
 

 

2. ETAPA OBNOVY TERAS V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ 

Rodina Bartoň – Dobenín a Správa zámku v polovině měsíce května 2018 započaly  
pokračování 2. etapy obnovy kaskádových teras v zámecké zahradě. Jedná se jako 
v předchozím roce o část nejvyššího úseku opěrných zdí u objektu Špýcharu, které 
navazují na bývalý obranný val s lipovou alejí. Rekonstrukční práce na opravě teras 
probíhají kontinuálně od roku 2015. 

Areál zámecké zahrady je z větší části stále dochovanou ukázkou tvorby arch. Dušana 
Jurkoviče, který adaptoval celý zámecký areál pro průmyslnickou rodinu  
Bartoňů z Dobenína v letech 1909 – 1913. Horní část zahrad, nacházející se na původním 
obranném valu města, která byla dříve využita jako hospodářské zázemí zámku, přetvořil 
Jurkovič na kaskádové zahrady po vzoru italských renesančních zahrad. Spodní část zahrad 
za obranným příkopem rozdělil na tři, rozlohou téměř identické, části – okrasnou, 
ovocnou a zelinářskou. Horní a spodní zahradu nechal spojit krytou dřevěnou lávkou 
(mostem) nesoucí v sobě prvky valašské architektury. 

Cílem projektu obnovy je zejména odstranit místy již havarijní stav stavebních  
konstrukcí. Ten je dán především stářím konstrukcí (více než 100 let) a také absencí 
drenážního systému, který by odváděl srážkové vody mimo veškeré konstrukce.  

Na opravu opěrných zdí bude také letos použita technologie, která je založena na použití 
speciálních geomříží a zhutněné zeminy. Tato kombinace vytvoří z rubu zdi dostatečně 
únosnou vrstvu, která zabrání zemnímu tlaku okolní zeminy a tedy tomu, aby zdi byly dále 
tímto tlakem narušovány. Jedná se o šetrnou a nedestruktivní metodu obnovy, která byla 
památkovou péčí velmi uvítána. Zároveň se z rubu zdi položí drenážní systém, který bude 
odvádět srážkové vody mimo konstrukce. Práce by i v letošním roce neměly výrazně 
ovlivnit návštěvní provoz zámecké zahrady. 

Pro tento rok jsou celkové náklady projektu téměř dva miliony korun bez DPH. Projekt je 
opět finančně podpořen dotací z Programu záchrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury. Díky příznivě nastavenému financování tohoto dotačního programu 
také v letošním roce tak většinu nákladů zafinancuje zmíněný dotační titul. Zbylé náklady 
hradí rodina Bartoň – Dobenín sama. 

Ukončení rekonstrukčních prací na této části 2. etapy se předpokládá opět během 
podzimních měsíců roku 2018. Pokud budou dotační podmínky i v dalších letech příznivé, 
rodina Bartoň – Dobenín a Správa zámku předpokládá, že v obnově teras i dalších částí 
zámecké zahrady bude postupně pokračováno. 
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