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A III. Výkres problémů Měřítko 1 : 2500 

Pohledově odclonit 
prostor koupaliště 
vegetační clonou.

V nově založeném plášti se vyskyje Quercus rubra, 
který by však měl být spíše jako soliter, nikoli 
porost,aby v budoucnu nedošlo k nekontrolované 
expanzi do prostoru parku.

Pohledově odclonit 
prostor stadionu.

Pohledově odclonit a částečně odhlučnit prostor 
obory  od přilehlé komunikace.

Vhodné napojení prostoru vodního 
kanálu na hlavní podélnou 
kompoziční osu vedoucí dále do 
obory.

Nutné pohledové odclonění zahrad s chatami.

Vyřešit přiměřenou podobu  vstupů 
do “obory” včetně jasného 
prostorového vymezení / ohrazení území.

Nezbytné je řešit povrchy a zejména konstrukce 
cest, které nyní zcela nevyhovují celoročnímu 
užívání.

V této části je nutné navrhnout systém 
obnovy dnes vizuálně příjemného 
lesního porostu. 

Najít odpovádající 
funkční náplň i formu stavebního objektu. 

Eroze náhonu, do budoucna je nutné se zabývat 
jeho funkčním napojením na vodní kanál a 
pravobřežní kaskádu rybníků a mokřadů. 

V tomto místě je vhodné se zamyslet 
nad funkční náplní spojenou 
s historicky doloženým užíváním 
koní. 

Řešit exteriér hájenky.  

Vymístění cyklistů mimo park 
na značenou cyklostezku.  

Obecně:
 Dochovaný historický koncept prostoru je dostatečným základem 

pro budoucí navrhované řešení.

Z hlediska nového funkčního využití v souladu s představou 
městského parku je prostor v případě kapacitního napojení 

dostatečný.

Při pořádání případných městských či jiných slavností a akcí je Při pořádání případných městských či jiných slavností a akcí je 
nutné zvolit opatření, která zamezí degradaci dochovaného historick-

ého konceptu.

Současný mobiliář je zcela nevyhovující 
- je nezbytné jej sjednotit a použít vyhovující design ,

stejně tak je nutné se zamyslet nad budoucím osvětlením parku vzhl-
edem k faktu, že jej město chce využívat jako veřejný městský pros-
tor. Obdobně důležitý je vhodný nenápadný informační systém. 
Nedoporučujeme klasické infotabule, ale spíše soudobý so-
fistikovaný systém ideálně propojený s digitální technologií.  

Nutné je rovněž zamyslet se nad režimem dopravy - pěších a cyklistů 
a uzpůsobit mu následně povrchy cest.

Ekologické aktivity místního sdružení mají v parku jistě své důležité 
místo, nutné je však zamyslet se nad umístěním a formou doprovod-

ných objektů sloužících k edukaci.

Aby prostor fungoval jako veřejný park, je nutné doplnit funkční 
náplň, dle potřeb obyvatel včetně např. sociálního zařízení.

Zároveň musí být funkční náplň vhodně zasazená do historického 
rámce zahrady a ctít jeho historickou hodnotu.

Následný návrh je nezbytné vytvořit s ohledem na adekvátní 
přiměřenou údržbu objektu.



A II. Historie v datech, dostupné historické mapové podklady  
 
„Zámecká zahrada patří mezi nejvýznamnější objekty zahradní architektury období baroku v českých zemích. Je 
příkladem u nás ojedinělé rovinné zahrady s velkorysou disposicí širokých vodních kanálů, rozsáhlých ploch 
geometricky udržované zeleně, bažantnice i užitkových zahrad zelinářských a ovocných, včleněných do celkové 
výtvarné komposice.“ (Otakar Kuča) 
 
Historie v datech1  

  
16. století 

- Na místě zámku stála nejdříve gotická tvrz pánů ze Šternberka. 
- Později byla tvrz přestavěna na renesanční zámek (uváděný v r. 1579). 
- Je pravděpodobné, že u zámku nechyběla zahrada. Podnes se nám však o ní nezachovaly žádné doklady.   

 
17. století 

- Raně barokní zahrada byla založena zřejmě současně se stavbou nového rodového sídla za Jana Jakuba 
hraběte z Rotalu (nebo velmi krátce po ní)2 po roce 1650, kdy hrabě panství kupuje. 

- V roce 1663 je raně barokní zahrada minimálně z části dokončena.3 Zahrada pravděpodobně od počátku 

obsahovala vodní kanály a byla členěna zdmi do dílčích částí. 
 
18. století 

- V druhé ¼ 18. stol. byla podstatně rozšířena bažantnice. 
- V 30. letech 18. století založena obora. 
- V druhé ¼ 18. stol. pravděpodobně dobudován trojzubec vodních kanálů. 
- První dochovaný plán zahrady přestavěné do podoby vrcholného baroka je zachován z roku 17504 za 

vlády Františka Antonína z Rotalu (1691 – 1762).  
o Prezentuje rozčlenění dle vzoru francouzské barokní zahrady 
o Zdůrazňuje hlavní podélnou kompoziční osu 
o Ukazuje na postupnou redukci okrasných ploch 
o Okrasné plochy jsou nahrazovány pravděpodobně z ekonomických důvodů plochami užitkovými 

– sady, chmelnicemi … 
- Vysoké náklady na údržbu spojené s novými myšlenkami osvícenství vedou ke zjednodušení původní bohaté 

výzdoby. Nicméně barokní ráz s přísnou geometrií a dominantním vodním kanálem zůstává zachován. 
Zjednodušení barokní kompozice je patrné na plánu z roku 1775. (V té době panství vlastnila a spravovala 
vnučka Františka Antonína z Rotalu Marie Barbora Erdödyová.) 

 
19. století 
- Pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století byly do pravidelné formální barokní kompozice vloženy nové prvky 
doprovázející aktuálně módní krajinářský styl zahrad (čínský pavilon s houpačkou, kuželna, antický chrámek …). 
 
Podoba zahrady kolem roku 1810 je názorně dokumentována na amatérských akvarelech anonymního malíře. 
 
Po rodu Erdödyů získává panství roku 1833 významný rod hrabat Bruntálských z Vrbna a zámek se zahradou nabývají 
na prestiži, přesto není o jejich podobě z této doby mnoho známo.  
 

                                                           
1 Data jsou čerpána z následujících zdrojů: 
KŘESADLOVÁ, Lenka. Pěstování teplomilných exotických rostlin v zámecké zahradě v Holešově, ?? 
KUČA, Otakar. K vývoji zámecké zahrady v Holešově. Umění 1957, roč. 5, s. 64-72 

Barokní kompozice stále více doplňována a překrývána prvky anglické krajinářské zahrady.  
 
Roku 1883 panství převzal Hrabě Rudolf s Vrbna, který se roku 1891 oženil s bavorskou princeznou Elvírou. 
V souvislosti s významným postavením rodu byla i zahrada na konci 19. století reprezentativně upravována. 

- Byl znovu vybudován velký bazén a kanál na parteru před zámkem. 
- Byly obnovovány ovocné sady. 
- Byl zbudován ovál pro jízdu na koni. 
- V oboře byla chována také exotická zvířata (antilopa jelení, jelen wapiti, jelen sika, jelenec virginský). 

 
20. století 

-  reprezentativní životní styl panství velmi finančně zatížil, proto nelze předpokládat v 1. polovině 20. 
století výrazné změny či úpravy zahrady  
 
1948 byl zámek zestátněn. 
 
1954 vznikla studie úpravy holešovské zámecké zahrady pod vedením architekta Adolfa Benše, ta však 
nebyla realizována. 
 
1956 architekt Otakar Kuča navrací zahradě ve svém projektu „náznakovou barokní podobu“, projekt byl 
částečně realizován. 
 
70. léta 20. století navazují Z. Horsák a D. Riedl na práci O. Kuči. 
- Byly znovu vyzděny vodní kanály. 
- Centrální bazén na parteru získal nové proporce. 
- Parter byl rozčleněn do pravidelných polí ohraničených tvarovanými plůtky. 
- Byly obnoveny ovocné sady. 
 
- Do obory byla umístěna stavba fotbalového hřiště a koupaliště. 
- Zbylá část obory byla využívána k chovu koní, byla značně zarostlá náletovými dřevinami.  
 
1995 je zámek restituován potomky poslední majitelky Barbory Wrbnové (1892 – 1962). 
 
2005 odkupuje zámek se zahradou město Holešov.        

- Obora je vyčištěna, staré stromy ošetřeny. 
 

2006 zpracovává krajinářský architekt Pavel Šimek – Florart dokumentaci „Obnova zeleně u holešovského 
zámku“ (ta je naplňována postupně u formální části zahrady). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Údaje o založené zahrady se rozcházejí. Jedna zpráva z roku 1658 hovoří o zámku na volném prostranství, druhá z téhož roku mluví o 
zahradě opatřené sochami od italských mistrů. 
3 „při něm zahrada rozkošná, které Morava podobné nemá“(z díla Promodus Moravographiae od Pěšiny z Čechorodu) 
4 Plán reprodukovaný ve IV. Dílu Prokopovy „Markgrafschaft Mähren“ 



6.Akvarely začátek 19.stol (zdroj: archiv NPÚ)
5. Mapa 1796 (zdroj: archiv NPÚ)

4. První vojenské mapování 1780 – 1783 
(zdroj: mapire.eu)

3. Mapa 1775 (zdroj: archiv NPÚ)2. Mapa 1763 (zdroj: archiv NPÚ)1. Mapa 1750 (zdroj: archiv NPÚ)

A IV. Dostupné historické mapové podklady - dokumentující proměny 18. století 



A IV. Dostupné historické mapové podklady - 19. století 

14.  Třetí vojenské mapování 
       1876 – 1878 (zdroj: mapire.eu)

13. Indikační skica 1871 
      (zdroj: archiv NPÚ)

12. Katastrální mapa 1870 
     (zdroj: Památkový záměr, 2006)

11. Druhé vojenské mapování 1836 – 1852 
                                         (zdroj: mapire.eu)

10. Katastrální mapa 1830 (zdroj: Památkový záměr, 2006)9. Indikační skica 1830 I. (zdroj: Památkový záměr, 2006)8. Mapa 1830 (zdroj: archiv NPÚ)



A IV. Dostupné historické mapové podklady - 20. století 

15. Akvarel 1954 z dokumentace Benše a kol. (zdroj: archiv NPÚ)

17. Studie vodních kaskád, AS 1988 (zdroj: archiv NPÚ)

16. Mapa rekonstrukce zámeckého parku v Holešově dle Otakara Kuči, 1955 
                                                                                                 (zdroj: archiv NPÚ)



A III. Fotodokumentace, 
        historické fotografie

1957 1960

1968 1984 Veškeré fotografie jsou použity z archívu NPÚ.

1962

???



A III. Fotodokumentace, historické fotografieVeškeré fotografie jsou použity z archívu NPÚ.

1975



Fotografie jsou použity z Vojenského archívu v Dobrušce - rok snímkování 1947. A III. Fotodokumentace, historické letecké fotografie



Fotografie jsou použity z vojenského archívu v Dobrušce - r. 1958. A III. Fotodokumentace, historické letecké fotografie



Fotografie jsou použity z vojenského archívu v Dobrušce - r. 1971. A III. Fotodokumentace, historické letecké fotografie



Fotografie jsou použity z archívu M&P Architekti. A IV. Fotodokumentace současného stavu



Fotografie jsou použity z archívu M&P Architekti. A IV. Fotodokumentace současného stavu



Fotografie jsou použity z archívu M&P Architekti. A IV. Fotodokumentace současného stavu



Fotografie jsou použity z archívu M&P Architekti. A IV. Fotodokumentace současného stavu



Fotografie jsou použity z archívu M&P Architekti. A IV. Fotodokumentace současného stavu



Snimek je pouzit z geografickeho snimkovani Lidar. AV. Snimek povrchu a terennich modelaci 



A VI. Vývojové změny ve schématech 

1750

- dle mapy z roku 1750 (zdroj: archiv NPÚ)
- obora je zachycena jen z části,
zřejmě idealizovaně 

1830
- dle mapy z roku 1830 (zdroj: archiv NPÚ)
- dle indikační skicy z roku 1830 I. (zdroj: Památkový záměr, 2006)
- dle katastrální mapy z roku 1830 
(zdroj: Památkový záměr, 2006) 

1871

- dle indikační skicy 1871 (zdroj: archiv NPÚ)
 

20. století dosud

- dle katastrální mapy,
ortofoto a mapování v terénu
 

LEGENDA:

     hranice řešeného území
     
     cesty

     solitery, aleje, skupiny stromů, sad
     (značka uzpůsobena dle tvarosloví 
          konkrétního prvku) 

     les

     louky

     zemědělsky užívané plochy

     stavby

     vodní tok (mlýnský náhon)

     ovál pro koně

Obora byla založena pravděpodobně ve 30. letech 18. století. Nejstarší dochovaná mapa Obora byla založena pravděpodobně ve 30. letech 18. století. Nejstarší dochovaná mapa 
z roku 1750 nám ukazuje zřejmě idealizovaný geometrický plán odpovídající barokním 
zásadám tvorby zahrad.  Navržený diagonální systém vedlejších cest nebyl s největší 
pravděpodobností realizován a obraz bližší reálné představě nám tak podávají až 
mapové podklady z roku 1830.

Dle dostupných materiálů, zobrazujících oboru v první polovině 19. století, zůstávají Dle dostupných materiálů, zobrazujících oboru v první polovině 19. století, zůstávají 
podnes zachovány hlavní a vedlejší podélná osa, minimálně pak osy příčné. Stejně tak 
dva hlavní palouky v centrální části. Dokonce i napojení na okolní krajinu fungují 
podnes. Rozsah území rozvněž zůstává až na “výřez” v jihozápadní části stejný. Téměř 
1/4 rozlohy obory byla užívána k zemědělské produkci.  

Indikační skica z roku 1871 byla základem pro vytvoření schématu obrazu obory v druhé Indikační skica z roku 1871 byla základem pro vytvoření schématu obrazu obory v druhé 
polovině 19. století. Koncepce stále ctí základní historickou kompozici. Dochází pouze k 
postupné redukci. Mizí 7 diagonálních cest.

 V polovině 20. století byly historické hranice obory narušeny. V jihozápadní části území 
byl vybudován stadion a koupaliště. Došlo k další redukci diagonálních komunikačních 
tahů. Podélné osy (JZ-SV) zůstávají ve svém směru zachovány, vedlejší osa je však 
“narovnána” a již nekopíruje původní historický tah. 

Cenné jsou aleje doprovázející hlavní cestCenné jsou aleje doprovázející hlavní cesty. Ty jsou často dochovány (byť v reliktech) i 
kolem již zmizelých cest. Hlavní osu lemuje alej z lip a jírovců pamatující založení 
bažantnice (cca 250 let).
Vedlejší osu (1/2 tvasování bylo pravděpodoně změněno v 50. letech 20. stol) lemuje 
relikt aleje tvořené lípou malolistou ve stáří cca 185 let. 

Dle map se výrazně nezměnilo ani trasování mlýnského náhonu, který ještě do nedávna 
zásoboval vodní kanál na parteru. Toto funkční napojení by bylo vhodné obnovit.

Změnou prošly rovněž zemědělské plochy v jihovýchodní části území, které byly v druhé Změnou prošly rovněž zemědělské plochy v jihovýchodní části území, které byly v druhé 
polovině 19. století přeměněny přírodně krajinářským způsobem na pastevní les, který 
po vnější straně lemovala koňská dráha - ovál.   V západní části byl v 50. letech 20.stol 
založen sad se zookoutkem, který byl následně zrušen v roce 2005.

Přes své proměny je obora dosud vysoce cenným dokladem našeho kulturního vývoje a 
taktéž velmi příjemným místem využívaným jak k pobytu obyvatel a návštěvníků, tak 
jako komunikační zkratka.
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Stávající stromy

Stromové skupiny

1 HLAVNÍ PODÉLNÁ ALEJ

2 VEDLEJŠÍ PODÉLNÁ ALEJ

3 PŘÍČNÁ ALEJ HRANIČNÍ

4 PŘÍČNÁ ALEJ K HÁJENCE

5 PŘÍČNÝ LINIOVÝ DOPROVOD CESTY  

6 CENTRÁLNÍ LOUKY 

7 OBORNÍ LESY 

8 VEGETACE U HÁJENKY

9 PASTEVNÍ LOUKA SE STROMY

10 KOMPONOVANÁ ČÁST – SMÍŠENÝ POROST S KEŘOVÝM PODROSTEM

11 VEGETACE U JEZDECKÉHO OVÁLU 

12 POBŘEŽNÍ VEGETACE

13 VEGETAČNÍ CLONA KE KOMUNIKACI

14 VEGETAČNÍ CLONA KE KOUPALIŠTI

15 VEGETAČNÍ CLONA KOUPALIŠTĚ PŘI ZÁPADNÍ LINII PLOTU

16 VEGETAČNÍ CLONA PŘI VÝCHODNÍ HRANICI OBORY

Stromy v inventarizaci (2016) navržené ke kácení

Ulmus spp.

Tilia spp.

Salix alba

Robinia pseudoacacia

Quercus rubra

Quercus robur, Q. petraea, Q. cerris

Pseudotsuga menziesii

Pinus spp.

Picea spp.

Larix decidua

Juglans spp.

Fraxinus excelsior

Fagus sylvatica

Cerasus avium

Carpinus betulus

Betula pendula

Alnus glutinosa

Aesculus x carnea

Aesculus hippocastanum

Acer platanoides, A. pseudoplatanus

Chamaecyparis pisifera 'Plumosa'

Acer negundo

Acer campestre

Abies nordmanniana
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