VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ARCHITEKTONICKÉHO A PAMÁTKOVÉHO
ŘEŠENÍ KONCEPCE DRUHÉ ETAPY
KONZERVACE VELKÉ VĚŽE
HRADU ZLENICE

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ARCHITEKTONICKÉHO A PAMÁTKOVÉHO
ŘEŠENÍ KONCEPCE DRUHÉ ETAPY
KONZERVACE VELKÉ VĚŽE
HRADU ZLENICE
Sobota 14. června od 14 hodin
v budově piaristické koleje,
Masarykovo náměstí 1, Benešov
Program:
- prezentace 3D modelu hradu Zlenice a jeho architektonické hodnoty / Jiří Zeman
- prezentace současného stavu jádra hradu a objasnění pohledu památkové péče na konzervační
zásahy ve srovnatelných případech z jiných míst v ČR i ze zahraničí / Mgr. Tomáš Brabec
- prezentace variant druhé etapy konzervace velké věže hradu Zlenice / Ing. Arch. Ondřej Vinař
- prezentace výsledků online ankety / Kryštof Sýkora
- moderovaná diskuze nad návrhy koncepce, prostor pro vyjádření se veřejnosti / Kryštof Sýkora
- společný návrh varianty koncepce / Mgr. Tomáš Brabec, Ing. Arch. Ondřej Vinař, Jiří Zeman
- dobrovolný přesun na hrad Zlenice, komentovaná prohlídka hradu

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ – PREZENTACE
Veřejné jednání bylo prezentováno jak v místních tištěných mediích (např. Hláska, Benešovský deník,
Náš region a další), tak v Českém rozhlasu-Region a na internetu (Hrady.cz, Propamatky.cz, Posazavi.
com, Zlenice.cz, Mirosovice.cz, Facebook.com a další). Diskutované varianty byly prezentovány na
tematicky laděném, webovém portálu Hrady.cz. Současně se mohla široká veřejnost vyjádřit k variantám dostavby v online anketě. Informace o jednání i o možnosti vyjádření se v online anketě byly
rozesílány také v rámci informačních emailů jak prostřednictvím partnerů Sdružení Zlenice, tak MAS
Posázaví, nebo s pomocí místní informační služby Infocentra Čerčany.
Současně byla vedena placená reklamní kampaň na sociální síti Facebook. Kampaň byla cílena na
věkovou skupinu 18-65 let, se zájmem o architekturu, památky, historii a lokální patrioty geograficky
v okruhu 50km od Benešova. Dosah kampaně byl k 34.460 lidem.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ – VARIANTY
K veřejnému projednání a související anketě byly vybrány 4 varianty dostavby, umožňující každá
přístup do jiného patra věže, případně řešící vyhlídku mimo samotné torzo věže.
Jednotlivé varianty byly prezentovány těmito vizualizacemi (více příloha č. 3):

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – PRŮBĚH
Projednávání proběhlo přesně dle plánovaného programu.
Bohužel se nedostavilo mnoho zájemců z řad veřejnosti, ačkoli byly dle předběžných příslibů očekávána účast cca. 20ti diskutérů. Vzhledem k tomu, že anketu vyplnilo více než 100 lidí, lze se domnívat,
že veřejnost upřednostnila účast v anketě před svojí fyzickou účastí na projednávání.
Co se týče zúčastněných stran, tedy Sdružení Zlenice, Obce Senohraby a odborného zástupce NPU,
můžeme konstatovat kompletní účast.
Obec Senohraby: Ing. Pavel Pangrác – starosta
Národní památkový ústav (marketingový odbor): Mgr. Tomáš Brabec
Sdružení Zlenice: Vladimír Havelka, Jiří Zeman
Koordinátor veřejného jednání: Kryštof Sýkora
Výsledek online ankety je v příloze č. 2 této zprávy, osobní údaje respondentů (jména a e-mail, případně další) jsou dostupné na vyžádání s ohledem na jejich důvěrnost.
Již po úvodním příspěvku Tomáše Brabce (zkrácená verze pro publikační potřeby viz. příloha č. 1)
bylo zřejmé, že diskuse problematiky jednotlivých variant dostavby bude velmi zajímavá a zřejmě
povede k nějaké další kombinačně kompromisní variantě.
Zápis z diskuse (zkrácené/bodové, nikoli doslovné znění) :
Mgr. Brabec: Při projednávání podobných staveb je potřeba zohlednit i názor veřejnosti, aby se nestaly samoúčelnými projekty odtrženými od reálných potřeb. Jsem zvědav na vaše názory...
Účastník 1: Když jsem jel na toto setkání, měl jsem vytvořený názor, směřující k preferenci možnosti
vyhlídky z co nejvyšších míst. Po předešlé prezentaci ale musím svůj názor upravit, varianty jen se
schodištěm nebo žebříkem jsou nebezpečné. Navrhoval bych bezpečný výstup do 2. patra na plošinu,
případně až dále po žebříku.
Mgr. Brabec + Ing. Vinař: Výstup je vždy na zodpovědnosti návštěvníků, nejsme schopni bezpečnost
garantovat nějakými stavebními opatřeními. Určitý kompromis by představovalo použití komínářského žebříku.
Účastnice 2: Také mě zatrnulo při pohledu na variantu s žebříkem…
Ing. Pangrác: Bezpečnostní hledisko je pro nás jako majitele zásadní priorita. Ze zkušenosti vím, že
i když se objekt opatří informační cedulí s návštěvním řádem, v případě, když se někdo zraní nebo
zabije nastávají nám značné problémy s dokazováním zavinění.
Havelka: Co vyšší partie zpřístupnit jen pro vyjímečné události formou odnímatelné spodní části nástupu na pevně umístěný žebřík ve vyšších patrech?
Zeman: To je pro turisty spíš jasnou výzvou pro zdolání a tároveň další bezpečnostní riziko.
Sýkora: Co si myslíte o možnosti odklonit amatérské lezce od historického zdiva pomocí záměrně namontovaných úchytů na nově budované opěrné zdi? Mohly by vést někam do výše 2. patra, odkud již
nějaká vyhlídka je.
Mgr. Brabec: Nechci mluvit za samosprávu, ale provoz horolezecké stěny není pro vlastníka maličkost.
Ing. Pangrác: Souhlasím s panem Brabcem, taková stěna je hodně složitá záležitost, co se bezpečnosti
provozu týče. Neumím si představit její bezpečné zajištění na tomto místě...

Účastník 1: Když se pod dojmem z této diskuze dívám na všechny varianty, začínámsi myslet, že
rozsáhlejší stavební úpravy kolem věže ve snaze zpřístupnit výhled do kraje mi přijdou nevhodné
a hyzdící samotnou věž.
Havelka: Sami vnímáme tu rozporuplnost situace. Výhled z úrovně vrchních pater věže je krásný, ale
jak to podle vizualizací vypadá, tak konstrukce, která by byla potřeba k zpřístupnění by kazila estetiku
objektu. Rozhodně nechceme hrad zkazit nevhodným architekronickým zásahem jen pro zpřístupnění
hezkého výhledu do údolí.
Mgr. Brabec: Vidím tu na stole, ve veřejně neprezentovaných návrzích, ještě zajímavé řešení s pochozími plošinami, kopírujícími průběh zdiva a chránící jej před poškozením turistickým provozem.
Samozná rozhledna do kraje by se mohla umístit klidně mimo areál hradu do vyšších poloh kopce
nad hradem.
Ing. Pangrác: Rozhledna na kopci Hláska je zajímavá myšlenka. Mohl by se z toho stát další zajímavý
turistický bod v krajině, volně provázaný turistickou stezkou s areálem hradu i lázní v pohradní.
Účastnice 3: Myslím, že pro turisty by zpřístupnění vyhlídky do kraje přímo v areálu hradu bylo určitě
atraktivní a je škoda této možnosti nevyužít.
Účastník 1: Také si myslím, že by byla škoda vzdát se nějaké vyhlídky v areálu hradu.
Ing. Vinař: Toto podle mne nejlépe řeší varianta vyhlídky v rohu paláce naproti věži. Poskytne se tak
nejen zajímavý výhled na věž a nádvoří, ale po pročištění svahu od stromů bránících výhledu, se otevře i výhled do údolí Sázavy.
Ing. Pangrác: S pročištěním svahů kolem hradu počítáme, odhalí se tak nejen výhled do kraje, ale
i pohled z údolí od řeky nahoru na hrad. Dnes je hrad v podstatě neviditelný.
Účastnice 2: Kdyby byl hrad vidět odspoda od řeky, bylo by to skvělé. S odstupem času musím uznat,
že varianta s vyhlídkou vedle věže, do výše jejího 2. patra, mi přijde jako vhodný kompromis...
Ing. Vinař: Dalo by se propojit řešení vyhlídky v rohu naproti věži s pochozími plošinami, čímž by vznikl
modulativní koncept turistického pohybu v areálu jádra hradu, kdykoliv rozšiřitelný o další úseky...
Mgr. Brabec: Varianta dřevěných chodníků spojená s decentní vyhlídkou v rohu paláce by mohla být
velmi rozumným a k místu uctivým řešením...
Havelka: Trochu mám obavu z nutnosti časté opravy chodníků, které budou zajisté po každé sezóně
poškozeny vandaly, nejsem si zde jist reálnou potřebou budovat v areálu dřevěné chodníky...
Ing. Vinař: Takového chodníky jsou, hlavně v zahraničí, poměrně běžným řešením pro pohodlný turistický provoz v podobných areálech...
Zeman: Nutnost péče o vyhlídku i chodníky, včetně případných oprav, je samozřejmá. S tím se ale
musí v takovémto prostoru počítat.
Mgr. Brabec: Pokud chceme seriozně řešit turistický provoz v areálu a s tím i ochranu památky, tak
směřování provozu hlavní masy turistů na chodníky je ideální řešení. Omezí se neustálé sešlapávání
historických terénů, destrukce zdiva, umožní se menším dětem i starším ročníkům pohodlná schůdnost jinak divokého terénu a vytvoří se tak i přiorzené odpočinkové místo, kdy dřevěné chodníky mohou sloužit i jako příjemné odpočívadlo.
Ing. Pangrác: Kdyby se podařilo spojit vyhlídku do kraje s funkcí ochrany i dalšího zdiva hradu, bylo by
to samozřejmě ideální řešení. Touto cestou by se mohl ubírat směr dalších úvah...
Sýkora: Vypadá to, že jsme došli k jistému kompromisu, nechme tedy rozpracovat tuto kombinovanou variantu do podrobnějšího konceptu. Díky za Vaší účast...

Závěr z diskuse:
Po poměrně rychlé a konstruktivní diskuzi dosli přítomní k optimální kompromisní variantě, kterou
je vyhlídka, jež svojí konstrukcí příliš nezasáhne a nezastíní samotnou dominantu věže. Úplně byly
opuštěny varianty pracující s vestavbou vyhlídky do samotné hmoty věže. Všechny pokusy vedoucí
tímto směrem byly shledány jako nevhodné jak z estetické tak bezpečnostního hlediska.
Dále pak bylo doporučeno dopracovat návazné propojení vyhlídky v protějším rohu věže na řešení
komplexní komunikace v areálu jádra hradu formou dřevěných chodníků, usměrňujících turistický
provoz. Hlavní předností této varianty byl shledán výhled nejen na samotnou věž, ale po úpravě náletových dřevin v okolí hradu i velmi atraktivní výhled do údolí Sázavy. Další předností je pohodlné
a bezpečné usměrnění pohybu turistů na dřevěné chodníky, které poslouží zároveň jako odpočinkové plošiny. Omezení pohybu turistu mimo prostor chodníků ovšem prioritně pomůže samotné
památce, ochrání erozí a destrukcí ohrožená místa jádra hradu, která jsou neustálým turistickým
provozem postupně ničena.
Dále bylo konstatováno, že pro zpřístupnění výhledu jak „Z“ hradu, tak „NA“ hrad, je třeba počítat
s částečným odlesněním svahu k řece Sázavě.
Také je potřeba počítat s nutností každoroční drobné péče o dřevěné konstrukce.
Varianta vzešlá z diskuse byla dána k dalšímu zpracování, jehož výsledek je v příloze č. 4 této zprávy.
Vypracoval: Kryštof Sýkora
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ZLENICE HRAD – ZPŮSOB KONZERVACE VELKÉ VĚŽE
NA POZADÍ DOSAVADNÍ PRAXE

Mgr. Tomáš Brabec

Architektonické památky od nepaměti přitahují lidskou pozornost, podněcují kreativitu lidské mysli
a silně působí na naše citové rozpoložení. Nejinak, ba spíše o to více, je tomu v případě památek
torzální architektury, pro naše zamyšlení přesněji torzální hradní architektury, v domácím prostředí
obecně známé pod pojmem „zříceniny“.
Zříceniny hradů a tvrzí sehrávají v kultuře české kotliny hned několik úloh. Byť jen při letmém pohledu na kulturní krajinu českých, moravských i slezských zemí, se zřetelně ukazuje neopakovatelný
vliv přítomnosti, obyčejně velmi efektně situovaných, hradních zřícenin na neopakovatelnou tvorbu
celkového rázu krajiny, vytváření pohledových point a krajinných dominant, dodnes obdařených potenciálem opanovat své okolí. Vnímání těchto jedinečných kvalit, často celá staletí opuštěných sídel,
výrazně posílilo hnutí evropského romantismu s jeho zalíbením v dobách „temného“ středověku“
a s ním spojené „bizarní“ architektury. Tajuplná atmosféra hradních zřícenin podněcovala a inspirovala fantazii hned několika generací básníků (K. H. Mácha), hudebníků (B. Smetana) či malířů (H. Ullik). Původně laický entusiasmus přinesl téma zřícenin na akademickou půdu a společně s myšlenkou
národního uvědomění podnítil vědecký zájem o dané téma, které se v tomto případě mělo stát materiální a pramennou základnou pro potvrzení právě narozené národní historiografie. V neposlední
řadě tato unikátní forma zájmu o částečně zaniklá sídla dala vzniknout svébytné formě cestovního
ruchu, budovaného již od 3. čtvrtiny 19. století na platformě nejrůznějších turistických, okrašlovacích
a vlastivědných spolků. Cestovatelský zájem motivoval zapojení těchto památek do místní infrastruktury, do systematicky budovaných turistických cest (Klub českých turistů) i do tématické naučněpopulární literatury. Tato směsice zájmů přirozeně v mnoha případech vyústila ve stavební aktivitu
v původně dávno opuštěných hradních areálech (Kokořín, Karlštejn). A lhostejno zda byl hybatelem těchto náročných podniků zájem národní, spolkový či ryze soukromý, vždy docházelo – střídavě
s větší či menší pietou (Zvíkov, Hazmburk) – k úpravám původní podoby zříceniny či rovnou k vkládání zcela nových funkcí vyžadujících výstavbu nových hmot v rámci dochovaných konstrukcí.
Motivy, ne nepodobné těm výše jmenovaným, zasahují ve vybraných případech do života hradních
zřícenin i v dnešní době. Hradním zříceninám se po více než jedno století věnují autoři populární
i odborné literatury. Většina zřícenin se dočkala několikanásobného badatelského zájmu historiků
a historiků architektury (Sedláček, Menclová) a téma jako takové se díky několikaletému a mimořádně obětavému úsilí Prof. Tomáše Durdíka etablovalo v akademickém prostředí pod názvem „castellologie“, který je též propůjčen vědeckému sborníku přinášejícímu nejnovější výsledky bádání
v daném oboru. Paralelně s odborným zájmem a jeho přirozenou specializací zesílil i zájem laický,
který v mnoha případech překročil hranice pouhého obdivu, postaveném na emocích a vyvinul se
v autonomní, často vysoce profesionální formu správy vybraných torzálních památek (Hrady na Malši, Sdružení Zlenice). Takto silně motivovaný zájem přinesl mezi jinými i v pořadí druhou vlnu zvýšené
ochoty a odhodlání, hradní zříceniny upravovat k obrazu jednotlivých představitelů a podporovatelů
těchto aktivit.
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Četné areály hradních zřícenin v posledním čtvrtstoletí procházejí procesem očišťování od náletových dřevin a odpadků, zpřístupňováním do té doby jen těžko dostupných částí těchto areálů, procesem konzervace erozí a jinými negativními vlivy zkoušeného původního zdiva a jeho podloží, výstavby nových komunikací, účelových střešní konstrukcí či zcela nových budov pro zajištění základní
infrastruktury cestovního ruchu. Iniciátorem tohoto různorodého spektra činností jsou i nadále instituce státní (Vízmburk, Krakovec), regionální (Orlík u Humpolce, Kamýk nad Vltavou) i ryze soukromé,
vyšlé z laického zaujetí pro danou problematiku (Pořešín, tvrz Tichá).
Výrazným příkladem památky, jejíž existenci v posledních bezmála dvou desetiletích ovlivňuje právě
onen poslední zmíněný druh motivace, je bez pochyby hrad Zlenice, lidově též zvaný Hláska (hrad
se nalézá ve spodní části k jihu klesajícího hřebenu stejnojmenného vrchu). Více méně náhodné
„objevení“ hradní zříceniny v letních měsících roku 1995 otevřelo stavidla dějům, která po mnoha
peripetiích, po četném střídání úspěšného a neúspěšného překonávání nutně vzniklých obtíží, vedlo
k současným úvahám na téma budoucího pojednání a dotvoření hradního areálu, jenž za uplynulá
léta doznal zásadních změn. Památka zbavená zátěže náletových dřevin, černých skládek, ne vždy
dostatečného respektu návštěvníků k hodnotám ukrytých v dochovaných konstrukcí původních staveb i ničivého vlivu počasí na zvláště exponované partie, nyní čelí výzvě vpravdě historické. Otázce,
která pro její budoucnost může znamenat zásadní přelom.
V posledních letech přineslo původně zájemecké nadšení synergický efekt vzájemného propojení zájmu dnes již poučených laiků, místní samosprávy i zástupců regionu, kteří společně sdílejí představu
o potřebě uchování unikátní památky, mimořádné krajinné dominanty, zdroje umělecké inspirace (H.
Ullik, A. Liebscher, J. Lada) a mimořádného dokladu historického vývoje regionu pro budoucí generace. Úspěšně realizované investice do systematického archeologického výzkumu, sanace dochovaného zdiva i zpracování studií budoucí podoby areálu hradu, nastolují otázku, jakým směrem se tato
budoucnost bude ubírat. Na základě poučení z podobně řešených lokalit v Čechách i zahraničí bude
třeba dospět k rozhodnutí, které z nabízejících řešení bude pro památku samotnou, ale též obyvatele
jejího okolí i návštěvníky, kteří do areálu hradu každoročně zavítají v tisícových počtech, vhodnější.
Vhodnější ve všech aspektech významu tohoto slova pro danou lokalitu. Tj. vhodnější ve smyslu výše
nutné investice, ve smyslu náročnosti její realizace a pravděpodobnosti z toho plynoucího poškození původních konstrukcí, či z hlediska dlouhodobé udržovatelnosti a odolnosti vůči poškození, vůli
a potřebě vložit do areálu hradní zříceniny novou funkci reagující na potřeby místního obyvatelstva
či turistické obce, nebo na odhodlání esteticky domodelovat z velké části destrukcí poznamenaný
hradní areál.
Zdrojů inspirace, jaké nám nabízí vzdálenější či zcela nedávná minulost je celá řada. Od konverze
poškozených rezidenčních budov hradních zřícenin do podoby poutních chrámů (Žulová, Potštejn),
přes opakované snahy rekonstruovat zaniklé části památky (Somoška, Viszegrad, Salgo Var, Hartenštejn), či citlivě doplňovat chybějící konstrukce novotvary blízkými původním řešením (Stará
Lubovňa, Helfenburk u Uštěka, Falais), nebo do areálu či jedné z jeho částí rovnou vložit novou
funkci (Schellenber, Landšperk, Orlík u Humpolce). Některá z uvedených řešení pro hrad Zlenice
z obecně pochopitelných důvodů nepřicházejí jednoduše v úvahu, nicméně mnohá mohou i nyní být
předmětem kritické diskuze. Diskuze, jenž by měla vést k nalezení optimálního průsečíků existujících
zájmů a možností zajištění zvoleného řešení potřebnými prostředky i ve vzdálenější budoucnosti.

Příloha č. 1 [3/8]
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Samoška
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Stará Lubovňa

Helfenburk u Úštěka
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Falais

Schellenberg
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Lanšperk

Orlík u Humpolce

Příloha č. 2 [1/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

Výsledky
Kolikrát jste byl(a) na hradě Zlenice?
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ještě jsem tam nebyl(a)

37

29.84%

1x

14

11.29%

2x a víc

45

36.29%

Každý rok aspoň jednou

17

13.71%

Víckrát za rok

11

8.87%

37 (29,84%)
14 (11,29%)
45 (36,29%)
17 (13,71%)
11 (8,87%)
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95%

100%

Co si myslíte o snaze Obce Senohraby a Sdružení Zlenice spolu s mnoha
dobrovolníky zachránit tuto hradní zříceninu pro další generace?
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Zachování zříceniny hradu Zlenice pro další generace je záslužná činnost

106

85.48%

Podporuji tuto aktivitu, každý rok se chodím dívat, co je nového

15

12.10%

Je mi to jedno, každý ať si dělá, co chce, když mne tím neomezuje

1

0.81%

Nesouhlasím s tím, zřícenina hradu by se měla nechat vlastnímu osudu chátrání a rozpadu

2

1.61%

106 (85,48%)
15 (12,10%)
1 (0,81%)
2 (1,61%)
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Příloha č. 2 [2/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

V současné době se nebezpečně rozpadá nároží SZ paláce jádra hradu (ve svahu
nad potokem Mnichovkou), kterému hrozí destrukce a sesuv. Pro získání finanční
podpory pro co nejrychlejšího zahájení oprav paláce byla vyhlášena sbírka.
Zaznamenali jste tuto akci? Zvažujete možnost podpory zahájení oprav paláce
(informace na www.zlenice.cz)?
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci a již jsem se zapojil(a) a podpořil(a) zahájení oprav

19

15.32%

Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci, ale zatím jsem se nepřidal(a) a chystám se podpořit

28

22.58%

Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci, ale zatím jsem se nepřidal(a), ani se nechystám podpořit

19

15.32%

Ne, nezaznamenal(a) jsem tuto akci, rád(a) se dozvím více

58

46.77%

Ne, nezaznamenal(a) jsem tuto akci, ani mne to nezajímá

0

0.00%

19 (15,32%)
28 (22,58%)
19 (15,32%)
58 (46,77%)
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Příloha č. 2 [3/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

Na 14. 6. 2014 je naplánováno veřejné projednání koncepce druhé etapy
konzervace „Velké věže“ hradu Zlenice, kde se budou prezentovat návrhy variant
koncepce včetně možné dostavby vyhlídky. V rámci projednání bude prostor
vyjádřit své názory na dané návrhy a přijít s vlastními podněty. Máte zájem se
účastnit tohoto projednání?
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

Ano

25

20.16%

Ne

99

79.84%

25 (20,16%)
99 (79,84%)
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Následují 4 zjednodušené vizualizace možné dostavby „Velké věže“ hradu Zlenice s
přidanou funkcí vyhlídky. Kterou variantu preferujete? (obrázky ve větším rozlišení
najdete na adrese https://www.facebook.com/events/1394777704080307)
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi Podíl

Varianta s jednoduchým kovovým žebříkovým schodištěm v tloušťce zdi, která umožní dostat se až do vrchního patra
věže a výhled do okolí.

46

37.10%

Varianta s vyhlídkou ve stylu několika podlažního „lešení“, která umožní dostat se až do třetího patra věže a výhled do
okolí.

11

8.87%

Varianta s vestavbou dvou pater podlah a zábradlí do interiéru věže. Toto řešení umožní jen omezený výhled do okolí,
ale zpřístupní druhé patro věže.

24

19.35%

Varianta prosté konzervace věže se stavbou odpočinkového amfiteátru naproti věži. Toto řešení nabídne odpočinkové
místo s vyvýšeným výhledem do opraveného interiéru věže i do údolí řeky Sázavy, zároveň naznačí původní půdorys
věžovitého paláce v jeho dřívější rozloze.

43

34.68%

46 (37,10%)
11 (8,87%)
24 (19,35%)
43 (34,68%)
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Příloha č. 2 [4/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

Váš věk:
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

< 14

1

0.81%

15 – 19

4

3.23%

20 – 29

27

21.77%

30 – 39

47

37.90%

40 – 49

30

24.19%

50 – 59

10

8.06%

60 – 69

4

3.23%

70 >

1

0.81%

1 (0,81%)
4 (3,23%)
27 (21,77%)
47 (37,90%)
30 (24,19%)
10 (8,06%)
4 (3,23%)
1 (0,81%)
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Jste:
Výběr z možností , zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
Odpověď

Odpovědi

Podíl

muž

107

86.29%

žena

17

13.71%

107 (86,29%)
17 (13,71%)
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Kontakt (email/telefon):
Textová odpověď, zodpovězeno 124x, nezodpovězeno 0x
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Příloha č. 2 [5/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

Příloha: dotazník
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE
Dne 14. 6. 2014 proběhne v Benešově veřejné projednání navrhovaných variant koncepce druhé etapy konzervace "Velké věže" hradu Zlenice, s možností
veřejné diskuze a připomínkování návrhů. Velmi uvítáme vaší účast na této významné akci a zapojení se do diskuze. Ještě před veřejným jednáním bychom
rádi provedli průzkum pohledu na konzervaci hradu Zlenice. Tímto bychom vás rádi požádali o vyplnění následující jednoduché ankety.

Kolikrát jste byl(a) na hradě Zlenice?
Ještě jsem tam nebyl(a)
1x
2x a víc
Každý rok aspoň jednou
Víckrát za rok

Co si myslíte o snaze Obce Senohraby a Sdružení Zlenice spolu s mnoha dobrovolníky zachránit tuto
hradní zříceninu pro další generace?
Zachování zříceniny hradu Zlenice pro další generace je záslužná činnost
Podporuji tuto aktivitu, každý rok se chodím dívat, co je nového
Je mi to jedno, každý ať si dělá, co chce, když mne tím neomezuje
Nesouhlasím s tím, zřícenina hradu by se měla nechat vlastnímu osudu chátrání a rozpadu

V současné době se nebezpečně rozpadá nároží SZ paláce jádra hradu (ve svahu nad potokem
Mnichovkou), kterému hrozí destrukce a sesuv. Pro získání finanční podpory pro co nejrychlejšího
zahájení oprav paláce byla vyhlášena sbírka. Zaznamenali jste tuto akci? Zvažujete možnost
podpory zahájení oprav paláce (informace na www.zlenice.cz)?
Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci a již jsem se zapojil(a) a podpořil(a) zahájení oprav
Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci, ale zatím jsem se nepřidal(a) a chystám se podpořit
Ano, zaznamenal(a) jsem tuto akci, ale zatím jsem se nepřidal(a), ani se nechystám podpořit
Ne, nezaznamenal(a) jsem tuto akci, rád(a) se dozvím více
Ne, nezaznamenal(a) jsem tuto akci, ani mne to nezajímá

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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Příloha č. 2 [6/6]
ANKETA KE KONCEPCI DRUHÉ ETAPY KONZERVACE VELKÉ VĚŽE HRADU ZLENICE

Na 14. 6. 2014 je naplánováno veřejné projednání koncepce druhé etapy konzervace „Velké věže“
hradu Zlenice, kde se budou prezentovat návrhy variant koncepce včetně možné dostavby vyhlídky.
V rámci projednání bude prostor vyjádřit své názory na dané návrhy a přijít s vlastními podněty.
Máte zájem se účastnit tohoto projednání?
Ano

Ne

Následují 4 zjednodušené vizualizace možné dostavby „Velké věže“ hradu Zlenice s přidanou funkcí
vyhlídky. Kterou variantu preferujete? (obrázky ve větším rozlišení najdete na adrese
https://www.facebook.com/events/1394777704080307)

Varianta s jednoduchým
kovovým žebříkovým
schodištěm v tloušťce zdi,
která umožní dostat se až
do vrchního patra věže a
výhled do okolí.

Varianta s vyhlídkou ve
stylu několika
podlažního „lešení“,
která umožní dostat se
až do třetího patra věže
a výhled do okolí.

Varianta s vestavbou dvou
pater podlah a zábradlí do
interiéru věže. Toto řešení
umožní jen omezený výhled
do okolí, ale zpřístupní druhé
patro věže.

Varianta prosté konzervace věže se stavbou
odpočinkového amfiteátru naproti věži. Toto řešení
nabídne odpočinkové místo s vyvýšeným výhledem do
opraveného interiéru věže i do údolí řeky Sázavy,
zároveň naznačí původní půdorys věžovitého paláce v
jeho dřívější rozloze.

Odkud jste se o této anketě dozvěděl?

Odkud jste?

Váš věk:
< 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 >

Jste:
muž

žena

on-line dotazníky zdarma – www.survio.com
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