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V íc než 5 500 hostů a ná-
vštěvníků si již první
den přišlo prohlédnout

z trosek vzkříšený Obří sál dráž-
ďanského Rezidenčního zám-
ku. Pro mnohé české výstavy
neuvěřitelné číslo. Jenže pro
Drážďany a celé Sasko je stav-
ba Rezidenčního zámku srdeč-
ní záležitostí, do které stát in-
vestuje i neuvěřitelné peníze.
Stavba zatím stála 330 milionů
eur, a tím to nekončí. Co by za
takovou podporu dali správci
českých památek, kteří bojují
o každou korunu.
Investice se ale sousedům vy-

plácí, každoročně si zámek pro-
hlédnou statisíce lidí a turistic-
ký ruch přináší peníze celému
městu i státu. Pohodlí turistů
je proto vše přizpůsobeno. Kro-
mě němčiny jsou popisky i v
angličtině, u pokladen si každý
může zdarma vypůjčit audio-
průvodce v několika jazycích
(i v českém), skupiny si mohou
objednat průvodce. Samozřej-
mostí jsou čisté toalety, restau-
race, občerstvení. A bonusem
navíc klimatizace nebo speciál-
ní vitríny, které se nelesknou a
díky nimž vidíte doslova každý
detail mistrovských prací.
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DRÁŽĎANY Jednou z nejcennějších
sbírek slavnostních zbraní, brnění,
kyrysů, přileb a rytířských oděvů z
15. až 18. století na světě se pyšní
Státní umělecké sbírky Drážďany.
V depozitáři ukrývají 13 500 předmě-
tů. Tři sta padesát nej-
cennějších z nich mo-
hou od úterý obdivo-
vat návštěvníci v Obřím
sále Rezidenčního zám-
ku v centru Drážďan.
Sál se veřejnosti otevřel
poprvé po 280 letech a
hlavně po „obří“ rekon-
strukci. Nejprve byl sál roku 1733
rozdělen namalémístnosti, při vá-
lečném bombardování pak z celé-
ho zámku zbyly jen trosky. Obnova
sálu stála 13 milionů eur.
„Otevření Obřího sálu je milník v

historii Rezidenčního zámku. Díky
němumůžeme lidemukázat 350 nej-
vzácnějších předmětů ze sbírek. Ale
jsou to stále jen 2,5 procenta všeho,
co máme v depozitářích,“ říká Dirk
Syndram, ředitel muzea Zbrojnice,
která ochraňujemajetek saských vé-
vodů a kurfiřtů.

Rytířský turnaj skoro naživo
Historie sbírky sahá do 15. století,
kdy Albrecht Srdnatý založil v Rezi-
denčním zámku vévodskou komo-
ru brnění, která se postupně plnila
skvosty z Evropy i Orientu. V Ob-
řím sále nyní část z nich ožívá a ná-
vštěvníkůmpřibližuje turnajová klá-
ní 16. století, kdy na téměř skuteč-
ně vypadajících dřevěných koních

sedí figury rytířů v životní velikosti
oděné do skvostného brnění. V jed-
né ze scénbudete svědky historické-
ho jezdeckého klání mezi kurfiřtem
Augustem Saským a Fabianem von
Schöneich. Jejich souboj namaloval

Heinrich Göding a ob-
raz při pozorné prohlíd-
ce sálu také najdete.
Dřevění koně mají v

zámku historii dlouhou
stejně jako turnaje. Kaž-
dý živý kůň měl dřevě-
nou kopii a na těch byla
ve zbrojnici uložena

zdobená sedla, uzdy a další výzbroj.
Během2. světové války všechny ko-
pie shořely, muzeum si proto na
výstavu nechalo udělat 11 nových.
Kromě zbraní či chráničů v sále

spatříte i slavnostní brnění saských

kurfiřtů. Ta nebyla do bitev, protože
jemná tepaná díla zlatníků jsou tak
tenká, že by svého nositele neochrá-
nila. K nejvzácnějším patří dvě br-
nění původně vyráběná pro švédské-
ho krále Erika XIV. Protože ale vypuk-
la válka, nikdy je nedostal.

Vzácné kusy, jež tepal antverpský
zlatník Eliseus Libaerts, koupil saský
kurfiřt Kristián Saský. První jako dar
pro bratra Jana Jiřího I. Saského. A
protože chtěl mít stejně krásné, za
dva roky koupil zlaté brnění smyto-
logickými motivy i pro sebe. „Kromě
bojovníkaHerkula je ve středu kyry-
su hlava Medúzy, protože podle le-
gendy, když ji protivník spatří, zka-
mení,“ podotkl Syndram.
Vedle brnění pro dospělé uvidíte

i zbroj pro děti. Synové kurfiřtů ji do-
stávali už od pěti let, aby se naučili
válečnémuumění. „Souboje dospě-
lých nebyly tak nebezpečné, jak se
námdnes zdá, na koních se jezdilo
rychlostí maximálně 25 km/hod. Ale
když někdo spadl, bolelo to a spous-
tu modřin měl určitě,“ dodal Syn-
dram. Andrea Angermannová

ÚSTÍ NAD LABEM Kvůli pokusu o
vraždu sedí delikventMartin Černý
v jedné z nejtvrdších věznic v zemi
– na Mírově. Předtím však ještě
jako vězeň v káznici ve Všehrdech
na Chomutovsku zosnoval pokus o
vraždu jiného trestance, ústecký
krajský soud ho za to poslal právě
domírovské basy. „Není to tam nic
pěkného,“ stěžoval si Černý u kraj-
ského soudu, kam se včera vrátil.
Vězeň od první chvíle tvrdí, že je

nevinný a že zabíjet nechtěl. „Ne-
stalo se to, chtěl jsem ho jen postra-
šit,“ prohlásil v síni. Černý se po
rozsudku krajského soudu neú-
spěšně odvolal k Vrchnímu soudu
v Praze (ten jen změnil trest z 15
na 12 let), dovoláním pak nepře-
svědčil ani Nejvyšší soud. Zkusil

tak poslední možnost, požádal
krajský soud o obnovu procesu.
„Je tomoje poslední šance. Chci

dokázat, že jsemnechtěl nikoho za-
bít. Nejsem vrah,“ přesvědčoval
Černý o nařízení nového procesu
soudkyni Kamilu Krejcarovou, kte-
rá se včera jeho žádostí zabývala.
K incidentu došlo v noci z 31.

srpna na 1. září 2010 ve věznici ve
Všehrdech, kde si Černý odpykával
trest za různé delikty. Tehdy v noci
se s dalšími vězni dohodl, že
trestance Alexandra Oráče na toa-
letě uškrtí páskem a pak ho pověsí
na mříže, aby to vypadalo jako se-
bevražda. Černý vše zorganizoval.
Od samotného škrcení dal ruce
pryč, pásek měl v ruce vězeň Jan
Škývara. Ten dostal 15 let.

Na návrh Černého soud včera
pozval dva svědky, kteří měli
podle Černého představ svědčit v
jeho prospěch a kteří u prvního
procesu nebyli. „Dostalo se to ke

mně jen z doslechu. Slyšel jsem, že
policisté přijedou vyšetřovat,“ řekl
u soudu k incidentu dozorce ze
Všehrd Zdeněk Vrba.

Jeho výpověď Černému nepo-
mohla, dozorce u incidentu nebyl.
Jen uvedl, že k pokusu o vraždu ne-
došlo za jeho služby a že si mu na-
padený Oráč na nic nestěžoval.
Zajímavější byla včera výpověď

tehdejšího Černého spoluvězně
Romana Holuba. „Slyšel jsem až
druhý den, co se to odehrálo. Sly-
šel jsem, že ho chtěli jenompostra-
šit,“ líčil včera Holub.
Soudkyně Krejcarová ho v tu

chvíli napomenula, aby si byl vě-
dom hrozby za křivé svědectví.
Měla totiž v ruce jeho výpověď z
doby, kdy případ policie vyšetřova-
la. Holub tehdy přiznal, že o plánu
Černého věděl, na toalety šel krát-
ce po incidentu a že polomrtvého
Oráče odvedl z místa pryč.

„Černýmu je všechno jedno, na
nikoho nebere ohledy a je mu fuk,
zda někomu něco udělá, “ citovala
Krejcarová Holubovu původní vý-
pověď. Vězeň se bránil, že už vše
zapomněl. Poté však přiznal, že
pravdivá je verze z vyšetřování.
Soudkyně Krejcarová nakonec

rozhodla, že nový proces s Čer-
nýmnebude. „Nedošlo k žádnému
změněnému pohledu na celou
věc,“ vysvětlila zamítnutí žádosti
soudkyně s tím, že původní důka-
zy jsou zcela dostačující. Černý se
na místě vzdal práva na podání
stížnosti, rozhodnutí soudkyně je
tak pravomocné. Může si kdykoliv
požádat o další obnovu, včera však
neuspěl a zamířil zpět do basy na
Mírově. Jan Horák

Dnes a po válce Vlevo celkový pohled na Obří sál při úterním otevření. Naposledy takhle vypadal před 280 lety.
Roku 1733 ho nechal Friedrich August II. rozdělit na menší místnosti, vpravo je pak vidět, jak dopadl sál i celý zámek
po bombardování spojenců na konci 2. světové války. Foto: 2x K. Pešek, MF DNES a Sächsische Landesbibliothek

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK, ula) Před-
stavenstvo Dopravního podniku
města Ústí nad Labem (DPMÚL)
bude řešit údajné porušení pracov-
ní smlouvy ze strany ředitele spo-
lečnosti Petra Koreně.

Jedním z bodů, které bude před-
stavenstvo příští týden projednávat,
je Koreňovo porušování kolektivní
smlouvy vůči odborům, neřešil s
nimi propouštění. „Například veške-
ré propouštění má být s jednotlivý-
mi zaměstnanci projednáno, a to se
opakovaně nestávalo,“ řekl předse-
da představenstva Jakub Zavoral.
To, zda může být Koreňovo jed-

nání důvodem k jeho odvolání, Za-
voral nepotvrdil, ani nevyloučil.
„Představenstvo může vždy odvo-
lat náměstka nebo ředitele,“ řekl.
Jak je představenstvo spokojené s
Koreňovou dosavadní prací, odmí-
tl komentovat. Petra Koreně se vče-
ra nepodařilo kontaktovat.
Do funkce Koreň nastoupil loni

20. srpna. Místo bylo volné od jar-
ního rozpadu koalice ČSSD, ODS a
SZSP po němž byl odvolán dlouho-
letý ředitel Tomáš Kraus (ODS).

Andrea
Angermannová
redaktorka
MF DNES

SEVERNÍ ČECHY (ČTK, ula) Ústecký
kraj na opravy silnic vyčlenil letos
100milionů korun. O tom, které ko-
munikace vyspraví, ale rozhodne
nejspíš až v březnu. Plánovaná reno-
vace podle schváleného rozpočtu
čeká mosty ve Štětí na Litoměřicku
nebo v Trmicích na Ústecku či po-
hraniční silnice u Brandova naMos-
tecku a Lobendavy na Děčínsku.

„Plán oprav silnic II. a III. třídy
vždycky schvaluje rada kraje, vždy
až po ukončení zimní sezony, kdy
se zkontroluje stav silnic. Letos to
bude nejdříve v březnu,“ řeklamluv-
čí kraje Magdalena Hanáčková.

Podle provozní náměstkyně ředi-
tele Správy a údržby silnic Ústecké-
ho kraje Lenky Holovské má správ-
ce krajských silnic nižších tříd na po-
kládku nového asfaltobetonového
koberce asi 50 milionů korun. „V
loňském roce jsme do výsprav inves-
tovali asi 50 milionů korun,“ sdělila
Holovská. Správa silnic plánuje, že
od května do prosince koupí asfalto-
vé směsi přibližně za 6,5 milionu.

V rozpočtu jsou pro letošek pení-
ze na větší opravy dvou mostů a vy-
budování tří nových komunikací. V
Trmicích kraj hodlá opravit most
přes Bílinu, stavbaři vyměnění ce-
lou jeho konstrukci a přeloží inže-
nýrské sítě. Kraj chce investovat i do
mostu ve Štětí, rekonstrukce ho má
rozšířit a zvýšit jeho nosnost.
Letos začne i oprava silnice mezi

Lobendavou a Dolní Poustevnou.
Podle dříve vypsané veřejné zakáz-
ky by se cena opravy měla pohybo-
vat kolem 82 milionů korun. Úplně
novou silnici kraj postaví v Chomu-
tově, počítá i s finančním přispě-
ním města. V Brandově by se zase
na financování stavby silnice s hra-
ničním přechodem do Olbernhau
měli podílet Němci.

Obří sál povstal z trosek, po
280 letech opět patří rytířům

Krátce
MOLDAVA

Trhovec prodal
55 gramů marihuany
Z přečinu nedovoleného naklá-
dání s omamnými látkami a
jedy obvinili policisté sedmatři-
cetiletého asijského trhovce, kte-
rý nabízel marihuanu. Na tržni-
ci v příhraniční obci Moldava na
Teplicku prodal celkem 55 gra-
můmarihuany zákazníkovi zNě-
mecka. Kriminalisté však trans-
akci monitorovali a trhovce na
místě zatkli. Muži hrozí až pět
let vězení. (hrk)

Upřesnění
V článku „Nechvalně proslulý
fond mění podmínky. Je v
něm málo“, který vyšel v MF
DNESdne 18. února, jsmemyl-
ně uvedli, že policie v souvis-
losti s Odborem strategie pří-
pravy a realizace projektů Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje
vyšetřuje dva projekty. Ve sku-
tečnosti šlo o jeden projekt, vy-
šetřování druhého se týkalo ji-
ného odboru. Čtenářům i kraj-
skému úřadu se za nepřesnost
omlouváme. (ula)

Jako před staletími V opraveném Obřím sále jsou k vidění figury rytířů s původní zbrojí a zbraněmi až z 15. století, z některých vznikly bitevní výjevy.

Kraj letos plánuje
do oprav svých
silnic investovat
100 milionů korun

FAKTA

Obří sál
■ v drážďanském Rezidenčním zámku
byl vybudován před 460 lety

■ je dlouhý 57 a široký 13 metrů,
konaly se zde různé slavnosti

■ v prvních dvou stoletích své
existence prošel několika
proměnami, šlo však o jednolitý
prostor

■ když v roce 1733 zemřel kurfiřt
August Silný, jeho syn Friedrich
August II. nechal sál přebudovat
a rozdělit do menších místností

■ dalších 280 let tak byl
Rezidenční zámek bez Obřího
sálu, který se otevřel až nyní

■ během 2. sv. války byl Rezidenční
zámek zničen, zůstaly jen trosky

■ se zbrusu novou stavbou zámku
se začalo již v dobách NDR, od
roku 1990 je jeho dostavba
hlavním kulturním projektem
Svobodného státu Sasko

■ obnova zatím stála více než 330
milionů euro

Vedení ústeckého
dopravce bude
řešit chybu ředitele

Jenom trosky zdí zbyly při válečném bombardování
z Rezidenčního zámku v Drážďanech. Postupně se
opravuje, v úterý se lidem otevřel Obří sál. Jsou tu k
vidění vzácné zbraně a brnění majitelů až z 15. století.

„Můžeme ukázat
350 nejvzácnějších
předmětů ze sbírek.
Jsou to stále jen 2,5
procenta všeho, co
je v depozitářích.“
D. Syndram, ředitel muzea

„Je to moje poslední
šance. Chci dokázat, že
jsem nechtěl nikoho
zabít. Nejsem vrah.“

Martin Černý
odsouzený za vraždu

Soud neuvěřil tvrzení, že muž spoluvězně zabít nechtěl

INZERCE

Koupím

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105


