se však mluví o dvorci, který zabral 
při jarním tažení roku 1421 Jan 
Žižka z Trocnova, který na kopci nad Třebušínem postavil vlastní hrad Kalich. Záznamy po 
husitských válkách pochází až z roku 1496, kdy držitelé byly Vartenberkové a to až do roku 
1540. Poté byl majitelem Karel Dubanský z Duban a od roku 1578 Oldřich či Tristan 
Hostakovští z Arklebic. Za jejich působení byla zbudována renesanční tvrz o dvou na sebe 
kolmých křídlech. Od roku 1600 byl dalším majitelem Jaroslav Osterský Kaplíř ze Sulevic, 
který na tvrzi v Třebušíně trvale sídlil. Držby pak zdědil syn Smil, kterému byl veškerý 
majetek roku 1623 zabaven za účast na stavovském povstání. Tentýž rok získal Třebušín 
apelační rada Pavel Vencelius z Bochova. Při švédském vpádu roku 1634 bylo panství velmi 
poškozeno, včetně tvrze. Třebušín zdědila Venceliova dcera Rosina, provdaná za Františka 
Karla Kressla z Kvaltenberka, který byl v roce 1693 povýšen do rytířského stavu. Ještě za 
jeho působení v roce 1710 začala přestavba třebušínské tvrze na barokní zámek. Tak vzniklo 
dnešní severní křídlo, v němž bývala i kaple. Po jeho smrti roku 1801 držela třebušínský 
statek jeho žena Josefína, která však záhy rovněž zemřela. Ve své závěti odkázala veškerý 
majetek, včetně statku Třebušína, synovci Františku Karlu Puteanimu. V roce 1858 
spravovala panství Antonie Puteaniová, která v roce 1860 dala k třebušínskému zámku 
přistavět východní křídlo. Puteaniové drželi statek Třebušín až do roku 1906, kdy Adéla 
Puteaniová (provdaná za Karla von Skal und Gross-Ellguth ve Slezsku) prodala zámek Josefu 
Haneschkovi. V roce 1913 koupil panství saský lesmistr Oto J. J. Männel. Ten získal po vzniku 
ČSR k tomuto statku i sousední Řepčice. Zámek v Třebušíně se stal ubytovnou a po roce 
1945 bylo rozhodnuto přeměnit dosavadní panské sídlo na školu. Po všech úpravách po 
barokním období zůstaly jen zbytky štuků na stropě jedné místnosti v prvním patře (Anděl 

 
Obr. 285 Úprava před zámkem (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 286 Doprovodná zeleň podél toku (Roubíková 2013) 
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et al. 1984). Dnes je zámek v soukromém vlastnictví a
především zahraniční klientele.  

Park, zahrada. Zámecký park byl pravděpodobně založen současně s
zámku a přístavbou východní křídla, přesné datum však není známo. Podle mapy stabilního 
katastru se v okolí zámku rozkládala zahrada s
kruhového půdorysu s nízkým parterem a květinovými záhony. Celá zahrada je z
terénu značně členitá a z čestného dvora se do ní 
okrasnou s jednotlivými boskety, fontánkami, bludištěm, pavi
protékal potok a v nejnižší části byl vytvořen průtokový rybník. Na západní část parku pak 
navazoval ovocný sad (ČÚZK 2013). Podle leteckých snímků z
nádvorní části dostavěny hospodářské budovy a v
Zbývající část zahrady byla porostlá vzrostlými stromy (MO ČR 2009).

Obr. 287 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 288 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

soukromém vlastnictví a slouží jako Schlosshotel Hubertus 

Zámecký park byl pravděpodobně založen současně s barokní přestavbou 
zámku a přístavbou východní křídla, přesné datum však není známo. Podle mapy stabilního 

okolí zámku rozkládala zahrada s volným vedením cest. Čestný dvůr byl 
nízkým parterem a květinovými záhony. Celá zahrada je z hlediska 

čestného dvora se do ní sestupovala cesta, navazující na část 
jednotlivými boskety, fontánkami, bludištěm, pavilónky apod. Zahradou také 

nejnižší části byl vytvořen průtokový rybník. Na západní část parku pak 
navazoval ovocný sad (ČÚZK 2013). Podle leteckých snímků z 50. let 20. stol. byly na 
nádvorní části dostavěny hospodářské budovy a v okolí rybníka se nacházel větší palouk. 
Zbývající část zahrady byla porostlá vzrostlými stromy (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 



 
236 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: jalovec virginský 
(Juniperus virginiana), borovici vejmutovku (Pinus strobus), zerav západní (Thuja 
occidentalis) a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre), olši lepkavou (Alnus glutinosa), 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra 
Plena´), svídu krvavou (Cornus sanguinea), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), kustovnici 
cizí (Lycium barbarum), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), 
vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), šeřík 
čínský (Syringa x chinensis) a jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době je celý objekt nepřístupný a v soukromém vlastnictví. 
V přední části u zámku je vytvořené rosarium a také na zámku jsou konstrukce pro pnoucí 
růže. Naproti hlavnímu západnímu vstupu ze zámku do zahrady je dnes náznak pravidelné 
kompozice. Jakousi bránu tvoří dva zeravy a poté cesta pokračuje do nízkého parteru, 
původně osázeného květinami. Dále navazuje volná část zahrady, která dnes spíše 
připomíná les s rybníčkem. Palouk u rybníčka zarůstá nálety a je neudržovaný. Do západní 
části zahrady se dá dostat pomocí vstupní brány z jižní strany, na západní straně je pozemek 
neoplocen. Oplocení celého areálu je velmi chatrné a tvořené zděnou hradbou a plotem 
z planěk. Podle slov zdejších usedlíků, po roce 1990 zde údajně dožila nejmenovaná 
hraběnka, která velmi dbala na celkový vzhled zahrady. Zámek zdědila vnučka a udělala ze 
zámku hotel, který je málo využívaný. Vnučka hraběnky prý působí v Německu. Co je na tom 
pravdy ohledně šlechtického titulu není možné posoudit. Ovšem celou zahradu by bylo 
nutné zrekonstruovat. Z hlediska dřevinné skladby lze doplnit javor mléč (Acer platanoides), 
plamének plotní (Clematis vitalba) a v západní části pozemku převládající habr obecný 
(Carpinus betulus).  
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Úštěk (Auscha) 

Poloha. 15 km od okresního města 
Litoměřice, směrem na Českou Lípu. 

Hrad, majitelé. První zpráva o městě 
Úštěk, původně vsi zvané Úšť, pochází 
z roku 1218, kdy tato samosprávná 
obec v té době náležela k litoměřické 
kapitule. Další zmínky o Úštěku jsou 
z roku 1334 (Lev z Úště) a další 
písemná zmínka z roku 1384. Za Jana 
Lucemburského vlastnil Úštěk Jan 
Ješek z Michalovic. Za jeho nezletilého 
syna Petra spravoval rodový majetek od roku 1354 jeho poručník Petr z Rožmberka. V roce 
1361 se Petr majetku ujal sám a město zastavil Jindřichu Škopkovi z Dubé. Páni z Dubé
nejspíš v období mezi lety 1402 a 1408 založili v Úštěku městský hrad, zmiňovaný poprvé až 
v roce 1418. Od Aleše Škopka z Dubé koupil v roce 1426 statek známý husitský hejtman 
Václav Carda z Petrovic. Roku 1428 byl Úštěk doby
Carda nechal značně poškozený hrad opravit a přitom zbudovat tzv. Pikartskou věž na 
předhradí. Václav Carda z Petrovic zemřel roku 1471. Panství zdědila vnučka Kateřina, vdaná 
od roku 1463 za Sezimu ze Sezimova Ústí. Po Sezimově smrti 
rozdělen. K ustálení majitelů, rozlohy a jednotnosti panství došlo až v
pobělohorských konfiskací získaly Úštěk dvě koleje jezuitského řádu, za nichž byl hrad 
důkladně přestavěn. Brzy po zrušení jezuitského řádu (
právovárečné měšťanstvo. Areál bývalého hradu byl přeměněn na pivovar. Byl přistavěn 
komín, zrušeno schodiště a změněny klenby (Anděl et al. 1984). Po znárodnění v roce 1945 
hrad chátral a dnes na něm probíhá postupná rekonstrukce.

Park, zahrada. O zahradách v okolí hradu nejsou žádné zmínky. Podle mapy stabilního 
katastru z roku 1843 se v okolí hradu nacházely užitné zahrady s
pod hradem byly vysázeny ovocné sady (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z
stol. jsou již patrné pouze zahrady pod hradem na terasách (MO ČR 2009).

Obr. 290 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 289
(Roubíková 2013)

syna Petra spravoval rodový majetek od roku 1354 jeho poručník Petr z Rožmberka. V roce 
1361 se Petr majetku ujal sám a město zastavil Jindřichu Škopkovi z Dubé. Páni z Dubé také 
nejspíš v období mezi lety 1402 a 1408 založili v Úštěku městský hrad, zmiňovaný poprvé až 
v roce 1418. Od Aleše Škopka z Dubé koupil v roce 1426 statek známý husitský hejtman 

trovic. Roku 1428 byl Úštěk dobyt a vypálen katolickými vojsky. Václav 
Carda nechal značně poškozený hrad opravit a přitom zbudovat tzv. Pikartskou věž na 
předhradí. Václav Carda z Petrovic zemřel roku 1471. Panství zdědila vnučka Kateřina, vdaná 
od roku 1463 za Sezimu ze Sezimova Ústí. Po Sezimově smrti v roce 1487 byly statky 

ustálení majitelů, rozlohy a jednotnosti panství došlo až v roce 1675. V rámci 
pobělohorských konfiskací získaly Úštěk dvě koleje jezuitského řádu, za nichž byl hrad 
důkladně přestavěn. Brzy po zrušení jezuitského řádu (r. 1773) koupilo roku 1779 hrad 
právovárečné měšťanstvo. Areál bývalého hradu byl přeměněn na pivovar. Byl přistavěn 
komín, zrušeno schodiště a změněny klenby (Anděl et al. 1984). Po znárodnění v roce 1945 
hrad chátral a dnes na něm probíhá postupná rekonstrukce. 

okolí hradu nejsou žádné zmínky. Podle mapy stabilního 
okolí hradu nacházely užitné zahrady s vodní nádrží a na terasách 

pod hradem byly vysázeny ovocné sady (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. 
stol. jsou již patrné pouze zahrady pod hradem na terasách (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 289 Celkový pohled na zámecký areál 
(Roubíková 2013) 
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 Obr. 291 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí pouze pustoryl věncový 
(Philadelphus coronarius). 

Současný stav. V současné době je okolí hradu zrekonstruované a jsou zde již několik let 
vysázeny lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Na terasách jsou dnes zahrádky a také volné 
plochy s nálety. Druhovou skladbu lze doplnit o 
(Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus
modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (
tis červený (Taxus baccata). 

 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) zde uvádí pouze pustoryl věncový 

současné době je okolí hradu zrekonstruované a jsou zde již několik let 
). Na terasách jsou dnes zahrádky a také volné 

nálety. Druhovou skladbu lze doplnit o javor babyku (Acer campestre), javor mléč 
Acer pseudoplatanus), břízu bělokorou (Betula pendula), 

), smrk ztepilý (Picea abies), borovici lesní (Pinus sylvestris) a 
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Velké Březno (Gross Priesen), starý zámek

Poloha. 8 km východně od krajského 
města Ústí nad Labem. 

Starý zámek, majitelé. První zmínky 
o Velkém Březnu (či Breznu) jsou 
doloženy v roce 1186 jakožto 
majetku kláštera johanitů. Později 
byl součástí panství hrad Varta. Od 
14. stol. až do roku 1620 vlastnili 
panství Vartenberkové. V roce 1528 
získali Březno Salhausenové a 
postavili zde v místě staré tvrze 
renesanční zámek. Roku 1606 Velké 
Březno zakoupil Bedřich ze 
Salhausenu, roku 1628 Karel Vpich 
z Milic a roku 1676 Žofie Anežka 
Ditrichštejnová. Po ní získali panství Harrachové a 
byly na zámku provedeny poslední větší úpravy. Tím získal dnešní podobu obdélné 
jednopatrové budovy s mansardovou střechou a věžičkou (Anděl et. al 184). Protože se 
v polovině 19. stol. stává zámek pro velkou rodinu nepohodlným, dává hrabě Chotek 
postavit nový zámek v bezprostřední blízko
zámku sloužil starý jako Charitní domov založený Adou Chotkovou. Za války sloužil jako 
vojenský lazaret. V letech 1945–46 charitní ústav převzal do péče stát a přejmenoval jej na 
domov důchodců. Svému účelu slouží dodnes.

Park, zahrada. Podle stabilního katastru z 
ohraničena zděnou hradbou. Zahrada byla poměrně malá, ovšem z
měla okrasný charakter. Nejsou zde zaznamenány žádné solitérní dřeviny an
V okolí zahrady byly rozsáhlé ovocné sady (ČÚZK 2013). Z
je patrné, že před vstupem do zámku nerostly žádné dřeviny a v
několik solitérních stromů. Stejně jako ve stabilním katastru js
ovocných sadů (MO ČR 2013).  

Obr. 293 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr
2013)

tarý zámek 

Ditrichštejnová. Po ní získali panství Harrachové a roku 1841 hrabě Karel Chotek. Za Chotků 
větší úpravy. Tím získal dnešní podobu obdélné 

mansardovou střechou a věžičkou (Anděl et. al 184). Protože se 
polovině 19. stol. stává zámek pro velkou rodinu nepohodlným, dává hrabě Chotek 

bezprostřední blízkosti. Od přestěhování rodiny Chotků do nového 
zámku sloužil starý jako Charitní domov založený Adou Chotkovou. Za války sloužil jako 

46 charitní ústav převzal do péče stát a přejmenoval jej na 
ží dodnes. 

 roku 1843 je patrné, že zámecká zahrada byla 
ohraničena zděnou hradbou. Zahrada byla poměrně malá, ovšem z mapy není patrné, zda 
měla okrasný charakter. Nejsou zde zaznamenány žádné solitérní dřeviny ani ornamenty. 

okolí zahrady byly rozsáhlé ovocné sady (ČÚZK 2013). Z leteckých snímků z 50. let 20. stol. 
je patrné, že před vstupem do zámku nerostly žádné dřeviny a v zámecké zahradě stálo 
několik solitérních stromů. Stejně jako ve stabilním katastru jsou zde patrné rozsáhlé plochy 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 292 Východní průčelí – starý zámek (Roubíková 
2013) 
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Obr. 294 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) neuvádí ke starému zámku žádné 
dřeviny.  

Současný stav. V současné době je zde domov 
zděnou zdí. U vstupní části jsou vysázené jehličnany. Přímo u vchodu
(Thuja occidentalis), jalovec virginský (Juniperus virginiana
letničkové záhony. Ve východní části je nově zbudované parkoviště z
V severní části dnes stojí krytý přístřešek pro venkovní posezení. V
jabloní. V západní části je postavena pergola s
zámku stojí smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´).

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) neuvádí ke starému zámku žádné 

současné době je zde domov důchodců a jedná se o uzavřený objekt za 
zděnou zdí. U vstupní části jsou vysázené jehličnany. Přímo u vchodu roste zerav západní 

Juniperus virginiana ´Tripartita´) a jsou zde vytvořené 
letničkové záhony. Ve východní části je nově zbudované parkoviště z betonové dlažby. 

severní části dnes stojí krytý přístřešek pro venkovní posezení. V zahradě je několik 
ápadní části je postavena pergola s plaménkem (Clematis sp.). Před pozemkem 

´Argentea´). 
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Velké Březno (Gross Priesen), n

Poloha. Leží 8 km východně od Ústí 
nad Labem.  

Nový zámek, majitelé. Hrabě Karel 
Chotek ho postavil v roce 1842. V roce 
1885 byl zámek zvýšen o podkroví. 
Nejprve byl postaven ve stylu pozdního 
rakouského empíru a v letech 1885–
1910 byl přestavěn ve stylu romantické 
neorenesance. Na konci 19. stol. 
na zámku pobývala také Žofie 
Chotková.  

Park, zahrada. V roce 1842 Karel 
Chotek, nejvyšší purkrabí Českého 
království, založil podle plánů 
vídeňského stavitele Foerstera přírodní 
park. Park s přírodně krajinářskou 
koncepcí se stal významnou kulturní 
památkou. Jeho současná podoba 
pochází z pozdějšího období. Nákladná 
přestavba zámku a okolí v letech 1885–
1910 podle návrhů drážďanského 
architekta Fleischera probíhala již za 
Antonína Chotka, vnuka hraběte Karla 
Chotka. Rozšíření parku na plochu 5 ha 
a úpravy pocházejí z tohoto období. 
Před severním průčelím, na střední osu 
zámku, byla situována terasa s 
centrálně umístěným bazénem a 
vodotryskem. Terasa, ohraničená balustrádou a litinovým zábradlím, tvořila rovinatou 
plochu na způsob parterů pravidelných zahrad. Na terasu navazovala skalnatá stěna s 
umělým vodopádem a výsadbami jehličin a pod ní se nacházel
otevřeným příkopem z Valtířovského potoka. Podél příkopu za parkem vedla procházková 
cesta s lavičkami a při okraji lesa se vracela do zámeckého parku. Tím park získal spojení s 
okolní krajinou a jeho vnitřní prostor se tak rozšířil o další zajímavé scenérie. Tvůrce parku 
využil velmi příznivé mikroklima severovýchodního svahu k soustředění i náročnějších 
dřevin (Hušek 1983). Vzhledem k tomu, že zámek byl postaven v
mapování stabilního katastru, v mapě je pouze bílá plocha (ČÚZK 2013). Na leteckých 
snímcích z 50. let 20. stol. již je vidět založená zahrada se vzrostlými stromy (MO ČR 2009).
Zachovaly se pěkné pěnišníky a azalky, jehličiny i některé listnaté dřeviny. V
stol. byl park obnovován, začala se mu věnovat péče. Byl vytvořen nový vstup
upravena přístupová cesta a vodní systém (Hušek 1983). 
1945 byl odborně opečováván šesti hraběcími zahradníky. Po roce 1945 za působení 
Československé armády byl park devastován. Situace se nezlepšila ani v
správy dětského domova a politické školy. Zkázu dokonala opět armáda. Veškerá 

Obr. 295
2013)
 

Obr. 296
(Roubíková 2013)

, nový zámek 

raničená balustrádou a litinovým zábradlím, tvořila rovinatou 
plochu na způsob parterů pravidelných zahrad. Na terasu navazovala skalnatá stěna s 
umělým vodopádem a výsadbami jehličin a pod ní se nacházel zámecký rybník napájený 

ovského potoka. Podél příkopu za parkem vedla procházková 
cesta s lavičkami a při okraji lesa se vracela do zámeckého parku. Tím park získal spojení s 
okolní krajinou a jeho vnitřní prostor se tak rozšířil o další zajímavé scenérie. Tvůrce parku 

mi příznivé mikroklima severovýchodního svahu k soustředění i náročnějších 
tomu, že zámek byl postaven v době, kdy teprve probíhalo 
mapě je pouze bílá plocha (ČÚZK 2013). Na leteckých 

50. let 20. stol. již je vidět založená zahrada se vzrostlými stromy (MO ČR 2009). 
Zachovaly se pěkné pěnišníky a azalky, jehličiny i některé listnaté dřeviny. V 80. letech 20. 

byl park obnovován, začala se mu věnovat péče. Byl vytvořen nový vstup do parku a 
upravena přístupová cesta a vodní systém (Hušek 1983). HRADY.CZ (2013) uvádí, že do roku 
1945 byl odborně opečováván šesti hraběcími zahradníky. Po roce 1945 za působení 
Československé armády byl park devastován. Situace se nezlepšila ani v době působení 
správy dětského domova a politické školy. Zkázu dokonala opět armáda. Veškerá 

 
Obr. 295 Západní zarůstající průčelí zámku (Roubíková 
2013) 
 

 
Obr. 296 Severní část parku–pohled od zámku 
(Roubíková 2013) 
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vybavenost parku zmizela, včetně soch, zahradního nábytku a ozdobných zábradlí. Kamenné 
cesty byly zničeny a park zarostl náletovými dřevinami.

Obr. 297 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

 Obr. 298 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
z jehličnanů: jedli ojíněnou (Abies concolor
cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
(Chamaecyparis pisifera ´Filifera´, ´Plumosa´
biloba), jalovec virginský (Juniperus virginiana
japonský (Larix kaempferi), smrk ztepilý (Picea abies
omorica), smrk východní (Picea orientalis), smrk východní (
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´, ´Pend
borovici vejmutovku (Pinus strobus), douglasku tisolistou
glauca), tis červený (Taxus baccata ´Adpressa´), tis červený (
zerav západní (Thuja occidentalis), zerav západní (
východní (Thuja orientalis), zerav východní (
(Tsuga canadensis), jedlovec Mertensův (Tsuga mertensiana
(Acer negundo), javor babyku (Acer campestre
javor klen (Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´), javor klen (
´Purpurascens´), javor klen (Acer pseudoplatanus
rufinerve), javor stříbrný (Acer saccharinum
maďal (Aesculus hippocastanum), jírovec drobnokvětý (
(Alnus glutinosa), dřišťál obecný (Berberis vulgaris
´Atropurpurea´), břízu bělokorou (Betula pendula
sempervirens var. arborescens), čimišník stromovitý (
(Carpinus betulus ´Pendula´), kaštanovník jedlý (

vybavenost parku zmizela, včetně soch, zahradního nábytku a ozdobných zábradlí. Kamenné 
cesty byly zničeny a park zarostl náletovými dřevinami. 

 
skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984. Hušek (1983) a Hieke (1984a) zde uvádí 
Abies concolor), jedli kavkazskou (Abies nordmanniana), 

Chamaecyparis lawsoniana ´Glauca´), cypřišek hrachonosný 
´Plumosa´, ´Plumosa Aurea´), jinan dvoulaločný (Gingko 

Juniperus virginiana), modřín opadavý (Larix decidua), modřín 
Picea abies ´Nidiformis´), smrk omorika (Picea 

, smrk východní (Picea orientalis ´Nutans´), smrk 
´Pendens´), borovici černou (Pinus nigra ssp. nigra), 
), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. 

´Adpressa´), tis červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), 
), zerav západní (Thuja occidentalis ´Ellwangeriana´), zerav 

), zerav východní (Thuja orientalis ´Aurea´), jedlovec kanadský 
Tsuga mertensiana) a z listnáčů: javor jasanolistý 

Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), 
´Leopoldi´), javor klen (Acer pseudoplatanus 

Acer pseudoplatanus ´Variegatum´), javor rezavožilný (Acer 
Acer saccharinum), jírovec pleťový (Aesculus x carnea), jírovec 

), jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora), olšï lepkavou 
Berberis vulgaris), dřišťál obecný (Berberis vulgaris 

Betula pendula ´Youngii´), zimostráz vždyzelený (Buxus 
), čimišník stromovitý (Caragana arborescens), habr obecný 

´Pendula´), kaštanovník jedlý (Castanea sativa), zmarličník japonský 
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(Cercidiphyllum japonicum), plamének plotní (Clematis vitalba), svídu bílou (Cornus alba), 
svídu bílou (Cornus alba ´Spaethii´), dřín obecný (Cornus mas), svídu krvavou (Cornus 
sanguinea), lísku obecnou (Corylus avellana), hloh kuří nohu (Crataegus crus-galli), hloh 
obecný (Crataegus oxyacantha), hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), hloh 
břekolistý (Crataegus pedicellata), trojpuk růžový (Deutzia x rosea), buk lesní (Fagus 
sylvatica), buk lesní (Fagus sylvatica ´Pendula´), buk lesní (Fagus sylvatica ´Roseo-
marginata´), zlatici převislou (Forsythia suspensa), hortenzii stromečkovitou (Hydrangea 
arborescens), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), ambroň západní (Liquidambar 
styraciflua), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), šácholan japonský (Magnolia 
kobus), šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana), šácholan tříplátečný Magnolia 
tripetala), mahonii cesmínolistou (Mahonia aquifolium), jabloň drobnoplodou (Malus 
baccata), pivoňku dřevitou (Paeonia suffruticosa), pustoryl věncový (Philadelphus 
coronarius), pustoryl Lemonův (Philadelphus x lemoinei), tavolu kalinolistou (Physocarpus 
opulifolius), tavolu kalinolistou (Physocarpus opulifolius ´Luteus´), platan javorolistý 
(Platanus x acerifolia), slivoň třešňovou (Prunus cerasifera ´Atropurpurea´), dub šarlatový 
(Quercus coccinea), dub zimní (Quercus petraea), dub bahenní (Quercus palustris), dub letní 
(Quercus robur ´Fastigiata´), dub letní (Quercus robur ´Pectinata´), dub červený (Quercus 
rubra), pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), růži svraskalou (Rosa rugosa), vrbu 
jívu (Salix caprea), jerlín japonský (Sophora japonica), jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb ptačí 
(Sorbus aucuparia), tavolník nízký (Spiraea x bumalda ´Anthony Waterer´), pámelník bílý 
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), lípu srdčitou (Tilia cordata), lípu stříbrnou (Tilia 
tomentosa), jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia ´Wredei´), jilm horský (Ulmus glabra) a 
kalinu svraskalou (Viburnum rhytidophyllum).  

Současný stav. V současné době je zámecký park u nového zámku volně řešený, slouží také 
jako naučné arboretum a je stále doplňován o další dřeviny. Celý park je oplocený a 
v severní části navazuje na les s převahou buku. Jeho podoba a výčet dřevin je uveden na 
oficiálních stránkách zámku. Úprava francouzské části zahrady v blízkosti zámku již není 
patrná. Jižní průčelí zámku zarostlo nálety tisu, které brání ve výhledu z vyhlídkové terasy. 
V jižní části parku se na podzim v roce 2013 připravovala nová expozice dřevin. Hieke 
(1984b) uvádí rozsáhlý výčet dřevin, který je možné doplnit o několik druhů ibišek syrský 
(Hibiscus syriacus), ořešák královský (Juglans regia), šácholan opakvejčitý (Magnolia 
hypoleuca), jabloň mnohokvětou (Malus floribunda), trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 
Při průzkumu 2013 nebyly nalezeny druhy šácholan tříplátečný (Magnolia tripetala), jabloň 
drobnoplodá (Malus baccata), růže svraskalá (Rosa rugosa) a vrba jíva (Salix caprea).  
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Velké Žernoseky (Groß Tschernosek)  

Poloha. Leží 4 km západně od 
Litoměřic. 

Zámek, majitelé. První zmínky o obci 
Žernoseky pochází z let 1056–1058 a 
jsou uvedeny v zakládací listině 
kapituly litoměřické. Roku 1251 získal 
významnou část Žernosek 
cisterciácký klášter Altzelle v Míšni. 
Cisterciáci zde založili dřevný dvorec. 
Pravděpodobně Na jeho místě byla 
v roce 1543 založena tvrz. Tehdy byl 
majitelem Žernosek Vilém Kalmycký. 
Jeho vnuk Vilém Jan Všebor byl 
odsouzen za účast na stavovském 
povstání. V roce 1623 bylo panství 
prohlášeno za manství, jež získal 
Vilém z Vřesovic. Za třicetileté války 
bylo panství obsazeno švédskými 
posádkami (v letech 1634, 1639, 
1643, 1645). Při švédských vpádech 
byly Žernoseky vypalovány 
a zpustošeny. Novým majitelem se 
roku 1667 stal Jan Hartvík z Nostic, 
který byl vlastníkem říšského hrabství 
Reineck v Dolních Francích. 
Pravděpodobně za působení Jana 
Hartvíka Bedřicha Mořice došlo 
koncem 18. stol. k druhé přestavbě 
zámku. Dal přistavět k hlavnímu křídlu další jednopatrová křídla. V roce 1916 koupila 
panství vinařská firma Jan Oppelt a synovec (Anděl et al. 1984). Po roce 1945 zde sídlil státní 
podnik a dnes je zámek se sklepy majetkem soukromé společnosti. Dnes zde jsou vinné 
sklepy Velké Žernoseky, které poskytují víno prezidentským sklepům.  

Park, zahrada. V literárních zdrojích nenalezneme mnoho zmínek o zámecké zahradě či 
parku. Ve stabilním katastru z roku 1843 je patrné, že na čestném dvoře v západním průčelí 
zámku bývala volněji řešená zahrada ve francouzském stylu s nízkým parterem doplněným 
vodním prvkem a květinovými záhony, další zřejmě užitná zahrada byla naproti východnímu 
průčelí zámku (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je patrné, že úprava na 
čestném dvoře již neexistovala. V té době byly úpravy ve východní části pozemku vzrostlé 
(MO ČR 2013). 

 
Obr. 299 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 300 Vinařský závod v zámeckém areálu (Roubíková 
2013) 
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Obr. 301 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) uvádí z
pungens ´Argentea´) a z listnáčů: jírovec maďal (
stromovitý (Caragana arborescens), hloh obecný (
(Euonymus europaeus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior
glabra). 

Současný stav. V současné době se v zámeckém areálu nachází vinařský pod
zámecká budova je nově zrekonstruována a slouží ke společenským účelům. Do areálu byly 
dostavěny garáže, hospodářské budovy byly upraveny pro zpracování vína. Čestný dvůr má 
dnes charakter malého uzavřeného dvora. Výsadby, které zde jsou nově n
neodpovídají historickému stavu, ale odpovídají využívání objektu a plní také 
reprezentativní účel. Současné dřeviny jsou bříza bělokorá (
Thunbergův (Berberis thumbergii), dřišťál Thunbergův (
loubinec trojlaločný (Parthenocissus tricuspidata
coronarius), smrk pichlavý (Picea pungens 
habrolistý (Ulmus carpinifolia 'Wredei') a tis červený (

  

 
; stav k r. 

 
 Obr. 302 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 
(©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) uvádí z jehličnanů: smrk pichlavý (Picea 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), čimišník 

), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), brslen evropský 
Fraxinus excelsior ´Pendula´) a jilm horský (Ulmus 

zámeckém areálu nachází vinařský podnik. Hlavní 
zámecká budova je nově zrekonstruována a slouží ke společenským účelům. Do areálu byly 
dostavěny garáže, hospodářské budovy byly upraveny pro zpracování vína. Čestný dvůr má 
dnes charakter malého uzavřeného dvora. Výsadby, které zde jsou nově navržené, 
neodpovídají historickému stavu, ale odpovídají využívání objektu a plní také 
reprezentativní účel. Současné dřeviny jsou bříza bělokorá (Betula pendula), dřišťál 

), dřišťál Thunbergův (Berberis thumbergii ´Atropurpurea´), 
Parthenocissus tricuspidata), pustoryl věncový (Philadelphus 

 ´Argentea´), borovice černá (Pinus nigra), jilm 
tis červený (Taxus baccata). 
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Vičice (Witschitz) 

Poloha. Leží 5 km jižně od obce Březno 
v okrese Chomutov 

Zámek, majitelé. První zmínka o vsi 
pochází z roku 1556. V roce 1591 byl 
držitelem vsi Karel Hruška z Března. 
Roku 1598 byla přestavěna tvrz a 
časem upravena na pozdně renesanční 
panský dům. Roku 1614 jej koupil 
Linhart Štampach ze Štampachu, 
majitel panství Ahníkov - Prunéřov. 
Majetek mu byl po bělohorské bitvě 
zkonfiskován. Vičice roku 1623 dostal 
jako zástavu Jaroslav Bořita z Martinic. 
Od něho je koupil Florián Žďárský ze 
Žďáru. Později byly opět připojeny k 
panství Ahníkov, které patřilo 
Martinicům až do roku 1789. Ti mají 
zásluhu na přestavění původní tvrze na 
barokní zámek ve tvaru ,,U". Zámek 
sloužil jako lovecký zámek a také zde 
byly byty vrchnostenských úředníků 
(Anděl et al. 1984). Roku 1702 tu 
pobýval dokonce císař Josef I. Od roku 
1789 se střídali majitelé, posledním 
soukromým majitelem byla rodina 
českokamenických podnikatelů 
Preidlů. Ti jej používali pro správu 
panství a hospodářské účely. Tato rodina zámek vlastnila až do roku 1945. Naštěstí ani 
pozdější využití v majetku státního statku po roce 1945 nevedlo k jeho devastaci. Dnes je 
v soukromém vlastnictví, nepřístupný a chátrá. 

Park, zahrada. O zahradních úpravách nejsou v literárních zdrojích žádné záznamy. Zahrada 
byla pravděpodobně založena v 17. stol. Ze stabilního katastru z roku 1843 je možné vyčíst, 
že ve východní části zahrady u zadní části zámku bývala pravidelná úprava. Celý zámecký 
komplex byl ohraničen zděnou hradbou. Vstupní příjezdová část u zámku nebyla řešena 
formou čestného dvora, ale formou menšího nádvoří, které bylo obklopeno křídly zámku a 
hospodářskými budovami. Zahrada byla komponována ve francouzském renesančním stylu. 
Byla zde parterová úprava, pravidelně řešené cesty ohraničené stříhaným plůtkem a uvnitř 
ploch rostly převážně ovocné dřeviny. V křížení cest se nacházely květinové záhony. U 
hospodářských budov v západní a jižní části byla patrně umístěna užitková zahrada (ČÚZK 
2013). Z leteckých snímků z 50. 20. stol. let už není původní úprava zahrady patrná, zůstalo 
zachováno pouze několik solitérních dřevin (MO ČR 2009). 

 

 
Obr. 303 Západní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 304 Vinařský závod v zámeckém areálu 
(Roubíková 2013) 
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Obr. 305 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 306 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde popsal několik
obecný (Crataegus oxyacantha), opletka tádžická
balzámový (Populus balsamifera), topol kanadský (
(Populus nigra ´Italica´) a jilm horský (Ulmus glabra

Současný stav. V současné době je celý objekt stále obehnán zděnou ohradou. Po původní 
pravidelné renesanční úpravě již nezůstalo nic. Pouze v
jabloní. Celý areál je pravidelně sekaný, ale trávník spíše působí jako louka. V
v současné době možné nalézt několik dřevin: javor mléč (
jednosemenný (Crataegus monogyna), smrk pichlavý (
východní (Thuja orientalis), dub letní (Quercus robur
vrbu bílou (Salix alba) a jilm horský (Ulmus glabra
udržet bez náletů, než dojde k její rekonstrukci.

  

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde popsal několik listnáčů: hloh 
), opletka tádžická (Polygonum baldschuanicum), topol 
), topol kanadský (Populus x canadensis), topol černý 

Ulmus glabra). 

současné době je celý objekt stále obehnán zděnou ohradou. Po původní 
již nezůstalo nic. Pouze v místech užitné zahrady roste několik 

jabloní. Celý areál je pravidelně sekaný, ale trávník spíše působí jako louka. V zahradě je 
současné době možné nalézt několik dřevin: javor mléč (Acer platanoides), hloh 

), smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´), zerav 
Quercus robur), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), 

Ulmus glabra). Celá zahrada budí dojem, že je snaha ji 
její rekonstrukci. 
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Vilémov (Wilsdorf) 

Poloha. Leží 10 km jižně od Kadaně. 

 Zámek, majitelé. Vilémov 
pravděpodobně založil Vilém mladší 
z Egeberků. V roce 1389 Racek 
z Vilémova. Dalšími majiteli byli  v letech 
1406–1411 bratři Ondřej a Zikmund 
Paldrové. Ve výčtu majitelů lze 
pokračovat až do roku 1623, kdy 
Vilémov získal Jan Zdeněk Vratislav 
z Mitrovic. Roku 1662 podstoupil 
panství Račickým z Račína. Těm náleželo 
do 17. stol. Ve stejném stol. byl 
majitelem Václav Ferdinand Caretto-
Milessimo. Ten nechal tvrz přestavět na 
barokní zámek podle projektu J. J. 
Wircha až na vícekřídlou dispozici. V 
roce 1789 došlo k požáru a stavba byla 
barokně opravena. Poslední dědici byli 
Václav Reiský z Dubnitz a jeho potomci a 
to až do roku 1945 (Anděl et al. 1984).  

Park, zahrada. Zámek byl obklopen 
hospodářskými budovami. Na komplex 
budov severně navazovala užitná 
zahrada a od ní východně se nacházela 
umístěna pravidelná zahrada 
čtvercového charakteru, rozčleněná do 
čtyř částí. Cesty byly lemovány 
pravidelnými plůtky, parter byl doplněn 
ovocnými dřevinami (ČÚZK 2013). Na 
leteckých snímcích z 50. 20. stol. není již pravidelná zahrada patrná (MO ČR 2009).50. 20. stol. není již pravidelná zahrada patrná (MO ČR 2009). 

 
Obr. 307 Západní průčelí zámku (© Komárek 2012 in 
Hrady 2013) 
 

 
Obr. 308 Kašna na námeští v ose zámku u vjezdu do 
objektu JZD (Roubíková 2013) 
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Obr. 309 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 310 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
(Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa
hloh obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´) a vrbu bílou (

Současný stav. V současné době je zámek v
stojí bříza bělokorá (Betula pendula). Usedlost navazuje na podélnou náves. Na návsi při 
výjezdu ze dvora je umístěna patrně ještě původní kašna, která patřila k
možné najít i další Hiekem (1984b) zmiňované dřeviny, jako jsou 
chinensis ´Pfitzeriana´), jalovec obecný (Juniperus communis
(Juniperus virginiana), smrk bílý (Picea glauca
pichlavý (Picea pungens ´Argentea´) a borovice černá (
pravidelná zahrada dnes tvoří součást obce. 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z listnáčů: jírovec maďal 
Alnus glutinosa), lísku obecnou (Corylus avellana) 

´Rubra Plena´) a vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´). 

současné době je zámek v centru zemědělské usedlosti. Pouze u zámku 
). Usedlost navazuje na podélnou náves. Na návsi při 

výjezdu ze dvora je umístěna patrně ještě původní kašna, která patřila k zámku. Zde je 
ít i další Hiekem (1984b) zmiňované dřeviny, jako jsou jalovec čínský (Juniperus 

Juniperus communis ´Stricta´), jalovec virginský 
Picea glauca ´Conica´), smrk omorika (Picea omorica), smrk 

´Argentea´) a borovice černá (Pinus nigra ssp. nigra). Původní 
pravidelná zahrada dnes tvoří součást obce.  
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Vintířov (Winteritz) 

Poloha. Nachází se asi 1 km severně od 
Radonic, přibližně 8 km jižně od Kadaně 
v okrese Chomutov. 

Nový a starý zámek, majitelé. Původně 
se osada jmenovala Vinterice. Jméno 
dal vsi zřejmě její zakladatel Vintíř, jehož 
synové Ludolf a Jindřich spolu podepsali 
v roce 1196 darovací listinu pro 
Milhosta z Mašťova. Panství tedy 
darovali cisterciáckému řádu. Obec je 
přímo jmenována v darovací listině. 
V roce 1403 jsou zde uváděny dvě tvrze. 
Panství bylo tehdy rozděleno mezi Vlčka 
z Vintířova a Arnošta ze Šumburku. 
Jedna z tvrzí zanikla a druhá byla stržena. Nový majitelé panství Očedělicové, se pak střídali 
v držení vsi asi půl stol. Nejznámější z rodu Očeděliců, rovněž Ojíř, který se stal velitelem 
husitské posádky v Kadani a zahynul v roce 1421 v Kadani v bitvě s křižáky. Při křižáckém 
tažení utrpěl ostatně celý kraj, neboť v nedalekém Mašťově se odehrála krvavá bitka mezi 
křižáky a husity roku 1421. V roce 1487 je znám jako další majitel panství Johan ze 
Šumburka a pán na Vintířově. Panství Vintířov spolu s spanstvími Blov, Zahořany a Vinaře 
koupil v roce 1532 Albrecht Šlik. Za jeho vlády panství tři čtvrtě století vzkvétalo. Na místě 
tvrze v roce 1544 nechal postavit vodní renesanční zámek. Stavba byla dokončena o 12 let 
později, v roce 1556. Zámek kvadratického tvaru s třemi okrouhlými věžovými baštami 
(rondely) byl obklopen vodním příkopem s padacím mostem. Nástupcem Albrechta Šlika byl 
Jeroným Šlik, který zemřel v roce 1612. Posledním majitelem byl Jeroným Šlik. Protože 
neměl dědice, majetek připadl synu Barbory Šlikové, Jindřichu Matyáši Thurnovi, který roku 
1621 uprchl (po účasti na stavovském povstání). Majetek mu byl zkonfiskován. V roce 1664 
koupili panství Losyové (Jan Antonín Losy z Losynthalu), ti pak Vintířov vlastnili plných 120 
let, hospodářsky jej pozvedli a zvelebili. V roce 1717 se Jan Adam Losy rozhodl pro stavbu 
nového zámku, plánovaného na místě dosavadního renesančního objektu. Byly zbořeny 
přibližně tři čtvrtiny původního objektu a položeny základy novostavby. V roce 1720 Jan 
Adam Losy zemřel a práce byly zastaveny. Nový zámek dostavěli až Windischgrätzové 
v letech 1817–1823 podle návrhu Jeana Moreau. Dali obnovit i zbylé křídlo starého 
renesančního zámku a oba objekty byly spojeny prosklenou chodbou ve stylu zimní zahrady. 
Po roce 1868 za Josefa Lobkovice byla provedena další stavební klasicistní úprava. 
Lobkovicové zde hospodařili až do roku 1948 (Anděl et al. 1984). Následně zde bylo sídlo 
vojenských statků, učiliště a naposledy mateřská škola. Po roce 1989 byl majetek navrácen 
v restituci dědici původních majitelů Karlu F. Thurn-Taxisovi.  

Park, zahrada. U starého zámku bývala původně pravidelně řešená zahrada s letohrádkem a 
třemi rybníčky, která byla při stavbě nového zámku, po roce 1717, začleněna do 
krajinářského parku zámku nového. Park byl upravován souběžně s novogotickými 
úpravami zámku (Valeš 2001). Podle stabilního katastru byla z roku 1843 pravidelná zahrada 
ve francouzském renesančním stylu komponována v severním průčelí zámku a v jeho hlavní 
ose za paloukem, který uváděl do volně řešených partií. Volně krajinářsky řešená část měla 

 
Obr. 311 Jižní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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jako hlavní motiv velký palouk, kolem něhož vedla okružní cesta. Výsadby lemovaly tuto 
cestu po vnější straně (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z
patrné původní uspořádání (MOČR 2009). 

 

Obr. 312 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

Obr. 313 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
(Abies concolor), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana
(Chamaecyparis nootkatensis), jinan dvoulaločný (
pungens ´Argentea´), douglasku tisolistou (
(Taxus baccata), zerav východní (Thuja orientalis
campestre), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (
(Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
glutinosa), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), zimostráz vždyzelený (
arborescens), svídu krvavou (Cornus sanguinea
monogyna), buk lesní (Fagus sylvatica 
´Pendula´), jasan zimnář (Fraxinus ornus), dřezovec trojtrnný (
opadavý (Larix decidua), pustoryl věncový (
alba ´Nivea´), topol kanadský (Populus x canadensis
střemchu obecnou (Prunus padus), dub letní (
dub zimní (Quercus petraea ´Mespilifolia´), dub letní (
akát (Robinia pseudoacacia), růži Rehderovu (
´Tristis´), vrbu bílou (Salix alba), pámelník bílý (
horský (Ulmus glabra), jilm horský (Ulmus glabra
opulus). 

jako hlavní motiv velký palouk, kolem něhož vedla okružní cesta. Výsadby lemovaly tuto 
po vnější straně (ČÚZK 2013). Na leteckých snímcích z 50. let 20. stol. je stále ještě 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: jedli ojíněnou 
Chamaecyparis lawsoniana), cypřišek nutkajský 

), jinan dvoulaločný (Gingko biloba), smrk pichlavý (Picea 
´Argentea´), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. viridis), tis červený 

Thuja orientalis) a z listnáčů: javor babyku (Acer 
), javor klen (Acer pseudoplatanus), jírovec pleťový 
Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (Alnus 

), zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens var. 
Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus 

 ´Pendula´), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior 
), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), modřín 

), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius), topol bílý (Populus 
canadensis), topol černý (Populus nigra ´Italica´), 

), dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus petraea), 
´Mespilifolia´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), trnovník 

), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana), vrbu bílou (Salix alba 
), pámelník bílý (Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm 

Ulmus glabra ´Exoniensis´) a kalinu obecnou (Viburnum 
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Současný stav. V současné době se zde nachází téměř rozpadající se starý a nový zámek 
s poměrně rozsáhlou krajinářskou parkovou úpravou. U vstupní části se nachází vzrostlá lípa 
a vrba, které uvádí do volně řešené partie s rozlehlou loukou, kolem níž vede okružní cesta 
lemovaná vzrostlými dřevinami. Pravidelná zahrada, která zde bývala, již zcela zanikla a 
zarostla stromy a nálety. Objekt se již patrně nedá zachránit, ovšem park si podržel svou 
podobu do dnes. Seznam dřevin odpovídá Hiekemu (1984b). 
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Vršovice u Loun (Werschowetz) 

Poloha. Leží 5 km 
severovýchodně od města 
Louny. 

Zámek, majitelé. Obec Vršovice 
je prvně zmíněna v literárních 
pramenech z roku 1268. Podle 
Václava Hájka z Libočan Přemysl 
Otakar II. obec směnil 
s pražským biskupem Janem III. 
z Dražic za jiné zboží. Církev 
vlastnila Vršovice do roku 1331, 
kdy ji biskup Jan IV. z Dražic 
prodal Zdislavovi z Kyšic. Roku 1367 zdědil Vršovice Jan Koryto a poté jeho syn Jan. Ten byl 
bezdětný a po jeho smrti roku 1381 připadly Vršovice králi Václavu IV. Další majitelé z konce 
14. stol. jsou Aleš ze Slavětína, a po něm Petr z Vršovic, roku 1396 pak Rytkéř z Polenska. 
Rod z Polenska držel Vršovice po celou dobu husitských válek a spolu s husity se účastnil 
řady bojů. Rytkéřův syn Jan z Polenska byl stoupencem krále Jiřího z Poděbrad. Po něm 
získal vlastnická práva jeho syn Mikuláš, který po své smrti v roce 1477 odkázal své držby 
Albrechtu z Kolovrat na Novém hradě. Další majitelkou je uváděna Epiplanie (Ofka), vdova 
po Purkartovi Kaplířovi ze Sulevic. Jak statky získala, není známo. V roce 1517 prodala obec 
i s tvrzí lounskému měšťanu Václavu Sokolovi z Mor, který je téhož roku přidružil k panství a 
hradu s městečkem Slavětín. Sokolové z Mor drželi Vršovice po další tři generace, až v roce 
1589 bylo panství prodáno dalšímu lounskému měšťanu Jakubovi Zákostelskému z Bílejova, 
poté císařskému radovi Prokopu Dvoreckému z Olbramovic. Prokop se aktivně účastnil 
stavovského povstání v letech 1618–1620 a roku 1621 byl odsouzen a popraven na 
Staroměstském náměstí v Praze. Zkonfiskovaný majetek koupil v roce 1622 generální 
zbrojmistr Volf Illburk z Vřesovic spolu s bratrem Vilémem z Vřesovic, kteří v roce 1628 
přestavěli starou a nepohodlnou tvrz na zámek. Po Volfově smrti roku 1634 Vilém prodal 
zadlužené panství Benigně Kateřině z Lobkovic. Po ní dostal panství její vnuk polní maršál 
Adam z Pappenheimu, který zemřel v roce 1647 v souboji u Prahy. Vdova Marie Estera 
prodala Vršovice roku 1663 Sylvii Kateřině z Badenu. Rod z Badenu vlastnil vršovické panství 
přes sto let. V letech 1735–1736 dal Ludvík Jiří z Badenu zámek dostavět. V sedmileté válce 
a ve válce o bavorské dědictví byl zámek často obsazován pruskými vojsky (v letech 1757, 
1759, 1762). Po smrti Ludvíka Jiřího z Badenu v roce 1761 zdědila Vršovice Alžběta Augusta, 
rozená ze Schwarzenberka, která v roce 1783 držby postoupila knížeti Janu ze 
Schwarzenberka. Schwarzenberkové vlastnili panství do první pozemkové reformy v roce 
1924. Tehdy byl vytvořen z vršovického dvora zbytkový statek (Anděl et al. 1984). Po roce 
1945 se stal majitelem zámku MNV ve Vršovicích a zámek sloužil bytovým účelům. Zámek 
v dnešních dnech prochází postupnou rekonstrukcí. 

Park, zahrada. Před zámeckou budovou místo čestného dvora vzniklo nádvoří s 
hospodářskými budovami. Do dvora se vstupovalo branou a nacházela se zde také druhá 
brána vedoucí do zámku, nesoucí erby Vřesovců (Anděl 1984b). Podle výřezu map ze 
stabilního katastru se přímo u zámku rozkládal okrasný nízký parter a na východní průčelí 
zámku a hospodářských budov navazovala pravidelná zahrada, dělená do osmi bosketů a 

 
Obr. 314 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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s centrálním vodním prvkem (ČÚZK 2013). And
z Badenu založil v okolí Vršovic bažantnice, v
podle stabilního katastru navazovala na zámek (ČÚZK 2013). Z
stol. je patrné, že pravidelná zahrada zcela zmizela a byla nahrazena užitkovými plochami a 
ovocným sadem (MO ČR 2009). 

Obr. 315 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 316 Výřez z leteckých snímků 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí jehličnany
(Picea pungens ´Glauca´), zerav západní (Thuja occidentalis
campestre), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum
kanadský (Populus x canadensis), topol černý (
tremula), růži Rehderovu (Rosa x rehderiana
alba) a jilm horský (Ulmus glabra). 

Současný stav. V současné době je objekt zce

v troskách a vyhořelá. Na bývalém nádvoří dnes najdeme javor mléč (

smrk pichlavý (Picea pungens ´Glauca´). Za hlavní zámeckou budovou v
několik stromů, které uvádí jako další Hieke (1984b). Nebyly nalezeny následující taxony: 
topol černý (Populus nigra ´Italica´), růže Rehderova (
(Quercus petraea) a jilm horský (Ulmus glabra
jsou dnes nahrazeny zahrádkářskou kolonií. 

centrálním vodním prvkem (ČÚZK 2013). Anděl et al. (1984) dále uvádějí, že Ludvík Jiří 
okolí Vršovic bažantnice, v nichž se chovaly tisíce bažantů. Bažantnice 

podle stabilního katastru navazovala na zámek (ČÚZK 2013). Z leteckých snímků z 50. let 20. 
lná zahrada zcela zmizela a byla nahrazena užitkovými plochami a 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009)  

Hieke (1984b) zde uvádí jehličnany: smrk pichlavý 
Thuja occidentalis) a listnáče: javor babyku (Acer 

Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (Alnus glutinosa), topol 
), topol černý (Populus nigra ´Italica´), topol osiku (Populus 

rehderiana), dub zimní (Quercus petraea), vrbu bílou (Salix 

současné době je objekt zcela nepřístupný a hlavní budova zámku je 

troskách a vyhořelá. Na bývalém nádvoří dnes najdeme javor mléč (Acer platanoides) a 
´Glauca´). Za hlavní zámeckou budovou v západní části zůstalo 

Hieke (1984b). Nebyly nalezeny následující taxony: 
´Italica´), růže Rehderova (Rosa x rehderiana), dub zimní 

Ulmus glabra). Zbývající části bývalé zahrady a bažantnice 
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Vřísek (Schiskenberg) 

Poloha. Leží 8 km jižně od okresního 
města Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. První zmínka pochází 
z roku 1402, kdy patřil Jindřichu 
(Vaňkovi) Berkovi z Dubé na Chudém 
hrádku. V regionální literatuře se uvádí, 
že zdejší hrad pochází ze 14. stol., to je 
však téměř vyloučeno. Vřísek byl 
postaven patrně jedním ze synů 
Jindřicha Berky v letech 1413–1454. 
Vřísek býval střídavě samostatným 
statkem a někdy byl součástí 
Chlumského hrádku. Roku 1530 se 
uvádí, že zpustl. V roce 1570 Jan z 
Vartenberka postavil Nový zámek (dnešní Zahrádky)
roku 1948. Nový zámek měl podobu renesančního loveckého z
válcovou věží. Šimáček (1937) uvádí, že se ve zdejší oboře chovalo 100 jelenů, daňků a další 
zvěř. Renesanční lovecký zámek leží uvnitř ohrazené obory. V
bažantnice. Zámek získal pojmenování Žižkův vrch. Označení
a správně se vztahuje k hradu na okraji obce Drchlava. Nesprávné pojmenování použil pro 
lokalitu F. A. Heber v roce 1845 a také Sedláček (1923). Správné označení tohoto zámku je 
Vítkovec (dříve mylně používané pro Milčany).
správy. Zámek je dnes zpustlý a veřejnosti nepřístupný.

Park, zahrada. Zámek se nachází v oplocené
Nedaleko byla i bažantnice (HRADY 2013). Toto je patrné také ze stabilního katastru (ČÚZK 
2013) a také z leteckých snímků z 50. let 20. stol. (MO ČR 2009).

Obr. 318 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 317 
2013)

(dnešní Zahrádky), k němuž později Vřísek patřil až do 
roku 1948. Nový zámek měl podobu renesančního loveckého zámečku s kamennou 

že se ve zdejší oboře chovalo 100 jelenů, daňků a další 
zvěř. Renesanční lovecký zámek leží uvnitř ohrazené obory. V roce 1622 zde vznikly dvě 
bažantnice. Zámek získal pojmenování Žižkův vrch. Označení Vřísek je podle historiků mylné 
a správně se vztahuje k hradu na okraji obce Drchlava. Nesprávné pojmenování použil pro 
lokalitu F. A. Heber v roce 1845 a také Sedláček (1923). Správné označení tohoto zámku je 
Vítkovec (dříve mylně používané pro Milčany). Po roce 1948 zámek spadal do péče lesní 
správy. Zámek je dnes zpustlý a veřejnosti nepřístupný. 

oplocené oboře, kde je několik památných dubů. 
Nedaleko byla i bažantnice (HRADY 2013). Toto je patrné také ze stabilního katastru (ČÚZK 

50. let 20. stol. (MO ČR 2009). 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 317 Vřísek jižní průčelí (Fabian in Hrady–zříceniny 
2013) 
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 Obr. 319 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
(Larix decidua) a listnáčů: javor klen (Acer pseudoplatanus
hippocastanum), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. Jak již bylo uvedeno, zámek se nachází v
podkladu. Jde prakticky o lesní porost a zmiňované duby jsou ve vstupní čás
možné ještě doplnit z jehličnanů borovici lesní (

  

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: modřín opadavý 
Acer pseudoplatanus), jírovec maďal (Aesculus 

Crataegus oxyacantha), buk lesní (Fagus sylvatica) a jilm 

Jak již bylo uvedeno, zámek se nachází v ohrazené oboře na pískovcovém 
podkladu. Jde prakticky o lesní porost a zmiňované duby jsou ve vstupní části zámku, dále 

jehličnanů borovici lesní (Pinus sylvestris). 
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Zahořany (Zahorzan) 

Poloha. Leží 5,5 km východně od 
okresního města Litoměřice. 

Zámek. Ves Zahořany se připomíná 
prvně v roce 1318. V minulosti byla 
rozdělena na dva díly. Menší díl 
patřil kapitule litoměřické. Na konci 
husitských válek jej císař Zikmund 
zastavil Býkovici Heníku 
z Valdštejna. V roce 1454 část získal 
Jan z Vartenberka a Vartenberkové 
ji vlastnili až do roku 1488. Druhá, 
větší část obce, patřila statkářům 
Petrovi, dále Jaroslavu a Mikuláši až 
do roku 1384. Známějším držitelem 
byl Jan Kroupa a následně jeho 
dědici. V roce 1574 držbu získal po 
mnoha majitelích Radoslav 
z Vchynic a nechal zde postavit tvrz 
doloženou až v roce 1619 po jeho 
smrti. Po něm nastoupil synovec 
Oldřich z Vchynic, který zemřel za 
stavovského povstání. Jeho 
majetek byl zabaven za účast na 
povstání, ale roku 1628 byl vydán 
jeho bratru, který zůstal věrný 
císaři. Vilém z Vchynic byl 
spojencem Albrechta z Valdštejna a 
byl s ním v roce 1634 v Chebu 
zavražděn. Veškeré jeho majetky byly tudíž opět zkonfiskovány. Roku 1635 Zahořany 
odkoupil Václav Zahrádecký ze Zahrádek. Následně je postoupil Jindřichu Šlikovi. Jeho syn 
František Arnošt je prodal v roce 1654 císařskému podmaršálku Janovi de la Crone, který se 
v Zahořanech usadil. La Crone starou tvrz přestavěl na barokní zámek. Stavitelem byl 
Octavio Broggio nebo Bernardo Spinetti (r. 1665). Po jeho smrti převzala panství vdova 
Markéta Blančina, poté vnučka Františka, provdaná za hraběte Kaserštejna a po její smrti 
roku 1701 připadly držby jejím dcerám. V letech 1708–1781 zámek patřil spolu s Tašovem 
d´Ogilvyům, kteří jej barokně dostavěli do dnešní podoby. V roce 1780 Zahořany koupil 
Josef II. a zbudoval zde vojenský špitál pro nedalekou terezínskou pevnost. Roku 1807 
Zahořany koupil Ferdinand I., vévoda toskánský. Ten je připojil k Ploskovicím, které získal 
v roce 1805. Roku 1846 Zahořany koupil purkrabí Karel Chotek a připojil je k Velkému 
Březnu. V polovině 19. stol. se dostavělo severní křídlo a upravil jižní trakt, který získal tvar 
meandru. V roce 1872 zámek vyhořel, ale byl záhy opraven. Stále byl dvoupatrový 
s vnitřním nádvořím. Před zámkem stojí kamenné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Donáta. Roku 1898 prodali Chotkové panství Filipovi Dubovi, od něho je koupil roku 
1917 Pavel Miller a od něj roku 1925 Josef Hyross. V té době bylo obydleno jen západní 

 
Obr. 320 Jižní průčelí (Fabian in Hrady–zříceniny 2013) 

 

 
Obr. 321 Zeleň v okolí zámku (Roubíková 2013) 
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zámecké křídlo a v další části se nacházela restaurace. V
předán do zprávy JZD Křemín. V zámku byly zřízeny kanceláře, byty, pohostinství, tělocvična 
a skladové prostory (Anděl et al. 1984).  

Park, zahrada. O parku nebyly nalezeny žádné záznamy. Podle stabilního katastru z
1843 se mohly nacházet okrasné výsadby pouze u jižního průčelí zámku, na západní a 
severní straně zámku byly lesní porosty nebo obora. Zámek je s
prochází Zahořany (ČÚZK 2013). Stejný stav je patrný na snímcích z
2009). V knize vydané Andělem et al. (1984) je zobrazená fotografie, která ukazuje, že 
v nádvoří zámku byl čerstvě vysazený strom.

 

Obr. 322 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 
 

Obr. 323 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) zde uvádí z
campestre), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
topol černý (Populus nigra ´Italica´), vrbu bílou (

Současný stav. V současné době je zámek nepřístupný. Je v
zde jen základní úkony údržby. Okolí zámku je značně zanedbané. Hlavní cestu doprovází 

další části se nacházela restaurace. V roce 1945 byl zámek znárodněn a 
zámku byly zřízeny kanceláře, byty, pohostinství, tělocvična 

O parku nebyly nalezeny žádné záznamy. Podle stabilního katastru z roku 
1843 se mohly nacházet okrasné výsadby pouze u jižního průčelí zámku, na západní a 
severní straně zámku byly lesní porosty nebo obora. Zámek je s krajinou spojený alejí, která 

). Stejný stav je patrný na snímcích z 50. let 20. stol. (MOČR 
knize vydané Andělem et al. (1984) je zobrazená fotografie, která ukazuje, že 

nádvoří zámku byl čerstvě vysazený strom. 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

Hieke (1984b) zde uvádí z listnáčů: javor babyku (Acer 
oxyacantha), topol kanadský (Populus x canadensis), 

´Italica´), vrbu bílou (Salix alba) a jilm horský (Ulmus glabra). 

zámek nepřístupný. Je v soukromých rukou a probíhají 
zde jen základní úkony údržby. Okolí zámku je značně zanedbané. Hlavní cestu doprovází 
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výše uvedené sochy. Strom, který byl v roce 1984 vyfotografován, zde stále roste uprostřed 
nádvoří. Naproti jižnímu průčelí zámku byly vysázeny lípy, jasany a jírovce. Naproti 
západnímu průčelí se nachází zanedbaná louka, prakticky nesečená a navazuje na potok, 
který kolem zámku protéká. Mezi zámkem a potokem se nachází vyjetá cesta, která vede do 
zemědělského družstva, jehož je nebo byl patrně zámek součástí. Stav objektu není 
uspokojivý, ale je na něm patrná postupná rekonstrukce. Okolní zeleň nevytváří dojem 
plánované zeleně.  
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Zahrádky u České Lípy (Neugarten) 

Poloha. Leží 10 km jižně od okresního 
města Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. První písemná 
zpráva o obci Zahrádky pochází z 
roku 1376. Tehdejším majitelem byl 
vladyka, pán z Mnichova. Ve 14 stol. 
si zde Mnichovci vybudovali tvrz. 
Vdova po Václavovi z Vartenberka 
Kateřina, se roku 1547 rozhodla 
postavit nové sídlo pro svého syna 
Jana na svém rozsáhlém panství v 
Zahrádkách. Zámek byl stavěn u 
Robečského potoka na místě, kde 
stávala o 200 let dříve tvrz. Nazývala 
jej původně Nový Vítkovec a 
dostavěla jej se synem roku 1550. 
Okolo roku 1556 je doložen Kryštof 
Plot z Koňařin jako hejtman na 
Novém Vítkovci. Jan z Vartenberka 
zemřel v roce 1595. Jeho následník 
Jan Jiří z Vartenberka se v letech 
1618–1620 aktivně zúčastnil stavovského povstání. V roce 1622 mu byl majetek 
zkonfiskován a on musel uprchnout. Zahrádečské panství koupil roku 1623 Albrecht z 
Valdštejna a připojil je ke svému frýdlantskému vévodství. Zámek nechal Valdštejn barokně 
upravit a zřídil u něj park. Jeho žena Isabella Kateřina, rozená z Harrachu, panství držela až 
do své smrti v roce 1654. Panství zdědila její dcera Marie Alžběta, která se provdala za 
nejvyššího lovčího Rudolfa Kounice. V rukou Kouniců byly Zahrádky až do vymření rodu po 
meči v roce 1897. Za jejich působení byl v sedmdesátých letech 19. stol. zámek i zámecká 
zahrada zbarokizovány. Po smrti posledního Kounice Albrechta Vincence drželi Zahrádky až 
do roku 1936 příslušnice rodiny. Do roku 1945 vlastnili Zahrádky Lichtenštejnové. Ve druhé 
polovině 20. stol. sloužil objekt jako domov mládeže ministerstva zahraničního obchodu a 
středisko jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů. Na přelomu 20. a 21. stol. byl 
svým současným majitelem, Univerzitou Karlovou důkladně rekonstruován, vzápětí však 
přišla náhlá a nečekaná katastrofa. Ve dnech 30. ledna - 2. února 2003 zámek vyhořel. 

Park, zahrada. První parkové úpravy je možné datovat ke 2. polovině 16. stol. za období 
Jana z Vartenberka. Rozsáhlých úprav se park dočkal v 19. stol. za vlastnictví rodu Kouniců 
(Hieke 1984a a Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Podle stabilního katastru z roku 1843 
měla vstupní část dvě hlavní osy. Na příjezdovou komunikaci od silnice navazovala kolmá 
osa vedoucí k hlavní zámecké stavbě a procházela souměrně řešeným parterem. 
Za hospodářským komplexem pak do volně řešeného parku vedla přímá cesta do 
severozápadního konce, kde se nacházel kruhový rybník s ostrůvkem. V nejsevernějším cípu 
je umístěna oranžérie na volnějším prostoru (ČÚZK 2013). Letecké snímky z 50. let 20. stol. 
tento stav potvrzují, ovšem již zde není rybníček, ale menší obhospodařované plochy (MO 
ČR 2013). Konečná kompozice parku je provedena v přírodně krajinářském stylu. Pouze jeho 

 
Obr. 324 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 325 Zeleň v severní části zahrady (Roubíková 2013) 



 
261 

vstupní expozice je řešena pravidelně. Celý park, 
terase a v mírně zvlněném terénu. Po přírodně krajinářském
solitéry, skupiny i celé porosty stromů. Místy se otevírají průhledy směrem k
části parku se nachází otevřená plošina s
pahorkatiny, zvané Peklo (Hieke 1984a). V současné době je areál parku rozdělen kovovým 
plotem na dvě části. Vnitřní prostor je udržován, oproti vnější části, která má charakter 
lesoparku. Je zde možné najít 500 stromů a keřů cizí
mohutné stromy, ale také novější výsadba z
také několik zachovaných plastik, které sem byly přestěhovány od Valdštejnského mostu. V 
severní části parku najdeme empírový skleník a domek pro zahradníka. Severní část parku je 
ohraničena zdí. Za ní jsou ještě stále patrné chodníčky a schůdky vytesané do skály, ale 
postupně zarůstají nálety (TURISTIKA.CZ 2013).

Obr. 326 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
(©ČÚZK 2013) 
 

 Obr. 327 Výřez z leteckých snímků 
2009)  

Druhová skladba dřevin k roku 1984. 
kavkazskou (Abies nordmanniana), jalovec čínský (
obecný (Juniperus communis ´Stricta´), jalovec virginský (
opadavý (Larix decidua), smrk bílý (Picea glauca
omorika (Picea omorica), smrk pichlavý (Picea 
nigra ssp. nigra), borovici těžkou (Pinus ponderosa
borovici lesní (Pinus sylvestris), douglasku tisolistou (

vstupní expozice je řešena pravidelně. Celý park, společně se zámkem, leží na pískovcové 
přírodně krajinářském stylu jsou zde velké palouky, 

solitéry, skupiny i celé porosty stromů. Místy se otevírají průhledy směrem k zámku. V zadní 
šina s výhledem do zalesněného údolí Dokské 

současné době je areál parku rozdělen kovovým 
plotem na dvě části. Vnitřní prostor je udržován, oproti vnější části, která má charakter 

stromů a keřů cizího původu. Nalézají se zde staré 
mohutné stromy, ale také novější výsadba z posledních dvou desetiletí. Okrasou parku je 
také několik zachovaných plastik, které sem byly přestěhovány od Valdštejnského mostu. V 

empírový skleník a domek pro zahradníka. Severní část parku je 
ohraničena zdí. Za ní jsou ještě stále patrné chodníčky a schůdky vytesané do skály, ale 

CZ 2013). 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
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 Hieke (1984b) zde uvádí z jehličnanů: jedle 
), jalovec čínský (Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), jalovec 

´Stricta´), jalovec virginský (Juniperus virginiana), modřín 
Picea glauca ´Conica´), smrk ztepilý (Picea abies), smrk 

Picea pungens ´Argentea´), borovici černou (Pinus 
Pinus ponderosa), borovici vejmutovku (Pinus strobus), 

), douglasku tisolistou (Pseudotsuga menziesii var. glauca), tis 
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červený (Taxus baccata), tis červený (Taxus baccata ´Washingtonii´), zerav západní (Thuja 
occidentalis ´Aureospica´, ´Globosa´, ´Malonyana, ´Pyramidalis Compacta´), jedlovec 
kanadský (Tsuga canadensis) a z listnáčů: javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer 
platanoides), javor mléč (Acer platanoides ´Schwedleri´), javor klen (Acer pseudoplatanus 
´Leopoldi´), jírovec pleťový (Aesculus x carnea), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 
bříza bělokorá (Betula pendula), plamének plotní (Clematis vitalba), habr obecný (Carpinus 
betulus), svída bílá (Cornus alba), svída krvavá (Cornus sanguinea), líská největší (Corylus 
maxima), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha), 
brslen evropský (Euonymus europaeus), buk lesní (Fagus sylvatica), ptačí zob obecný 
(Ligustrum vulgare), líska turecká (Corylus colurna), ruj vlasatá (Cotinus coggygria), hloh 
obecný (Crataegus oxyacantha ´Rubra Plena´), buk lesní (Fagus sylvatica ´Pendula´), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), ořešák 
černý (Juglans nigra), zimolez kozí list (Lonicera caprifolium), topol bílý (Populus alba 
´Nivea´), topol kanadský (Populus x canadensis), topol černý (Populus nigra), topol osika 
(Populus tremula), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), dub uherský (Quercus frainetto), 
dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), dub letní (Quercus robur 
´Cupressoides´), dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´), dub červený (Quercus rubra), 
pěnišník velkokvětý (Rhododendron x hybridum), trnovník akát (Robinia pseudoacacia 
´Bessoniana´), růže sivá (Rosa glauca Pourr.), růže šípková (Rosa canina), růže Rehderovu 
(Rosa x rehderiana), růže svrasklá (Rosa rugosa), vrba jíva (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia), jeřáb břek (Sorbus torminalis), tavolník japonský (Spiraea japonica 
´Macrophylla´), tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei), šeřík čínský (Syringa x 
chinensis), lípa americká (Tilia americana), lípa stříbrná (Tilia tomentosa), jilm horský (Ulmus 
glabra ´Exoniensis´), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), jilm 
habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský (Ulmus glabra) a barvínek menší (Vinca minor).  

Současný stav. K zámku a bývalým zámeckým hospodářským budovám vede cesta 
lemována lipovou alejí, která je přes 5 km dlouhá. Zámek je stále ještě nepřístupný a 
obklopen varovnou červenobílou páskou od požáru z roku 2003. Čestný dvůr je řešen 
v kruhovém půdorysu. Za zámkem pokračuje volně řešený park s poměrně udržovanými 
cestami až k výše uvedené vyhlídce do údolí Peklo. V parku převažují listnaté dřeviny. 
Některé staré dřeviny již dožívají a jsou postupně nahrazovány mladší výsadbou. 
V porostech stromů navazujících na les se nachází řada náletů. Popis druhové skladby a 
kompozice parku do značné míry odpovídá tomu, co uvádí Hieke (1984b). Pro doplnění lze 
uvést střihanolistý javor mléč (Acer platanoides ´Dissectum´) a hybridní formy pěnišníků a 
azalek, které Hieke nezmiňuje. 
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Zákupy (Reichstadt) 

Poloha. Leží 8 km východně od 
okresního města Česká Lípa. 

Zámek, majitelé. Zákupy ležely na 
hranici rozsáhlých panství dvou 
mocných rodů Ronovců a Markvarticů. 
V roce 1352 je prvně zmíněno jméno 
Zákupy v souvislosti s kolonizací 
zalesněné oblasti. Byla zde dřevěná 
gotická tvrz vladycké rodiny Pancířů ze 
Smojna. V roce 1311 král Jan 
Lucemburský pasoval na rytíře 
Fridmana ze Smojna a v roce 1313 byl 
jmenován Fridman ze Zákup u jedné 
smlouvy Jindřicha z Lipé. Od roku 1365 
se majiteli tvrze i panství stali na 
desítky let páni z Vartenberka. 
Počátkem 16. stol. se pány panství 
stali Berkové z Dubé. Nejznámějším 
byl Zdislav Berka z Dubé, který usiloval 
o scelení svých statků. V roce 1541 na 
místě staré tvrze postavil renesanční 
zámek. Po smrti Zdislava Berky z Dubé 
se stal roku 1553 majitelem velkého 
panství a zámku v Zákupech 
velkopřevor Zbyněk Berka z Dubé. 
Dědictví se ujal společně s bratrancem 
Zdislavem až roku 1556, protože jej tři 
roky užívala vdova po strýci Anna z 
Vartenberka. Následovníci Zdislava 
Berky ne vždy dobře hospodařili a tak 
roku 1612 byl zámek prodán Janu 
Novohradskému z Kolovrat. Jeho 
dědicové byli odpůrci stavovského 
povstání (v letech 1618–1620). Při 
ústupu stavovských vojsk byl zámek i městečko vypleněny. V roce 1638 zde Švédové 
způsobili stejnou pohromu jako stavovská vojska. Zdejší páni jakožto mocný knížecí rod měli 
význačné postavení u dvora, což z hlediska obchodních vztahů přinášelo Zákupům mnoho 
výhod. Roku 1658 došlo k v okolí Cvikova k poddanské vzpouře, která byla potlačena, a 
vůdci povstání byli uvězněni. Klid ve zdejším panství trval jen do roku 1680, kdy došlo ke 
vzpouře v celých Čechách. Vojska hraběte Piccolominiho vzpouru ve zdejším a okolních 
panstvích potlačila a několik povstalců bylo uvězněno právě v Zákupech. Panství získal roku 
1632 sňatkem vévoda Sasko-Lauenburský Julius Jindřich. V roce 1665 jeho syn Julius 
František, vévoda Sasko-Lauenburský měl své hlavní sídlo na jiných statcích v Čechách. V 70. 
letech 17. stol. se rozhodl přesunout své sídlo do zámku a započal nákladné stavební 

 
Obr. 328 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
 

 
Obr. 329 Pravidelná zahrada před zámkem (Roubíková 
2013) 
 

 
Obr. 330 Příčná osa pod terasou zámku, pohled na zeď 
s nikami a skulpturami (Roubíková 2013) 
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úpravy, které byly dokončeny v roce 1683. Zámek byl přestaven v bohatém pozdně 
barokním stylu. Na jeho podobě se podíleli Domenico Orsy a Giulio Broggio. V literatuře je 
často zmiňován Jeremiáš Süssner. Ovšem jeho účast není zcela jistě doložena. V souvislosti 
s přestavbou zámku se provedly také nákladné úpravy zámeckých zahrad. Roku 1689 
zdědila po vévodovi panství dcera Anna Marie po nešťastném manželství s vévodou 
Toskánským a uchýlila se sem se svým dvorem a služebnictvem. Zemřela roku 1741. Za 
jejího působení byla dokončena barokní přestavba celého zámku. Po jejím odchodu se 
desítky let střídali majitelé. Zákupy sloužily především jako centrum pro správu majetku 
svých majitelů. Zámek pod péčí panských úřadů pustl. V roce 1775 přešla severními 
Čechami opět povstalecká vlna. Nepokoje utichly až vydáním patentu z roku 1781 Josefem 
II. Roku 1788 byl dvůr u Zákup prodán nešlechtickému majiteli - podnikali s bavlnou ve 
Verneřicích J. J. Leitenbergerovi. Zřídil zde kartounku a pro své účely si také pronajal několik 
hospodářských budov v podzámčí. Počátkem devatenáctého stol. se o Zákupy vlekly soudní 
spory. Roku 1805 zanedbané panství přešlo opět do rukou toskánské větve Habsburků. Orlík 
(Napoleon František Josef Karel Bonaparte), syn Napoleona Bonaparte, po matce vnuk 
rakouského císaře, získal titul vévody zákupského s panstvím povýšeným zvláštním 
dekretem na vévodství. Orlík ale v roce 1832 zemřel, aniž se svých statků skutečně ujal. 
V roce 1847 se Zákupy staly majetkem císařovým. Když se Ferdinand V. koncem roku 1848 
vzdal trůnu, zvolil si je jako jedno ze svých letních sídel. V letech 1850–1851 proběhla rychlá 
obnova, na níž pracovali čeští umělci: architekt Jan Bělský, sochař Václav Levý, malíř Josef 
Navrátil. Po rozpadu Rakouska-Uherska se staly císařské statky majetkem Československého 
státu. Zámek opět sloužil jako správní budova státních statků a lesů i v době okupace. Po 
roce 1951 byl zařazen do první kategorie památek, vybaven a zpřístupněn veřejnosti (Anděl 
et al. 1984). V současnosti je zámek ve správě Národního památkového úřadu v Praze, 
územního odborného pracoviště v Liberci. Zámecké křídlo u volně řešené zahrady je v 
havarijním stavu, zčásti pobořené. 

Park, zahrada. Impozantní excísařský zámek Ferdinanda V. navazuje spolu s rozlehlým 
hospodářským dvorem na park (Hieke 1984a, Pacáková-Hošťálková et al. 2004). Zámek stojí 
na mohutných kamenných zdech, které spolu s vodním příkopem na vstupní straně dávaly 
stavbě ráz pevnosti. Na malé ploše terasy přiléhající k severozápadní straně zámku byly 
zbudovány zahrady. Rozsáhlou raně barokní přestavbou zámku za sasko-lauenburského 
vévody Julia Františka se zámek změnil na panské sídlo, u kterého nemohly chybět zahrady. 
Ve stavebních účtech z roku 1672 jsou i položky za zřejmě užitkovou zahradu a okrasnou 
zahradu. V roce 1689 zdědila Zákupy po otcovi Anna Marie Františka, která energicky 
spravovala svá panství, hodně stavěla a došlo i na zahrady. Severně od zámku se rozkládaly 
zelinářské zahrady, ovocné sady, dále bažantnice a rozlehlá obora. Před jižním průčelím 
předzámčí byla na úzkém dlouhém obdélníku rozvinuta barokní kompozice okrasné zahrady. 
Architektonické ztvárnění prostoru bylo velkolepé. Podle vzoru italských zahrad vznikla 
monumentální terasovitá úprava, otevřená na jih k slunci. Hlavní myšlenkou byla osová 
dispozice dvou terasových úrovní. Horní s dolním stupněm zahrady spojovalo symetricky 
položené schodiště s odpočívadlem uprostřed. Oba partery byly řešeny souměrnými 
plochami, v dolním byl umístěn kruhový bazén. Po stranách schodiště se nacházely dvě řady 
terasových, výtvarně pojednaných zdí, nahoře ukončených balustrádou, jejichž zdi po celé 
šíři členily mělké niky. Jejich skalnatě upravené stěny vytvářejí vodní kaskády. Tak na pozadí 
dolního parteru vznikla mohutná kulisa vodního theatronu, typického pro italské zahrady. 
Umělecky nejhodnotnější i nejpůsobivější je sochařská výzdoba teras. Mistrně tesané 
ženské postavy (karyatidy), sloužící jako opěrné sloupy, byly situovány mezi výklenky na 
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způsob atlantů, podpírajících balustrády. Podobnost s výzdobou vodního díla 
v drážďanském Zwingeru nevylučuje autorství některého ze sochařů Permoserovy dílny. 
Autorem celkového řešení barokní zahrady byl nejpravděpodobněji litoměři
Octavio Broggio, který pro vévodkyni přestavoval též zámek v Ploskovicích. Za slezských 
válek při drancování zámku pruskými vojsky v roce 1744 a za selského povstání v roce 1775 
zahrady a okolí zámku značně utrpěly (Hušek 1983). Tato podoba j
stabilním katastru z roku 1843 a je patrné, že pravidelně řešená část s
v severovýchodní části objektu (ČÚZK 2013). 
obnova zahrad, protože Zákupy se měly stát letním sídlem bý
obnově a výzdobě interiérů pracovali významní čeští umělci
Václav Levý a dvorní dekoratér Josef Veselý. Architekt Jan Bělský prováděl stavební úpravy a 
obnovu zámecké zahrady. Na horní terase byla 
oddělena zelenou kulisou sestřihovaných habrový
zachována původní dispozice, ale jen na ploše 
stromy. Na západní stranu pravidelné zahrady navazu
kompozičně propojuje kruhový bazén na boční ose barokní úpravy. Páteří parku byla 
jírovcová alej podél přístupové cesty k hospodářskému nádvoří. Za alejí se rozkládá druhá 
část s rybníčkem a ostrůvkem. V ní byly při hosp
Gabrielem Janouškem z Prahy skleníky (Hušek 1983). 
ukazují základní kompozici a rozložení parku podle Huškova popisu (MO ČR 2013). 
zahrada byla rekonstruována v letech 1969
ZTŠ Děčín-Libverda a v srpnu 1976 slavnostně otevřena pro veřejnost (Hušek 1983). Hieke 
(1984a) a Pacáková-Hošťálková et al. (2004) doplňují, že n
pozoruhodná veliká dvoustupňová terasa se s
kaskádami (tzv. nymfeum). Figurálně modelované terasy jsou základními barokními prvky a 
dosahují mimořádného účinku a okázalosti. V
a po jejích stranách navazují palouky s rozmanitými skupinami solitérních dřevin. Také zde 
bývaly menší vodní plochy a ostrůvky. Přírodně krajinářský park byl rekonstruován 1998.

Obr. 331 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 
1843 (©ČÚZK 2013) 

způsob atlantů, podpírajících balustrády. Podobnost s výzdobou vodního díla 
drážďanském Zwingeru nevylučuje autorství některého ze sochařů Permoserovy dílny. 

Autorem celkového řešení barokní zahrady byl nejpravděpodobněji litoměřický architekt 
Octavio Broggio, který pro vévodkyni přestavoval též zámek v Ploskovicích. Za slezských 
válek při drancování zámku pruskými vojsky v roce 1744 a za selského povstání v roce 1775 
zahrady a okolí zámku značně utrpěly (Hušek 1983). Tato podoba je zachycena ještě ve 

roku 1843 a je patrné, že pravidelně řešená část s terasami je umístěna 
severovýchodní části objektu (ČÚZK 2013). Teprve v letech 1850–1853 se prováděla 

obnova zahrad, protože Zákupy se měly stát letním sídlem bývalého císaře Ferdinanda. Na 
obnově a výzdobě interiérů pracovali významní čeští umělci: malíř Josef Navrátil, sochař 
Václav Levý a dvorní dekoratér Josef Veselý. Architekt Jan Bělský prováděl stavební úpravy a 
obnovu zámecké zahrady. Na horní terase byla nevýrazná fasáda předzámčí pohledově 
oddělena zelenou kulisou sestřihovaných habrových plotů. V dolní části zahrady byla 
zachována původní dispozice, ale jen na ploše zmenšené o nejspodnější část osázenou 
stromy. Na západní stranu pravidelné zahrady navazuje nevelký přírodní park. Obě části 
kompozičně propojuje kruhový bazén na boční ose barokní úpravy. Páteří parku byla 
jírovcová alej podél přístupové cesty k hospodářskému nádvoří. Za alejí se rozkládá druhá 
část s rybníčkem a ostrůvkem. V ní byly při hospodářském dvoře postaveny v roce 1851 
Gabrielem Janouškem z Prahy skleníky (Hušek 1983). Letecké snímky z 50. let 20. stol. 
ukazují základní kompozici a rozložení parku podle Huškova popisu (MO ČR 2013). Barokní 

1969–1973 Sadovnickým střediskem školního statku 
Libverda a v srpnu 1976 slavnostně otevřena pro veřejnost (Hušek 1983). Hieke 

et al. (2004) doplňují, že naproti jižnímu průčelí je 
pozoruhodná veliká dvoustupňová terasa se schodištěm s dekorovanými výklenky i vodními 
kaskádami (tzv. nymfeum). Figurálně modelované terasy jsou základními barokními prvky a 
dosahují mimořádného účinku a okázalosti. V parku se nachází dominantní stará stinná alej 

rozmanitými skupinami solitérních dřevin. Také zde 
Přírodně krajinářský park byl rekonstruován 1998. 
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Obr. 332 Výřez z leteckých snímků 
2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1983 a 1984.
uvádějí borovici limbu (Pinus cembra), borovici vejmutovku (
(Taxus baccata), zerav západní (Thuja occidentalis
´Wareana´) a z listnáčů: javor babyku (Acer campestre
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), olši lepkavou (
(Alnus glutinosa ´Piramidalis´), břízu bělokorou (
betulus), svídu krvavou (Cornus sanguinea), svídu bílou (
maxima), lísku obecnou (Corylus avellana 
monogyna), hloh obecný (Crataegus oxyacantha
´Rubra Plena´), hloh břekolistý (Crataegus pedicellata
europaeus), buk lesní (Fagus sylvatica), ptačí zob obecný (
(Fraxinus excelsior ´Pendula´), zimolez tatarský (
barbarum), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius
opulifolius), topol černý (Populus nigra), topol osiku (
(Prunus padus), dub velkokvětý (Quercus macranthera
letní (Quercus robur), dub letní (Quercus robur
´Heterophylla´), dub červený (Quercus rubra
bílou (Salix alba), vrbu bílou (Salix alba ´Tristis´), vrbu jívu (
(Spiraea japonica ´Macrophylla´), tavolník vrbolistý (
(Symphoricarpos albus var. laevigatus), jilm habrolistý (
(Ulmus glabra) a kalinu obecnou (Viburnum opulus

Současný stav. V průčelí renezanční části parku jsou terasy s
poničené, ve spodní části terasy se nachází niky ve zdi s plast
Süssnera. Zahrady jsou zde symetricky řešené s
doplněny květinovými záhony. Přírodně krajinářský park
vedou do něj dva hlavní vstupy. Park a jeho pravidelná 
Kombinace palouků, skupin stromů a solitér je vyrovnaná a jsou stále zachovány průhledy 
z parku na zámek. Druhová skladba parku je velmi různorodá a odpovídá zpracování 
Hiekeho (1984b). 

 

leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 

roku 1983 a 1984. Hušek (1983) a Hieke (1984b) z jehličnanů: 
), borovici vejmutovku (Pinus strobus), tis červený 

Thuja occidentalis), zerav západní (Thuja occidentalis 
Acer campestre), jírovec lysý (Aesculus glabra), 
), olši lepkavou (Alnus glutinosa), olši lepkavou 

´Piramidalis´), břízu bělokorou (Betula pendula), habr obecný (Carpinus 
), svídu bílou (Cornus alba), lísku největší (Corylus 

 ´Fuscorubra´), hloh jednosemenný (Crataegus 
Crataegus oxyacantha), hloh obecný (Crataegus oxyacantha 

Crataegus pedicellata), brslen evropský (Euonymus 
), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), jasan ztepilý 

´Pendula´), zimolez tatarský (Lonicera tatarica), kustovnici cizí (Lycium 
Philadelphus coronarius), tavolu kalinolistou (Physocarpus 

), topol osiku (Populus tremula), střemcha obecná 
Quercus macranthera), dub zimní (Quercus petraea), dub 

Quercus robur ´Fastigiata´), dub letní (Quercus robur 
Quercus rubra), řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), vrbu 

´Tristis´), vrbu jívu (Salix caprea), tavolník japonský 
´Macrophylla´), tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia), pámelník bílý 

jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia), jilm horský 
Viburnum opulus). 

parku jsou terasy s balustrádami, které jsou dnes 
poničené, ve spodní části terasy se nachází niky ve zdi s plastikami drážďanského sochaře 
Süssnera. Zahrady jsou zde symetricky řešené s tvarovanými nízkými plůtky a kužely a jsou 

Přírodně krajinářský park je uzavřen za kamennou zdí a 
jeho pravidelná část mají stále stejnou kompozici. 

Kombinace palouků, skupin stromů a solitér je vyrovnaná a jsou stále zachovány průhledy 
parku na zámek. Druhová skladba parku je velmi různorodá a odpovídá zpracování 
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Zámeček u Flájí (Lichtenwald) 

Poloha. Leží 4 km jižně od Českého Jiřetína 

Zámek, majitelé. Jde o jednoduchý 
lovecký zámeček postavený v letech 
1761–1767 majitelem valdštejnského 
panství Horní Litvínov Emanuelem 
Filibertem z Valdštejna. Je postaven v 
pozdně barokním stylu architektem J. 
M. Rittigem z Bíliny. V náročných 
podmínkách hor si nedovolil žádné 
velké ornamenty. Budovy stojí v 
pravidelném kruhu okolo oválného 
nádvoří. Hlavní budova je obdélná, patrová s mansardovou střechou. Vstupní 
plotové pilíře byly zdobeny vyřezávanými sochami jelenů. Zámeček byl využíván v
honů. Později se stal myslivnou a loveckou chatou 
dodnes. Po roce 1945 byl znárodněn. Dnes patří Lesům České republiky (Andě

Park, obora. K zámečku patřila rozlehlá Flájská obora určená k chovu jelení zvěře. Roku 
1876 se hranice obory opět zvětšily na 2050 ha a stav zvěře se zvýšil na 250 ks. Do konce 19. 
stol. jsou informace o oboře již jen velmi kusé. Na jejím 
určené k chovu jelení, černé, dančí a srnčí zvěře a nedaleko rovněž malá obůrka pro mufloní 
zvěř. V současnosti Flájskou oboru spravují Lesy České republiky, 
využívána ke komerčnímu lovu. 

Obr. 334 Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 
(©ČÚZK 2013) 

Obr. 333 

 

 

nádvoří. Hlavní budova je obdélná, patrová s mansardovou střechou. Vstupní brána a 
plotové pilíře byly zdobeny vyřezávanými sochami jelenů. Zámeček byl využíván v dobách 
honů. Později se stal myslivnou a loveckou chatou - a k tomuto účelu slouží v podstatě 

o roce 1945 byl znárodněn. Dnes patří Lesům České republiky (Anděl et al. 1984). 

K zámečku patřila rozlehlá Flájská obora určená k chovu jelení zvěře. Roku 
1876 se hranice obory opět zvětšily na 2050 ha a stav zvěře se zvýšil na 250 ks. Do konce 19. 

jsou informace o oboře již jen velmi kusé. Na jejím území vznikly čtyři menší obory 
čí a srnčí zvěře a nedaleko rovněž malá obůrka pro mufloní 

zvěř. V současnosti Flájskou oboru spravují Lesy České republiky, Lesní správa Litvínov. Je 

 
Výřez ze skici stabilního katastru; stav k r. 1843 

 
Obr. 333 Vstupní průčelí zámku (Roubíková 2013) 
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Obr. 335 Výřez z leteckých snímků z r. 1953 (©MO ČR 2009) 

Druhová skladba dřevin k roku 1984. Hieke (1984b) přímo v malém areálu u zámečku uvádí 
z jehličnanů: jalovec čínský (Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´), smrk ztepilý (Picea abies 
´Nidiformis´) a z listnáčů: jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a jilm horský (Ulmus glabra).  

Současný stav. V současné době v bezprostřední blízkosti areálu roste jasan ztepilý (Fraxinu 
excelsior), modřín opadavý (Larix decidua) a smrk pichlavý (Picea pungens ´Argentea´). 
Přímo uvnitř areálu není žádná výsadba. 
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Klášterní zahrady - Osek 

Zvláštní pozornost je zde věnována 
klášterním zahradám v Oseku, které 
svým rozsahem a podobou byly a stále 
jsou jedinečným zahradním dílem. 
Údaje o historii klášterních zahrad jsou 
čerpány z Huška (in Holenda 1996). 

Klášter. Klášter v Oseku byl založen 
řádem cisterciáků původem z Citeaux 
(Francie), kteří začali rozšiřovat kláštery 
ve střední Evropě. Nejprve byl řád z 
Německa přesunut do Mašťova a poté 
do Oseka. Přesun byl proveden z 
důvodu sporů Milhosta s mašťovským 
konventem a v důsledku toho velmož 
Bohuslav roku 1199 přesídlil cisterciáky 
na své panství do Oseka. Klášteru se zde 
dařilo a rozšiřoval své pozemky. Ovšem 
v letech 1421 a 1429 za husitských válek 
byl klášter zpustošen. V době válek 
rozvoj kláštera stagnoval a řád musel 
rozprodávát svůj majetek, až na konec 
byl roku 1580 zrušen. Klášter sloužil 
jako letní sídlo pražských arcibiskupů. 
Roku 1626 byl Osek vrácen zpět 
cisterciákům. Od roku 1650 klášter 
spravoval opat Laurentius Scipio. Po 
něm nastoupil Benedikt Littwerig, který 
v klášteře roku 1697 založil nejstarší manufakturu na výrobu punčoch v Čechách. Později zde 
byla zahájena výroba barevného sukna pro potřeby cí
došlo v letech 1691 až 1726 k barokní přestavbě pod vedením architekta Oktavia Broggia. Po 
dobu 300 let se klášter opět rozvíjel a prosperoval. Vznikala prelatura, klášterní knihovna, 
lékárna, pivovar a textilní manufaktura. V době 1. a 2. světové války došlo k odnětí části 
pozemků. Mniši museli také opustit klášter. V klášteře do roku 1950 přebývali
zrušení všech klášterů ve státě zde vznikl internační tábor pro řeholníky a řeholnice. 
Cisterciáci se do kláštera vrátili až v roce 1991. 

Klášterní zahrady a ovocné sady. Kolem obce Osek bývaly velmi rozlehlé zahrady a sady. 
Oblastí sadovnických výsadeb procházela přímá cesta spojující Osecký klášter a zámek v 
Duchcově. Klášter Osek měl velkolepé zahrady ve stylu francouzského a italského baroka. 
V současné době jsou klášterní zahrady veřejnosti nepřístupné a čekají na svojí rekonstrukci. 

Vývoj zdejších zahrad do současné podoby probíhal v
byly nejprve užitného charakteru a útočiště pro rozjímání, teprve později získaly 
reprezentativní charakter. První zmínky o založení užitných zahrad je z

Obr. 336
A Glauber in Holenda 1996)

Obr. 337
předloha G. 

ožil nejstarší manufakturu na výrobu punčoch v Čechách. Později zde 
byla zahájena výroba barevného sukna pro potřeby církve i k prodeji. Za opata Littwriga 
došlo v letech 1691 až 1726 k barokní přestavbě pod vedením architekta Oktavia Broggia. Po 

let se klášter opět rozvíjel a prosperoval. Vznikala prelatura, klášterní knihovna, 
lékárna, pivovar a textilní manufaktura. V době 1. a 2. světové války došlo k odnětí části 
pozemků. Mniši museli také opustit klášter. V klášteře do roku 1950 přebývali salesiáni. Po 
zrušení všech klášterů ve státě zde vznikl internační tábor pro řeholníky a řeholnice. 
Cisterciáci se do kláštera vrátili až v roce 1991.  

Kolem obce Osek bývaly velmi rozlehlé zahrady a sady. 
h výsadeb procházela přímá cesta spojující Osecký klášter a zámek v 

Duchcově. Klášter Osek měl velkolepé zahrady ve stylu francouzského a italského baroka. 
současné době jsou klášterní zahrady veřejnosti nepřístupné a čekají na svojí rekonstrukci.  

zdejších zahrad do současné podoby probíhal v souladu se životem v klášteře, tzn. 
byly nejprve užitného charakteru a útočiště pro rozjímání, teprve později získaly 
reprezentativní charakter. První zmínky o založení užitných zahrad je z konce 12. stol. 

  
Obr. 336 Veduta z roku 1738 (reprofoto H. W. Peuser a 
A Glauber in Holenda 1996) 

 
Obr. 337 Litografie po roce 1840 (J. Riedel, F. Franke, 
předloha G. Tubert in Holenda 1996) 
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V minulosti se jednalo o velkolepý komplex okrasných a užitných zahrad. Zahrady jsou 
rozděleny na část rajskou, kuchyňskou, opatskou, konventní a noviciátní.  

První písemné zmínky se týkají rajské zahrady ze 14. stol. Další zmínka se týká kuchyňské 
zahrady z roku 1661. O uspořádání prostor kláštera píše mnohem později B. Scheinphlug ve 
studii „Studien zur Geschichte von Osseg“ z roku 1881. Za opata Jeronýma Besneckera 
vznikají od roku 1726 opatská zahrada, konventní zahrada a noviciátní zahrada. Tyto 
zahrady byly bohatě vybavené pavilony, vodními nádržemi, fontánami, partery a sochařskou 
výzdobou.  

Rajská zahrada se nachází uprostřed 
objektu kláštera a je obklopena 
konventní chodbou. Zahrada 
pravděpodobně sloužila jako 
bylinářská zahrada pro potřeby zdejší 
lékárny. Do dvora je směřováno 
mnoho oken s bohatými kružbami. 
Zvláštností rajského dvora je studniční 
kaple, která do něj vstupuje ze středu 
jižního křídla. Obvykle bývala v centru 
rajské zahrady umístěna kašna 
s životodárnou vodou, nebo menší 
strom znázorňující strom života. 
Tento prvek měl okrasnou a 
symbolickou úlohu–dar života. Úplná podoba této části venkovních prostor se nedochovala. 
Pouze podle veduty (historický obrazový výjev) z roku 1738 bylo možné rekonstruovat její 
uspořádání - křížové, oddělující čtyři kvadratické záhony, uprostřed s vykrojeným kruhem 
pro strom života. Vykrajované záhony byly lemovány obrubou, pravděpodobně ze 
stříhaného buxusu. Na konci 20. stol. zde byly vysázeny konifery. Na západní straně zahrady 
jsou do dnes zachované architektonické doplňky - pískovcové koule a piniové šišky. Vnitřní 
plochy této zahrady byly lemovány živým plotem. V téže době sem byly nevhodně umístěny 
skupinky konifer. Přes různé úpravy si však zachovává dojem středověkého prostoru 
uprostřed gotické křížové chodby.  

Kuchyňská zahrada je prvně zmíněna roku 1661 jako samostatná, užitková část kláštera. Její 
podoba je známa až z veduty z roku 1738. Zahrada je ohraničena obvodovou zdí. Z kláštera 
se vstupovalo přes noviciátní zahradu z východní strany. Měla obdélníkový tvar a byla 
asymetricky řešena. Symetrii zachovávala pouze stromová alej, která pokračovala volně do 
krajiny. Na této hlavní cestě byla umístěna v ose fontána a schodiště do horní ovocné 
zahrady, kde byl později zřízen klášterní hřbitov. Na západní a jižní straně zahrady byly 
pěstovány ovocné stromy.  

Opatská zahrada je vybudována v barokním italském stylu, pro který je charakteristické 
použití tekoucí vody, drobné architektury a ornamentální výzdoba parterů. Zahrada byla 
členěna na jednotlivé boskety. Tato zahrada byla vybudována kolem roku 1726 ve východní 
části opatství. Byla členěna na terasy vytvořené z materiálu z výkopů při stavbě klášterních 
budov. V 70.–80. letech 18. stol., za opata Mořice Eibla, byla rozšířena na čtyři terasy podle 
plánů Oktaviána Broggia z Litoměřic. V 80. letech 19. stol. byly provedeny další stavební 
úpravy, ale dochovala se jen zpráva stavitele Fl. Güttlera z let 1877–1878. Poslední úpravy 

 
Obr. 338 Rajská zahrada v současnosti (Roubíková 
Bohuslava 2013) 
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jsou doloženy v letech 1923–1926, tedy 
v době secese, kdy byl opravován 
konvent včetně konventní zahrady. 
Tehdy byla zahrada doplněna 
jehličnany a exotickými dřevinami. 
Tímto zásahem byla zahrada sice 
dendrologicky obohacena, ale zároveň 
kompozičně narušena. Práce na 
zahradách přerušila válka a další běh 
politických událostí, kdy v klášteře 
pobývalo jen několik řeholních sester. 
Po roce 1964 byl klášter vyhlášen za 
národní památku a zahrady měly být 
zrekonstruovány. Ovšem nástup 
nového režimu v 90. letech 20. stol. 
rekonstrukci přerušil. 

Největší plochu zaujímá první terasa s 
kobercovým symetrickým parterem 
s tvarovanými stromy a keři. V 18. stol. 
se zde také nacházela voliéra. Terasy 
byly propojeny čtyřmi schodišti a 
situovány kolmo na rizalit. V ose 
zahrady byl umístěný bazén 
s vodotryskem. Ve zvýšeném přízemí 
vznikla sala terrena, spojená se 
zahradou a dvouramenným schodištěm. 
Opěrná zeď terasy má podobu 
konvexně vyduté zdi.  

Na druhém stupni teras se nacházela 
opěrná zeď se čtyřmi sochami, představující alegorie jara s
slaměnou čapkou, podzimu s věncem vinné révy, zimy s
Uprostřed zdi se nacházela kaskáda s dvěma chrliči v
rokokovými vázami. V závěru terasy jsou umístěné sochy (alegorie země, vody a vzduchu). 
Sochařskou výzdobu druhé terasy provedl roku 1782 Jan Schumistr Bernard Erller.

Třetí terasa je ohraničena živými habrovými stěnami. U bývalého mlýna se zachovala 
pískovcová rokoková váza s figurálními motivy a opatským znakem na podstavci. V
zahrady se nachází vodní schody a v 19. stol.
Kanály byly založeny jen z cihel a v průběhu let byly zničeny
V téže době byla také vysazena podél hlavní osy zahrady stromová alej z
1881 byl postaven nový skelník pod sladovnou, pařeniště a další užitkové plochy. Čtvrtá 
terasa není oddělena opěrnou zdí a je ukončena dominantní stavbou 
sala terrena vytváří ukončení hlavní pohledové osy do průčelí opatství, spojuje vodotrysk 
první terasy, kaskádu druhé terasy a končí ve střední části 
východní strany byla vybudována ohradní zeď, která navazuje na původní bránu z

Obr. 339
1990)

Obr. 340
(Roubí

Obr. 341
(©Staré pohledy 2013)

opěrná zeď se čtyřmi sochami, představující alegorie jara s věncem růží na hlavě, léta se 
věncem vinné révy, zimy s plnovousem a pláštěm přes hlavu. 

dvěma chrliči v podobě koní a dříve i se šesti 
rokokovými vázami. V závěru terasy jsou umístěné sochy (alegorie země, vody a vzduchu). 
Sochařskou výzdobu druhé terasy provedl roku 1782 Jan Schumistr Bernard Erller. 

ohraničena živými habrovými stěnami. U bývalého mlýna se zachovala 
figurálními motivy a opatským znakem na podstavci. V jižní části 

stol. byly dodatečně vybudovány vodní kanály. 
průběhu let byly zničeny působením kořenů stromů. 

téže době byla také vysazena podél hlavní osy zahrady stromová alej z lip a v letech 1871–
1881 byl postaven nový skelník pod sladovnou, pařeniště a další užitkové plochy. Čtvrtá 
terasa není oddělena opěrnou zdí a je ukončena dominantní stavbou sala terrena. Vlastní 

ena vytváří ukončení hlavní pohledové osy do průčelí opatství, spojuje vodotrysk 
první terasy, kaskádu druhé terasy a končí ve střední části sala terrena. Od severní a 
východní strany byla vybudována ohradní zeď, která navazuje na původní bránu z roku 1732. 

  
Obr. 339 Opatská zahrada v 90. letech 19. Stol. (anon. 
1990) 

 
Obr. 340 Opatská zahrada v 90.letech 19 stol. 
(Roubíková 2013) 

 
Obr. 341 Vstupní část kláštera v 90. letech 19. stol. 
(©Staré pohledy 2013) 
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Vstupní část kláštera (hospodářský 
dvůr), je též zachycena na vedutě z 
roku 1738. Rozsáhlé hospodářské 
plochy byly členěny do hvězdy a 
uprostřed stála kašna s plastikou. 
Kašna se nedochovala. Místo ní zde 
stojí v současnosti mariánský sloup ze 
zaniklé obce Nové sedlo nad Bílinou 
(zanikla r. 1965). Při pozdějších 
úpravách došlo k osázení keřů a 
obvodová cesta s bočními brankami u 
sladovny.  

Klášterní nádvoří je situováno východně od konventu a je obklopeno budovou opatství. Na 
západě se nacházejí dvě zahrádky s barokní zdobnou mříží. U gotického arkýře kapitulní sí
jsou po stranách osazeny pískovcové vázy a zdobné koule. Vnitřní plochy zahrádek byly 
členěny do záhonů opět s léčivými bylinami. Ostatní plochy byly osázeny plůtky doplněn
ornamenty z trvalek a letniček. 

Konventní zahrada je druhou hlavní zahradou k
opatskou zahradou v letech 1728–1732. Zde se ovšem, na rozdíl od opatské zahrady, 
uplatňuje francouzský styl, což vyplývá z konfigurace terénu. Zahrada se rozvíjí ve dvou 
rovinách a ve dvou výškových úrovních. Ty 
který vznikl v místech dnešní knihovny (
dvouramenným schodištěm. Osa končila centrální kaplí, nazývanou též grottou neboli 
jeskyní, posazenou do jižní ohradní zdi klášte
řeholním sestrám pro zádušní mše, neboť nesměly ke svým obřadům využívat prostory 
kostela. Horní a spodní část zahrady je oddělena opěrnou zídkou, nad níž je umístěna 
fontána. Tato zeď je symetricky zakončena 
sochami. Na východním pavilonu stojí čtyři mužské sochy živlů 
vzduchu a na západním čtvero ročních období.
nachází ozdobný bazén s prolamovanou obrubou a 
rozděleny na čtyři malé partery lemované střihanými plůtky, vyplněnými trávníkem nebo 
dekorativními rostlinami. 

Obě části zahrady byly ohraničené střihanými stěnami, nebo loubím a na jižní straně 
stromovou alejí. V 19. stol. byl charakter zahrady narušen výsadbou dřevin do parterových 
ploch. Stavební práce na zahradě prováděl 
a kamenický mistr Ignác Reichemann. 

 

Noviciátní zahradě v minulosti nebyl přikládán velký význam a z
zachovalo jen málo zmínek. V archivních materiálech je zmínka, že zahrada byla založena 
západně od konventu mezi roky 1726–1732. Bohužel ani z veduty z roku 1738 není patrné 
její umístění a charakter. Současná zahrada má obdélníkový 
vedoucí od kostela až nad hospitál. Byla propojena malou brankou s kuchyňskou zahradou. 
Od západního pavilonu vede dvouramenné schodiště do noviciátní zahrady. Zahrada leží 
nad úrovní konventní zahrady a je s ní spojena průhl
rybník a výsadbu ovocných stromů a dalších dřevin jako byly tisy, zeravy, jalovce apod.

Obr. 342
Bohuslava 2013)

je situováno východně od konventu a je obklopeno budovou opatství. Na 
barokní zdobnou mříží. U gotického arkýře kapitulní síně 

jsou po stranách osazeny pískovcové vázy a zdobné koule. Vnitřní plochy zahrádek byly 
léčivými bylinami. Ostatní plochy byly osázeny plůtky doplněnými 

je druhou hlavní zahradou kláštera a vznikla téměř současně s barokní 
1732. Zde se ovšem, na rozdíl od opatské zahrady, 

uplatňuje francouzský styl, což vyplývá z konfigurace terénu. Zahrada se rozvíjí ve dvou 
rovinách a ve dvou výškových úrovních. Ty jsou vázány na podélnou osu zahradního sálu, 
který vznikl v místech dnešní knihovny (v letech 1707–1708), spojeným se zahradou 
dvouramenným schodištěm. Osa končila centrální kaplí, nazývanou též grottou neboli 
jeskyní, posazenou do jižní ohradní zdi kláštera. Tato kaple sloužila ve 20. stol. umístěným 
řeholním sestrám pro zádušní mše, neboť nesměly ke svým obřadům využívat prostory 
kostela. Horní a spodní část zahrady je oddělena opěrnou zídkou, nad níž je umístěna 
fontána. Tato zeď je symetricky zakončena gloriety a obě jsou zdobeny alegorickými 

Na východním pavilonu stojí čtyři mužské sochy živlů - země, vody, ohně a 
vzduchu a na západním čtvero ročních období. V místě křížení podélné a příčné osy se 

prolamovanou obrubou a vodotryskem. Plochy byly v minulosti 
rozděleny na čtyři malé partery lemované střihanými plůtky, vyplněnými trávníkem nebo 

Obě části zahrady byly ohraničené střihanými stěnami, nebo loubím a na jižní straně 
byl charakter zahrady narušen výsadbou dřevin do parterových 

ploch. Stavební práce na zahradě prováděl v letech 1731–1732 Octavio Borggio z Litoměřic 

v minulosti nebyl přikládán velký význam a z těchto důvodů se o ní 
zachovalo jen málo zmínek. V archivních materiálech je zmínka, že zahrada byla založena 

1732. Bohužel ani z veduty z roku 1738 není patrné 
její umístění a charakter. Současná zahrada má obdélníkový tvar ohraničený obvodovou zdí, 
vedoucí od kostela až nad hospitál. Byla propojena malou brankou s kuchyňskou zahradou. 
Od západního pavilonu vede dvouramenné schodiště do noviciátní zahrady. Zahrada leží 
nad úrovní konventní zahrady a je s ní spojena průhledy. Koncem 19. stol. byla rozšířena o 
rybník a výsadbu ovocných stromů a dalších dřevin jako byly tisy, zeravy, jalovce apod. 

 
Obr. 342 Grotta v konventní zahradě (Roubíková 
Bohuslava 2013) 
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Současný stav. Zdejší klášterní zahrady patří mezi nejvýznamnější zahradní díla u nás. Jsou 
zde dochovány prvky středověkých zahrad (rajský dvůr), stopy renesance a baroka v 
italském (opatská zahrada) a ve francouzském stylu (konventní zahrada). Proto byly již v 
roce 1964 prohlášeny za kulturní památku a v roce 1995 za Národní kulturní památku. 
Z dřevin zde jsou dodnes dochované staré odrůdy ovocných dřevin, zástupci rodů listnáčů 
javor (Acer), jírovec (Aesculus), zimostráz (Buxus), habr (Carpinus), dub (Quercus), pěnišník 
(Rododendron), přísavník (Parthenocissus), lípa (Tilia), a z jehličnanů jalovec (Juniperus), 
smrk (Picea), douglaska (Pseudotsuga), tis (Taxus) a řada náletů domácích dřevin. 
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Závěr 

Bývalý Severočeský kraj měl velmi bohatou historii. Pohraničí v průběhu středověku bylo 
pozvolna osidlováno a bylo objevováno jeho bohatství. Vedlo zde mnoho významných 
obchodních stezek. Severočeský kraj se stal centrem politické a obchodní pozornosti. 
Proběhlo zde mnoho válečných a vzbouřeneckých nepokojů. Bohatství tohoto kraje lákalo 
nejen vlivné rody a významné osobnosti, ale také loupeživé dobrodruhy. Vznikl zde souvislý 
pás ochranných hradů a tvrzí, které střežily bezpečí obchodních stezek, zdejšího kraje a v 
závislosti na tom také bezpečí Českých zemí. Od středověku po novověk na tomto území 
sídlily mocné rody například Zajícové, Vartenberkové, Markvartici, Berkové z Dubé a Lipé, 
Ronovci, Rohanovci, Kounicové, Černínové a Valdštejnové. Působily zde některé církevní 
řády, jako např. benediktini, cisterciáci, němečtí rytíři, maltézští rytíři, johanité a další.  

Každá památka, která je zde zmíněná má velice pestrou minulost. Mnohdy prodělala 
přestavby od starých, pro bydlení nepohodlných tvrzí, po velkolepé zámky. Středověk a 
počátky novověku znamenaly pro tento kraj velký rozkvět. Zdejší sídla často střídala 
majitele, byla zničena bojem či požárem a znovu postavena v nové podobě, nebo byla do 
různé míry upravena. Dějiny, které nejvíce ovlivnily vývoj tohoto území, byly politického 
charakteru a jednalo se především o válečné nepokoje - od roztržek mezi českými králi a 
šlechtou v průběhu celého středověku, přes husitské války a nájezdy Sasů v 15. stol., vpády 
Švédů a nevolnické nepokoje v 17. stol., vznik manufaktur v 18. stol. a také události 20. 
stol.: vznik Československa a první pozemkové reformy, první a druhá světová válka, 
znárodnění a následné restitucí.  

Sídla měnila svou podobu s jednotlivými majiteli a obdobími (od gotiky po současnost). 
Právě díky neustálému běhu událostí a změnám získaly historické stavby, zahrady i parky 
svou dnešní tvář. Právě tento vývoj z nich činí kulturní památky.  

Tento pojem je velmi podrobně definován zákonem č. 20/1987 Sb. 36. Velmi dobře památku 
popisuje Girsa (2012), jenž považuje za památku takový objekt, který byl zbudován poctivě v 
rámci starých klasických řemesel, míval svou váhu dříve a dnes opět nabývá na významu. 
Každá zahrada či park, stejně jako sídlo nese znaky tvůrců, architektů a zahradníků, kteří zde 
uplatnili svůj um, tedy klasické řemeslo. Svoboda (2014) říká, že nelze zahrady zcela 
jednoduše a jednoznačně dělit na zahrady francouzského či italského, barokního či 
renesančního stylu nebo stylu přírodně krajinářského. Podobně se k tomuto staví také Feray 
(1977). Historická zahrada či park, jakožto kulturní památka tedy nese jednotlivé znaky, 
které upomínají na období historického vývoje. Stejně jako u stavebních památek je otázka, 
kdy se má vývoj zahradních a parkových úprav zastavit. Kde je hranice, která určuje, jak má 
zahrada či park u historického objektu vypadat? Dnes je, z hlediska péče o ně, 

                                                                 
36 Historické památky – podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů tvoří kulturní památky nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými 
doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do 
současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a 
nositelem hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k 
významným osobnostem a historickým událostem. Historické zahrady a parky spadají do kategorie 
nemovitých kulturních památek. 
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upřednostňována taková podoba, která bude nejméně nákladná na údržbu a zároveň bude 
plnit více funkcí od rekreační, reprezentativní, estetické, hygienické až po užitnou. Při 
pohledu na vývoj zahradního umění je zřejmé, že celý vývoj směřuje k víceúčelovosti 
zahrad. Charakter parku a zeleně by měl jít ruku v ruce se vzhledem objektu, u něhož se 
nachází. Girsa (2012) uvádí několik příkladů památek, kdy díky práci restaurátorů jsou na 
stavebních památkách často odhaleny ty nejcennější znaky jednotlivých období, kterými 
daný stavební objekt prošel. Stejně jako restaurátor, by měl postupovat také zahradní 
architekt, tzn. odhalit v zahradě či parku to nejcennější, co v průběhu doby zůstalo skryto a 
nezaniklo.  

V rámci této publikace bylo vyhodnoceno 96 objektů. Na každý z nich je nutno pohlížet 
zcela individuálně. Každý z nich má svou pestrou historii. Některé byly postaveny na 
základech tvrzí - například Benešov nad Ploučnicí, Cítoliby, Česká Kamenice, Čížkovice, 
Encovany, Horní Libchava, Libčeves, Kuřivody, Svijany, Svojkov, Zahořany aj. Další vznikly 
přestavbou hradů - Bílina, Budyně nad Ohří, Děčín, Frýdlant, Grabštejn, Houska, Lemberk, 
Milešov, Stráž pod Ralskem, Toužetín aj. Mnoho z nich prošlo velkolepými stavebními 
úpravami - Děčín, Duchcov, Horní Libchava, Libochovice, Ploskovice, Sychrov, Trmice, 
Zákupy, Zahrádky aj. Další - Svatý Hubert, Vřísek, zámeček Fláje a Šternberk sloužily jako 
zázemí v dobách honů a byly součástí obor a lesních revírů. Některé památkové objekty již 
neexistují nebo z nich zůstaly jen holé zdi, např. Ahníkov, Prunéřov, Pětipsy, Široké Třebčice, 
Soběsuky, Štemberk, Vintířov a Vilémov. Byly také zmapovány objekty, u nichž se prakticky 
žádná zahrada nevyskytovala. Mnohé zahrady a parky byly v průběhu 19. a 20. stol. 
radikálně omezeny - Budyně nad Ohří, Červený hrádek, Jezeří, Kuřivody, Libčeves, Skalka, 
Soběsuky, Světec, Svijany, Stráž pod Ralskem, Toužetín atd. 

Jak již bylo uvedeno, kulturních památek v zájmovém území je více, než uvádí Hieke (1984b) 
viz příloha č. 3. Z praktického hlediska je nutno připomenout, že mapování těchto objektů je 
velmi náročné a to i dnes v době snadno dostupných informací. Hiekeho práce z roku 1984b 
je v tomto ohledu nedocenitelná. 

Do budoucna však vyvstává otázka, jaký pro nás dnes mají objekty a jejich nejbližší okolí 
(parky, zahrady) význam a co s nimi dál. Z hlediska historie mají pro nás kulturní památky 
vlastenecký význam. Vypovídají mnohé o minulosti naší země a mnohé o našich kořenech a 
jak žili naši předci. Jaký mají však význam a využití dnes? Dříve tyto objekty měly zcela jasné 
funkce: obytné, rekreační a mnohé z nich sloužily jako správní jednotky. V době průmyslové 
revoluce sloužily jako výrobní a skladovací prostory. Toto je patrné například na zámku v 
Zákupech, který prakticky prošel všemi zmíněnými způsoby využití. 

Řada uváděných objektů dnes slouží jako dětský domov (Dlažkovice, Maštov, Jablonec 
v Podještědí), stacionář pro postižené (Libčeves), psychiatrická léčebna (Petrohrad), domov 
pro seniory (Čížkovice, Kolešovice, Milešov), hotel (Nový Bernštejn, Třebušín), nápravné 
zařízení (Kostomlaty pod Milešovkou), správní budova (Národní památkový ústav v Krásném 
Březně, Obecní úřad v Jánské, dříve zámek v Pátku u Peruce). Tyto příklady jsou důkazem, 
že i dnes lze objekt účelně využít a zároveň zachovat jeho historickou hodnotu. Nutno však 
upozornit, že u dětských domovů, domovů pro seniory, léčeben, hotelů apod. jsou často 
zámecké zahrady a parky pro veřejnost nepřístupné. Přístupné jsou většinou ty areály, jež 
zůstaly ve státní péči, nebo jsou součástí veřejné zeleně. Jde o objekty určené pro cestovní 
ruch či veřejné akce. Výčet využívání a přístupnosti objektů je rovněž uveden v příloze č. 3.  



 
276 

Problematika využití památek, které byly a jsou ve státní péči, se řeší již dlouhodobě, 
intenzivněji od 70. let 20. stol. Velmi zajímavá sympozia o historických zahradách a parcích 
se konala v letech 1974–1977, kde byl vytvořen přehled doporučení pro jejich obnovu a 
využití. U významnějších památek byla tato doporučení uplatněna a byla zahájena jejich 
postupná rekonstrukce. V případě zahradních a parkových úprav byl prvním krokem 
historický a dendrologický průzkum. I přesto, že první snahy o obnovu kulturních hodnot 
byly započaty bezmála před čtyřiceti lety, tak připomínky a náměty odborné veřejnosti jsou 
stále aktuální (př. Gollwitzer 1977, Wagner 1977, Feray 1977 aj.). Lidově se dá říci, že není 
potřeba objevovat již objevené. K těmto připomínkám a námětům pouze stačí přistupovat 
z hlediska dnešního chápání. Feray (1977) uvádí velmi cenný poznatek, že pokud zmizel 
stavební objekt a zahradní či parkové úpravy přetrvaly, je nutné je zachovat jako upomínku 
a nadále pro ně najít uplatnění. Podle něj by se objekty měly dále využívat k rekreaci, 
naučným účelům apod. Měly by rovněž sloužit pro rozšíření městské zeleně, která je stále 
více potřebná z hlediska hygienické funkce. Toto lze demonstrovat na příkladech Mimoně a 
Soběsuk.  

Při rekonstrukci těchto kulturních památek se postupuje podle legislativních rámců (zákon 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), za tímto účelem byla 
také vydána metodika (Konvička 2014). Podle zmiňovaných autorů by se mělo přihlížet 
k původním plánům a mapovým podkladům např. stabilnímu katastru. Bohužel, ne vždy 
tomu tak bylo (Svijany, Toužetín). V těchto lokalitách byla bývalá zámecká zahrada 
rozparcelována na menší pozemky a rozprodána soukromým osobám. Zanikly tak poměrně 
rozsáhlé a jedinečné úpravy. Hodnota sadovnických úprav se dá dnes ocenit především na 
základě řádného dendrologického průzkumu. Další nezbytná doporučení byla vyslovena 
v roce 1977 a to ve smyslu udržení dobrého stavu památky. Jedná se o regulaci 
návštěvnosti, dohled na dodržení návštěvního řádu a kontrola bezpečnosti provozu 
(Gollwitzer 1977). 

V současné době se stále více dbá o zajištění ochrany lidského zdraví a bezpečnosti provozu. 
Doporučení je tedy nutné rozšířit o závazné normy a legislativní rámce. Bezpečností provozu 
je myšleno odborné ošetření zeleně, povrchů cest a údržba mobiliářů tak, aby nedocházelo 
k újmě na lidském zdraví. Na to samozřejmě navazuje především otázka financí. 

Dnes je nutné, aby historické objekty byly po finanční stránce převážně soběstačné. 
Historické objekty byly dříve také využívány, kromě reprezentativní či obranné funkce, 
především komerčním způsobem. Mohou být uvedeny příklady účelného využití např. 
umístění mateřské či základní školy (Lovosice, Třebívlice), v podnikatelském sektoru jako 
budovy pro výrobní či služební účely (Velké Žernoseky, Prunéřov–bývalá hájovna) a dále 
také jako lukrativní bytové jednotky (Cítoliby). Jmenovat lze též využití čistě pro komerci 
jako hotely a turistické ubytovny (Nový Berštejn–zde mají vlastní golfové hřiště a kurty, 
Svatý Hubert, Třebušín) a dále zřízení center pro volný čas, ekologická centra, školy 
v přírodě. Takto by mohl být využit například Vintířov, kde je prostor pro venkovní aktivity 
v parku. Východiskem je také u cenných zahradních úprav zavedení poplatku za prohlídku 
volnou či s průvodcem (Sychrov, Růžová zahrada v Děčíně). Příkladem, kde je přímo nutnost 
poplatek zavést, je Knížecí zahrada v Duchcově, která je stejně cenná jako Růžová zahrada v 
Děčíně.  

Hlavním zdrojem pro získávání financí však stále zůstávají možnosti dotací. Postup, jak získat 
dotace je také velmi pečlivě popsán v metodickém materiálu od Institutu pro památky a 
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kulturu (2014). Ve zkratce lze zmínit, že obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů 
v odůvodněných případech poskytnout vlastníkům kulturní památky příspěvek na zvýšené 
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, stejně tak i v mimořádném 
případě Ministerstvo kultury a to ze specializovaných programů (Havarijní program, 
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 
Program záchrany architektonického dědictví, Program péče o vesnické památkové 
rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny a Program restaurování 
movitých kulturních památek). Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek 
poskytují vlastníkům kulturních památek krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a 
také jednotlivá pracoviště odborné organizace státní památkové péče, popřípadě též 
Ministerstvo kultury (Konvička 2014). 

S finanční stránkou souvisí rovněž zviditelnění kulturních památek a zdůraznění jejich 
společensko-vzdělávací funkce. Měla by být vyvíjena neustálá snaha o vzbuzení zájmu 
veřejnosti o prostory kulturních památek formou krátkodobých a trvalých expozic, 
propagačních a informačních materiálů, aktivního pořádání kulturních akcí k různým 
příležitostem (Den dětí, Mezinárodní den matek, státní svátky, lidové svátky apod.) 

Doposud nebyl zmíněn nezanedbatelný význam těchto zahrad z hlediska školkařské 
produkce, kdy mnohé druhy a kultivary dřevin (především domácích) by mohly najít široké 
uplatnění v městských výsadbách. Dnes se jedná především o malokorunné (sloupovité a 
kulovité) druhy a kultivary. Řada z nich je již zapomenuta a nejsou na trhu dostupné. 
Možnosti takto rozšířit sortiment by se neměly podceňovat. Zde je nutné na základě 
dendrologických průzkumů (inventarizace dřevin) vytvořit index (seznam druhů). Jak již 
uvádí Hušek (2003), mezi hlavní kroky patří zahrnutí historických zahrad a parků do 
památkové ochrany v plném rozsahu. Takovouto zeleň lze také prohlásit za významný 
krajinný prvek z pohledu ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny). Podporu ve zmíněném ohledu rozšíření sortimentu dřevin a statutu ochranu je 
možné najít také při spolupráci s mezinárodní společností International Federation of 
Landscape Architects (IFLA). Řadu let byla zmiňována potřebnost specializovaných center. 
Národní památkový ústav plánuje zřídit metodická centra s různou specializací od 
technických a průmyslových památek v Ostravě až po specializované na památky zahradní 
architektury v Kroměříži. Cílem těchto center bude provádět systematický průzkum, pořádat 
odborné přednášky, vydávat publikace a poskytovat konzultace při podávání návrhů na 
památkovou ochranu a při památkové obnově (Konvička 2014). 

Možností, jak řešit dnešní mnohdy neutěšený stav kulturních památek, je mnoho. K tomu je 
však zapotřebí především dobrá vůle.  
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