
Manětín

Plasy

Kladruby

Nebílovy

23 min

24 min

37 min

20 min

31 min

29 min

27 min

Červené Poříčí

Švihov

Kozel

Plzeň

A‘

A

 0 850 m

13. prosince  2020 ©           Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8

2020 © ČÚZK
 

5,4 km

11, 6 km

ZAHRADNICTVÍ

výsadba ovocných stromů - jabloně a hrušně

pěstební 
skleníky

prodejní záhony

záhony letniček a trvalek

prodejní skleník

prodejna ukázkový 
skleník

ukázkový 
skleník

VSTUP

vstup zaměstnanci

vjezd

dům zahradníka

zahrada zahradníka

růžový skleník - obnova 
stávajícího skleníku

růžové 
záhony

sezení

záhony trvalek 
a letniček určených 
k řezu

plocha pro 
zapěstování 
stromků

vs
tu

p
 je

n 
p

ro
 

za
m

ěs
tn

an
ce

kompost
zemina

M 1:1000

ZĚMĚDĚLSKÁ 
KRAJINA

PAMÁTKY 
PLZEŇSKÉHO
KRAJE POD 
SPRÁVOU NPÚ
A JEJICH 
DOJEZDOVÁ
VZDÁLENOST 
Z PLZNĚ

LESNÍ
KRAJINA

FORMÁLNÍ ČÁST

1. CENTRUM 
ZÁMEK

2. CENTRUM 
ZAHRADNICTVÍ

OTEVŘENÁ
 KRAJINA

CESTNÍ SÍŤ

VEGETACE

KRAJINA 
S VODOU

C

ZÁMEK KOZEL

OHRADA S OVCEMIB

REHABILITACE ZÁMECKÉHO PARKU CELKOVÁ SITUACE

pokladna

ubytování

listnatý strom

trasa krátkého okruhu

hranice zámeckého areálu

jehličnatý strom

trasa dlouhého okruhu

trávníková plocha

vegetační plochy, 
záhony

navržené květnaté 
louky

zámecké partery

Švejcary - ohrada 
s ovcemi

zahradnictví

Francovka

Salvia nemorosa
šalvěj hajní

Salvia sclarea
šalvěj muškátová

Salvia officinalis
šalvěj lékařská

Thymus serpyllum
mateřídouška úzkolistá

Linum perenne
len vytrvalý

Leucanthemum maximum
kopretina velkokvětá

TRVALKOVÝ ZÁHON 
PŘED ZÁMKEM

DOPLNĚNÍ TERASY

kompost

historická zídka
variace na ha-ha příkop

ohrada s ovcemi

přístřešek 
pro ovce

skupiny javorů a lip doplňující
původní výsadby 

vykácení náletů a keřů

květnatá louka

návrh cesty

vřesoviště

úprava vegetace - vykácení náletů, 
borovice a břízy

úprava vegetace - vykácení náletů,
porosty lip, habrů a javorů

doplnění laviček

OKOLÍ ZÁMKUA

výsadba dřevin stromu
- liliovník tulipánokvětý

vykácen
í tú

jí

buxus

b
u

xu
s

buxus

buxus

buxus

doplnění záhonů růží 
o šantu velkokvětou 

doplnění terasy
o meralku lékařskou

trávníkové 
plochy

trávníkové 
plochy

mlat

záhony letniček
a trvalek

záhony letniček
a trvalek

lavičky při vstupu
dlažba

glorit

záhony letniček
a trvalek

M 1:200M 1:500

M 1:300

Zámek Kozel je jeden 
z nejnavštěvovanějších památkových 
objektů v západních Čechách. Díky 
blízkosti Plzně, poměrně dobré 
dostupnosti a  nespočtu kulturních 
akcí je cílem nejednoho návštěvníka. 
Kozelský park představuje velký 
potenciál, ale vyžaduje celkovou 
revitalizaci.

Zámek je zajímavý tím, že byl 
zbudován v době, kdy se zámecké 
budovy již běžně nestavěly, jen 
přestavovaly. Vznikl tak čistý 
klasicistní objekt, který představuje 
pozoruhodnou ukázku tehdejšího 
životního stylu šlechty. Založil jej 
hrabě Jan Vojtěch Černín (1745-1816), 
nejvyšší lovčí Království českého, 
za účelem pořádání parforsních 
lovů. Tomu byl přizpůsoben zámek 
i s přilehlou oborou. 

V  součastnosti složité výsadby 
a  malý počet pracovníků údržby 
způsobuje problémy při řádné péči 
o zámecký park. 

KONCEPT
Základní myšlenkou je ukázat krásu 
přírodních principů krajinářského 
parku. Části jsou navrhovány jako 
přirozeněji působící krajina, která 
sama o  sobě nabízí uměleckou 
hodnotu. 

Na celou oblast pohlížím z hlediska 
tří měřítek - velkého v rámci lovecké 
krajiny a  původní obory, středního 
z  pohledu samotného parku 
a  malého, který se týká především 
zámecké budovy a jeho parterů.

Při návrhu parku jsem došla ke 
konceptu dvou center. Hlavní 
centrum představuje přirozeně 
zámek, druhým centrem je pak 
zahradnictví. Přikládám zahradnictví 
větší důležitost a  zpřístupňuji ho 
návštěvníkům. Od těchto center 
se pozvolna rozvolňuje složistost 
výsadeb a intenzita údržby.

Park rozděluji na několik částí 
s různým charakterem. 

Okolí zámku a  zahradnictví tvoří 
formální část, která dále přechází do 
částí méně formálních.

Západně od zámecké budovy 
se nachází krajina zemědělská 
s  charakterem zacházejícím až do 
vysokohorských společenstev. Návrh 
se však orientuje spíše k  původní 
přirozenější vegetaci, zvýrazňuje 
zemědělství a hospodářství - nachází 
se zde ohrada s ovcemi a kompost.

Severovýchodně od zámku je část 
s  lesním charakterem, kterou vede 
stezka Francovka. Návrh doplňuje 
cestní síť a  vegetaci postupnou 
sukcesí dřevin, dále asanuje 
stávající lesní porosty k přiblížení se 
přirozeným porostům okolí parku. 

Jižní část je koncipována jako 
otevřená krajina s  příchodem 
k vyhlídce Homolka, kde se nachází 
altánek. Poslední část označuji jako 
krajina s vodou, která se nachází vně 
zámeckého areálu. 

Vedoucí práce: Ing. Radmila Fingerová
Asistent: Ing. arch. Karin Grohmannová 
Ústav krajinářské architektury 15120

Bc. Kristýna Tomanová 
Zámek Kozel - Rehabilitace zámeckého parku

Diplomní projekt, FA ČVUT ZS 2020/21
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STRATEGIE PRO LOVECKOU 
KRAJINU
Cílem je především upozornit na 
jedinečnost kulturní krajiny, která 
je specifická svou kompozicí 
uzpůsobenou pro lovecké účely. 
Daný charakter si zachovala dodnes 
i  přesto, že se zde parfosní lovy 
konaly naposled v  1. polovině 19. 
století. Oblast představuje potenciál 
pro vyhlášení krajinnou památkovou 
zónou. Pro tyto účely je však nutná 
komplexní analýza s  možností 
návrhu na KPZ.

Prvním krokem, kterým se zabývám 
v  této práci, je přiblížení krajiny 
běžným návštěvníkům. V současné 
době oblastí prochází cyklotrasa, 
červená turistická značka a  dvě 
naučné stezky, ty se však nijak 
lovecké historii nevěnují. Poznávání 
krajiny skrze sport je základním 
východiskem pro návrh stezek, 
můžeme jej přirovnat i k lovu, který 
také plnil funkci rekreačně-aktivní.

Základem mého návrhu jsou dvě 
trasy o délce 5,4 km a 11,6 km, které 
zároveň slouží jako běžecká trasa 
i naučná stezka - trasa je doprovázena 
informačními cedulemi. V závislosti 
na park jsou trasy navrženy se 
startem u východů z parku a cíl zpět 
v parku při hlavních vchodech. 

Materiál cest je především zpevněný 
asfaltový, někde jsou cesty lesního 
charakteru. V  delším časovém 
měřítku je nutná celková obnova 
cestní sítě.

LEGENDA

Alchemilla mollis
kontryhel měkký

Calamintha nepeta
marulka lékařská

Nepeta grandiflora
šanta velkokvětá

Euphorbia cyparissias
pryšec chvojka

Hlavní myšlenkou výsadby je zvolení 
klasických osvědčených druhů (astry, 
cínie) s  kombinací druhů, které se 
hodí do přírodnější vazby. Celkově 
je paleta barev laděna především do 
pastelových barev růžového, fialového 

Záhon před zámkem jsou navrhovány 
jako trvalkové záhony s  druhy především 
domácími nebo zdomácnělými 
s  přirozeným charakterem, které ale 
však stále působí reprezentativně. Hlavní 
kostru záhonu tvoří šalvěje, které jsou 
nejvýraznějšími druhy. Šalvěje doplňuje 
ještě také poměrně výrazná kopretina 
velkokvětá. Menšího vzrůstu s  funkcí 
vyplňující je pak kontryhel měkký společně 
s pryšcem chvojkou. Mezi nimi vyniká len 
vytrvalý s  namodralými drobnými kvítky. 
Do mezer je navržena menší mateřídouška 
spíše pokryvného charakteru. 

a  modrého odstínu s  kombinací 
s  jemnými bílými květy, výsadba však 
počítá i  s  několika druhy výrazného 
charakteru. Vazby se využívají především 
ke svatebním obřadům v  zámecké kapli, 
barevnost odpovídá právě jejímu interiéru.

Geranium sanguineum
kakost krvavý

Kočárová cesta

DLOUHÝ OKRUHKRÁTKÝ OKRUH
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Callistephus chinensis
astra čínská - levandulová

Callistephus chinensis
astra čínská - pudrová

Centaurea cyanus
chrpa polní

Centaurea cyanus
chrpa polní

Helichrysum bracteatum
slaměnka listenatá

Cosmos bipinnatus
krásenka zpeřená

Cosmos bipinnatus
krásenka zpeřená Rubenza

Gomphrena globosa
pestrovka kulovitá

Limonium sinuatum
statice chobotnatá

Limonium sinuatum
statice chobotnatá

Scabiosa atropurpurea
hlaváč černonachový

Scabiosa atropurpurea
hlaváč QIS White

Vaccaria hispanica
kravinec španělský

Zinnia elegans
ostálka sličná

Moluccella laevis
molučenka hladká

Nigella orientalis
černucha východní
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Kozel

Plzeň

Zámecké partery

Liliovník tulipánokvětý

Vyhlídka do krajiny

U skály

Terasa - vyhlídka na Radyni

Průhled s posezením

Vodníkovo jezírko

Bývalá ledárna

Altán na Kozím vrchu

Francovka

Altán na Homolce

Dub letní

Prostory v  přímém okolí zámeckých 
budov se nazývají partery. Jedná se 
o formální část zámeckého parku, který je 
přizpůsobena reprezentační funkci, tudíž 
je velice dbáno na intenzivnější údržbu. 

Liliovník tulipánokvětý je jistě nejvýraznější 
dřevinou v parku. Liliovníky jsou typickými 
výsadbami  v  zámeckých parcích 2. 
poloviny 19. století, kdy se začínalo 
experimentovat s exotickými druhy.

Na tomto místě je kus buližníkové skály, 
pozoruhodné horniny původem z třetihor. 
Neméně zajímavá je skupinka jehličnanů 
za skálou, kterou tvoří smrky omorika. 

Z  terasy zámku je nádherný výhled do 
údolí řeky Úslavy. Vidět je zřícenina hradu 
Radyně, který byl postaven ve 14. století za 
vlády Karlava IV., dodnes tvoří dominantu 
Plzeňského kraje.

Jedná se o původní historickou kočárovou 
cestu, která vedla spodní brankou až 
k zámku. Prochází vzdálenější částí parku.

Tento statný dub letní patří k nejstarších 
stromům nacházejících se v  parku. 
Je opravdu výraznou soliterou, svými 
rozměry patří také ke stromům největším, 
měří 35 metrů.

Homolka nabízí výhled na zámek i  do 
širokého okolí. Je jedním ze dvou altánku 
v parku. Jedná se o dřevěnou konstrukci 
se šindelovou střechou. 

Z  toho místa se nám naskytne jeden 
z  mnoha zajímavých průhledů parkem, 
kterým vidíme až na zámecké budovy. 
Průhledy tvoří důležitou roli v konceptech 
krajinářských parků.

Parkem protéká drobná bezejmenná 
vodoteč, na které byla navržena soustava 
4 jezírek, Vodníkovo jezírko je jedno z nich. 
Dalšími jezírky jsou Paví, Rusalčino, Růžové 
a mimo potok se pak v parku nachází ještě  
jezírko Leknínové.

Z  toho místa se nám naskytne široký 
výhled do krajiny. Ohrada s  ovcemi je 
skrytá zdí, která představuje variaci na 
historický ha-ha příkop.

Dětská chaloupka se záhony

František Xaver Franc

Zahradnictví

Vyhlídka na Lopatský rybník Ohrada s ovcemi

Za Valdštejnů byla chaloupka využívána 
pro dětské kratochvíle. V  místech 
s  letničkovými záhony byly v  minulosti 
skleníky, které sloužily k pěstování rostlin 
pro ornamentální výsadby.

Bývalá ledárna se nachází kousek od 
zámku, sloužila jako místo pro chlazení. 
Ještě nedávno zde byly situovány záchody 
pro návštěvníky, pojmenování již místu 
zůstalo. 

Nejvýraznější osobou, která se podílela na 
zámeckém parku Kozel, je jistě František 
Xaver Franc (1838-1910). Franc zde působil 
jako zámecký zahradník od 70. let 19. 
století. 

Altán na Kozím vrchu je jeden ze dvou 
altánku nacházejících se v parku. Z tohoto 
altánku se nabízí krásný výhled na hlavní 
zámeckou budovu s partery. 

Francovkou se nazývá stezka 
nejpřírodnější částí parku, který má lesní 
charakter. Procházíme různými charaktery 
stromového porostů, od březového háje 
až ke statným dubům.

Budovy areálu zahradnictví jsou zobrazeny 
například na vedutě z  roku 1808, přilehlé 
skleníky přibyly až zhruba o  120 později. 
Výsadby do zámeckého parku se zde 
pěstují dodnes. 

Lopatský rybník o rozloze téměř 7 ha byl 
založen v 18. století. Sloužil jako zásobárna 
vody pro hamerní činnost, Kristiánovu huť 
a potřeb zámeckého parku. 

Ohrada s  ovcemi se nachází na tzv. 
Švejcarech. Ovce fungují jako dobrá 
„ekologická sekačka“, dokážou spásat 
i  plochy, které jsou z  hlediska terénu 
náročné na sekání. 

ZÁHONY LETNIČEK K ŘEZU

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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navrhované květnaté louky

obnova porostů dřevin

kácené/vyřezané porosty
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