Oprava bývalé vodárenské věže v Novém Městě nad Metují
Rodina Bartoň – Dobenín a Správa zámku v termínu srpen – září 2017 uskutečnily opravu
bývalé vodárenské věže v Novém Městě nad Metují. Projekt se zaměřil na 1. etapu opravy
vnějšího pláště objektu této věže, která se nachází v jihovýchodní části zámeckého areálu.
Cílem této 1. etapy bylo odstranit zejména ty nejzásadnější statické poruchy věže a dále
poruchy způsobené povětrnostními vlivy na jižní straně tohoto objektu. Vnější obvodový
plášť věže je tvořen převážně z opukového zdiva s lokálním výskytem také cihelného zdiva.
Hlavním cílem bylo tedy zastavit další degradaci zdiva a zlepšit celkový stavebně technický
stav věže a zároveň zachovat její architektonickou stránku.
Z památkového hlediska byla současně vylepšena estetická hodnota této věže, která
představuje ukázku původního renesančního opevnění města. A z jejího urbanistického
umístění v rámci areálu zámku, který je prohlášen národní kulturní památkou, vyplývá
také její význam architektonicko-historický. Její opravou tedy bylo vylepšeno vnímání
nejen genia loci zámku a jeho okolí, ale rovněž bylo toto hledisko zachováno také v rámci
centra města, které je významnou regionální městskou památkovou rezervací a jeho
dochovaný původní fortifikační systém tak byl opravou této věže ještě více zviditelněn. V
kontextu jejího situování do zámeckého areálu byl opravou této věže dokončen další
stupeň v postupné revitalizaci zámeckého komplexu.
Projekt opravy vnějšího pláště věže je naplánován celkem do 4 etap, jejichž pokračování
by mělo být předmětem několika dalších let. Tento projekt rekonstrukce navázal na práce
z roku 2012, kdy na této věži byla provedena obnova krovu a výměna střešní krytiny.
V těsném sousedství věže byla v roce 2015 obnovena navazující hradební zeď.
Celkové náklady této 1. etapy byly bezmála 160.000,- Kč bez DPH a téměř z jedné třetiny
byl projekt laskavě finančně podpořen dotací z Královéhradeckého kraje z programu
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje.
Ondřej Daněk, DiS
správce zámku

celkový pohled na bývalou vodárenskou věž před obnovou (listopad 2016)

pohled na část jižní strany věže
před obnovou (listopad 2016)

pohled na část jižní strany věže
po obnově (září 2017)

