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Úvod 
 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob 
založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování 
občanů. Je zaregistrováno u Ministerstva vnitra dne 15. 9. 2003 pod číslem II/s-
OVS/1-35137/98-R. 

Činnost sdružení spočívá zejména v dobrovolné péči o hrad Kostomlaty, v kulturní a 
osvětové činnosti ve vztahu k tomuto objektu. Snaží se chránit objekt před devastací, 
zpřístupňovat jej veřejnosti způsobem, který jej nepoškozuje. Dbá o uchování jeho 
vypovídací schopnosti. 

Pod odborným dozorem orgánů památkové péče a příslušných orgánů státní správy 
se snaží spolupracovat při výzkumu a podle svých možností provádí nutné stavební 
úpravy. 
 
 
Kontakt 
 
Sídlo sdružení: 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
František Zimmermann 
Křemýž 101 
417 65 Ohníč 
 
František Zimmermann - předseda výkonné rady 
Tel: +420 417 825 486 
Mob: +420 723 157 122 
 
Ladislav Faigl - člen výkonné rady, hospodář 
Tel: +420 417 871 186 
Mob: +420 737 403 410 
 
www stránky: 
www.sweb.cz/hradkostomlaty 
e-mail: 
hradkostomlaty@seznam.cz 
 
 
Členská základna 
 
Ke dni 31.12.2007 mělo sdružení 13 řádných členů; z toho 1 člen byl nově přijat v roce 
2007 a 1 člen byl po celý rok neaktivní (na shromáždění v roce 2008 bude navrženo 
jeho vyloučení). Dále mělo sdružení 2 čestné členy.  
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Sdružení má pětičlennou výkonnou radu: 

1) František Zimmermann – předseda výkonné rady 
2) Ladislav Faigl – hospodář 
3) Tomáš Vendera 
4) Martin Vitouš 
5) Jana Zimmermannová 
 
 
Činnost sdružení v roce 2007 
 
1) Členové sdružení drželi celoročně víkendovou službu na hradě. Při těchto 

službách jsou k dispozici návštěvníkům hradu, objasňují historii objektu, provádí 
drobnou údržbu areálu hradu. Nabízí návštěvníkům prodej pohledů, turistických 
známek a drobného občerstvení. Vybírají dobrovolné vstupné.  

2) V únoru 2007 byl zakoupen za prostředky vybrané z dobrovolného vstupného 
křovinořez za 16.476,- Kč za účelem snadnější a lepší údržby areálu. 

3) Z 30. na 31. 3. v rámci akce Noc s Andersenem, pořádané místní lidovou 
knihovnou, uspořádalo sdružení pro děti přehlídku duchů na hradě. 

4) S Obecním úřadem v Kostomlatech pod Milešovkou bylo dohodnuto ukládání 
komunálního odpadu z hradu Kostomlaty na obecním úřadě. 

5) Na počátku dubna bylo na hradě zorganizováno jednání mezi zástupci 
Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, zástupci obce Kostomlaty 
pod Milešovkou, zástupcem státního podniku Lesy ČR a zástupcem Občanského 
sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty. Předmětem jednání byl současný stav 
převodu hradu ze s.p. Lesy ČR na obec Kostomlaty pod Milešovkou a dále záměr 
dalšího postupu při záchraně hradu. Bylo dohodnuto, že v první fázi bude 
potřeba nové zaměření hradu a postupné fotometrické dokumentování památky. 
Dále bylo řečeno, že bude potřeba připravit dílčí projekty na nejvíce 
problematické části hradu. Bohužel, do konce roku 2007 se nepodařilo dohodnout 
převod areálu hradu ze státního podniku Lesy ČR na obec Kostomlaty pod 
Milešovkou. Tato situace značně ztěžuje možnosti získání dotací na záchranu 
tohoto objektu. 

6) V dubnu 2007 proběhla rytířská akce „Velikonoce na hradě“. Program zajišťovala, 
tak jako každý rok, rytířská společnost Fantasy. Tentokrát nás zavedla do 
prostředí středověké Itálie. K vidění byla ukázka středověkých zbraní a jejich 
použití v soubojích. Bylo hezké počasí což prospělo k výrazně nadprůměrné 
návštěvnosti. 

7) Od dubna 2007 byla zřízena „hradní pošta“. O víkendech lze poslat pohled 
z hradu prostřednictvím poštovní schránky umístěné u maringotky na dolním 
nádvoří. 



 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
 

 3/5 

8) V srpnu 2007 byl pořízen pro potřeby sdružení dobový stan – osmihran za cenu 
8.700,- Kč. 

9) Dne 25. 8. 2007 proběhla na hradě již tradiční rytířská akce s názvem 
„Kostomlatský šermicl“. Ukázky historických zbraní, dobové tance, kejklířská 
vystoupení a šermířské souboje předvedla tato sdružení historického šermu: 
Černá Korouhev – Dubí, Acheron – Ústí nad Labem, Praecedo Regis – Praha a 
Arma Barbarian – Ústí nad Labem. Akci lze považovat za povedenou jak 
z hlediska návštěvnosti, tak i organizace. 

10) Dne 20. - 27. 9. natáčel na hradě Kostomlaty filmovou pohádku  „Nejkrásnější 
hádanka“ režisér Zdeněk Troška. Samotnému natáčení předcházela návštěva 
hradu režiséra a jeho štábu a dohodnutí podmínek. Hrad byl před natáčením za 
pomoci zaměstnanců obecního úřadu vyklizen od různých „rušivých 
elementů“ např. dřevěná zábradlí, dřevěný přístřešek, provizorní zakrytí věže 
hradu, maringotka, atd. Po natáčení byly tyto věci instalovány zpět. Občanské 
sdružení získalo od filmařů za pronájem hradu 100.000,- Kč na jeho záchranu.  

11) V říjnu 2007 byla nástěnka sdružení, která se nachází u hasičské zbrojnice 
vylepšena o kovovou siluetu hradu. Tato nástěnka byla celý rok pravidelně 
aktualizována a obměňována. 

12) Prosinec 2007 - Za sponzorské dary od společnosti Lesy České republiky, s.p. ve 
výši 20.000,- Kč a od Obecního úřadu v Kostomlatech pod Milešovkou ve výši 
10.000,- Kč bylo pořízeno provedení fotoplánů (fotogrammetrie) jižní, východní a 
severní stěny (zdi) v horní části hradu Kostomlaty pod Milešovkou. Tuto metodu 
zdokumentování a zaměření je nutné provést před projektovou dokumentací a 
samotnou prací konzervace zdiva.  

13) Pro účely snadnějšího řezu dřeva a údržby areálu byla na samotném konci roku 
pořízena motorová pila v ceně 7.228,- Kč.  

14) Oficiální Internetové stránky sdružení (www.sweb.cz/hradkostomlaty) byly po 
celý rok pravidelně aktualizovány. Prostřednictvím těchto stránek sdružení 
komunikuje navenek. Koncem roku bylo započato s celkovým grafickým 
přepracováním těchto stránek. 
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Hospodaření sdružení v roce 2007 
 
1) Příjmy: 
 
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení: 96.999,- Kč 
Členské příspěvky:  2.200,- Kč 
Dotace: 30.000,- Kč 
Natáčení na hradě: 100.000,- Kč 
Finanční (úroky na BÚ): 331,- Kč 
Příjmy celkem: 229.530,- Kč 

 
2) Výdaje: 
 
Pořízení fotoplánu: 30.000,- Kč 
Křovinořez: 16.476,- Kč 
Dobový stan: 8.700,- Kč 
Motorová pila: 7.228,- Kč 
Stavební materiál (řezivo, prkna, atd.): 8.152,- Kč 
Nájem areálu: 2.420,- Kč 
Ostatní provozní výdaje: 3.811,- Kč 
Nákup zboží a turistických známek: 8.276,- Kč 
Drobné občerstvení pro turisty: 26.313,- Kč 
Výdaje celkem: 111.376,- Kč 

 
Zisk ve výši 118.154,- Kč bude v následujících 3 letech postupně využit na výdaje, 
v souladu s naplňováním cílů sdružení. 
 
3) Přehled o majetku: 
 
Datum: 01.01.07 31.12.07 
Běžný účet: 32.676,- Kč 140.930,- Kč 
Pokladna: 30.261,- Kč 40.255,- Kč 
 
 
Drobný majetek Datum nákupu Pořizovací hodnota 
Maringotka rok 2005 15.000,- Kč 
Nůžky na křoviny 20.03.06 969,- Kč 
Kuš 25.04.06 2.500,- Kč 
Trojdílný žebřík 01.08.06 3.699,- Kč 
Křovinořez 07.02.07 16.476,- Kč 
Dobový stan 14.08.07 8.700,- Kč 
Motorová pila 29.12.07 7.228,- Kč 
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Výroční zpráva Občanského sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty za rok 2007 
byla schválena shromážděním, které se konalo 2.3.2008 na hradě Kostomlaty. 
 
 
V Kostomlatech dne 2.3.2008 
 
 
František Zimmermann 
předseda výkonné rady 
 
 
 
Ladislav Faigl 
člen výkonné rady, hospodář 
 
 
 
Tomáš Vendera 
člen výkonné rady 
 
 
 
Martin Vitouš 
člen výkonné rady 
 
 
 
Jana Zimmermannová 
člen výkonné rady 


