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Behem soukrgmé studijní cesty po velmi oe.nných historie,..,
ký9h parcích v Cechách a na Morave, na prelomu ,dubna a kvetna
1989~ byl mi doporucen jako dodatek panem Ing.Svobodoupark .

v Cerveném Dvore. Pravda 1.5. bylo velmi deštivé pocasí se sne.."
hem a stromy ješte málo rašily, ~le po návšteve parku v.Pru-,
honicích, Lednici, Hluboké a též C,Krumlova jsem získal fantas-
tický obrazo Na základe mého ocenení kompozice parku a prostoro-
vého rozložení stromu ve srovnání s tvorbou Puckler~Muskau, vy-
zva.lamne paní Ing. Marie'Pavlátová, abych zde na míste zpraco-
val dukladnou studii. Na základe pozvání reditele sanatoria
V Cerveném Dvore, pana Dr.Kubícka, pobýval jsem s vedoucím par-
ku v Muskau ctyri dny v Ceském Krum~ove a tak jsme získali zá-
kladní podklady. S pomocí pana Olšana, Pejchala a dvou zamest-
nancu sanatoria byly vyznaceny v plánech pa.rku jednotlivé stro-
my'.Souca~ne by'l:yyYznaceny prvé zásahy ve skupinách stromu
(barevné znac ení), pric emž se.vycháze:Lo ze zása d a mís ta a .

gí_ ~p~s~b_p~á~e_

Prvním základem'pro hodnocení umelecké podstaty-parku se
stalo zjištení stanovišt jednotlivých stromu a skupin na .mapen
K tomu posloužil historický. plán 'zr. 1910 publikovaný v rad.e :

flDie Gartenanlagen Ostereich-Ungarns in'Wort undBild" Nr..3,
Wien 1911, který byl fotomechaniclG zvetšen do merítka 1:2500e
Bylo 15jišteno, že tento plán vycházel z presnéli()merení a OC':'
povídá skutecnosti v mnoha"cástech parku. Ve dvou dnech by"l;]
zmapovánY tri skupiny, které dovolují dobre fixovat plán. Z toho
Vycházejí výsledky studia, které se uvádejí ~ále.

3/ Rozbor' 'výsledku~ - - - - - - - - -

Na základe rozbvru stromu byly stanoveny tri vekové s.tupne :
. 1. Pred rokem 1840, stromy vysáze~é pred 20U~250 lety,

~ obdobíbaro~íh6par~u . .

2. Stromy' ,,y-sázené .mezi roky 1840-:-1860 '.
3. Stromy vy'sázené okolo r~ 1900 (v-iz skica)

.E~h~vi ~:r~h;heš! ~tEo~u_- _' .

je zretelne jednodušáí než v C.Kruml~v,e.Hlavní 'obraz porostu
tvorí duby (Quercue robur), dále lípy (Tilia...) ,smrkY '(Picea
abies), j~vory horské (Acer pseudoplatanus), javory mlécné,

HORTUS
HATURA
LIBERTAS



2 -
(Acer plai'Snoides), méne olše (Alnus glutinosa.), jednotlivé
habry {Carpinus beto), jasany (Fraxinus excelsior), 3 P!i:..nus
strobus, 1 Gleditsia, 1 mladší buk ( Fagus silvatica atrop.)
a jednotlivé starší sosny (Pinus silvestris) a 1 platano

U príjezdové cesty jsou vale ji jírovce. (Aesculus hippo-
castanun). Zcela .chybí jíl my, i k.dyž podle vyjádreni lesníku by.-

. ly v parku rovnež. Dále cl~bí líska turecká jako v C.Krumlove,
buky, brízy, douglasky, jedle, duby cervené a bahenní, javor
stríbrný, topol šedý, cerný a vlašský, stejne jako pestrolisté
d~v~. .

Camillo Schneider ~euvádí v r. 1910 žádný presnejší prehled,
jen mimorádne nápadné a 'silné jedince. Podle fotografií jsou
~J91..PJ~. 1+~padne a.r~m~tické. Sol~t~ry a malévsku~i~ vytvárej~
hlavn~ umeleckou "rec parku", pricemž ve stredn~ casti, ktera
byla vysázená po r. 1840 pre vláda jí štíhlé stromy', skupiny lip.
tvorené až deseti stromy, dále skupiny. dubu se širokými koru-
nami až z jedenácti stromu a mezi nimi zbytky mohutných starých
sosen. )

V cásti parku osázené již v o'bdobí baroka byly v období
'premeneny na krajinárský park na mnoha lesních piochách umíste.~
ny cetné osamocené stromy., z cásti mnohokamenné~Jsou zde dosud
duby. a nekteré lípy. V lesních cástech je témer j~n nálet, st3:::,6
stromy chybí. Mužeme predpolcládat, že zašly již dríve následkei"!1
kórenóvé konkurenoet príp. nedostatkem svetla. Zbytky lipové a-
leje položené napríc v hlavní ose parku mezi parterem a vodní
nádrží zde mu.žeme ješte naj.ít" Po. konfrontac.i plán-q.. z r. 1911
s fotografiemi ~uže~e kon~tat~~at ~Qy~~$_J?tr2E~ vytváre~ících
obrazm jako napr. nadherne 018s na vychodn~ brehu rybnJ..ka a
mohutné vejmutovky ve skupinách s lípami na východním pkraji
parteru. Mimoto rovnež krásné borovice na barevných fotografiích
Camillo Schneidra. Zrejmý je rovnež úbytek jilmU. následkem gra-.
fio zy .
. Výsadby staré základní cásti prírodního parku mají odlišný

.. bhara~ter od rozširujících cástí východne a jihovýchodne za hra-
,nicí baro~ího parku, které musely vzniknout asi po ro 1880.
Zde je nápadné, že se pracovalo jen s duby, javory mlécné a klel~
stejne. jako lípy jsou zastoupenl málo. V olišteném stavu pusobí
nyní tato rozšírená cást jako preplnená. Pouz~ po opadu listu
je možhé rozeznat vysokou kva~itu .utvárených skupin. Stromy'
mají dobrou kvalitu, takže umelecké ztvárnení skupin bude velmi
složité a vyžaduje dukladnoustudii.

v , V rámci ~~2yj_~q__~o~q2_~~_~ar~_. bude spoiecn~ s vy já-
. dren~ .umeleckých hodnot {Škizzy.. o)posouzen zdravotn~ stav a
pestitelské zásahy. Park a priléhající pozemky leží približnš
600 m nad morem, prtimerné de8tové srážky jsou 600-900 mm ~oene
což je pro ru.st velmi výhodné. Limitující je vysoká úruven spoc-
ních vod, což v minulosti rešilo odvodnení drenážemi. Podle .~T_
jádrení Dr.Kubícka byla zcásti poškozena težkou mechanizací~
Obecne j.e z~~a..vot.ní .stav porostu do brý.
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~~~~9~~~~~~~a parku spocívá v ~rásném,vzá~emném sepetí ote-
vrenych lucnJ.chprostor s radovite usporadanytni stromy a tmavý-
mi skupinami lesních porostu, rovnež presné razení soliter s pi~'es-
ným umístením k okolnímu prostoru~ dále i umí~tení soliter na kon-
ci dlouhých výhledu - pruhledu. P6dobne jako na Hluboké z a~jí, .
zustaly'jen zbytky. Strední osa barokního parku s jejími 4 :fontá.-
nami byla prevzata a stále predstavuje nejvýznamnejší prvek parku.
Pohled na strední cásti zámku,stejne jako z cpacného smeru na zá":'
mek, je prekvapu'jíc~í. ; ". '.

, .

. Puvodní hvezdicovi té.i9SYnejsou zretelné,.,Príšne, hranice '"

baro kního parku jsoU až 11a severní stranu viditelné '.jen~'z,pl'án1-l",
Témer rovná barokní cást se odltil.šujeod zvlnené vz'dalenejšívý-
chodní cásti parku. Zde je zrejmý zcela jiný rukopis než ve star~
?í cásti, který využívá pro vlast.t)í umelecký výraz modelaci 'te-
rém~" Mimorádne významné na parku Cervený Dv'ur je"zapojení pahor~a-
tiny. Ve východní cásti parku prevládá dojem ze Sumavy, címž, dosa-
huje' parkový prostÓr' stoupající pusobnost~ Park le'žícf ha 6tevreliém

.prostoru tvorí se svým okolím ideální krajinárskou jednotu, což

.pusobí jako nezamenit~lné fluidum" Pohled z prostqr parku na c,-
kolí krásný svet pohorí pusobí na citlivé návštevníky"s. ovlivní
jeho smysl." ,

Péci ~e vhodné posuzovat ze dvou hledisek, a to péce-oporosty
stromu, o loukya cesty'. Nápadne dobrý je stav porostu. ,Témer
v celém parku, rovnež v lesních cástech, mají stromy dobre vyvi-
nuté koruny, je zretelná dobrá péce až do r. 1947. Rovnež mladé
porosty lípy byly parkove' upravovány. Prestože, byTo' o.ds'tr.aheno'.
mnoho prerostlého porostu, bude potreba aby sanatorium i'prí-ome-
zených IJložnostechzabezpecilonutné prosvetlovacíprab'é. Predevšíni
v zamokreném území .se vytvoril nálet olší a krovin, který ruzné..párti
partieparku poškozuje.V dusledku chovu krav byly v parku v'le-
tech 1950-72 soustavne likvi~oványkere,v okrajových porbstních
pásech.Témer celá cestní sít a drenážní systém '!jsou porušeny. .
Velké plochyv okrajovýchpartiíchz~bíra jí koprivyo' . .. ,

~/_ go~b2r_h~S!o~i~kich El~~

V archivu 'v Ceském Krumlove byly prozatím nalezeny ctyri plá-
ny zahrady, které. zobrazují pouze geometrickou cást nynejšího .

prírodního parku. Plán z r. 1910 se základními rysy krajinárského
parku chybí. V literature ~e uvádejí ještedva další plány _
z roku 1767 a 1826. '.

Serazení podle vzniku :J
1767 n:Q..~1Ýl_~a!l~Ii.~od ge~erála Callota, který potiTrd~li kapitán'

Reisinger, stavebnJ. inspektor Schmidt, zednicky .mistr ,Jobst
a zahradník" '

1789

I .
o bra z bare kní zahra dy umís t ený v zámku. C. Krumlov ( zo bra..
zuje volné pojetí malíre, jelikož osy na východe bezduvod-
ne koncí) , ~

kresba tužkou bazénu s figurální výzdobou od Zacha.Po
fritncouzské revoluci byly práce v zahrade preruššny až
do r o 1833 (lito 10 )Nicméne existují plány' zahrady z r.1793
a 1819., .

J.780
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1793 12.udo!:y~ E.ark!! velmi podobný malbe z :1;". ,1780. Témer
kresby z "lesní cásti". Budova schovaná v "lesef1. Všechny
ctyri rohy parkového ctverce ma.jí zaokrouhlené vodní 'pro-
hlubne a'jeden vodní paprsek. Zadní vodní ovál 'na strední
os~ má paprsky dva.Pouz,e jedlla,,'diagonála i"od jižního ro-
hu smerem na Cottage.

..1;1.819 ,&~Q.m~tricki,l?.lán libosadu ~ní'že,te 'S,c:};I;war~en~erga z~iBtený
, ; . . ,a nakresleny Josefem Langwe~lem. Tento plan Je velm~ po-

-".J,:,1 dobný'plánu B publikovanéfr1u C:<>,Schnéid-erem ('K;p'e'sha"sepií
'_ .:,barevne'lavírovaná). .Letopocet.',uvádený ::C.Sóhneiderem je

urcite'.nesprávný, má být 1840t'totiž pred 'vytvo]i'enín1 kra-
jinárského parku - nejhezcí plán. Kresba prozrazuje Bre-.
chod od baroka k rokoku. Hvezdu s" osmi paprsky doplnují
j~šte ctyri.oesty a dalšrkrátká.diagonálníspojky.Kopec

:,:s' bludištem" -: Bnekem, vodní príkQ~Y";.:s,tríhané '-'di-vadlo.
,-Vodní. kaskáda ? ZeJ-ená chodba k ,ražo:vé: .zahra.de:cn;,ebo k 1a.- -

byrin tu ? ' .',

. .~

1826.. -E..lán P~rku' 'v diplomové :práci p~: Studenkové
" tLednic eT

1973 I..

~. . . It ,.katast~á1.n.:f. J2.1án..:...bez autora a le.topoc.tu se v:šemi cestami
. z r. 1841 ;', ". ,

lJ~~41 '.E.l.án~a~itometri.c1f.tm J2.udo!:y!!e!l!. ; :Q~nac.e~ ~~ke~. ;~841 (?) ,
"0'.' ';PrvkY,.Jako na planu 1819, doplneny ,daJ.s~ hr:Lcky, templ"

bl d
. "' t '" . .; .' .. I ':.. ,

,; U:DS e aJ" . ...' -; ',' ;

1910 'E.lán__ jedinecný pro' !fra-jinárskuU' zahrEfdu ',publikovaný
C, Sohneiderem 1811 ~viz 5.2). Na plánu ,je možné odlišit
hranice 'st'3rého barokního parku~1 ,Lesní 'p:1ochy ,jSou elimi-

.. no.vány. Sít. cest silne pripomína:plán .k84L. 'Vodní 'prohlubne
'premeneny na rybník. Celé okolí v šíri 100.-250 m je pripo-
jeno k 'baroknímu parku až na zahradnictví na 'Severu a p:re-
tv:oreno ,krajinársky, Nápadný je ::lt6I5ec~:.s.:1fludiš,tem - šnelcem
na jihovýchodu rozšíreného území. '

I"

", ., , -

\
Johann.Jany publikoval v'r. 1922 "G-eschichte 'des OrtesSchloss
Rotel1ho.fu. Podle neho byl zámekCervenÝ. Dvu:r zbudován v r. 1672
,za kn~žny IvI~rie Ernestiny Eggenbergové rozohrabenky- .schvrarzen-.
berkdvé.' :Eetr Vok z Rožmberka založ'il II Novou , zahradun: s bažanf-

'l1ic~" bobry, koroptvemi a 'krepelkami.) . '. -
Majetek v r. 1719 prešel na knížete Adama ~rantiška Schwarzenber-
ka. Zámek byl podstatne ~ozšíren a dobudován, v letech 1789 a ,

1833 by'ly 'prác'e 'prerušeny. V letechJ..835 - 190'9 bylz'ámek dosta-
, ven do ..nynejší podoby.. Kníže Johann II (A;do' Ji)' Sqhwarzenberk ne-
. chal barokní. úpravu parku zmenit na anglický vzor. 1838 vybudo-

vány.zal;J.radrií' stáje, 1839 zahradní 'zd.-i, 's,. .184'Ó n.ový 'du.m bažan':"
tnice',.c'Svýcárna,. nové skleníky, rovne'ž' dv-e"vráthice 'u vchodu,
V roce 1840 vedle též knežna E1eonora Schw~rzenberková'zrízení
ružového templu a stinné chodby v rosariu. V roce 1846 byl obe-

- -
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lisk prenesen na krížcvé pole, zrušeny byly pustevna, vyhlíd-
ky, groty, kaple a cínská zahradní chodba.

Qp~tEegí_p~o_b~d~u~í_p~c! ~ EaEk_

1. Zapocaté práce na plánu,v merítku 1 :2500 dokoncit s V'J-
užitím modernich leteckých snímku, dovolí osvetlit puvod-
ní skupiny stromu.

2e
3.
4.
5.

Zpracova t vyhlídky. (visty'),

Zachytit stromy tvorící okr~je porostu (pouze v parku)
Regener~oe lesních porostu silným prosvetlením a výsadbou
Nová výsadba zaniklých jedincu "Plastik stromuU (solite-
ry a skupiny solit~r) podle ~otografií.
Nová výsadba ~racených a skupin , které odpovídají plánu
z r.1910, zretelne chy'bejícíchprvku. 6plná výsadba všech
jedincu na všech místech podle plánu t~ 1910 ne~á význam,
jelikož se zmenily proporce (objem a pocet kmenu)

Obnova cest, príp" c,dvolli;ovací soustavy'. Odpovídající le-
tecké snímky mohou ukázat puvodní potrubí. '

Odstranení wejrp.éhosamovol~ého rustu.

Utvorení mal~ pracovní zahradní skupiny o 5-7 osobách s vhod-
nou mechanizací.

, 6.

7"

8.
s.

Cílem. !:e;kofY3~rU~cních ~1>..r€Lcí'vmus~ být obnovení kra jinárského par-,
ku na zaklade dukladneho vedeckehostudias ohledemna zbytky
umeleckého díla fixov~ného plánem 1840. Navázat vhodnou probír~
kou a výsadbou.,Kriteriamohou být upresnena až behem prací v par-
ku, po odstranení samovolného nárustu, který zcela zr.etel.he po-
rušuje skupiny'. Poznat souhrnne umeleoké utvárení, parku je pro-
ces a každá cinnost prináší nové poznatky.

. ,

Trvalé srovnání puvOdního plánu, si tJ1ace porostli a sl;:utec-
nost~ ve všechrocníchobdobíchmuže do~ncit v 10~30 letechprd-
bežne práce a priblížit park' puvodní podobe. Soustavné práce,
v parku, stejne k1žd: jako sledování jednotlivých kroku jsoumra:-
nutným predpokladem pro odpovídající památkovou péci.

VelkQrysé krajinárské rešení a také vysoce umelecká hodnota
parku v Cerveném Dvore vyžaduje správné vynaložení prostredku.

,,
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