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OBNOVA DVORCA KERESTINEC NAKON POTRESA

Konstrukcijska obnova  
dvorca Erdödy Kerestinec

Grad Sveta Nedelja obnavlja dvorac Kerestinec sredstvima iz 
Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 3,4 milijuna eura

Grad Sveta Nedelja prijavio se na Po-
ziv za dodjelu bespovratnih financijskih 
sredstava “Provedba mjera zaštite kul-
turne baštine oštećene u seriji potresa s 
epicentrom na području Sisačko-mosla-
vačke županije“ s projektom “Izrada pro-
jektne dokumentacije i provedba mjera 
zaštite dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja“ 
te ostvario pravo na sredstva iz Fonda 
solidarnosti Europske unije u iznosu od 
3,4 milijuna eura. Projekt je sufinanciran 
u stopostotnome iznosu.

veličinom perivoja spada među najvaž-
nije građevine samoborske okolice, ali i 
dvorce kontinentalne Hrvatske.
Gradnja dvorca počela je oko 1575., a 
na temelju starije građevine (kurije) iz 
prve polovine 16. stoljeća. Povijesni 
izvori bilježe sudjelovanje kerestineč-
kih kmetova, nastanjenih oko dvorca, 
u velikoj Seljačkoj buni 1573. Pregrađi-
van je u 18. i 19. stoljeću, a temeljito 
uređen početkom 20. stoljeća. Riječ je 
o jednokatnoj građevini četverokutno-
ga tlocrta s cilindričnim ugaonim ku-
lama i otvorenim arkadnim hodnikom 
s dvorišne strane. Kategorizira se kao 
renesansni nizinski kaštel, dominantno 
obrambenoga karaktera. Na temelju 

O dvorcu Kerestinec

Dvorac Kerestinec (poznat i pod nazivom 
dvorac Erdödy) jest renesansno-barokni 
kaštel u mjestu Kerestincu. Nalazi se na 
području Svete Nedelje, jugoistočno od 
Samobora, u nizini usred prostranoga 
perivoja. Sagradila ga je obitelj Erdödy, 
a upisan je u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske kao nepokretno po-
jedinačno kulturno dobro. Svojom povi-
ješću, arhitektonskim oblikovanjem te 

Pogled na dvorac Erdödy Kerestinec



186 GRAĐEVINAR 75 (2023) 2

Građevinar 2/2023 OBNOVA

katastarske karte iz 1862. te fotogra-
fija koje su snimljene nakon potresa 
1880. vidljivo je kako je kaštel imao 
oblik zatvorenoga četverokuta s četiri 
ugaone kule. U 18. stoljeću, nestankom 
turske opasnosti, pristupilo se baroki-
zaciji i osuvremenjivanju dvorca. Obitelj 
Erdödy morala je, zbog financijskih ra-
zloga, imanje i dvorac prodati sudskim 
putem 1852. U 19. stoljeću dvorac je 
najprije pripao obitelji Pallavicini, a 
potkraj stoljeća prešao je u vlasništvo 
Franje Aurela pl. Türka. Nakon potre-
sa 1880. obitelj Pallavicini prodala je 
dvorac karlovačkoj obitelji Türk, koja je 
počela rekonstrukciju dvorca. U tom je 
zahvatu obnovljeno sjeverno pročelje, 
uklonjene su dvije južne kule te je do-
kinut drugi kat sjevernoga i zapadnoga 
krila dvorca. Godine 1922. dvorac je ku-
pio Antun pl. Mihalović, inače posljednji 
hrvatski ban austrougarskoga vreme-
na. Tijekom Prvoga svjetskog rata dvo-
rac je bio u vlasništvu obitelji Hafner, a 
potom obitelji Vošnjak. Prije Drugoga 
svjetskog rata dvorac je bio u funkciji 
koncentracijskoga logora, a nakon rata 
u njemu je bila smještena vojska. Po-
sljednjih godina dvorac znatno propa-
da i čeka neka bolja vremena. Očekuje i 
neku novu namjenu, koja će, po svemu 
sudeći, biti kulturno-obrazovna.

Mjere obnove dvorca nakon potre-
sa 2020. 

U seriji potresa od prosinca 2020. dvorac 
je oštećen te je postao privremeno neu-
potrebljiv. Dvorac ima umjerena ošteće-
nja bez opasnosti od urušavanja, ali se 

ne može upotrebljavati zbog potencijal-
ne opasnosti urušavanja pojedinih ele-
menata sa zgrade. Oštećenja se odnose 
na ležaj stropne konstrukcije (drvenoga 
grednika), vertikalne i horizontalne puko-
tine na konstruktivnim i nekonstruktiv-
nim elementima. Oštećeni su i dilatacijski 
elementi konstrukcije te dijelovi dimnja-
ka i vijenca.

Konstruktivna obnova dvorca bit će završena 
u lipnju 2023. 

Grad Sveta Nedelja dobio je 1,287 mi-
lijuna eura bespovratnih sredstava za 
projekt sanacije dvorca Kerestinec iz 
Fonda solidarnosti Europske unije. Cilj 
projekta bila je provedba mjera zašti-
te kulturne baštine oštećene u seri-
ji potresa s epicentrom na području 
Sisačko-moslavačke županije, koji je 
uzrokovao štetu brojnim županijama, 
uključujući područje Zagrebačke župa-

nije. Dobivena sredstva uložena su u 
izradu projektno-tehničke dokumen-
tacije te konstruktivnu obnovu objekta. 
Grad Sveta Nedjelja potpisao je Ugovor 
o dodjeli bespovratnih sredstava s Mi-
nistarstvom kulture i medija 8. lipnja 
2022. Početkom veljače 2023. Gradu 
Svetoj Nedelji odobrena su dodatna 
sredstava preko Ministarstva kulture 
i medija. Ukupna vrijednost Ugovora 
za izvođenje radova na konstruktivnoj 
obnovi dvorca, koji je potpisan s građe-
vinskom tvrtkom Spektar gradnja d.o.o., 
sada iznosi približno 3,1 milijun eura 
(bez PDV-a), a rok završetka radova 
jest lipanj 2023. Projekt je sufinanciran 
u stopostotnome iznosu. 
Riječ je o najvećemu pojedinačnom do-
dijeljenom iznosu bespovratnih sred-
stava za projekt na području Svete 
Nedelje, a bit će u cijelosti iskorišten za 
konstrukcijsku obnovu dvorca. Tijekom 
potpisivanja ugovora Dario Zurovac, 
gradonačelnik Svete Nedelje, istaknuo 
je kako je za cjelovitu obnovu dvorca 
potrebno približno 16 milijuna eura. 
Grad Sveta Nedelja do sada je uspješno 
surađivao s tvrtkom Spektar gradnja na 
nekoliko projekata poput obnove Turi-
stičko-informativnoga centra i ener-
getskih obnova zgrada javne namjene. 
Konstruktivna obnova dvorca bit će 
zahtjevna pa će se radovi izvoditi uz 
suradnju konstruktora i konzervatora. 
Najsloženiji radovi očekuju se na ku-
lama dvorca, čiji će se zidovi sanirati 
karbonskim vlaknima s armiranobe-
tonskim ojačanjima. Plan je da se osim 
dvorca uredi njegovo dvorište. Gradske 
vlasti žele da dvorac dobije novu, kul-
turnu namjenu kako bi postao atrak-
tivan posjetiteljima te nudio brojne 
kulturno-obrazovne sadržaje. Ako se 
u budućnosti raspiše natječaj, na njega 
planiraju prijaviti i projekt energetske 
obnove dvorca EU-ovim sredstvima. Po 
svemu sudeći, čini se da bi dvorac Ke-
restinec ubrzo mogao zasjati u novome 
ruhu te postati svijetli primjer očuvanja 
kulturne baštine za sadašnje, ali i bu-
duće generacije koje će ga posjećivati.

Izvor:
 - https://gradonacelnik.hr/

Dvorac već godinama propada, a dodatno je oštećen u potresu 2020. (Foto: G. Z./PIXSELL) 


