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1. Identifikační údaje stavby a investora
Název akce :

„ ARCHITEKTONICKÁ STUDIEREVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V ČERVENÝCH PEČKÁCH“

Místo stavby :
Parcelní čísla :
Objednatel :
Adresa :
IČO :

Červené Pečky
p.č.107/8,111/3, 111/4, 111/1, 1062/7, 1062/13
Městys Červené Pečky
Dr. Dvořáka čp.38, Červené Pečky, 281 21
00235326

2. Zpracovatel projektové dokumentace
Zpracovatel :
Adresa :

IČO :
Stupeň PD :
Datum :

Ing. arch. Dana Jirovská – architektonická část
Na Spravedlnosti 472
280 02 Kolín II
tel.: 606 555 585, 321 721 940
463 87 226
Architektonická a dendrologická studie
05/2013

Zpracovatel :

Ing. Andrea Řezníčková – dendrologická část

3.

Podklady
-

Geodetické zaměření
Inventarizace zeleně – SAFETREES - 2015
Fotodokumentace
Konzultace a prohlídka parku s p. Jaroslavem Kopeckým
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4.

Návrh revitalizace zámeckého parku v Červených Pečkách

Předložená architektonická studie řeší možnou variantu uspořádání zámeckého parku
v Červených Pečkách.
Park se nachází v obci, navazuje na něj objekt zámku a pivovaru. Součástí parku jsou
skautské klubovny a volejbalové hřiště, které se nalézají v jeho nejnižším místě –
severozápadním rohu parku.
V parku je celá řada cenných vzrostlých dřevin, z nichž nejvýznamnější a nejkrásnější je
letitý buk lesní, který celému parku vévodí. Dřeviny parku prošly v nedávné době
bezpečnostním prořezáním a vyčištěním od drobných náletů. Při návrhu a rozčlenění parku je
návrh chodníků, umístění laviček.. podřízeno právě tomuto dominantnímu stromu. Cesty jsou
řešeny tak, aby před tímto bukem lesním vznikl ve směru od hlavního vstupu volný otevřený
prostor dající tomuto stromu vyniknout. Pod bukem by mohlo dojít k osázení v nepravidelném
ostrůvku jarními cibulovinami např. narcisy a ladoňkami, které by v době, kdy stromy nejsou
olistěné tvořil zajímavý barevný jarní akcent v ose hlavního vstupu. Z laviček byly výhledy na
tuto dominantu.
V parku je navržena okružní cesta doplněná lavičkami, odpadkovými koši a osvětlením.
Prvky mobiliáře parku jsou voleny s respektem zámeckého historického charakteru parku
v provedení v litině v jednotné černé barevnosti. Ostrůvky s lavičkami by nezužovaly šířku
chodníků, ale zpevněná plocha komunikace by v těchto místech byla s náběhy rozšířena.
Komunikace (věcné břemeno) vedoucí od hlavního vstupu a stáčející se k objektu pivovaru by
mohla být zadlážděna žulovou nebo pískovcovou kostkou. Tyto kostky by mohly být v drobném
detailu použity i v místě laviček, zajímavých průhledů. Cesty v parku by mohly být tvořeny
zhutněnou spádovanou pískovou vrstvou doplněnou při okrajích lemem z odolného plastu,
plechu…Tento lem by výškově nevyčníval nad úroveň navazující komunikace, ale tvořil by
zábranu proti prorůstající trávě. Podobný typ komunikací je s oblibou v parcích používán – např.
v parku na kolonádě v Poděbradech, parku Alejka v Broumově….Systém obvodové cesty
napojující se i na zadní boční vstup do parku doplňuje cesta ke skautským klubovnám, hřišti…
Aby park nebyl znečišťován pobíhajícími psy, mohl by být jejich pohyb regulován nutností
použití vodítka. U hlavního vstupu při levém okraji by mohla být situována loučka pro psy
s doplňky jako je psí pisoár, odpadkový koš se sáčky na psí výkaly… Loučka by mohla být
olemována nízkými keři, v=cca 0,8m, které by tuto plochu opticky oddělily, ale nenarušily
průhledy v parku. U hlavního vstupu by mohla být umístěna Info tabule s údaji o historii parku,
významných dřevinách, broucích, ptácích…vyskytujících se a hnízdících v parku. U některých
nejvýznamnějších stromů by mohla být tabulka s jejich označením, českým, latinským názvem,
stářím…V parku by mohlo být ponecháno i torzo kmene, které by bylo možno umělecky dotesat
a vytvořit z něj přírodní skulpturu.
Zajímavou částí v parku by se mohlo stát obnovené jezírko, jehož orientační obrys je
patrný v tvarování terénu v severovýchodním rohu parku. Jeho rozměr by měl zůstat přibližně ve
stejné ploše jako bylo v minulosti. Technicky by návrh obnovy měla zpracovat specializovaná
firma se zkušenostmi v zakládání jezírek, rybníků, tak aby nedošlo k podmáčení kořenů okolních
dřevin …Kolem jezírka je řešena obvodová cesta s výhledy na jezírko. U jezírka v části jeho
břehu by mohly být umístěny dřevěné široké schody nad hladinu přístupné z obvodové
komunikace. Na schodech by bylo možné se posadit, číst knížku, setkat se s přáteli nebo jen
relaxovat nad řekou. Na břehu jezírka by mohly být umístěny i lavičky nebo větší dřevěná
bezopěradlová lavice ROSTY.
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Součástí parku jsou skautské klubovny a hřiště. Prostor pro využívání skaty a hřiště by
bylo dobré od zbytku parku opticky oddělit na jeho hranici pro vytvoření soukromí jak v parku,
tak i v prostoru kluboven. Oddělení by mohlo být zrealizováno z dřevěných různě vysokých
kaskádovitě uspořádaných kůlů s keřovou podsadbou ze strany parku v kombinaci s poli
orámovanými dřevem s pnoucí zelení. Keře by mohly být použity i pro rozčlenění původních
kamenných zdí na severovýchodní a severozápadní hranici parku. Keřovou výsadbou by mohla
být volena tak, aby byla ozdobná květem, barevným listem, bobulemi pro potravu ptáků…
Na prostor kluboven a hřiště by mohla navazovat menší plocha – kout pro děti
s průlezkami, lanovou pyramidou, okruhem z dřevěných různě vysokých dřevěných špalků,
kladin…prvků na pružinách pro skákání, posezení, trénování obratnosti… U herních prvků by
bylo dobré preferovat přírodní materiály i barevnost, aby se i tento kout stal přirozenou součástí
parku. Umístění tohoto koutu je záměrně voleno v blízkosti kluboven a hřiště, aby v jiném místě
nerušilo přírodní ráz parku a mohlo být využíváno jak návštěvníky parku tak i skauty a dětským
doprovodem hráčů volejbalu…
Současné oddělení parku oplocením z vlnitého plechu by mělo být odstraněno a na nové
vyměřené hranici řešeno oplocení nové – transparentní, vzdušné umožňující průhledy do
navazujících částí parku patřících k objektu zámku. Toto nové oplocení na jihovýchodní a
jihozápadní hranici by mohlo být realizováno litinovými sloupky se zjednodušeným detailem a
profilací dle vzoru vstupní brány do areálu parku. Pole mezi sloupky by mohla tvořit jednoduchá
litinová tyčovina nebo by pole mohl vyplňovat subtilní rám s pletivem s většími oky, tak aby
propojení zeleně bylo co největší. Stávající kamenné zdi by měly být šetrně vyspraveny, z částí,
které byly omítnuty by tato vrstva měla být odstraněna, kamenné zdivo očištěno a opraveno
vyspárování. V chybějících místech by mělo být doplněno krycí betonové zakončení zdi, tak aby
do kamenné konstrukce nezatékalo a byla chráněna.
Stávající zeleň by měla být postupně dle historického průzkumu a inventarizace
upravena tak, aby vznikly průhledy na zámek, věž pivovaru, dominantní dřeviny. Ponechány by
měly být volné plochy v parku pro přístup světla, slunce… Doplňující keřové výsadby by měly
být voleny s ohledem na jejich stanoviště většinou v zástinu stromů – stínomilné stálezelené
druhy (Taxus baccata-tis, bobkovitě – Prunus lauroceranus „Etna“, Prunus lauroceranus „Otto
Luyken“, kalina – Vyburnum rhytidophyllum, cesmína – Ilex aquifolium) doplněny o kvetoucí
druhy ( kalina – Vyburnum Lančana, kolkvície – Kolkwitzia amabilis, dřín – Cornus mas,
hortenzie – Hydrangea arborescens). Keře u kamenných zdí budou vysázeny převážně
solitérně, aby nedošlo k velkému zakrytí zdí, ale pouze jejich rozčlenění. Neprůhledná keřová
bariéra vznikne v části kolem skautských kluboven, aby se úplně odclonil tento nepůvodní prvek.
Nízké keře částečně olemují psí loučku, čímž ji opticky oddělí, ale nedojde k narušení průhledů
v parku.
Záměrem návrhu bylo ponechat, co největší plochu parku v přírodním harmonizujícím
charakteru s vyzněním krásných vzrostlých dřevin, aby vzniklo klidné místo pro odpočinek,
procházky, relaxaci.

Kolín, duben 2015
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