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Vážený pane ministře ku|tury,
a Vaším prostřednictvím vážená v|ádo Českérepub|iky,

obracíme se na vás jménem a|iance Zachraňme hrady, která sdružuje provozovate|e a v|astníky
nestátních památkových objektů na územíce|é českérepub|iky. Č|enovéa|iance s napětím s|edují
současnou situaci v boji s koronavirem Covid-19 a vyjadřují p|nou podporu v|ádě Českérepub|iky a
krokům, které do těchto chvil podnikla. Uvědomujeme si závažnost situace, souvisejícíekonomické
prob|émy, i strategické priority státu.
Rádi bychom v této s|ožitéchví|i vyjádři|i našíobavou z budoucnosti. Nejednoho objektu ve správě
našich č|enůse zásadním způsobem dotýká vyh|ášená karanténa, nutnost uzavření hradů a zámků pro
turistický ruch. Situace je o to s|ožitější,že krize přiš|a v době blížícíhose zahájení sezony. Po zimních
měsících, kdy mnozí vyčerpali skromné finančnírezervy na přípravy nové sezony, je budoucnost v tuto
chví|i poměrně nejistá. Na rozdí| od objektů ve správě Národního památkového ústavu nemáme nárok na
čerpánífinančníchprostředků ze státního rozpočtu a při výpadku tržeb ze vstupného a kulturních akcí
nám tak hrozí nejen nutnost propouštění kmenových zaměstnanců, a|e v nejhorších případech i možná
insolvence.
Neméně závažně na nás do|éhá obava z potencioná|ní možnosti omezení již probíhajícíchstátních či
regioná|ních dotačníchprogramů v době, kdy běžívíce|etéstavební a záchranné práce na mnoha
památkových objektech, mnohde za podpory evropských fondů. Soukromé spo|ky nemají prostředky, jak
tyto případnévýpadky sanovat.

Vážený pane ministře,
památky jsou magnety domácího turistického ruchu a jako takové působípříznivě na mnohá odvětví
ko|em (pohostinství, ubytování, obchod). I proto by brány (nejen) našich památkových objektů nemě|y
zůstat zavřené. Všichni věříme, že v nejb|ižšíchměsících po ukončenítéto epidemie bude domácí
turistický provoz, jenž je motorem mnoha podnikate|ských odvětví, co nejrychleji obnoven a s oh|edem
na mezinárodní situaci zaměřen z ve|ké části na územíČeskérepub|iky. I my bychom rádi přispě|i k tomu,
aby se situace v Českérepublice ve všech směrech veřejného života co nejdříve konsolidova|a. K tomu a|e
v současné době potřebujeme ijistoty ze strany státu.
Žádáme Vás proto o h|edání smyslup|ných a účinnýchvýchodisek z námi popsané situace, protože bez
včasné,jasně formulované zárukvlpomoci ze strany státu nebude moci mnoho nestátních provozovatelů
památkových objektů pokračovat v jejich provozování a obnově. Jsme připravenl se do tohoto procesu
aktivně zapojit s konstruktivními návrhy.
S pozdravem

lng. Radek Kocanda
Předseda asociace Zachraňme hrady
V ČeskémKrum|ově 24.3.2o2o
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