ERA POMÁHÁ REGIONŮM
Projekt obnovy barokního plotu u hospodářského
dvora Starý zámek v Borotíně
Obnova historického cihlového plotu na jižní terase
kulturní památky hospodářského dvora Starý
zámek v Borotíně je klíčovým projektem
občanského sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN,
o.s.“ První fáze obnovy historického plotu a
souběžná rekultivace terasy proběhla v roce
2013 a byla spolufinancována z Programu rozvoje
venkova, Realizace místní rozvojové strategie
Fiche 1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II
vyhlášené MAS Krajina srdce (2013). V jejím rámci
bylo obnoveno 5 z celkového počtu 15-ti plotových
polí (viz fotografie).
V rámci snahy o pokračování obnovy podalo občanské sdružení nominaci do
programu „ERA pomáhá regionům“, který si klade za cíl formou grantů
finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů.
Granty se budou rozdělovat podle následujícího klíče: Projekt, který v daném
regionu vybere od svých dárců nejvyšší množství peněz, získá grant
v hodnotě 45 000 Kč, druhý potom 35 000 Kč a poslední 20 000 Kč. Čím více
peněz se tedy našemu občanskému sdružení podaří vybrat od drobných
dárců z řad veřejnosti, tím větší grant můžeme na projekt získat!
Projekt pokračování obnovy barokního cihlového plotu byl v našem regionu vybrán mezi
výše uvedené 3 finalisty. Z tohoto důvodu si dovolujeme oslovit všechny, kterým není lhostejná
záchrana kulturního dědictví a v daném projektu vidí smysl s laskavou žádostí o libovolný finanční
dar, který je nutno zaslat výhradně na číslo účtu v Era bance: 101 7777 101/0300 a důležitý je
také variabilní symbol, bez něhož banka není schopna určit, ke kterému projektu příspěvěk patří.
Variabilní symbol pro náš projekt je 103. Výběr prostředků bude ukončen 6.1.2015.
Pro výběr peněz je Vám také k dispozici nástroj na web stránkách www.erapomaharegionum.cz
kde dárci mohou přispět díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“ (projekt naleznete v regionu
Prácheňsko).

Na fotografii vlevo je aktuální stav zbývajících
polí historického plotu. Vzhledem k technologické
náročnosti výroby nejsou původně použité tvarované
cihly a stříšky v běžné nabídce. Vyrábí se ručně na
zakázku v jediné cihelně v České republice (ŠAMO spol.s
r.o. z Liberce) a z této skutečnosti vyplývá i vysoká
finanční náročnost. Kompletní oprava jednoho pole
plotu vychází na 40.000 Kč. Konstrukce plotu je
tvořena kamennou podezdívkou lemovanou cihelnou
krytinou; pole plotu jsou tvořena tvarovanými cihlami a
jsou zakončena cihlovými stříškami. Sloupky jsou cihlové
omítnuté vápennou maltou.
Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“ bylo založeno v roce 2012. Primárním posláním
občanského sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN o.s.“ je pomoc a součinnost při rekonstrukci a revitalizaci
kulturní památky - hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně. Cílem je adaptace historicky
nejcennější části objektu (tzv. ovčína) včetně přilehlé terasy a vybudování interaktivní muzejní
expozice zaměřené na historii statku, protilehlého hradu, obce a zdejšího zemědělského
regionu.
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BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN
1.1.

KULTURNÍ PAMÁTKA

Barokní hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou
rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro
zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: “...tento typ osově

symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se
dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří
mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy
zřejmě nemá obdoby“. Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro.
Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také
červeně malované členění vnějších fasád.

1.2.

HISTORIE OBJEKTU

Barokní hospodářský dvůr v Borotíně je situován naproti zřícenině středověkého hradu zvaného Starý
zámek, po kterém podobně přijímá přídomek Starý zámek. Poprvé je dvůr uváděn roku 1557, kdy
zaujímá místo, kde bývalo hned od založení hradu neopevněné předhradí s hospodářskými budovami.
Nadále plnil fukci poplužního dvora, po vypálení hradu a jeho následném opuštění v roce 1620 zůstává
jako samostatně fungující hospodářská jednotka v majetku rodu Lobkowiczů, kteří roku 1829 prodali
hrad i se statkem baronům Nádherným. Po pozemkové reformě v roce 1923 se zde vystřídalo mnoho
majitelů i nájemců, přičemž potomkům posledních majitelům byl objekt vrácen v restitučním řízení. Ti
jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce,
přivedlo statek k jeho stávajícímu havarijnímu stavu (stav v roce 2009).

1.3.

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST BAROKNÍHO DVORA BOROTÍN

Společnost TAKELOT s.r.o. objekt zakoupila v prosinci roku 2009. Rok 2010 byl ve znamení čištění
objektů, základních zabezpečovacích prací a statického zajištění objektu. V témže roce byl zpracován
stavebně historický průzkum a dojednány podmínky Závazného stanoviska NPÚ (podmínek Národního
památkového ústavu, za kterých je možné objekt rekonstruovat). V roce 2011 byl zpracován projekt
obnovy komplexu, na jehož základě bylo vydáno platné stavební povolení. V letech 2011-2013 došlo
k většinové rekonstrukci historicky nejcennější části komplexu – jižního křídla.
Oprava středové brány a ohradní zdi u jižního křídla. Financováno plně z vlastních zdrojů.
Nový krov (replika barokního krovu) a nová střešní krytina nad západní částí jižního křídla
(původní obytná budova). Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva

kultury 2011.
Oprava zkolabovaných částí obvodových zdí a zřícených kamenných kleneb ve východní
části jižního křídla (tzv. ovčín). Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité

památky Jihočeského kraje 2011.
Obnova původních barokních fasád východního a západního štítu jižního křídla
a osazení replik barokních oken a dveří v západní části jižního křídla (původní obytná
budova). Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky
Jihočeského kraje 2012.
Oprava historického klasicistního krovu a střechy nad východní částí jižního křídla (tzv.
ovčína).Oprava byla spolufinancována z Havarijního programu Ministerstva kultury 2012

a 2013).
Dokončení statického zabezpečení východní části jižního křídla (tzv. ovčín) formou zátěru
kamenných kleneb a osazení replik barokních oken a dveří ve východní části jižního křídla.

Oprava byla spolufinancována z grantového programu Nemovité památky Jihočeského kraje
2013.
Obnova (části) historického plotu a rekultivace jižní terasy včetně obnovení květné a
bylinkové zahrádky. Oprava byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova, Realizace

místní rozvojové strategie Fiche 1.4. Zlepšení estetického vzhledu obcí II vyhlášené MAS
Krajina srdce (2013)
Tyto provedené a plánované rekonstrukční aktivity (kompletní obnova interiérů a fasád jižního křídla)
reprezentují Fázi I. Fáze II. bude zahrnovat rekonstrukci a adaptaci severního křídla. Fáze III. bude
zaměřená na obnovu východního křídla (stodol) a stájí pod objektem barokního dvora.
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1.

BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN – POSTUP REKONSTRUKCE (2010 -2014)

1.1. STŘEDOVÁ BAROKNÍ BRÁNA
2010

2010

1.2. ZÁPADNÍ ČÁST JIŽNÍHO KŘÍDLA (EXTERIÉR) – PŮVODNĚ OBYTNÁ BUDOVA
2010

2011

1.3. VÝCHODNÍ ČÁST JIŽNÍHO KŘÍDLA (EXTERIÉR) – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
2010

2012 -2013
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1.4. BAROKNÍ ŠTÍT JIŽNÍHO KŘÍDLA (ZÁPADNÍ PRŮČELÍ – POHLED OD HRADU)
2010

2013

1.5. BAROKNÍ ŠTÍT JIŽNÍHO KŘÍDLA (VÝCHODNÍ PRŮČELÍ – POHLED ZE DVORA)
2010

1.4.

2013

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“

Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“ bylo založeno v roce 2012. Primárním posláním
občanského sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN o.s.“ je pomoc a součinnost při rekonstrukci a revitalizaci
kulturní památky - hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně. Cílem je adaptace historicky
nejcennější části objektu (tzv. ovčína) a vybudování interaktivní muzejní expozice
zaměřené na historii statku, protilehlého hradu, obce a zdejšího zemědělského regionu.
Muzeum je významným bodem širšího záměru vybudování společenského a kulturního centra. Činnost
občanského sdružení je podporována obcí, místními spolky (Osvětová beseda), spolupracuje s místními
organizacemi (např. partnerská smlouva s místní Základní školou), uskupeními (např. partnerská
smlouva se Společenstvím obcí Čertovo břemeno) a také s občanským sdružením MAS Krajina srdce.
Občanské sdružení “Barokní dvůr BOROTÍN, o.s.“ bylo registrováno podle zákona č.83/1990Sb.
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 31.8.2012 pod čj.VS/1-1/89 932/12-R.
IČ: 22714065.
Mezi členy patří majitel objektu, rodinní příslušníci, místní občané, odborníci na obnovu kulturních
památek a různorodí podporovatelé projektu obnovy statku (včetně dvou osob žijících trvale
v zahraniční). Podpora členů je reprezentována primárně aktivní pomoci při rekonstrukčních pracech,
při organizačním zajištění akcí, jejichž výtěžek jde na obnovu objektu, nezištnou odbornou pomocí
(příprava projektu a dozor realizace), ale i drobnějšími finančními dary.
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