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Po zimní pauze pokra-
čuje na hřebenech Kr-
konoš nad Špindlero-
výmMlýnem stavba
známé Petrovy boudy,
která před lety vyhoře-
la. Exteriéry jsou
téměř hotové, pracuje
se uvnitř obou budov.
Dělníci brousí a natíra-
jí palubky a trámy. Ho-
tovo bude příští rok.

ŠPINDLERŮV MLÝNVlastník Petro-
vy boudy, firma Snowy Chalet, zahá-
jil činnost uvnitř krkonošské boudy
už v lednu, kdy se obnovily práce
na interiérových příčkách. Situaci
mírně zkomplikovala vichřice, kte-
rá strhla kryty na komínových šach-
tách.
„V březnu jsmeměli práci na opra-

vách hydroizolací v kotelně, v po-
žárně se obkládají ocelové nosné
sloupy obvodových stěn,“ uvedl zá-
stupce firmy Martin Havlík.
V dubnu na Petrovce dokončili

opravy hydroizolací v technické
místnosti.
Kdo se k Petrově boudě, která

před sedmi lety vyhořela, půjde po-
dívat nyní, uvidí už skoro hotové
moderní horské stavení. Střechu a
dřevěná okna dostala už loni.
„Nyní natíráme interiérové palub-

ky. Brousíme a fungicidem ošetřuje-

me stropní podhledové prvky v ob-
jektu B. Uklízí se objekty i staveniš-
tě. Odváží se odpad,“ popsal aktuál-
ní stav zástupce majitele.

Petrovu boudu tvoří dvě budovy.
Hlavní čtyřpodlažní objekt roste
pod drobnohledem památkářů. Je
totiž navržen jako nástavba a pří-

stavba zbytku původní Petrovy bou-
dy z roku 1887, který je památkově
chráněný.
Dělníci dále brousí a natírají interi-

érové palubky a trámy,montují roz-
vody, pracují na montovaných příč-
kách, štípou obkladový kámen pro
sokly a přizdívají dodatečné hydroi-
zolace technické místnosti.
Suterén je téměř hotov. V budouc-

nu v němbude třeba technické záze-
mí, wellness či sklad. Stavaři si od
zahájení stavby už museli poradit s
řadou komplikací, třeba s výtaho-
vou šachtou vestavěnou do původ-
ních zdí a kleneb nebo s odvodně-
ním objektu. Podlaha je proto dvoji-
tá, aby vodamohla odtékat ven jako
před sto lety.
Staveniště v nadmořské výšce 1

288 metrů je na svazích Dívčích ka-
menů v druhé zóně KRNAP. Nová
Petrova bouda je o něco menší, než
bývala před požárem v roce 2011.
Za hlavní budovou je ještě jedna

menší, objekt B. Ten bude sloužit
jako zázemí a poskytnemožnost jed-
noduchého ubytování na způsob sa-
moobslužné útulny bez personálu.
Ve větším objektu A bude 52 lůžek,
z toho dvanáct v noclehárně a čtyři-
cet v ubytovací části.
Stavba obnovené Petrovy boudy

začala loni v květnu, dokončena má
být v roce 2019 s náklady 120 milio-
nů korun. Letos má být hotová hru-
bá stavba obou objektů, rozvody
sítí, omítky, fasády a okna.
Požár Petrovu boudu v roce 2011

zcela zničil. Tři dny před požárem
majitel zrušil domluvené nutné
opravy na chatě. Policie případ na-
konec odložila. Po jedné z nejstar-
ších horských bud, která stála nad
Špindlerovým Mlýnem dvě století a
v posledních desetiletích chátrala,
zbyly jen základy a sklepení. Firma
po mnohaletých přípravách získala
stavební povolení na nový projekt
před čtyřmi lety.

Petrova boudaZvenku už známá krkonošská bouda po přestavbě vypadá,
že by se v ní dalo bydlet. Foto: David Taneček, ČTK

HRÁDEK NAD NISOU Pohrobci
skupiny Blue Effect, Anna K, Jiří
Schmitzer, Wohnout i ostřejší par-
tičky zpoza hranic od polských a ně-
meckých sousedů.
To vše – a spousta dalších zajíma-

vých hudebních těles – bude za čtr-
náct dní k vidění v Hrádku nad Ni-
sou. V sobotu 24. června zde vypuk-
ne další ročník festivalu Hrádecké
rockové léto alias Hrádek Rock
Summer. Od roku 2003 jej pořádá
Stanislav Dlouhý.

Bývaly doby, kdy bylo Hrádecké
rockové léto v kraji prvním festi-
valem sezony. Už to tak úplně
není, jsou různé majálesy a po-
dobně. Není poslední dobou tro-
chu přefestivalováno?
To tedy je. Když jsme před šestnác-
ti lety začínali, bylo okolo pár tra-
dičních akcí. Dnes má každé měs-
tečko svůj festival nebo městské
slavnosti. Tlačí se na cenu vstupné-
ho.Městské akce jsou zadarmo,ma-
jálesy a jiné akce za pár korun.
Lidé již nechtějí za kulturu platit.

Je to začarovaný kruh a časem ten-
to systémpošle k zemi úplně všech-
ny. Všichni chtějí mít na své akci ty
nejznámější skupiny z rádia. Kape-
ly, které jsou teď nahoře, si říkají
za vystoupení nesmyslné ceny.
Města a festivaly jim to dají, proto-
že chtějí, aby dorazili lidi a sponzo-
ři byli spokojeni. Je to začarovaný
kruh. Nahoře se motají statisíce a ti
pod povrchem jezdí za párek a
pivo.

Programsází zase napohodu. Za-
jímavostí se zdá být hrádecká
premiéra nové skupiny býva-
lých členů Blue Effectu Vanua 2.
To je přesně ten bombónek na kte-
rém si fajnšmekři pochutnají. Při
prvním poslechu mě to draplo.
Není to muzika pro davy, ale je to
neskutečně kvalitní a vliv Blue Efek-
tu je hodně znát. Jinak si dramatur-
gicky zachováváme jistou kontinui-
tu. Wohnout, Anna K nebo Jiří
Schmitzer – to je ta naše krevní sku-
pina, to, co nás baví. Do toho pár os-
trých partiček amůžeme servírovat

na stůl. Jsme taková alternativa,
proti mamutím akcím a ta domácí
pohoda je opravdu znát.

Kdo jsou letošní hosté Black Noi-

se z Polska a Brunhilde z Němec-
ka?
Black Noise je kapela hardcoreové
legendy libereckého kraje Michala
Kloučka. Akorát si pro ty muzikan-
ty musel zajet kousek za čáru do
Polska. Takže i letos bude malá
ochutnávka této hudební scény.
Brunhilde je partička z Norimber-
ku. Je to vlastně takový melodický
metal. Vše táhne svým hlasem zpě-
vačka. A bude to i pěkné pokouká-
ní.

Trocha selfproma: krom festiva-
lu zveš kapely i do svého baru na
Kristýnu. Na koho se můžou lidi
letos těšit?
O prázdninách budeme hrát kaž-
dou sobotu. Chtěl bych vyšvihnout
hlavně pátek 6. července, kdy u nás
proběhne koncert Těl a veškerý
zisk poukážeme jako vloni na chari-
tativní hrádeckou organizaci Ost-
rov života. Holky z ní se starají o
hrádecké vážně nemocné pacienty
a přispívají na jejich dlouhodobou
léčbu. — Jan Mikulička

Dělníci pracují uvnitř VPetrově boudě pokračují práce uvnitř, hotovomá být příští rok. 2x foto: SnowyChalet

VRCHLABÍ Nové vedení představila
vrchlabská nemocnice, která je od
roku 2016 součástí skupiny Penta
Hospitals. Dosud neobsazenou funk-
ci ředitele od května zastává Michal
Mrázek, jenž byl předtím ve Vrchla-
bí lékařským náměstkem. Na jeho
místo přichází chirurg Petr Jindra.
Nemocnice plánuje investice v řá-

dech desítek milionů korun do pří-
strojového a lékařského vybavení, o
polovinu zvýší počet lůžek na oddě-
lení následné péče a na podzim ote-
vře novou rehabilitační ambulanci.
Cílem vedení je také zvýšit počet plá-
novaných operací.
Michal Mrázek působí ve Vrchlabí

od začátku loňského roku, nejprve
jako chirurg a v létě se stal lékař-
ským náměstkem. Rodák z Liberce
předtím pracoval 17 let ve frýdlant-
ské nemocnici.
Vrchlabské nemocnici se v posled-

ních dvou letech podařilo stabilizo-
vat personál a na rozdíl od řady ji-
ných zdravotnických zařízení nemu-
sí řešit akutní nedostatek pracovní-
ků. „Vrchlabí je důkazem, že i tak
malá nemocnice je schopná si perso-
nál najít a udržet. Personálně v sou-
časnosti nemáme problémy a díky
tomu můžeme uvažovat o dalším
rozvoji,“ říká mluvčí Penta Hospi-
tals Lenka Holá. V současnosti tu
pracuje na tři sta zaměstnanců.
Nemocnice chce rozšířit péči na

všech odděleních. „Počet lůžek
jsme schopni zvýšit na různých od-
děleních. Na následné péči v letoš-
ním roce přidáme dalších patnáct,
už vloni jsme zde zvýšili jejich počet
z osmi na třicet dva. Další zvýšení
připadá v úvahu na oddělení násled-
né intenzivní péče. V září otevřeme
novou ambulanci rehabilitačního lé-
kaře,“ vysvětluje ředitel Mrázek. Prá-

vě po lůžkách ná-
sledné péče je
podle něj v poslední
době obrovská po-
ptávka, přibývají
mladší pacienti po
ortopedických výko-
nech.

Možnosti k rozvoji dávají nemocni-
ci také prostory bývalé porodnice,
která je už několik let ve Vrchlabí za-
vřená. „Se znovuotevřením porodni-
ce nepočítáme, prostory jsou dnes z
větší části nevyužité. Umím si zde
představit další chirurgická lůžka
nebo oddělení dlouhodobé intenziv-
ní ošetřovatelské péče,“ naznačuje
Mrázek. Nejbližší porodnice je v 10
kilometrů vzdálené Jilemnici.
Vizí nového ředitele je zvýšit počet

plánovaných operací, například ná-
hrad kyčelních a kolenních kloubů,
či jednodušších zákroků, jako jsou
kýla či žlučník. „Kromě zimní sezo-
ny, kdy je nemocnice dostatečně vy-
tížená traumatologickými zákroky,
máme v plánované operativě rezer-
vy,“ poznamenává.
Za letošní první čtvrtletí počet ope-

rací meziročně vzrostl o stovku. Na
vyšší počet zákroků měla vliv také
traumatologická ambulance ve
Špindlerově Mlýně, která v areálu
Svatý Petr poprvé fungovala jako
předsunuté pracoviště nemocnice.
Celkem ošetřila 240 pacientů, dvě
třetiny tvořili cizinci. Majitel nemoc-
nice bude v letošním roce investo-
vat desítky milionů korun zejména
do přístrojového vybavení. Na chi-
rurgii přibude laparoskopická věž,
oddělení následné péče získá nový
ultrasonografický přístroj, jenž léka-
řům usnadní práci s pacienty v pří-
mém ohrožení života.
— Tomáš Plecháč

Hrádecká legenda Stanislav Dlou-
hý. Foto: Ota Bartovský, MAFRA

Tomáš Plecháč
redaktor MF DNES

Festival v Hrádku: Čechy, Polsko, Německo

LIBEREC Svobodní vytvoří v Liber-
ci společnou kandidátku s hnutím
PRO 2016, jehož republikovým
předsedou je liberecký primátor Ti-
bor Batthyány. Právě on bude líd-
rem kandidátky. „Cílem je mít pět
až šest mandátů,“ řekl Batthyány.
„Myslím, že je v našich silách získat
12 až 15 procent hlasů.“
Kandidátka se bude skládat zhru-

ba 1:1 ze zástupců vybraných za Svo-
bodné a za hnutí PRO 2016 vzniklé

z bývalých politiků ANO. Batthyány
byl v minulých komunálních vol-
bách lídrem za ANO v Liberci. Ve
straně skončil v prosinci 2016, kdy
předsednictvo zrušilo místní orga-
nizaci v Liberci a členové museli
znovu žádat o členství.

Batthyány se do ANO nevrátil
Batthyány ani další zastupitelé zvo-
lení za ANO se tehdy do strany ne-
vrátili. Část z nich by se nyní měla

objevit na společné kandidátce se
Svobodnými, například radní Mar-
tin Čulík či zastupitelka Libuše Víto-
vá.
Podlemístního předsedy Svobod-

ných Františka Petríka jim společ-
ná kandidátka dává šanci spolupra-
covat už teď. „Netříštit síly, pokud
máme podobné postoje či témata,
a tím zvýšit volební potenciál. Chce-
me být atraktivní pravicovou alter-
nativou,“ uvedl.

Uskupení chce cílit na pravicové
voliče, kampaň by měla být hlavně
kontaktní a stát bude zhruba 500
až 600 tisíc korun. Mezi tématy
budemít snížení daně z nemovitos-
ti, zrušení poplatků za předzahrád-
ky, možnost využití zámku jako bu-
dovy pro úředníkymagistrátu či zá-
chranu městského bazénu, jehož
rekonstrukce si podle posledního
odhadu vyžádá přes 600 milionů
korun. (ČTK)

Liberecký kraj

Hasiči likvidovali
dvacítku požárů

Ke dvěma desítkám požárů v příro-
dě vyjeli tento týden hasiči v Libe-
reckém kraji. Jedním z nich byl i
úterní požár lesa ve Stráži pod Ral-
skem. Na místě zasahovalo celkem
pět jednotek hasičů s osmi cister-
nami. Škodu hasiči vyčíslili na pa-
desát tisíc korun. Na stejné místo
se museli ve čtvrtek vrátit. Požár
se zde znovu vynořil a plameny za-
chvátily vzrostlý porost. S lesními
požáry bojovali také hasiči v Tan-
valdu, Liberci, Jabloneckých Pase-
kách, Kravařích, Hamru na Jezeře
či Turnově. Hasičům se obtížně
likvidují, protože k nim zpravidla
dojde v těžce přístupném terénu,
kde nelze plně využít hasičskou
techniku, a jsou velmi nebezpečné
kvůli své schopnosti šířit se velkou
rychlostí. (hop)

VelkéHamry

Bacily s Neckářem
roztančí důchodce
Václav Neckář bude hvězdou 1. Rů-
žičkového plesu, který proběhne v
Domově důchodců ve Velkých
Hamrech. Koná se pro klienty, ale
také pro jejich rodiny. Neckář a
jeho skupina Bacily vystoupí v ne-
děli od 14 do 15.30 hodin. Růžičko-
vý ples odstartuje již v 11 hodin spo-
lečným obědem za 65 korun. Sou-
částí slavnostního zahájení se sta-
ne předtančení. Ve 13 hodin zahra-
je Neckářova předkapela, Minite-
am Václava Dolenského. O občer-
stvení se postará personál Babičči-
ny kavárny a Pivního baru. (ouš)

Místo vyhořelé boudy roste
moderní horské stavení

M.Mrázek

Svobodní půjdou do voleb s primátoremNový ředitel nemocnice
plánuje více operací

Historie
Petrova bouda

● Nejstarší zprávy pocházejí z roku
1790, ale tehdy šlo o letní boudu
pro pastevce. První skutečnou bou-
du pro celoroční obývání nad
Špindlerovým Mlýnem postavil až
v roce 1811 Johann Pittermann.
● V podobě, jak ji znali návštěvníci
Krkonoš, existovala přes sto let. Po
roce 1948 sloužila jako odborářská
zotavovna. V roce 1992 byla pro-
hlášena za kulturní památku.
● Firma Snowy Chalet z Prahy zís-
kala zanedbanou boudu v roce
2009. Požár vypukl 1. srpna 2011.


