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Vývoj zámeckého parku v Duchcově 

The development of the castle gardens on castle Duchcov. 
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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vývojem zámeckého parku v Duchcově. V části Literární rešerše je popsán 
vývoj zámeckých zahrad v České republice a jejich vliv na zámeckou zahradu, později park v Duchcově. 
Uvedeny jsou základní typy zahrad s jejich charakteristikami v různých obdobích, s příklady jejich 
výskytu u nás. Vývoj duchcovské zámecké zahrady je popsán po staletích. Zabývá se devastací zahrady 
i její revitalizací. Část práce nazvaná Charakteristika vybraného území popisuje území z geografického 
hlediska, zabývá se jeho vznikem, osídlením, geologií, mineralogií, faunou i florou. Další část práce je 
zaměřena na mapu současného stavu zahrady, která je porovnávána s historickými podklady. Dále se 
zabývá návrhy pro management a na údržbu parku. Bakalářská práce by měla být motivací pro zlepšení 
údržby parku a měla by vést ke zvýšení návštěvnosti a k většímu využití této plochy.  
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Abstract 

The thesis deals with the development of the palace park in Duchcov. The general development of 
palace parks in the Czech Republic and its influence on the park in Duchcov is described in literature 
retrieval. There are also listed the basic types of gardens with their characteristics in different periods 
and examples of their occurrence in our country. Duchcov palace park development is described in 
centuries. It deals with the devastation of the park and its revitalization. Part of the thesis entitled as a 
Characteristic of the selected area describes the area geographically, covering its origins, settlements, 
geology, mineralogy, fauna and flora. Next part of the thesis is aimed to a map of the the current state of 
the park which is compared with historical documents. It also deals with suggestions for management 
and maintenance of the park. The thesis should be a motivation to improve park maintenance and 
should lead to increase a traffic and greater use of the area. 
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