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Vážení čtenáři,

Znovuzrození
zámecké
oranžérie

dovolte mi, prosím, několik slov jménem Statutárního města
Opavy ke stavbě, jíž je právem věnován tento pamětní list a která
se svou výjimečností zařadila mezi kulturní památky našeho města,
které stojí za to shlédnout.
Po letech masivního chátrání a souběžného ničení se mnohým
z nás zdál stav této památky – hlavního výrobního objektu
někdejších škrobáren – již natolik bezútěšný, že již prakticky
vylučoval jakoukoliv možnost záchrany, či změny k lepšímu. Stačily
však necelé tři roky, kterým předcházelo jedno jistě velmi nelehké
rozhodnutí, jasná představa, odvaha, vytrvalost, pevná vůle, nemalá
ﬁnanční oběť a precizní práce dodavatele, a před očima se nám
vyloupla budova, která může být chloubou „novodobé“ opavské
architektury. Odborné a zasvěcené soudy ponechám povolaným,
sám za sebe jako občan však mohu říci, že na mne shlíží krásná,
štíhlá, barevně i stylově velmi citlivě vyvážená stavba, která potěší
a lahodí oku. Pokud si uvědomíme, že v celém objektu jsou citlivě
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nelze objevit mnoho pozitivního pro budoucí generace, a to na
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opak pravdou. Kupříkladu stále plná a oblíbená brněnská galerie
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Osud si s námi někdy pohrává i v dobrém…
a vnímavého dodavatele. Svědčí o tom nejen ohlasy veřejnosti, ale
Přejeme ﬁrmě Gavenda s.r.o. a jejich dílu úspěch v dalších
i neustále rostoucí zájem návštěvníků o prohlídku této mimořádné
opravou zahájených 100 letech. Věříme, že v rámci Opavy takový
památky. I proto je třeba k odvedené práci a všem zainteresovaným
pohlížet s respektem a úctou.
Obnova zámeckého areálu bude pokračovat i v budoucnu
– v současné době probíhá rozšíření prohlídkových tras ve
vlastním zámeckém objektu, připravuje se oprava zámecké sýpky
a revitalizace přírodně krajinářského parku. Zámeckému areálu

by tak mohla být v dohledné době navrácena krása původního
malebného panského sídla. Obnova oranžérie a barokní květné
zahrady je prvním krokem na cestě k ucelené podobě unikátního
souboru.
Dokončená rekonstrukce je významná nejen z pohledu obnovy
dalšího historického objektu v rámci originálně koncipovaného
zámeckého parku, ale rovněž z hlediska typologické výjimečnosti
obnovované stavby určené jednak pro pěstování exotických rostlin,
jednak pro chvíle odpočinku, intelektuálních diskusí a drobných
kulturních akcí, na něž se snažíme navázat i v současnosti
pořádáním koncertů, pěveckých vystoupení, výstav a dalších
společenských setkání. Bez nadsázky se dá říci, že po půl století
zámecká oranžérie opět ožila a společně s ní celý areál.
Naďa Goryczková
Ředitelka Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště v Ostravě

Proměny oranžérie
Modernizační trendy v evropské pozdně renesanční kultuře
16. století, proces estetizace a intelektualizace prostředí člověka
a jeho rozšíření o sféru přírody nalezly své jedinečné vyjádření
v soudobém zahradním umění. To otevřelo pole novým
architektonickým úkolům, speciálním stavbám, komplementárním
zábavám a novým zvykům, kratochvílím a formám trávení volného
času a příkladně tak zapůsobilo na další staletí a mladší kulturní
epochy. Mezi těmito vynálezy tehdejšího životního stylu zaujímá
oranžérie důležité místo. Podstatu tohoto zařízení tvoří úsilí
pro vytvoření klimatu, jež by v chladných měsících umožňovalo
přechovávat citrusové keříky, jinak přes léto vystavené otevřenému
slunci a vzduchu. V symbolické rovině nelze tomuto úsilí rozumět
jinak než jako jednomu z projevů snahy zaalpské Evropy po
přiblížení si arkadické krajiny Středozemí, po evokaci smavého
Jihu kalnému a nevábnému Severu. Úsilí přiblížit Seveřanům
subtropické prostředí, kde se spojuje příroda a umělecká imaginace,
prochází celou novodobou kulturou a uměním, malířstvím,
sochařstvím i architekturou. Nalezlo vyjádření v módě, v životním
stylu a stalo se intelektuálně-estetickou konstantou novověku, jež
v architektuře nabyla ušlechtilých forem zámků, paláců a vil až
do 20. století. Setrváme-li u jejich doplňků – oranžérií, pak u nich
výraz podmiňuje speciﬁcká funkce: dostatečné prosvětlení velkými
okny, zároveň pevná zděná konstrukce, která brání promrzání

(tomu pak v zimě zabraňovala sláma, rákos nebo hlína, jimiž se
mohla izolovat střecha nebo stěny), a solidní vytápění (zajištěné
kachlovými kamny nebo později, v 19. století, rozvodem teplého
vzduchu v podlaze), které umožňuje v zimě udržet teplotu
přibližně 10 stupňů Celsia. K atributům typu náleží přehledná
jednoprostorová, u náročnějších staveb víceprostorová dispozice
se zajištěnými prostupy mezi prostorami a exteriérem z důvodu
transportu rostlin. Dodejme, že pojem oranžérie se rovněž
vztahoval na předprostor, v němž byly v letních měsících stromky
a keříky vystaveny.
Bylo by chybou vnímat téma oranžérie jako pouhé technologickoorganizační opatření k zajištění exotických rostlin, byť v zevním
habitu, jenž se ocital v relaci s panujícím architektonickým stylem
dané doby. V toku času sama idea oranžérie nabývala nové
a nové významy, které se proměňovaly v závislosti na aktuálních
myšlenkových trendech a intelektuálních diskusích. Pokusme se
tyto více konotace než soﬁstikované významy dešifrovat: ještě
v baroku mohla být součástí vyjádření nadosobního Řádu, který
je diktován architektuře i přírodě a jenž je postaven – jako cosi
světského – pod ochranu bohyni Flóře, kterou nezřídka v oranžérii
vyjádřila její socha. Je připomenutím nekonečné rozmanitosti
přírody, kterou má na svědomí všemocný Stvořitel. Oranžérie však
může být v symbolické rovině docela něčím jiným, světem, jenž se

od toho vnějšího dramaticky liší a mění se v literární alegorii: „Je
prostorem, který v geometrickém řádu své architektury uzavírá
anarchii vegetativního světa, za dne se otevírá slunci a v noci
páchne krví – a představuje tak, podobně jako apollinský řecký
chrám se svým tajemným vnitřním prostorem či malířství italského
quattrocenta, syntézu neměnného řádu a „nepravděpodobnosti“
existence, věčnost, v jejímž lůně tepe živý okamžik.“ (Jiří Pelán
podle Yvese Bonnefoye)
A ještě jinak: v době osvícenství může vyjadřovat něco analogického i kontrastního zároveň: být prostorem, jenž pevnými stěnami uzavírá mikrokosmos, nad nímž člověk má kontrolu
a jasný přehled, jenž řídí a ovlivňuje v rámci denního
i ročního cyklu a raciem jej zahrnul do sféry své
kultury. Tento organizovaný svět chrání pevnými
stěnami a sklem před nevyzpytatelným vnějškem, makrokosmem, chaosem – přírodou, která se racionálnímu chápání a jakékoliv regulaci
vymyká. Později, v době romantismu a biedermeieru, se úkol oranžérie opět proměňuje.
Už neilustruje osvícensko-intelektuální koncept, nýbrž tvoří tusculum v chaosu doby, místo usebrání, obratu k sobě, místo vzpomínek,
intimity, klidu, prostředí, které asociuje vzpomínky na přírodní ráj, zbavený nároků a vášní moderní
společnosti. Zvláště v komorním prostředí biedermeieru, kde záliba v květech a přirozené intimitě nabyla na
intenzitě a vrcholu, se asociativní síla prostředí, jaké vytváří oranžérie, stává velmi přitažlivou.
Počátky stavby oranžérií v českých zemích můžeme klást do
rudolfínské doby, kdy na Pražském hradě vyrostla – mezi jinými
moderními stavbami – oranžérie (1590), která vzala za své v době
třicetileté války. Pobělohorská doba přinesla nová barokní založení
zámku a zahrad a s nimi i obrození oranžérie, tentokrát v barokním
stylu. Z dochovaných reprezentativních staveb této funkce,
inspirovaných francouzskými a německými příklady, vzpomeňme
oranžérie u zámku v Praze-Troji, dekorované bustami imperátorů.
V 80. letech 17. století vyrostly oranžérie u raně barokního
zámku v Libochovicích – i zde se spolupodílely s fontánami,

sochami, skleníky a altánem na dotvoření dekorativního parteru
s jasně diktovaným řádem francouzského parku. Na Moravě se
s barokním konceptem zahrady s oranžériemi setkáváme v barokní
fázi výstavby lednického areálu – po roce 1632 v Lednici rozvinul
Karel Eusebius z Lichtenštejna rozsáhlou stavitelskou činnost, jejíž
výsledky však povětšinou vzaly za své v průběhu druhé čtvrtiny
19. století v souvislosti s regotizací zámku a novým koncipováním
zámecké zahrady, a tak barokní oranžérii nahradil dnes proslulý
skleník. Podobný osud měla oranžérie v Bzenci na jižní Moravě,
kde byla na počátku 18. století při novostavbě barokního zámku
rovněž upravena stylově adekvátní zahrada se skleníkem
pro palmy a fíkovníky a nadto s oranžérií se sochami
Apollóna a Diany – tento svět zanikl v polovině
18. století při nově koncipovaném anglickém parku
a stavbě nové zámecké budovy. Zanikly barokní
oranžérie i v jiných místech, například u zámku
v Ptení na Prostějovsku a mnohé další.
Právě záměna barokních zahradních
konceptů za anglické parky v druhé polovině
18. století vedla k likvidaci mnoha oranžérií.
Zároveň však nová doba přinesla jejich
znovuvýstavbu, tentokrát v pozměněných
klasicistních formách. Takovou je oranžérie
v zámeckém parku v Boskovicích na jihozápadní
Moravě, pocházející z druhého desetiletí 19. století.
Svým patnáctiosým průčelím nemá v českých zemích
obdoby. Na severní Moravě máme dodnes dochovanou oranžérii
u zámku v Bludově na Šumpersku, postavenou v letech 1817
– 1822. Nový rozkvět oranžérií přinesla první třetina 19. století:
dvě formově analogické se dochovaly ve východních Čechách,
a to v zahradě zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou
(patrně dílo stavitele Jindřicha Kocha) a v někdejším zámeckém
parku v Lázních Bělohrad v okrese Jičín. V obou případech jde
o prosklenou galerii s trojosým vstupním portikem, završeným
trojúhelníkovým štítem, který uvozuje vstup do předsíně, z níž jsou
zpřístupněny prostory. Obě vycházejí ze společného předobrazu,
jímž bezpochyby je vyobrazení ideální oranžérie v naučném spise
Die landwirthschaftliche Baukunst (1828) pražského stavitele

Johanna Philippa Jöndla. Typ kodiﬁkovaný Jöndlem přežil do
druhé poloviny 19. století, kdy proběhla záměna klasicistní
morfologie za neorenesanci, jak dosvědčuje dodnes dochovaná
oranžérie u zámku v Sychrově z roku 1852. Jöndl popsal také
oproti oranžérii odlišný typ skleníku, jehož závazným atributem
je zešikmení prosklené stěny, vložené mezi hmotné přístavby
se vstupy do vytápěné prostory. Takový se dochoval u zámku
v Českém Krumlově v podobě dané přestavbou, provedenou roku
1844.
V regionu opavského Slezska se s oranžériemi a skleníky
setkáváme v zámeckých parcích ojediněle až do dnešní doby.
K pozdnímu baroku se hlásí torzo oranžérie v Hrabyni, postavené
hrabaty Mitrovskými v druhé polovině 18. století; stavba byla
v průběhu 19. století přestavěna na sýpku. Funkčně i svou formou
náleží do epochy biedermeieru oranžérie ve Velkých Heralticích.
Klasicistní formu si alespoň v exteriéru udržela oranžérie u zámku
v Litultovicích; jen protáhlý obdélný tvar s exteriérem rytmizovaným
pilastry prozrazuje někdejší funkci, naproti tomu zaslepení
oken už souviselo s adaptací pro bytové účely. Připodobňuje se
klasicistní oranžérii u zámku v Městě Albrechticích. V Kyjovicích
se setkáváme se skleníkem, zbudovaným ve 40. letech
19. století. Jeho funkce se udržela až do období po světové válce,
kdy teprve zahradnictví zaniklo a budova začala sloužit jako
tělocvična nedaleké školy. Bez funkční proměny, nicméně v dosti
žalostném stavu, si udržel podobu skleník v zahradnictví, jež za
hrabat Razumovských vyrostlo poblíž zámku v Horním VikštejněDubové (dnes součást Radkova). Zde se forma blížila módní
neogotice použitím režných cihel i akcentování vstupu kreneláží.
Zbytek skleníku z doby biedermeieru se dochoval poblíž zámku ve
Velkých Hošticích: nezbylo z něj více než štítová stěna se slepou
neogotickou arkádou. Jiné však zanikly zcela beze zbytku – včetně
dvou oranžérií v Opavě, z nichž jedna z doby biedermeieru tvořila
součást Hirschovy zahrady na Otické ulici a druhá se nacházela
v Zentzytského zahradě mezi Olomouckou ulicí a ulicí Na Rybníčku.

Funkčně šlo ovšem spíše o skleníky se subtropickou květenou, jak bylo
v 19. století běžné, nikoliv o oranžérie v původním etymologickém
smyslu toho slova. Právě ve srovnání s nimi a s jejich osudem vyniká
oranžérie u zámku v Raduni, jež půvaby dávné módy připomíná
i lidem 21. století.
Pavel Šopák
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Zprávy o Raduni lze vystopovat až k roku 1320; první
zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1485. Její podobu neznáme,
neboť byla ve 2. polovině 16. století setřena výstavbou nového
renesančního zámku Tvorkovských z Kravař, koncipovaného jako
trojpodlažní trojtrakt pod šindelovými střechami, s hodinovou věží
v průčelí a malým nádvořím, obkrouženým patrovými arkádami
a uzavřeným ze zadní, západní strany zdí.
Během 17. a 18. století se na raduňském zboží vystřídalo vícero
majitelů, kterým se správa panství příliš nedařila. Zámek chátral,
interiéry pustly. Panstvo sem zajíždělo zřídka a ochrnutý provoz
domu a chod dvora obstarávala jen menší skupina služebnictva
a čeledi (první vojenské mapování z roku 1768 zachycuje v blízkosti
zámku sedm samostatných, nepochybně hospodářských budov).

Změna přišla až po roce 1780 se svobodným pánem Janem
Václavem Mönnichem a zejména s jeho dcerou Annou Marií
a zetěm Janem hrabětem Larischem, později Larisch-Mönnichem
(1766-1820), kterého pracovní a reprezentační povinnosti vedly
kromě Těšínska také na Opavsko. Proto se k roku 1816 obrátil na
Johanna Antona Englische (1768-1838), krajského inženýra pro
opavský kraj, se zakázkou na zásadní proměnu zámku v Raduni.
O čtyři léta později však hrabě zemřel a starost o přestavbu
a vybavení rezidence zůstala na vdově Anně. Hlavní stavební práce
probíhaly v období 1822 až 1823, další dvě léta se pracovalo na
vnitřním zařízení; nesporná zásluha na výtečné úrovni realizačních
prací patří dvěma nově povolaným stavitelům - renomovanému
Antonínu Onderkovi (1799-1879) z Opavy a bravantickému
Johannu Hermannovi. V roce 1825 byl zámek zhruba hotov.
Pohodlné sídlo o stavebně respektovaném renesančním trojkřídlí
pod novými, zřejmě ještě šindelovými střechami, se hlásilo
k pozdnímu klasicistnímu tvarosloví.

Raduňský zámek

Sebevědomí mu dodával vznosný portikus s mramorovými
sloupy a balkónem u hlavního sálu v patře i rodový erb ve štítu.
Na západní straně nádvoří s mramorovou dlažbou, zazděnými
etážovými arkádami a přeformulovanými fasádami byla odstraněna
někdejší ohradní zeď a nahrazena prosklenou, vzdušnou „dolní
galerií“, jež anulovala dosavadní pevnostní charakter zámku
a otevřela jej okolí. Uvnitř objektu přežilo renesanční uspořádání
prvního a druhého zaklenutého podlaží. V suterénu zůstaly
i nadále vloženy sklepy a kuchyňské zázemí; přízemí sloužilo
potřebám zámeckých dětí, hostů a obslužného personálu. Nově
vložené mramorové schodiště navádělo příchozí z elegantního

vestibulu do přestavěného panského patra s plochostropými,
přepychově vypravenými společenskými salony a privátními pokoji
dospělých členů rodiny.
Hraběnka Larisch-Mönnichová si však byla také vědoma
nezbytnosti zásadního funkčního a estetického převratu celého
areálu. Z nevábného věnce hospodářských stavení přetrvala
na dohled zámku pouze sýpka, adaptovaná ovšem do úhledné
empírové podoby. K průčelí zámku hleděl nový úřednický dům
s kočárovnou, konírnou, byty a kancelářemi zámecké správy,
postavený Johannem Hermannem kolem roku 1823. Snad již
o rok později, ale prokazatelně nejpozději k roku 1836, se k jižní
straně úřednického domu přimkla oranžérie, vybudovaná zřejmě
opět Johannem Hermannem.
Anna Marie Larisch-Mönnichová v roce 1829 zemřela
a majitelkou panství se stala 28letá dcera Marie Nepomucena,
jež se o tři roky později provdala za 33letého hraběte Gerharda
Leberechta Blüchera von Wahlstatt (1799-1875), vnuka proslulého
maršála, úspěšného v protinapoleonské koalici. Nový zámecký
pán byl svědomitým hospodářem, kterému se dařilo vše, nač
sáhl (v době jeho smrti měl společný bravantický a raduňský
velkostatek 14 hospodářských dvorů, cukrovar, 3 lihovary, pivovar,
8 mlýnů, 4 pily, cihelnu a 3 zámky; do pokladen plynuly též výnosy
z těžby dřeva na 1 370 ha lesa a mnohé nájmy; rozloha spojeného
velkostatku Bravantice, Jistebník, Studénka a Horní Polanka činila
2 807 ha, raduňský velkostatek měl 1 400 ha; ústřední správní
kancelář pracovala v Jistebníku, od 70. let v Bravanticích).

V roce 1838 byl do Raduně pozván vyhledávaný opavský
stavitel a vedutista Franz Biela (1789-1874), jenž navrhl zrušení již
nefunkčního pivovaru (stojícího západně pod zámkem u rybníka
Vrchní, poprvé zmíněného 1655) a schodiště k němu. Pivovarské
sklepy byly zasypány, terén vyrovnán a na koruně západního svahu
byla založena terasa, na kterou vyústilo trojramenné mramorové
schodiště z galerie (též zimní zahrady) u nádvoří. V roce 1841
pak Biela vedl velkorysou přístavbu pozdně empírového ovčína,
kde byla u mramorových žlabů pod zdobnými litinovými sloupy
chována nejlepší plemena ovcí. Posledním velkým počinem hraběte
Gebharda Leberechta - od 1861 knížete, od 1872 dědičného
knížete Blüchera - byla opětovná proměna západní partie pod
zámkem. Bielova terasa, nově založený svah a sklepy pod ním se
zřejmě přestaly chovat staticky „způsobně“, a proto zde v roce
1849 vyrostla novogotická dvouetážová hradební zeď, která
zpevnila terén a podepřela tíhu zámku nad ní (na horní terase bylo
koncem 19. století osázeno malé rozárium).
Její výstavba uvedla dlouhou etapu historizujících stavebních
i kosmetických proměn raduňských exteriérů a interiérů,
dokončených až za Gebharda Leberechta, 3. knížete Blüchera
(1836-1916). Nad severní a jižní křídlo přibylo mansardové patro,
střechy pokryla břidlice. Důkladnou reformou prošlo zámecké
nádvoří, jehož přestavěné věže nadiktovaly zámku zcela novou
siluetu. Stěžejní práce byly ukončeny k roku 1912; souběžně s nimi
probíhaly úpravy interiérů a jejich nové dekoratérské adjustace.
Spletité vlastnické vztahy potomků 3. knížete Blüchera vůči
raduňskému velkostatku, dané třemi manželstvími a deseti dětmi,
poznamenaly celou první polovinu 20. století. Od roku 1894
jej spravoval nejstarší (a později vyděděný) Gebhard Leberecht,
4. kníže Blücher (1865-1831), od 1912 až čtvrtý syn v pořadí,
hrabě Lothar (1890-1928). Oba zámek postupně modernizovali
(po plynovém osvětlení bylo zavedeno elektrické, část kachlových

Gebhard Leberecht, 4. kníže
Blücher von Wahlstatt (1865-1931)

kamen nahradilo ústřední vytápění, fungoval tu promyšlený rozvod
pitné a užitkové vody, vedl sem telefon). Lotharovi synové Hugo
(1913-1948) a Alexander (1916-1974) se marně pokoušeli o zvrat
poválečného záboru hraběcích statků. V lednu 1949 Alexander
- spolu s matkou Luisou, roz. princeznou Radziwill - svůj raduňský
příbytek opustil.
Celý areál připadl Ministerstvu zemědělství, časem jej užívalo
až dvacet osm různých institucí. Zámek přešel pod Místní národní
výbor a sloužil k bytovým účelům. V roce 1963 byl adaptován
pro potřeby mateřské a základní školy, ale byly tu umístěny také
kanceláře MNV, zdravotní středisko aj. Od 1. října 1978 převzal
zámecký areál Okresní národní výbor v Opavě, který rozhodl
o celkové revitalizaci areálu, opravě zámku a jeho zařazení
mezi instalované památkové objekty, zpřístupněné veřejnosti.
V červenci 1984 prošly částí celkově restaurovaných interiérů první
návštěvníci. Od roku 2002 přísluší státní zámek Raduň do správy
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Ostravě.

Lothar hrabě Blücher (1890-1928)
se synem Alexandrem

Wanda kněžna Blücher von Wahlstatt,
rozená Radziwill (1877-1966) s dcerou Elisabeth

Nejskvělejší kapitolou starších zámeckých dějin bylo bezesporu
19. století. Na jeho počátku se nad malou obcí vypínalo skvostné,
vybraně zařízené sídlo význačné rodiny Larisch-Mönnichů, které
s příchodem příslušníka evropsky proslulého rodu Blücherů
z Wahlstattu nabylo na společenské prestiži široko daleko. A byť
sloužilo ponejvíce jako letní rezidence, nabízelo domácím i hostům
nejen samozřejmý přepych kultivovaného aristokratického domu,
ale také nezbytné pohodlí a intimitu, žádanou ke klidnému pobytu
na venkově.
Zhruba od 20. let 19. století se zanedbaný lesopark pozvolna
měnil v módní přírodně-krajinářský park, jako mnohé jiné
inspirovaný nejstarším (1815) a nejvýznačnějším středoevropským
parkem tohoto typu z Bad-Muskau (není bez zajímavosti, že
s knížetem Hermannem Pückler-Muskau udržovali velmi přátelské
vztahy Felix, 4. kníže Lichnovský a jeho bratr Robert, majitelé
sousedního panství Hradec; koncepční schéma tamního parku
signalizuje přímý vliv krajinářské předlohy z Muskau; nadto již
v roce 1821 stála před parkovým průčelím hradeckého zámku
velkolepá empírová oranžérie, mj. se zahradním salonem, sálem
pro citrusové dřeviny a „palmovým domem“). Raduňský zámek
obstoupily udržované trávníky se vzácnými dřevinami; jemu poblíž

sloužily k odpočinku a osvěžení templ, fontány a koupadlo. Vpravo
dole se k jihu obracela velká zahrada a sousední ovocný sad;
podél zahrady vedl krytý dřevěný koridor, určený k procházkám za
deštivého počasí; k úřednickému domu a dolů, kolem kostela do
vsi, mířily dvě aleje.
Další etapu zahradních a parkových úprav podmínila zásadním
způsobem přístavba klasicistní oranžérie s přilehlou zahradou, na
kterou do roku 1836 navázaly – v místě zrušeného sadu – další
dvě květné zahrady, každá dle individuálního rozvrhu; spodní
časem doplnily fíkovna a ananasovna. Tato „květná“ zóna byla
světem sama pro sebe, a to i díky cílené konﬁguraci okolního
terénu, omezujícího např. dálkové průhledové osy. Kontrastní
efekt „učesaným“ zahradám nabízel rozvolněný krajinářský park,
rozkládající se v plochém údolíčku a sevřený shora zámkem,
zdola rybníkem Kameník a po stranách lesy. Jeho centrem byla
volná travnatá louka s cizokrajnými stromy, založená v místě
zrušené starší zahrady. Ani parku nebyla (pochopitelně) dopřána
volnost. Nicméně, iluze „spontánní přírody“ byla dokonalá. A to
včetně potoka Raduňka, protékajícího parkem, regulovaného do
romantických meandrů a rozčeřeného dramatickými bystřinami
a tajemnými tůňkami. Neunikly ani rybníky, zakomponované do

důmyslného vodního systému a obohacené o umělé mechové
ostrůvky s odpočivadly. Celý park obcházela komunikace,
zpevněná říčními valouny, jež vyhovovala nejen pěším vycházkám,
ale i vyjížďkám koňmo.
Nutnost pohodlného spojení zámku s oranžérií a zahradami
si však vyžádala také novou úpravu prostranství před zámkem.
Travnatý „rondel“ s obvodovou květinovou a křovinnou výsadbou
obepnuly pěší stezky, přivádějící v měkkých liniích návštěvníka do
ztišeného prostředí oranžérie a zahrad (Toto půvabné zákoutí bylo
ještě v první čtvrtině 20. století magnetem exkluzivních společenských událostí i nejfrekventovanějším místem soukromé relaxace
zámecké rodiny, zvláště poté, co angličtí příslušníci rodu vnesli do
denního režimu rituál čaje o páté. Kde jinde než ve stinné oranžérii či zahradě plné květů mohl na sklonku horkého dne chutnat
šálek čaje lépe?).
Zhruba od roku 1855 se charakter raduňských zahrad
postupně měnil. Vytratily se obě spodní okrasné a jejich místo
zaujala kuchyňská zahrada a nový ovocný sad. Mezi květným
parterem oranžérie a užitnou zahradou byla vztyčena ohradní
zeď, kterou – podobně jako pozdější dřevěnou pergolu – porůstaly
odolné popínavé růže, dovážené zámeckými dámami především
z Anglie (3. kníže Blücher koupil koncem 19. století menší farmy
na anglických ostrovech Herm a Guernsey; jeho druhou chotí byla
Angličanka, stejně tak choť jeho syna Gebharda; hrabě Lothar,
narozený na ostrově Herm, a jeho tři synové drželi anglické státní
občanství; sestry Wanda a Luisa Blücher, roz. Radziwill, ovdovělé
manželky Gebharda, 3. knížete Blüchera a jeho syna Lothara žily
„ve společné domácnosti“ střídavě v Anglii nebo na zámcích
Raduň, Kamphel u Brandenburgu a Blüchersruh nedaleko
Vratislavi).
S poslední třetinou 19. století se k původnímu citrusovému
„obyvatelstvu“ oranžérie a klasickému sortimentu palem, vavřínů,
oleandrů, vistárií, ibišků, fuchsií, kamélií, gardénií, muškátů aj.
přidružily různé druhy cibulovin, ale rovněž exotická květena
neobvyklých typů a barev; rozkvétaly tu vzácné orchideje a „mladí
pánové“ tady časem zabydleli také své sbírky sukulentů. V roce
1928 tehdy 38letý hrabě Lothar zemřel a zámek s velkostatkem
přešel na 52letou vdovu Wandu, pečující ještě o tři nezletilé
syny. Neúplná rodina neměla peněz nazbyt, nadto byla sužována

neúspěšnými příbuzenskými spory o majetek. Napjatý rozpočet
omezil i chod zahrady a oranžérie, jejíž východní trakt byl uzavřen.
Panský zahradník Wallot přenesl do západního křídla oranžérie
i provoz skleníku užitné zahrady (množil a uchovával tu sadbu,
připravoval a přezimoval květinovou a stálou zeleň do zámku
a parku; pro panský stůl prý tady dokonce pěstoval popínavé
okurky a rajčata; do pokladny zámecké paní přilepšoval rovněž
sazenicemi a řezanými květinami, pro které si místní chodili až do
jeho nuceného odsunu).
Poté oranžérie chátrala, zahrady pustly. Poválečné plány na její
opravu a zřízení obecního kulturního domu skončily – stejně jako
oranžérie – v troskách. S vytlučenými okny, bez podlah a s propadlou střechou sloužila za místní skládku. Lepší časy se zdály přicházet až s rokem 1977, v němž byla alespoň zastřešena (investor
ONV Opava, dodavatel JZD Otice). Další práce, zpomalované ﬁnančními možnostmi a realizačními nejasnostmi, se vlekly do roku
1986, kdy byla stavba pozastavena. O tři léta později byla sice
opětovně zahájena, ale vzápětí znovu přerušena vleklou restituční
kauzou, uzavřenou ve prospěch ČR až v roce 2001. V následujícím
období byla konečně celková památková obnova zámecké oranžérie a přilehlé okrasné zahrady realizována a 27. července 2004
představena veřejnosti.

Stav oranžérie v roce 1975.

Klasicistní oranžérie leží sto metrů od hlavního vchodu do
zámku, ke kterému se přes velkou louku otáčí boční západní
fasádou, a necelé tři metry od úřednického domu, jenž ji tak
chrání ze severní, choulostivým rostlinám „nebezpečné“ strany.
Na východě se tulí pod uměle navršený svah, hlavní fasádou se
těší ze slunného jihu.
Její předpokládaný stavitel Johann Hermann ji navrhl jako
přízemní jednopodlažní trojtrakt s vloženým krátkým příčným
křídlem na obdélném půdorysu o rozměrech 35 x 9 m. Byla
postavena z pálených cihel, omítnuta vápennou omítkou
a opatřena smetanově bílou ličkou (stavebně-historický
a restaurátorský průzkum určil zásadní dispozice k důsledné
rekonstrukci stavby a jejích detailů). Završovala ji křížová sedlová
střecha, krytá šindelem (nynější měděný plech, užitý v roce 1977
jako důsledek chybného „přečtení“ torza stavby, byl ponechán
k dožití). Nad střechu vyúsťovaly dva zděné omítnuté komíny
skleníkových topenišť.
Tzv. letní vstup v jižní fasádě replikoval palladiánský motiv
z průčelí zámku. Vlevo i vpravo od centrálního vchodu se odvíjelo
identické vertikální schéma s pěticí vysokých arkádových oken
(všechna se dochovala). Jejich kovové rámy s oboustrannými
křížovými drážkami svědčí pro původní dvojité zasklení (vzhledem
k obavám z nadměrné vlhkosti a s tím souvisejícího pocení
meziskelního prostoru byla původní okna opatřena pouze
jednoduchým sklem a vlhkost eliminují druhotné větrací klapky
a přídatná vzduchotechnika). Zbytky nátěrových vrstev nadiktovaly

tmavě zelený povrch oken a vnějších truhlářských prvků (identická
barevnost vnějších oken je doložená u sousedního úřednického
domu a zelená byla velmi pravděpodobně také okna a okenice
klasicistního zámku). Vnitřní dveře jsou bílé (všechny nově vyrobené
truhlářské prvky byly důsledně odvozeny z dochovaných reliktů,
případně dobových architektonických analogií).
Podle jediné dochované kolečkové kladky lze soudit, že zvnějšku
byla okna oranžérie zastíněna shrnovacími, nejspíše rákosovými
rohožemi, zadržujícími prudké letní sluníčko. Kapsy, vysekané
do vrcholů okenních záklenků, svědčí o použití přídatných, snad
dřevěných žaluzií (panelů?), které měly napomoci vnitřní tepelné
pohodě v nevlídném zimním období.
Ze západní strany byl k dispozici zahradnickému personálu
tzv. zimní vstup, umístěný mimo pohled panstva a nutný v čase
sněhových závějí v zahradě. Dvě okna této boční fasády byla
rovněž opatřena clonami a žaluziemi (jedno okno a dveře zimního
vstupu jsou provedeny v kopii). Zbývající, pohledově neexponované
strany objektu byly prolomeny provozními dveřmi, malými okénky
a větracími světlíky.
Vnitřní uspořádání oranžérie rezonovalo s rozmanitostí její
funkce. Čelní partie, orientovaná k jihu, sestávala z nevytápěné
centrální haly s panským (letním vstupem) a dvou zrcadlově
situovaných plochostropých skleníků s fabiony o rozměrech
13,5 x 4,5 metrů, plných slunce a světla. Jejich stěny obíhaly mělké
výklenky se šambránami, opisujícími tvar protilehlých oken. V zadní
podélné části bylo vloženo pracovní zázemí se sušárnou semen

a bylin, komorou k uskladnění nářadí a především s topeništi
(z ohledem ke zpřístupnění veřejnosti a rozšířenému provozu sem
bylo druhotně vloženo mj. i nezbytné sociální zařízení).
Dostatečné a plynulé vytápění bylo podmínkou přežití
cizokrajných rostlin s různými nároky na přezimování. Proto tu
fungoval velmi důmyslný systém se dvěma samostatnými topeništi.
Západní, tzv. „studený“ skleník byl vytápěn cca na 6 stupňů, protější
„teplý“ byl o čtyři stupně náročnější. Topeniště byla zapuštěna
pod podlahu provozní části a zásobovana výhradně palivovým
a zbytkovým dřevem. Cirkulaci vyprodukovaného tepla zajišťoval
komínový tah, který hnal horké spaliny do topných zděných
kanálů, obíhajících oba skleníky. Svrchu byly kanály překryty plnými
litinovými deskami, které po rozehřátí zaručovaly dlouhotrvající
tepelný efekt (stávající oranžérie je plynoﬁkována; rozvod teplé
vody zajišťují topná tělesa vložená do rekonstruovaných kanálů,
uzavřených prořezávanými litinovými vsadkami).
Podlaha oranžérie je ve shodě s původní vyskládaná z pálených
cihel, kladených na litou maltu s příměsí říčních valounků (takováto
podlaha je dobře vodivá a dokáže nadlouho udržet absorbované
teplo; rovněž poréznost cihel je ideální do vlhkého prostředí
s rostlinami, které musí být vydatně zalévány a roseny).

Oranžérie státního zámku Raduň nabízí současným
návštěvníkům zámeckého areálu výjimečnou a v severomoravském
regionu ojedinělou prezentaci tzv. „malé zámecké architektury“,
rehabilitované do autentické podoby v kontextu daného prostředí,
svázaného sice prioritně s příslušnými teoretickými a praktickými
principy doby, ale utvářeného a přetvářeného také následnými
proměnami potřeb a možností zámeckého organizmu.
Eva Kolářová
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doplněn květinovými záhony, do nichž se vkládaly rostliny na
letnění z oranžérie. Tato dispozice se nezachovala, jediným
prvkem byla v zahradě kašna.
V naší interpretaci byla převedena indikační skica do
podoby umožňující větší zatížení návštěvnickým provozem.
Centrální motiv byl stabilizován odlišnými barvami
a frakcemi kameniva a záhony byly navrženy jako lemy
z trvalek s vyskládanými letněnými rostlinami z oranžérie.
Pro lepší vnímání ornamentu byla zahrada doplněna naproti
vstupu terasou s lavičkami. Dalším novodobým prvkem,
ale vycházejícím z idejí H. Reptona, bylo doplnění treláží
a rehabilitace mramorové kašny, přisazené k ohradní zdi
mezi okrasnou a zásobní zahradou (kašna byla původně
umístěna v zámeckém nádvoří, odtud byla během jeho
historizující úpravy v poslední třetině 19. století – nefunkční
a pozapomenutá – přenesena k severní fasádě bočního
traktu).
Cílem zahradních úprav u oranžérie bylo vytvořit prostor
vycházející z historických podkladů, ale interpretovaný do
dnešních podmínek návštěvnického provozu.
Kamila Krejčiříková
Přemysl Krejčiřík

Vegetační úpravy
a zahradně-kulturní náplň oranžérie
Oranžérie jsou technické stavby umožňující přechování
teplomilných rostlin v zimním období. Vyvinuly se zdokonalením
fíkoven (zde byly rostliny pěstovány přímo v zemi a stavba byla
rozebíratelná a po odstranění stěn byly rostliny ve volném
prostoru). Oranžérie byly nejprve také rozebíratelné, ale na kolmé
čelní straně byly doplněny o skleněná okna. Byly nazývány domy
pro pomeranče. Postupným vylepšováním se zdokonaloval systém
prosklení, čelní stěna se mírně naklonila a budova byla zděná.
U starších typů je mezi skleněnou plochou a střechou obloukovitý
přechod pro lepší zisk tepelného záření. V baroku se změnila
původní funkce – z pouhého pěstování jižního ovoce povýšila na
estetickou – stavba oranžérie byla začleněna do okrasné zahrady.
Rostliny byly většinou pěstovány v nádobách a na léto vyskládány
v tzv. ranžírunku. Svého největšího rozvoje dosáhly oranžérie
u nás v klasicismu. Raduňská oranžérie je postavena jako vyzrálá
empírová budova nejen s hospodářským, ale hlavně společenským
a estetickým záměrem.
Řešení zahradních úprav před oranžérií vychází z historické
indikační skici z roku 1836. Vlastní prostor zahrady je uzavřen na
jižní straně zdí, jak se prokázalo při archeologických průzkumech,

jsou základy této zdi starší než oranžérie. Jednalo se tedy o uzavřený
prostor „secret garden“.
H. Repton píše ve své knize „Theory and Practice of Landscape
Gardening“: „Květinová zahrada by měla být oddělena od celkové
scenérie místa... chráněna plotem… uvnitř ohrazeného prostoru
by měly být uchovávány vzácné květiny a rostliny.“
Na jižní část tohoto parteru navazuje pás zahrad, které byly
pravidelně uspořádány v duchu návratu k formálním úpravám
v části zahrady zvané tzv. „secret garden“ – skrytá zahrada. Je to
jeden z dokladů o změně dobového vkusu, který byl na přelomu
18. a 19. století do Evropy exportován především z Anglie, ale
i z Německa. Zatímco 18. století bylo ve znamení boření zdí
a detailů zahradní tvorby (představitelem tohoto názoru byl
Lancelot Capability Brown), první čtvrtina 19. století přináší návrat
ke květinám, trelážím a pravidelným úpravám v části parku, která
má sloužit potěšení a intimitě uživatelů. Představitelem tohoto
návratu k detailu byl Humphry Repton.
Prostor je na skice z roku 1838 členěn amébovitým tvarem,
který respektuje křížovou dispozici orientace oranžérie. Povrch
byl původně pravděpodobně zatravněn a v nárožních partiích

Památková obnova oranžérie zámku Raduň
a přilehlé okrasné zahrady – kalendárium
Září 2001
– Uzavření smlouvy o dílo na opravu fasády oranžérie.
– Zahájení prací na opravě fasády dle dochovaných reliktů,
s použitím šablon původních proﬁlů.
– Odsouhlasení vzorku hrubozrnné štukové omítky od ﬁrmy
Calofrig.
– Bylo rozhodnuto, že zasklení kovových oken bude jednoduché
z vnější strany rámů do tmelu.
– Stávající betonové podlahy oranžérie budou odbourány
a výškově upraveny pro instalaci cihelné dlažby.
Říjen 2001
– Montáž lešení, provádění jádrových omítek.
– Zahájení oprav zasklení a nátěrů kovových oken.
Únor 2002
– Provádění nátěrů kovových oken, nátěry podbití krovu.
– Na kontrolním dnu dohodnuto zaměření polohopisu
a výškopisu parcely budoucí okrasné zahrady.
– Rozhodnuto ve věci zpracování architektonické studie včetně
prováděcího projektu pro plochu okrasné zahrady – zajistí
manželé Krejčiříkovi.
Březen 2002
– Výroba štukových rozet pro kazety hlavního vstupu.
– Odsouhlasení proporcí kordonové římsy a osazení
půlkruhových dřevěných oken v severní fasádě.

Duben 2002
– Pokračování prací na fasádě, provedení vzorků říms a archivolt.
– Rozhodnutí o odbourání přibetonovaného soklu a provedení
sanační omítky bez oplechování parapetů.
– Dokončení oprav zasklení a nátěrů kovových oken.
Květen 2002
– Tažení říms, archivolt, odbourání soklu, přizdívky ostění,
osazení dřevěných oken na severní fasádě.
Červen 2002
– Dokončení štukových omítek fasády, demontáž lešení,
ukončení opravy fasády.
– Bylo rozhodnuto, že ﬁnální nátěr fasády bude realizován až po
kompletní obnově oranžérie.
Červenec 2002
– Odbourání vnitřních betonových podlah.

Listopad 2002
– Zdění cihelné zdi v západním skleníku a příček v zázemí,
plentování zdiva.
– Provedení mazaniny pod dno budoucích topných kanálů.
– Zahájení montáže rozvodů elektroinstalace, přípojky vody,
vnitřní plynoinstalace.
Prosinec 2002
– Upřesnění tvaru, konstrukce a barevnosti litinových roštů na
topné podlahové kanály.
– Odsouhlasení zásuvkových okruhů, počty a umístění vnitřních
a venkovních svítidel.
– Provádění vnitřních omítek, montáž nosných konstrukcí
podhledů ve sklenících.
Leden 2003
– Montáž prostorového lešení pro podhledy a omítky.
– Pokračuje se v omítkách stěn a stropů včetně vzorků fabiónů,
ukončení montáže snížených podhledů.
– Odsouhlasení výdechů vzduchotechniky na východní části
střešní roviny a členění vnitřních dveří.
– Předložení vzorků nouzových svítidel a svítidel na fasádu.

Září 2002
– Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zakázky Památková
obnova oranžérie zámku Raduň a přilehlé okrasné zahrady
ﬁrmě Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.

Únor 2003
– Byl schválen odstín bílého nátěru pro vstupní dveře obou křídel
a výdech VZT do stropů skleníků.
– Předložena a odsouhlasena venkovní cihelná dlažba Klinker
- typ Antique, ze vzorků byl vybrán typ podstropního fabiónu,
který bude provedený jako klasický (pivní láhev).
– Stavební práce pokračují - omítky, fabióny, lešení.

Říjen 2002
– Převzetí staveniště, zahájení stavebních prací.
– Bourací a výkopové práce pro nové kamenné základy cihelné
zdi v západním skleníku.

Březen 2003
– Byl vznesen požadavek na atypickou výrobu dveřního kování
a klik v návaznosti na kontrolu a stav rozpracovanosti
truhlářských výrobků, která proběhla u výrobce. Bylo

5. srpna 2002
– Vyhlášení veřejné soutěže.

upřesněno umístění zásobní nádrže na vodu k zalévání uvnitř
obou skleníků a rozhodnuto o obnově původního svodu
dešťové kanalizace do staré venkovní nádrže u skleníku.
Příprava podkladů pro založení okrasné zahrady.
Duben 2003
– Stanovení cihelné dlažby včetně kladečského plánu
a technologie položení v obou sklenících a vstupní hale, byla
vybrána keramická dlažba do zázemí a sociálního zařízení,
rozhodnuto o vyzdění topných kanálů včetně dna z ostře
pálené cihly. Řeší se způsob instalace a technické provedení
větracích klapek u okenních parapetů, upřesnění kladečského
plánu a detailů uložení rámů a litinových roštů kanálů.
Květen 2003
– Dohodnut ﬁnální nátěr fasády, po provedených vzorcích byl
vybrán lazurovací nátěr Granital Grob bílý, probíhají jednání
ohledně vodní nádrže z pískovce pro interiér skleníku, polic
na zeleň, zastínění interiéru žaluziemi z bambusu. Předložen
dodatek projektu dešťové kanalizace bez využití původní
zdevastované nádrže na vodu.
– Začíná zdění dna kanálů ÚT z cihel a pokládka cihelné dlažby
do pískového podloží.
Červen 2003
– Provedení dešťové kanalizace a jímky na vodu, vnitřní jímky
a rozvodů ZTI, osazení větracích klapek pod okna, osazení
nerezových konstrukcí pro litinové rošty, pokládky dlažeb
v zázemí a ve sklenících, odbourání soklu. Byl zpracován
dodatek k projektu sadových úprav okrasné zahrady, probíhají
konzultace ohledně komunikací, oplocení, zídek, opravy
původní centrální kašny, závlahy apod. Proběhl deﬁnitivní výběr
dveřního kování a klik, řeší se oprava hradní zdi s eventuálním
přemístěním mramorové kašny z nároží zámku, bude nutno
dořešit chrlič.

Prosinec 2003
– Oprava zdiva a omítek ohradní zdi, srovnání terénu pro
přemístění mramorové kašny ze zámku.
– Projednává se odkup nebo nájem pozemků, uvažovaných
k realizaci terasy okrasné zahrady.
Duben 2004
– Montáž vnitřní kašny z Božanovského pískovce.
– Zahájení zemních a stavebních prací na okrasné zahradě,
geodetické vytýčení, urovnání terénu, stavba opěrné zdi,
provedení drenáže, položení geotextilie, provedení podkladních
vrstev z kameniva, montáž ocelové pásoviny pro založení
dispozice zahrady.
– Řeší se technické provedení centrální kašny a vstupního
kovového oplocení.
Červenec 2003
– Osazení vnitřních a vstupních dřevěných dveří a oken,
spárování a čištění cihelných dlažeb, úklid.
– Upřesnění projektového řešení a materiálů použitých na
okrasnou zahradu, odsouhlaseno půdorysné řešení zahrady,
nutno dořešit přístupový chodník od zámku k oranžérii,
projednání a odsouhlasení všech dosud známých méněprací
a víceprací.
Srpen 2003
– Dělají se sanační tixotropní omítky soklu, dokončení montáže
ÚT, žebrovic a kotlů, montáž litinových roštů na topné kanály,
dokončení montáže obkladů a dlažeb v zázemí, montuje
se pochůzí palubová podlaha nad stropem v zázemí, zdění
přístupového schodiště z cihel Klinker, dokončení rozvodů EZS,
montuje se lešení pro nátěr fasády.
– Byl proveden výběr materiálů a kačírků pro zpevněné plochy
zahrady a komunikace.
Září 2003
– Kompletace elektroinstalace, VZT, zdravotechniky, vnitřních
dveří, montáž svítidel, provedení maleb a nátěrů, nátěr fasády
a podbití střechy, demontáže lešení, montáž dřevěných polic
na květiny, zřízení 2 ks střešních vikýřů pro odvětrání skleníků,
vyzdění nového komínu, dokončení vstupního schodiště, úklid
oranžérie.
14. října 2003
– Dílčí předání a převzetí objektu zámecké oranžérie.

Květen 2004
– Montáž potrubí závlahy zahrady a kanalizace, instalace
automatické závlahy, montáž technologie středové kašny,
betonáž patek pro oplocení, betonáž schodiště na terasu
včetně stupňů z cihel Klinker.
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Červen 2004
– Montáž oplocení včetně vstupní brány, instalace rozvodů
vody a elektro pro kašny, montáž dřevěné pergoly a zábradlí
na terase, přemístění a restaurování mramorové kašny
k ohradní zdi, provedení krytů komunikace zahrady z kačírku
a přístupové komunikace ze zámku, instalace EZS.
– Zahájení sadových úprav, návoz zeminy, výsadba rostlin.
Začátek července 2004
– Dokončení montáže a úprav středové kašny z pískovce, montáž
chrliče k mramorové kašně a k vnitřní kašně v oranžérii, návoz
a rozprostření ﬁnálních vrstev kačírku na plochu zahrady,
odzkoušení technologie zahrady a závlahy. Ukončení výsadby
rostlin, položení travního koberce.
7.7.2004
– Protokolární předání stavebních prací souvisejících s okrasnou
zahradou.
27.7.2004
– Slavnostní otevření oranžérie a okrasné zahrady zámku
v Raduni.

Závěr
Vrátit raduňské oranžérii původní krásu, to byl cíl,
který před námi v roce 2001 stál. Když jsme s opravou
začínali, viděli jsme před sebou zchátralou budovu,
která měla v podstatě jen střechu. Ta ji uchránila před
totální devastací.
Snahou Správy zámku Raduň a Národního
památkového ústavu v Ostravě bylo, aby tato
empírová budova byla opět ozdobou zámeckého
parku.
V první fázi jsme řešili pouze fasádu oranžérie,
následně přišla na řadu kompletní rekonstrukce,
kterou korunovala nově vytvořená okrasná zahrada.
Zrekonstruovaná, znovuvzkvetlá oranžérie
může návštěvníkům nabídnout ukázku toho, jak
minulé generace uměly žít v kontaktu s přírodou
a uměly si užívat její krásu.
Uvedli jsme zámeckou oranžérii do původní
podoby, zahradní architekti vytvořili okrasnou
zahradu. Na návštěvníka dýchne dech
minulých staletí. Doby, kdy vládl klid a pohoda
a uspěchanost neměla v životě lidí místo.
Jaromír Pekárek
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Zastoupení: Správa státního zámku Raduň, PhDr. Eva Kolářová, správce objektu
Dodavatel stavby: Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.
Ing. Jaromír Pekárek, ředitel společnosti
Petr Gebel, technická příprava stavby a stavbyvedoucí
Technický dozor investora: Dayan, s.r.o. Opava - Jiří Mucha
I.D.E.A., s.r.o. Opava - Ing. arch. Jaromír Hanuška, Ing. arch. Antonín Řehulka
Generální projektant: Ing. arch. Jan Stejskal
Projektanti ucelených částí: Ing. Jan Pospíšil, Emilie Kudlíková, Ing. Marie Truparová,
Ing. Kamila Krejčiříková, Ph.D, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D
Památkový dohled: Ing. arch. Naďa Goryczková, PhDr. Eva Kolářová, PhDr. Dana Kouřilová,
Mgr. Petra Kaniová, Ing. Alena Halamíčková, Jana Lauermannová, Ing. Božena Pacáková

Subdodavatelé
Výroba a restaurování kamenných prvků:
Litinové prvky, kovovýroba:
Truhlářské konstrukce:
Zdravotechnika, vytápění, technologie kašen:
Elektroinstalace, MaR:
Zámečnické konstrukce:
Zavlažovací systém:
Malby, nátěr fasády:
Nátěry oken:
Pergola, dřevěné prvky:
Zemní práce, komunikace:
Zahradnické práce, rostlinný sortiment:

Realizace projektu:

Vítězslav Váradi, Kámen Olomučany
Pavel Strakoš, Hradec nad Moravicí
Petr Šrámek, Hlinsko v Čechách
Hajma, s.r.o. Opava
Elektro - fa Pavelek, s.r.o., Opava
Gavenda, s.r.o., Otice
Park servis - Moša Pavel, Opava
Ing. Vít Lesák, Opava
Richard Černín, Otice
Manap, s.r.o., Opava
Oldřich Pospíšil, Medlov
LP Pavera, s.r.o., Opava
RV Trans, s.r.o., Opava
Školní zahradnictví Ostrava-Nová Ves
Miloslav Kocián – vedoucí zakázky
Správa státního zámku Raduň
2001-2004
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