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Koncept obnovy Park by| po 40 letech upéče,,
státního statku zdevastovan1/, neudržovan1i

a zamoienf ná|ety, Ctěnickf potok byl

rozvodněn v šíĚce nivy, rÍdo|í ce|op|ošně

zarost|é. a nepĚístupné, zák|adní č|enění
parku však z sta|o zachováno. Park č|eněn1/
protékajícím potokem na dvě od|išné části

by| na severní straně ploch1/ se zachova|ou

osově probíhající jab|ořovou a|ejí, na straně
jižní za|esněn1/ v dramaticky stoupajícím

terénu. Tento kontrast formá|ní jednoduchosti

,,f rancouzské zah rady.. s pĚírod ně- kraj i náiskou

partií,,angIické zahrady.. jsme se snažiIi
zachovat a podpoĚit' V severov1/chodním cípu
je pak park dop|něn zahradnictvím, servisním

zázemím parku. Ce|1/ parkovf areá| je obehnán
pťrvodní ohradní zdí.

Francouzská zahrada je osově vytyčena
privodní jab|ořovou a|ejí. Podé| ní jsou

ponechány louky ohraničené javorov1fm

stromoĚadím na severu a privodními stromy

podé| potoka na j ihu. Formá|ní zahrada je

terasou vyvfšenou nad rjdo|nici potoka

podpoĚena stávajícíterénní hranou, na jejímž

konci stojí a|tán' Pr h|ed a|ejí i |oukamije

zakončen v1/sadbou jabloĚového bosquetu,

8 x 8 starfch odrťrd jab|oní vysázen1/ch

v pravidelném čtvercovém rastru tak, aby se

koruny setka|y a vytvoi i|y nízkou podchodnou

k|enbu. Bosquet nabízí návštěvníkťrm proti

otevĚen1im loukám prostor uzavĚen;/. Území
je dopIněno prostorov1/m akcentem a|tánu,

kamenn1im a dĚevěn1/mi mostky píes potok

a mobiIiáiem. Tyto prvky jsou navrženy

na hraně mezi piístupem romanticklm

a současnfm. Kamennf m stek z poh|edového

betonu je zvnějšku vyplněn iádkov1/m

obk|adem z pískovce, zábrad|í je z dubovfch

|atí. A|tán je abstraktní bí|á krych|e na

betonovém sok|u po|ožená do ze|eně trávníku

s rohy armovan1imi žardiniérami a pod|ahou

z dubov1ích špa|íkŮ. A|tán, dievěné mostky,

|ávka a lavice jsou iešeny konstrukčně
jako rťrzné sestavy trámri, prken a |atí,

moieny na bí|o pro zmírnění romantičnosti

dieva a upomenutí na formá|ní podstatu

této části parku.

Angl ická zahrada v těsném oko lízámku

a ce|é dé|ce parku směrem k Ctěnickému

rybníku na pravé straně Ctěnického potoka

se má k zahradě francouzské jako svět za

zrcad|em. Jako symbo|u zrcad|a je použito
jezírka v těžišti parku, v jehož h|adině se vždy

zrcad|í druhá tvái parku. V b|ízkosti zámku se

anglická zahrada projevuje k|idně - nahodi|e

rozmístěn1fmi stromy a skupinkami v p|oše

trávníku, v postupu parkem podé| pravého

bĚehu potoka se však její dramatičnost
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zvyšuje spádováním terén u, bĚečťanovyim

kobercem, ska|ními v1/běžky a končí prrih|.

na rybník za ohradní zdí parku. Tato část
je navíc dop|něna privodními romantick1/m

prvky, budovou zámku, vodním piíkopem,

v pískovcovém masivu vyh|oubenou grottc

poustevníka, studánkou pod svahem.

organickou součástí je i v|astní revita|izov

potoční niva s biehov1/mi porosty o|ší a vr|

Zahradnictví Areá| zahradnictví je navržen
jako park v parku. PĚináší do zámeckého

parku novou kva|itu prostoru koncipované

neortogoná|ního, organického. Upomíná n

zámeckou kuchyĎskou či zel ináiskou zahr.

a vinice ko|em Ctěnic v 16. sto|etí. Nov1f o

obs|užného zázemí - drjm Zmije - je osaz

na pozemku podé| severozápadní ohradní
je navržen jako |ehká dĚevostavba opláště

prkny na|ežato pok|ádan1imi na peĚení,

obsahuje šatny a sk|ady nutné pro provoz

zahradnictví. Je za|omen tak, aby by| vstu1

orientován ve stejné vzdá|enosti od osy

prrih|edu jako vstup do stávajícího sk|eníl.

Takto vytvoien;/ nástupní prostor píi vstu1

z parku je z druhé strany ohraničen ovocr

stromy (tŤešněmi) ve stejném tvaru symet

od osy prťrh|edu' ,,Užitkovou.. r znorodos

prostoru doplřují nad jezdeck1fm schodiš

vinice, Ěada broskvoní a záhony pro květir
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