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NKP Zámek Telč, kritika revitalizace zámeckého parku 

 
 

Dne 1. 7. 2015 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k Vámi obdrženému podnětu – kritice právě 
uskutečněné revitalizace zámeckého parku v areálu národní kulturní památky Zámek Telč, kterou jste jako 
redakce obdrželi od pisatelky ing. Evy Pýchové.  

 
Po prostudování textu stížnosti jsme ve spolupráci s naším pracovištěm, Územní správou v Českých 

Budějovicích, konkrétně ing. Veronikou Zelinkovou (která dozorovala revitalizační práce), zpracovali reakci 
na zaslaný podnět: 

 
Projektová dokumentace „SZ Telč – Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku“ byla zpracována 

Ateliérem AS Project CZ s.r.o., Bc. Hanou Neckářovou v roce 2010. Dokumentace ve stupni pro provádění 
stavby vycházela z průzkumu archivní plánové dokumentace, historických fotografií, ikonografických 
podkladů a inventárních seznamů rostlinného materiálu pro zámek Telč. Návrh obnovy kompozice 
krajinářského parku byl zpracován na základě vyhodnocení dostupných archivních podkladů, po zpracování 
podrobného dendrologického průzkumu, vyhodnocení stavu zámeckého parku v letech 2009 – 2010 a 
s ohledem na možnosti správy objektu zajistit patřičnou péči o zámecký park.  

 
Projektová realizační dokumentace byla zpracována v rozsahu a podrobnosti odpovídající požadavkům 

účelové dotace fondů EU, konkrétně Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 6.5., 27. výzvy.  
Pro úspěšné schválení projektové dokumentace, bylo nutné do výsledného návrhu obnovy začlenit jak 

požadavky odborného památkového dohledu (týkající se zejména kompozičního řešení, rozsahu náhrad a 
použitých druhů dřevin), tak i připomínky orgánů státní ochrany přírody a krajiny a přitom ještě zohlednit 
indikátory programu, aby vůbec projekt mohl uspět.  

 
Výsledné řešení tedy není ideálem, ale přijatelným kompromisem všech dotčených stran. Získání účelové 

dotace pro revitalizaci zeleně zámeckého parku v Telči bylo pro NPÚ klíčové pro zahájení první etapy obnovy 
zámeckého parku. Dosud provedené práce odpovídají schválenému projektu, na jehož podobě se shodly 
orgány státní památkové péče i ochrany přírody a krajiny.  

 
K výtkám uvedeným v dopise lze uvést:  
 
1) a 2) Ano, záhony keřů jsou vysazeny v pravidelných tvarech a sponech. Výsadby dřevin v 

krajinářských parcích 19. století byly také zakládány v pravidelných sponech, stejně jako dnes. Důvodem je 
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především usnadnění následné péče o výsadby. Nepravidelnost výsadeb je záležitostí několika následujících 

let, kdy netvarované, volně rostoucí keře dosáhnou dospělosti a projeví se jejich přirozený habitus. 

Neopominutelnou roli hraje také adekvátní péče a v některých případech také pěstební zásahy, konkrétně 

redukce keřových ploch a selektivní výběry cílových dřevin.  

3) Skupinové výsadby růží jsou v zámeckém parku v Telči doložené archivním průzkumem. 

Prokazatelně zde rostly a vybrané sorty se do parku znovu vrací. Umístění v některých případech 

koresponduje se stavem doloženým historickými podklady, případně jsou růžemi doplněna exponovaná 

místa v parku, např. okolí vstupu, pohledově výrazné plochy. Jedná se především o sadové růže. Způsob 

založení výsadeb se nevymyká současným technologickým postupům. Rozsah výsadeb je v souladu se 

schválenou dokumentací, odpovídající je také rostlinný materiál, kde byl kladen důraz na dodržení pestrosti 

sortimentu. V případě, že výsadby nebudou dostatečně vitální, uplatní NPÚ reklamaci v záruční lhůtě.  

4) Realizované práce jsou první etapou revitalizace parku. Nově umístěné výsadby, i ty umístěné pod 

okapní linií korun starších dřevin, jsou vysazeny s ohledem na další plánované zásahy do porostů a skupin 

v parku. Záměrem je postupná obnova porostního pláště a skupin.  

5) Rozsah kácení keřových skupin je určen schváleným projektem. Úprava ponechaných keřových 

skupin je v některých případech předmětem jednání s dodavatelem, v jiných (kde nebyly plánovány žádné 

zásahy do zbytků keřových skupin) bude řešena v rámci pravidelné údržby parku po převzetí staveniště zpět.    

6) Kotvení tisů odpovídá projektu. Jedná se o krátkodobou záležitost, předpokládáme odstranění 

kotvících kůlů v roce následujícím po převzetí hotové akce.  

7) Zvolené druhy dřevin do nových výsadeb vychází z podrobného terénního průzkumu a odpovídají 

skladbě doložené průzkumem archivního materiálu. Obecně známo je, že kostru krajinářských parků vždy 

tvoří domácí, odolné druhy jako např. lípa, javory, jasan, dub, buk a ty jsou doplňovány exotickými druhy a 

vyšlechtěnými kultivary. V případě Telče se za kosterní dřeviny dají považovat i topoly a olše.  

8) Ostrov v Ulickém rybníku není ve správě NPÚ a výsadby na něm nebyly součástí projektu „SZ Telč – 

Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku.“  Co se týká zákoutí parku u rybníka (u včelína), zde ve druhé 

polovině roku 2015 proběhne výstavba parkové cesty, při níž se počítá s vyčištěním břehu na pozemcích ve 

správě NPÚ.  

          

 S pozdravem 
 

 
 
 
                                                                                                                                         Pavel Jerie 
                                                                                                              vedoucí odboru péče o památkový fond 
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