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Úvod

Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem je sloužit jako 
odborný podklad pro kvalifikované rozhodování orgánů státní správy (zejmé-
na památkové péče) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých 
částí této památky zahradního umění. Mapa se zaměřuje na jádrové území to-
hoto areálu, které je dendrologicky nejhodnotnější. Zásadní složkou je zaměření 
a zakreslení dendrologicky hodnotných dřevin, které jsou doprovázeny tabulkou 
s podrobnými dendrologickými údaji a s doporučeními, jak s těmito dřevinami 
nakládat (viz příloha). Doplněny jsou dřevinami s „pouze“ mimořádnou eko-
logickou hodnotou. Dalšími zobrazovanými položkami jsou stávající a zaniklé 
stavby a cestní síť. Cílem mapy je sloužit jako odborný podklad pro vlastníky, 
správce a uživatele, jak postupovat při případné rekonstrukci nebo rehabilitaci 
jádrových částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku, a jako podklad pro vydá-
vání odborných stanovisek orgánů státní správy a samosprávy.
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Metody

Metodický postup výběru významných dřevin
V první etapě průzkumu byla provedena terénní rekognoskace celého zájmo-

vého území z hlediska posouzení celkového stavu porostů dřevin, stromových 
i keřových skupin, liniových výsadeb dřevin a solitérních stromů. V souladu se 
zjištěnou situací byly dále vybírány jednotlivé dřeviny, a to podle hlavních ná-
sledujících hledisek:

1) dendrologická specifikace dřeviny – preference druhů a odrůd ojedinělých 
nebo méně běžných v objektech zahradní a krajinářské tvorby,

2) dendrometrické parametry – preference jedinců s výrazně vyššími dendro-
metrickými veličinami, především obvodem kmene (ve výšce 1,3 m), celko-
vou výškou a šířkou koruny a odhadnutým stářím,

3) sadovnická hodnota – preference jedinců s vyšší sadovnickou hodnotou 
a lepším zdravotním stavem, tedy ti jedinci, u kterých je větší pravděpodob-
nost delšího a výraznějšího působení v kompozici,

4) estetická hodnota (v návaznosti na sadovnickou hodnotu) – preference je-
dinců s významnou estetickou hodnotou (pozitivně atypický habitus, textu-
ra, zbarvení, tvar listů, bohatost květů nebo plodů apod.),

5) kompoziční hodnota – preferováni byli jedinci, kteří jsou velmi důležití 
v kompozici areálu, typicky např. solitérní stromy či jejich skupiny, jedinci 
v exponovaných dálkových pohledech či osách vytvářející nepostradatelný 
prvek architektonické kompozice objektu,

6) historická hodnota – stromy známé v historii lokality (často stromy památ-
né),

7) ekologická hodnota – např. biotop nebo ochranný kryt pro obratlovce, ptac-
tvo a hmyz (nejen pro chráněné druhy), dřeviny na exponovaných stano-
vištích tvořící/plnící a) ochranný prvek břehového porostu, b) výraznou 
ochrannou funkci před povětrnostními vlivy (např. ochrana cenného staveb-
ního prvku před větrem), c) protierozní funkci. Pozn.: V případě, že ekolo-
gická hodnota dřeviny byla nadprůměrná, byla tato dřevina vybrána jako 
významná, přestože v ostatních hlediscích nemusela vynikat. Tyto dřeviny 
jsou v mapě zaznačeny bez čísla a nejsou dále uvedeny v tabulkové příloze.

Dřeviny, u nichž nejméně jedno z výše uvedených hledisek bylo výjimečné, 
byly detailně hodnoceny podle klasifikátoru uvedeného na závěr v příloze. Den-
drologická specifikace, resp. determinace dřevin byla prováděna podle základní 



5

dendrologické literatury (viz níže) s využitím bohatých zkušeností řešitelského 
týmu. Objekt byl navštíven pracovníky týmu třikrát, aby byl zachycen sezónní 
vývojový stav dřeviny v jarní, letní a podzimní fázi. Věk dřevin byl odhadován 
podle dosažených rozměrů s přihlédnutím k vlastnostem a nárokům daného ta-
xonu na stanoviště, ekologickým podmínkám lokality a dosavadní péči o dře-
vinu. Měření dendrometrických parametrů proběhlo pomocí výškoměru Nikon 
Forestry Pro, resp. dálkoměru Nikon Forestry 550 v kombinaci s výškoměrem 
Suunto a pomocí pásma standardními postupy. Metodou pozitivního výběru 
bylo podle uvedených kritérií vyselektováno v objektu Červený Hrádek 25 je-
dinců nejhodnotnějších dřevin (v mapě označeny jako významné dřeviny). Vy-
brané dřeviny byly fotograficky zdokumentovány a přesně lokalizovány pomocí 
GPS, zakresleny do mapy a v ní označeny pořadovým, resp. evidenčním číslem, 
které koresponduje s číslem v tabulce a textové příloze. Dále jsou v mapě vyzna-
čeny dřeviny, jež vynikají „pouze“ ekologickou hodnotou a které nebyly jednot-
livě měřeny. Ostatní dřeviny nebyly jednotlivě měřeny ani detailně hodnoceny 
a zvlášť registrovány. Cílem nebylo vytvoření podrobné inventarizace parku 
a okolí, nýbrž vytipování jedinečných, nejhodnotnějších jedinců v objektu.

Stávající a zaniklé stavby, stejně tak jako stávající a zaniklá cestní síť byly 
do mapy zakresleny, aby byla zdůrazněna vazba významných dřevin na drob-
nou parkovou architekturu a cestní síť. Zejména pro bod 5 výběru jednotlivých 
významných dřevin bylo toto hledisko důležité. Zakreslení stavebních objektů 
a cestní sítě do mapy dává představu jak o dobových, tak o současných limitech 
výsadby a růstu, případně péče, jednotlivých významných dřeviny.

Vymezení území
Mapa se ve velkém měřítku věnuje dendrologicky nejcennějším partiím kra-

jinářské úpravy kolem zámku v Červeném Hrádku. Zaměřuje se na nejstarší 
porosty parku se solitéry a skupinami starých stromů, které jsou hodnotné jak 
z hlediska kulturně historického, dendrologického i zoologického.

Krajinářský park v Červeném Hrádku založil Jindřich František z Rottenhanu 
a na jeho budování se významně podílela a dokončila jej jeho dcera Marie Ga-
briela Buquoyová. Červený Hrádek byl mezi modelové objekty vybrán jakožto 
representant velmi časného krajinářského parku (založen již v 70. letech 18. 
století, patří k nejstarším v českých zemích) v návaznosti na barokní zahradu, 
který byl v průběhu 19. století kontinuálně upravován. Park byl v zázemí repre-
sentativní venkovské residence a byl určený pro každodenní užívání majiteli 
i hosty. V parku v Červeném Hrádku byly od počátku vysazovány kromě druhů 
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domácích dřevin i exotické dřeviny, některé zde byly prvointrudukovány v čes-
kých zemích. Dle unikátního seznamu dřevin z roku 1823 (obsahujícího 2386 
položek z toho je 429 dřevin a 1957 peren a cibulovin), je v Červeném Hrádku 
nově zaznamenána prvointrodukce 18 položek, v Nových Hradech 109, v obou 
společně 43 položek. Nově byla zaznamenána prvointrodukce na naše území 
celkem ve 170 případech. To staví tento objekt na významné místo v rámci in-
trodukčních objektů (Tábor, Šantrůčková 2014). Další exotické dřeviny byly 
ve větší míře vysazeny počátkem 20. století. Mapa se podrobně věnuje nejstar-
ším prostorám parku, zejména lokalizaci zvláště hodnotných dřevin (dendrolo-
gické charakteristiky viz příloha) a trasování cestní sítě. Velká péče byla věnová-
na cestám, což bylo ostatně typické pro všechny parky. Jejich síť byla postupně 
doplňována po celé 19. století. Parkové cesty byly pečlivě a pravidelně udržova-
né a vysypávané pískem. Široké cesty pro povozy měly zpevněný povrch. Šířka 
vozových cest byla 3 až 4 metry, parkových vycházkových 1 metr. Vybudování 
cest a stezek si vyžádalo velké úsilí. Historická cestní síť byla vymezena na zá-
kladě jejího největšího rozvoje na počátku 20. století.

Komentář k legendě mapy
Významná dřevina byla vybrána především z dendrologického hlediska. Jedná 
se o dřeviny, které jsou vzácné či pozoruhodné buď svými rozměry a stářím 
nebo jsou cennými a málo pěstovanými druhy a kultivary, případně obojí. Byly 
u nich změřeny dendrologické parametry (viz příloha) a z nejcennějších ode-
brány rouby pro další přemnožení, uchování a případné nové výsadby. Dřeviny 
významné „pouze“ ekologickou hodnotou jsou uvedeny bez čísla.
Stavba stávající je stavba, drobný parkový objekt a samostatně stojící dílo, kte-
ré je dochováno ve více méně funkčním stavu.
Stavba zaniklá je stavba, drobný parkový objekt a samostatně stojící dílo, které 
zcela zaniklo nebo z něj zbylo jen torzo.
Cestní síť současná je v současnosti existující a funkční. Byla vymezena podle 
současných mapových podkladů, které byly ověřeny terénním průzkumem.
Cestní síť historická je vymezena podle stavu na počátku 20. století, podkla-
dem pro vymezení jsou podrobné staré mapy. Doba počátku 20. století byla 
zvolena jako referenční, neboť krajinná úprava existovala v současném rozsahu 
a funkčních vztazích a cestní síť byla poměrně intenzivně využívána.
Hranice zájmového území.
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Popis dosažených původních výsledků

Všeobecná charakteristika sledovaného prostoru
Zámecká zahrada

Největší sortiment dřevin je soustředěn v bezprostřední blízkosti zámku 
a na přilehlých terasách. Mezi unikáty bezesporu patří dva uměle zakracované 
exempláře cesmíny ostrolisté (Ilex aquifolium), vysazené na parteru u hlavní-
ho schodiště. Dosahují obvod kmene (ve výčetní výšce 130 cm) 132 a 160 cm, 
výšku 5,8 m a zdravotní stav 3. Oba exempláře mají poškozený kmen, nicméně 
pravidelně plodí. U zámku rovněž roste magnolie špičatolistá (Magnolia acu-
minata) obvod kmene 230 cm, výška 18,5 m, zdravotní stav 1 (obráží od paty 
kmene). Pod prvním parterem na svahu je sortiment tisů (Taxus baccata, Taxus 
baccata ‘Aurea’, Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’, Taxus baccata ‘Washing-
tonii’). Cenný je rovněž zerav Standičův (Thuja standishii) ve dvou exemplá-
řích, které mají obvod kmene 120 a 134 cm, výšku 15 a 14,5 m a zdravotní stav 
1, a unikátní dub kaštanolistý (Quercus castaneifolia) obvod kmene 313 cm, 
výška 24 m, zdravotní stav 2. Za zámkem roste mohutný kaštanovník setý 
(Castanea sativa) obvod kmene 566 cm, výška 22 m a zdravotní stav 4 a ja-
vor klen (Acer pseudoplatanus ‘Leipoldii’). V bylinném patru se nedochovalo 
mnoho z původních výsadeb. Lze zde nalézt zplaněný orlíček (Aquilegia sp.), 
náprstník červený (Digitalis purpurea) a lupinu (Lupinus sp.). Ostatní druhy 
bylin odpovídají druhovému složení sušších (v horní části) a mezofilních luk 
v okolí. 

V době svého založení byly zámecké terasy jistě doplněny honosnou ar-
chitektonickou, sochařskou i zahradní úpravou. V klidové i dynamické po-
době byla využívána voda. Z pohledu zahradních úprav lze předpokládat 
náročné formy uplatnění tvarovaných dřevin v kombinaci s ornamentálními 
záhony, popínavými rostlinami a travnatými plochami. Sezónním obohace-
ním byly rostliny pěstované v nádobách. Toto pojetí bylo následně, v sou-
vislosti s příchodem přírodně krajinářského stylu a oblibou sortimentálně 
bohatých sbírek dřevin i bylin nahrazováno volnějším uspořádáním solitér, 
skupin a porostů, vytvářejících kontrast ke zpevněným, pískovaným i trav-
natým plochám. Také uplatnění vody již nebylo natolik architektonizované, 
naopak se klonilo k přírodnějším až romantisujícím podobám. V současnos-
ti připomíná koncepci původních barokních úprav pouze výšková členitost 
a osová kompozice. Situování výsadeb je podřízeno stávajícím požadavkům 
na rekreační využití a jsou doplněny nevhodnými dosadbami zejména keřo-
vého patra. Rušivým prvkem je vybavenost pro herní aktivity. Výrazným do-
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bovým prvkem je chrlič ve tvaru obří hlavy, umístěný ve svahu mezi druhou 
a třetí terasou a doplněný bazénem. Svojí podobou evokuje spojitost s barok-
ními zahradami. Autentičnost jeho současného umístění je však zpochybně-
na zobrazeními z druhé poloviny 18. století se středovou přístupovou cestou. 
Jen Gartenanlagen (1914) dokládají jeho situování u templu. Na dolní terase 
je uchován kontrast volné trávníkové plochy se solitérami a skupinami dře-
vin z období přírodně krajinářských úprav. Přírodně krajinářsky je upravena 
i svažitá stráň pod terasami, která je tvořena převážně stromovým patrem 
v pestrém sortimentálním složení.

Horní park
Jedná se o poměrně velký a různorodý areál, přičemž u rybníka rostou unikát-

ní stromy. Rozložitý, převislý habr obecný (Carpinus betulus ‘Pendula’) obvod 
kmene ve výši 50 cm činí 232 cm, výška 10,5 m, zdravotní stav 3, červenolistý 
buk lesní (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) obvod kmene 484 cm, výška 27 m, 
zdravotní stav 3, s množstvím semenáčků v okolí, jasan ztepilý (Fraxinus excel-
sior ‘Diversifolia’) obvod kmene 300 cm, výška 17 m, zdravotní stav 3. Z bylin 
jsou zde zajímavé zejména větší porosty stulíku žlutého (Nuphar lutea). Louky 
jsou převážně mezofilní, pravidelně (nejspíše 1x ročně) kosené. V okraji lesa se 
nalézá množství náprstníku červeného (Digitalis purpurea). V prostoru louky 
mezi templem a zámkem se nalézá nově vysázené stromořadí z jeřábu (Sorbus), 
které nevhodně přetíná hlavní průhled a také zasahuje do pohledové kulisy po-
rostního okraje

Na pomezí Obory a Horního parku, se nachází porosty buku lesního (Fagus 
sylvatica), některé ze stromů dosahují obvod kmene až 300 cm, habru obecného 
(Carpinus betulus), dubu letního (Quercus robur) aj. a objevují se zde také mo-
numentální torza dubů.  

Kruhovité prostranství v bezprostřední blízkosti templu lemuje pravidelná, 
dnes již neúplná řada z borovice vejmutovky (Pinus strobus), které mají obvod 
kmene 142-246 cm, výšku 23-29 m, zdravotní stav 2-3. Lipová alej z lípy ma-
lolisté (Tilia cordata) a lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) lemuje přístupovou 
cestu k templu.

Zajímavý je prostor starého ovocného sadu v severní části Horního parku. 
Jsou zde poslední stárnoucí jedinci jabloní a hrušní s obvodem kmene až 162 cm 
v převážně špatném zdravotním stavu. V porostech východně a jižně od sadu se 
místy nalézají mohutní jedinci dubů, buků a ojedinělý je také mohutný kaštanov-
ník setý (Castanea sativa) v havarijním stavu rozlamujícího se torza (zdravotní 
stav 4) s obvodem kmene 353 cm a výškou 12,6 m.
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Horní park je nejvýznamnější celistvá a autenticky dochovaná část kraji-
nářských úprav koncipovaných koncem 18. století a následně dotvářených. 
I přes dlouhodobě zanedbanou údržbu lze vysledovat stopy dobové kompozice 
a postupnými kroky je možno se přiblížit k jejímu obnovení. Dosud jsou pa-
trné některé vyhlídkové terasy (kruhová prostranství) vybudované při masivní 
modelaci terénu a propojené cestní sítí. Příkladem je templ s vyhlídkou na ma-
lebnou parkovou louku a lipovou alejí, která prostor propojuje se zámeckou 
oborou. Volné parkové louky, vybudované probírkami a modelací původních 
porostů, pozvolna zarůstají. Zámecký rybník zčásti ztratil svou atraktivitu (ost-
růvky spojené mostky), pořád však podtrhuje působnost zámeckého komplexu 
a je významným prvkem  kompozice zámeckého parku. V poválečném vývoji 
došlo k částečnému narušení horního parku rozvojem zahrádkových osad (jiho-
východní okraj). V nedávné době byla do velké části tohoto prostoru posunuta 
hranice oplocené obory s umožněním návštěvnického přístupu prostřednictvím 
několika vymezených bran.

Charakteristika stávajících a zaniklých stavebních objektů
Byl pořízen soupis drobných parkových staveb, ať stávajících, tak zaniklých, 

včetně jejich lokalizace.

Existující objekty:
Drůbeží dvůr. Jeden z hospodářských objektů, které se nacházely u zámku. 

Byl přestavěn po roce 1790 na okrasný drůbeží dvůr při malém rybníku. Dnes 
má obytné využití, objekt byl novodobě přestavěn.

Hlava obra (chrlič) s bazénem. Barokní plastika hlavy obra, která sloužila 
jako chrlič. Pod plastikou je oválný bazének s obrubou z profilovaného pískov-
ce. Plastika je zasazena mezi druhou a třetí terasu barokní zahrady a její okolí je 
upraveno jako skála vloženými balvany. V roce 2012 proběhlo odborné restau-
rování celého objektu.

Pohřební kaple rodu Hohenlohe. Pohřební kaple byla postavena nedale-
ko sloupu Panny Marie zřejmě roku 1867 (byl zde pohřben Ludvík Hohenlohe 
– Langenburg, který padl roku 1866 v bitvě u Hradce Králové). Novogotická 
kaple s podzemní kryptou má obdélníkový půdorys o rozměrech 4,8 x 3,9 m 
a vysokou střechu. Kaple je značně poškozena a vyžaduje opravu.

Sala terrena/Oranžerie. Pozdně klasicistní budova saly terreny (oranžerie) 
byla upravena v roce 1848 na místě staršího, obdobného objektu. Jedná se o zdě-
nou stavu s pultovou střechou. Kolem roku 2000 prošla kompletní rekonstrukcí, 
spolu s budovou zámku, při které bylo pozměněno tvarosloví oken a dveří.
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Sloup Panny Marie. Starší socha z roku 1695 (snad dílo Jana Brokoffa) byla 
po roce 1780 nebo roku 1836 (dva záznamy o renovaci) nově osazena a její okolí 
upraveno v romantickém duchu skalní partie. Socha stojí na vysokém kamenném 
sloupu kruhového průřezu. Dřík je s podstavcem spojen železnými výztuhami.

Sochy Leda s labutí a Mars. Barokní sochy od Jana Brokoffa (1687 – 1688) 
z doby barokní přestavby zámku. Po rekonstrukci zámku byly druhotně osazeny 
před oranžérií. V dobrém stavu.

Templ. Je jednou z prvních parkových staveb v Červeném Hrádku, byl posta-
ven po roce 1790. Klasicistní stavba obdélníkového půdorysu se dvěma předsta-
venými portiky, nesenými toskánskými sloupy s dórským kladím a trojúhelníko-
vým frontonem. Byl opraven kolem roku 1990, dnes opět poničen a vyžadující 
odbornou opravu.

Zámecký rybník. Rybník zřejmě již středověkého původu jihozápadně 
od zámecké budovy. Původně byl méně než poloviční, v první polovině 19. sto-
letí byl rozšířen a byly na něm vybudovány dva ostrůvky spojené dřevěnými 
mostky. Rybník je v dobrém stavu.

Zaniklé stavby:
Vstupní domky. Dvě romantické stavby byly postaveny v první polovině 19. 

století na začátku aleje vedoucí k templu. Zanikly zřejmě v polovině 20. století, 
dnes jsou dochovány jen zbytky základů.

Vodopád u templu. V parku byly zřejmě dva vodopády. Starší byl vodopád 
u templu, který byl vybudován spolu se stavbou templu v 90. letech 18. století. 
Vedl k němu vodní náhon z Dolního rybníka. Je dochován v náznaku terénní 
situace.
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Závěr

Specializovaná podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších 
částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova může být poskytovatelem 
využita jako odborný poklad pro rozhodování, respektive pro tvorbu stanovisek 
jeho příspěvkových organizací (Národní památkový ústav). Mapa může být vy-
užita jako podklad pro plány rekonstrukce či rehabilitace dendrologicky nejcen-
nějších a jádrových částí parkového areálu. Neméně důležitá je možnost využít 
mapu jako podklad pro stanoviska památkové péče k zásahům v komponované 
krajinné úpravě Červeného Hrádku, zejména s ohledem na péči o dřeviny a po-
rosty. Může sloužit jako podklad pro diskusi s ochranou přírody.
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