Výroční zpráva občanského sdružení Ochrana
Klokočských skal za rok 2003
I.
Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal (dále v textu OKS) bylo založeno v
roce 1988. Původně jako volné trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal,
likvidaci divokých skládek a ochranu drobných vodotečí v Zeleném dole. S dlouhodobým
záměrem záchrany hradu Rotštejn.
S postupem času a narůstajícími aktivitami se stala nutností registrace u Ministerstva
vnitra. Právní subjektivitu získala OKS 27. 5. 1994. Od té doby pracuje jako občanské
sdružení. V některých informačních materiálech je sdružení uváděno pod nesprávným názvem
Spolek přátel Klokočských skal. Činnost sdružení je řízena tříčlenným výkonným výborem.

II .Hrad Rotštejn
Počátek roku 2003 přinesl zjištění havarijního stavu na dalších dvou částech
památky. Obec tedy uhradila projekt odstranění havárie u Ing. Vinaře. Ošetření a podezdění
dočkal tzv. krček na bloku Brána, byla vyzděna skalní spára v tesaných místnostech na úpatí
hradu. Kameník pan Bartoníček dokončil statické zajištění zdiva. To byly nejdůležitější práce,
které odstranily havárii.
Ošetření a překrytí se dočkaly také středověké komunikace, které jsou v horní dosud
nepřístupné části hradu velmi dochované a bohužel byly často ničeny vandaly. Zároveň bylo
patro paláce zpřístupněno dřevěným schodištěm. Jen nás mrzí, že se nám nepodařilo odkrýt
relikt černé kuchyně. Bohužel také v roce 2003 byla zaznamenána dvě násilná vniknutí na
hrad. Jinak překonání zamčených čtyřmetrových vrat nazvat nelze. Vandalové ovšem nejen
vlezli dovnitř ale také ničili co jim pod ruku přišlo. Jen hodnota oprava poničeného zábradlí
stála občanské sdružení 5 000Kč. To je ovšem pouze hodnota materiálu. Ochotný tesař pan
Miroslav Hlubuček ml. napravil škody po vandalech zdarma.Vzhledem k vandalismu,
kterému hrad čelí, byl nakonec relikt černé kuchyně ještě více zasypán pískem. Zatím je to
jediná možná ochrana. Stejně bylo ošetřeno také dochované topeniště z období třicetileté
války, které je v tesaných místnostech na úpatí hradu
Před veškerými záchrannými pracemi proběhl archeologický výzkum, ovšem pouze v
nezbytně nutném rozsahu. První část výzkumu provedl v roce 1994 PhDr. František Gabriel
z P.Ú Ústí nad Labem, který je také autorem stavebné historického průzkumu. Další výzkum
potom vedl okresní archeolog PhDr. Jan Prostředník z Okresního muzea Českého ráje
v Turnově. Poslední výzkum proběhl v srpnu 2003 a jeho výsledky ještě nejsou zcela
zpracovány.
Závěrečnou kolaudací v pátek 28.listopadu 2003 skončila třetí etapa záchranných
a konzervačních prací na zřícenině středověkého skalního hradu. Podpisem
kolaudačního zápisu a následným odesláním vyhodnocení celé akce na Ministerstvo
kultury tak bylo završeno patnáctileté úsilí turnovského občanského sdružení ochrana
Klokočských skal a obce Mírová pod Kozákovem záchranu této památky.
Provoz památky v roce 2003
Množství návštěvníků dosahuje bez 25 lidí 10 000 osob. Počet otevíracích dní byl
v roce 2003 nejvyšší za uplynulé roky. Rotštejn zůstal uzavřen v období od 1.5 do 30.9. pouze
dva víkendy. Poslední zářijový víkend byla sezóna definitivně ukončena z důvodu nástupu
řemeslníků na hrad. Velký úspěch u návštěvníků mělo i Vánoční zpívání na Štědrý

den.Všichni doufají, že byla založena nová tradice,která se zapíše do duší místních i
přespolních podobně jako Trubkování nad skalami.
Zvláštní poděkování výkonného výboru OKS a starosty obce patří Jakubu Vydrovi za
obětavé zapůjčování zbraní a výzbrojí na výstavy a Miroslavu Holubcovi, řečenému
Krakonoš za vyčerpávající výklad. Mimořádný dík správy hradu i návštěvníků patří panu Vítu
Jaburkovi za postavení prvotřídní kadibudky.
V rámci propagace hradu se za cenu nulových autorských práv podařilo vydat
pohlednici Rotštejn. V rámci spolupráce s autory publikace za romantikou Českého ráje byly
vydány originál klíčenky s motivem hradu.

III . Klokočské skály
V rámci jarního a podzimního čištění Klokočských skal byla zlikvidována ve
spolupráci s hnutím Brontosaurus letitá skládky na Jivinech. Železný šrot byl vytříděn a
vrácen do sběrných surovin. Ostatní odpad zlikvidovala obec Mírová pod Kozákovem na své
náklady.Dále byla vytěžena další část skládky na Rozumově, včetně vypucování staré
studánky od pneumatik apod.
Po celou sezónu probíhal každý týden sběr odpadků podél stezek a vyvážení
záchytných pytlů ze čtyř vytypovaných stanovišť.
Stejně jako v uplynulých letech proběhla údržba koryta potoka v Zeleném dole a
oprava hrázkování.
V září proběhla likvidace divokých ohnišť v Zeleném dole, proti hřebenu Tří bratří
českých.
Exkrementy z devíti problematických
převisů po levé straně Zeleného dolu
zlikvidoval po poradě s výkonným výborem os OKS na vlastní náklady při samostatné akci
v polovině října Ing. Bém.
Další práce ve skalách záleží na sladění požadavků Správy CHKO s realitou práce ve
skalních městech.
Na dohodě s CHKO závisí také výkon dobrovolné stráže ochrany přírody.

IV. Spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje
Spolupráce s krajským úřadem v Liberci – je na vynikající úrovni, veškeré materiály
jsou dodávány včas a v dostatečném rozsahu, veškeré akce, které se týkají OKS jsou
projednávány se stávajícími strážci – pí. Hlubučkovou a p. Hromádkem.
Díky výše zmíněné vynikající součinnosti s KÚ se OKS včas dozvěděla o připravovaném
vypuštění § 70 ze zákona č. 114 o vyloučení veřejnosti z projednávání otázek, týkajících se
ochrany přírody.

V.Prezentace činnosti sdružení
O činnosti sdružení pravidelně informovali Pojizerské listy a Denník Pojizeří.
K aktuální informovanosti o činnosti slouží běžné veřejnosti internetový zpravodajský server
RAJNET a také stránky sdružení. Ty byly rozšířeny o novou rubriku galerie.
Mírně pokulhává aktualizace vývěsek v Klokočí, kde zdravovzduši kradou obrázky a
texty rychleji, než je možno vývěsku obnovovat. V březnu bude nově udělána tato vývěska i
vývěska v Mírové pod Kozákovem.

VI. Plánované akce v roce 2004
Provoz hradu 2004- větší akce pro veřejnost:
10-12.4. – Veselé hradní Velikonoce
1-2.5.-Májový hrad
8-9.5.- Májový hrad
3-6.7.- Dále od hradu dále
28. –29.8. Šermířské loučení s létem

Větší akce OKS – účast pro členy pokud možno povinná
27.3. Jarní úklid konírny spojený pokud to vyjde s country bálem na Troskách
30. 4 –2.5. Stráž studánky- jarní úklid Klokočských skal
2-11.7 . – Dále od hradu dále- týden věnovaný pracím na Rotštejně- účast dle možností
25-26.9. – Stráž studánky- podzimní úklid Klokočských skal

Zapsali Hana Hlubučková a Miloš Karásek

