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Informujeme / i*
Prodejna stavebnin a hospodáﬁsk˘ch
potﬁeb
tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123
❯ prodej stavebního materiálu
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch
v na‰í míchárnû v B˘kovicích
❯ prodej PB lahví - FLAGA

Pneuservis

tel.: 516 499 827, p. Halouzka 776 654 584.

❯ kompletní pﬁezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení
❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik

Pﬁíspûvek na‰eho ãtenáﬁe

Zbude z hradu Blansek jen hromada kamení?
Copuli lapidum - Hromada kamení. Tak se jmenovala pﬁed 8 lety brnûnská v˘stava architektÛ ·imeãka a Plaãka, znázorÀující pﬁedpokládan˘ pÛvodní
vzhled hradÛ a hrádkÛ v údolí ﬁeky Svitavy. Dne‰ní stav tûchto objektÛ je jiÏ prakticky neznateln˘, nûkteré jsou je‰tû nûco jako zachovalé zﬁíceniny.
Touto cestou jsme se jako skupina
nad‰encÛ vrátili ke hradu Blansek stojícímu v Moravském krasu naproti
Punkevním jeskyním, kter˘ nám stejnû
v oblasti CHKO pﬁipadal jako nechtûná
Popelka, o které se nikde nepsalo, a nikdo jí nepomáhal k záchranû.
Z tûchto dÛvodÛ jsme proto zaloÏili
Obãanské sdruÏení Spolek pro záchranu
hradu Blansek, urãili jsme si postup záchrany a zaãali hledat „spﬁíznûné du‰e”
a organizace.
Poãet ãlenÛ Spolku byl maximálnû
12, hor‰í to v‰ak bylo s tûmi „dÛleÏitûj‰ími”, kteﬁí by kromû morální podpory
pﬁispûli i nûjakou finanãní ãástkou.
Neuspûli jsme u SMK, CHKO, dokonce asi u vedení mûsta Blanska. Hrad
sice neleÏí na katastru mûsta, ale jeho
historie je spojena s Blanskem, kdy jeho funkce byla pﬁenesena do tvrze, z níÏ
nakonec vznikl blanensk˘ zámek.
Hrad Blansek stojí na pozemcích LesÛ
âR, s nimiÏ jsme v Brnû 2x jednali
o moÏn˘ch dotacích na jeho záchranu.
Podobnû jako v pﬁípadû hradu Hamr‰tejn
u Liberce by tu dotaãní moÏnost byla na
zamûﬁení, studii záchrany a nezbytné sanaãní práce (v pﬁípadû Hamr‰tejna Lesy
âR poskytly mûstu Liberec 400 tisíc Kã).

Podmínkou dotace je v‰ak garance
zájmu vedení mûsta Blanska, vãetnû
jeho úãasti ve Spolku. Od zaãátku na‰eho zámûru jiÏ ubûhlo 8 let, hrad stále
chátrá, cesta k hradnímu jádru je

pomûrnû nebezpeãná a není oficiálnû
vyznaãená. Prostû v oblasti CHKO
pﬁirozenû pﬁevaÏuje aspekt ochrany
pﬁírody nad ochranou kulturnû-historick˘ch památek.

Toto hledisko se plnû projevilo
v expozici Domu pﬁírody, kde není
zohlednûno spojení pﬁírodních a historick˘ch památek, které spolu vytváﬁejí
Kulturní krajinu. Na tento nesoulad
upozorÀuje i prof. Jan Kláp‰tû, historik z Karlovy University v Praze, kter˘ lituje rozdûlení Ochrany pﬁírody
a památek po roce 90, ãímÏ vlastnû
vzniklo nezdravé soupeﬁení a tím i
omezená spolupráce pﬁi vytváﬁení jiÏ
zmínûné Kulturní krajiny.
Tento ãlánek pí‰i k zamy‰lení pﬁíslu‰n˘ch organizací, zda by nebylo
vhodné se sejít k ﬁe‰ení záchrany hradu
Blansek, hradu, kter˘ ve stﬁedovûku
vznikl i zanikl.
Téma stﬁedovûku se dnes mÛÏe jevit
aktuálnûj‰í, jak zpívá skupina Lucie, Ïe
...stﬁedovûk neskonãil, stﬁedovûk trvá....
a také jak europoslanec prof. Jan Keller
ﬁíká, Ïe se stﬁedovûk vrací....
Mohla by tedy záchrana stﬁedovûkého Blanseku slouÏit jako podklad k tomuto tématu i k tématu Kulturní krajiny, alespoÀ jako námût pro diskuzi.
Mgr. Karel Souãek,
pﬁedseda Spolku pro záchranu
hradu Blansek
e-mail: prax1@seznam.cz
Foto: archiv K. Souãka

Kompletní ﬁe‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413,
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz
Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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