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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 31.12.2008 mělo sdružení 10 řádných členů. V roce 2008 bylo jednomu členovi 
ukončeno členství a další dva členové odešli ze sdružení na základě svého 
rozhodnutí. Další tři členové podali v prosinci 2008 písemnou žádost o ukončení 
svého členství ke konci roku 2008. Jelikož o uvolnění ze sdružení požádal i předseda 
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výkonné rady, svolalo sdružení v lednu 2009 shromáždění na kterém se mimo jiné 
řešila změna některých bodů stanov, volba výkonné rady, včetně jejího předsedy a 
příjem nových členů do sdružení. Sdružení též mělo k 31.12.2008 dva čestné členy. 

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 2008 
 
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 roce 2008 zorganizovalo Občanské sdružení čtyři kulturní akce na hradě. 
V březnu 2008 se konaly „Hradní Velikonoce“, na kterých bylo možné 
vzhlédnout šermířské souboje, dobové tance a historické zbraně. V červnu 2008 se 
konalo divadelní vystoupení nazvané „Elsinor“. Účinkovali Matějka & spol, 
Punťovrať a Ztracená karavana. V červnu se též konalo vystoupení folkové 
skupiny Zlej Sen z Jirkova. V červenci se při příležitosti 593. výročí upálení Mistra 
Jana Husa konalo vystoupení šermířských skupin SHŠ Praecedo Regis, SHŠ Ortel, 
SHŠ Černá korouhev a Theatrikum historialis. K poslechu hrála country skupina 
Střepy ze Světce.  

3) V březnu 2008 se konalo shromáždění sdružení, na kterém byla schválena výroční 
zpráva za rok 2007. Sdružení též vydalo Etický kodex, jehož hodnoty byly přijaty 
členy sdružení na tomto shromáždění podpisem. 

4) V březnu 2008 byl vypracován dílčí projekt obnovy (konzervace) západní stěny 
hradního jádra - vyzdění kaverny. Projekt vypracoval Ing. David Štrougal. 

5) V součinnosti se sdružením provedli Lesy ČR, s.p. vytěžení průhledu na 
severozápadní stráni kopce tak aby bylo z hradu dobře vidět na obec Kostomlaty. 

6) V říjnu 2008 byl po dohodě s obcí Kostomlaty dovezen stavební kámen 
z demolice některých objektů areálu statku v obci Kostomlaty na hrad. Tento 
materiál by měl sloužit k realizaci dílčích projektů obnovy a konzervace objektu 
hradu. 

7) V prosinci 2008 provedl PhDr. František Gabriel, Ph.D. geodetický plán hradu 
Kostomlaty a fotogrammetrické doměření stěn. Tímto bylo až na drobné výjimky 
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dokončeno celkové fotogrammetrické zaměření hradu. Toto bylo financováno 
finančním darem od Purkyněho Nadace a obce Kostomlaty pod Milešovkou. 

8) Oficiální Internetové stránky sdružení (www.sweb.cz/hradkostomlaty) byly po 
celý rok pravidelně aktualizovány. Na počátku roku 2008 byly spuštěné ve své 
kompletně zrekonstruované podobě. 

 
 
Následné události 
 
Vzhledem k personálním změnám ve vedení sdružení a změnách některých bodů 
stanov schválených na shromáždění sdružení dne 9.1.2009 považujeme za důležité o 
těchto změnách informovat veřejnost již prostřednictvím této výroční zprávy. 
Schválené změny jsou následující: 
 
1) Stanovy 
 
Změna Sídla OS 
 
Sídlo OS se mění takto: Z František Zimmermann, Křemýž 101, pošta Ohníč, 417 65 
na Ladislav Faigl, Sukoslavská 308, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou. 
 
Bod č. 4.1 podmínky členství: Zrušen vstupní členský příspěvek ve výši 1000,- Kč vč. 
studujících a roční čekací lhůta byla změněna na čekací lhůtu. 
 
Bod 5.2 Výkonná rada: počet členů výkonné rady se mění z původních 5 na současné 
3, kteří budou zastávat následující funkce: Předseda OS, hospodář OS, člen výkonné 
rady. 
 
Bod 6: Zrušeno slovo „vstupními“ 
 
2) Výkonná rada 
 
Za člena výkonné rady byl zvolen Karel Procházka. Za hospodáře OS byl zvolen 
Ladislav Faigl. Za předsedu OS byl zvolen Ing. Michal Zechovský, MBA. 
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Hospodaření sdružení v roce 2008 
 
1) Příjmy: 
 
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení: 82.126,- Kč 
Členské příspěvky:  400,- Kč 
Dotace: 90.000,- Kč 
Finanční (úroky na BÚ): 1.050,- Kč 
Příjmy celkem: 173.576,- Kč 

 
2) Výdaje: 
 
Projekt – vyzdění kaverny: 11.840,- Kč 
Geodetický plán a fotogrammetrické doměření stěn: 75.000,- Kč 
Nůžky na křoví: 1.125,- Kč 
Stavební materiál (lepenka, hřebíky): 7.053,- Kč 
Nájem areálu: 2.355,- Kč 
Ostatní provozní výdaje: 10.976,- Kč 
Nákup pohledů a turistických známek: 13.900,- Kč 
Drobné občerstvení pro turisty: 14.966,- Kč 
Výdaje celkem: 137.215,- Kč 

 
Zisk ve výši 36.361,- Kč bude v následujících 3 letech postupně využit na výdaje, 
v souladu s naplňováním cílů sdružení. 
 
3) Přehled o majetku: 
 
Datum: 01.01.08 31.12.08 
Běžný účet: 140.930,- Kč 206.180,- Kč 
Pokladna: 40.161,- Kč 11.272,- Kč 
 
 
Drobný hmotný 
majetek 

Datum 
pořízení 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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Nůžky na křoviny 17.09.08 1.125,- Kč 
 

Drobný nehmotný majetek 
Datum 

pořízení Pořizovací hodnota 
Darovaná studie obnovy rozhledny na 
hlavní věži hradu 

Srpen 
2005 15.000,- Kč 

Fotogrammetrie západní stěny hradu 22.12.05 20.000,- Kč 
Fotogrammetrie zbývajících částí jádra 
hradu 21.12.07 30.000,- Kč 
Projekt – vyzdění kaverny 25.03.08 11.840,- Kč 
Geodetický plán hradu, fotogrammetrie  22.12.08 75.000,- Kč 
 
 
Výroční zpráva Občanského sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty za rok 2008 
byla schválena shromážděním, které se konalo 9.1.2009 v Kostomlatech. 
 
 
V Kostomlatech dne 9.1.2009 
 
 
Ladislav Faigl 
člen výkonné rady, hospodář 


