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Rdd!hodlm na mEta,ltera]soU néclm t5,
imečná, Přolojseú neodolal nabidce M i_
rošIava Vachka z Nového strašecl, pra_

j

covnika Národniho památkového |lstavu,
kterýňé pozÝal ia ná!štévu nedalekého
zámku KtásnýDvůi Ten siceležína Pod_
bořansku v lounském okrese. dle od hň,
nic toho mkóvnickéhoje coby kámenem
dóhodil. Doňinanrou Klásného DvoraF
leneýnčni Zámek s ro^áhlým an8lickým
plrkem. Vjeho nejV]ššiín bodé stoji novo
gotickýtempl, pfu ní stavbá iohoto staveb_
niho slohu na

úzeníČ{b,A

stalzámekdo rukou českéhorcdu Čďnínů.
Konc€m 18. štoleti nŇhá1.Ian Rudolf Čer_
nin.ozšiiit záheckou kapli, přisiavčt dvé
nová schodiště a Piede!šim pieměnh bliz_
kou oboťu v unikátní angliclj palk. který
lryl posiupněobobaft nmnohá ronaniiclý,
mi stalbani (glodet, ftnúvtempl, Činský
pavilon, obelisk, novógotická rczhledna,
románská bÉná ad,),2.ichž semnohédo_

krásio_

cho!álydodns. ceminovévkstnilizánjek

vrhovll sám ma.lit€l kúsnodvo§kéhopan,

nisira Zhraničnlch véci Joa.himavon Rib_
benťopa- Posléžezde b]l ztizen néme.ký

p.áv.;

d\otský templ byl dúlodem náii návštér_v S parkem !ž do roku 1 945, i kd!ž zde !ž iak_
Tenlpl].unikátem hned v nékol jka ohle
ticlq nebydleli, Béhcú2. s!ětóvé váll§r !}_
dech,]ednakje ro výjimečná stjvb! za
uživaIy2áúeknacisiickéúiadtánějalýčas
hrádni archit€ktuq,, ke.óu vroce 1792 na_ stoužil hkéjako rekreačni sidlo iišského
mi_
st!i hrabé Jan laudolf Černin, Kromé toho.
že je pN!í óeskou nologoiickou siavbou.
je laké pN.i romantickou vyhlidkovoU
véžiýceské republic.- Dominanlou inie

.ióruFsochapolnihonsršálaKa aFilipa
schs!ženberga, vitěze nád Napolfu ĎeD
Bo.apartemvbilvě

u

Lipska roku 18]3,

K.ásný D!ůr má pohnUlou histólii.
\eistarši phemná zmínka o něh pochá

ziz roku

1295, kdy je zde piipominán Vi_
Po roce 1649 se do_

léo z Krásného Dvora,

váIečnýlazaEt,vkvětnu 1945 sezdeusidlil štáb RUdé amády Pii necitIiqch Voien

sLých cvičen ich v 5 0. letech minulého ýo
leti b]rla poškozena i sŇha polniho míšá_

laschwaženbe.ga, Ztmtila nejen hlavu. ale

ičásr horn'ch končetin, ophkolcovéhlávě
Karla Fjhpa s.h$?ženber8á seješté!90lctecb 20, stoleti tradolalo, že senachá_
zi v soukroném drženi kdesina Žatecku,
TáJo

spekulacevúk není.iiak potýÝenó,

Doninantoa i níe liéru je sócha polhIha
haršóla schýarzenberyd, saile ieš|éb.z
Dne 14,listopadu 2014 byta Miniý
í'nan.íčeskérepublik} sch!áiena žádost Nálodniho pártrátkového

€§tveo

Ustavu o8rant na obnovu tenplu !e výš]
13 073 781 korun, souaásti .ekonsrr,ik_
ceje i restáu.ovánisochj,polnihomar

šálá, kteď byl zakladatetem orIickéJét_
!e scht!rzenbergů.,,Piip.avné dúklad_
né sludiUm archivnich maleriáIil ptines_

]o nékólik zajlmávých zjišténi. Jednim
z n'chje ób]ey modelu sochy na zámku

orlik,
Fm

Ten bUde takÉ základnlm zdro

pro ieiiobnovu." uledl

MirošIavV}

chek z NPlj, který ie ádíninistrátoleD
projektU, Práce ná obnové novogoikké_
ho templu budou Ukončeny nejpoždčji

voplavené památce se budou poiádat
edukačniprog.amy pro žáky a studenly,
Podt€kastelánlryKrásného

\aloeolickj tenpl

ý

Krósnén Dýořc

Dvola N4icha_

HolĎáDovéje! templu pIánoťána také
stálá tústáva o krajináisl§tb pálcícb á ze
hÉdniarchitektuie, koncertya ji.é kultuF
FotoTomášBednaňk nlákce.
ely

