
 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
 

 

 
 
 
 

 

Výroční zpráva za rok 2011 
 
 

 

 
 



 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
 

 2/5

Zpráva o činnosti OS za rok 2011 
 
Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně 

stanoveného Plánu aktivit 2011, jenž je součástí naší VIZE 2018. 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 2011 obsahoval plán činností tyto úkoly: 
 

• Pro oblast Chránění objektu před devastací 
 

� Zajištění nároží východní strany paláce – PROJEKT obce 2011, spolupráce OS  
stav: hotovo √ 

� Vyzdění schodů do sklepa – stav: hotovo √ 
 

• Pro oblast Zpřístupňování objektu veřejnosti 
 

�  Zázemí hradu – stav: splněno částečně, plány 100%, odvolání  
 

� Oprava schodiště věže, zábradlí, schůdky - Stav: Splněno √ 
 

� Zvýšení bezpečnosti návštěvníků na hradě - Stav: Splněno √ 
 

� Brigády 1xměsíc víkend + dobrovolné  služby-Stav: Splněno částečně  
 

 
• Pro oblast Spolupráce při archeologickém průzkumu 

 
� Archeologický průzkum a vyčištění vstupu do jádra hradu Stav: Splněno √ 

 
Závěr:  
 

Z výše uvedeného vyplývá, že převážnou většinu úkolů roku 2011 se podařilo buďto 
zcela dokončit nebo rozpracovat a za jednoznačný úspěch roku 2011 je možno považovat 
spolupráci při uskutečnění projektu obce 2011 - stabilizace nároží východní strany paláce, kde 
obec zajistila projekt, finance a stavební firmu a OS se podílelo vytvořením depotu kamenů, 
odborným dozorem a přípravou a úklidem po projektu. Děkujeme. 
 
Detail jednotlivých aktivit na hradě během roku 2011 je uveden níže: 
 
• 12.1.2011 – Schůze OS 

 
• 4.2. 2011 – Shromáždění OS, Zpráva o činnosti 2010, Zpráva o hospodaření 2010, volba 

členů výkonné rady 2011, Plán aktivit 2011. 
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• 2.3. 2011 – Schůze OS 

 
• 16.4.2011 - První jarní brigáda na hradě. Hrad byl uklizen po zimě a vystříhán od 

náletových dřevin. 
 

• 14.5.2011 – Brigáda.  Další odstraňování náletových dřevin z areálu hradu, bourání staré 
latríny a výstavba nové. 

 
• 25.6.2011 – Brigáda.  Sekání trávy, vystříhávání hradního areálu, nátěr latríny. 
 
• 23.7.2011 - Brigáda. Navážení kamene z dolního hradu na parkán ke zdění.               

Vyzdívání schodiště sklepa z kamenů. 
 

• 6.8.2011 – Brigáda.  Vyzdívání schodiště sklepa z kamenů. 
 

• 07-08.2012 – Stabilizace nároží východní části jádra hradu – Projekt obce 2011. 
Rekonstrukce niky a zazdění otvoru ve východní části horního hradu, zpevnění a 
stabilizace nároží – provádí firma HAKIM. Prohazování spár zdiva. Provedení průzkumu 
fragmentu dvou trámů ze zdi. Pozn: Obec Kostomlaty zajistila projektovou dokumentaci, 
finance i stavební firmu. OS se podílelo vytvořením depotu kamenů, odborným dozorem a 
přípravou a úklidem staveniště. 

 
• 09-10.2011 – Archeologický výzkum spodních částí branek do jádra hradu pod vedením 

Doc. PhDr. František Gabriela. Tento výzkum je nutný k dalšímu kroku – uzavření jádra 
horního hradu zazdíváním branek, který je naplánován jako nejdůležitější akce roku 2012. 
 

• 12.2012 – Instalace informační tabule. OS hrady českého středohoří, jehož je OS pro 
záchranu hradu Kostomlaty přidruženým členem, umístilo pod vedením svého předsedy 
Ing. Hynka Veselého, na hrad informační tabuli o hradu Kostomlaty, která je součástí 
projektu „České středohoří - Země hradů“. OS hrady českého středohoří zajistilo desing, 
výrobu i instalaci informační tabule. 

 
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 místostarostovi JUDr. Petru Martínkovi za jejich osobní zapojení i zapojení 
obce Kostomlaty do aktivit kolem hradu.  

Další poděkování patří OS hrady českého středohoří za zahrnutí hradu Kostomlaty do 
projektu „České středohoří – země hradů“ a konkrétně za výrobu a instalaci informační tabule. 
 

Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci se všemi v roce 2012. 
 
 

Michal Zechovský                                  
Předseda OS,v  Rakovníku 14.03.2012 
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Hospodaření sdružení v roce 2011 
 
1) Příjmy: 
 
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení: 22.612,- Kč 
Členské příspěvky:  2.000,- Kč 
Finanční (úroky na BÚ): 23,- Kč 
Příjmy celkem: 24.635,- Kč 

 
2) Výdaje: 
 
Drobné občerstvení pro turisty: 708,- Kč 
Provozní režie: 9.463,- Kč 
Nákup materiálu: řezivo, spojovací materiál 3.199,- Kč 
Nákup pohledů a turistických známek: 1.050,- Kč 
Hmotová studie zázemí hradu: 15.000,- Kč 
Výdaje celkem: 29.420,- Kč 

 
Výsledek hospodaření OS představoval v roce 2011 ztrátu ve výši 4.785 Kč. 
 
3) Přehled o majetku: 
 
Datum: 01.01.11 31.12.11 
Běžný účet: 117.263,- Kč 119.622,- Kč 
Pokladna: 22.549,- Kč 15.405,- Kč 

 
 
Drobný hmotný 
majetek 

Datum 
pořízení Pořizovací hodnota 

Maringotka rok 2005 15.000,- 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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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 
Studie technicko-společenského zázemí  15.05.09 17.200,- Kč 
Hmotová studie – zázemí hradu  23.3.11 15.000,- Kč 

 
 
 


