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Anežka Česká se vydá do Vatikánu
Zdeněk Seiner
V úterý večer na nádvoří
pardubického zámku mohli
návštěvníci a účastníci malé
neformální vernisáže poprvé
vidět sochu Anežky České, kterou čeká dlouhá cesta.
V srpnu se dílo představí na
zámcích a v kostelích Pardubicka
a Chlumecka, v září poletí do Vatikánu.

Bude předána papeži Františkovi jako dar České republiky
a příspěvek našeho státu ke Svatému roku milosrdenství, který
pro rok 2016 vyhlásil papež
František.
„Neskromně přiznávám, že je
to výsledek mé iniciativy,“ řekla
na pardubickém zámku místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (nez).
„Ostatně sv. Anežka, jakožto
současnice a vlastně i žačka svatého Františka z Assisi a svaté
Kláry z Assisi, je svým osudem
a určením blízká současnému papeži,“ doplnila senátorka.
Ta už delší čas spolupracuje se
Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích v Podkrkonoší a tady objevila sochu, která nejen ji zaujala
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Socha Anežky České zaujala návštěvníky pardubického zámku. Detail tváře ve výřezu.
svou čistou linií, symbolicky
prostou a jednoduchou krásou.
Socha Anežky České je dílem
mladé hořické sochařky Aleny

Kubcové-Šuberové, je vytesána
z vyhnanovského pískovce.
Do Vatikánu rozhodně nebude
putovat v kufru nebo v podpaždí.

Je 160 cm vysoká, s podstavcem
váží zhruba 300 kilogramů.
O doprovod politiků a představitelů církve i občanských společ-

ností má postaráno. Ráda by se
zřejmě účastnila i autorka sochy,
ale možná dá přednost mateřským povinnostem. Rodit by po-

dle Horské měla v nejbližších
dnech.
Dar byl s Vatikánem delší čas
trpělivě vyjednáván a výsledek je
víc než potěšující. „Socha bude
umístěna v kapli svatých patronů
Evropy přímo v bazilice svatého
Petra a Pavla ve Vatikánu, spočine tak na prestižním místě v blízkosti hrobu sv. Petra,“ pochlubila se senátorka Horská, která
chce pracovat v Senátu i v příštím volebním období.
Pozoruhodná socha bude k vidění na několika místech Pardubického a Královéhradeckého
kraje ve volebním obvodu Horské. Z pardubického zámku bude
převezena do Chlumce nad Cidlinou, kde bude vystavena v zámku Karlova Koruna od 8. do
12. srpna, další dva dny v chlumecké Loretě, od 15. do 20 srpna
v kostele sv. Jakuba v Přelouči
a na posledních deset dnů srpna
se vrátí na pardubický zámek.
„Nabídka umístit sochu u nás
mě zaujala a neváhal jsem. Anežka Česká je pro mě nejen osobností, která kultivovala kulturu
své doby, ale je pro mě symbolem charity. Vím, o čem hovořím,
dříve jsem pracoval například
v domově důchodců nebo v romském klubu. Rozumím tomu poselství svaté Anežky,“ zdůvodnil
svůj souhlas s umístěním sochy
na zámeckém nádvoří ředitel Východočeského muzea Pardubice,
které zámek spravuje.

Ochranáři dělají, co mohou, cyklisté přesto neposlouchají
Ochranáři v Krkonoších vycházejí cyklistům maximálně
vstříc. Řada vyznavačů horské
cykloturistiky přesto neposlouchá a brázdí zakázané trasy.
Krkonošský národní park
(KRNAP) o rozloze 350 čtverečních kilometrů, kde jízdu na kole
mimo vyznačené trasy zakazuje
zákon o ochraně přírody a krajiny, přitom nabízí 430 kilometrů
speciálně vyčleněných cyklotras.
Ty označují zřetelně viditelné
piktogramy cyklisty, cyklistické
mapy i mobilní aplikace.
„Neoznačená místa jsou cykloturistům zapovězená. Mohou
pouze na oficiální trasy ohraničené značkami,“ upřesnil náměstek
ředitele Správy KRNAP Jakub
Kašpar.

Průniky do zákazů
„Obecně máme s cyklisty dobré zkušenosti. Valná většina pravidla respektuje,“ podotkl Kašpar.
Cykloturisté přesto nezřídka

pronikají do míst, kam především z důvodu devastace horských stezek, samotné přírody
a nebezpečí pro pěší nemohou.
Sněžku, kde v letní sezóně každodenně dochází snad k největší
koncentraci turistů, nevyjímaje.
Cyklisté vesele brázdí i krkolomný skalní chodník od Sněžných jam přes Dívčí kameny po
Špindlerovku. Na jedné z nejfrekventovanějších
krkonošských hřebenovek lze během dne
potkat hned několik bikerů.
Ochranáře obvykle žádného.
„Bikeři si tady přijdou na své.
Trasa je to perfektní, rozmanitá
a zajímavá. Riziko pokuty mizivé,“ okomentoval sjezd po žulových kvádrech jeden z neukázněných bikerů.

Strážci Krkonoše
neuhlídají
Spolehlivě uhlídat Krkonoše
před neposlušnými cykloturisty
není v silách strážců národního
parku. „Vezmeme-li v potaz skutečnost, že Krkonoše během léta
navštíví statisíce lidí a strážců

máme v celých Krkonoších devatenáct, potom není moc co dodat. Nezbývá než apelovat na
obyčejnou slušnost a aby návštěvníci respektovali pravidla,
která nejsou samoúčelná,“ podotkl Kašpar.
Řada cyklistů však nadále vyhledává jízdu zakázanými trasami ve volné přírodě, kde nebezpečně kličkují mezi pěšími
turisty.
„Riskují dvoutisícovou blokovou pokutu nebo až deset tisíc
korun ve správním řízení,“ varuje Kašpar.
„Nicméně žádné speciální akce zaměřené na neukázněné cyklisty v blízké budoucnosti neplánujeme,“ dodal.
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Osvěta a bike parky

Cyklisty lze potkat na zakázané trase pod Sněžnými jámami.

Střediska Krkonoš přitom pro
milovníky adrenalinu nabízejí
odborníky postavené bike parky,
vhodné pro rekreační jezdce
i profesionály. Ochranáři jdou
cestou osvěty a donedávna i cestou otevírání dalších cyklotras
v místech, o nichž si cyklisté

Olympijský Park Rio – Lipno čeká první návštěvníky
Olympijský park Rio – Lipno
se chystá na páteční první výrazný příliv návštěvníků, a připraveni jsou proto už také policisté,
zdravotníci, hasiči, ale i hygienici, kteří budou pomáhat s bezproblémovým průběhem celé
akce.
Pořadatelé v této souvislosti

doporučují návštěvníkům využívat kyvadlové spojení mezi Lipnem a Loučovicemi. „Apelujeme
na turisty, kteří na Lipno směřují,
aby auta nechali na odstavných
parkovištích ve Vyšším Brodě,
v Loučovicích, Frymburku
a v Lipně nad Vltavou,“ řekla
Právu vedoucí oddělení krizové-

ho řízení krajského úřadu Marta
Spálenková.
Upřesnila, že do samotného
parku je možno vstoupit třemi
vchody, u kterých bude návštěvní
řád a upozornění, že do parku je
zakázán vstup s koly, se psy, se
zbraní, pyrotechnikou, omamnými látkami a alkoholem. Dodržo-

vání zmíněných opatření bude
bezpečnostní služba namátkově
kontrolovat.
Pořadatelé zajistili posílení
jednotek zdravotní záchranné
služby, aby v případě vážnějšího
zranění mohli být pacienti v co
nejkratší době dopraveni do nejbližší nemocnice v Českém

Krumlově nebo do Českých Budějovic.
Ordinační hodiny rozšíří i pohotovost v Horní Plané. Obdobně
jsou už připraveni i policisté. Pro
bezpečnost v parku a plynulost
dopravy posílili v okolí Lipna dopravní i pořádkové hlídky včetně
pyrotechniků a psovodů. (ch)

Kraj proplácí škody způsobené vlky
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Ludmila Žlábková

EVROPSKÁ VÝSTAVA CHODSKÝCH PSŮ. Chodská Lhota
na Domažlicku bude v sobotu 6. srpna hostit téměř tři sta psů
z celého světa plemene chodského psa. Na fotbalovém hřišti bude
od 10 hodin probíhat nejen jejich evropská výstava, ale návštěvníci uvidí např. tanec se psem.
(jan)

Už více než padesátku zvířat
usmrtili v letošním roce vlci, žijící v příhraničí Královéhradeckého kraje s Polskem. Vyplývá to
z údajů krajského úřadu, který již
vyplatil zhruba 90 tisíc korun jako náhradu škody chovatelům.
„Během letošního roku jsme
od pěti subjektů přijali deset žádostí o odškodnění za usmrcená
zvířata. Jednalo se především
o kozy a ovce, v jednom případě
i o tele. Jednotlivé škody jsou
v řádech desetitisíců,“ popsal radní pro životní prostředí a zemědělství Jan Tippner (ČSSD).
Celkem již bylo vyřízeno šest
žádostí o odškodnění, zbývají

další tři za dalších asi 40 tisíc korun. Jedna žádost byla vyřazena.
O odškodnění žádali chovatelé
převážně z Adršpachu a Zdoňova, ale také z Vernéřovic nebo
Stárkova.
„Poškození musejí své nároky
doložit nálezy veterinářů a potvrzením ze strany Správy CHKO
Broumovsko, která potvrdí, že
škodu skutečně způsobil vlk.
V minulých letech vyplácel kraj
náhrady pouze za škody způsobené vydrou a kormoránem velkým,“ dodal Michal Friček z tiskového odboru krajského úřadu.
Stopu a trus vlků se na Broumovsku podařilo doložit na jaře
2013, loni na podzim byl už pozorován přímo vlk. Je výskyt po-

tvrdil i snímek z fotopasti severně
od Teplic nad Metují.
„Letos na jaře se podařilo fotopastí zachytit vlka znovu nedaleko Zdoňova, od zimy jsou také
další hlášení o pozorování vlků,
nacházejí se zbytky kořisti či stopy a trus,“ uvedl v červnu Petr
Kuna ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Podle zoologů se v této oblasti
během zimy pohybovali minimálně dva vlci, podle svědků by
jich však mohlo být až šest. Odborníkům se také podařilo odebrat genetický materiál, který by
měl pomoci určit, odkud se vlci
na Broumovsko dostali. Je pravděpodobné, že to je z německopolského pomezí.

mohli v nedávné minulosti nechat pouze zdát.
„Během minulých let jsme
spolu s krkonošskými obcemi
vytipovali dnešních 430 kilometrů cyklotras propojujících celé
Krkonoše. Nyní už nemáme důvod současnou cyklistickou síť
rozšiřovat a neúměrně tak zatěžovat cesty a ohrožovat bezpečnost pěších turistů, hlavně starších lidí a dětí,“ tvrdí Kašpar.
Cyklisté se tedy v oblasti
KRNAP musí nadále spokojit
s pavučinou nynějších cyklotras,
která na velikost chráněného
území není zrovna řídká.

