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Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/HradecDnes

Památkově chráněný
pivovar z 19. století
v Rudníku se po desít-
kách let otevřel. Archi-
tekt Josef Smutný chce
areál nejprve oživit a
pak ho přestavět na
centrum s byty a ob-
chody.

RUDNÍK Zdevastovaný areál pivova-
ru v podkrkonošském Rudníku ze
začátku 19. století se v polovině čer-
vence po mnoha letech poprvé ote-
vřel veřejnosti. „Chceme sem do-
stat lidi,“ říká pražský architekt Jo-
sef Smutný, který od holandského
vlastníka památku kupuje a kom-
plex plánuje přestavět na centrum s
restaurací, byty a obchody. Už v
blízké budoucnosti zde chce pořá-
dat konference, výstavy a student-
ské workshopy. Otevření areálu a
jeho oživení si architekt stanovil
jako prioritní úkol. Na rekonstrukci
bývalé ledárny má stavební povole-
ní.
Na akci Pivovar žije dorazilo pět

set lidí, kromě výstavou a koncer-
tem organizátoři ruinu oživili malý-
mi trhy. Mnozí z návštěvníků uvnitř
nebyli nikdy nebo před třiceti a více
lety.
Na přelomu 80. a 90. let tu jako zo-

otechnik státního statku pracoval
rudnickýmusher a v současnosti mís-
tostarosta Jiří Vondrák. „V Rudníku
jsem od roku 1988. První, co jsem
tehdy viděl, byl právě pivovar, proto-
že jsem zde podepisoval pracovní
smlouvu a čtyři roky chodil pro vý-
platu. V bývalém zámku byla kance-
lář, pracovala tam účetní, ekonom-
ka,měli jsme tu porady,“ vzpomíná.

Ze zámku je dnes ruina, v podob-
ně havarijním stavu jsou bývalé le-
žácké sklepy i sladovna. „Celý pivo-
var byl plně využitý, bývaly tu díl-
ny, garáže a sklady se šrotem, obi-
lím a osivem. V momentě, kdy od-
sud státní statky na začátku 90. let
odešly, tak všechno skončilo,“ po-
dotýká Jiří Vondrák.
Přestože komplex už třicet let

chátrá, některé prostory včetně
technologií se dochovaly v nečeka-
ně solidním stavu. Například pivo-
varnické kádě. „Musím říct, že ze-
vnitř budova vypadá lépe než zven-
ku. Jsem překvapený, co se zde na-
chází za skvosty. Jako obec jsme
rádi, že to tu začíná žít,“ říká rudnic-
ký starosta Aleš Maloch.
Architektonická kancelář Illex

Design Josefa Smutného v minulosti

plánovala rekonstrukci pivovaru ješ-
tě s původním holandským vlastní-
kem. V letošním roce byměla dotáh-
nout odkoupení nemovitosti od fir-
my DC Capital do konce a chce do
ní investovat. Obě strany už pode-
psaly rezervační smlouvu. Celý are-
ál má rozlohu více než sedm tisíc
metrů čtverečních, zastavěná plo-
cha je ani ne poloviční. Jedinou
opravenou částí je administrativní
budova, kde kancelář v červenci
rozjela jednoduché ubytování.

Galerie v kádích?
Tým kolem Josefa Smutného se

nyní zaměří na budovu bývalého
chladového hospodářství, která je z
celého komplexu nejzachovalejší.
Mámohutné zdivo a dodnes jsou na
fasádě zbytky původní korkové izo-
lace. Tesaři už opravili krov párníku
a pokrývači vyměnili polovinu stře-
chy. Podle architekta „vlajkovou
lodí“ projektu je místnost v nejvyš-
šímpatře, kde se pivo z varny pomo-
cí ventilačních systémů prvně zchla-
zovalo.
„Je to nejzachovalejší prostor v ce-

lém areálu, do kterého se dá bezpeč-
ně dostat. Mohly by se zde konat vý-
stavy, debaty a přednášky. Rádi by-
chom, aby tu nějaká akce byla ještě
letos, ale koronavirus to všechno
zkomplikoval a musíme teď řešit ce-
lou řadu jiných problémů,“ říká.
Velký potenciál podle něj má i

místnost, která se nachází o patro
níž. Deset betonových kádí, které tu
jsou, by rád přebudoval na originál-
ní galerii. „Je to atypický prostor,
který už nikdy nikdo nevyrobí. Za-
sloužil by si získat novou náplň, ať
už to bude galerie, nebo pivní láz-
ně. V každé nádrži by mohla být so-
cha, návštěvníci by do ní sestoupili
po žebříku,“ plánuje Smutný. Vizi
má rovněž pro obrovskou místnost
v prvnímpatře, které přezdívá „kap-
le“. Původně sloužila pro uskladňo-
vání ledu. „Prostor má zajímavou
akustiku. Pokud se nám podaří sní-
žit vlhkost, která tu je, tak to bude
ideální místo pro koncerty.“
Na přípravu projektové dokumen-

tace pro revitalizaci památkově
chráněného areálu si vyčlenil pět
let. Jeho snem je komplex proměnit
v městečko s apartmány, restaura-
cí, bazénem, minipivovarem a ob-
chody. Náklady na odvodnění a re-
konstrukci budovy chladového hos-
podářství pražský architekt odhadu-
je na 50 milionů korun, celková
oprava bude stát šestkrát tolik. Illex
Design už má stavební povolení na
vybudování výtahu a rekonstrukci
fasády v bývalé ledárně.

HRADEC KRÁLOVÉ Na Broumov-
sku, v severní části Královéhradec-
kého kraje, za první pololetí přibylo
útoků vlků na hospodářská zvířata.
Je jich více než za celý loňský rok.
Kraj do konce července vyplatí na

náhradách škod farmářům přes 1,4
milionu korun. Jde o škody po vl-
cích nahlášené od podzimu 2019.
„Útoky vlků na hospodářská zvířa-

ta jsou nejčastější v jarních a pod-
zimníchměsících, a proto lze očeká-
vat, že počet stržených zvířat bude
letos rekordní,“ uvedli zástupci
hejtmanství a Lesnicko dřevařské-
ho vzdělávacího institutu. Podle
nich jsou na Broumovsku ohroženi
vlkem všichni chovatelé hospodář-
ských zvířat, protože vlci neútočí
jen na ovce. Za poslední půlrok tam
chovatelé zaznamenali ztrátu 26 te-
lat a dvojnásobku ovcí.
Poslední útok se stal tento týden

v obci Božanov. Vlci tam na pastvi-
ně zabezpečené elektrickým ohrad-

níkem zadávili tři ovce. Podle Petra
Kafky ze Správy CHKO Broumovsko
nebyla přesto pastvina proti vlkům
dostatečně zabezpečena, ochranáři
na to farmáře dříve upozornili. „Ne-
bylo to poprvé, co mu vlci zadávili
ovce. Byla otázka času, kdy se po-
dobný útok bude opakovat,“ řekl

ČTK Kafka. Farmáři z Broumovska,
kde se vlci usadili před pěti lety,
jsou jedni z nejhlasitějších odpůrců
vlků. Mají největší ztráty v celé ČR.
Požadují změnu legislativy, aby se
mohli vlkům bránit. Navrhují také
šelmám vyčlenit bezpečné území,
například národní parky nebo vo-
jenské prostory. Mají podporu
hejtmana Královéhradeckého kraje
Jiřího Štěpána (ČSSD), který označil
počet útoků vlků v regionu za abnor-
mální.
„Musíme najít rovnováhumezi zá-

jmy lidí a přírody. To, co se stalo při
posledním útoku na Broumovsku,
vedlo k tomu, že dotyčný farmář se
svojí činnosti skončil. Současná situ-
ace je pro pastevce velmi obtížná a
v zájmu nás všech musí být, aby
Broumovsko nebylo jen turistickým
skanzenem, ale dobrým místem
pro život,“ řekl včera ČTK Štěpán.
V česko-polském pohraničí mezi

Krkonošemi a Orlickými horami

žije podle odhadů více než 20 vlků
ve třech smečkách, které jádrové
oblasti teritorií mají zřejmě na pol-
ské straně hranice, ale vydávaji se i
na Broumovsko či Trutnovsko. Jed-
na z těchto smeček letos prokazatel-
ně vyvedla mladé, tři vlčata v červ-
nu zachytila fotopast polských lesní-
ků na česko-polské hranici nad Heř-
mánkovicemi.
Podle zástupců Správy CHKO

Broumovsko nemají lidé ve volné
přírodě důvod se vlků bát. Odmítají
názory, že by se vlci na Broumov-
sku chovali nestandardně. „Útoky
na hospodářská zvířata na okrajích
vesnic pár desítek metrů od domu
tady máme od začátku, co se tady
vlci objevili. Je to dané tím, že jsou
tu obce tzv. lánového typu, kdy na
domy podél silnice či potoka nava-
zují pole, pastviny a dále volná pří-
roda. Není to tedy tak, že by vlci
byli čímdál tím troufalejší,“ řekl Kaf-
ka. (ČTK)

TomášPlecháč
redaktor MF DNES

KŘINICE Patnáctý ročník Bigboše
se chystá dnes v Křinicích na statku
čp. 6. Hlavním tahákem budou
Buty. Program startuje v 15.30 ho-
din tradičním pochodem z Broumo-
va od fotbalového hřiště do Křinic,
muzikanti hrají od 17. hodiny.
Objeví se Štěpik se svým one man

bandem složeným z kytary a bi-
cích, pop-punková kapela Natřije z
Chlumce nad Cidlinou, hradečtí Va-
lentines hrající nezávislý rock s vý-
lety k osmdesátkám a popu a „vese-
lými písničkami o těch nejsmutněj-
ších věcech“. V 21.30 hodin přijdou
na řadu Buty s Radkem Pastrňá-
kem, pak křinická kapela Kluci, kte-
rá Bigboš pořádá.
„Tečkou za naším festivalem

bude samozřejmě tradiční afterpár-
ty, ale ještě před ní vystoupí host z
Polska MIN T, mladá talentovaná
producentka Martyna Kubicz. V je-
jím setu si užijete šťavnaté energic-
ké elektro s prvky r´n´b, pop,
neo-soul a jazz. Program jsme po-
skládali multižánrově tak, aby si
každý našel to svoje. Jsemmoc rád,
že se nám podařilo přivést na Brou-
movsko Buty, byl to takový náš sen
už delší dobu,“ říká jeden z organi-
zátorů festivalu Jaroslav Winter.
Pořadatelé slibují občerstvení i

pro vegetariány či květinový
workshop Lenky Hlaváčkové. Více
informací na www.bigbos.cz nebo
facebooku festivalu. (tů)

Útoky vlků na zvířata jsou nejčastěji
v jarních a podzimníchměsících.

JANSKÉ LÁZNĚ Stezku korunami
stromů Krkonoše u Janských Lázní
na Trutnovsku za první pololetí le-
tošního roku navštívilo přes 70 tisíc
návštěvníků, meziročně to zname-
ná pokles asi o 20 tisíc. Důvodem
byla především vynucená provozní
přestávka kvůli koronaviru. „Tím
došlo samozřejmě k propadu tr-
žeb. Za leden až duben to bylo o 39
procent," uvedla jednatelka společ-
nosti Stezka korunami stromůKrko-
nošeMarie Jarkovská. Stezka je ote-
vřena celoročně.
Stezka po koronavirové pauze

otevřela 1. května. Zatímco nyní za-
znamenává mírný nárůst, situace
se po znovuotevření zlepšovala jen
zvolna. „V květnu a červnu byly ve
srovnání s loňským rokem návštěv-
nosti nižší. Začátek července odpo-
vídal loňskému roku a nyní se těší-
me zmírnémunárůstu, “ sdělila Jar-
kovská. (ČTK)

DvůrKrálové nad Labem

Zrestaurované
varhany se rozezní

Svatoanenská pouť, která kvůli koro-
navirové pandemii nahradila tradič-
ní Svatoanenské slavnosti, se dnes
uskuteční v areálu Domova sv. Jose-
fa ve dvorské části Žireč. V 10 hodin
začne poutní mší svatou v kostele
sv. Anny, hodinu po polední rozezní
Václav Uhlíř nově zrestaurované var-
hany, ve 14 hodin bude následovat
koncert Pavla Helana na žirečském
náměstí. Výtěžek z dobrovolného
vstupné půjde na zajištění rehabilita-
ce pro nemocné roztroušenou
sklerózou, o které se Domov sv. Jose-
fa stará. (top)

HorníMaršov

Sbor a skladby
z celého světa
Švédské, americké, lotyšské i české
a moravské skladby zazní dnes v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Hor-
nímMaršově, kde od 18 hodin vy-
stoupí pěvecký sbor Bohemiachor.
Vstupné je dobrovolné. (top)

Vrchlabí

Škodovka nasadila
digitální dvojče
Technologii takzvaného digitálního
dvojčete uplatnila vrchlabská továr-
na Škoda Auto při rozšíření výrobní
linky o novou robotickou stanici. Z
prostorových důvodů ji technici ne-
mohli instalovat vedle stávajícího
pracoviště, seřizování navíc není za
plného provozu možné. „Za pomoci
moderní techniky jsme mohli využít
detailního virtuálního obrazu linky,
simulovat zde procesy a postupy a
výrobní linku za chodu plynule rozší-
řit,“ uvedl vedoucí výroby kompo-
nentů ve Škodovce Christian Bleiel.
Díky počítačovémumodelu se insta-
lace stanice zkrátila o tři týdny. (top)

Fakta
Pivovar v Rudníku

Vznikl v roce 1813 přestavbou pů-
vodního renesančního zámku z pře-
lomu 16. a 17. století. Největší roz-
mach zažil po roce 1880, kdy jej
vlastnila firma J. A. Kluge. Po roz-
sáhlé rekonstrukci se proměnil v je-
den z nejmodernějších a největších
pivovarů u nás. Během doby, co pi-
vovar vlastnila Klugova rodina, se
objem vařeného piva zvedl ze 3
600 na 14 500 hektolitrů za rok. Ma-
jitelé byli po druhé světové válce
odsunuti, v Rudníku se pivo vařilo
do roku 1953. Za komunismu areál
využívalo JZD a státní statky, skla-
dovaly zde obilí, byly tu garáže a díl-
ny.

Krov párníku nad budovou bývalé ledárny je už opravený. Architekt Josef
Smutnýmá s pivovaremvelké plány. 2 x foto: Martin Veselý

Tahákem 15.
Bigboše je
kapela Buty

Na Broumovsku přibylo útoků vlků

Chceme do pivovaru
dostat lidi, říká architekt

Návštěvnost
stezky klesla

Jsem překvapený, co
je tu za skvosty. Jako
obec jsme rádi, že to
tu začíná žít.


