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ÚVOD 
 

Hlavním cílem Občanského sdružení pro záchranu hradu Blansko je nadále 
dobrovolná péče o zříceninu hradu Blansko a její statické zabezpečení a uchování tak 
části historie budoucím generacím. Dále chceme účelně využívat hradní areál pro 
pořádání kulturních a společenských aktivit. Součástí činnosti sdružení je také 
ochrana drobných památek, krajiny a přírody v obvodu dřívějšího panství Blansko. 

Občanské sdružení vzniklo na základě registrace u Ministerstva vnitra 
dne 15.11.2007 pod identifikačním číslem 22694064. Od té doby se snaží aktivně 
získat finanční prostředky i svépomocí provádět práce nutné ke statickému zajištění 
hradu a tím zabezpečení celé stavby do budoucna.  
 
 
KONTAKT 
 
Sídlo sdružení 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko 
OÚ Ryjice 
Ryjice čp. 14 
Ústí nad Labem 403 31 
 
Telefon: +420 472 733 705 (OÚ Ryjice) 
Email: info@hradblansko.cz 
Web: http://www.hradblansko.cz 
 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 
Ke dni 2.12.2011 mělo sdružení 6 řádných členů. Jedním ze členů je Obec Ryjice, 
která je vlastníkem zříceniny hradu Blansko. Obec je zastoupená p. Milanem Nickem. 
 
Sdružení má pětičlenný výbor: 
 

1.) Předseda – Milan Nicek (starosta obce Ryjice) 
2.) Místopředseda – Jiří Pelc (občan, Ústí nad Labem) 
3.) Jednatel – Jan Ptáček (občan, Ústí nad Labem) 
4.) Pokladník – Josef Novotný (občan, Děčín) 
5.) Zapisovatel – Martin Jeníček (občan, Povrly) 
6.) Člen- Jana Nováková (občan, Úvaly) 
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2011 
 

1. Během uplynulého roku jsme podali několik žádostí o dotaci. Byly podány 
žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje „Fond pro obnovu kulturních 
památek“, Fond hejtmanky Ústeckého kraje“ Magistrát města Ústí nad Labem 
a velké firmy (např. ČEZ, RWE, atd.). Bohužel ani v jednom případě nám 
nebyla dotace poskytnuta. 
Naopak vyhověno nám bylo v případě žádosti na Ministerstvo financí a u spol. 
SVS (Severočeská vodárenská společnost). 
Dále jsme získali příspěvky od drobných dárců, kterým není lhostejný stav 
hradu. Blíže rozepsáno ve finanční zprávě. 

2. V průběhu roku proběhlo mnoho pracovních víkendů, kterých se kromě členů 
sdružení zúčastnila i řada dobrovolníků z Ústí n/L i z jiných měst.  Pracovalo 
se především na úpravě přístupových cest pod hradem a k patě zdiva, vynášení 
kamenů, vyřezávání náletových dřevin a další. Pravidelně jsme sbíraly a 
odvážely odpadky po neukázněných návštěvnících. V rámci opravy východní 
hradby jsme vytvořili přístupovou cestu a upravily terén u paty hradby. Dále 
jsme odkopali zeminu v průvalu, vytvořili pažení a připravili tak místo pro 
firmu, kterou jsme objednali pro zazdění kaverny. 
Dále byl na hrad za pomoci Jiřího Havlici z Ryjic dopraven materiál (písek, 
voda a vápno) pro zdění. 
Během prací na které dohlíželo Muzeum města Ústí nad Labem a NPÚ se 
nalezlo několik kosterních pozůstatků zvířat a keramických střepů. Dále pak 
krásné střepy kachlových kamen a jeden hřebík. Všechny nálezy byly předány 
do Muzea města Ústí nad Labem. Nejzajímavější nálezy naleznete v obrazové 
příloze níže. 

3. O víkendu 2. - 3. dubna proběhla již tradiční brigáda za pomoci dobrovolníků, 
kteří se věnují hře „Geocaching“ a zástupci našeho spřáteleného „Spolku hradu 
Jenčov“ ze středních Čech.  

4. V týdnu mezi 2. – 8. květnem došlo k poničení vyhlídkové plošiny vandaly. 
Tito neznámí vandalové pobořili pozůstatek parapetní zídky vyhlídky a 
vyvrátili jeden z chrličů. Celý incident byl předán k šetření Policii ČR.  

5. Dne 10. září 2011 jsme zorganizovali již V. hvězdicový pochod na hrad Blansko. 
Během akce vystoupila skupina historického šermu W-Arlet a sokolnice s 
ukázkami sokolnického umění. Pro návštěvníky s hlubším zájmem o historii 
byla připravena komentovaná prohlídka hradu s archeologem a jedním ze 
členů sdružení. Dále si návštěvníci mohli vyzkoušet kovářské řemeslo a 
vykovat si například hřebík. Ženy si mohli v krámku se šperky zakoupit něco 
pro radost. O občerstvení se starala „Krčma u Spálený Nohy“. U stánku našeho 
sdružení si příchozí mohli zakoupit pohledy hradu, turistickou známku, nebo 
si otisknout razítko hradu. Akce byla dotována společností SVS, a.s. částkou 
20.000,- Kč. Této akce se zúčastnilo cca 200 návštěvníků, kterým se akce 
alespoň dle ohlasů moc líbila. 

6. Během léta se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury v rámci 
„Havarijního programu“ ve výši 200.000,- Kč. Za tyto peníze se podařilo 
částečně zazdít průval a kavernu ve východní hradbě, která byla jednou z 
nejkritičtěji ohrožených části hradu. Na zazdění byla na základě výběrového 
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řízení vybrána firma Jaromír Tasáry – Nitexprofi. Část prací byla řešena 
svépomocí. Práce svépomocí obsahovala příprava terénu na zdění (odkopání 
zeminy na podloží), vynášení kamení k patě zdiva, úprava přístupové cesty ke 
hradbě i na hrad. 

7. Na podzim navštívila hrad Blansko skupina asi 30 občanů Německé republiky 
z obce Blankenstein a za pomoci občana Ryjic a člena MAS Labské skály a 
pochopitelně našich členů jsme návštěvu provedli po hradě Blansko. Navázali 
jsme tak příhraniční spolupráci s touto obcí a dostali jsme pozvání, abychom je 
též navštívili u nich doma. Této možnosti rádi využijeme v průběhu příštího 
roku. 

8. Dne 2. prosince 2011 se konala pravidelná valná hromada sdružení. Na které 
byly potvrzeny ve svých funkcích stávající členové. 

 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a přátelům, kteří nás 
v uplynulém roce podpořili a pomáhali nám a těšíme se na další spolupráci. 
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Finanční zpráva 
 

PŘÍJMY 

členské příspěvky 4.000,- Kč 
dotace MK CR (Havarijní program) 200.000,- Kč 
dotace od obce Ryjice na činnost OS 10.000,- Kč 
dotace SVS a.s.  20.000,- Kč 
dotace od obce Libouchec 1.000,- Kč 
dotace Jana Nováková 3.000,- Kč 
dotace Josef Novotný – Technická kancelář 50.000,- Kč 
dotace Vojtěch Karban 1.000,- Kč 
dotace Herbert  Moucha 1.000,- Kč 
dotace MUDr. David Bejšovec 10.000,- Kč 
úroky 4,98 Kč 
Celkem 300.004,98 Kč 
 

VÝDAJE 

nájem hradu 1,- Kč 
bankovní poplatky 2.429,- Kč 
správní poplatky 400,- Kč 
členské příspěvky do jiných sdružení 500,- Kč 
Vystoupení učinkujících na akcích OS  (V. hvězdicový 
pochod na hrad Blansko) 

10.000,- Kč 

doména www.hradblansko.cz 240,- Kč 
webhosting 720,- Kč 
stavební práce 251.568,- Kč 
nákup nářadí 2.988,- Kč 
nákup stavebního materiálu 330,- Kč 
poštovné 514,- Kč 
kopírování  186,- Kč 
pohonné hmoty a provozní kapaliny (sekačky, centrála) 1.971,- Kč 
nákup zboží, spotřební materiál 1.326,- Kč 
Celkem 273.213,- Kč 
 
 
 
 
V Ryjicích dne 2.prosince 2011 
 
 
 
Milan Nicek:  
(předseda) _____________________ 
 
 
Jan Ptáček: 
(jednatel) _____________________ 
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Obrazová příloha: 
 
Nálezy z východní hradby: 
 

  
 

Střepy kachlových kamen a hřebík. 
 

   
 

Pozůstatek po keramické glazované „trojnožce“. 
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Různé keramické střepy. 
 

  
 

 
 

Různé kosterní pozůstatky se stopami po zpracování. 


