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Jmenuji se Alice Zachovalová a studuji prvním
rokem v navazujícím magisterském studiu
obor Krajinářská architektura na ČVUT. Bakalářské studium jsem absolvovala na Mendelově univerzitě v Lednici, obor Zahradní
a krajinářská architektura. Po čtyřletém studiu jsem měla chuť a nadšení vyzkoušet jiný
přístup ke stejnému oboru. Pocházím z Černé
Hory, která se nachází asi 25 km severně od
Brna. Městys Černá Hora má bohatou historii
díky svému zámku. Zdánlivě nenápadná vesnička byla v minulosti významným obchodním
uzlem. Křižovaly se zde obchodní cesty a dodnes je možné v blízkém okolí vykopat staré

O MNĚ

střepy z nádob a podobné artefakty. Oproti
Roztokům je zámek v Černé Hoře zcela bez
kulturního života. V současnosti je využíván
jako domov důchodců a jeho zahrada a okolí
nejsou nijak kulturně obohaceny.
Projekt zámeckého areálu v Roztocích a širšího okolí spadá pod ateliér AT4 – krajinářsko-urbanistický projekt. Původní zadání se
týkalo pouze zámeckého areálu. Jednalo se
o pohled spíše urbanistický, a proto jsem projekt rozšířila do krajiny a propojila areál s pobřežím Vltavy.

úvod

FOTOGRAFIE KRAJINY

1 - přístav

2 - louka

3 - pohled na ostrov

4 - křížení cest u parku

5 - občerstvení u přívozu

6 - lužní les

ROZTOKY U PRAHY
Město Roztoky se nachází severně od Prahy
na levém břehu řeky Vltavy při ústí Únětického
potoka. Velkou část katastru zabírá přírodní
rezervace Roztocký háj a Údolí Únětického
potoka. Jako negativní prvek v území je vnímaná průmyslová oblast čističky odpadních
vod a nedaleký lom Klecany.

Zámek v Roztokách slouží jako muzeum, součástí muzea jsou tři další budovy v blízkém
okolí. Areál roztockého zámku skrývá řadu
architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, kde jsou celoročně pořádány
výstavy, kulturní a vzdělávací programy a společenské akce. Zámek obklopuje park založený v 19. století (dnes památkově chráněné
území) se vzácnými dřevinami, obohacený
o starší i soudobá sochařská díla.
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7 - horní a dolní cesta
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FOTOGRAFIE ZÁMECKÉHO AREÁLU

1 - pohled do dvora při vstupu

5 - hlavní vstup

6 - navrhovaný nový vstup

7 - zámecký příkop

2- pohled od středu dvora

3- pohled na zámek
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4 - park
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ŠIRŠÍ VZTAHY
5 - Hradiště Levý
Hradec
6 - Lom Klecany
8 - přírodní rezervace
řeka Vltava
cyklotrasa

LEGENDA
1 - řešené území
2 - Braunerův mlýn
3 - Ateliér Zdenky
Braumerové
4 - radnice
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Žalov
Roztoky

4

3
2

Vlta
va

1

smě
r

Prah

a

8-přírodní rezervace
Roztocký háj a Údolí
Únětického potoka
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ANALÝZY ÚZEMÍ

MORFOLOGIE

MAPA VEGETACE

Roztoky jsou rozprostřeny na ploše čítající 844 ha s velmi proměnlivými terénními útvary, které
jsou ovlivněny údolní nivou. Je zde mnoho vyvýšených oblastí, jako je oblast Řivnáč a další významné i nevýznamné vyvýšeniny. Velkým zásahem do reliéfu je místní lom Klecany.

PŮDNÍ MAPA

GEOLOGICKÁ MAPA
přírodní rezervace
vegetace
zámek

hnědozem
luvizem
černozem
hnědozem na píscích
fluvizem
pararendzima
zámek

HYDROLOGICKÁ MAPA

písek
spraše
navážka
prachovce, droby
silicity
břidlice
nivní sediment
zámek
záplavová oblast
řeka Vltava
zámek
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HISTORIE ZÁMKU
Historie zámku sahá do konce 13. století, kdy
byla v Roztokách v poloze přirozeně chráněné
dvěma vodními toky vybudována tvrz. Původní podoba tohoto feudálního sídla spočívala
v mohutné centrální obytné věži obehnané vysokou plášťovou hradbou, příkopem a valem.
Pro období 15. století je jednou z nejvýraznějších stavebních změn dobudování celého
komplexu hospodářských a obytných budov
k vnitřnímu obvodu plášťové hradby.

HISTORICKÉ MAPY ÚZEMÍ

Po roce 1564 se tvrz změnila na renesanční
zámek. Bylo přistavěno druhé patro, arkýřová
kaple zvýšena o renesanční nástavbu a zahájena stavba arkád v prostoru nádvoří.
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1 - vojenské mapování

císařské otisky

2 - vojenské mapování

2000

3 - vojenské mapování

2005

Po roce 1948 připadl velkostatek i se zámkem
státu a na stále více zdevastovanou budovu
byl v následných letech vystaven demoliční výměr. Zabránila mu až iniciativa Státního
památkového úřadu a Vlastivědného odboru
Osvětové besedy v Roztokách, jež vedla k založení Okresního vlastivědného muzea, jehož
sídlem se stal právě zámek.
Nové škody způsobila v celém areálu povodeň
v roce 2002, která uspíšila nutnost provedení
generální rekonstrukce zámku. Stavební část
proběhla v období 2011–2013, v roce 2014 byla rekonstrukce završena vybudováním nových historických expozic a jejich zpřístupněním veřejnosti.
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KONCEPT
OBNOVA OBČERSTVENÍ U PŘÍVOZU
PROPOJENÍ CEST (ZKRATKA)
MODERNIZACE PŘÍSTAVU
POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ
(PROPOJENÍ POMOCÍ MOSTU,
VZNIK CESTNÍ SÍTĚ)
REKREAČNÍ ČÁST (MOLA)
RENOVACE CESTNÍ SÍTĚ A VÝSADBA
ALEJE (ALEJ SLOUŽÍ JAKO CLONA OD
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY)

CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
KRAJINÁŘSKÁ ČÁST

PROSTUPNOST ÚZEMÍ (PROPOJENÍ
PARKU A POBŘEŽÍ)

ZÁMECKÝ AREÁL ROZTOKY

Návrh je rozdělen na dvě části a to na část krajinářskou, která se nachází kolem řeky a část
urbanistickou, ta se zabývá zámeckým areálem. Celková myšlenka návrhu byla propojit
zámecký areál s pobřežím pomocí cestní sítě.
Zároveň krajinu zpřístupnit uživateli, aby se
pro něj stala prostupná a uživatelsky příjemná. Prostor zámku a pobřeží je v současné
době odříznut od zbytku města železniční tratí
a průmyslovou zónou. Díky návrhu cestní sítě
se oblast stává průchozí a přístupnou. Pobřeží
je doplněno o několik turisticky lákavých zastavení (mola, sedací schody, piknikové pose-
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zení, přístav, občerstvení u přívozu, lávka přes
les). Návštěvníkům je zpřístupněn ostrov, na
kterém je vybudována nová cestní síť pomocí
dřevěných lávek. Cesty krajinou jsou určeny
jak pro pěší provoz, tak pro cyklistickou dopravu. V současnosti je cyklistická trasa vedena
pouze na druhém břehu řeky Vltavy. Pomocí
přívozu se cyklisti dostanou na druhou stranu
řeky. Do budoucna by bylo vhodné cyklotrasu
dobudovat na obou březích Vltavy a zároveň ji
napojit na stávající cyklotrasu v sousední obci
Budovec. Vhodným materiálem na povrch
cesty kolem řeky je Polypavement.

URBANISTICKÁ ČÁST

Koncept

přítok vody do dešťového
záhonu
hlavní vstupy do areálu
(podchod)
pohledové směry
slepá fasáda (záhon navržený pod fasádou je určen pro
popínavé rostliny)
směr cest parkem
nově navržené stromy
kácené stromy
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1 - řecké divadlo
2 - hlavní parter (místo k setkávání a konání akcí)
3 - místo propojení cest zámeckého areálu s pobřežím
4 - parkoviště (doplnění o výsadbu stromů, dešťový záhon
a propustné dlažby)
5 - odstraňění pohledoých bariér na zámek (rozšíření dlažby , náhrada stávající výsadby za nižší štěrkový záhon)
6 - posedové schody (při konání akcí mohou sloužit i jako
hlediště)
7 - travnatý parter (možnost posedět pod korunamy stromů, posuvný mobiliář ve formě pražských židlí a slolů, stromy vytváří nejenom stín, ale také pohledovou clonu)
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Areál byl funkčně rozdělen do několika typů
zón. Hlavní parter složí jako místo k zábavě
a konání různých turistických akcí, proto je zde
navržen dostatečně velký prostor pro umístění stánků, či pódia. Jako hlediště můžou
sloužit posedové schody, které jsou umístěny
naproti ve svahu. Ve dvoře najdete nejenom
místo pro zábavu, ale i místo pro relaxaci pod
korunami stromů, kde si můžete podle libosti posunout stolek i s židličkou kam se vám
zachce. Zámecká restaurace/kavárna vám
k posezení nabídne dobrou kávu. Pokud máte
rádi pohyb, tak zámecký park vám poskytne

prostor pro protažení a běh. Můžete proběhnout parkem, a díky propojení areálu s pobřežím, doběhnout až k řece, kde na vás čekají
další zajímavá místa. Park je doplněn o řecké
divadlo v zámeckém příkopu. Charakter celého zámeckého areálu doplňuje nová výsadba
květin, stromů a nově navržený mobiliář. Nové
je i trasování cest a materiál a cest. V návrhu
je zahrnuto parkoviště. Dlažba je zde sjednocena se zámeckým dvorem a je z propustných
materiálů. Jsou zde vysázeny stromy a je zde
také vybudovaný dešťový záhon, do kterého je
svedena voda z komunikace.

Museum

Restaurace
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Zámek
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Park
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Koncept ZÁMECKÉHO AREÁLU
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LEGENDA CELKOVÉ SITUACE
vegetace

A

řeka vltava

8

Á

cesty
louka/trávník
1 - posezení u přívozu
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2 - lávka přes les
3 - přístav
4 - mola/sedací schody/
schody
5 - propojení parku a
pobřeží pomocí cesty
6 - dřevěná lávka na
ostrově s lavičkami
7 - piknikové posezení na
louce
8 - zámecký areál
9 - NÁVRH NA POKRAČOVÁNÍ
CYKLOTRASY
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Návrh

C´

trvalkový záhon

propojovací body

lavička

sedací schody

BEZBARIÉROVÁ PROSTUPNOST ÚZEMÍM

vrchní cesta
spodní cesta

ŘEZ A - Á

přístav

dolní cesta

těno pomocí mírně stoupající cesty navazující
na horní cestu kolem řeky. Na dolní cestu až
k vodě se mohou dostat pomocí již zmíněných
uzlových bodů, kde se kříží cesty.

lužní les

Cesty jsou vhodné pro vozíčkáře. Prostupnost
je zajištěna v několika místech, kde se cesty
setkávají. Vozíčkáři se mohou pohybovat bez
zábran již od parkoviště u zámku. K řece je
možno se dostat přes park. Propojení je zajiš-

horní cesta

propojovací body

ŘEZY ÚZEMÍM
záplavová vlna

B B´

Dva řezy jsou vedeny krajinou a jeden zámeckým areálem. Řez BB´ vede skrz nově navržený přístav, kde jsou vidět původní betonové
základy starého kotviště lodí, na kterém je
postaven nový přístav. Druhý řez krajinou CC´

protíná nová mola. Část mola je kotvena mimo
vodní hladinu a kvůli bezpečnosti zbytek mola
je zhotoven na pohyblivých nožičkách, které se přizpůsobují hladině. V případě povodní
tako pohyblivá část může uplavat.

ostrov

lávka na ostrově

molo

dolní cesta

A´

posedové schody

A

C´

horní cesta

C

ŘEZ B - B´

záplavová vlna

ŘEZ C - C´

Krajinářská část

Urbanistická část

Stávající vegetace je ponechána. Jedná
se o lužní les a vegetaci u pobřeží, kde jsou
vzrostlé topoly, břízy, jasany, vrby, duby, olšiny
a podobně. V lužním lese je doporučena probírka stávajících dřevin od invazních druhů.
Vegetace je doplněna u horní cesty alejí z javorů (Acer pseudoplatanus). Alej bude sloužit
jako pohledová a hluková clona od průmyslové zóny. Pobřeží bude místy dosázeno olšemi
(Alnus glutinosa). Údržba zeleně na ostrově je
díky pastvě koz a ovcí. To způsobuje, že ostrov
nezarůstá a vyskytují se zde jen bodově keře či
malé stromky. Z ostrova budou odstraněny invazivní druhy dřevin a bodově budou dosázeny lísky (Corylus avellana). Navrhovaná louka
bude doseta o kvetoucí druhy. Osivo bude od
firmy Agrostis, druh směsi s názvem Potuček.

Kosterní dřevina zámeckého parku je jasan
(Fraxinus excelsior a angustifolia), na kterém
je postavena celá kompozice. Tato fáze návrhu se nezabývala detailně zámeckým parkem.
K obnově parku je doporučeno odstranění nemocných či nebezpečných dřevin a doplnění
kosterních a jiných dřeviny podle kompozičního záměru. V zámeckém dvoře je navržena
nová výsadba stromů a to javorů (Acer campestre ´Elsrijk´) v pravidelném rastru. Současně je ponechána stávající výsadba stromů
u posedových schodů. Jedná se o skupinu
habrů (Carpinus betulus). Tyto stromy tvoří clonu od sousedícího nádraží a současně
z části pohlcují prach a hluk. Ve dvoře jsou
také ponechány dva vzrostlé jírovce (Aesculus hippocastanum). Celý prostor je doplněn
o nově navržený trávník a štěrkové záhony.
Součástí areálu je návrh parkoviště. Je zde
výsadba nových stromů (Robinie pseudoacacia ´Vik´) v nově navržených dešťových záhonech. Tento typ záhonů se poněkud liší od
zbytku výsadby. Druhy jsou vybrány tak, aby
snesly dočasné zaplavení svedené vody z komunikací a zároveň vydržely dočasné sucho.

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

SCHÉMA NAVRHOVANÉ VEGETACE

LUŽNÍ LES
ALEJ (acer pseudoplatanus)
LOUKA
dosadba ostrova

(corylus avellana)

VÝSADBA BŘEHU
(Alnus glutinosa)
VÝSADBA DVORU
(acer campestre ´elsrijk´)
a parkuviště
(robinia viscosa ´vik´)
ZÁMECKÝ PARK (KOSTERNÍ DŘEVINA
FRAXINUS)

Verbena bonariensis (SPORÝŠ)
Salvia nemorosa ´Caradonna´ (ŠALVĚJ)
Calamintha nepeta ssp. nepeta (MARULKA)

Buxus sp. (ZIMOSTRÁZ)

Nepeta x faassenii ´ Walker‘s Low‘ (ŠANTA)

vegetace

1 - POSEZENÍ U PŘÍVOZU

VIZUALIZACE
SITUACE
Řešený prostor se nachází
u zastávky přívozu. Je to oblíbené místo cyklistů, kteří
čekají na přívoz vedoucí na
navazující cyklotrasu na druhém břehu. Místo nabízí dočasným návštěvníkům klidné
posezení u nově vybudovaného malého občerstvení.
Na občerstvení navazuje posezení v lesíku pod korunami
stromů, vytváří tak příjemný
stín v horkých letních měsících. Nejenom na kole, ale
i autem je možno toto místo navštívit. Pro tyto účely je
zde vybudováno několik parkovacích míst. Povrch okolo
občerstvení a parkoviště je
z dlažby kladené na divoko
z přírodního kamene. Umožňuje tak vsak vody do půdy.

2

3

1

4

1 - občerstvení s posezením 3 - konstrukce přívozu
2 - zastvávka přívozu
4 - stojan na kola
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2 - LÁVKA PŘES LUŽNÍ LES

VIZUALIZACE
SITUACE

Řešený prostor se nachází v lužním lese. Územím vedou dvě cesty, které tvoří malý okruh
okolo lesa. Aby návštěvník nemusel celý okruh
obcházet, byla lesem vytvořena cesta z dřevěné lávky. Cesta slouží jako zkratka, nebo spojnice, mezi dvěma cestami a to horní cestou
a dolní, která vede okolo řeky. Dřevěná lávka
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skrz les nabízí návštěvníkovi po několika metrech odpočívadla s lavičkami. Aby byla zajištěna bezpečnost například pro rodiny s dětskými
kočárky, tak je okraj lávky ohraničený vyvýšeným mantinelem. Zabraňuje sjezdu z cesty.
Lávka se vyhýbá stávajícím stromům.
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3 - PŘÍSTAV S MOLEM

VIZUALIZACE
SITUACE

Nový přístav je vybudován
na základech starého kotviště. Celková délka a velikost
přístavu je ponechána jako
původní, ale prostor kotviště je sjednocen na jednu
pochozí plochu doplněnou
o lavičky. Povrchový materiál přístavu je dřevo.
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4- MOLO U VODY, POSEDOVÉ SCHODY

Mola u pobřeží nemůžou
chybět! Je to lákavé místo
k zastavení a k chvilkovému
odpočinku. Jsou navrženy
tak, aby se překrývaly, vzniklé hrany nabízí návštěvníkovi místo k posezení. Jak již
bylo zmíněno, část mola je
kotvena mimo vodní hladinu
a kvůli bezpečnosti je zbytek
mola zhotoven na pohyblivých nožičkách, které se přizpůsobují hladině. V případě
povodní pohyblivá část může
uplavat. Naproti ve svahu jsou
vybudované schody, které
jsou rozděleny na posedové
a klasické pochozí. Propojují
horní a dolní cestu územím.

SITUACE
VIZUALIZACE

30
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Ostrov je díky mostu zpřístupněn z pobřeží. Žijí zde kozy
a ovce. Ty zajišťují to, že místo nezarůstá vegetací. Volně
žijící ovečky se pohybují mezi
nově vybudovanou cestní sítí
z vyvýšených dřevěných lávek. Cesta má po pár metrech
vybudované odpočívadla s lavičkami. Podobně jako u lávky
přes les je cesta chráněna vyvýšenými mantinely.

6- OSTROV (CESTNÍ SÍŤ S ODPOČÍVADLY)
7 - POSEZENÍ (PIKNIKOVÉ POSEZENÍ)

VIZUALIZACE
OSTROV

7
6
VIZUALIZACE
LOUKA

Louka je nově oseta kvetoucí
směsí. Láká tak nejenom návštěvníky, ale i drobné živočichy, kteří zvyšují biodiverzitu
území. Pro klidné posezení je
navrženo pár piknikových stolů, kde si můžete odpočnout
a dát si občerstvení s rodinou.
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8 - ZÁMECKÝ AREÁL (PARK, DVŮR)

VCHOD DO
AREÁLU
PODCHOD

5

1
A
VL AK

Á

VCHOD DO
AREÁLU
PODCHOD

VIZUALIZACE
ŘECKÉ DIVADLO

ZÁMEK
2
3
4

VIZUALIZACE
ZÁMECKÝ DVŮR

dlažba kladená na divoko

záhon (různý typ výsadby)

cesty (mlat)

strom

polypavement

nově navržený strom

asfalt/SILNICE

lavička

probarvený asfalt

posuvný mobiliář

chodník

pohled na zámek
VCHODY

trávník

1 - sedací schody (v době akcí slouží
jako hlediště)
2 - přírodní divadlo ve svahu
3 - deštěové záhony na parkovišti
4 - zpomalovací práh
5 - hlavní parter (místo k setkávání
a konání akcí)

voda
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mlat

SCHÉMA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
V areálu je navrženo několik pochozích
materiálů. Největší část je pokryta dlažbou kladenou na divoko z přírodního
kamene. Dlažba zachovává charakter
zámeckého dvora, zajišťuje dobrý vsak
vody do podloží a je zhotovena tak, aby
umožnila případný pojezd zásobovacích
nebo jiných vozů. Proto je navržena na

místech, kde se předpokládá zvýšený provoz.
Zbytek dvora je z mlatu. Jedná se o mlat, který
snese dočasný pojezd automobilů. Mimo areál
zámku jsou cesty navrženy z Polypavementu. Je to materiál, který je využíván jak pro
pěší provoz, tak pro cyklisty. Příjezdová cesta
k čističce odpadních vod, mimo areál, je zhotovena z probarveného betonu.

dlažba kladéná
na divoko

probarvený asfalt

polypavement

SCHÉMA ÚČELOVÝCH ZÓN

relax

zábava

museum

zábava

zámek

Zámecký příkop je přizpůsoben pro letní divadlo nebo kino. Pro relaxaci je vyhrazena zóna
pod korunami stromů s mobilními židličkami
a stolky, kde si může návštěvník dát dobrou
kávu ze zámecké kavárny. Park slouží nejenom
pro klidné procházky, ale lidé zde mohou sportovat, například si zaběhat nebo zacvičit.

restaurace

Areál zámku je rozdělen do několika
funkčních zón. Zóny jsou rozděleny podle účelu využívání plochy. Protože zámek
slouží jako museum a každoročně se zde
konají sezónní akce, je místo přizpůsobeno pro větší množství lidí. Hlavní parter
je dostatečně prostorný, aby se zde dalo
postavit několik stánků či malé pódium.

sport

SCHÉMA MOBILIÁŘE
Na hlavním parteru jsou použity lavičky
ve formě dřevěných hranolů, ty jsou dále
použity na několika místech v území, například v přístavu, u lávek na ostrově nebo
v lužním lese či u mola. V zámeckém areálu je více typů mobiliáře. Svah ve dvoře
je využit pro posedové schody sloužící
zároveň jako publikum při konání různých
akcí. Pod korunami stromů u kavárny
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sedací schody (hlediště v době akcí)

jsou mobilní pražské židličky se stoly. V parku
budou umístěny lavičky s opěradly pro klidné
posezení. Přesný typ lavičky není ještě znám.
Zajímavé a pro návštěvníky lákavé muže být
posezení v zámeckém příkopě, kde je vybudované řecké divadlo. Jedná se o zapuštěné dřevěné lavice. U vstupů do areálu jsou umístěny
informační tabule. Na designu tabulí se budou
podílet grafické obory ČVUT.

lavička ve formě
dřevěného hranolu
pražské židle
stojan na kola
řecké divadlo ve svahu
lavičky v parku (s opěradly)
informační tabule u
vchodů do areálu
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SCHÉMA OSVĚTLENÍ

SCHÉMA SEZÓNÍCH AKCÍ

osvětlení /LAMPY

zámek

restaurace

zóna osvětlení
BODOVÉ NASVÍCENÍ POD STROMY

museum

Masopust /účas 3-4 000 lidí

směr osvětlení
BODOVÉ NASVÍCENÍ

Letní festivaly /cyklicky 200 lidí

museum
zámek

restaurace

Desegn look/ cca 70 stánků
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OSVĚTLENÍ

SEZÓNÍ AKCE

Jako historická památka je zámek dostatečně
nasvícen světly umístěnými v příkopu. V areálu je také několik lamp. Pod korunami stromů
na hlavním parteru jsou použita bodová světla.

Jak již bylo zmíněno, zámek slouží jako museum, kde se konají několikrát do roka různé
typy akcí. Pro znázornění prostoru při těchto
akcí je zhotoveno schéma.

museum
zámek

restaurace

Výstava veteránů/ cca 50-100 aut
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MODEL

pohled z parku

pohled do dvora
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