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Dohoda, či vyvlastnění?
Vždyť je to jedno
»add Vyvlastnění a dálnice D11
Nám řidičům je srdečně jedno,
jestli dojde k dohodě nebo padne
varianta o vyvlastnění. Rádi by-
chom už jezdili po dokončené dál-
nici a zbytečně neumírali na okres-
ce, jak se stále často stává kvůli
chamtivosti jedné osoby. Doufám,
že nová vláda konečně zhodnotí
celou situaci a celou věc radikálně
dovede k vytouženému konci a
utne tak nenasytnost vedoucí jen
k dalším průtahům. Na konci dál-
ničního sjezdu bych paní Havrán-
kové dal vystavět pomník jako me-
mento šestnáctiletého vydírání stá-
tu se jmény desítek lidí, kteří tu
zbytečně ztratili život
Karel Bradáček

HRADEC KRÁLOVÉ Jejich správce
Roman Morvay říká, že musí sou-
hlasit s tím, co se minulých dnech
objevilo v médiích.

„Pokles návštěvnosti na obou
památkách máme. Srovnáváme
sice zatím období do června, ale
už je to velmi zřetelné. Nejrapid-
nější pokles jsme zaznamenali v
dubnu a květnu. Červen zatím ješ-
tě nemám spočítaný celý, ale je to
také nižší než například loni,“ říká
Morvay. Dodal, že pokles návštěv-
nosti na Kosti a na zámku v
Chlumci byl v dubnu a květnu tři-
ceti až čtyřicetiprocentní. „Příči-
nou je podle mne jak krize, tak po-
časí. Nikdo nevěděl, jak bude.
Předpověď počasí se měnila ze
dne na den. Navíc často pršelo a
bylo docela chladno,“ uvádí kaste-
lán.

Také bylo hodně znát, že ná-
vštěvníci památek šetří. „Když už
přijedou, zvažují, kdo půjde. Stává
se, že na prohlídku zámku nebo
hradu nejde celá rodina. Třeba jen
otec se synem, matka zůstane ven-
ku. Stává se to poměrně často,“
říká. Jako ostatní kasteláni i Ro-
man Morvay se dívá s nadějí do bu-
doucích týdnů. „I my jsme pocítili,
že návštěvnost šla nyní o prodlou-
ženém víkendu k lepšímu. Chce-
me věřit, že se to o prázdninách
zlepší,“ dodává.

Sezona nejslabší za deset let
Také správkyně zámku Častolovi-
ce Kateřina Kuthanová potvrzuje,
že návštěvnost zámku neúměrně
klesla.

„Tahle sezona je snad nejslabší
za posledních deset let, a tak
opravdu pokles zaznamenáváme,“
říká Kuthanová a dodává, že také v
Častolovicích někteří návštěvníci z
finančních důvodů oželí prohlíd-
ku interiérů zámku, který má letos
novou plošinu a WC umožňující
návštěvu vozíčkářů.

„Je velký úbytek těch, kteří cho-
dí do expozice, ale neubyli lidé, kte-

ří chodí do našeho zvěřince. Zdržu-
jí se třeba v zahradě, ale nejdou do
zámku,“ říká kastelánka a moc op-
timisticky nevidí ani pěkná čísla o
návštěvnosti z prodlouženého ví-
kendu.

Rovněž zámek v Novém Městě
nad Metují zaznamenal další po-
kles návštěvnosti.

„Každý rok je o něco menší. Za-
tímco v 90. letech jsme měli i os-
matřicet tisíc návštěvníků za rok,
loni jich bylo asi třiadvacet tisíc,“
říká správce Ondřej Daněk.

Hned však upozorňuje, že ve
sváteční úterý naopak padl letošní
návštěvnický rekord. „Na zámek
přišlo čtyři sta osmdesát lidí, na vý-
stavu historických kočárků ještě
dalších sedmdesát. Ale jinak je to
průměrně o deset, patnáct pro-
cent méně návštěvníků než loni,“
uvádí Ondřej Daněk a podotýká,
že v posledních letech se mění
prázdninové cíle.

Děti lákají spíše zoo a akvaparky
„Společnost se trochu mění a na-
příklad u dětí spíše než hrady a
zámky vítězí zoo a akvaparky. Zám-
ky a hrady jsou turistické stálice,
když je déšť. To se projevilo právě
v prodlouženém víkendu. Po třech
dnech pěkného počasí pršelo a
ochladilo se, a tak hodně lidí jelo
navštívit zámek nebo hrad. Když
jsem volal na Ratibořice, říkal mi
tamní správce, že to u nich bylo ob-
dobné,“ říká správce novoměstské-
ho zámku Ondřej Daněk.

Obává se, že letošní ztrátu už asi
zámek nedožene, i když nejvíce
lidí chodí právě v červenci a v srp-
nu.

Některé zámky v kraji však dra-
matické poklesy návštěvnosti neza-
znamenávají.

„Abych vám pravdu řekl, my
jsme měli v úterý návštěvní rekord
za posledních pět let. Myslíme si,
že náš zámek láká lidi především
na nové interiéry a novou výstavu
kočárků a panenek. Je tady také

hodně loveckých trofejí. A tak je
možná jeden z těch, kterých se sou-
časná krize návštěvnosti netýká,“
říká syn majitelky zámku v Doudle-
bách nad Orlicí Petr Dujka.

Lovecký zámeček v Doudlebách
už pět let buduje nové interiéry a v
posledních dvou letech je postup-
ně zpřístupňuje.

Sgrafita odhánějí zlé démony
„Letos je zámek v úplně novém ka-
bátě. Lidé mohou vidět nejen nové
interiéry, ale i opravená unikátní
kobercová sgrafita. Je tu nový po-
koj Ferdinandův, pokoj Heřma-
nův, kavárna a sgrafita jsou kom-
pletně obnovena po celém obvo-
du. Teď se dělají i na vnitřní stra-
ně,“ láká do zámku Petr Dujka a
dodává, že kobercová sgrafita mají
stejný význam jako česnek na upí-
ry: „Odhánějí zlé duchy a démo-
ny.“

Náchodský zámek si na velký po-
kles návštěvnosti také nestěžuje.
„My se pořád držíme. Zaznamena-
li jsme zprávy, že některé památky
mají velký pokles, ale my na tom
nejsme zase tak špatně. Možná po-
čty lidí trochu klesly, ale nic rapid-
ního. Opravdu se držíme,“ řekla
pracovnice správy zámku.

Kastelánka Opočna Štefánia Jirá-
ková řekla, že za červen měl i zá-
mek Opočno o něco menší ná-
vštěvnost než vloni.

„Ale teď jsme s panem kastelá-
nem hodnotili první dny v červen-
ci a musíme se pochlubit, že po-
slední víkend jsme měli velice krás-
nou návštěvu,“ říká kastelánka a
myslí si, že není dobré hodnotit ná-
vštěvnost po měsících.

Pecka hlásí vyrovnanou sezonu
„Teď budou stěžejní dva prázdni-
nové měsíce a pak se uvidí. Kon-
krétně na náš zámek jezdí lidé hlav-
ně v červenci a v srpnu. Návštěv-
nost by se měl hodnotit až po sezo-
ně,“ říká Jiráková.

Na zámku Opočno určitě přízni-
vě ovlivní návštěvnost rozšířená zá-
mecká obrazárna a v září ještě vý-
stava o takzvané opočenské desce
Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, pro-
slulé malbě, kterou odborníci zača-
li připisovat Hieronymu Boschovi,
ale po důkladném vědeckém roz-
boru některému z jeho následovní-
ků.

Jako prozatím vyrovnanou sezo-
nu popisuje tu letošní kastelánka
hradu Pecka Věra Kociánová.

„Zatím, samozřejmě. Záleží na
počasí. Jestli bude pokračovat krás-
né léto, tak asi návštěvnost klesne,
ale začátek května byl také špatný
kvůli počasí. Koncem měsíce už se
to vyrovnalo. zatím nemáme dů-
vod se ztotožňovat s nářky někte-
rých jiných zámků v novinách.
Loni nám návštěvnost poklesla,
ale spíše proto, že se dělaly různé
úpravy v obci,“ říká kastelánka. I
ona se domnívá, že na chování tu-
ristů je cítit krizi. „Jsou opatrnější,
rozvážnější a skromnější, což je mi
ale zase docela sympatické. Místo
cetky koupí třeba pohled na pa-
mátku,“ dodává Kociánová.

Petr Broulík

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

» » Pokračování ze str. B1
„Veškeré práce stavbaři provedou v
rámci dodavatelských záruk, kraj
tak za tuto rozsáhlou rekonstrukci
pouze tři roky staré stavby platit ne-
bude,“ dodal Derner.

Poprvé se stavbaři kvůli zatékání
do objektu rekonstruovaného pivo-
varu, který by dokončen na podzim
2007, vrátili už vloni v létě. Po zimě
trápila úředníky voda kapající ze
stropu podatelny, nefunkční pro-
vlhlé archivy i nebezpečná elektro-
instalace. Vlhkost se dostávala i do
některých kanceláří a do vrchních
pater podzemních garáží. Protože

některé závady hrozily poškozením
elektroinstalace, nové vedení kraje
se obávalo, že závady dokonce mo-
hou ohrozit zdraví návštěvníků úřa-
du.

Za pořízení stavby, kterou minu-
lá krajská vláda proměnila opuště-
ný pivovarský areál v sídlo krajské-
ho úřadu, by měl kraj do roku 2028
zaplatit ještě asi 1,5 miliardy korun.
Teprve pak se má stát jeho majet-
kem. Areál kraj splácí formou lea-
singu majiteli Regiocentra společ-
nosti Immorent. „Smluvně jsou
vztahy kraje, který pivovar pořizuje
na leasing a není jeho majitelem, k

samotné stavbě velice komplikova-
né. Již od počátku je tento projekt
velice problematický a na tato úska-
lí nyní narážíme a musíme je napra-
vovat,“ dodává Derner.

Náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje zodpovědný za eko-
nomiku Josef Táborský (ČSSD) ne-
dávno uvedl, že roční splátky jsou
vysoké: „Činí kolem 70 milionů roč-
ně, ale k tomu vznikly finanční zdro-
je.“

V minulém volebním období pro-
jekt nového Regiocentra kritizovali
především sociální demokraté a li-
dovci. Dnešní opoziční členové

ODS stavbu nového sídla hájí. „Že
se z pivovaru něco udělalo, je super
věc, jinak by tam nejméně dvacet
let byla jáma lvová a nikdo by na to
neměl sílu,“ tvrdí opoziční zastupi-
tel a člen stínové krajské rady Jan
Bém (ODS). Budova získala v roce
2008 ocenění stavba roku.

Letos se začala zajímat o předra-
žený nábytek do kanceláří krajské-
ho úřadu protikorupční policie, ne-
boť třeba za jedno křeslo kraj zapla-
til asi pětkrát více, než kolik by stálo
v obchodě. Nábytek do kanceláří
tak přišel na 36 milionů.

Pavel Bednář

Krátce
NÁCHOD

Stát daroval muzeu
starší hračky
Kolekci starších hraček a další
předměty muzejní hodnoty daro-
val Regionálnímu muzeu Náchod
Úřad pro zastupování státu v Ná-
chodě. Hračky se tak staly majet-
kem kraje. (lek)

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dvorská zahrada
spolupracuje s polskou

Zoologická zahrada ve Dvoře Krá-
lové nad Labem začala spolupraco-
vat se zoo ve Wroclavi na mikro-
projektu Vítejte v zoo. Formou pla-
kátů chtějí v obou zemích zvýšit
povědomí o programu a zvlášt-
ních akcích. V areálu obou zahrad
jsou dva panely v českém i pol-
ském jazyce o programové nabíd-
ce obou zoo. (lek)

Především známé a často navštěvované památky
zaznamenávají nyní menší návštěvnost než loni.
Také zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a
hrad Kost jich letos mají o poznání méně.

PŘEDPLATNÉ 225 555 522
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Kost Hrad v Českém ráji letos navštívilo méně lidí. Foto: MF DNES Pecka Hrad Kryštofa Haranta hlásí zatím vyrovnanou sezonu.

Novoměstský zámek hlási rekord: přes 500 lidí za den. Foto: MF DNES

Některým památkám ubyli,
návštěvníci jiné hlásí rekordy

Nové sídlo Hradeckého kraje zase opravují MĚSTO KOPIDLNO
NABÍZÍ K PRONAJMUTÍ
2 místnosti v Kopidlně, 

ul. Tyršova čp. 635
na p. p. č. st. 916, o celkové výměře 71 m2

podmínkou je využití nabízeného 
prostoru za účelem zřízení 
a provozování posilovny

Zájemci, hlaste se nejpozději 
do 31. 08. 2010

na Městském úřadu v Kopidlně 
tel.: 493 655 682, 493 655 693

fax: 493 655 680, 
e-mail: podatelna@kopidlno.cz, 

kde budou též poskytnuty 
podrobnější informace

INZERCE

Finance a peníze

Rychlé půjčky, tel.: 603 554 483 

www.predplatne.mfdnes.cz

infolinka: 225 555 522

Předplaťte si

MF DNES


