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Jednou z významných kulturně historic-
kých atraktivit města Ostrova je Zámec-
ká zahrada. Pro svou jedinečnou úpravu 
byla v minulosti označována jako „osmý 
div světa“. V českých zemích nemě-
la obdoby. Osmým divem světa nazval 
Zámeckou zahradu v Ostrově karlovar-
ský lékař Michael Raphael Schmutzer 
(Schmutzen) ve svém spisu „De Nym-
phis Carolobadensibus“ v roce 1663. 
Málo se však ví, že ostrovská zámecká 
zahrada zaznamenala v průběhu své-
ho více než tří a půl století trvání dnes 
již celkem pět vývojových etap. V rám-
ci střední Evropy byla ovšem vždy pojí-
mána jako mimořádné umělecké dílo.
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Pohled do historie



Z á m e c k á  z a h r a d a

4

S budováním velkolepé zámecké zahrady začal vévoda 
Julius Jindřich již před rokem 1642. Pro zamýšlené 
rozšíření, patrně již dříve existující, menší šlikovské 
zámecké zahrady, vykoupil postupně domy původní 
zástavby na pravém břehu Bystřice, na předměstí zvaném 
Staré město. Všechny je dal zbourat a v takto získaném 
prostoru založil novou zahradu. Za zřízení zahrady prý 
Julius Jindřich zaplatil celkem 60.000 říšských tolarů. 
Neváhal také vydávat značné množství fi nančních pro-
středků na budování vskutku honosné rezidence, která se 
měla vyrovnat předním evropským dvorům.

První podoba zámecké zahrady byla utvářená ještě 
v duchu italských renesančních zásad s použitím maný-
ristických a raně barokních prvků, stavebních i umělec-
kých děl. Kompozici prostoru zahrady tvořila soustava 
samostatných čtvercových a hvězdicových polí s křížo-
vým uspořádáním cest. Celým areálem zahrady protékala 
říčka Bystřice. Její tok se tehdy větvil do většího počtu 
ramen, obtékajících jednotlivé části zahradní kompozi-
ce. Jedno z ramen vedlo souběžně s průčelím zámeckých 
budov a tvořilo ještě zbytek fortifi kačního systému města. 
Toto rameno označované jako „Dlouhý kanál“ mizelo 
pod Bílým dvorem a znovu se objevovalo v prostoru již 
baroní části zahrady, v místech dnešního slepého ramene. 

Vedle zámeckých budov ústil do Bystřice mlýnský náhon 
- městský příkop, který vedl celým městem.

Členění zahrady na jednotlivé oddíly odpovídalo chro-
nologicky postupnému narůstání celkového útvaru, každá 
část představovala zároveň etapu výstavby. Uprostřed 
severní části zámecké zahrady stála budova původního 
letohrádku. Byla to centrální hranolová stavba vybudova-
ná kompletně ze dřeva, se vstupy ze všech stran, s terasou 
a osmibokým pavilónovým nástavcem. Ukončena byla 
báňovitou střechou s lucernou. Uprostřed se nacházela 
fontána, jejíž jednotlivé pramínky směřovaly na jaký-
si stůl s lavicemi. V patře byl zřízen ochoz s arkádami. 
Letohrádek byl zasazen mezi samostatné čtvercové pole 
zahradního parteru s navzájem se křižujícími cestami. 
Jednotlivá pole členily ornamentálně vedené cestičky, 
uprostřed s fontánkami a lemovaly je zastřižené živé 
plůtky. Přímo u letohrádku tvořila výsadba dřevin paprsky 
hvězdice. Hlavní tok Bystřice byl překlenut pavilónem 
se čtveřicí menších pavilónků na nárožích (známý pod 
označením „Brückenhaus“). Čtvercové plochy parterů 
byly protkány sítí cest plně zakrytých v zeleném lou-
bí, s fontánkami a dalšími pavilónky, křížení cest dopl-
ňovaly lehké altánky. Vše bylo opět doplněno vodo-
trysky. U zámku se nacházelo trojúhelníkové bludiště. 

PRVNÍ PODOBA ZÁMECKÉ ZAHRADY

Po krátkém držení ostrovského panství ostrovskou 
městskou radou na počátku 17. století, byl majetek 
městu po porážce českého stavovského povstání v roce 
1620 zkonfi skován. V roce 1623 získal město Ostrov 
i přilehlé panství do zástavy vojevůdce císařských 
vojsk, kníže Julius Jindřich, vévoda sasko-lauenburský, 

engernský a westfálský. Toho roku získal ještě i panství 
toužimské. Smlouvou ze 30. ledna 1625 pak dostal 
Julius Jindřich Sasko-lauenburský celé ostrovské pan-
ství dědičně. Ostrov se tak za Julia Jindřicha stal opět 
rezidenčním městem. 
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Nejokázalejší místo zahradního souboru bylo vytvořené 
před Bílým dvorem. Zde byla plocha řešena terasovitě 
s postupně stoupajícími rampami a schodišti. V horní 
části byl záhonový parter, v dolní části pak byly záhony 
nahrazeny vodními plochami soustředných kruhových 
forem, vše bylo navíc doplněno vodotrysky, fontánami 
a lehkými altánky. Uprostřed byla zbudována monumen-
tální hvězdicová kašna. Na vrcholu teras pak stála kašna 
pod baldachýnem neseným karyatidami. 

Do mohutné ohradní zdi byla vložena trojice grót (jes-
kyní) s bohatě tryskajícími vodními proudy. Na vrcholu 
pak stál vyhlídkový altán s množstvím špičatých stříšek. 
Prostor zahrady byl pak dále rozšiřován směrem západ-
ním na pravý břeh Bystřice. Neobyčejné a mimořádné 
ztvárnění zámecké zahrady představovalo řešení cípu 
prostoru u dnešní ulice Karlovarské, kde byl vytvořen 
vodní kanál ve tvaru střely. Na větším z ostrůvků obsaho-
val spirálovitě se zvedající Venušin či Šnečí kopec s kaplí 
(chrámkem) na vrcholu. 

Mathäus Merian, Pohled na město Ostrov se zámkem a zahradou, 1650. 
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Všemi rameny kanálu bylo možno proplouvat na lodič-
kách, ve spojkách dokonce i pod porostlým loubím. 
Bohatá byla i umělecká výbava zahrady s množstvím 
volně rozmístěné sochařské výzdoby a plastik, jenž 
byly většinou součástí fontán. Tuto uměleckou výzdo-
bu a nespočet vodních děl doplňovalo množství drobné 
architektury - pylonů, obelisků, sloupoví, vesměs obrost-
lých pnoucí zelení. Již od počátku byla zámecká zahrada 
ohrazena vysokými náspy s uplatněním pevnostního sys-
tému opevnění. O stavu a první podobě zámecké zahrady 
nás informuje rytina M. Meriana, vydaná v konvolutu 
s dalšími ve Frankfurtu v roce 1650.  Z hlediska pozná-
ní zaniklého stavu zahrady jsou významné také rytiny 
a kresby Zachariase Lesche, pocházející vesměs z roku 
1642. Informaci o funkčních náplních jednotlivých sta-
veb v tomto časovém období máme však jen torzovitou. 
Zprávu o velkolepé výbavě zámecké zahrady nám zacho-
val ve svém svědectví okouzlený návštěvník Bohuslav 
Balbín. 

Dispozice a koncepce první podoby zahradního areá-
lu v Ostrově i jeho jednotlivých staveb zračí ještě duch 
cinquecenta (renesance 16. století), mnohostí a roz-
manitostí forem pak stojí na samém konci manýrismu. 
Klasickou předlohu těchto zahradních staveb, často plně 

obrostlých tvarovanou zelení, je možno spatřit u slavných 
toskánských vil - např. na vedutě vily v Castellu z roku 
1598, vily Petraia, Tivoli či Boboli. Pyramidální stupňo-
vité stavby připomínají mauzolea Franceska di Giorgio 
a další stavba „klasickou“ Babylonskou věž. Manýrismus 
spočíval v sestavení jednotlivých dílčích částí v celkový 
soubor plný rozmanitosti, fantasknosti ve snaze o vytvo-
ření velkolepé nádhery. Předlohou těchto zahradních 
úprav s altány a loubím na křížení cest, plně porostlých 
zelení i s prorůstajícími dřevinami, byl nesporně sou-
bor návrhů zahradní tvorby Vredemana de Vries, kde se 
takovéto motivy neustále v obměnách opakují. Vévoda 
Julius Jindřich nepochybně znal vedle italských zahrad 
také nizozemskou zahradní tvorbu z prostředí svého 
Dolního Saska, i zahrady rezidence kurfi řta a pozdějšího 
českého „zimního krále“ Fridricha Falckého v Heidelber-
ku („Hortus Palatinus“), která je ostrovské zahradě časově 
i systémově nejbližší. Takovéto utváření zahradního pro-
storu bylo stále živé i v průběhu prvé poloviny 17. století. 
Vévoda Julius Jindřich však dovedl fantazii až tak daleko, 
že si zřejmě „vypůjčil“ z vatikánských zahrad motiv fontá-
ny v podobě korábu, jež počátkem 17. století navrhl Carlo 
Maderno, samozřejmě s nezbytným doplněním saských 
výsostných znaků. 

Zacharias Lesche, Zámecká zahrada v Ostrově (severní a jižní část), 1642.
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Ještě za života vévody Julia Jindřicha zpustošila ve dnech 

3.-5. srpna 1661 zámeckou zahradu velká voda. Kromě 

staveb, které byly většinou postaveny ze dřeva, byla zniče-

na i vodní díla s uměleckou výzdobou. Postupnými opra-

vami a realizací řady nových staveb byla posléze za vévody 

Julia Františka, syna vévody Julia Jindřicha, vtisknuta 

zámecké zahradě její druhá, již výrazně barokní podoba. 

Chyběla sice zpočátku povodní zničená architektonická 

a sochařská výzdoba charakteristická pro první období, 

postupně však byli povoláváni zahradní architekti, kteří 

začali v souladu se starou koncepcí budovat umělecká díla 

v různých obměnách znovu. 

V letech 1673-1679 byl na místě původního letohrád-

ku, uprostřed severní části zahrady, postaven zřejmě 

podle návrhu pražského stavitele Abrahama Leuthnera, 

nový Velký letohrádek s altánovým nástavcem druhého 

patra. V místech Bílého dvora byla v roce 1676 stavěna 

nová jízdárna a v roce 1677 rondel. Jakmile byla stavba 

letohrádku a jízdárny dokončena, začal se vévoda Julius 

František v roce 1685 zabývat výstavbou nového zám-

ku, tzv. Lauenburského, v místech původního předbra-

ní. Budova, kterou postavil ještě vévoda Julius Jindřich, 

byla o patro zvýšena. Stavební práce zprvu prováděl ještě 

Abraham Leuthner. Stavbu samu na místě řídil až do 

své smrti v červnu 1685 knížecí polír Kryštof Prauss. 

Autora projektu a stavebních plánů zatím neznáme. 

V letech 1685-1687 byl ke stavbě zámku povoláván jako 

Leuthnerův polír Kryštof Dientzenhofer, aby zajistil 

správné provádění prací. Práce kamenické vedl kamenic-

ký mistr Ferdinand Johannes Sperling. Na podzim 1686 

přišel nový kameník, Ambrož Petruzzi. Kámen se lámal 

v lomu Kamenná Hora. 26. dubna 1687 nastoupil na 

stavbu Johann Sockh z Prahy (pocházející z Rosenheimu 

v Bavorsku). Stavitel Leuthner je naposledy v Ostrově 

zaznamenán v červenci 1687. Nahrazen byl litoměřickým 

stavitelem Giulliem Broggiem. Ten si s sebou přive-

dl z Litoměřic i nového kamenického mistra Ambrože 

Waldeho. Zednickým polírem zůstal však nadále Johann 

Sockh, kterého sem z Prahy poslal ještě stavitel Leuthner. 

V roce 1685 započal Julius František také se stavbou nové 

zámecké budovy o jednom křídle, a to na místě star-

ších zahradních a hospodářských budov Bílého dvora. 

V roce 1687 probíhaly rovněž tesařské práce na oranžerii, 

konírnách a Vestfálském domě (dnešní hotel Myslivna). 

Stavební práce pokračovaly plynule až do podzimu 1689, 

kdy vévoda Julius František 30. září v Zákupech náhle 

zemřel. Tím byly stavby na krátkou dobu zastaveny. 

DRUHÁ PODOBA ZÁMECKÉ ZAHRADY
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Po sňatku dědičky panství Franzisky Augusty Sibylly, 
vévodkyně sasko-lauenburské s markrabětem Ludwigem 
Wilhelmem Bádenským v roce 1690, připadl Ostrov 
markrabatům bádenským. Protože Bádensko bylo 
obsazeno a zcela zničeno Francouzi během válek o falc-
ké dědictví (tzv. války orleánské) v letech 1688-1697, 
budoval markrabě Ludwig Wilhelm svůj dvůr a rezi-
denci v Ostrově. V letech 1690 – 1715 se tak zrodila 

již třetí podoba zámecké zahrady, jíž výstavba barokní 
zahrady v Ostrově vyvrcholila. Návrh vrcholně barok-
ní francouzské zahrady vytvořil zřejmě původem italský 
malíř a architekt Domenico Egidio Rossi. Knížecím 
markrabsko-bádenským stavitelem zůstal Johann Sockh. 
Snaha vyrovnat se v reprezentaci okruhu nejvyšší šlechty 
a především francouzskému královskému dvoru pod-
nítila novou stavební činnost i skvělé vybavení zámec-

TŘETÍ PODOBA ZÁMECKÉ ZAHRADY

Johann Michael Sockh, Pohled na město, zámek a zámeckou zahradu v Ostrově, 1716.
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ké zahrady. Ještě v roce 1690 je vybudováním tzv. Bílé 
brány dokončen Lauenburský zámek. Požárem zničený 
šlikovský zámek byl oddělen od zahrady vysokou deko-
rativní, tzv. Pohledovou zdí. V roce 1696 je dokončen 
nový trojkřídlý Bádenský zámek, zvaný též Palác princů. 
V zámecké zahradě se buduje velké množství dalších sta-
veb - menažerie, oranžerie, terasy gróty, kaskády, zahrad-
ní divadlo, bludiště, kuželník, drobné altánky, gloriety, 
vše doplněné množstvím uměleckých děl, soch, vodních 
hříček, vodních varhan apod. Tuto nadmíru okázalou 
a honosnou úpravu zahrady zachytil soubor rytin Johanna 
Michaela Sockha z roku 1715.

Základní kompoziční schéma bylo zachováno. Říčka 
Bystřice dělila prostor zahrady i nadále na levobřežní 
a pravobřežní část a hlavní komunikační osa, vycházející 
zpod pravého rizalitu Paláce princů směrem ke Starému 
městu (dnešní ulice Staroměstská), členila prostor dále na 
severní - horní a jižní - dolní část. Hlavní vstup do zahra-
dy vedl z Paláce princů, vstup ze Starého města vedl po 
mostě přes vodní hradební příkop a bránou slavnostních 
propylejí. 

Parter u zámku
Před zahradním průčelím Lauenburského zámku se 
nacházel nízký parter s brodériemi, lemovaný tvarovaný-
mi dřevinami. 

U toku Bystřice byl parter ukončen podélnými bazény 
s velkou kruhovou nádrží s vodotryskem. Mezi tvarova-
nými dřevinami byla rozestavěna sochařská výzdoba.

Pohledová stěna 
Před starým Šlikovským zámkem byla v letech 1691-
1711 postavena mohutná stěna, která měla celý zámek 
z pohledu ze zahrady prodlužovat. Stěna s bohatě archi-
tektonicky pojednanou fasádou byla po obou stranách 
ukončená o patro vyššími věžemi, které byly spojeny 
vyhlídkovou terasou. Ve velké nice levé věže byly upra-
veny vodní kaskády se sochou Neptuna, podle níž se věž 
nazývala Věž velkého muže.

Parter u zámku Pohledová stěna
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Vodní parter u Paláce princů
Pod jižním zahradním průčelím Paláce princů se nacházel 
náročně řešený vodní parter s dlouhými a různě tvaro-
vanými bazény s vodotrysky. Břeh Bystřice byl lemován 
vysokými bosketami.

Terasy
Východně od Paláce princů stávala jízdárna a pod ní byly 
vybudovány terasy, roztraktované do tří dílů. V krajních 
předstupujících dílech byly umístěny oranžerie, ustupující 
střední díl byl uzpůsoben terasovitě k vystavování vzác-
ných dřevin. Stěny obsahovaly původně gróty se sochař-
skou výzdobou, posléze zde byla prosklená stěna. Pod 
terasami se nacházel jednodušší záhonový parter s velkou 
fontánou ve tvaru quadrilobu.

Parter u Velkého letohrádku
Bezprostředně kolem letohrádku byl vytvořen parter 
brodérií s bohatou ornamentální rostlinnou dekorací 

a kruhovými bazénky. Směrem k hlavní cestě byly partery 
ve formě čtvrtkruhů. Cesty rámovaly vysoké stěny z tva-
rovaných dřevin (boskety).

Vodní parter u Paláce princů Terasy

Parter u Velkého letohrádku
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Labutí jezírka u Velkého letohrádku
Severně za Velkým letohrádkem byly vybudovány dvě 
vodní nádrže Labutích jezírek s vodotrysky. Ukončení osy 
bylo řešeno kaskádami doplněnými sochařskou výzdobou. 
Cesty rámovaly vysoké stříhané stěny bosket, které skrý-
valy složité salonky buď s vodotrysky či drobnými altánky. 

Zahradní divadlo
Západní cíp zahrady byl vyčleněn pro zahradní divadlo 
s kulisami z bosket a průběžným bazénem s přepady 
menšího vodopádu. Pohledová osa se otevírala do volného 
prostoru s korábem na hladině horizontu (zmínky o lodi 
jsou z roku 1699).

Menažerie
Po západní straně jižní cesty byl vybudován Michaelem 
Antonem Rohrerem (st.) objekt menažerie - zvěřin-
ce. Byla to rozlehlá stavba se čtyřmi nárožními věžemi 
a mohutnou mřížovou střechou velké voliéry. Patro věží 
bylo vybudováno z hrázděné konstrukce. 

Zahradní divadlo

Labutí jezírka u Velkého letohrádku

Menažerie
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Před severním průčelím se nacházel tzv. želví rybník, 
nádrž s fontánou Neptuna a grótami pod ním.

Venušina či Šnečí hora
V nejjižnější části zámecké zahrady byl dotvořen důmy-
slný systém kanálů ve tvaru střely. Na velkém kruhovitém 
ostrůvku stál na šnekovité hoře pavilon, chrámek s věží 
(Venušina či Bílá hora, později Schneckenberg), přístup-
ný po zvedacím mostě. Kanály lemovanými živým plotem 
bylo možno proplouvat na loďkách. 
Na poloostrůvku vytvářeném tokem Bystřice a tokem 
kanálu byl situován kuželník ve volném prostoru, zarámo-
vaný bosketami se salonky a cestou směřující k mostu na 
karlovarské cestě. Dále se zde nacházela hříčka v podobě 
padacího mostu s rozverně tryskajícími praménky vod 
uprostřed mostu. Severně nad hrotem střely byl umístěn 
labyrint, bludiště. Systém stezek zde byl veden v boske-
tě s uplatněním dalších vodních hříček - nenadále při 
nášlapu vystřikujících praménků vod. Velkolepý zámecký 
areál v Ostrově se stal proslulým uměleckým a kulturním 
centrem, v němž se křížily četné podněty z mnoha oblastí 

jižní a západní Evropy a které vyzařovalo své podněty 
i do vzdálených oblastí a zemí. Zdejší rezidence se měla 
vyrovnat Versailles i Schönbrunnu. A tak právě v Ostro-
vě bylo poprvé v Čechách při úpravě zámecké zahrady 
použito francouzských principů Le Nôtrovy zahradní 
tvorby. Vedle přísné souměrnosti se v kompozici prostoru 
prosazuje i výrazná osovost. Dokomponování zámeckého 
komplexu a nové řešení ostrovské zahrady plně odpovídá 
znalosti francouzské architektury i těsnému služebnímu 
napojení markraběte Ludwiga Wilhelma na Vídeň. 

Kolem roku 1705 přesídlili markrabě Ludwig Wilhelm 
a Franziska Sibylla Augusta z Ostrova defi nitivně do 
nového sídelního města Rastatt v Bádensku. Spolu 
s vrchností přecházeli do Bádenska stavitelé, uměl-
ci i řemeslníci, kteří se před tím podíleli na budování 
rezidence ostrovské. Svou přímou činností a bezprostřed-
ním vlivem se tak významné osobnosti českého baroka, 
ale i četní, dnes již zapomenutí řemeslníci, významně 
zasloužili o rozšíření v Porýní dosud neužívaných centrál-
ních staveb podle českého vzoru.

Venušina či Šnečí hora
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ČTVRTÁ PODOBA ZÁMECKÉ ZAHRADY

Po smrti posledního markraběte z katolické báden-

bádenské linie Augusta Georga roku 1771 připadlo 

doživotní právo na výnosy z osmi českých panství jeho 

neteři Elisabeth Augustě. V roce 1783 pronajala toto 

právo svému bratranci, knížeti Janu ze Schwarzenberka, 

který měl panství spravovat do roku 1789. Toho roku 

Elisabeth Augusta zemřela. Nájemní smlouva krum-

lovských Schwarzenbergů skončila rokem 1798 a v roce 

1809 byla česká bádenská panství zapsána do zemských 

desek jako vlastnictví Habsburků. Roku 1811 si zvolil 

a předběžně převzal bývalé komorní ostrovské pan-

ství Ferdinand III. velkovévoda toskánský, bratr císaře 

Františka I. Pobýval zde však jen velice zřídka, správu 

panství vykonával vrchnostenský úřad, administrace 

toskánských statků. Konec bádenského období v Ostro-

vě znamenal i konec zdejší slavné zámecké zahrady. 

Díky dlouhému přechodnému období a nezájmu nových 

majitelů panství nastal úpadek a pozvolná přeměna 

formální zahrady v přírodně krajinářský park. Přestože 

byl v duchu dobových představ vypracován plán pře-

měny francouzské zahrady na přírodní anglický park, 

nebyl tento plán nikdy realizován a park se tak dostal do 

své současné podoby více méně samovolným procesem. 

Navíc v noci 14. září 1795 postihl Ostrov katastrofální 

požár, který proměnil město během tří hodin v hroma-

du popela. Citelně poškozeny byly i zámecké budovy. 

V roce 1794 byla částečně ubourána Věž velkého muže 

a posléze zcela odstraněna věž ukončující Pohledovou 

stěnu u Lauenburského zámku. Paláci princů bylo 

v roce 1806 ubouráno jeho západního křídlo a nadále 

již sloužil jen jako skladiště. V roce 1816 byla stržena 

i budova menažérie s velkou voliérou. Postupně byly 

odstraňovány rozpadlé skleníky, kanály a bazény zaveze-

ny, gróty zničeny, umělecká výzdoba byla odprodávána. 

Prostor zahrady se zaplnil dřevinami, romantizujícím 

způsobem byla přeměněna síť cest a cestiček, ze dvou 

labutích bazénů za letohrádkem vznikl nepravidel-

ný rybník s poloostrovem, vodní parter s fontánami 

u zahradního schodiště Paláce princů se přeměnil v ryb-

níček s odtokem do slepého ramene Bystřice. Částečně 

se ještě zachovaly terasy a vodní plocha po bývalé fon-

táně pod nimi, v dolní části pak relikt kanálu s Venuši-

nou či Šnečí horou. V této podobě z druhé poloviny 19. 

století se pak park zachoval až současnosti.
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Po dlouhé době devastace se zámecká zahrada postup-

ně změnila takřka v lužní les. V devadesátých letech 20. 

století započala postupná obnova prostoru s nezbytnou 

probírkou vzrostlé zeleně. Práce na vlastních úpravách 

byly zahájeny v roce 1996 výstavbou vodních nádrží 

v prostoru před schodištěm Paláce princů, kde opět vznikl 

vodní parter. Postupně byly vysazeny nové stromy, keře 

a květiny, upraveno nádvoří Paláce princů a navazují-

cí cestní síť, zrekonstruováno veřejné osvětlení. V roce 

2003 byla zrealizována obnova parkových ploch pod 

Pohledovou stěnou a v jižní, přírodně krajinářské čás-

ti zahrady. V letech 2006-2007 byla celková obnova 

zahrady dokončena. Pro zachování hodnot lokality jako 

významného biokoridoru s množstvím zeleně se cel-

kový charakter zámecké zahrady ponechal v přírodně 

krajinářském pojetí z průběhu 19. století. V prostorech 

s architektonickými památkami, u Velkého letohrádku 

a Paláce princů, byla realizována reminiscence historické 

podoby parterů z období vrcholného baroka. Zahradní 

úpravy tak odpovídají v základní kompozici době vzniku 

dané architektury. Jejich náznakovou obnovou (vzhledem 

k bohatosti forem nebylo možné pomýšlet na komplet-

ní obnovu) došlo k patřičnému pohledovému uplatnění 

vzácných památek a k jejich přirozenému zarámování. Jak 

se postupně ukázalo, byla struktura barokní zahrady pod 

nánosem terénu výrazně zachována. Samovolně vyšlapané 

zakřivené cesty vedly vesměs ve starých barokních liniích 

a ohraničení dřívějších parterů bylo možné v travnatých 

plochách poměrně zřetelně odhalit. Tam, kde bylo ovšem 

nutné zachovat pro kvalitu životního prostředí hodnotné 

a zdravé dřeviny, byly i nadále zachovány, byť se nacházejí 

v místech nových úprav. 

Rozsáhlé úpravy, které v zámecké zahradě proběhly 

v posledních letech a jejichž cílem bylo alespoň částeč-

né připomenutí její bývalé proslulosti, lze tedy s trochou 

nadsázky nazvat pátou podobou zahrady. Jedná se tak 

o významný počin zachovávající základní charakter bio-

logických složek parkových úprav doplněných tak, aby 

v minulosti proslulá zámecká zahrada opět nabyla i svou 

ztracenou kulturně historickou hodnotu.

PÁTÁ PODOBA 
– REMINISCENCE FORMÁLNÍ ZAHRADY
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Celým areálem zámecké zahrady protéká šikmo říčka 
Bystřice, která dělí zahradu na dvě části - blíže k zámec-
kým budovám na levém břehu a vzdálenější část na břehu 
pravém. Komunikační osa se skládá ze dvou křížících 
se cest. Hlavní cesta vede celou zahradou směrem sever 
– jih a ve středu se kříží s přístupovou cestou do zahrady 
ve směru východ – západ, rozdělujíc tak zahradu ještě na 
severní a jižní část.

Šlikovský a Lauenburský zámek
Poměrně rozsáhlý komplex budov, jehož základem bylo 
starší sídlo zatím neznámého původu, které nechal pře-
stavět na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek, 
rodovou rezidenci ostrovské větve hrabat Šliků, pravdě-
podobně Kašpar Šlik. Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. 
století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, 
vévodou sasko-lauenburským. V letech 1685-1690 nechal 
vévoda Julius František Sasko-Lauenburský před původ-
ním šlikovským zámkem přistavět zámek nový, zvaný 
Lauenburský. Do zámeckého komplexu byla začleně-
na i věž městské Dolní brány. Na výstavbě zámku se 
podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof 
Dientzenhofer a Giulio Broggi. Po požáru roku 1691 byl 
šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo. 
Vstupní portál zámku vytvořil „ostrovský sochař“, kame-
ník Martin Möckl roku 1690. Současná podoba zámec-
kého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných 
velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století.

Bílá brána
Jedinečná kamenická práce, kterou dokončil v roce 1690 
kamenický mistr Paul Büttner, představuje dnes monu-
mentální vstup do zámeckého parku. Brána s vloženým 
ústupkovým půlkruhovým portálem, rámovaná bočními 
pilastry s představenými polosloupy s maskaronem, nese 
uprostřed v prolomeném segmentovém frontonu alianč-
ní znak majitelů panství - vlevo markrabat bádenských 
a vpravo vévodů sasko-lauenburských, obtočený řetězem 
řádu Zlatého rouna. 

Pohledová stěna („Prospektmaur“). 
Po požáru starého šlikovského zámku roku 1691, upravil 
a doplnil jeho štítovou stěnu dvorní bádenský stavitel, 
architekt a malíř Domenico Egidio Rossi jako archi-
tektonickou kulisu. Stěna, ukončená dvojicí mohutných 
nárožních věžic zastřešených zvonovitě zalamovanými 
valbovými střechami, propojenými horní vyhlídkovou 
terasou s balustrádou a sochami, pohledově rozšiřova-
la komplex zámeckých budov v pohledu ze zámecké 

Bílá brána
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zahrady. Velmi pozoruhodný a unikátní je motiv vodních 
fontán na hlavicích pilastrů, který připomíná proslavená 
vodní díla, jichž bylo v zámecké zahradě velké množství. 
V grótě severní věžice je dosud patrné středověké zdivo 
hradeb. Odtud také vytékala po kaskádách voda z mlýn-
ského kanálu. Podle umístěné velké sochy Neptuna na 
kaskádách se věž nazývala „Věž velkého muže“. Ze strany 
města se v přízemí nacházely konírny, interiér byl zakle-
nut systémem barokních plackových kleneb, což dodnes 

dokládají stopy po příčkách a přiznané otvory pro náběhy 
kleneb.

Bádenský zámek zvaný Palác princů 
Palácová budova postavená v letech 1685/1693-1696 se 
skládala ze tří křídel. S vlastním zámkem byl Palác prin-
ců spojen komunikační chodbou a Bílou branou se tak 
původně vstupovalo na uzavřené nádvoří Paláce princů. 

Bádenský zámek zvaný Palác princů
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Nároží byla zakončena mohutnými věžicemi, původ-
ně zastřešenými zvonovitě zalamovanými valbovými 
střechami jako u Pohledové stěny. Ve střední ose zahrad-
ního křídla bylo situováno dvouramenné reprezentační 
schodiště s balustrádou a plastikami. Základní plochy 
fasády pokrývalo, stejně jako vlastní zámek a Pohledovou 
stěnu, iluzivně malované cihelné zdivo. Po požáru v roce 
1795 bylo sneseno západní křídlo objektu i s komuni-
kační chodbou, spojující Palác princů se zámkem. Tím se 
jeho nádvoří zcela otevřelo do prostoru parku. V objektu 
jsou dosud zachovány valené klenby nad přízemím. Před 
zahradním průčelím s monumentálním schodištěm byl 
obnoven „vodní parter“.

Fontána na nádvoří Paláce princů
Z bohaté výzdoby zámecké zahrady z druhé poloviny 
17. století se dochovala kamenná mísa fontány, která byla 
v roce 1998 osazena do nově vytvořené kašny na nádvoří 
Paláce princů. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Drobnou klasicistní kapličku, s otevřenou sloupovou 
předsíňkou, stojící přímo pod zahradním průčelím 
Lauenburského zámku, nechali vybudovat v roce 1827 
manželé Veronika Kotzová a Antonín Kotz, tehdejší ředi-
tel ostrovského panství. Vročení nese archivolta arkády ve 
štítu kaple.

Most u Letohrádku se sochou 
sv. Jana Nepomuckého
Původní dřevěný mostek byl ve vrcholně barokním 
období nahrazen zděným o jednom mostním oblouku 
s bočními rozevírajícími se zídkami, ukončenými pilířky 
s kuželkami. Na jeden z pilířků byla umístěna nově socha 
sv. Jana Nepomuckého z roku 1827, původně stojící na 
pilířku mostku u klášterního areálu. 
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Velký letohrádek
Uprostřed severní části zahrady byl v letech 1673 - 1679 
postaven zřejmě podle návrhu pražského stavitele 
Abrahama Leuthnera nový letohrádek se čtyřmi střed-
ními vstupy a s altánovým nástavcem druhého patra. 
Původně zde byla patrně projektována otevřená nástavba 

bez zastřešení, pouze s balustrádou (v místních podmín-
kách však nereálné řešení). Mezi jednotlivými okenními 
osami probíhá pilastrový řád, v přízemí s pilastry boso-
vanými, v patře hladkými s toskánskými hlavicemi. Pod 
korunní římsou obíhá vlys s triglyfy. V plochách nad okny 
jsou vloženy obdélné výplně s diamantovým motivem. 
Střed dispozice tvoří ústřední hala, otevřená průhledem 

Most u Letohrádku se sochou sv. Jana Nepomuckého
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do patra s impo-
zantní iluzivní 
malbou některého 
z italských mistrů 
činných v Ostrově. 
Přízemí je řešeno na 
půdorysu osmi-
úhelníku, s nika-
mi v podobě grót 
(jeskyní) s kašnami, 
které doplnil v deva-
desátých letech 17. 
století architekt 
Domenico Egidio 
Rossi. Nad nimi jsou 
v patře průchozí 
balkóny s balust-
rádou. V přízemí 
byly dle původního 
rozvrhu tři pokoje 
a pracovna vévodo-
va, kuchyně s před-

síňkou a spižírnou, v patře, do kterého se vystupovalo po 
schodišti, byla velká jídelna, pokoje vévodovy a vévodkyně 
a pokoj pro dvorní dámy. Do vévodových pokojů vedl 
zvláštní vstup točitými schůdky z přízemí. Celé druhé 
patro zaujímal velký sál. Místnosti byly sklenuty neckový-
mi klenbami se štukovou výzdobou. 

V současné době je v Letohrádku umístěna pobočka 
Galerie umění Karlovy Vary.

Vstupní propyleje
Celý areál Zámeckého parku byl uzavřen zdí. Cesta 
vedoucí od Paláce princů původně u této zdi končila. 
Teprve ve vrcholně barokním období zde byla otevře-
na z tehdejšího předměstí, zvaného Staré město, brána 
slavnostních, tzv. Vstupních propylejí. Na hranolových 
pilířích s bosovanými pilastry a nikami byly umístěny 
kamenné piniové šišky.

Velký letohrádek

Vstupní propyleje
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Na vybudování zámku a zámecké zahrady se v průběhu 
věků podílela řada význačných stavitelů a umělců. 

Abraham Leuthner 
(nar. kol. r. 1640 v Bavorsku – 12. 1. 1701 v Praze)

Významný stavitel působící v Praze, pracoval jak pro 
šlechtu, tak i pro církev. V letech 1680-1700 byl pevnost-
ním stavitelem v Chebu. Podílel se na stavbě cisterciácké-
ho kláštera ve Waldsassen. V letech 1668-1672 prováděl 
stavbu Černínského paláce v Praze. V letech 1682-1690 
postavil podle vlastního návrhu radnici v Lokti. Vedle 
Velkého letohrádku a zámku v Ostrově začal realizovat 
i přestavbu zámku v Zákupech. V roce 1677 vydal spis 
o architektuře Grundliche Darstellung Der Fünff  Seylen. 

Kryštof Dientzenhofer 
(7. 7. 1655 v Guggenhofu v Bavorsku - 20. 6. 1722 
v Praze)

Patřil mezi nejvýznamnější stavitele své doby. Jako jedi-
ný ze svých sourozenců, kteří také přechodně působili 
v Čechách, se zde doživotně usadil. Do Prahy se přistě-
hoval asi roku 1685. Zprvu pracoval jako polír u stavi-
tele Abrahama Leuthnera a někdy ho i zastupoval při 
vedení staveb, například na stavbě kláštera a kostela ve 
Waldsassenu a zámku v Ostrově. Později s ním spolupra-
coval jeho syn Kilián Ignác. Mezi jeho nejvýznamnější 
stavby patří kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, kostel sv. 
Mikuláše na Malé Straně v Praze, kostel sv. Markéty 
v břevnovském klášteře, kostel sv. Kláry v Chebu, špitální 

kaple Nejsvětější Trojice v Teplé. Jako architekt a sta-
vitel se podílel na mnoha dalších barokních stavbách 
v Čechách. Působil také jako pevnostní stavitel v Chebu 
a Praze. 

Gullio Broggio 
(Roveredo ve Švýcarsku – 15. 8. 1703 v Litoměřicích)

Původem italský stavitel a architekt, jehož rodina se při-
stěhovala do švýcarského kantonu Graubünden z oblasti 
Como. Gullio ( Julius) Broggio působil na Litoměřicku, 
kde je prvně zmiňován k roku 1658. V letech 1663-1670 
se zúčastnil stavby biskupského dómu sv. Štěpána v Lito-
měřicích, v roce 1664 stavěl zámek v Mimoni. Mezi jeho 
nejvýznamnější díla patří stavba konventu premonstrátek 
v Doksanech probíhající od roku 1681 a poutní kostel 
Bolestné Matky Boží v Bohosudově z let 1701-1708. 
Pro vévodu Julia Františka Sasko-Lauenburského vedl 
kromě dostavby zámku v Ostrově i přestavbu zámku 
v Zákupech. 

Domenico Egidio Rossi 
Původně architekt a malíř, pocházel z malého italského 
městečka Fano u Boloně. Působil ve Vídni a Praze v čer-
nínských službách a podílel se i na úpravách Černínského 
paláce v Praze. V polovině devadesátých let 17. stole-
tí vstoupil do služeb markraběte Ludwiga Wilhelma 
Baden-Badenského a stal se dvorním bádenským stavite-
lem. Rozhodujícím způsobem ovlivnil vznik rezidenčního 
města Rastattu a zejména rastattského zámku. 

OSOBNOSTI
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Po smrti markraběte Ludwiga 
Wilhelma ho ovšem markraběnka 
Franziska Sibylla Augusta ze svých 
služeb propustila. K jeho nejvýznam-
nějším dílům patří vedle ostrovské 
zahrady a rastattského zámku návrhy 
rezidenčního zámku pro evangelickou 
linii rodu Báden-Durlach, jezuit-
ského chrámu a univerzitní koleje 
v Baden-Badenu, dále lovecký zámek 
Scheibenhardt u Karlsruhe a náčrty 
městského kostela v Rastattu z let 1698 
– 1702.

Johann Sockh 
(kol. r. 1658 v Rosenheimu v bavorsku 
– 23. 2. 1722 v Rastattu)

Stavitel pocházející z Bavorska, poprvé 
je doložen v letech 1687-1691 jako 
polír u stavitele Abrahama Leuthnera 
a poté u Gullia Broggia. Do Ostrova 
přišel v souvislosti se stavbou lauen-
burského zámku a byl tu činný zprvu 
pod vedením A. Leuthnera. Později 
se zde oženil a usadil. V roce 1695 
se stal bádenským dvorním stavite-
lem a v Ostrově dokončoval všech-
ny významné vrchnostenské stavby. 
Zajížděl i do Rastattu, aby zpro-
středkoval staviteli Domenicu Egidiu 
Rossimu požadavky markraběte 
Ludwiga Wilhelma na stavbu tamní 
nové rezidence.   

V různé míře se na výzdobě sakrál-
ních staveb podíleli další přední umělci 
sasko-lauenburského a bádenského 
dvora. Mezi nejznámější patří rodina 

Süssnerů, pocházející přímo z Ostro-
va. Grótař Mathes Süssner pracoval 
v zámecké zahradě již k roku 1689, 
sochař Jan Kašpar Süssner byl přijat 
do markraběcích služeb v roce 1696. 
Mezi dalšími umělci a řemeslníky 
pracoval v Ostrově i známý sochař 
Jeremiáš Süssner, jenž se zavázal ke 
zhotovení 16 soch a další sochařské 
práci. V roce 1683 odešel Jeremiáš 
Süssner k saskému kurfi řtu Janu Jiřímu 
III. do Drážďan. Dalšími významný-
mi sochaři pocházejícími z Ostrova 
byli např. Christoph Möckel a Martin 
Möckel, jenž vytvořil portál lauen-
burského zámku. Mathes Möckel byl 
mistrem truhlářským. K významným 
grótařům patřila rodina  Rohrerů.  
Nejstarším („der alter Rohrer“) byl 
Michael Ludwig Anton Rohrer, 
tesařský a studnařský mistr, pochá-
zející z Tisové u Otročína. Jeho syn 
Johann Michael Ludwig Rohrer se stal 
po D. E. Rossim v roce 1707 novým 
dvorním bádenským stavitelem. Na 
stavbách markraběcího dvora v Báden-
sku se podílel i bratr Johanna Michaela 
Ludwiga Johann Peter Ernst Rohrer. 
V Ostrově byli činí i další italští 
umělci, malíři Paolo Manni a Lazaro 
Maria Sanguinetti z Janova, štukaté-
ři Giovanni Pietro Palliardi (Palliari) 
a Domenico Salize (Saleze), kameníci 
Giovanni Battista Passarini a Fran-
cesco della Torre, patřící ke skupině 
známého italského stavitele a architek-
ta Carla Luraga. 

Při procházce parkem
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Horní brána
Dnes připomíná původní patrovou věž s průjezdem a 
padací mříží už jen barevně odlišená dlažba v místě, 
kde stávala. Půdorys věže, která střežila vstup do města, 
odhalil nedávný archeologický průzkum.

Obelisk Nejsvětější Trojice
Pískovcový obelisk na podstavci s plastikami Panny 
Marie, sv. Floriána, sv. Václava a sv. Barbory nese na 
vrcholu sousoší Nejsvětější Trojice.

Klášterní areál - Posvátný okrsek
V areálu se nachází tyto památky: Piaristická kolej s kos-
telem Zvěstování Panny Marie, Pohřební kaple sv. Anny 
Sasko-Lauenburských, Kaple sv. Floriána, Kaple panny 
Marie Einsiedelnské

Farní kostel sv. Archanděla Michaela
Původní farní kostel sv. Mikuláše ze třináctého století 
byl později zasvěcen Archandělu Michaelovi. Zachovala 
se ozdoba vstupního portálu a dnešní sakristie. 
V šestnáctém století si požár vyžádal přestavbu kostela, 
další úpravy přineslo sedmnácté století. Vnitřní prostory 
nabízejí přehlídku několika druhů klenby. K největším 
vzácnostem patří dochované renesanční náhrobky, 
z nichž obzvlášť cenný je šlikovský epitaf. Barokní 
vybavení kostela pochází z poloviny osmnáctého století. 
V dnešní podobě představuje kostel příklad sasské boho-
služebné architektury z oblasti Krušnohoří.

Mariánský morový sloup
Naprosto unikátní památkou je pískovcový morový sloup 
s plastikou Madony, podávají Ježíškovi hrozen  vína. 
V sedmnáctém století sloužil jako modlitba o pomoc a 
ochranu v době morové epidemie, jak dokládá zachovaný 
nápis na podstavci.

Stará radnice
Původně gotická stavba, což dokládají mohutná obvo-
dová zdiva s podloubími. Středověkem dýchají také 
sklepy, jejichž původ sahá až do čtrnáctého století. Po 
požáru v šestnáctém století byl dům přestavěn v duchu 
renesance. Dodatečně vznikla hranolová věž s hodinami, 
znakem města a třemi reliéfy, znázorňující Šalamounův 
soud, Spravedlnost a Zuzanu v lázni. Zhruba za tři století 
nato dostal dům po dalším požáru novogotickou podobu. 
Dnešní obřadní síň se pyšní dochovaným fragmentem 
původní renesanční malby.

Zbytky městského opevnění
Původní hradební zeď ze čtrnáctého století doplňovala 
nižší zídka a suchý příkop. Do současnosti se docho-
val úsek hradeb s opěráky pod farním kostelem sv. 
Archanděla Michaela a vedle zámeckých budov. Část 
západní zdi je zachována ve štítu kolny u Farního úřadu. 

Pohledová stěna
Původně to byla stěna šlikovského zámku. Ze strany 
města stály konírny, jejichž existenci dodnes připomínají 
otvory pro klenby a stopy příček. Za pozornost stojí 
unikátní motiv vodních fontán na hlavicích sloupů, 
připomínající někdejší vodní díla v zahradě. Koncem 
devadesátých let byla pohledová zeď opravena a staticky 
zajištěna.

Letohrádek
Na místě původního dřevěného letohrádku vznikla 
v sedmnáctém století nynější budova s četnými zdobnými 
prvky. Ústřední hala s průhledem do patra nese unikátní 
malbu s alegorickými postavami. V přízemí jsou zajímavé 
kašny, v patře balkónky se sloupkovým zábradlím. Vnitřní 
prostory jsou bohatě zdobeny štukováním. Letohrádek 
nyní slouží jako Galerie umění.

Zámek
Dnes tvoří zámek několik budov, jejichž původem bylo 
staré sídlo, o kterém mnoho nevíme. V průběhu doby je 
postupně přestavěli  v renesančním slohu čeští Šlikové 
a po nich vévodové Sasko-Lauenburští. Pracovali 
zde věhlasní stavitelé jako Leuthner, Broggi nebo 
Dientzenhofer, ovšem vstupní portál vytvořil ostrovský 
sochař Martin Möckel. V uplynulých dvou stoletích zde 
sídlili velkovévodové Toskánští, kteří se podepsali na 
hlavním vstupu znakem císařského orla. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kapličku pod zahradním průčelím zámku zdobí sloupová 
předsíň. Vznik kaple dokládá zřetelný letopočet na štítu.

Dolní brána
Při barokních úpravách byla do zámeckého komplexu 
začleněna i patrová hranolová věž s průjezdem, původní 
Dolní brána, která spojovala zámek se středověkým 
opevněním Ostrova.

Vstupní propyleje
Slavnostní vstupní brána z někdejšího Starého města do 
zámeckého parku  byla otevřena v době baroka. Na pilí-
řích byly původně umístěny kamenné piniové šišky.

Zámecký park
Zámecký park prošel v historii několika etapami vývoje 
od italské zahrady s bohatou sochařskou výzdobou a čet-
nými vodotrysky až po reprezentativní barokní zahradu 
podle francouzské školy. Od konce osmnáctého století se 
již postupně měnila v přírodní park, který prodělává ještě 
nyní rozsáhlé úpravy. Významnou památkou je opravená 
kaple svatého Jana Nepomuckého a Letohrádek, který 
slouží jako galerie umění.

Palác princů
Budova byla postavena v původním hospodářském dvor-
ci Bílý dvůr ve stylu, přizpůsobeném vzhledu Pohledové 
zdi. Původní klenby  v přízemí pocházejí z konce 
sedmnáctého století. Fontána na nádvoří Paláce princů 
- kamenná mísa fontány byla osazena do nově vytvořené 
kašny a je dochovanou památkou, pocházející z výzdoby 
původní zámecké zahrady.

Kostel sv. Jakuba
Románský hřbitovní kostel pochází ze třináctého století, 
původně sloužil jako kostel farní. Obvodové zdivo je 
vyzděné lomovým kamenem. Prostranství u oltáře má 
již gotickou klenbu a byly zde objeveny také gotické, 
renesanční a barokní malby. V areálu hřbitova jsou 
umístěny i dva smírčí kříže, nalezené v místech zaniklých 
cest poblíž Ostrova.

Informační panely, které vás obrazem a textem provedou 
nejzajímavějšími částmi zámecké zahrady.

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA OSTROV
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Vzdálenost od Ostrova

Boží Dar 16 km

Horní Blatná 19 km

Jáchymov 9 km

Karlovy Vary 14 km

Pernink 16 km

Městský úřad Ostrov
Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov
tel.: +420 353 801 111, fax + 420 353 801 299
e-mail: podatelna@ostrov.cz, www.ostrov.cz

Dům kultury Ostrov
Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov
tel.: 351 001 001 
e-mail: ic@dk-ostrov.cz, www.dk-ostrov.cz

Stará radnice Ostrov
Staré náměstí 46, 363 01 Ostrov
tel.: 351 001 002
e-mail: srostrov@seznam.cz, www.dk-ostrov.cz 

Klášterní areál - Posvátný okrsek, 
Klášterní 141/D, 363 01 Ostrov
tel.: 351 001 003
e-mail: klaster@dk-ostrov.cz, www.dk-ostrov.cz

www.ostrovsko.cz


