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Výroční zpráva za rok 2010

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
Zpráva činnosti OS za rok 2010

Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně
stanoveného Plánu aktivit 2010, jež je součástí naší VIZE 2017. Tento dokument popisuje
požadované konečné stavy pro tři oblasti naší činnosti tj.:
•
•
•

Chránění objektu před devastací (1)
Zpřístupňování objektu veřejnosti (2)
Spolupráce při archeologickém výzkumu (3)

Pro rok 2010 obsahoval plán činností tyto úkoly:
1. Pro oblast Chránění objektu před devastací

 Vybudování zázemí sdružení – stav: rozpracováno, realizace I. Fáze 2011
 Vybudování elektrické přípojky – stav: hotovo




2.





Zajištění nejvíce staticky problémových míst:
Nároží východní strany paláce - stav: rozpracováno, realizace 2011.
Zazdění kaverny – stav: hotovo
Oprava klenby vchodu do sklepa – stav: bez pokroku-do plánu 2011
Pro oblast Zpřístupňování objektu veřejnosti
Částečná oprava schodiště – stav: hotovo
Pevný kalendář akcí pro veřejnost-stav: hotovo pro 2010
Zvýšení bezpečnosti návštěvníků – stav: hotovo pro 2010
Brigády1x/měsíc+dobrovolné služby vyvěšené na webu dopředu - hotovo,
mimo webu

☺
3. Pro oblast Spolupráce při archeologickém průzkumu
Pro rok 2010 nebyl stanoven žádný úkol.

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že převážnou většinu úkolů roku 2010 se podařilo
buďto zcela dokončit nebo rozpracovat a za jednoznačný úspěch roku 2010 je nutno
považovat uskutečnění rozsahem i rozpočtem rozsáhlé akce zazdívání kaverny a
zřízení pro další aktivity nutné elektrické přípojky přímo na hradě.
Jako způsob práce byly zvoleny měsíční jednodenní brigády doplňované
dobrovolnými víkendovými službami členů sdružení.
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Detail jednotlivých aktivit na hradě během roku 2010 je uveden dále:
• 18. 4. 2010 – První jarní brigáda na hradě. Hrad byl uklizen po zimě a začaly
přípravné práce pro úpravu schodiště
• 16. 5. 2010 – Brigáda. Z areálu bývalého hostince bylo odváženo kamení ke
kaverně k budoucímu zdění. Dále byly odstraňovány náletové dřeviny
z areálu hradu
• 14-15. 5. 2010 –„ Den s Lesy ČR“. Byla připravena poznávací trasa vedoucí
přes hrad Kostomlaty s ukázkami přírody, práce v lese a myslivosti.
• 12. 6. 2010 – Brigáda. Byla provedena oprava a výměna nevyhovující spodní
části schodiště ve věži hradu a úprava areálu.
• 25. 6. 2010 – Koncilium odborníků Proběhlo závěrečné koncilium odborníků
za účelem dokončení Stavebně-historickému průzkumu hradu Kostomlaty.
• 10. 7. 2010 – Brigáda. Bylo prováděno dokončení nevyhovující části schodiště
ve věži sekání areálu hradu a návoz dalšího kamene ke kaverně.
• 07/2010 – Dokončení Stavebně historického průzkumu. Doc. PhDr.
František Gabriel, Ph.D. dokončil a předal OS Stavebně historický průzkum
hradu Kostomlaty. Tento dokument je důležitý jak z historického hlediska, tak
je nutný pro povolování jakýchkoli stavebních úprav na hradě v budoucnosti.
• 24. 7. 2010 – Výkop příkopu pro elektrickou přípojku. Za nepostradatelné
pomoci cca 15ti dobrovolníků – především z řad kostomlatských občanů i
Obecního úřadu byl ručně vykopán výkop pro položení elektrického kabelu
v hradním kopci.
• 21. 8. 2010 – Bitva-„Křižácká výprava do Pobaltí“. Z autorské dílny a v režii
SHŠ „Páni z Kostomlat“ byla provedena historická frezka Křižácká výprava
do Pobaltí. Programu se zúčastnili i další skupiny historického šermu jako
např. „Týřovští střelci“,“SŠS Ortel aj., k poslechu přispěla skupina
„JAGABAB“ aj. Akce byla zakončena ohňostrojem z věže hradu a ohnivou
show.
• 18. 9. 2010 – Brigáda. Byla rozebrána dřevěná výztuha a započato
s vyzdíváním kaverny v západní stěně jádra hradu. Práce prováděla firma
HAKIM, s.r.o.
• Září 2010 – Zřícení části zdiva. Po vydatných deštích došlo ke zřícení portálku
ve východní stěně jádra hradu na parkán. Spadlé kameny byly deponovány
tak, aby je bylo možné znovu použít na opravu stejného místa v roce 2011.
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• 16. 10. 2010 – Uzavření horního hradu pro veřejnost. U důvodu padajícího
zdiva – viz. výše bylo nutno uzavřít areál horního hradu pro návštěvníky do
doby zabezpečení padajícího kamení. Byla proto vybudována provizorní
dřevěný plot s brankou zamezující dosavadnímu volnému přístupu do
horního hradu.
• Říjen 2010 – Dokončení zazdění kaverny. Firma HAKIM dokončila zazdění
kaverny. Investiční akce byly financovány obcí a OS přispělo částkou 80 tis.

Závěrem mi, prosím, dovolte poděkovat všem členům OS, našim sympatizantům,
sponzorům občanům Kostomlat, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na naší
dobrovolnické práci vedoucí k záchraně hradu Kostomlaty.
Zvláštní dík patří obci Kostomlaty pod Milešovkou a osobně paní starostce
Mgr. Evě Krejskové a panu JUDr. Petru Martínkovi za jejich osobní zapojení do
aktivit kolem hradu.

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci se všemi v roce 2011.

Michal Zechovský
Předseda OS
Rakovník 29. 01. 2011
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Hospodaření sdružení v roce 2010
1) Příjmy:
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení:
Členské příspěvky:
Finanční (úroky na BÚ):
Příjmy celkem:

37.236,- Kč
1.800,- Kč
431,- Kč
39.467,- Kč

2) Výdaje:
Drobné občerstvení pro turisty:
Provozní režie:
Dar obci Kostomlaty p.M. na zazdění kaverny
Právní služby:
Rozpočet na přípojku NN:
Orientační tabulky:
Nákup pohledů a turistických známek:
Členský příspěvek OS hrady Českého středohoří:
Výdaje celkem:

4.556,- Kč
12.551,- Kč
80.000,- Kč
18.326,- Kč
2.400,- Kč
1.274,- Kč
2.010,- Kč
1.000,- Kč
122.117,- Kč

Výsledek hospodaření OS představoval v roce 2010 ztrátu ve výši 82.650 Kč.
3) Přehled o majetku:
Datum:
Běžný účet:
Pokladna:

Drobný hmotný
majetek
Maringotka
Kuš
Trojdílný žebřík
Křovinořez
Dobový stan
Motorová pila

01.01.10
193.272,- Kč
29.190,- Kč

31.12.10
117.263,- Kč
22.549,- Kč

Datum
pořízení
rok 2005
25.04.06
01.08.06
07.02.07
14.08.07
29.12.07

Pořizovací hodnota
15.000,- Kč
2.500,- Kč
3.699,- Kč
16.476,- Kč
8.700,- Kč
7.228,- Kč
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Datum
pořízení
Srpen
2005
22.12.05

Drobný nehmotný majetek
Darovaná studie obnovy rozhledny na
hlavní věži hradu
Fotogrammetrie západní stěny hradu
Fotogrammetrie zbývajících částí jádra
hradu
Projekt – vyzdění kaverny
Geodetický plán hradu, fotogrammetrie
Studie technicko-společenského zázemí

21.12.07
25.03.08
22.12.08
15.05.09
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Pořizovací hodnota
15.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
11.840,- Kč
75.000,- Kč
17.200,- Kč

