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1.

Identifikační údaje

Název:
Místo:

Studie revitalizace zámeckého parku Červené Pečky
k.ú. Červené Pečky, okres Kolín
parc.č.: 107/8, 111/1, 111/3, 111/4, 1062/7, 1062/13

Objednatel:

Městys Červené Pečky
Dr. Dvořáka čp. 38, 281 21 Červené Pečky
zastoupený starostou městyse p. Lubomírem Jirků
ve věcech technických p. Jaroslavem Kopeckým

Zhotovitel:

Ing. Milena Morávková
projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie
Nevanova 1069/37, 163 00 Praha – Řepy
tel.: 235 31 13 46, milmoravkova@volny.cz
autorizovaný projektant ÚSES ČKA
Číslo autorizace 02 305
IČ: 15924378

2. Stručná charakteristika území
Předmětem je zpracování studie revitalizace zámeckého parku na pozemcích městyse
Červené Pečky parc.č. 107/8 o výměře 4080 m2, 111/3 o výměře 6068 m2, 111/4 o výměře 513
m2, 111/1 o výměře 15471 m2 vše ostatní plocha zeleň; 1062/7 o výměře 232 m2 a 1062/13 o
výměře 58 m2 oba ostatní plocha silnice. Celková rozloha činí: 2,6422 ha.
Jedná se o severní část zámeckého parku, která je od jižní části parku a zámku oddělena
plechovým ohrazením (pozůstatek z doby, kdy část ploch vlastnil stát, resp. byl v užívání
armády). Park by založen koncem 17. stol. za Leopolda Hrubého, rytíře ze Schwanenheimu, ve
francouzském pravidelném slohu. Později upraven v anglickém slohu, přičemž pravidelná část
zůstala pouze bezprostředně okolo zámku. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a
20. století. V přírodní krajinářské části bylo 6 prostorných skleníků s proslulými sbírkami rostlin
a rybníček. V parku samém bylo vysázeno velké množství nejrůznějších stromů, lip, buků, jilmů,
jedlých kaštanů a vzácných stromů jehličnatých. Menší zatravněné plochy byly lemovány
kulisami starších dřevin nebo přerušované skupinami stromů a solitérami.
Původními majiteli uvedených nemovitostí byl rod Hrubých z Jelení a posledním
vlastníkem pan Jaromír Hrubý. Po roce 1948 se rodina musela vystěhovat a zámek se stal
součástí vojenského skladiště. Po dlouholetých jednáních s nástupnými majiteli restituovaných
nemovitostí a na základě dalších pozemkových směn získal v roce 2014 městys Červené Pečky
severní část zámeckého parku do svého vlastnictví. Zámek včetně navazující jižní části parku
vlastní společnost Benet Praha s.r.o..
Městys získal do vlastnictví i část parku za stávajícím plechovým oplocením. Zeleň za
plechovým oplocením nikdo dlouhodobě neošetřoval ani neomezoval, a tak z původně
upraveného parku vznikla obtížně prostupná houština náletových dřevin. V současné době
dochází k postupnému prostvětlování a uvolňování porostu. Záměrem je rovněž tyto plochy
zpřístupnit veřejnosti a po dohodě s majitelem zámku zajistit, aby nové oplocení mezi obecními
pozemky bylo průhledné, aby ze zámku bylo vidět do celého parku a naopak.
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V severozápadní části parku jsou skautské klubovny Junáka Červené Pečky. Součástí
skautského areálu je hřiště pro plážový volejbal a travnatá víceúčelová sportovní plocha.
Skautský areál je částečně oplocen dřevěným plaňkovým plůtkem. U velké zděné klubovny je
vyčleněna parcela č. 111/1 ve vlastnictví společnosti Benet Praha s.r.o, jedná se o vodní zdroj, ze
kterého je napříč parkem veden vodovod. Dalším omezením je zachování pojízdné cesty pro
nákladní vozidla ke skladu zeleniny v budově bývalého pivovaru a zachován rovněž musí zůstat
příjezd ke klubovnám skautské základny.
Zámecký park včetně ohradní zdi je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek ČR pod číslem 32286/2–707 (pod tímto číslem je zapsán celý areál zámku –
zámek, pivovar, domek a budova pro služebnictvo, park včetně ohradní zdi s bránou ...).
Podkladem pro zpracování Studie je "Projekt péče o stromy ve městě Červené Pečky",
který byl zpracován na objednávku městyse Červené Pečky v rámci inventarizace ploch veřejně
přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci únor 2015. Inventarizaci dřevin v zámeckém
parku provedla společnost Safe Trees s.r.o., Rosice u Brna. Ze závěru inventarizačního
průzkumu vyplynulo, že se v parkové ploše vyskytují mladé i dospělé stromy ( i unikáty stáří až
150 let). V prostoru zámeckého parku se nachází např. "buk z Červených Peček" vyhlášený v
roce 2011 stromem roku.
Předložená studie řeší:
- návrh revitalizace zeleně (jako výchozí byla použita inventarizace stromů v parku)
- návrh na vybudování chodníků a obnova přístupových cest a chodníku vně parku na
severní straně
- obnovu jezírka v JV části parku
- akceptování vedení podzemních sítí včetně přítoku a odtoku z jezírka
- odvodnění cest a ploch v SZ části parku
- osvětlení přístupových cest, chodníků, jezírka
- návrh na doplnění mobiliáře
- návrh na členění (optické oddělení) prostor pro veřejnost a Junák
- návrh na opravu, eventuelně ošetření ohradních zdí a doplnění oplocení v jižní a
jihovýchodní části parku
3.

Koncepce řešení

3.1 Návrh revitalizace zeleně
Návrh plně respektuje závěry inventarizačního průzkumu dřevin v parku zpracovaného v
rámci dokumentace "Projekt péče o stromy ve městě Červené Pečky" (Safe Trees s.r.o., Rosice
u Brna, 02/2015).
Celkem bylo zhodnoceno 232 jednotlivých dřevin, 7 stromových a keřových skupin. Ze
závěru inventarizačního průzkumu vyplynulo, že se v parkové ploše vyskytují mladé i dospělé
stromy ( i unikáty stáří až 150 let).
Z listnatých dřevin se v řešené ploše vyskytují:
bříza bělokorá, buk lesní ´Atropunicea´, dřezovec trojtrnný, dub bílý, dub letní, dub velkokvětý,
dub zimní, habr obecný, hloh obecný, jabloň, jasan ztepilý, javor horský, javor mléč, jerlín
japonský, jeřáb ptačí, jilm habrolistý, jírovec maďal ´Pendula´, jírovec maďal, kaštanovník jedlý,
liliovník tulipánokvětý, lípa malolistá, lípa stříbrná, líska obecná, ořechovec vejčitý, platan
javorolistý, slivoň domácí, střemcha obecná, topol bílý, trnovník bílý, třešeň ptačí, vrba jíva.
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Z jehličnatých dřevin se v řešené ploše vyskytují:
borovice černá, cypřišek Lawsonův, cypřišek nootecký, douglaska tisolistá, jedle kavkazská,
jedlovec kanadský, jinan dvoulaločný, metasekvoje tisovcovitá, nahovětvec kanadský, smrk
pichlavý ´Glauca´, smrk ztepilý, tis červený, túje obrovská ´Zebrina´.
V korunách se často objevují suché větve, které bude vhodné, zvláště nad cestičkami,
odstranit, případně redukovat infikované části. Některé jedince bude nutno odstranit celé,
ojediněle instalovat bezpečnostní vazby. Ke kácení je navrženo celkem 36 ks jednotlivých
dřevin (dle naléhavosti v první až třetí etapě prací). Důvodem kácení jsou zejména defekty
větvení, infekce báze kmene, či rozvolnění skupiny. U šesti stromů je navržena instalace či
revize bezpečnostní vazby nebo s doporučením tahových zkoušek. U ostatních dřevin jsou
navrženy prořezávky (řez bezpečnostní, zdravotní, výchovný, lokální redukce apod.).
Dále je pak nutno redukovat náletové porosty a dřeviny ve skupinách - celkem je
navrženo kompletní vykácení třech stromových skupin, zejména zapojené skupiny javorů, jasanů
a trnovníků bílých, u ostatních skupin jsou navrženy probírky/ prořezávky s pozitivním výběrem
či výchovný řez ve stromech ve skupině.
Studie neřeší kácení jednotlivých dřevin, ani další navrhovaná opatření /ošetření na
dřevinách. Je předpoklad, že tyto práce budou provedeny na základě výše uvedené dokumentace
– návrhu péče o dřeviny dle inventarizace.
Vzhledem k charakteru i aktuálnímu stavu parku není doporučeno provádět příliš
rozsáhlé dosadby. Cílem dosadeb by mělo být částečné doplnění dřevin po odstraněných
jedincích – rozšíření sortimentu o zajímavé, habituálně a prostorově vhodné solitery. Celkem je
navrženo 12 listnatých stromů. Doporučeny jsou dřeviny vhodné do zámeckého parku jako
např. jírovec pleťový (Aesculus carnea), buk lesní (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), třešeň ptačí
(Prunus avium), jilm horský (Ulmus glabra), jerlín japonský (Sophora japonica), kultivary dubu
zimního (Quercus petraea, např. ´Mespilifolia´) a javoru horského (Acer pseudoplatanus, např.
´Drumondii´, ´Atropurpureum´).
U keřů se nejedná o zahušťování plochy, ale navržena je dosadba volně rostoucího živého
plotu k odclonění veřejné části parku od areálu Junáka. Zde podél dřevěného plaňkového plůtku
bude založen volně rostoucí živý plot. Navrhují se nenáročné keře středně vysoké až vysoké
jako klokoč zpeřený (Staphylea pinnata´), zimolez tatarský (Lonicera tatarika), pustoryl
věncový (Philadelphus coronarius), tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), svída krvavá
(Cornus sanguinea).
Trávníky jsou po kosterní zeleni nejdůležitější součástí parku, přirozeně propojují
jednotlivé plochy. Stav současných travnatých ploch je na první pohled uspokojivý, je zřetelná
pravidelná péče sečí, přesto je doporučena regenerace provzdušněním a dosetím parkovou směsí.
Nerovnosti vzniklé při kácení dřevin v trávníkových plochách budou po ukončení asanací
vyrovnány trávníkovým substrátem nebo ornicí a bude zde znovu obnoven trávník.
V jižní části a po obvodu je zámecký park tvořen převážně velkokorunnou zelení a
stromovými skupinami listnatých i jehličnatých dřevin. Jako podrost dnes na této části místo
trávníku funguje břečťan popínavý (Hedera helix), který je navržený ponechat! případně doplnit
o další pudopokryvné dřeviny či byliny ( např. brčál menší, škornice, talovín apod.).
V prostoru za plechovou ohradou (ta bude časem odstraněna) bude vymodelován terén do
požadovaných profilů, plocha bude nově ohumusována a zatravněna. Výsev bude proveden
parkovou směsí. Ve stinné části pod stromy možno doplnit podrostními bylinami či realizovat
náhradu trávníku výsadbou stálezelených půdokryvných stínomilných rostlin.
Zachovány zůstanou torza odumřelých stromů a pařezů s ukázkami dřevokazných hub.
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3.2 Cestní síť
Zámecký park v současnosti funguje jako veřejně přístupná plocha. V souvislosti s
dalšími negativními aspekty, jako je nefungující procházková síť, venčení psů apod. Nutno
zvážit časově omezenou přístupnost zahrady (noční uzavření parku). Přístup je zajištěn ze dvou
směrů a to hlavní vstup bránou z ulic Dr. Dvořáka - Amálka a boční brankou z ulice Parkán.
Samostatný vstup v zámecké zdi je brankou do areálu skautské základny Junáka. V současné
době je plocha průchozí i kolem plechové ohrady ve směru k zámku?
Historická cestní síť dle stabilního katastru zde postupně zanikla. V současné době
fungují dvě hlavní cesty – vyježděné cesty k areálu Junáka a ke skladu zeleniny v budově
bývalého pivovaru. Obě cesty musí zůstat zachovány. Problémem je, že nejsou nikterak
zpevněné a jsou tedy v současné době nevhodné pro jízdy nákladními vozidly.
Doporučeny jsou zpevněné cesty, zejména je nutno upravit příjezd ke skladu. Při návrhu
zemních prací bude nutno přihlédnout k charakteristikám podloží, stanoveným geotechnickým
průzkumem i v závislosti na vodním režimu podloží. Pro podkladní vrstvu je doporučeno
mechanicky zpevněné kamenivo, jako materiály pro ochrannou vrstvu možno použít štěrkodrť,
pro kryt stabilizovaný, nestmelený materiál (štěrk, štěrkopísek), v krajním případě zhutněnou
humózní vrstvu s osetím travní směsí letištního nebo parkového charakteru, odolávající
vysokému zatížení. Aby štěrková cesta dobře sloužila a nevyjížděly se v ní koleje, je velmi
důležité důsledně dodržet technologický postup úpravy podkladu a - zejména - cestu po stranách
ohraničit obrubníky (v zámeckém parku kamennými). Délka zpevněných cest: 95 + 124 m, min.
šířka 3,5 m.
V parku jsou místy vyšlapané pěšiny v trávníku. V rámci Studie je navržena zcela nová
cestní síť. Vznikne pohodlná okružní cesta kolem celého parku, menší okruh kolem obnoveného
rybníčku a další propojovací cesty. Zachován je přístup k brance do ulice Parkán a umožněn
bude i přístup k zámku (je předpoklad, že park u zámku bude rovněž v budoucnu revitalizován).
Cílem je nabídnout možnost procházek, ale i otevřených pohledů do interiéru parku. Hlavní
okružní cesta a cesta při východním okraji ve směru k zámku je navrhována v šíři 2,5 m; vnitřní
okruh a navazující cesty jsou navrhovány v šíři 2 m. Cesty budou mít přírodní, ale stabilní
mlatový povrch, bez obrubníků. Skladba chodníku – podkladová zhutněná štěrkodrť, ložní vrstva
pod mlat, zhutněný mlat; alternativně možno použít technologii probarvených modifikovaných
živic. V místě přes otevřený příkop je navržena dřevěná lávka (mostek), dále je doporučeno
instalovat povalové chodníky v kořenové zóně významných stromů.
Délka cest š.2,5 m ... 342 m
Délka cest š. 2 m ..... 293 m
Vně parku při severní hranici je doporučeno zbudování chodníku ze zámkové dlažby.
3.3 Rybníček
Městys Červené Pečky zadalo zpracování samostatného projektu na odvádění balastních
vod do rybníka Pazderna. Trasa potrubí bude procházet vjezdem do zámku, projde nádvořím do
parku a podél bývalého jezírka projde až ke skautským klubovnám. Zde se napojí na již
existující dešťovou kanalizaci, pokračující do strouhy k rybníku Pazderna. V parku bude
připravena odbočka, kterou bude po obnově zámeckého parku napájeno i rekonstruované jezírko.
Obnova rybníčku bude vodním dílem, bude řešena samostatným projektem k
vodoprávnímu řízení. Podkladem bude geodetické zaměření lokality a hydrogeologický
průzkum.
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Je předpoklad, že pro zpevnění hrázky bude využit původní materiál (rozebrání a
znovusestavení kamenné hrázky). Nejlepší izolací dna bude rybniční bahno a jílové vrstvy, které
se do sebe navzájem zatáhnou. Mělčiny je doporučeno obohatit vodními a mokřadními
rostlinami. Mezi cílové druhy patří následující: dom. ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice
štíhlá (Carex gracilis), ostřice pobřežní (Carex riparia), zblochan vodní (Glyceria maxima).
Doprovodné druhy – kyprej vrbice (Lythrum salicaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus),
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rod sítina (Juncus sp.).
3.4 Odvodnění
Cesty bude nutno doplnit odvodňovacími prvky (vnitřní podélné odvodnění, příčné
svodnice). Dále je navrženo odvodnění trubkovou či flexibilní drenáží při okružní cestě v
západní části území, kam se stahuje voda a v případě vyšší srážkové činnosti vytváří zamokřené
plochy v dolíku před skautskou základnou. Drenáž doporučeno napojit na trasu potrubí odvádění
balastních vod.
3.5 Osvětlení
Součástí revitalizace parku bude nové veřejné osvětlení. Doporučeno k novým cestám
osadit bezpatkové stožáry s výbojkovými svítidly. Celkem je předběžně vyznačeno 14 stanovišť
pro umístění světel. Výběr konkrétních typů svítidel a přesné rozmístění bude součástí dalšího
stupně projektové dokumentace.
3.6 Mobiliář
Důraz kladen na kontext s historickým prostředím, provozní logiku a pohodlí
návštěvníka. Navrženo je celkem 10 stanovišť pro umístění laviček. Doporučeny jsou parkové
litinové lavičky mírně historizujícího tvaru (např. typu Drak). Doplňkem by měly být odpadkové
koše, popř. stojánky se sáčky a psí exkrementy (pokud bude zachován přístup pro návštěvníky se
psi?).
Další možností je rozmístění informačního systému o historii parku, zámku a zajímavých
dřevinách a umístění tabule s návštěvním řádem u vchodu.
3.7 Oplocení a oprava zámecké zdi
Opraveno a doplněno bude stávající dřevěné plaňkové oplocení po obvodu skautské
základny Junáku. Předpokládaná výška 100 - 120 cm, při délce plotového pole 250 cm, plaňky z
půlkulatiny o průměru 6 cm. Celková délka 68 m.
V obdobném stylu by mělo být realizováno oplocení při jižní a jihovýchodní hranici
parku jako oddělující prvek mezi majetkovými hranicemi parku ve vlastnictví městyse a ve
vlastnictví fy. Benet s.r.o.. Předpokládá se výška 120 – 150 cm při délce plotového pole 250
cm, plaňky z půlkulatiny o průměru 6 cm. Celková délka 275 m.
Cihlovou část ohradní zdi doporučeno omítnout z vnitřní strany parku, kamennou část
ohradní zdi doporučeno opravit dle podmínek příslušného odboru památkové péče na základě
detalnějšího průzkumu zdi. Doporučeny jsou pouze dílčí úpravy, viz. následující kroky:
- před rozebráním dotčeného úseku stávající zdi bude provedena dokumentace původního
vzhledu a při výstavbě dílčí části zdi bude na stávající úseky plynule navázáno (spárořez,
rozmístění kamenů, apod.),
- v částech momentálně kompletně zbourané zdi bude vzhled nové zdi odvozen od
okolních zachovalých úseků,
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-

po opatrném ručním rozebrání zdi bude provedeno její nové založení v terénu a to v
návaznosti na původní situaci,
následně bude zeď vyzděna s použitím starého kamene, na původní spárořez
ke zdění nových úseků i k opravě zachovávaných úseků bude použito mírně nastavené
vápenné malty,
k zakrytí koruny zdi bude použito cihel ve sklonu a skladbě navazující na původní řešení.
Povrch cihel by měl být opatřen hydroizolačním nátěrem.
kamennou zeď z vnitřní strany není třeba omítat, z vnější strany parku je zeď částečně
omítnuta – bude nutno navázat ve stejném stylu.

Praha, 04/2015

Vypracovala: Ing. Milena Morávková
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FOTODOKUMENTACE

Pohled od brány do parku, vpravo cesta ke skautské základně, vlevo cesta ke skladu

Zamokřená část pozemku v dolíku u skautské základny
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Terenní deprese – místo, kde v minulosti býval rybníček, navržen k obnově

Prostor zeleně za ohradou - navrženy terénní úpravy, zatravnění a dosadba dřevin
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Podklady:
- Oznámení zadávacího řízení
- Projekt péče o stromy ve městě Červené Pečky - inventarizaci dřevin v zámeckém parku
provedla společnost Safe Trees s.r.o., Rosice u Brna, 02/2015.
- Katastrální mapa se zákresem sítí
- Měřický náčrt pro ZPMZ, k.ú. Červené Pečky
- Ortofotosnímek
- Stabilní katastr
- Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny
- Webové stránky městyse Červené Pečky (http://www.cervenepecky.cz/)
- Terénní průzkum
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