Park zámecký, Náměšť nad Oslavou
Popis:
Menší přírodně krajinářský park se nachází u renesančního zámku na výrazném ostrohu nad
městem. Většina dnešního parku je na místě bývalé renesanční rovinné zahrady.
Podrobný popis:
Zahrada na tomto místě vznikla již u raně gotického hradu pánů z Lomnice, který byl přestavěn v 2.
polovině 16. století Janem Starším ze Žerotína na renesanční zámek. Původní renesanční zahrada
ležela pravděpodobně severovýchodně od zámku a ještě v roce 1825 lze tušit původní rozvrh
parteru se 4 kašnami v rozích. Opevnění zámku bylo roku 1760 zbouráno, příkopy byly zarovnány,
aby zde vznikla zahrada. Na jihovýchodní straně zámku byla zřízena vysoká terasa. V 19. století za
Haugwitzů byly zbořeny domy kolem příjezdu k zámeckému mostu a byl zde založen krajinářský
park. Součástí krajinářského parku se stala i část svahů zámeckého kopce. Koncem 19. století byl
tradičně udržovaný parter v bývalém příkopu při jižním průčelí zámku upraven na květnici s
květinovými kruhovými záhony s kašnou uprostřed a vyhlídkovým altánem (vizte heslo Altán u
zámku, Náměšť nad Oslavou). Ještě později bylo zřízeno alpinum. Na východních svazích v údolí
byly zřízeny zásobní zahrady se skleníky. Mezi dendrologicky nejzajímavější stromy patří zeravinec
japonský (Thujopsis dolabrata), úzkolistý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior "Elegantissima"). Známý
je dub letní (Quercus robur), zvaný Žižkův. Údajně je tisíc let starý. Název Žižkův pochází z doby
národního obrození. Je to největší dub na jižní Moravě a má obvod 10 m. Na park navazuje obora
(viz heslo Obora, Náměšť nad Oslavou). Haugwitzové krajinářsky upravili i zámecký park v Jinošově
a údolí Oslavy jižně od Náměště. Vznikly zde romantické stavby: lesní lovecký zámeček na Vlčím
kopci, empírová vyhlídková věž na Babylonu z roku 1831, gloriet a 3 bílé kříže na ruinách hradu
Sedlece.
Region: Náměšťsko
Město: Náměšť nad Oslavou
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano
GPS: 49°12'33.37"N, 16°9'49.595"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.2092694,16.1637764&z=12
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