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SITUACE

KONCEPT ZAHRADY
 
 Řešená zahrada je rozdělena na dvě hlavní části - zahrada v okolí fary a zahrada v okolí 

kostela svatého Petra. 

 Zahrada v okolí fary je dnes v horní části štěrkovou plochou, sloužící jako parkoviště, a v 

dolní části poměrně svažitou travnatou plochou s několika dřevinami a kovovým přístřeškem. 

Návrh na toto členění navazuje a dělí tak zahradu do dvou zón. První zóna se nachází kolem 

vstupu na faru a kromě parkovací plochy pro auta či kola zahrnuje i nově navržený zahradní 

domek a trvalkové výsadby v okolí samotného vstupu do objektu. Od zbylé části zahrady je 

plocha parkoviště cloněna keřovými výsadbami.

 Druhou zónou je hlavní pobytová část zahrady, která nabízí nejrůznější možnosti využití. 

Zóna je členěna kamennými sedacími zídkami, které umožňují vyrovnání terénu a tím i lepší 

využitelnost prostoru. Nachází se zde především multifunkční travnatá plocha umožňující 

jak vytvoření příležitostného hlediště pro pořádání kulturních akcí, tak i rozmístění mobilního 

nábytku pro oslavy či prostor pro hry dětí. Plocha je ukončena kamennou plochou s altánem 

a dřevěným pobytovým schodištěm propojujícím prostor za farou se zahradou. V nižší části 

zahrady jsou pak navrženy vyvýšené záhony na pěstování zeleniny a multifunkční mlatová 

plocha využitelná pro mobilní ohniště či například petanque. Zahradu dále doplňují lavice, pítko 

pro ptáky, hamaka či v keřích skrytý kompostér. 

 Zahrada v okolí kostela je obehnána historickou kamennou zdí a nabízí krásný výhled 

na zámek. V současné době je to travnatá plocha s několika dřevinami. Po realizaci sadových 

úprav by měla být částečně otevřena veřejnosti. Návrh ji dělí na tři zóny, které na sebe plynule 

navazují. První z nich je prostorem kolem vstupu do kostela - a to jak od samotné hlavní brány, 

tak i ze zahrady fary. Jsou zde navrženy kamenné zpevněné plochy s výsadbami, kamennou 

sochou i menší lavičkové posezení. Další zónou jsou zelené pokoje - meditační místa uzavřená 

zelení s vyvýšenými záhony čí pouze s kruhovou lavicí. Poslední částí je zóna za kostelem, 

kde je podpořen výhled na zámek umístěným jednoduchého sezení do mlatové plochy. Na 

toto sezení dále navazuje travnatá plocha se stromy a trvalkové záhony v blízkosti historické 

kamenné stěny i kostela. Součástí sezení je i kamenné pítko. 

ZÓNA I - VSTUP NA FARU
VÝHLED NA KOSTEL

ZAHRADNÍ DOMEK

PARKOVACÍ PLOCHA

KEŘOVÁ CLONA ZAHRADY

BOX NA POPELNICE

LAVICE POD STROMEM

ZÓNA II - HLAVNÍ POBYTOVÁ ČÁST
POSEZENÍ V ALTÁNU

POBYTOVÁ TRAVNATÁ PLOCHA

VYVÝŠENÉ ZÁHONY NA ZELENINU

MLATOVÁ PLOCHA S OHNIŠTĚM

HAMAKA POD STROMY

POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

HERNÍ PROSTOR PRO DĚTI

POSEZENÍ U SBOROVNY

ZÓNA III - VSTUP DO KOSTELA
KAMENNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

TRVALKOVÉ VÝSADBY S KEŘI

LAVIČKOVÉ POSEZENÍ

KAMENNÁ SOCHA

POPÍNAVÉ DŘEVINY

ZÓNA IV - ZELENÉ POKOJE
ZELENÉ POKOJE S KEŘOVOU CLONOU

KLID A ODPOČINEK

VYVÝŠENÉ ZÁHONY S ROSTLINAMI

STUDNA S BAREVNOU PUMPOU

MLATOVÉ PLOCHY S KAMENNÝMI NÁŠLAPY

KRUHOVÁ LAVICE U STROMU

ZÓNA V - ZA KOSTELEM
VÝHLEDY NA ZÁMEK

POSEZENÍ Z KAMENE A DŘEVA

KAMENNÉ PÍTKO

LAVICE U KOSTELA

TRAVNATÁ PLOCHA SE STROMY

TRVALKOVÉ ZÁHONY

2M 5M 10M0M

LAVICE

KAMENNÁ STĚNA

KEŘOVÁ CLONA

STUDNA S PUMPOU

MLATOVÁ PLOCHA

STROM S KRUHOVOU LAVICÍ

OBJEKT KOSTELA

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

PÍTKO

STROM S KRUHOVOU LAVICÍ

LAVICE

DŘEVNÍK S ODKLÁDACÍ PLOCHOU

VYVÝŠENÉ ZELENINOVÉ ZÁHONY 

DŘEVĚNÉ A KAMENNÉ 
SEDACÍ KRYCHLE

MLATOVÁ PLOCHA

LAVICE

TRAVNATÁ PLOCHA

TRVALKOVÝ ZÁHON

SEDACÍ KAMENNÉ ZÍDKY

OHNIŠTĚ

SEDACÍ ŠPALKY
OVOCNÉ KEŘE

LAVICE

NAVRHOVANÝ VÍCEKMEN

KAMENNÉ NÁŠLAPY

HAMAKA

STÁVAJÍCÍ STROM

KOMPOSTÉR

PÍTKO

DŘEVĚNÁ LAVICE

SEDACÍ KAMENNÁ ZÍDKA

POPÍNAVKY

KAMENNÉ NÁŠLAPY

HLAVNÍ VSTUP DO KOSTELA

NAVRHOVANÝ LISTNATÝ STROM

ŽULOVÉ ODSEKY

LAVICE

CIHLOVÝ ZAHRADNÍ DOMEK 
SE ZELENOU STŘECHOU

UZAMYKATELNÁ KOVOVÁ BRANKA

STOJAN NA KOLA

POPÍNAVKY

KAMENNÁ SOCHA

KEŘOVÁ CLONA

ŠTĚRKOVÁ PLOCHA SE 
ŠTĚTOVÝM LEMEM

SLACKLINE

DVOJHOUPAČKA

BOX NA POPELNICE

LAVICE

MLATOVÁ CESTA

NAVRHOVANÝ LISTNATÝ STROM

KAMENNÉ SCHODIŠTĚ

ALTÁN SE ZELENOU STŘECHOU

KAMENNÁ DLAŽBA

SEDACÍ KAMENNÁ ZÍDKA

OBJEKT FARY

TRAVNATÁ PLOCHA

DŘEVĚNÉ POBYTOVÉ SCHODY

MALÉ POSEZENÍ
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SOUSEDNÍ ZAHRADA

STÁVAJÍCÍ STROMY

VSTUP NA POZEMEK

PROBLEMATICKÉ PRVKY

HODNOTNÉ PRVKY

PROPOJENÍ ZAHRAD

VÝHLED NA ZÁMEK

POHLED Z BYTOVÉHO DOMU 
DO ZAHRADY FARY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍSYNAGOGA
DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST 15 MIN

LESOPARK
7 MIN

KOSTEL OBRÁCENÍ SV. PAVLA
8 MIN

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
11 MIN

ZÁMEK
7 MIN

ZÁMECKÁ ZAHRADA
9 MIN

KOSTEL SV. PETRA A FARA ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

LABE
4 MIN

ZUŠ
8 MIN

ANALÝZA

ŠIRŠÍ VZTAHYZÓNACE

100M

ZÓNA I - VSTUP 
NA FARU

ZÓNA III
VSTUP DO KOSTELA

ZÓNA IV
MEDITAČNÍ ZAHRADA

ZÓNA II - HLAVNÍ 
POBYTOVÁ ČÁST

ZÓNA V 
ZA KOSTELEM



1. ZÓNA I - VSTUP NA FARU

ZÓNACE

      

          BRANDÝS NAD LABEM BRANDÝS NAD LABEM 

5

VÍCEKMEN

LEM ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY

ZAHRADNÍ DOMEK

ŠTĚRKOVÁ PARKOVACÍ PLOCHA

STOJAN NA KOLA

MLAT

KEŘOVÁ KULISA

CESTA KOLEM DOMU

LAVICE



2. ZÓNA II - HLAVNÍ POBYTOVÁ ČÁST

ZÓNACE
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ALTÁN

POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ

KAMENNÉ SEDACÍ ZÍDKY

KAMENNÁ 
DLAŽBA

TRAVNATÁ PLOCHA



2. ZÓNA II - HLAVNÍ POBYTOVÁ ČÁST

ZÓNACE
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HERNÍ PROSTOR

MOBILNÍ POSEZENÍ

PÍTKO PRO PTÁKY

MULTIFUNKČNÍ TRAVNATÁ PLOCHA

MULTIFUNKČNÍ MLATOVÁ PLOCHA

SLACKLINE

HLEDIŠTĚ

OHNIŠTĚ



3. ZÓNA III - VSTUP DO KOSTELA

ZÓNACE
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CHARAKTER VÝSADEB

ŽULOVÉ ODSEKY

POPÍNAVKY
KAMENNÁ STĚNA

TRVALKY

SOCHA

LAVICE



4. ZÓNA IV - ZELENÉ POKOJE

ZÓNACE
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NÁŠLAPY

OBKLOPENÍ ZELENÍ

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

POPÍNAVKY

BAREVNÝ AKCENT



5. ZÓNA V - ZA KOSTELEM

ZÓNACE
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KRUHOVÁ LAVICE

LISTNATÉ STROMY

TRVALKOVÉ VÝSADBY

VÝHLED NA ZÁMEK

JEDNODUCHÉ POSEZENÍ



6. NADHLEDOVÉ PERSPEKTIVY
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NADHLEDOVÉ PERSPEKTIVY
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NADHLEDOVÉ PERSPEKTIVY
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7. OSVĚTLENÍ
SLOUPKOVÉ SVÍTIDLOOSVĚTLENÍ ALTÁNU - ŽÁROVKOVÝ ŘETĚZ

REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ SVÍTIDLO

ZEMNÍ SVÍTIDLO - ŽELVAZÁPUSTNÉ SVÍTIDLO

ZÁPUSTNÉ ZEMNÍ SVÍTIDLO

OSVĚTLENÍ ZAHRADNÍHO 
DOMKU
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8. CHARAKTER VÝSADEB

DŘEVINY

V zahradách je pracováno se stromy 
jako se solitérami i nepravidelnými 
menšími skupinami, v růstových 
tvarech vícekmenů i dřevin s 
průběžným kmenem. V sortimentu 
budou kombinovány okrasné druhy 
s ovocnými stromy i keři. Dřeviny 
budou kromě prostorotvorné funkce 
plnit i funkci přirozené vizuální 
clony, a to jak mezi jednotlivými 
částmi zahrady, tak i pro pohledy z 
venčí. Tuto funkci bude podporovat 
i využití popínavých dřevin.   

ILUSTRAČNÍ OBRÁZKYILUSTRAČNÍ OBRÁZKY TRVALKOVO-TRAVINOVÉ
ZÁHONY  
Výsadby v okolí kostela budou 
voleny v klidnějším, meditačním 
duchu. Barevné ladění kvetoucích 
výsadeb bude tón v tónu, tedy bez 
kontrastních barev v odstínech 
modré, fialové až růžové a bílé. V 
okolí pobytových ploch zahrady 
u fary pak budou výsadby  o něco 
nápadnější, fialovomodré tóny zde 
budou navíc doplněny o odstíny 
žluté. 

Výběr sortimentu obou zahrad bude 
zaměřen na maximální atraktivnost 
v průběhu roku, jarní efekt bude 
podpořen kvetoucími cibulovinami.
Bude zde pracováno s léčivými 
a aromatickými rostlinami a 
rostlinami atraktivními pro hmyz. 
V okolí kostela budou využity i 
biblické rostliny, které přezimují v 
našich klimatických podmínkách.
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ZADÁNÍ
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Obecné

• Areál se nachází v historické části města v okolí kostela a fary.

• Kostel je gotickou stavbou s románskými základy přestavěný v barokním slohu.

• Cílem je dlouhodobá vize využití místa a zároveň i dobrá reklama (přilákání návštěvníků).

• Preferujete přírodní prvky, návaznost na přírodu.

• Následné schůzky nad projektem budou probíhat s pracovní skupinou 3 osob.

• Nutná spolupráce s městskými památkáři – vedoucí památkové péče paní Paceltová.

• Oddělení zahrad uzamykatelnou brankou.

• Kostel – původně luterský, po 1620 katolický, dnes evangelický.

• Spolek považuje za velmi důležitou svobodu a demokracii, účastní se demonstrací Milionu chvilek.

• Údržbu zeleně si budete zajišťovat v obou částech sami.

• Chodí sem hodně lidí s dětmi všech věkových kategorií – od malých po maturanty.

• Účast na bohoslužbách – cca 20 až 30 dospělých plus děti.

• Faru využívají i Adventisté.

• Koncept zpracujeme opatrně (vzhledem k financím), ale zase jako kompletní návrh – některá část projektu se  

 nemusí nyní realizovat, zůstane vám do šuplíku a můžete realizovat někdy v budoucnu.

• Na pozemcích není studna.

• Nutné využití kvalitních materiálů s dobře zpracovaným detailem, podtrhnou autenticitu místa.

• Na faře je byt faráře.

• Poměrně velká část financí bude vynaložena na systém akumulace dešťové vody, sanace zídky, zpevněné  

 plochy a podobně. 

• Celkové rozpočtové náklady na projekt a následnou realizaci jsou stanoveny na maximálně 1.500.000,- Kč  

 včetně DPH.

Okolí kostela

• Dříve na celé ploše hřbitov.

• Přes den byste chtěli otevřít pro veřejnost – participace města (finance + částečně údržba, např. koše).

• Meditační místo, biblická zahrada – využití rostlin z Bible včetně popisků ideálně i v Brejlově písmě.

• Bezbariérový vstup do areálu a popisky velkým písmem.

• Možná altán nebo pergola pro schování před deštěm či venkovní výuku nedělní školy (případně nutné řešit s  

 památkáři), chodníčky bosou nohou.

• Umístit návštěvní řád.

•  Prostor za kostelem – nejlepší místo, krásný výhled, genius loci.

• V prostoru pozůstatky dětského hřiště – herní prvky, plechový domeček.

• Nevzhledné detaily – ukončení nopové fólie, široké okapové chodníčky z kačírku, viditelná elektrorozvodná  

 skříň, pozinkované vpusti apod.

Okolí fary

• Otevírání veřejnosti jen na pořádané akce – např. koncerty, jarmarky, výtvarné kurzy apod. Dále zvažujeme okolí  

 fary využívat i k soukromým rodinným oslavám (narozeniny, pohřby, křtiny) a k pořádání svateb.

• Zpevněná plocha pro parkování a se stojanem na kola.

• Parking pro seniory chodící na bohoslužby – prosíme, zvažte nutný počet parkovacích míst.

• Přístřešek pro konání akcí – vlastní (max. 25 m2, aby nebylo nutné řešit se stavebním úřadem) nebo možnost  

 vypůjčení mobilního přístřešku od města. (Akce dnes probíhají na nádvoří zámku, v letním kině, v panské zahradě.)

• Hlediště pro 100 až 150 lidí, skládací lavice nebo židle – nutné uskladnění na pozemku, nemáte možnost   

 externího skladování.

• Využití pro děti – ideálně v celé zahradě, ne jen koutek, líbí se vám například vrbové úkryty.

• V zahradě byste rádi pořádali pravidelné aktivity – dnes je zahrada nehostinná.

• V objektu fary máte sborovnu – využíváte i pro posezení po bohoslužbě, chybí vám propojení do zahrady.

• Sezení hned u sborovny mezi zdmi není nejvhodnější, lepší v rámci zahrady – pro cca 10 osob.

• Kůlna – minimální varianta na základní nářadí, větší varianta i pro uskladnění lavic apod. (např. 15 m2, max. 25 m2)

• Stávající stromy, keře – měl by zůstat zachován strom na spolupráci s americkým sborem, liliovník a růže, které  

 vysadil minulý pan farář (není nutné zachovat všechny).

• Navrhovaný sortiment – ovocné (chrupka), možná stromy, na které by mohly lézt děti, bylinky, vyvýšený záhon  

 na zeleninu. Mluvili jsme také o bobulovinách (nejlépe bez trnů), které děti mohou sklízet, aniž by šplhali na  

 strom – maliny, ostružiny aj.

• Chcete do zahrady přilákat ptáky, včely, motýli a hmyz.

• Pokud by to bylo realizovatelné,  prvek s vodou- pítko pro ptáky, fontánka....

• Chybí systém hospodaření s dešťovou vodou – dnes svody na povrch zahrady, chtěli byste vodu jímat do  

 podzemní nádrže a využívat pro zálivku.

• Popelnice – box na 2 (3) popelnice.

• Osvětlení pro pohyb v zahradě – solární nedoporučujeme, lépe přivést kabel.

• V zahradě byste rádi měli místo na piknik, ohniště – vzhledem k velikosti pozemku je vhodná úvaha nad   

 spojením více aktivit do jedné plochy (využití mobilního ohniště, po přesunu může plocha sloužit jinému účelu).

• Různé architektury domů – budeme chtít propojit právě zelení.

• Kromě velkého sezení byste rádi měli i menší a soukromější posezení (může být v rámci obou zahrad) – lavice,  

 špalky apod. Vše, na čem se bude sedět, by mělo být stabilní, ať nedojde k nějakému úrazu.

• Přístřešek pod farou – ocelová konstrukce, monumentální.

• Historická štětová dlažba u vjezdu – dohoda s památkáři o zachování v podobě rozebrání, ponechání   

 nerozpadených kamenů a jejich využití zpět v realizaci. Provést dobrou štětovou dlažbu je problém, nutné najít  

 odborníka - namísto historické dlažby se mohou alternativně použít staré cihly.

• Široké kačírkové okapové chodníčky – nevzhledné, ponechání nezbytné šířky, ukončení pásovinou.

• Chtěli byste využívat půdu fary – přístup po schodišti exteriérem ale není realizovatelný vzhledem k nutnosti  

 dodržet vzdálenost 2m od hranice pozemku se sousedem. Tento úzký prostor je nutné mít hezký pro výhledy z  

 interiéru fary.   


