
 

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Výroční zpráva za rok 2012 
 
 

 

 

 



 

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty 
 

 2/5 

Zpráva o činnosti OS za rok 2012 
 

Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně 

stanoveného Plánu aktivit 2012, jenž je součástí naší VIZE 2018. Tento dokument popisuje 

požadované konečné stavy pro tři oblasti naší činnosti tj.: 

 

 Ochrana objektu před devastací (1) 

 Zpřístupňování objektu veřejnosti (2) 

 Spolupráce při archeologickém výzkumu (3) 

 

Pro rok 2012 obsahoval plán činností tyto úkoly: 

 

 Pro oblast Ochrana objektu před devastací 

 

 Uzavřít jádro hradu dozděním vstupních branek – Stav: Splněno 

      (Projekt obce 2012) 

o spoluúčast OS: Vytvořit depot kamenů – Stav: Splněno  

o příprava pískovcového portálu – Stav: Splněno 

o výroba 2ks mříží – Stav: Nesplněno 

 

 Pro oblast Zpřístupňování objektu veřejnosti 

 

  Vybudovat zázemí hradu – obdržet stavební povolení - Stav: Splněno  

o Provést rozvod elektřiny do sklepa - Stav: Splněno  

o Zajistit finance na zázemí - Stav: Splněno částečně 

o Najít sponzory a dodavatele materiálu: Stav: Splněno částečně 

o Provést sanaci zdi za stavbou – projekt Stav: Splněno  

 Realizace sanace zdi: jaro 2013 

 Zkvalitnit přístupovou cestu – Stav: Splněno částečně  

 Zvýšit počet dobrovolných víkendových služeb- Stav: Splněno částečně  

     

 Pro oblast Spolupráce při archeologickém průzkumu 

 

  Srovnání přístupu do jádra hradu – dolů i nahoru - Stav: Splněno  

  Druhá brána – nechat vypracovat projekt – Stav: Splněno 

  Archeologický průzkum vjezdu do 2.brány – Stav: Splněno 

 

Závěr:  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že většinu úkolů roku 2012 se podařilo buďto zcela 

dokončit nebo rozpracovat a za úspěch roku 2012 je možno považovat spolupráci při 

uskutečnění projektu obce 2012 – uzavření jádra dozděním vstupních branek paláce- kde 

obec zajistila projekt, finance a stavební firmu a OS se podílelo vytvořením depotu kamenů, 

zajištěním pískovcového překladu, spoluprací při archeologickém průzkumu branek, 

odborným dozorem, přípravou a úklidem po projektu. Děkujeme. 
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Detail jednotlivých aktivit na hradě během roku 2012 je uveden níže: 

 

 Leden 2012 – Schůze OS 

 

 Únor 2012 – Schůze OS – Vyhodnocení plánu aktivit 2011. 

 

 16.3. 2012 – Shromáždění OS, Zpráva o činnosti 2011, Zpráva o hospodaření 2011, 

volba členů výkonné rady 2012, Plán aktivit 2012. 

 

 Duben 2012 - První jarní brigáda na hradě. Hrad byl uklizen po zimě a vystříhán od 

náletových dřevin. 

 

 Květen 2012 – Brigáda.  Srovnávání přístupu do jádra hradu. Při této činnosti jsme 

narazili na dosud neznámý původní odpad dešťové vody z nádvoří s nálezy. 

 

 25.6.2012 – Brigáda.  Pod vedením Doc. PhDr. Františka Gabriela byl prováděn  

archeologický průzkum vjezdu 2. Brány. Byly odhaleny i tzv. „vlčí jámy“. 

 

 Červenec 2012 – Brigáda. Bylo provedené vystříhání hradu od náletových dřevin. 

 

 06-09.2012 – Firma HAKIM prováděla dozdívání vstupních branek horního hradu.        

(Projekt obce 2012). OS zajišťovalo depot kamenů, pískovcový překlad, dozor a přípravu 

a úklid staveniště. 

 

 18.8.2012 – Bitva. Členové SHŠ „Páni z Kostomlat“ připravili celodenní historický 

program vrcholící bitvou na hradě. Účast je odhadována na 600 diváků. 

 

 22.09.2012 – Z pohádky do pohádky. OS za záchranu hradu Kostomlaty společně s OS 

Z pohádky do pohádky připravili celodenní (i večerní) pohádkový program pro děti. Hrad 

se na jeden den proměnil v pohádkovou zemi obývanou mnoha známými bytostmi. 

 

 6.10.2012 – Den s LČR. Na této tradiční akci, zaštítěné místním revírníkem P. Bláhou, se 

příchozí měli možnost zábavnou formou seznámit s lesní pedagogikou, hospodařením 

péčí o les. Nechybělo ani občerstvení. 

 

 Listopad 2012 – Brigáda. Bylo provedeno zazimování hradu.  

 

 31.12.2012 – Silvestr na hradě – Na tuto původně malou akci OS se nakonec dostavilo, i 

přes chladné počasí, několik desítek občanů Kostomlat a bylo vidět, že se hrad pomalu 

stává vyhledávaným centrem setkávání místních občanů. 

 

Závěrem mi, prosím, dovolte poděkovat zastupitelům obce Kostomlaty, členům OS, 

našim sympatizantům, sponzorům, občanům Kostomlat, kteří se jakýmkoli způsobem 

podíleli na naší dobrovolnické práci vedoucí k záchraně hradu Kostomlaty.  

Ještě jednou děkuji a těším se na další společnou práci se všemi v roce 2013. 

 

 
Michal Zechovský                                  
Předseda OS,v  Rakovníku 19.2.2013 
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Hospodaření sdružení v roce 2012 
 
1) Příjmy: 
 

Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení: 94.270,- Kč 

Dotace a dary 81.960,- Kč 

Členské příspěvky:  1.400,- Kč 

Finanční (úroky na BÚ): 8,- Kč 

Příjmy celkem: 177.638,- Kč 

 
2) Výdaje: 
 

Drobné občerstvení pro turisty vč. nákupu tur. známek: 15.653,- Kč 

Provozní režie: 24.927,- Kč 

Projektová dokumentace - obnova objektu hostince/zázemí 81.874,- Kč 

Členský příspěvek - Hrady Českého středohoří, o.s. 2.000,- Kč 

Pískovcový kámen do portálu 12.655,- Kč 

Archeologický dohled - Regionální muzeum Teplice 3.000,- Kč 

Projekt - řešení druhé brány a konzervace torza hradby 81.960,- Kč 

Výdaje celkem: 222.069,- Kč 

 
Výsledek hospodaření OS představoval v roce 2012 ztrátu ve výši 44.431 Kč. 
 
3) Přehled o majetku: 
 

Datum: 01.01.12 31.12.11 

Běžný účet: 119.622,- Kč 70.429,- Kč 

Pokladna: 15.405,- Kč 20.167,- 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 

Projektová dokumentace - obnova objektu 
hostince/zázemí 26.5.12 81.874,- Kč 

Projekt - řešení druhé brány a konzervace 
torza hradby 5.10.12 81.960,- Kč 

 


