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    MF DNES, Jaroslav Hoření    

Nejstarší hrad v Českém ráji, Valdštejn, letos čeká pokračování náročné rekonstrukce. 
Návštěvníkům se však neuzavírá. Naopak, čeká je řada novinek a na rozdíl od státních 
památek se vstupné zvyšovat nebude. 
 

Průvodci v kostýmech, noční prohlídky, celodenní programy, netopýří noc, návrat Albrechta z 
Valdštejna, expozice Chvála pískovce či zahájení turistické sezony v Českém ráji mají na 
Valdštejn nalákat více návštěvníků než v loňském roce. 
 

"Přestože se na státních památkách vstupné zdražovalo, tak u nás zůstává základní vstupné 
na loňských čtyřiceti korunách pro dospělé. Pouze ve výjimečných případech s programem si 
návštěvníci desetikorunu připlatí," upozornila Hana Maierová, starostka Turnova, kterému 
hrad patří.  
 

"Loni jsme zaznamenali zhruba desetiprocentní propad návštěvnosti, který postihl prakticky 
všechny památkové objekty v kraji," uvedla kastelánka Andrea Jurášová. 
 

Za nižší návštěvností jsou zřejmě srpnové povodně. "Poprvé za dlouhá léta byl srpen v 
návštěvnosti slabší než červenec," podotkl otec kastelánky Ladislav Koucký, který na hradě 
působí již třicet let.  
 

I přes nižší návštěvnost si hrad opět dokázal vydělat nejen na provoz, ale i na část oprav, 
které ho každoročně čekají. Letos město navíc přidá 400 tisíc ze svého rozpočtu. Bude 
dokončená rekonstrukce Nového paláce, který se v průběhu roku otevře veřejnosti. Hrad 
také chystá zpevnění skalního podloží  
 

"Práce na Valdštejně probíhají prakticky od počátku devadesátých let. Vše to začalo kopiemi 
soch na prvním a druhém mostě a pak každý rok jsme jako korálky skládali obnovovací 
práce. V letošním roce bude dokončena oprava nového paláce v hodnotě milion tři sta tisíc 
korun, přičemž 630 tisíc korun jsme získali od ministerstva kultury," upřesnil René Brož, 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu turnovské radnice.  
 

Valdštejn je nejen turisty vyhledávanou památkou skrytou v lesích Českého ráje, ale také 
domovem netopýrů. V roce 2008 je vyrušila oprava střechy paláce, ale nyní se tu znovu 
zabydlují. "Ještě jich není tolik, co předtím, ale už se pomalu vracejí. Netopýří noc bude 
určitě stejně zajímavá jako loni," míní Koucký. 
 

Dokončením rekonstrukce Nového paláce práce a investice na Valdštejně zdaleka nekončí. 
"Připravujeme projekt na rok 2012 na stabilizaci skalního podloží," řekl Brož.  
 

Podloží hradu, který se nachází na několika skalních pilířích, hlídají drahé přístroje a 
odborníci z ČVUT v Praze. V roce 1986 tu totiž došlo k velké havárii ochozů a podloží 
kostela. Nyní prý akutní nebezpečí velké havárie nehrozí, ale skály je nutné hlídat.  
 

Co by si hrad Valdštejn, ale i sousední památky zasloužily, je pořádné parkoviště se 
sociálním zázemím. Na to ale v rozpočtu Turnova nejsou peníze. "S jednou žádostí o dotaci 
jsme neuspěli, připravujeme další. Valdštejn je výchozím bodem do Českého ráje, takže to je 
pro nás velmi důležité," zmínila starostka.  
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Na uvedené adrese je článek publikován včetně fotografií hradu. 


