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VÝROČNÍ ZPRÁVA 

2017 
 

Vážení členové, 

předkládám Vám Výroční zprávu Spolku pro záchranu hradu 

Kostomlaty, která  shrnuje činnost a hospodaření v roce 2017. 
 

Karel Procházka 

předseda spolku 



Foto: Václav Faigl 
Základní údaje o spolku: dle výpisu ze Spolkového rejstříku, 

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem ke dni 23. 2. 

2018 

Přesný název: Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty 

Sídlo: Lhenická 310, Kostomlaty pod Milešovkou, 417 54 

Datum vzniku: 18. 2. 1998 

Datum zápisu: 1. 1. 2014 

Právní forma: spolek 

Účel: revitalizace, provozování, propagace a popularizace hradu 

Kostomlaty s cílem posílení turistiky a cestovního ruchu 

v oblasti Českého Středohoří. 

Nejvyšší orgán: členská schůze 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Václav Faigl 

 

Výkonná rada:      předseda – Karel Procházka 

                             hospodář – Diana Blahýnková 

                             pokladník – Roman Šulík 

                             člen výkonné rady – Martin Vitouš 

                             člen výkonné rady – Dagmar Komínková 
 

Kontakty: 

Karel Procházka – 607 007 726 

Diana Blahýnková – 723 084 909 

Roman Šulík – 605 866 013 

Martin Vitouš – 602 431 480 

Dagmar Komínková – 608 964 830 

e-mail: hradkostomlaty@seznam.cz 

http://spzhk.cz/ 

Facebook: Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty  

mailto:hradkostomlaty@seznam.cz
http://spzhk.cz/


 

 

 

 

 

 

Seznam řádných členů spolku k 31. 12. 2017: 

Karel Procházka 

Diana Blahýnková 

Roman Šulík 

Martin Vitouš 

Dagmar Komínková 

Michaela Komínková 

Tomáš Vendera 

Bohuslav Rapavý 

Vladimíra Siegismund 

Ladislav Vrba 

Hana Braun 

Jaroslav Hájek 

Lenka Becherová 

Ladislav Faigl 

Martina Kuzba Nevědomská 

Pavel Kuzba 
 

Čekatelé: 

Jan Otradovec, Michael Rysner, Norbert Volma 
 

Čestné členství: 

Michal Zechovský, Jaroslav Pauza, Miroslav Pauza 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hospodaření v roce 2017 
 

 

PŘÍJMY .......................................... 245 375,92  Kč 

dobrovolné vstupné + tržby                                   214 767,76   Kč 

sponzorské dary, dotace                                         27 000,-      Kč 

úroky                                                                               8,16    Kč 

členské příspěvky                                                     3 600,-      Kč 

 

VÝDAJE...........................................273 849,20  Kč 

stavební materiál + nákup služeb                            24 835,-      Kč 

propagace hrad                                                      55 765,45    Kč 

nákup majetek                                                        96 713,-      Kč 

nákup zboží                                                             95 330,80   Kč 

ostatní                                                                       1 205,-     Kč 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                      -28 473,28  Kč 

 

Finanční prostředky v Kč  k 1.1.2017  k 31.12.2017     rozdíl            

pokladna               20 183,-                              0,-               -20 183,-  

účet                     86 316,25                  78 025,97               -8 290,28 

 

 



 

 

Činnost spolku v roce 2017: 

 

 Na výroční členské schůzi byla nadpoloviční většinou členů 

odsouhlasena změna stanov, kdy počet členů výkonné rady 

byl rozšířen z původních tří na pět a to předsedy, hospodáře 

a tří členů výkonné rady. Dále byly provedeny a nahlášeny 

veškeré změny ve Spolkovém rejstříku vedeného u KS Ústí 

nad Labem. 

 Zakoupili jsme vlastní doménu a založili jsme nové webové 

stránky k propagaci Hradu Kostomlaty a činnosti spolku. 

http://spzhk.cz/ 

 

http://spzhk.cz/


 Z  téhož důvodu byl založen i Facebookový  profil:   Spolek 

pro záchranu hradu Kostomlaty  

https://www.facebook.com/SpolekprozachranuhraduKostoml

aty/ 

 Činnost na hradě byla zahájena 26. 3. 2017 kdy byla svolána 

první brigáda v této sezóně. Byl proveden úklid jak zázemí 

(byly dokončeny a natřeny stoly a lavice), tak i kompletním 

úklidem v celém areálu hradu. 

 Od dubna byly zajištěny služby o víkendech, státních 

svátcích a dnech pracovního volna, kdy byla pro veřejnost 

zpřístupněna věž a horní hrad a bylo zabezpečeno 

občerstvení. 

 Během brigád (7. 5. 2017; 2. 7. 2017; 14. 7. 2017; 16. 7. 

2017; 24. 7. 2017) probíhaly práce na dobudování zázemí 

spolku, oprava hradební zdi, pokračovalo se v přípravách ke 

kolaudaci objektu, byly zakoupeny a instalovány schody do 

půdního prostoru a také byl průběžně prováděn kompletní 

úklid v prostorách celého hradu, sekání trávy a vystřihávání 

náletů. 

 Byla objednána výroba a následná instalace okenic a 

štítových oken. Obložení štítů zabezpečil Obecní úřad 

 Proběhly akce „Den s lesy ČR“, muzikál „Jakoubek“, „ 

Country léto na hradě Kostomlaty“ a „Silvestr 2017“ 

 Získané sponzorské dary byly využity na pořádání kulturních 

akcí, k nákupu nářadí a dřeva na parapety a obložky zdí. 

 

 

 

https://www.facebook.com/SpolekprozachranuhraduKostomlaty/
https://www.facebook.com/SpolekprozachranuhraduKostomlaty/


 

 

 

 

 

 

 

Plán spolku pro rok 2018: 

 Pokračování na obnově zázemí hradu. Jedná se o dokončení 

omítky, oprava hradební zdi a příprava objektu ke kolaudaci, 

revize elektřiny, komína, vyjádření hasičů o způsobilosti, 

dokončení odpadů z okapů s přepadem, výchozí zprávu 

elektroinstalace, obnova klenby nad schodištěm do sklepa 

dle projektové dokumentace. 

 údržba hradu (úklid od odpadků, sekání trávy a vystřihávání 

náletů) 

 Zažádat o dotace na pořádání kulturních akcí na Odboru 

kultury a památkové péče KÚ Ústí nad Labem 

 Plánované akce na rok 2018   

 18. – 20. května – muzikál „Jakoubek“ 

 30. června – akce pro děti a rodiče „Vítání prázdnin na 

hradě Kostomlaty“ 

 28. července – druhý ročník „ Country léto na hradě 

Kostomlaty“ 

 8. září „ Středověký den na hradě Kostomlaty“ 

 31. prosince – již tradiční „Silvestr na hradě 

Kostomlaty“ 


