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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat historický a současný stav zámku Jezeří a jeho arboreta. Jezeří leží v jedné z 
nejprůmyslovějších oblastí České republiky a vliv průmyslu má tak negativní vliv na jejich současný stav. 
Zámek za celou svoji historii prošel řadou změn, ať už vlastnickou nebo stavební. Nejtěžší období ale 
prožívá v současné době, kdy je zámek i arboretum ohroženo těžbou hnědého uhlí na blízkém 
velkolomu a v budoucnu na možném rozšíření těžby až za územní limity. Tato práce je zaměřena na 
popis arboreta a parku, k čemuž se váže osud i některých stromů, mimo jiné jsou zde zmíněny i některé 
zajímavé drobné památky. V obcích Mostecka sousedících se zámkem byl také proveden průzkum 
návštěvnosti a jeho oblíbenosti a cílem bylo zjistit zájem veřejnosti o Jezeří. 
 
Klíčová slova: Mostecko, zámecká zahrada, Zámky a Hrady, historické památky 

 
Abstract 

The aim of this thesis is to describe the present and historical status of the Jezeří Castle and its 
arboretum. Jezeří is situated in one of the most industrialized regions of the Czech Republic and 
therefore its present status is heavily impacted by the industry. The castle has undergone many 
changes, from both ownership and construction points of view. The most difficult times for the castle and 
the arboretum are at present because of the danger caused by brown coal mining in the adjacent mine 
and possible break-through of mining limits in the future. The thesis is aimed at the description of the 
arboretum and the park in connection to some trees heritage. Also, several interesting small landmarks 
are mentioned. In the villages of the Most Region nearby the castle the survey of popularity and 
attendance has been carried out in order to evaluate the public interest in Jezeří.  
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