Projekt Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého
parku v Dolních Počernicích navázal na řadu úspěšných projektů, které
za významné podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie, výrazně
zlepšily vzhled a atraktivitu městské části Praha – Dolní Počernice.
Zámecký park v Dolních Počernicích je kulturní a přírodní památkou.
Jeho revitalizace byla zahájena již v roce 2004. Současný rozsáhlý projekt
zajistil v řadě prvků návrat k původní koncepci zámeckého parku a rozšířil
jeho plochu o rekultivovanou část bývalé zámecké
štěpnice, ve které jsou umístěny vzdělávací i relaxační prvky.
Žádost o finanční podporu byla předložena v roce 2014 v rámci 13. výzvy
Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a byla ohodnocena
nejvyšším počtem bodů mezi všemi posuzovanými projekty. Obsahem
projektu je nové vedení cestní sítě, výstavba mostků a lávek, veřejné
a slavnostní osvětlení, vedení inženýrských sítí, dendrologické zásahy na
stromovém patru, úprava koryta Rokytky včetně realizace
protipovodňových opatření, nová schodiště, likvidace starých
ekologických zátěží, modelace terénu, výsadby stromů, keřů
a popínavých rostlin, vytvoření tematických zahrad, mobiliář parku,
naučná stezka, umístění uměleckých děl vztahujících se k přírodě
a drobné parkové prvky. Nejrozsáhlejší částí projektu byla rekonstrukce
zámecké zdi, která byla částečně v havarijním stavu. Její nová podoba
včetně krycích desek a odvodnění byla realizována s cílem dlouhodobé
udržitelnosti.
Projekt, v době přípravy i realizace, vznikal pod dohledem Národního
památkového ústavu ČR a Odboru památkové péče Magistrátu Hlavního
města Prahy. Celkový rozpočet projektu byl cca 49 mil. Kč a na jeho
financování se podílela Evropská unie, Hlavní město Praha
a Městská část Praha – Dolní Počernice. Díky podpoře a vstřícnosti těchto
institucí a profesionální práci realizačního týmu projektu vznikl ve velmi
krátkém termínu unikátní prostor, který respektuje historii
a genius loci revitalizovaného území, a současně vytváří nové možnosti
pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků městské části.

Historie
Zámecký park o rozloze 7 ha je součástí přírodní památky Velký
počernický rybník. Severní část parku lemuje soubor historických
budov - zámek, mlýn, pivovar, zámecká oranžérie a nejvýznamnější
památka v Dolních Počernicích – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Park byl původně využíván jako bažantnice. Významné úpravy byly
provedeny v první třetině 19. století, kdy bažantnice byla urbanizována vložením podélné cestní osy, která směřuje na hráz rybníka
a dvou příčných os do zalesněné plochy. Třetí osu pak tvořila hráz
rybníka.
Posledními vlastníky zámeckého areálu byl rod maďarských
Dercsenyiů /1857-1923/. V roce 1923 přešlo vlastnictví zámeckého
parku na pražskou obec. V 90. letech byla zpracována studie
obnovy parku a v té době se počal vzhled parku zásadně měnit.
Byla založena nová cestní síť včetně nových mostků. Na přelomu
tisíciletí, v důsledku nové koncepce využívání parku, byla zpracována studie „Rehabilitace zámeckého parku“ Ing. Arch. Magdalenou
Dandovou, která byla podnětem pro zahájení projektových a
rehabilitačních prací. Park tak získal ušlechtilou tvář, kterou si jistě,
tato ojedinělá přírodní památka zaslouží. Park je rozdělen na tzv.
francouzskou a anglickou část.
V současné době je využíván zejména k rekreaci občanů Dolních
Počernic a jejich návštěvníků.

Popis projektu
Část zámeckého parku, která kdysi sloužila jako zámecká štěpnice
a ještě před nedávnem jako zahradnictví, se nyní díky rehabilitaci
a revitalizaci zcela otevřela veřejnosti. Centrálním prostorem je
velkorysá trávníková plocha vymezená širokým mlatovým pásem –
cestou, jejíž vnější obvod lemují tematické “zahrady” představující
návštěvníkům parku současné trendy v zahradní tvorbě. Návaznost na
historickou podobu štěpnice symbolizují liniové výsadby vysokokmenných jabloní v jihozápadní části zahrady.
Sestava barevných záhonů prezentuje jednu z nejpůsobivějších
vlastností rostlin - barvu. Pro docílení určité dynamiky je vytvořen
barevný příběh rostlin, který sortimentně rozděluje rostliny do
barevných témat tak, aby jednotlivé motivy podněcovaly pocity
„rovnováhy, vzrušení, souhry, klidu a míru“. Témata plynule propojuje
soubor dřevěných soch od sochaře, malíře a grafika Milana Kuzici.
Umělecká díla byla vytvořena z kmenů starých dubů, pocházejících
z anglické části parku, které by jinak byly odstraněny v rámci revitalizace. Symbolicky se tedy “duše” těchto stromů navrací zpět na své
původní místo, aby mohly být opět součástí zámeckého parku na další
desítky let.
V části bývalého zahradnictví se projektant orientoval na transformaci
zanedbaného prostoru bývalé zámecké štěpnice a jeho citlivou úpravu
v návaznosti na jeho historii. V části parku mezi hrází rybníka a hlavním
tokem Rokytky se architekt soustředil na práce stavebního
a technického charakteru ve snaze navrátit parku jeho původní tvář
a tudíž i důstojnost a funkčnost řešeného prostoru či parkových prvků.

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu byla rehabilitace dvou částí historicky cenného
zámeckého parku v Městské části Praha
– Dolní Počernice. Revitalizací plochy
o celkové rozloze 51 728 m2 došlo
k
ochraně
rozsáhlého
území,
odstranění ekologické zátěže, realizaci
protipovodňových opatření
a významnému nárůstu ekostability
a biodiverzity území.
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