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Vrchotovy Janovice - Pod zámkem

Tato lokalita v obsahuje tři samostatné travnaté plochy - v ortofotomapě I., II. a III., každá z nich má trochu jiný charakter a využití. Svažitá plocha I. na pozemku 1336/1 navazuje na
prostor tzv. Předzámčí a také je v ní pěšina, která Předzámčí spojuje s parkovištěm na pozemku 2401. Jsou zde dvě vzrostlé borovice a podél silnice řada nově vysazených javorů.
Travnatá plocha II. na pozemku 1481/3 - nad parkovištěm -  je osazená dvěma řadami mladých lipek. A nakonec jsou tu travnaté pozemky 1483/1 a 1483/2 (plocha III.), které
příležitostně slouží jako stanoviště cirkusu.

Celkové zhodnocení:

Celá lokalita vyznívá poněkud rozpačitě, prázdně. Každá ze tří výše popsaných travnatých ploch směřuje vzhledem k svojí poloze k jinému způsobu využití. První z nich (parc. Č. 1336/1)
se zdá nejvhodnější navázat na provoz mezi Předzámčím a parkovištěm. Pěšinu je možné „legalizovat“ a vytvořit zde možnost sezení pro návštěvníky zámku. Druhá (parc. Č. 1481/3)
bude fungovat úplně jinak, turisté a návštěvníci zámku sem chodit nebudou. Tato plocha se nabízí jako místo rekreace pro obyvatele bytovek na kopci (č.p. 147, 148 a 183). Může zde
být dětské hřiště, lavičky. Je odsud výhled do krajiny, na kostel sv. Martina. Třetí plocha (parc. Č. 1483/1) bychom navrhovali ponechat jako volnou, víceúčelovou, jako prostorovou
rezervu. Ke zvážení je možnost otevřít koryto zatrubněného potoka, který leží pod plochou č.I. Mohl by obohatit lokalitu jako další přírodní prvek.
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