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 krátké shrnutí „příběhu zahrady“  

 

 Domov „Na Zámku“ Nezamyslice se 

nachází v areálu bývalého zámečku z 

roku 1764 s velkou zahradou. Dříve 

zahrada byla vedena jako ovocný sad. 

Po několika úpravách se zahrada stala 

prostorem, sloužící k pracovním terapiím, k 

relaxaci i odpočinku uživatelům 

s mentálním postižením. 

 



umístění, orientace pozemku 

 Zahrada je o rozloze 32 841 m2. 

 



využívání zahrady – současný stav 

 Zahrada je využívána pro uživatele s mentálním postižením 
jak k pracovním terapiím, tak pro relaxaci a sport. Zahrada 
je rozdělena na dvě poloviny, jedna část je užitková druhá 
sportovně relaxační.   

 V užitkové části uživatelé pěstují zeleninu jako například 
mrkev, hrách, cibuli, okurky, cukety, melouny, brambory, 
rajčata, papriky, celer, ale také proso a slunečnice pro 
papoušky. 

 Sportovní část je vybavena bazénem, venkovním člověče 
nezlob se, ruské kuželky, hřiště na boccu. 

 A k relaxační části patří jezírko, které si uživatelé vybudovali 
a rádi u něj tráví volný čas. Sledují pohyb hmyzu, který 
přilétá k jezírku. Také se v zahradě nachází dva altány. 
Jeden je větší pro větší skupinu uživatelů imobilních, která 
zde tráví čas vzděláváním. Druhý je menší k odpočinku 



použité prvky přírodní zahrady 
 

 Snos kamenů 

 

 Jezírko 

 

 kompost na rostlinné zbytky (především 

trávu) 

 



jaké kroky již proběhly 
 Po inspirací kurzem v naší zahradě se už 

vybudovalo zákoutí z vrbového proutí.  

 



 

 

 

 
plány úprav ovlivněné kurzem pro 

blízkou i vzdálenější budoucnost 

  Na zahradě se budou nacházet nové klidové 
zóny a úseky, ve kterých se budou moci konat 
různé aktivity.  

 Chystá vytvoření bylinkové spirály 

 Hmyzího hotelu.  

 Kolem areálu naší zahrady plánujeme vybudovat 
naučnou stezku, s různými zákoutími k možnosti 
pozorování hmyzu, ptáků, či jiných živočichů 
žijících v přírodě. 

 vytvoříme divoký kout 

 zakomponujme nádrž na dešťovou vodu 

 nasadíme jedlé keře či stromy 

 Zhotovíme vyvýšené záhony 

 

 






