
Červeňák, jak se dnes říká bývalému vojenskému prostoru v Pardubicích, je právě znovuobjeveným 
místem. Po desítky let leželo nepovšimnuté na dosah města, schované za plotem, v němž se 
postupem času začaly objevovat díry. A když člověk prolezl jednou z nich a prodral se křovím, 
objevila se krajina. Taková, na kterou ve městě nenarazíte. Divočina za plotem. Území se dnes 
začíná probouzet. Plot byl odstraněn a v bývalém vojenském prostoru se objevuje čím dál víc lidí. 
Poslední dva roky se pomalu jedná o převodu pozemků od armády na město. 

Cílem projektu je vytvořit přírodní park využívající prvků “nové divočiny”, zpřístupnit území a 
rozšířit spektrum aktivit, jež zde mohou nalézt uplatnění. Najít možnosti zakomponování drobných 
pozůstatků vojenské činnosti do parku a nalézt jejich využití.
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AKTIVITY
Pobytové plochy
Hlavní pobytové plochy - Terasy a Jezero se nachází na 
východním a západním okraji území v návaznosti na okolní 
zástavbu. Jsou to dvě větší pobytové louky - první  se nachází 
na terasách ve východní části a druhá mezi jezerem a viaduktem 
v Z části území. Tyto  plochy jsou doplněny drobnými objekty 
rozmístěnými v území, které jsou  tématicky propojeny dvěma 
trasami  "naučných" stezek - Historický okruh a Přírodní okruh

Terasy
Tuto plochu tvoří postupné rozvolnění příkrého srázu  nad 
řekou.  Vyvýšená plocha s  okružní mlatovou cestou po obvodu 
nabízí výhledy     na rozšířenou nivu řeky.  Unikátní výhled se 
skýtá z obloukového pilíře mostu R.W. soustavy, kde je umístěno 
ohniště. Místo zprostředkovává pocit pobytu v "divočině". 
Když  člověk projde oponou korun stromů ve srázu a dostane 
se na hranu bermy nad koruny nižšch vrb, nevidí nic jiného 
než záplavu zeleně několik set metrů do obou stran. Dva nové 
průhledy na řeku se nabízí z vyhlídek na hraně srázu severně od 
kostela. 

 

TÉMATICKÉ STEZKY
Historický okruh
Okruh připomíná zapomenutou historii území. 
Přirozeně do sebe zapojuje původní objekty z dob 
železničního vojska a své návštěvníky seznamuje s 
jejich účelem. Návrh zpřístupňuje a upravuje drobné 
pozůstatky historických objektů a uzpůsobuje je tak, aby 
sloužili dnešním uživatelům v nových souvislostech. 
Různí se přístupy k těmto objektům od obnažení, 
doplnění, či změny celého jejich původního významu. 
Okruh vrcholí objektem viaduktu a zářezem v náspu 
na levém břehu řeky, kde je formou venkovní expozice 
zobrazena a vysvětlena celá historie areálu.   

TÉMATICKÉ STEZKY  
Přírodní okruh
Je trasován tak, aby ukázal co nejvíce charakterů 
vegetace a umožnil nahlédnutí i do ploch jinak hůře 
prostupných jako je berma řeky. Využívá  kontrastů 
nebo naopak postupných přechodů mezi biotopy. Na 
trase jsou umístěna menší "odpočívadla", která slouží 
jako doplňková místa k pobytu mimo hlavní pobytové 
plochy. Většinou se jedná o drobné objekty stranou 
hlavních tras, kde je možné posedět osamotě nebo ve 
skupině. V jižní části okruh navazuje na cyklostezku 
vedoucí směrem na jih k přírodní památce Nemošická 
stráň.

Poměrně husté porosty vrbových křovin na bermě 
ukrývají ve svých širších částech řeku za oponu listů. 
V těchto částech dostávají prostor živočichové vázaní 
na tok. Pokud chce návštěvník řeku spatřit, musí se 
vydat po dřevěných chodnících. Na břehu pak může v 
prosvětlených částech pozorovat na dřevěných molech 
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KONCEPT
1/Definování charakteru

Rozdělení ploch dle jejich hlavních krajinných 
atributů. Liší se přístupem k managementu i mírou 
a způsobem využití pro pobyt.

Krajinné plochy

LUHY- berma řeky s charakteristickou lužní 
vegetací vrbových křovin. 
 
LOUKY - rozsáhlé louky ležící v záplavovém území

LES - od zbytku území je z větší části oddělen 
náspem budoucí komunikace, vytváří izolační pás 
a zprostředkovává vazby na okolní krajinu

Parkové plochy

JEZERO - - plochy pobytových luk mezi dvěma 
dominantami přírodní - jezerem a technickou - 
náspem s viaduktem

TERASY s mozaikou biotopů -
morfologicky nejčlenitější část území přiléhající 
přímo k   zástavbě

STARÁ VOJENSKÁ PLOVÁRNA - již dlouho 
aktivně využívaná parkové upravená plocha - byť 
nedochází k výrazným změnám v rámci tohoto 
projektu, do řešeného území je zahrnutá především 
kvůli historickým a dopravním návaznostem na 
zbytek vojenského prostoru a vazbě na násyp 
mostu.

Území leží na hranici intravilánu a extravilánu, 
proto jsou v návrhu propojeny rekreační a 
ekologická funkce zeleně. Přestože obě funkce se 
prolínají ve všech plochách, parkové plochy dávají 
více prostoru aktivitám člověka, krajinné (louky, 
luhy, les) naopak upřednostňují ekologické vazby 
na okolní krajinu. Návrh pak pracuje s efektem 
kontrastu, přechodu nebo prolnutí v místech, kde 
se klín “divoké” přírody setkává s městskou zelení.

Hlavní pobytové plochy jsou umístěny v přímé 
návaznosti  na zástavbu / budoucí zástavbu a 
hlavní atraktory území. Stejně jako od severu k 
jihu přechází park v krajinu, tvoří pobytové plochy 
přechod mezi městem a novou divočinou. 

Jako dlouho uzavřený areál byl “Červeňák” 
neprostupnou bariérou ve struktuře města. 
Síť navržených cyklostezek propojuje park s městem 
i krajinou. Nové jsou i 4 vstupy na východní hraně.

Navrhované úpravy vegetace

Studie respektuje a dále rozvíjí stávající porosty. Cílem 
je  rozšíření ploch pro pobyt návštěvníků parku při 
zachování charakteru krajinné vegetace.
K největším zásahům v daném území patří odstraňování 
mladých náletových porostů na okrajích luk a v porostech 
stromů. Zvýší se tak prostupnost a přehlednost řešeného 
prostoru, a tedy i jeho uživatelská hodnota . 

1/ Ve srázu v severní části území je navrženo odstranění 
keřů z horní hrany svahu za účelem uvolnění horizontu a 
výhledu na řeku. Dále pak probírka v celém svahu s větším 
prosvětlením směrem k horní hraně. Podél mlatové 
cesty na hraně bermy jsou místy ponechány ostrůvky 
hustších keřů pro navození dojmu střídání temnějších a 
prosvětlenších částí. 

2/ Vrbový porost na bermě řeky je prosvětlen v okolí 
dřevěných chodníků. 

3/ Odstraněním menších ploch stromových porostů ve 
svahu teras vzniká členitější a více průchodná mozaika 
remízků a menších ploch lesa, které jsou navrženy s 
ohledem na výhledy  na níže položených louky.

4/ K odstranění stromů ve větší míře dochází  v ploše 
mezi jezerem a náspem. Vzniká tím pobytová louka s 
vazbou na jezero a lepším výhledem na tělesa náspů.

Dosadby stromů jsou navrženy v druhovém složení 
tvrdých luhů dle potenciální přirozené vegetace:

- Černýšová dubohabřina: dub letní (Quercus robur), 
habr obecný (Carpinus betulus) na strmějších svazích 
javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (fraxinus 
excelsior), bříza belokorá (Betula pendula).

+ Střemchová jasenina - javor mléč (Acer platanoides), 
v sušších částech lípa srdčitá (Tilia cordata). Ve vlhčích 
částech - olše lepkavá (Alnus glutinosa), habr obecný 
(Carpinus betulus). 

Na bermě řeky se dosadby stromů skládají z druhů 
měkkých luhů: vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix 
fragilis), vrba trojmužná (Salix triandra), vrba košíkářská 
(Salix viminalis).

Na východní hraně terasy směrem k zástavbě rodinných 
domů je  podél mlatové cesty navržena výsadba několika 
ovocných stromů (třešeň, jabloň).

LOUKY
Jde o rozlehlé plochy vysokostébelných ruderálních lad s 
prvky mezofilních ovsíkových luk. Louky mají charakter 
otevřených ploch se solitérními stromy podél cyklostezek 
a podél okrajů  a občasnými plochami remízků. Ve snížené 
části blíže k řece jsou navrženy tůnky pro obojživelníky a 
drobná vodoteč (spíše strouha), jež je napájí.

Management:
Důležité je odstraňování náletového porostu - bodovým 
vytínáním nebo sečí (1/rok - 1/2roky), ta by byla 
prováděna mozaikovitě po menších částech. Zároveň je 
nutné povrch luk zmlazovat narušováním. V současnosti, 
kdy se v blízkosti “Červeňáku” nachází útulek pro 
hospodářská zvířata, by bylo možně narušování provádět 
pastvou. V budoucnu, kdy bude útulek zřejmě nahrazen 
obytnou výstavbou by narušování bylo prováděno 
Vtomto ohledu pomůže také vysekávání pěšin a ostrůvků, 
které budou mít pokaždé jiné trasování a 

LUHY
Poměrně husté porosty vrbových křovin na bermě 
ukrývají ve svých širších částech řeku za oponu listů. V 
těchto částech dostávají prostor živočichové vázaní na 
tok. 

Management:
V této části je managemant zaměřen na zachování 
původních druhů a vytvoření vhodných podmínek pro 
živočichy. Dochází prossvětlení ploch podél dřevěných 
chodníků , odstraňování invazivních druhů (např. štětince 
laločnatého). Je záměrem v  porostech ponechávat torza 
starých stromů k  postupnému rozpadu jako úkrytové 
možnosti živočichů. V  břehových porostech vysekávat 
menší proluky tak, aby tok nebyl kompletně zastíněn

LES
V plánovaném JV obchvatu je vytvořena nová propusť 
pro usnadnění migrace živočichů. Tím prochází nová 
menší vodoteč , která napájí tůně na loukách. 

JEZERO
Dochází k úpravě tvaru jezera, aby vznikla hlubší část se 
stabilnější hladinou vody a v mělčích částech litorál.
V jihozápadní části směrem k obchvatu je udržován pás 
lesa jako izolační zeleň 

TERASY
Pobytová louka s intenzivnějším režimem údržby - 
trojsečné až vícesečné. Louky jsou doplněny o remízky 
a solitérní dřeviny rozmístěné v souladu s výhledy na 
architektonické dominanty a nížeji položené plochy.
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Historie železničního pluku 
v Pardubicích

V době 1.  světové války mělo Železniční vojsko velký 
strategický význam. Železnice byla nejvýkonnějším 
pozemním dopravním odvětvím. Po vzniku ČSR byl 
proto v roce 1919 zřízen 1.  československý železniční 
pluk a Pardubice byly  vybrány jako vhodné místo pro 
jeho působení. Prostor na břehu Chrudimky byl vybrán 
kvůli  terénním nerovnostem a hlavně vodnímu toku, 
potřebnému k tréninku stavby mostů. V květnu 1923, 
byl  zahájen provoz úzkorozchodné (600mm) drážky 
spojující nové a původní cvičiště pod Vinicí. V letech 
1924 až 1925 probíhaly úpravy technického cvičiště na 
Chrudimce. Byly zřízeny vysoké náspy. Součástí cvičiště 
byla i řada cvičných a stavebních tratí. V rámci činnosti 
pluku došlo k regulaci toku Chrudimky. Bylo rozšířeno 
řečiště a vystavěn jez, který umožňoval měnit hladinu 
řeky pro potřeby stavby a demontáže konstrukcí. Ze 
slepého ramene Chrudimky byl vybudován  také tzv. 
Zimní přístav.
Drážky byly hustě využívané až do roku 1939, kdy prostor 
převzala německá okupační armáda. Po válce již činnost 
železničního pluku obnovena nebyla. 
Od 50. let 20. století cvičiště opanovali ženisté, po kterých 
zde zůstaly například úkryty a mnohé protipěchotní a 
protitankové překážky. Armáda ČR cvičiště využívala 
až do roku 2003 pro obrněná vozidla smíšeného 
dělostřeleckého oddílu.
Do železničních skladů východně od řešeného území 
se nastěhovaly různé firmy a na jaře 2005 byl odpojen a 
zlikvidován i zdejší rozsáhlý vlečkový areál.
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území

Pozůstatky 
činnosti vojska 
zarostlé vegetací

Rozlehlé vysoko-
stébelné louky ve 
střední části 

Berma řeky s 
chrakteristickým 
hustým porostem 
lužních lesů

Výhledy do 
divočiny z mostních 
konstrukcí

2/ Přechod mezi parkem a krajinou

3/ Přechod mezi městem a "divočinou"

4/ Prostupnost území
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Morfologie

Geomorfologicky náleží řešené území k podcelku 
Pardubická kotlina oblasti Východočeské tabule.
Území má na Pardubice poměrně členitý reliéf. V 
SV části klesá od areálu nemocnice strmý svah, 
který se směrem k jihu postupně rozvolňuje. 
Druhým výraznějším terénním zlomem je berma 
Chrudimky snížená od okolního terénu o 1-2m, 
(odpovídá hranici Q5 ) Vnímání tohoto zlomu 
umocňují biotopy lužních porostů, jež jsou téměř 
výhradně omezeny hranou bermy. Samotná řeka 
pak leží v zářezu regulovaného koryta, sniženého 
opět o 1-2m.

Hydrologické poměry

Řešené území je součástí povodí Chrudimky,  a to 
dolní části povodí před ústím do Labe. 

Tok řeky se vyznačuje částečně proměnlivým 
průtočným profilem a proměnlivlou proudností 
v závislosti na stavu vody a různým podílem 
písčitých až hlinitopísčitých sedimentů. Dosti 
časté je ponořené dřevo ve vodě. V řešeném území 
je koryto místy regulované, avšak na většině míst 
je břeh zcela porostlý vegetací a kamenný profil 
není vůbec patrný.

Geologické poměry Ochrana přírody

ANALYTICKÁ ČÁST

Návrh cyklostezky dle dokumentace k územnímu řízení JV obchvatu

průchod v náspu - 
zachování současné trasy 
oblíbené  cesty mezi čtvrtí 
Jesničánky a Nemošicemi 
vedoucí zahrádkářskou 
kolonií

stezka je vedená parkem místo po náspu 
komunikace - vzniká tím atraktivnější trasa s více 
možnostmi napojení severním směrem.

zjednodušení trasy při 
překonání výškového 
rozdílu mezi propustí v 
náspu a mostem

Úprava návrhu v rámci této práce

nová propusť v náspu 
s malou vodotečí
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AKTIVITY
Pohyb
Rozmanitý terén území skýtá mnoho příležitostí pro 
pobyt v přírodě a její aktivní využívání. Prostor bývalého 
vojenského cvičiště navíc poskytuje mnoho objektů, 
jejichž drobnou transformací může dojít k vytvoření 
netradičních sportovišť.

Běh- V rovinatém terénu podél řeky nebo po pěšinách 
ve svahu terasy. Již dnes oblíbená součást.

Orientační běh - Prostorově nenáočná aktivita, která 
se ideálně hodí do členitého terénu a členité vegetace 
Červeňáku.

Venkovní posilovna - Využívá drobné betonové/cihlové 
objekty, které pravděpodobně už za 1. republiky sloužily 
tělovýchově  a doplňuje  je o nové. Slouží i jako zázemí 
ostatním sportům, místo, kde se protáhnout před 
během, přezout se, nebo si odložit kolo. 

Dirt jump okruh + pump track - okruh ve svahu terasy

Cyklistika - Pardubice jsou městem cyklistů a Červeňák 
byl dlouho neprostupnou bariérou mezi pravým a 
levým břehem Chrudimky. Vznikají nové cyklostezky 
ve východo-západním směru.V severojižním směru 
je navržena rekreační cyklostezka, jež má potenciál v 
budoucnu propojit Pardubice s Chrudimí atraktivní 
výletní trasou podél řeky. Oproti návrhu JV obchvatu 
přesunuji doprovodnou cyklostezku mimo těleso náspu 
do prostoru parku. 

Horolezecká stěna - Úprava okolí pilíře pro potřeby 
horolezců - rozšíření prostoru, snadný příštup k řece, 
možnosti posezení .

Zářez + lávka 
Galerie historie vojenského prostoru

Zakončením historického a přírodního okruhu jsou dva náspy v severní 
části. V nich vytvářím zářez a a lávku, které slouží jako venkovní galerie.

Zářez
Severnější ze dvou náspů je podélně proříznut úzkou chodbou s otevřeným 
stropem, nad kterou se naklánějí stromy rostoucí na náspu. Chodbou 
vede cesta po rampě od paty náspu na jeho vrchol. Tato chodba slouží 
jako  otevřená galerie historie vojenského prostoru. Informace o historii 
Železničního pluku a historické fotografie jsou umístěny v podsvícených 
nikách ve stěně. Průřez má ve dvou třetinách odbočku, kterou je možné 
projít otevřenou chodbou do prostoru parku u staré vojenské plovárny.
Proříznutí náspu odděluje cestu na násep od areálu střelnice, která se 
nachází v areálu severně od náspu.

Lávka 

Na konci jižněji položenéhom náspu se nachází těleso betonového 
obloukového pilíře, který vybíhá do porostu vrb. O 40m dále stojí osamoceně 
druhý betonový pilíř. Na těchto pilířích stavěli vojáci železničního pluku 
ocelové mostní konstrukce soustavy Roth-Wagner, které později rozebírali a 
stavěli znovu. Stejně jako tehdy využívám pilířů k položení části lávky, která 
ovšem bermu řeky nepřekračuje, ale pouze do ní nahlíží a zprostředkovává 
tak jedinečný dojem výhledu nad záplavou vrb. Stejně jako zářez zobrazuje 
historický vývoj činnosti želežničního vojska,  zobrazuje lávka symbolicky 
vývoj vegetace v prostoru. Cestou z náspu návštěvník prochází jednotlivými 
stádii sukcese porostu od vzrostlých stromů na náspu přes porost keřů na 
betonovém obloukovém pilíři po luční porosty na lávce samotné. 

Posed
Jedním ze zastavení na přírodní stezce je menší dřevěný 
objekt pozorovatelny umístěný na jižním kraji velké 
louky. Umožňuje pozorování aktivit lidí či zvířat na 
největší otevřené ploše území.  Z opačného pohledu 
pak slouží jako pobídka k prozkoumávání území mimo 
hlavní trasy .

Prostor pro hru

Spíše než klasické dětské hřiště je dán dětem prostor ke hře v přírodě. Herní prvky 
jsou komponované z přirozených součástí území. Ze zapletených a prosekávaných 
vrbových porostů vzniká na vrchní terase bludiště s pokojíčky. Z terénních 
nerovností na okraji srázu  je vytvořený labyrint kopečků mezi kterými se dá 
seběhnout na spodní terasu. 

Nenásilné umisťování mobiliáře v prostoru - lavičky umístěné  na hraně bermy s 
přesahem do vrbového porostu mohou být i drobným herním prvkem

Plánovaná 
trasa JV 
obchvatu

Pozůstatky tras drážek
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