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Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

       

 

Projednáno v:       

      

 

 

Vztah k rozpočtu města:       

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Hrad Valdštejn je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších dominant v Českém ráji. 

Každoročně jej navštěvuje více než 60 tisíc návštěvníků. Některé části hradu jsou však stále v 

neutěšeném stavu, proto se město jako jeho vlastník stará o jeho opravu a údržbu. Oprava a 

záchranné práce na něm již probíhají od pol. 90. let 20. století. V posledních letech se daří 

získávat na jeho opravu dotace především z Ministerstva kultury (Program záchrany 

architektonického dědictví, dále jen PZAD), a také z Libereckého kraje (Záchrana a obnova 

památek v Libereckém kraji, dříve Fond kulturního dědictví Libereckého kraje). 

V období 2008-2011 proběhla rekonstrukce objektu Nového paláce. Od roku 2012 pokračuje 

projekt stabilizací skalního podloží, na němž Nový palác stojí. Vzhledem k nedostatku financí 

ve státním rozpočtu se každým rokem snižuje přiznaná dotace a předpokládaná doba obnovy 

se tak protahuje.  

V roce 2014 byl firmou Girsa AT, s.r.o. zpracován projekt na opravu další části hradu, která 

je        v havarijním stavu. Jedná se o „Zajištění a konzervaci pískovcového zdiva 3. skalního 

bloku v návaznosti na Nový palác, stabilizace pískovcového schodiště u Nového paláce.“ 

Dále je součástí prací oprava fasády kaple a podlahy v konírně.   

 

Odhad nákladů je v roce 2015 odhadován na cca 1 mil. Kč a práce by měly probíhat v období 

04/2014 - 09/2014. Dalších cca 100 tis. Kč činí autorský dozor a technický dozor, a není 

možné tuto částku zahrnout do žádosti o dotaci. Předmětem žádosti o dotaci může být max. 

60% z výše uvedené částky.  

 



 

- 600 tis. Kč (žádost o dotaci MK ČR) 

- 400 tis. Kč (Město Turnov, hrad Valdštejn nebo dotace z Libereckého kraje, která může být 

počítána jako spoluúčast města ke státní dotaci). 

Vzhledem k novým podmínkám, bude dotace vypočítána z částky bez DPH. DPH bude 

nákladem města jak z příspěvku, tak z našeho podílu.   

 

Do 15. září musí žádost potvrdit na KÚ LK a nejpozději do 30. září 2014 musí být 

podána žádost na Ministerstvo kultury, aby bylo město zařazeno mezi žadatele o dotaci 

na rok 2015. Jde o pokračování záchranného zajištění skalního masívu III. skalního 

bloku pod Novým palácem z let 2012-2014 a další potřebné opravy. Podmínkou pro 

podání žádosti o dotaci je usnesení zastupitelstva města, že bude mít zajištěno 

financování této akce z rozpočtu města. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM schvaluje 

realizaci akce „Hrad Valdštejn - Obnova zdiva a schodiště u Nového paláce a oprava fasády kaple a podlahy v 

konírně“ a v případě získání dotace souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši min. 40% z rozpočtových nákladů na 

této akci v roce 2015. 

 


