âerven˘ DvÛr – souÏití kulturní památky
a psychiatrické léãebny
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Úvod

Do souãasné podoby byl pﬁestavûn kníÏetem

Tﬁi interiér y v prvním patﬁe zámku, pﬁestoÏe

Areál zámku a parku âerveného Dvora je kom-

Josefem Adamem Schwarzenberkem mezi lety

jsou urãeny pro ‰ir‰í spoleãnost, pÛsobí velmi

plex kulturních památek, kter˘ je úspû‰nû vyuÏí-

1756–1760. Jednopatrov˘ zámek obdélného pÛ-

neokázale, aÏ intimnû. Hlavní sál, uÏívan˘ pro

ván jako psychiatrická léãebna. V prÛbûhu bezmá-

dorysu s rizalitem ve stﬁední ãásti a mansardovou

spoleãenská setkání a taneãní zábavy, byl vyzdo-

la ãtyﬁicetiletého souÏití památky a psychiatrické

stﬁechou doznal dal‰ích úprav pﬁístavbou jiÏního

ben v letech 1756–1757 na objednávku Josefa

léãebny se vztahy mezi obûma typy institucí vyvíje-

kﬁídla v roce 1780. Tyto zmûny inicioval dal‰í ze

Adama Schwarzenberka nástûnn˘mi malbami

ly aÏ do souãasné témûﬁ symbiotické podoby – te-

SchwarzenberkÛ, Jan Nepomuk.

F. J. Proky‰e. V iluzivní rokokové architektuﬁe nûÏ-

rapeutické koncepce jsou postupnû více a více

V interiérech s pÛvodní dispoziãní strukturou

né pastelové barevnosti defilují exotické postavy

stavûny na jedineãnosti prostﬁedí a do budoucna

se dochovaly tﬁi sály (vãetnû v˘zdoby), které jsou

(Turci, âíÀani) spoleãnû s Evropany ve fantaskních

by mûly z cenného prostﬁedí jednoznaãnû vychá-

pozoruhodné nejen pro své v˘tvarné hodnoty, ale

kost˘mech. Malíﬁ zde na vût‰í plo‰e rozvinul tehdy

zet. Autoﬁi tohoto ãlánku si zvolili za cíl pﬁiblíÏit po-

reprezentují dnes ojedinûl˘ soubor, vypovídající

módní téma, kter˘m pﬁedtím jiÏ dekoroval kabinet

dobu tohoto souÏití – v˘hody pro psychiatrickou lé-

o stylu a kvalitû interiérové kultury venkovského

u kníÏecí loÏnice v krumlovském zámku.

ãebnu i pro kulturní památku, ale také nûkteré

jihoãeského sídla druhé poloviny 18. století. Je

kritické momenty.

nutné pﬁipomenout, Ïe âerven˘ DvÛr pﬁedstavoval
pro Schwarzenberky jakousi protiváhu reprezen-

Historie objektu

taãního sídla, kter˘m byl zámek âesk˘ Krumlov.

Obr. 1. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Leteck˘ po-

Zámeck˘ areál

V malém, útulném venkovském objektu se schá-

hled na zámeck˘ areál s pﬁední partií parku. (Foto Jiﬁí

Venkovsk˘ zámek âerven˘ DvÛr, situovan˘ na ji-

zela kníÏecí rodina a její blízcí pﬁátelé pﬁi ménû

Dvoﬁáãek)

hov˘chodním úpatí hory KleÈ, nedaleko mûsteãka

oficiálních pﬁíleÏitostech, pﬁedev‰ím v letním ob-

Obr. 2. Paulina Schwarzenberková, kresba Pohled na

Chval‰iny, byl vybudován roku 1672 knûÏnou Ma-

dobí. O tom, Ïe pﬁikládali âervenému Dvoru mezi

prÛãelí zámku od stﬁedové fontány, poãátek 19. století, ko-

rií Ernestinou Eggenberkovou na místû pÛvodního

sv˘mi objekty nemal˘ v˘znam, svûdãí fakt, Ïe pro

lorovaná kresba. (SOA TﬁeboÀ, poboãka âesk˘ Krumlov)

roÏmberského letohrádku, kter ˘ si poﬁídil Vilém

jeho v˘zdobu objednávali stejnû renomované ma-

Obr. 3. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Pohled na

z RoÏmberka v 80. letech 16. století.

líﬁe jako pro krumlovsk˘ zámek.

prÛãelí zámku od severozápadu. (Foto Jiﬁí Dvoﬁáãek)
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Dal‰í ze sálÛ, zmiÀovan˘ ve star‰ích písemn˘ch

znaãuje siln˘m dramatick˘m nábojem. Hlavní ãást

pacienti, kteﬁí po letech pﬁijedou na náv‰tûvu lé-

pramenech jako jídelna, byl opatﬁen grisaillovou

parku navazuje na v˘chodní prÛãelí zámku v po-

ãebny, dodnes poznávají v areálu stopy své práce.

v˘malbou s alegorick˘mi záti‰ími v rámci bohaté-

dobû prostorové parterové louky. Louka má cha-

Toto období mÛÏeme oznaãit za první etapu souÏi-

ho klasicistního ornamentu malíﬁem F. Flathem ro-

rakter jevi‰tní scény, na níÏ jsou pomocí solitérÛ

tí památky a léãebny – etapu snah o údrÏbu a bo-

ku 1780. Objednavatelem byl kníÏe Jan Nepomuk

a skupin vegetace modelovány ãetné scenerie

je o zachování areálu. V poslední dobû se ov‰em

Schwarzenberk, kter˘ u stejného malíﬁe souãasnû

s v˘razn˘m napûtím. Skupiny jsou kompaktní,

dostává souÏití léãebny a památky na novou úro-

zadal také v˘zdobu takzvan˘ch Klasicistních po-

s hustû vysázen˘mi stromy z jednoho aÏ dvou dru-

veÀ, ﬁeknûme do druhé etapy souÏití – k vytváﬁení

kojÛ v krumlovském zámku. V tomto pﬁípadû je

hÛ dﬁevin domácího pÛvodu. Malé skupiny jsou

programÛ pro aktivní vyuÏívání kulturní památky

nutné podotknout, Ïe v˘tvarná úroveÀ maleb

ãasto stejnû jako jednotlivé stromy ﬁazeny do

pacienty a veﬁejností. Léãebna úzce spolupracuje

v âerveném Dvoﬁe je v˘raznû vy‰‰í.

pﬁímky. Solitéry v souãasné dobû, sto padesát let

územním odborn˘m pracovi‰tûm NPÚ v âesk˘ch

Poslední pozoruhodn˘ interiér, kter ˘ spadá

po zaloÏení parku, pÛsobí jako plastiky. PﬁevaÏují

Budûjovicích a spoleãnû pﬁipravují programy na in-

svou datací rovnûÏ do poslední tﬁetiny 18. století,

listnaté stromy – dub, lípa, ol‰e –, z jehliãnanÛ

tenzivní vyuÏití zámeckého areálu.

byl opatﬁen importovan˘mi orientálními papírov˘-

jsou zastoupeny zejména smrky a borovice. Soli-

U první etapy souÏití byl zmínûn boj o záchranu

mi tapetami, malovan˘mi temperou, s rostlinn˘mi

téry i skupiny formují prÛhledy nebo vystupují v ro-

léãebny. Existence zdravotnického zaﬁízení (napﬁí-

i zoomorfními motivy. Celá plocha stûn je pokryta

li dominantního prvku. Pozadí prÛhledÛ uvnitﬁ par-

klad v urãitou dobu neprivatizovatelného) zabránila

imaginativní zahradou s dálnûv˘chodní vegetací

ku tvoﬁí husté porosty v jiÏní a západní ãásti, kde

a stále zabraÀuje nûkter ˘m konkrétním snahám

s ptáky a mot˘ly; zahrada volnû symbolizuje ãtyﬁi

se v˘raznû uplatÀují. Temnû zelené smrky pochá-

o pﬁevod majetku a o jiné vyuÏívání areálu, které by

roãní doby. Úãinek interiéru naz˘vaného Ranní sa-

zejí vût‰inou ze star‰ích barokních porostÛ.

se samozﬁejmû neobe‰lo bez nepatﬁiãn˘ch rekon-

lon je znásoben˘ prÛhledem do zámeckého parku.
Zámeck˘ park

Areál zámku s hospodáﬁsk˘mi budovami i par-

strukcí (pﬁemûny cenného parku na golfové hﬁi‰tû,

kem byl rodinou SchwarzenberkÛ uÏíván aÏ do roku

zámku na hotel a podobnû – skupina podnikatelÛ

1947, kdy do‰lo k jeho znárodnûní. Objekt byl poté

a nûkolika pﬁedstavitelÛ mûsta zaloÏila za tímto
úãelem jiÏ obãanské sdruÏení Golf âerven˘ DvÛr).

Pﬁírodní krajináﬁsk˘ park v âerveném Dvoﬁe

zaﬁazen mezi kulturní památky pro jiné spoleãen-

patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í historické parky v âes-

ské vyuÏití, které v budoucnu nemûly b˘t pﬁístupné

ké republice. Archivní doklady svûdãí o tom, Ïe

veﬁejnosti. Z bohatého mobiliárního fondu bylo vy-

kaÏdá v˘vojová fáze parku byla utváﬁena v souladu

ãlenûno nûkolik nejcennûj‰ích kolekcí mezi takzva-

V âerveném Dvoﬁe jsou vyuÏívány zejména tﬁi

se soudob˘mi evropsk˘mi progresivními trendy.

n˘ svozov˘ mobiliáﬁ. Na zámek v âeském Krumlovû

aspekty pÛsobení prostﬁedí na du‰i pacienta: es-

Jeho souãasná podoba nese charakteristickou

byla pﬁemístûna sbírka miniatur a grafik, na zámek

tetické pÛsobení památky na pacienta, zapojení

strukturu nûmeck˘ch parkÛ zakládan˘ch princem

v Hluboké kolekce porcelánu a hodin. Do souãas-

pacientÛ do spoluudrÏování vûrohodn˘ch hodnot,

Hermanem Pucklerem. Theodor H. Rehder, syn Ja-

nosti se na objektu dochovaly pouze fragmenty pÛ-

respektive do vytváﬁení hodnot, a vûrohodné pro-

coba Rehdera (hlavního zahradníka prince Puckle-

vodního nábytkového vybavení a pﬁedev‰ím pozo-

stﬁedí pro setkávání s veﬁejností.

ra), se totiÏ zﬁejmû pﬁímo podílel na jeho návrzích.

ruhodn˘ soubor historick˘ch svítidel.

Jedním z nejcharakteristiãtûj‰ích rysÛ parku v âer-

Hlavní aspekty pÛsobení památky na pacienta

Pﬁed 18. stoletím neexistovala systematická
péãe o du‰evnû choré, du‰evnû nemocní byli izo-

veném Dvoﬁe jsou v˘razné dramatické kontrasty

Historie souÏití psychiatrické léãebny a zámku

lováni v rÛzn˘ch azylech, ‰pitálech, pﬁípadnû

otevﬁen˘ch prÛhledÛ mezi skupinami stromÛ na

âerven˘ DvÛr

klá‰terech. Zrod moderní psychiatrické instituce

tmavém lesnatém pozadí. Park, kter˘ dnes zaují-

Podle vzpomínek zakladatelÛ léãebny v âerve-

je spojován se jménem Philippe Pinela, naroze-

má v podstatû pÛvodní plochu, byl do souãasné

ném Dvoﬁe mûl b˘t cel˘ památkov˘ areál v prÛbûhu

ného v roce 1745, lékaﬁe, kter ˘ zásadnû refor-

podoby formován v polovinû 19. století jako v˘-

60. let 20. století demolován. Zámek byl z vût‰í

moval dosavadní praktiky. Pinel povaÏoval vliv

sledek transformace formální barokní zahrady.

ãásti v havarijním stavu, jeho vyuÏívání státními

prostﬁedí za velmi podstatn˘ a moderní instituci

Pﬁemûna barokní zahrady v pﬁírodní krajináﬁsk˘

statky se sv˘mi dÛsledky pﬁíli‰ neli‰ilo od podobné-

stavûl tak, aby svou strukturou, uspoﬁádáním

park v dobû vlády kníÏete Jana Adolfa II. Schwar-

ho vyuÏití jin˘ch zámkÛ (napﬁíklad v Ranním salonu

a prostﬁedím pomohla pacientÛm dohnat pﬁedpo-

zenberka probíhala pod siln˘m vlivem jeho opa-

s cenn˘mi tapetami z Dálného V˘chodu byl svého

kládan˘ morální deficit.

kovan˘ch náv‰tûv ve Velké Británii.

ãasu umístûn sklad obilí). Park byl poãátkem

Vlivu prostﬁedí na léãení a rehabilitaci du‰evních

Anglické inspirace se promítly také do podoby

60. let 20. století jiÏ znaãnû zpustl˘. Pﬁed demolicí

poruch si v nové dobû v‰ímala zejména sociální

drobn˘ch romantick˘ch staveb, které byly v parku

byl ov‰em zámek zachránûn zaloÏením psychiatric-

psychiatrie, která vznikla na pﬁelomu 19. a 20. sto-

bûhem zmiÀovan˘ch úprav budovány. Mezi nimi

ké léãebny v jeho areálu, oficiálnû k 1. ãervnu

letí. Stoupenci sociálnû psychiatrického pohledu

jmenujme pﬁedev‰ím baÏantnici (obr. 5), takzvan˘

1966. Na jeho opravu tak pﬁicházely po desetile-

od poloviny 20. let 20. století postupnû prosazova-

·v˘carsk˘ dÛm pro vzorov˘ chov skotu (podle pﬁíkla-

tích první skromné prostﬁedky, zãásti od zﬁizovate-

li odklon od bûÏné podoby lÛÏkového zdravotnické-

du anglického prince Alberta) nebo obytn˘ domek

le zdravotnického zaﬁízení, zãásti z provozních pe-

ho zaﬁízení a podporovali vytváﬁení prostﬁedí jedi-

pro stráÏce parku. Na návrzích uveden˘ch staveb se

nûz samotné léãebny. Tyto prostﬁedky staãily

neãn˘ch, citliv˘ch a rodinnû pÛsobících.

podílel D. Deworetzky, schwarzenbersk˘ stavitel,

k tomu, aby areál pﬁeÏil. ¤editelé a souãasnû pri-

Pacienti âerveného Dvora pﬁicházejí do léãebny

kter˘ je také autorem projektu terasy zámku.

máﬁi léãebny od poãátku její existence vyuÏívali

z prostﬁedí sociálnû destabilizovaného a z krajní-

Podobnost kompoziãního ﬁe‰ení s britsk˘mi

areál jako velmi cenn˘ prostor pro smysluplnou

ho stresu. Obecnû je sice optimální, aby se jejich

parky spoãívá v obdobném zpÛsobu umístûní

a efektivní pracovní (ãinnostní) terapii, která dopl-

problém ﬁe‰il v prostﬁedí, kde vznikl, a aby se na

skupin a samostatnû stojících stromÛ i v modela-

Àovala programy psychoterapeutické. Od poãátku

jeho ﬁe‰ení podílelo nejbliÏ‰í okolí, nûkdy je

ci porostÛ zaloÏené na zapojení okolní krajiny

tak byli pacienti zapojeni do údrÏby zámeckého

ov‰em nutné toto místo na ãas opustit. Napﬁíklad

a dominant do celkové kompozice, která se vy-

prostﬁedí a do vût‰ích ãi men‰ích oprav. Úspû‰ní

návykové nemoci jsou jednou ze skupin psychia-
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trick˘ch diagnóz, u které je nezbytné v úvodu te-

no aÏ po dokonãení v‰ech nezbytn˘ch stavebních

atraktivních celkÛ si mnozí pacienti zaãali inten-

rapie pacienta stabilizovat v chránûné lokalitû.

i restaurátorsk˘ch prací.)

zivnûji uvûdomovat hodnoty prostﬁedí, v nûmÏ se

Léãebna âerven˘ DvÛr je pak z tohoto hlediska

Obdobnû pozitivním dojmem pÛsobí jednodu-

kaÏdodennû pohybují. Mezi jejich komentáﬁi se

snad ve v‰ech smûrech ideálním místem. Památ-

ché, ãisté linie objektu baÏantnice, umístûné

objevily názor y typu „nûco podobného máme

kov˘ areál je prostﬁedím 1. harmonick˘m, uklid-

v pﬁední ãásti parku. Stavba, která zaujme peãli-

u nás také“, nebo dokonce „tohle u nás máme

Àujícím, 2. konzervativním, nemûnn˘m, stabilním,

v˘m propracováním v‰ech ﬁemesln˘ch detailÛ, má

také, ale je‰tû zajímavûj‰í“.

3. postaven˘m podle vy‰‰ích zámûrÛ a hodnot

obrysy i proporce dodnes velmi aktuální. Zcela ji-

Druh˘ princip se teprve zaãíná rozpracovávat.

a 4. velmi estetick˘m. Samotn˘ akt pﬁechodu

né, emotivnû je‰tû intenzivnûj‰í hodnoty se pre-

Edukativní aktivita smûﬁuje v tomto pﬁípadû k za-

z chaotick˘ch a stresujících pomûrÛ, v nichÏ se

zentují v interiérech zámku. KaÏd˘ ze tﬁí reprezen-

mûstnancÛm léãebny. Bûhem série setkání se

pacienti vyskytovali, do klidu ãervenodvorského

taãních sálÛ má odli‰n˘ charakter, nabízející

specialisty NPÚ se postupnû seznamují s detaily

areálu je v˘znamn˘m terapeutick˘m (byÈ nepﬁí-

specifické estetické kvality. Nejstar‰í z nich, tzv.

památkov˘ch kvalit zámku i parku (to se t˘ká ar-

m˘m) zásahem.

Proky‰Ûv sál z let 1756–1757, okouzlí nûÏnou ro-

chitektury, v˘zdoby, mobiliáﬁe i vegetace a parko-

Estetické a cenné prostﬁedí hraje velmi dÛleÏi-

kokovou pastelovou barevností a zavede nás pro-

v˘ch úprav), aby získané vûdomosti o jednotliv˘ch

tou roli. Je pochopitelné, Ïe negativní sebehodno-

stﬁednictvím zobrazen˘ch postav do svûta fanta-

„zvlá‰tnostech“ areálu mohli prakticky a operativ-

cení se tûÏko zv˘‰í pﬁi pobytu v kobce, a také si

zie, kde se bez zábran proplétají rÛzné ãasy

nû pﬁedávat pacientÛm. Je tﬁeba zdÛraznit, jak dÛ-

lze pﬁedstavit, Ïe kdyÏ pacient pﬁejde z ulice do

i prostﬁedí. Druh˘ ze sálÛ, tzv. FlathÛv neboli jídel-

leÏitou roli hraje pro respektování a udrÏování

klidného zámeckého komplexu a terapeut se

na, pÛsobí svou chladnou barevností i klasicistní

v‰ech památkov˘ch hodnot zámku i parku právû

v kultivovaném prostﬁedí vûrohodnû lidsky zajímá

dekorativní v˘malbou mnohem odmûﬁenûji, av‰ak

cel˘ kolektiv zamûstnancÛ léãebny. Tento pocit

o jeho problémy, pacient pak snáze uvûﬁí ve vlast-

mÛÏe zaujmout precizností malíﬁského ﬁemesla

par tnerství má b˘t v budoucnu je‰tû posilován

ní cenu. Toto rozpou‰tûní ‰patné nálepky a nega-

a probudit touhu po poznání nûkter ˘mi ponûkud

speciálními prohlídkami jin˘ch památkov˘ch objek-

tivního sebehodnocení usnadní dal‰í psychotera-

nejasn˘mi alegorick˘mi motivy. Dekorace tﬁetího,

tÛ organizovan˘mi pro personál léãebny a prezen-

peutickou práci, na jejímÏ konci si pacient doslova

tzv. Ranního sálu nás prostﬁednictvím ãínsk˘ch

tací probíhajících ãi jiÏ realizovan˘ch restaurátor-

troufne Ïít bûÏn˘ Ïivot. V tomto smûru pÛsobí ãer-

malovan˘ch tapet zavedou do barvité orientální za-

sk˘ch prací v objektu.

venodvorské prostﬁedí docela spolehlivû.

hrady s nepﬁebern˘mi druhy exotické flóry i fauny.

V terapii je proto nezbytné znovu probouzet k Ïi-

Samozﬁejmû, toto pÛsobení lze ponechat náho-

votu emoce, proÏívání a vy‰‰í city. Zde lze opût ús-

dû, ale také je moÏné je aktivnû vyuÏívat, respekti-

pû‰nû vyuÏít nepﬁímého efektu v˘jimeãného a kul-

ve nûkteré terapeutické programy postavit na

1. Pacienti v âerveném Dvoﬁe nejsou jen pasiv-

tivovaného prostﬁedí (jehoÏ nejlep‰ím prototypem

v˘luãnosti daného prostﬁedí. Napﬁíklad psychotera-

ními uÏivateli cenného prostﬁedí. V˘‰e zmínûné pÛ-

je historická kulturní památka citlivû zaãlenûná do

peutické skupiny a komunity jsou zámûrnû organi-

sobení prostﬁedí je intenzivnûj‰í, kdyÏ pacient na

krajiny). Nejde zde jen o estetické vnímání objektu

zovány v historickém parku nebo v zámku tak, aby

jeho udrÏování a na udrÏování kontinuity hodnot

(netﬁeba zmiÀovat, Ïe estetické pÛsobení je zále-

psychoterapie byla usnadnûna pÛsobením pro-

aktivnû spolupracuje. Pacienti se napﬁíklad plnû

Ïitostí právû citÛ a emocí), ale i o jiÏ zmínûn˘ har-

stﬁedí v pozadí.

podílejí na údrÏbû celého památkového prostﬁedí

MoÏnost spoluudrÏování vûrohodn˘ch hodnot,
aktivní podílení se na údrÏbû památky

monizující a uklidÀující efekt. V prostﬁedí estetic-

Estetické hodnoty celého areálu mohou pÛso-

(parku i zámku). Hlavním cílem je právû probuzení

ky indiferentním, nebo pﬁímo disharmonickém

bit podvûdomû, ale jejich vliv lze také systematic-

odpovûdnosti za vlastní Ïivot a její projevení nikoli

emoce kultivovat nelze.

ky a cílenû rozvíjet prostﬁednictvím speciálních

pouze na verbální úrovni, ale konkrétní akcí.

Z hlediska vy‰‰ích citÛ je dÛleÏitá i atmosféra

doprovodn˘ch programÛ.

2. P˘cha (vy‰‰í sebehodnocení) pﬁi sledování

historiãnosti. V prostﬁedí budovaném a ‰lechtû-

Pﬁední evropsk˘ specialista na problematiku

v˘sledkÛ práce. V˘‰e bylo zmínûno estetické

ném nûkolik staletí a po mnoho generací pÛsobí

vzdûlávání veﬁejnosti v oblasti kulturního dûdictví

pÛsobení prostﬁedí na pacienta. Toto pÛsobení

vûdomí (ãi jen tu‰ení) pﬁesahu Ïivota jednoho ãlo-

Tim Copeland z Velké Británie, ﬁeditel Mezinárod-

je samozﬁejmû silnûj‰í, kdyÏ se pacient s pro-

vûka a tu‰ení vy‰‰ích a trvanlivûj‰ích hodnot.

ního centra pro vzdûlávání v oblasti kulturního

stﬁedím mÛÏe identifikovat coby jeho spolutvÛr-

V takovém prostﬁedí nutnû dochází k tlaku na to,

dûdictví, vyuÏívá ve sv˘ch teoretick˘ch úvahách

ce. âinnostní terapie tedy není v âerveném Dvo-

aby pacient pocítil, Ïe existují vy‰‰í city, které

i v praxi dva zásadní principy:

ﬁe jen v˘plní ãasu nebo produkcí zbytn˘ch

pﬁesahují jeho kaÏdodenní Ïivot.

1. uãinit dÛvûrnû známé jedineãn˘m (neobyãej-

ar tefaktÛ (aãkoli i toto má u jin˘ch diagnóz veli-

n˘m),

k˘ v˘znam), ale má charakter prací nezbytn˘ch

2. uãinit neobyãejné dÛvûrnû znám˘m.

k udrÏování historického areálu v dobrém stavu.

Zámeck˘ areál v âerveném Dvoﬁe poskytuje
svou nevtíravou, av‰ak v˘mluvnou harmonií pozi-

První v˘‰e zmiÀovan˘ princip jsme se pokusili

Pro del‰í Ïivotnost v˘sledkÛ (pro vût‰í pﬁiléha-

JiÏ pﬁi samotném vstupu do ãestného dvora

rozvinout ve spolupráci s pacienty prostﬁednic-

vost na‰í terapie) je dÛleÏité, kdyÏ se pacienti

zámku je pﬁíchozí uvítán vyváÏenou, proporãnû

tvím terénních vycházek, zamûﬁen˘ch na náv‰tû-

s prostﬁedím a terapií identifikují. Platí zde, Ïe

velmi pﬁíjemnou kompozicí hospodáﬁského traktu

vu veﬁejnû pﬁístupn˘ch jihoãesk˘ch památkov˘ch

identifikace s prostﬁedím = identifikace s terapií

i hlavní zámecké budovy. Oproti monumentální

objektÛ, které byly v minulosti stejnû jako zámek

(toto je dokumentovatelné napﬁíklad na náv‰tû-

reprezentativní aristokratické architektuﬁe mají

v âerveném Dvoﬁe ve vlastnictví SchwarzenberkÛ.

vách b˘val˘ch pacientÛ, samotná náv‰tûva pro-

venkovská ‰lechtická sídla z dne‰ního pohledu

Tyto náv‰tûvy byly doprovázeny odborn˘m (av‰ak

stﬁedí âerveného Dvora jim pﬁipomene a osvûÏí

v˘hodu zcela „lidsk˘ch“ rozmûrÛ, které nabízejí

populárnû modelovan˘m) v˘kladem, upozorÀují-

terapeutické normy). Snadnûji se samozﬁejmû

pocit útulnosti a bezpeãí. (Optimálního vyznûní

cím pﬁedev‰ím na souvislosti a podobnosti se

lze identifikovat s prostﬁedím jedineãn˘m neÏ

v‰ech estetick˘ch pﬁedností ãervenodvorského

zámkem v âerveném Dvoﬁe. Pﬁi setkání s obdob-

s prostﬁedím, které je v jakémkoli smûru uni-

ãestného dvora v‰ak bude pochopitelnû dosaÏe-

nou v˘zdobou ãi mobiliárními pﬁedmûty v rámci

formní. Pomáhá-li pacient navíc toto prostﬁedí

tivní estetické proÏitky ve více smûrech.
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spoluutváﬁet, je identifikace mnohem vût‰í

leãnosti vydûlen. Naopak veﬁejnost pﬁi dobﬁe pro-

Obr. 4. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Zámek,

a dlouhodobá.

bíhajícím kontaktu mÛÏe postupnû pﬁisuzovat pa-

prÛhled stﬁední partií parku. (Foto Jiﬁí Dvoﬁáãek)

3. Konkrétní podoba aktivní spoluúdrÏby. Z hle-

cientÛm lidské kvality více, neÏ je tomu dosud,

Obr. 5. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Zámeck˘

diska udrÏování památkového prostﬁedí jde zejmé-

kdy vût‰ina informací pﬁichází z médií v démoni-

park, prÛãelí objektu BaÏantnice. (Foto Kateﬁina Cichrová)

na o následující ãinnosti pacientÛ: kosení trávy

zované podobû.

v parku, hrabání a odvoz pokoseného sena, shra-

Podobná setkání nejsou niãím nov˘m – napﬁí-

bování a odvoz napadaného listí, likvidace spada-

klad divadelní pﬁedstavení pacientÛ pro veﬁejnost

n˘ch vûtví v parku, likvidace drobnûj‰ích v˘vratÛ,

b˘vají dnes jiÏ vcelku normální. Zde ov‰em mluví-

entÛm ﬁadu detailÛ z historie âerveného Dvora

odstraÀování náletÛ, ãistûní vodních cest (povr-

me o jiné formû kontaktu. Programy pro veﬁej-

a oãividnû probudila jejich zájem o objekt (vníma-

chov˘ch kanálÛ a rybníãkÛ), udrÏování cestní sítû

nost budou sice vedeny pacienty, ale jejich vyuÏí-

n˘ pﬁedtím pﬁedev‰ím utilitárnû jako místo doãas-

parku. Pacienti také vyrábûjí laviãky pro náv‰tûv-

vání v památkovém prostﬁedí bude mít nádech

ného domova) také jako o kulturní památku.

níky parku a v souãasnosti se podílejí na instalaci

jakési samozﬁejmosti, ke kontaktÛm obou skupin

V˘znamn˘ byl i podíl pacientÛ na prezentaci sa-

nauãné stezky. Tyto ãinnosti jsou organizovány aÏ

bude docházet jakoby mimodûk – budou spolu

motné, kdy studenti JâU poskytovali prÛvodcov-

po metodick˘ch doporuãeních územního odbor-

sdílet stejn˘ prostor a pravdûpodobnû na sobû

sk˘ v˘klad a pacienti zabezpeãovali nezbytn˘ do-

ného pracovi‰tû Národního památkového ústavu

mnohdy nepoznají, ke které skupinû vlastnû patﬁí

zor v interiérech. Pocit spoluzodpovûdnosti za

v âesk˘ch Budûjovicích, v˘sledek práce je prÛ-

(souãasn˘ pacient? b˘val˘ pacient? „cizí“ ná-

kulturnûhistorické hodnoty byl urãitû posílen také

bûÏnû NPÚ kontrolován.

v‰tûvník? pﬁíbuzn˘ pacienta?).

velmi kladn˘mi ohlasy náv‰tûvníkÛ.

Vûrohodné prostﬁedí pro setkávání s veﬁejností

Souãasná a budoucí pﬁedstava vyuÏívání areálu

DvÛr pouze jako pozoruhodn˘ pﬁírodní park, vhod-

veﬁejností

n˘ pro víkendovou relaxaci, byla vût‰ina náv‰tûvní-

Pokud vnímala veﬁejnost do této akce âerven˘
PﬁibliÏnû po 2. svûtové válce se v psychiatrii
zaãalo rozvíjet reformní hnutí, které si mimo jiné

V souãasnosti je park otevﬁen veﬁejnosti za

kÛ mile pﬁekvapena ojedinûl˘mi v˘tvarn˘mi kvali-

zaãalo v‰ímat ‰kod zpÛsoben˘ch dlouhodobou

bûÏn˘ch podmínek (zvlá‰tními podmínkami jsou

tami zpﬁístupnûn˘ch interiérÛ. Není pochyb, Ïe

izolací na místech vzdálen˘ch pÛvodnímu Ïivotu

zákaz vná‰ení alkoholu a poÏadavek neru‰ení

o ãastûj‰í prohlídky zámku by mûlo publikum zá-

pacientÛ. Toto reformní hnutí postupnû ovlivnilo

souãasnû probíhajících terapeutick˘ch progra-

jem. Nabízí se úvaha o moÏném zapojení pacientÛ

celou psychiatrii a moderním trendem zaãalo b˘t

mÛ). Vlastní zámek je otevﬁen jen ve dnech Ev-

do prÛvodcovsk˘ch sluÏeb, pﬁi kter ˘ch by se ob-

otevírání dveﬁí psychiatrick˘ch ústavÛ, pﬁemûny

ropského kulturního dûdictví. Ve‰keré programy

jekt zpﬁístupÀoval v interiéru alespoÀ nûkolikrát

velik˘ch ústavÛ v malá zaﬁízení rodinného typu

pro veﬁejnost mají zatím charakter zkoumání moÏ-

bûhem letní sezóny. PrÛvodcovské texty jsou pﬁed-

a navracení péãe o du‰evnû nemocného do pro-

ností spolupráce dvou rÛzn˘ch skupin (pacientÛ

bûÏnû zpracovány NPÚ v âesk˘ch Budûjovicích.

stﬁedí, kde problém vznikl. Areál âerveného Dvora

a veﬁejnosti):

2. Divadlo pacientÛ pro malé náv‰tûvníky parku

byl desetiletí pro veﬁejnost uzavﬁen. âásteãnû pro-

1. Den otevﬁen˘ch dveﬁí

to, Ïe uzavﬁení psychiatrické instituce bylo i v ne-

První otevﬁení zámku pro veﬁejnost na jaﬁe

vení pro malé náv‰tûvníky parku jako prototyp

V létû roku 2004 se uskuteãnila dvû pﬁedsta-

dávné minulosti normou, a ãásteãnû pro pﬁedpo-

2004 probûhlo s velk˘m zájmem veﬁejnosti – na

jedné z moÏn˘ch budoucích aktivit. Ve spolupráci

klad, Ïe otevﬁení areálu nûjak˘m zpÛsobem mÛÏe

organizaci akce se spoleãnû podíleli pacienti lé-

s NPÚ vznikla pÛvodní divadelní loutková hra vyu-

naru‰it ãi ohrozit léãbu pacientÛ. Je tomu ale nao-

ãebny, studenti Jihoãeské univerzity v âesk˘ch

Ïívající postavy namalované v Proky‰ovû sálu

pak: kontaktem s veﬁejností lze nûkteré terapeu-

Budûjovicích a pracovníci NPÚ – ÚOP v âesk˘ch

zámku. Podle jejich vzoru pacienti vyrobili loutky

tické efekty posílit.

Budûjovicích. Souãástí prezentace interiérÛ zám-

(1. efekt), ve volném ãase pﬁipravili (2. efekt)

Pﬁi spoleãn˘ch programech nebo setkávání se

ku byla také improvizovaná v˘stava o v˘voji zámku

a zrealizovali pﬁedstavení (3. efekt) pﬁedstavující

v autentickém prostoru mÛÏe b˘t usnadnûna re-

a parku, sestavená z kopií ikonografick˘ch prame-

pohádkovou formou jednak námûty nástûnn˘ch

socializace pacienta, neboÈ se pravideln˘m kon-

nÛ a historické plánové dokumentace. Spolupráce

maleb zámku, jednak nûkolik ãástí parku

taktem s veﬁejností pﬁestane sám cítit b˘t ze spo-

na realizaci v˘stavy poodhalila zúãastnûn˘m paci-

(4. efekt – kter˘ byl je‰tû posílen závûreãn˘m hle-
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dáním postav na stûnách a jejich malováním).

areálu. Jejím nadstandardním doplÀkem bude spe-

Obr. 6. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). PrÛhled do

Kontakt pacientÛ s dûtsk˘m publikem byl emoã-

ciální didaktick˘ program pro dûti. Za pomoci ilus-

zadní partie parku. (Foto Jiﬁí Dvoﬁáãek)

nû velmi siln˘ (5. efekt).

trovan˘ch pracovních listÛ se dûti blíÏe seznámí

Obr. 7. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Zámek, de-

V˘roba maÀáskÛ v rámci ar teterapie pﬁivedla

s vybran˘mi pozoruhodnostmi areálu v âerveném

tail nástûnné malby z Proky‰ova sálu, postava, podle které

pacienty k mnohem detailnûj‰ímu studování Pro-

Dvoﬁe a budou se moci (nebo spí‰e muset) zapojit

byla vyrobena loutka pro divadelní pﬁedstavení. (Foto Ka-

ky‰ov˘ch nástûnn˘ch maleb. Nejen Ïe je oslovilo

do vnímání prostﬁedí skrze úkoly, které jim budou

teﬁina Cichrová)

charakteristické „nad˘chané“ barevné ladûní v˘-

v pracovních listech zadány. Program je cílen˘ pﬁe-

Obr. 8. Loutka „kníÏe ·nekenberk“, zhotovená pacienty

jevÛ, ale pﬁiblíÏily se jim i rozmanité vtipné odûvní

dev‰ím ke ‰kolním skupinám, ale perspektivnû bu-

podle pﬁedlohy z Proky‰ova sálu. (Foto Kateﬁina Cichrová)

detaily postav a v neposlední ﬁadû mohli také po-

de nabízen také individuálním skupinám (rodinám).

zornûji ocenit vysokou úroveÀ ﬁemeslného prove-

V souãasnosti léãebna pracuje na vylep‰ení

dení. Toto nutné soustﬁedûní se na poãátku práce

nûkter ˘ch technick˘ch a provozních podmínek

pﬁineslo skuteãnû pozoruhodné v˘tvarné v˘sledky

(opravy a rekonstrukce budov) tak, aby propojení

nách nebo pohádka pﬁedvedená pacienty u pﬁíle-

(bûhem pﬁedstavení je dospûlí náv‰tûvníci nûkoli-

pacientÛ a veﬁejnosti probíhalo v budoucnosti na

Ïitosti mikulá‰ské besídky pro dûti z okolí pﬁímo

krát hodnotili jako profesionální).

vy‰‰í úrovni. Na‰ím základním zámûrem je zapl-

v léãebnû, respektive na zámku).

Pﬁi pﬁípravû a realizaci pﬁedstavení se u pacien-

nit areál programy, které by byly organizovány pa-

tÛ vytvoﬁila v nûkter˘ch pﬁípadech velmi silná vaz-

cienty ãi expacienty (a mûly tudíÏ základní terape-

ba k postavám i k dûji pohádky, situované pﬁímo

utickou náplÀ) a slouÏily náv‰tûvníkÛm parku,

– VyuÏití blízké pÛvodnímu.

do zámku v âerveném Dvoﬁe. Dût‰tí diváci s rodi-

respektive náv‰tûvníkÛm parku i pacientÛm. Re-

– Intenzivní vyuÏití celého areálu.

ãi procházeli bûhem dûje parkem, aby se pak

prezentativním pﬁíkladem tohoto typu aktivit bu-

Integrací vhodného zdravotnického programu

v závûru pohádky pokusili zachytit (za pomoci pa-

de vybudování ãajovny, kavárny a v˘stavní sínû

a programÛ památkovû edukativních se stává

cientÛ) nejpozoruhodnûj‰í postavy. Vyústûním ce-

v budovû BaÏantnice. âajovna bude provozována

areál celoroãnû vyuÏívan˘m, vût‰ina budov pak

lé akce bylo finále pohádky v Proky‰ovû sále, kdy

jako chránûné pracovi‰tû pro expacienty s kom-

po dvacet ãtyﬁi hodin dennû.

„zachránûn˘ malíﬁ“ pﬁedstavuje publiku své dílo.

plikovanou moÏností resocializace a bude pﬁed-

Z náv‰tûvnického hlediska pﬁedstavuje park

Dûti hledaly na stûnách sálu postavy z pohádky

stavovat hlavní centrum pro náv‰tûvníky parku.

v âerveném Dvoﬁe ideální klidovou protiváhu turis-

a jejich rodiãe se po procházce v parku mohli po-

Vedle ãajovny nabídne BaÏantnice náv‰tûvníkÛm

ticky velmi exponovaného âeského Krumlova. Roz-

tû‰it nejkrásnûj‰ím zámeck˘m interiérem.

areálu také expozici, která je podrobnûji seznámí

loha parku umoÏÀuje pobyt i vût‰ímu poãtu osob,

Pﬁínos pro památku

Pro pﬁí‰tí rok je pﬁipravována dal‰í varianta pohád-

s historií objektu, ale pﬁedev‰ím jim umoÏní na-

aniÏ by se vytratil pocit jisté intimity. Procházka kul-

ky, do které budou zapojeni pacienti pﬁi v˘robû lou-

hlédnout do prostor, které nejsou bûÏnû pﬁístup-

tivovan˘m krajináﬁsk˘m prostﬁedím poskytuje vedle

tek, studenti Biskupského gymnázia v âesk˘ch Bu-

né, vãetnû ãásti pÛvodních ãervenodvorsk˘ch

moÏnosti prosté relaxace také podnûty k hlub‰ímu

dûjovicích jako herci a jejich mlad‰í spoluÏáci ze

sbírek, po roce 1947 odvezen˘ch na zámky Hlu-

poznávání kompoziãních i dendrologick˘ch hodnot

základní ‰koly jako diváci. Tento projekt se pokusí

boká a âesk˘ Krumlov.

a v neposlední ﬁadû nabídne i „dobrodruÏství obje-

probudit zájem o objekt napﬁíã vûkov˘mi kategoriemi.

Dal‰ím typem aktivit bude hipoterapeutick˘

vování“ pﬁi setkání s drobnou architekturou (Ba-

3. V areálu probûhlo jiÏ nûkolik hudebních kon-

program pro pacienty i veﬁejnost (jako jedna z fo-

Ïantnice, KÛrov˘ domek) a jejími fragmenty (domek

rem prohlídky parku).

stráÏce parku, vrátnice). Areál je velmi vhodn˘ pro

certÛ pro veﬁejnost a pacienty i hudební produkce poﬁádané samotn˘mi pacienty.

Areál má také potenciál stát se lokálním kul-

individuální, zvlá‰tû pak rodinné prohlídky.

4. Aktuálnû byla otevﬁena nauãná stezka v zá-

turním centrem – na‰ím zámûrem je organizovat

meckém pﬁírodním krajináﬁském parku, pﬁipravená

v areálu (v parku) pro veﬁejnost pravidelné kon-

Jednou z nesporn˘ch v˘hod je snaz‰í a levnûj‰í

ve spolupráci NPÚ – ÚOP v âesk˘ch Budûjovicích

certy, divadla, pﬁípadnû drobné i vût‰í kulturní ak-

údrÏba celého památkového areálu. Existence

a CHKO Blansk˘ les. Ta poskytne individuálním ná-

ce pro blízké okolí pﬁi pﬁíleÏitosti rÛzn˘ch svátkÛ

specifického zdravotnického zaﬁízení s moÏností

v‰tûvníkÛm parku pomûrnû obsáhlé informace

(jako experiment probûhl napﬁíklad adventní kon-

komplexního reÏimového programu umoÏÀuje

o historii, kulturních i pﬁírodních hodnotách celého

cert pacientÛ pro veﬁejnost v kostele ve Chval‰i-

kombinovat více mechanismÛ pro její zaji‰tûní.
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– Snaz‰í a levnûj‰í údrÏba.
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10

11

Jedná se zejména o zapojení pacientÛ do údrÏby

ov‰em nezbytn˘ vy‰‰í stupeÀ ochrany nûkter˘ch ty-

Obr. 9. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Pohádka

v rámci pracovní (ãinnostní) terapie a v dal‰í fázi

pÛ památek, zejména movit˘ch, a soustavné rozví-

O Johánkovi a my‰ce v zámeckém parku v ãervnu 2004.

pak o vyuÏití chránûného zamûstnání v rámci rÛz-

jení povûdomí pacientÛ o kulturní hodnotû prostﬁe-

(Foto Kateﬁina Cichrová)

n˘ch navazujících resocializaãních programÛ. (Prá-

dí. (Je tﬁeba doplnit, Ïe za dobu existence léãebny

Obr. 10. âerven˘ DvÛr (okres âesk˘ Krumlov). Zámek,

ce pacientÛ, jak jiÏ bylo zmínûno, není jen kosme-

nedo‰lo k v˘znamnému po‰kození prostﬁedí pacien-

detail nástûnné malby z Proky‰ova sálu, postava, podle kte-

tická. Pro lep‰í pﬁedstavu – kaÏd˘ fyzicky zdrav˘

tem.) Dosud nebyl mínûn fakt, Ïe souãástí vztahu

ré byla vyrobena loutka pro divadelní pﬁedstavení. (Foto

pacient pracuje v t˘denním programu 18 hodin, pﬁi

památky a léãebny musí b˘t speciální uspoﬁádání lé-

Kateﬁina Cichrová)

zapojení cca 90 pacientÛ odpovídá odpracovaná

ãebného programu (podobn˘ vztah napﬁíklad nelze

Obr. 11. Loutka „zl˘ rádce“, zhotovená pacienty podle

doba pﬁibliÏnû 40 pracovníkÛm na pln˘ úvazek.)

realizovat v zaﬁízení uzavﬁeném).

pﬁedlohy z Proky‰ova sálu. (Foto Kateﬁina Cichrová)

2. Riziko naru‰ení terapeutického prostﬁedí
Kritické momenty souÏití

náv‰tûvníky památky. Do areálu (i do parku) je za-

Vztah terapeutick˘ch programÛ a památkové-

kázáno napﬁíklad vná‰et alkohol nebo jiné návy-

ho prostﬁedí lze obecnû rozdûlit do dvou krajních

kové látky, dodrÏování tohoto pravidla závisí v˘-

vání tradiãních prvkÛ Ïivotního prostﬁedí je aktuální

postojÛ.

hradnû na kultivovanosti náv‰tûvníkÛ, neboÈ není

i pro souãasného ãlovûka.

První moÏností je striktnû vycházet z teoreticky

v silách ani v zámûru léãebny náv‰tûvníky hlídat.

A protoÏe dal‰í kapitola v historii zámku âerve-

ãist˘ch a vzorov˘ch terapeutick˘ch pﬁedstav a libo-

Dosud jsme ov‰em nezaznamenali Ïádné naru‰e-

n˘ DvÛr je teprve na poãátku, necháme konec ra-

volné prostﬁedí léãebny (v na‰em pﬁípadû komplex

ní terapeutického prostﬁedí náv‰tûvníkem parku

dûji otevﬁen˘.

památek) transformovat tak, aby terapeutické pro-

v tomto ani v jiném bodû.

gramy byly pﬁesnû a plnû aplikovatelné. Tento postoj

3. Nesouhlasn˘ postoj „puristÛ“. SouÏití obou

mÛÏe pro památku znamenat razantní rekonstrukce

typÛ programÛ pﬁíleÏitostnû naráÏí na puristické
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