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I PARK V CERVENÉMDVOHE Z HLEDISEK KULTURN~TECHNICKÉHO
IN ŽENÁRS TV:!:
--------------- - - - -----
gdenek

.. ,
VAŠKU, VUMOP Praha

. ~fimohodnoty a~c~itektonickokrajinárských kODpozic, .

hodnoty historické, prírodovedecký význam (botanickÝt dendro-
1 ogi cký, ekol ogi cký) nel ze u parku a zdari lých .príroeinekra-.,
jinárských úprav pominout jejich obecný technický významG'
Z estetickozahradnických hledisek naní'napr~ pochyb o to~,
že jsou živými sadovnickými ucebnicemi, s obrovskou info~-
macní vypovídací hodnotou. Nemenší je ovšem jejich význam
z hlediska kulturnetechnického inženýrství, což bude hlavním
obsahem tohoto príspevku. '. ..

'Kulturnetechnické inženýrství (syn. : kulturní inženýr--'
st ví, kulturní technika) se nA našem území vydelilo z.tvz.
civilního inženýrství v prubehu 2:poloviny 19.století, spolu
s inženýrstvfm ~tavebnfm~. bá~ský~, strojním,.želez~icním~
elektrotechnlckym, zemedelskym B pod., vSQuvlslostl se vse-
obecným rozvojem vedy a techniky. Náleží t~dy k historicky'podmíne-
nému.a úcelove vecne vymezenému oboru technických cinností,
jejichž hl~vním predmetem zájmu je venkovská krajina a zeme-
delská a lesní puaa. Krome tzv. inženýrSkých staveb (silnice,
želez.nice, mosty, tunely, leti šte, prehrady z zdymadla, regulece
vodních toku, pozemní stavitelství, stavby s11 a pod.) a krome
výstavby' nekterých druhu tzv. inženýrEkých sítí v krajine
(plynovody, dálková topení, erektrorozvody, telekomunikacní
zarízení , rozvody tlakového vzduchu, kabelová televize, dál-
kové vodovody a zdravotne technické vybavení pro obce) do
kulturnetechnického inženýrství náležejí predevším vodovodní
a kanalizacní stavby místního významu, úpravy malý~h ~oku,
stavby rybníku a hospodárských nádrží, stavby napajedel a z&~
rízení pastvin, výstavba cest. ohražení pozemku, ochranné po-
brežní stavby, st~vba drah sloužících zemedelskému a leSQíw~
hospodárství, s.tabilizace brodu, stavba mostku a propustku
(tj. doprávních staveb, které se budují v mistech krížení cest...
ních popr.. 'odvodnovacích a závlahových príkopu a kanálu s ko~ .

munikacemi), hrazení' bystrin, s tavba studní a jiných vodovod...
nich a vodohospodárských jímacích zarízení, výstavba .kanélu a .
náhonu, po zemkové úpra'vy (separace, konso l-idace, e.rondace a }:.C'.".
masace pozemku), výsadby úcelovYch' drevinných porostu v .krajin':~"
zakládání sadu, odvodnení, závlahy, fyzikál~í meliorace (hloED-'
kové kyprení; Vylehcováni težkých pud, zhutnov~nf lehkých pud, sli-

. .nování a pod.), chemické'meliorace (melioracní v~pnení, oky~e-
lování karbonáto vých pud, sádrování a' pod" ), biologické meli.o.-
race (biotechologické zúrodDováni pud, biodrenáž a pod o ) ~ p::"o~-
ti erozní ocnrana. -

Hlavní zamerení kulturnetechnické cinnosti na území cerve.-'
nodvorského parku a v jeho okolí bylo dáno charakterem prírod-
nicQ podmínek území, predevším vysokými -úhrny srážek v prileh.- .
lé cásti Prachptické hornatiny, která sé nazývá Blanský les' a
n~ druhé strane vysokou energií reliefu, která je dána znacn~~i
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,-"'j"škovými gradienwC'd Blanského lesa do Chvalšins!<é kotli-
hY , na' je,již jižhim s '''ahu (témer a~ po hivu Chvalšinského
potoka) ~ se cervenodvorsk~{ park rozp:costirá (nadmorská výš...
ka pa~~u se pohybuje kolem 550 E, nadmorské výšky prvé eta-
ž~ t~€'.ibl:i.žšich vrchu Blat1.c:rého lesa, vzdálených' od severni
~lJ'Ani::t') }:rarkn:t 200.-20100::TI jsou 783 m'- KnDžik~ 804 m -. Pisci
vX'cl-.~ 731 ,TI- Ohrádka M 886 ID - Ohrada, prumerné dlouhodobé
rocn~ úhrr~.? srážek v prilehlé Cé8 ti Blanského lesa se pohybu~
jí v T'czlTIezi 640 až 724 llim).. Tyto klimati cké a orograf'icko-- ,. J ~. v ", " t ' . 1 k ' 1 ,. ., I t .,dre_le.l..O'Ip. po;:nery~ ve spa.Jl "(,OSt1 s r.e 'Dyml o. a nlillJ. vys;.W Y pu" 1 .!. " 1 , h hl ' ,'" hl .' v , .
n8. ma .cpr.;J.pU8 'Jnycn sva 10"IYC 1nacn JSou avnl p:;'lc1nouJ
Žl~ ~.sknt8'c{Jmn:í. parkových' zámeru bylo nyod1i.JYsli telne spjato'
s dlunysln;>,'mi, rozséhlýmí, ale nutno. dodat i ci tli v'r] provede-,. J.' ., v h - , , , . ~ . .::I" ~h . 1\T d ' é +nynu pr:.rc.o.r:. L.L1ZJ:i:;Yli;,:..upraVFfD.l vOu.n,l o reZ1mu. J.'a run s'Jra-
ne samotné možnost z8jistit pro park z prilehlého úseku Blan-
s:<:ého le sr. celorocne' dostatek vody byla i hlavním éiuvodem,
že pro ffiILOŽfJtví voe. o trysku (T.T'umelých -vodních neM'0. j ezírke.ch
nebo v rybníckách) ev ~ malých f'ontán v kamenných nádržích .-
-' kašnách a pro vel ký pocet rybní~<:u, rybnícku a nádržek~ napa-
jedel, vO:1~pádui náhonu., umelých tuní evo stylizovaných mrt....
v~Tch. ramen. toku1 uo.elýc'h toku, po cetných bifurkaei v'odotecí,
l;ryt;ý-ch (zElklenut~"í?h) ~.ok(l) odvodDovacích a p'odzernn'í~:h odvoc-,
novacích zer-ízení, napéjecich struh, vodovodnich radu. dvoul' ., 1

,
h 1

, . 1 k v
d k ' k

. .....
1D.J..ynlla ps.r-cov:yc 8Znl. ze cerveno vors emu par~ u prlpo-
jóvat be2. ,naéisázkY-\7.ýstižr:é E.djekti~TL1m - "vodní". .

I .

,Za hlavni opat~erlÍ = zarize.~í}druh;y úprava cbjel:ty ku}.-t v t h
.

k '
h .. v , +' 1 ~, k .

...urne ec_ lnc e o 111?enyr CvV1 ze.r..a uzem:. par u ozna.cl..'L ~

1... F.ybníky, rybnicky a ostatní vodní nádrže (vcetne teles
hrází a jejich opevnení, opevnení brehu a brehových úprav), . , h '"', ..:1,," " t ' 1,... ..., " t v ,
napa.] eClC ; pr1 VOu-l1lCn a V;3TPUS hlCJ..!. zarlzenJ. a vege acn~--
ho doprovodu).

2 K v " . ..:1-
" _8..sny, D8.zenv a l1.apaJe\..l.!..a ..' v.

3 V " :j'" v ", 1
. t . , t b " ...

d
. '

b . , ,
~ .oOOVounl arevene a 1 lnove ru nl ra y pro zase ovanJ. '

zárhec!::ých objék tl:'. vod ou, napáj en í rybnícku, nádrží, bazép.
nu~ r.apajedel, v6dotrysku, lázní v parku a dalšíchstaveb
(vceti:e hydrantu, šoupátek a šoupatový?h aklípk~l L

Náhon,y a objekty na náhonech (akvadukt, cesloT"Té steny,
h - ,

tk ~, ,. v , í )
.

real . ova naptlstnl ZaT'lZen .

Vcdotrysky a f'ontány.

Vodopády

Kryté (z8klenuté) toky a kryté umelé vodotece.

. tJp2:'~VY (stálých) tokl:; (koryta, opevl1Pl1í, dlH~tby J 'iti.~de.ni
tr~sy) drevinný vegetacní doprovod t.j. brehové porosty
a doprovodné porosty)~

9" Klerlutéke.mennémosty a most.ky, klenuté propustky; kR!Iien--
nédesková a kanálkové propustky~

JY;J.ýn;y s objekty vodního stavitelství á kulturnetechnický..
,mi úpravami . ( c::er venJ mlýh, Malý mlýn).

lO~
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Lázne

Studny

Umelé systémy hydrografické síte vcetne bifurkace vodo-
te~í

Príkopové odvodnení'

Zbytky povrchových stružkových systému pro závlahu mocuv-
kou ev..kejdou u hospodárských objektu na okraji parku
a mocuvkové (kejdovéJjímky. .,

Zdravotnetechnické stavby (vodovody pro zásobování pitnou
vodou, kanalizace, kachlový zámecký septik).I

Podzemní odvodnení vcetne objektu podzemního odvodnení
(drény, kamenné šachtice, kamenné výúste).

Pozemní komunikace (parkové cesty a pešiny, úcelové prí-
jezdové a spojovacímístní komunikace). '

Terénní povrchové úpravy (urovnávky povrchu terénu, pre-
suny zemin 'a navážky, umelá romantická vyvýšenina v parku
Schneckberg~pod.)

Požadavek zajistit'celorocne potrebné množství vody pro
chod vodotrysku, 'fQritán,l~zní, mlýnu, k napájení rybníku a
okr~sných nádrží, pro zásobování objektu užitkovou vodou a '

pro funkci dalších vodních atrakcí parku si vynutil, s ohle- .

dem na znacnou rozkolísanost prutoku zae existujících vodotecí,
které lze vetšinou charakterizovatpouze 1. až 2. hydrologickým
poradím, provedeni rozsáhlejších Vodohospodárských qpatrení
a to již mimo vlastní.území parku. '

V lesních komplexech Blanského lesa~ které priléhají
_k parku a které jsou pramennou oblastí vsech zdejších vod-'
ních toku bylo pristoupeno ke zrízení rozsáhlých umelých vodo-_
tecí a funkcí sberných a prívodních nábonu. Pomocí nich bylo
pro potreby vodního provozu parku zajištováno potrebné množ-
ství vody predevším z horního úseku povodí Krenovského potoka
a od Hejdlovského rybníka, který leží v údolí jižne pod osadou'
Hejdlov, severne od Cervéného Dvora. Pro napájení náhonu od
HeJdlova bylo pritom možno využít Hejdlovský rybník jako záso-
bovací a intervencní nádrž, tedy pro zajištení úsporného vod-
ního provozu parku i v suchých pbdobích roku. Pritom soustava
prirozených a umele vytvorených prvku vodopisné síte parku a
zde existující vodovodní rady poskytovaly práve pri odberu vody
od Hejdlovského rybníka velice rozmenité možnosti distribuce .,

vody po území parku~ témer do kterékoliv jeho cásti.

, V oblasti parku k funkcne nejvýznamnejším objektUillkul-
turnetechnického inženýrství bezesporu náležejí rybníky,
rybnícky~ umelá jezírka, bazény a nádržky. V parku nebo v jeho
blízkost1 se jich celkem ,nechází 21. Nekteré pln~ nebo plnily
funkce zásobovacích, intervencních, vyrovnávacích a zálohových
nádrží ('rybníkya rybnícky ležící predevším v horní cásti pa~
ku a severne od hranice .parku), dále plnily funkc~ rybochovné,
plavící, napájecí (byly vy~žívány jako napejedla nebo zdroje
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k odberu vody pro napájení ovcí, skotu, bažantu~ ale i zde
napr~ dríve chovaných bengálských jelenu),slouž{lY pro chov
bobru (tzv. Bobrí"rybnícek ve. východní cásti parku) a pod,.
Zcela dominantní byla ale jejich funkce'ekrasná.' ~ly \~u-
žívány kutvárení velice pusobivých sadovnických kompozic,
pri uplatnení nejruznejších motivu sadovnické skladby, jak
ostatne napovídají již samotné názvY nekterých t~chto vodních
del : Lesní rybnícek , Rusalcino 'jezírkoj'" KruhoVý rybnícek.'
Knežnino. jezírko, Leknínové jezírko, Slepé rameno~ Penišn1..
ková nádržka; Bobrí rybnícek. V prostredí prírodn~krajinár-
ského parku jsou velice atraktivním doplnkem'sadovnických
úprav i stavebních arahitektonický~h objektu, naprG u roman-
tických staveb, zejména vodní plochy kolem vodotrysku,.kaš-
ny a vodotrysky (fontány), rybnícky 'a vodopády, rybnícky' a .

ostruvky a. doprovodnou vegetací, samotné kašny a nádržky ~ na-
pajedla a pod. .

. h .

Z hledisek soucasných .trendu kulturnetechnického inže-'.
'nýrství, které spocívají v uprednostnování prírode "blízkých,
prirozených úprav vodních toku a v uskutecnování programu
tzv. renaturaliz8ce toku a kanálu (u dríve provedených regu-
lací) jsou úpravy toku a 'malých umelých vodních toku v parku
a v krajine, která s ním bezprostredne koresponduje, znacne
poucné. Prevládla zge totiž koncepcní snaha ponechat a zacho-
va t toky trochu možné ~ Pouze tj e xponovanýc.h cást e.ch nekterých.
toku(napr. ba Hejdlovsk~m.potoce nebo potoku Borová) jsou .
použity tzv. tvrdé 9pevnovací prvky, t.j. dlažební kámen..a
to'casto príkladne pouze jen jako lokální zásahy, napr. jen
v krýtkých namáhaných úsecích koryt a navíc treba jen na.té
strane.koryta~ která je vystavena vzniku brehoVých nádrží.
Jinak v naprosté vetšine., u 'Ioku v oblasti parku, byly pro
stabilizaci koryt dusledne využity pouze fytotechnické (vegetacní)
úpravy pomocí nichž došlo k príznivému organickému zašlene-
ní i umelých toku (kanálu.anáhonu) dQ prostredí pr~rodnekraji-
nárského parku (na území pa~ku existuje 3.420 m stáleprutoc-
ných vodotecí a existovaloi 340m náhonu). .

. Diametrálne odlišný zpusob úprav byl ovšem zvolen v ústred-
ní cástn par~u; v sektoru pohledove vymezené~ prUhledemze
zámecké terasy. Aby bylo možno vytvorit celistvé rozlehlé sce-
nerie luk s vodními plochami, vodotrysky a skupinami.stromu,
došlo zde k úprave 'koryt toku a umelých vodotecí jejich zakrytím..
Zatímco v soucasnýchmelioracích se kryté kanály nebo toky
stavebne nejcasteji raší jednoduchým zatrubnením, 'setkáváme se
v cervenodvorském parku s více nežli 500 m keytých toku a ka-'
nálu pomocí dvou typu ploché kamenné segmentové klenby (viz
obr. 1). Po stránce rozsahu, návrhu tras, podélného sklonu
a remeslnného provedeníkleneb náleží uvedené stavry k nej-
pozoruhodnejším a nejhodnotnejším technickým památkám kulturne--'
technického stavitelstvína území parku.

Rovn8ž pro posílení iluze širokých prostranství z tras'
úcelov.ýcp cest, kteréjiž samy o sobe jsou v parku.vedeny tak,
aby nerušily celistvost trávníkových ploch,.jsou vmíe~e je-
jich krížení s toky nebo odvodnovací mi príkopy pro vedeny ~ nek-.
.dy až nekQlik desí tekmetru dlouhé., klenu té proptistky z kaDene
HORTUS,
NATURA
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nebo propustky deskové s nosnou konstrukcí z kamer.11ých desek"

K dal ším pozoruhodným sta vbárn kul turnetecbnického inže-.
nýrství v CJerveném Dvore náleží, gravitacní hydrost.at:.c!cé vo~
dovódní rády, sloužící predevším pro vedení vody k vodotrye'
kumr f'ontánám, napajedlum, kašnám, bazénkum, nádržkám a nek te...
rým rybníckum a dále pro' zásobování zámku a objektu v par-ku
pitnou a užitkovou vodouft V Cerveném Dvore existuje nejméne
4..1~0 metru vo?-ovodních potrú~í .Byly zS~ používáJ?Yjak, 'd~e..
vene vod:ovodní trouby (dub, Jedle, modr~n, borov~ce) tak po"
'trubí litinové. V prvém prípade jsou jednotlivé kúsy trubspe"
jovány konickÝm cepováním, se stažením 'vnejších trub obrucerJ~:..
Litinová potrubí jsou na území park~ použita dvojího drlli~u,
Stp...rší typ potrubí je charakteristický spojováním jednotliv~'c~1
li ti nových rour na závit, novej ší li tinové trouby byly SPOjoV2:'
ny do s'ouvislého potrubí tzv.' spojkou ,neboli hrdlovou objím:-'
kou. Pri tom starší typ litinového potrubí rozmerove j8šte no..'
odpovídá tzv. "nemeckému normálu", který byl li nás POUŽíVB.ll .

od r: 1882. Tesnení u.hrdlovýchspojek bylo provádeno vE:tši.nos.. .
borovými kolícky, ridceji olovem. U litinových trub se závi~,
tem bylo tesnení provádeno rostlinným materiálem, pravdepodob~0
konopím ev. koudelí. K tomuto úcel tI byly totiž casto používé,..
ny i jiné or~nické materiály (Ing.Premysl Brezina vyšetrilo -
že pri tesnení dre-vených trub byl na Trebonsku používán n'-tpr".

. rokyt schre beruv). . .

. Na území parku existuje celkem 3.420 m stále prutocných ....

toku, t.j., potoku a potucku, které ani v obdobích malé V4od-, '

nosti zpravidla nevysychaji a dalších více nežli 3'.OOOm úme..
lých tok~ a odvodnovacích príkop. v to nepocítaje dnes .již
suché, bezvodé kryté toky a kanály a mlýnské náhony a Celková
hus tota hydrografické síte, která se tedy potenciálne muže
podíl~t na odvodnovací sého:Q~6sti území dosahu~e };imorád~e',
vysoke hodnoty - 6,38 km.km . Tato hodnota svedci o znacne
tzv. povrchové drenážbí schopnosti.územít která je s to již.
sama o sobe z vetší cásti zabezpecit, ovsem za predpokladu
pravidelné rádné péce o tuto hydrograf'ickou .sí=t, potrebné p ~'".
mer.yvopního režimui z hledisek nejprísnejších stanovištních
požadavku prírodnekrajinárského parku. Pritom tato povrchová
odvodnovací sít je na území parku prokazatelne navíc ješte
i sporadickÝm'systémem'podz emního odvodnení o konstrukcním
provedení tzv..klusu, t.. j. kanálkových kamenných trativodÚ"
Na území vlastního 'parku nebylo naopak doposud prokázáno pr~'
vedení podzemního odvodnení pomocí klasických trubkových dr8nu
z pálené hlíny. Je to nutné zmínit predevším z toho dÓVOGu1
že Jan Adolf Schwa.rzenberg (1799-1888) i ' za nehož došlo k ne.}"
významnejším úpravám a zmenám parku, by na svých panstvíCh
vubec našim prvým prukopníkem tohoto 'moderního hospodáre~{2ho
opatrení. Na valném shromáždení "C sk. hospodárské spolecnosti 1\

ve Vídni bylo 24.1edna 1855, to je osm let po zahájení schwar..
zenberských pokusl s drenážovánímmimo jiné uvedeno toto :. .
"V Rakouském mocnárství jsou ~echy první, kde se ujalo kla-
dení trub z pálené hlíny. Prvé kroky v tomto smeru na svém, .
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treb,onském statku ucinil kníže Schwarzenberg. Tento príklad
následovaly i ostatní ra.kouské zeme. Ze všech stran pricháze-
li hospodórové na statky Schwarzenberské, abý Shlédli výrobu
i ukládání drenáže a príklad ten následovali~ Nyní již mužeme
provád~í tretivodi) z pálené hlíny u nás prijmout a uznat ja.-
ko opBtre~í ve své preveliké užitecnosti overené, podobn8
jp.ko tomu je .v Anglii a Belgii". .

Použití podz~mníhg odvodnení trubkovpu drenáží, jako ve-
lice ~cinného a zároven do prostrédí prírodne kr~jiLárského
pArku nejméne rušive zasm ujícího zpusobu úprav vodního režimu.
má však jednu významnou omezující podmínku. Tato byla dobre .
známa kul turnetechnickým inženýrum již v minulém s.toleti. Je jí
nebezpecí zarustání trubkovýéh drenu koreny drevin a vlhkomil".
ných hlubokokorenících bylin. Froto pri odvodnování sadu, pa~-
kua pri hraniéích zemedels kých po.zemku a 1 esy použí vali pri
odvodnování radeji kamenné kanálové tratívody' (tzv. klusy), kte:
rép'odle zkušenosti nejsou ohroženy zarustáním. Lze pre dpokládat.
že toto je také hlavní prícina, proc schwarzenberské .odvodnení "
tzv. "anglickou" ev. "skotskou" 'drenáží nebylo na .území parku .
pravdepodobne póuýito. .

Celou radu objektu kulturne technického inženýrství.; vod-
ního hospodárství, v6dárenských zarízeníz vodohospodárských
a hydromelioracních úprav a ~ystému je jJ.ž nutno na území prí-o
rodnekrajinárského parku Cervený Dvur kvalifikovat' jako techM
nické .památky s vysokou remeslnou a umelecko-sadovni-ckoahod.-
notou. Jejich zachování, rekonstruování a restaur9vání' Je žá-
doucí v celospolecenském zájmu v nefunkcním stavu. Významnou

.skutecností posilující zámer záchrany hodnot a památek kulturne
~chnickéhÓ inženýrství v Cerveném Dvore je jejich neob,y.cejná
akumulace na. území parku. Pritom veškeré objekty tvcrí s prír!dr','
ne krajinárským parkem'dokonalou organickou jePaotuoProto i ob-
novaarchi tektonických, umeleckých, ,sadovnických a technických
hodnot v cervenodvorském.komplexu spolu úzce souvisíY~ Podmínk~~
regenerace je nejenom odstranení, destrukcí vyplývajících ze za-

. nedbání péce, ale i odstranen násilných, neadekvátních úcelových
úprav a deformací, které rozvracejí kompozicní celistvost pu-
vodního sadovnického zámeru, funkcní stabili tu území a které 1:-1(...
vidují' organicky rostlý charakter parku a jeho autentici tu' jak.-; .
celku. J

) .
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