tJnikátní templ v zámeckém
parku se oteťe veřejnosti
Rozhledna u zámku v l(rásném Dvoře se začne letos konečně opravovat

Mlcháela Hofinanová, ka§telánka §tátního zámk! Křásóý Dvríř,
u berhlavé sochy Karla FiliPa schwarz€ňbéřqa Uvnltřtérnplú.
PEŤR KINŠŤ

Iírdsni DDůr -UnůálŤ'i st^ýba v zámeckém pafku v Krás_

,

ném Dvoie na Podbořansku,
novogotický templ, by se měla

iero§ na koncijala začit opravovat, PŤištírokna jaře se pak

panátka u gorového hriště
otevře veřejnosti, Zárcveň
stlm dojde na obno.!řu sochy
polního malšála NaŤla tr'ilipa

schwaŤzenber8a, která §ě nacházi uvnitř památky. Půjde o

Jeho obnova by měla §át
16,3 úilionu koíun, z čehož13
milionů pokŤyje dotace z irÝ.

norských fon&l. Zbfiek za,

piati

stav templu, lidově

Ťoz_

htedny, je neutěšený. Rok od
roku se zhoršqje, je v havarjj_
.,Templ je v zoufalém stavu.
jeho obnova opravdu přichází
ná poslední chvíli," řekla Mi_
chaela Hofmanová, kastelán_

ka sátniho zámku Krásný
Dvlir. .,T€mpl je v tá_kovém
sta\,.u, že je nébezpečnýi pro

návště\,.niky parku, kieři cho_

di kolem něj"' dodal Petr To_
máš, majlažer pŤojektu obno_

lYtemDlu,

k památce, múžeme být za ně dnes
Iádi, neboť by bez nich už asi
práce dělaly necittivě

temp] nesál"' doda]a kaste,
lánl(a.

Novogotický templ v nej,
wššim bodě zámeckého par
příšttho roku, pal{ §e oteťe ku v Klásném Dvote je unipŤo veřejnost, ,,Pokud je ni kátní v něko]ika ohledech.
známo, templ nikdy přtstupný
vyjadřuje to i nejlŤššistátni
MinisteŤ§týo, kdn§y.
§končitv dubnu

Ptác€.byměly

veř€jnosti

nebyl. Je v něm j€n

socha Karla
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ipa schwal_

zenbeŤ8a. Po obnově památ].y
tam bude také pxpozice o paŤ_
ku v KŤá§ném Dvoř€, obecně o

prvni rozsáhlou obnolu ob- tŤajinářských pařcich a za_
jektu v zárneckém paŤku hradní architektuře, obnoví
v Krásném DvoŤe za řadu let,

Novogotický templ v pařku je ve špátném §lávtl.

se

venkovrrí schodiště a vzni}plošina na

stup€ň jeho památkové ochra_

ny. Jednat( je to !Ýjimečná
stavba zahŤadní aŤchitektury,
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sám majitel hásnodvolského
panstvi Jan RudolfČemin. Má
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ci, Kdyby to byla pravda. byli

bychom sa4ozřejmě nádi,
kdyby se nám jeji současný
majitel ozval," ňká Miřoslav
vachek, administrátol projektu,,,Cilem reslaurováni
sochyjejeji navráceni

do pů

delu sochy na zámku

ollik,

vodni podoby, studium aJchivnich materiát pŤinéslo
několik zajímavých zjřtění,
Jedntm z nich byl objev mo-

Ťen bude základnlm zdrojem
projej í obnovu," dodal.
ale téždvě zajimavá pŤvensiví
Sochu maršála Kalla Fi]ipa
je pnŤí novogotickou stáv- schwarzenberga, ktelý vitěz,

ne nová vyhLlídková

né Wbojoval Biivu nfuodú
rnántickou wh]ídkovou věží s Napoleonovými vojsky v rov českerepuótice.
ce 1813 u Lip§ka, nechali zho

V tempiu by po jeho obnově
mély také probliat konceřty a
jiné kuliumi akc€, pořádat se

Hledá. se lrlava

vrcholu staÝby. objekt dosta_
ne zpět bar§ná yitrážová ok_
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v něm,maj i téžvzdělávacl pro,
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bou v Čechách a také pŤ\.nr ro_

v rámci obnovy

novogotické_
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vání i socha maršála KaŤla Fi-

K pracím na templu došlo lipa schwarzenberga, která se
naposledv v osmdesátÝch le- nachári uvnitř, Jé de§ítky let

iovit
zámku

ce 184?.

Čeminové, majite]é

v

KŤásném Dvoře, v ro

Jejim autorérn je Jos€f

Filip schwaIbyl zalrladatetem

Max. Kalel

zenbelg

mladši, tzv. orlické věive schwarzenber8ú, Jeho pŤíIným

potomkem je český poliiik,
ve špatném siavu, chybéjíjí před§eda ToP ma přéd]oňský
obě ruce i h]ava- ,,o pístovco_ neúspěšný kandidát na č€S,
dardů památkáŤů. ,.Na dm- vé blavě §e tladova}o. že §e na_ kého prezidenta Karel sch,
hou stŤalu i když se tehdejší cházi v soukŤomém dŤžení
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