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Opravy hradu Valdštejn finišují 
 

Jitka SLUKOVÁ, moderátorka 
-------------------- 

Na hradě Valdštejn v Turnově finišují práce na rekonstrukci jedné z budov Nového paláce. 
Zdaleka to ale není všechno. Na řadu teď přijde skalní masiv, na kterém hrad stojí. Je totiž z 
pískovce a pomalu se posouvá. 
 

Lucie POKORNÁ, redaktorka 
-------------------- 

Nový palác, jak napovídá název, nejmladší ze tří hradních budov. Opravená jsou okna, 
střecha, krovy a podlaha. Restaurování čeká i interiér. 
 

Andrea JURÁŠOVÁ, kastelánka hradu Valdštejn 
-------------------- 

Částečně ho chceme zpřístupnit už v letošním roce. Měla by být dokončena ta první 
místnost, takzvaný Rytířský sál. 
 

René BROŽ, odbor kultury, MÚ Turnov 
-------------------- 

Celá ta akce byla více než za 7 milionů a realizovala se od roku 2008. 
 

Lucie POKORNÁ, redaktorka 
-------------------- 

Práce se teď zaměří na pískovec, na kterém hrad stojí. Měření v posledních 10 letech 
prokázala, že se hýbe a s ním i část hradu. 
 

Jan SCHRÖFEL, spoluautor měření, profesor na ČVUT 
-------------------- 

Jsou to spíš teda desetiny milimetrů, ale ten vývoj, ten posun tady nepochybně. Je. To 
podloží reaguje zcela přirozeně jako geologicky, jak má, vyvíjí se nějakým způsobem, a to 
jsme zpočátku nevěděli. 
 

René BROŽ, odbor kultury, MÚ Turnov 
-------------------- 

Ty měření nevycházejí zcela katastroficky, ale právě v části toho Nového paláce jsou 
nejhorší a je tam potřeba udělat dílčí změny. 
 

Lucie POKORNÁ, redaktorka 
-------------------- 

Kolik bude sanace skály stát, zatím nikdo nechce spekulovat. Hrad vlastní město Turnov. Na 
opravy ale každoročně přispívá i ministerstvo kultury. 
 

Hana MAIEROVÁ, starostka Turnova /nez./ 
-------------------- 

Předpokládáme, že ministerstvo i nadále nám pomůže jako hlavní partner při financování 
těchto potřebných prací, protože ty souvisí vlastně se statikou hradu, s jeho existencí. 
 

Lucie POKORNÁ, redaktorka 
-------------------- 

Hrad ze 13. století je přehlídkou stavebních stylů od středověku po romantismus. 
Zpřístupněn veřejnosti byl před 180 lety jako druhá památka v Čechách. Turistická sezóna 
začne na Valdštejně 30. dubna. Vloni hrad navštívilo 62 tisíc lidí. Lucie Pokorná, Česká 
televize, Valdštejn. 
  


