
…CO NA TO ŘÍCT ?!?... 

Je telčský zámecký park zónou odpočinku a relaxace? Pro mě už ne! Po návštěvě parku v pol. června 

se k právě provedené revitalizaci musím vyjádřit. Jsem telečská rodačka a absolventka střední 

zahradnické školy a Mendelovy univerzity- obor krajinné inženýrství. V současné době mám za sebou 

realizaci revitalizace anglického parku v Pardubickém kraji. 

Ohledně kácení stromů se vyjadřovat nebudu, ale věřím, že zas tak bezpředmětné nebylo. Při 

mnohých procházkách parkem jsem sama viděla špatný zdravotní stav, takže s tímto krokem 

v podstatě souhlasím. S čím už ale rozhodně ne, je způsob dosadeb. Park je od přelomu 18. a 19. 

století přírodně krajinářský anglického typu- tzn. volně rostoucí dřeviny bez zásadních 

(pravidelnmých) úprav a zásahů člověka a bez pravidelného rozmístění jednotlivých exemplářů 

v parku. Z tohoto důvodu nemohu pochopit kdo mohl navrhnout a odsouhlasit tento způsob 

revitalizace parku. Uvedu několik příkladů do očí bijících: 

1. Keře (pustoryl a vrba) vysazené u „velké lávky“ ve dvou pravidelných řadách v obdélníkovém 

záhonu (kde je nepravidelnost?) 

2. Kalina (Viburnum) u skleníku- opět v řadách a pravidelném záhonu 

3. Růže- u vstupu z Kyptova náměstí a na dalších místech- jakou logiku mají tato zvolená místa? 

Proč jsou zasypané mulčem? (růže potřebují nakopčovat a přes mulč to jde špatně, popř. měl 

být použit alespoň mulč vhodný pro růže a byla by tím podpořena jejich ujímavost- v současné 

době jich více jak polovina moc životaschopně nevypadá) 

4. Stromy s balem- nebudu jmenovat jednotlivá místa, myslím si, že každý najde (dle mého 

názoru jich je více jak polovina). Proč jsou zasazeny pod koruny vzrostlých stromů? Z těchto 

jedinců budou vytažené slabé rostliny, které v budoucnu nebudou schopny tvořit kostru parku 

a odolávat přírodním vlivům.  

5. Stávající keřové porosty- mnoho jich bylo odkáceno, ale ty co zůstaly už nikdo neupravil. 

Proč nejsou prořezané, zmlazené? O kolik by to asi vypadalo lépe, kdyby nezůstala 

nevzhledná, proschlá a jednostranně orientovaná torza keřů? 

6. Zvláštní kolíky neúměrné k dřevinám (např. u tisů za školní zahradou). Nemyslím si, že tyto 

opěrné tyče jsou odůvodněné. 

7. Jsou zde vysazeny plevelné rostliny (jasan, lípa)- proč? Celkově zvolené druhy stojí za 

zamyšlení…. 

8. Ostrov v Ulickém rybníku- ponechané padlé stromy do vody a jediné co je vidět ze všech 

možných stran jsou kopřiny a plevelné keře. 



Celkově si myslím, že tato revitalizace je z odborného hlediska špatně provedená a uváděné ceně 2,2 

mil. Kč neodpovídá. Řekla bych, že zde platí „odborník žasne a laik se diví“. Dle slov kastelána 

telečského zámku p. Norka toto „dílo“ ještě není převzaté, proto doufám, že budou provedeny 

dodatečné úpravy a náprava chyb před převzetím díla. 

    Ing. Eva Pýchová 
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