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I. Zapsaný spolek Ochrana Klokočských skal 

  

Název organizace Ochrana Klokočských skal, z. s 

Korespondenční adresa Zelená cesta 1704, Turnov 511 01 

Číslo účtu 483506574 / 0600 

GE Money Bank 

Datum založení 5.5.1988 

Datum zisku právní subjektivity 27.5.1994 

typ organizace Zapsaný spolek 

zapsáno u : Krajského soudu v Hradci králové 

datum zápisu 1.1.2014 

číslo zápisu : oddíl L, vložka 2316 

IČO: 49294661 

DIČ CZ - 49294661 

NEPLÁTCE DPH 

Tip organizace Dobrovolnická 

Počet zaměstnanců 0 

Web: www.oksinfo@info 

Web: www.hradrotstejn.info 

 Výkonný výbor spolku:  

Předseda: Lubor  Hromádko  

Místopředseda: Miroslav Hlubuček  

Jednatel: Ondřej Rajcsányi 

Účetnictví: Ing. Helena Sasová, Ing. Darek Sas 

Administrativní a odborná garance: Hana Talli Hlubučková 



I. O spolku : 

Činnost spolku je velmi rozsáhlá. Spolek pracuje na území Českého ráje – globálního 

geoparku UNESCO (cca 700 Km2) kam spadá: praktická ochrana přírody, péče o naučné 

stezky,  enviromentální výchova, péče o drobné sakrální památky v širší oblasti 

Podkozákovska, mezinárodní vzdělávací aktivity včetně pořádání konferencí, seminářů a 

soutěží, péče o turistické stezky, naučné stezky a spolupráce s orgány státní správy a 

samosprávy, akademií věd, vysokými školami, záchrana   a zpřístupnění hradu Rotštejn 

včetně drobných doplňkových služeb pro návštěvníky atd.  a vedlejší  činnosti  realizované 

mimo oblast hlavní činnosti (například průvodcovská činnost realizovaná na území jiného 

geoparku a pod). 

Spolek je  členem Památkové komory ČR a členem Neziskovek Libereckého kraje, z.s. 

Dlouhodobě spolupracuje se slovenskými sdruženími: Apponianna pro záchranu hradu 

Oponice, sdružením Rondel pro záchranu hradu Čabraď a se spolkem Leustach pro záchranu 

architektonického dědictví Nitranského kraje.  Partnerským spolkem je spolek Rotstein  

z Německa. 

 

II.Realizované projekty: 

Péče o sakrální památky  

Dokončení restaurování Božích muk na Bukovině  

Na již zrestaurovaná Boží muka byl navrácen zpět opravený kříž 

s andělem. Jak se zjistilo během stratigrafického restaurátorského 

průzkumu, byl kříž původně více zlacený, než se na první pohled 

mohlo zdát. Na Boží muka se tedy vrátil v podobě, jak na ně byl 

umístěn v roce 1904. Náklady na restaurování kříže uhradila obec 

Mírová pod Kozákovem a spolek Ochrana Klokočských skal z daru 

Nadace Občanského fóra a z vlastních prostředků.  

Oprava kaple svatého Jiří na Podchloumku  - Byl proveden 

rozbor, obec podala žádost o finanční podporu k Ministerstvu zemědělství ČR a spolek zajistil 

sběr odpadků, úklid vlastní kapličky a konzultace s odborným štukatérem. Kaple bude 

dokončena v roce 2020. 

Boží muka na Fialníku  spolek zajistil drobný restaurátorský zásah (ošetření proti 

mikrovegetaci ) na kamenné části, jeho členové dvakrát  pokosili trávu kolem památky, 

posbírali odpadky a na podzim vysázeli spolu s přáteli okolo Božích muk více jak padesát 

cibulovin, aby brzo na jaře Boží muka rozkvetla. V roce 2020 se spolek pokusí s obcí Klokočí 

a Národním památkovým ústavem domluvit na přání místní komunity trvalé umístění kopií 

svatých do výklenů a na rok 2021 je plánována větší údržba památky. 

Boží muka v Klokočí – spolek zajistil drobný restaurátorský zásah na kamenné části památky 

(ošetření proti mikrovegataci)a drobný úklid  



Hrad Rotštejn: 

Památku navštívilo během roku 2019, tedy od 18. 4. do 28.10.2019  na Štědrý den  celkem 

13523  návštěvníků starších šesti let. 

 Z toho bylo 7104 dospělých,  

3825 osob se sníženým vstupným  

2080 osob se  ZTP nebo ZTP/P s doprovodem  (cca 308 neslyšících, cca 418 nevidomých, 

slabozrakých a ostatní jsou držiteli výše zmíněných průkazů či jejich doprovod) 

A 514 návštěvníků zdarma (odborné exkurze historiků, geologogů, místní senioři, členové 

partnerských spolků, místní škola, školka  apod.)   I přes rozmary počasí proběhl celý cyklus 

akcí zvaných Rotštejnská setkávání. 

 

V sobotu 7. 9. ukončila hlavní sezónu na hradě Rotštejn v pořadí už devátá pohádková noc.  

Na svět jsme přivítali novou knížku od naší paní kastelánky Hany Talli Hlubučkové nazvanou 

Pohádky, pověsti a poudačky Panství Rotštejnského II, která vyšla na konci srpna 

v nakladatelství  Vega – L. Knížku mezi nás přinesla bludička Agáta a 

čert Vojta. Mimořádně hodným dětem z ní pak pohádky četli teta Denisa 

a také jeho pekelnost Luciper Čtyřiadvacátý. 

Vše ukončilo posezení u ohně s písničkami.  

Opravy památky: V únoru 2019 byl částečně opraven mostek k bloku 

brána několik prken v krycích podlahách v prostoru první vyhlídky. 



Náklady si vyžádaly 55 000Kč. Vše uhradil spolek. Provizorní opravou prošla také hradní 

brána uzavírající vstup do paláce a dveře u skladu zvaného konírna. V roce 2020 -2021  bude 

nutné  zhotovit repliky. O závazné stanovisko požádá orgány pam. Péče obec Mírová pod 

Kozákovem, spolek zajistí materiál. Kompletními nátěry prošly krycí hradní podlahy. 

Mostek nad hradním příkopem: Na počátku června 2019 při cvičení složek Integrovaného 

záchranného systému bylo zjištěno, že železobetonový mostek z roku 

1941(některé listiny udávají 1939) nad obranným příkopem hradu 

Rotštejn v areálu kulturní památky  je v havarijním stavu.  Odspoda 

mostku odpadával beton a hrozilo zborcení mostku. Přivolaný 

odborník potvrdil havarijní stav a nařídil cestu okamžitě uzavřít. 

Náhradní trasa v délce cca 300 metrů vede provizorně  místech 

původní turistické stezky vybudované od hradu do skal ještě v časech 

kdy hrad Rotštejn a přilehlé vsi patřily rodu Lexů z Aehrenthalu. V 

listinách je uváděn rok 1841. 

 Koncem měsíce srpna nebo na samém počátku září 2019 došlo, 

pravděpodobně v důsledku nerespektování zákazu vstupu na torzo 

mostku, k odlomení části zábradlí a jeho zborcení do údolí a k posunu 

nosné traverzy, která byla již pouze volně položena na skalní lůžko.  

Přivolaný odborník pak odstranil zbytek přemostění a obranný hradní příkop byl z důvodu 

bezpečnosti oplocen. Nově odhalená středověká situace byla v listopadu 2019 předmětem 

odborného výzkumu. O tom, zda bude postaven zbrusu nový most pře obranný hradní 

příkopu, druhý mostek v místech strážního objektu, upravena a zrekonstruována přístupová 

schodiště v celé délce sestupu do historického nádvoří bude rozhodnuto během dalších let.   

 

Archeologický výzkum: 

Borovice rostoucí na nádvoří neunesla těžký sníh a v lednu 2019 padla k zemi. Spolek vývrat 

zabezpečil a ve vývratu byl v květnu 2019 proveden 

drobný archeologický výzkum – provedl jej pracovník 

Muzea Českého ráje v Turnově Mgr. Sirovátka a 

pomáhali členové spolku. Na základě vysokého 

splavování zeminy byla po dohodě s archeology 

nálezové situace zabezpečeny.Výsledky výzkumů  

budou k dispozici v turnovském muzeu. 

 

Klokočské skály:  

Spolek zajistil na vlastní náklady drobné opravy vyhlídky Zdenčina skála horolezeckou 

technikou, dále opravy a nátěr panelů Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané. 



 Během roku proběhlo 25 povrchových sběrů odpadků z celého území přírodní rezervace. 

Dolikvidována byla velká skládka v oblasti Rotštejnského dolu. Jen z ní odvezl spolek více 

jak 500kg směsného odpadu, které na své náklady uskladnil ve sběrném dvoře v Turnově. Jen 

z této skládky bylo do tříděného odpadu oděvzádno56 pytlů plastů.  Děkujeme 

dobrovolníkům z firmy       T- mobile a České asociaci geokesingu za pomoc při úklidu skal. 

 Pravidelně, během celého roku probíhal povrchový sběr odpadků po celém území rezervace a  

v jejím okolí.  Zlikvidovány byly i vznikající divoké skládky v oblasti Rohlin a Chutnovky.  

Odvoz odpadků zajistili členové spolku a Obec Mírová pod Kozákovem.  Děkujeme za 

pomoc.  

 

 

 

 

Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná  

Vzhledem k tomu, hrad Rotštejn je oblíbeným výletním místem i pro návštěvníky se 

zdravotním znevýhodněním, 

(pro představu v roce 2017 

navštívilo hrad 308 neslyšících 

a 300 nevidomých nebo 

slabozrakých návštěvníků, 

v roce 2018 již 412 neslyšících 

a více jak 800 nevidomých nebo 

slabozrakých, v roce 2019 cca 

308 neslyšících, cca 418 

nevidomých, slabozrakých ) 

vznikl pilotní projekt nazvaný 

Tichá stezka Klokočskými 

skalami, stezka nevídaná. 



 Odstraňuje část takzvaných neviditelných bariéra umožňuje tak neslyšícím a nevidomým 

sdílet plnohodnotný zážitek spolu s ostatními návštěvníky  Klokočkých skal. Na stávajících 5 

panelů velké naučné stezky v PR Klokočské skály jsou umístěny nové tabule  s 

aktualizovanými texty o rozmanitosti a historii Klokočských a Betlémských skal a hradu 

Rotštejn, které zahrnují  i nové poznatky z výzkumů v posledních 31  letech.  Na každé tabuli 

je QR kód, přes který umožňuje získat výklad o daném místě v Českém znakovém jazyce.  

Nechybí ani popis v Braillově písmu. Až se spolku Ochrana Klokočských skal, který za 

projektem stojí, podaří získat dofinancování, přibudou ještě hmatové reliéfy a také 

jednoduché hmatové plánky, které nevidomým umožní získat základní představu o místě, kde 

právě jsou. Zastávky Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané najdete v Zeleném 

dole, u jeskyně Postojna, dále na Klokočských prochodech, u  Zdenčiny skály a na nádvoří 

hradu Rotštejn. Výklad v českém znakovém jazyce je k dispozici na webových stránkách 

památky  www.hradrotstejn.info 

Za projekt Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná získal spolek Ochrana 

Klokočských skal Cenu Adolfa Hejduka za rok 2018 určenou geologickým lokalitám nejvíce 

přátelským ke zdravotně znevýhodněným. 

Konference Památková péče v občanské společnosti TROSKY 2019 

 

 

 V rámci konference proběhlo ocenění nadaných výtvarníků - vítězů patnáctého ročníku 

soutěže Vezmi žlutou barvičku...  Ceny z rukou prezidenta Památkové Komory ČR. Doc. 

Václava Lišky a zástupkyně Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Bc. Mileny 

Zachařové převzali žáci a žákyně ze základní školy Husova Jičín 

  

První přednáškový blok byl věnován ohlédnutí za deseti ročníky národní putovní výstavy Má 

vlast - cestami proměn - za příběhy domova a úloze NKP Vyšehrad v těchto  aktivitách  

přednášela  paní  Drahomíra, Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. 

 

Druhý přednáškový blok patřil slovenským kolegům. Obnova tretej hradnej brány hradu 

Čabraď byla příspěvkem Radoslava Tomášika ze  Združeie Rondel v  Bánskobystrickom kraj 

Ako sa (ne)stať archeológom. -praktické skúsenosti získané pri realizácii projektu 

„Archeológia pre deti a ich rodičov“, ktorý sa uskutočnil v roku 2018 na hrade Hrušov – 

 Přibížila Mgr. Stanislava Blahová zo  Združenie Leustah, Nitra, v  Nitranskom kraji. 

 

Na základní chyby v aplikaci vyhlášky 398/2009 Sb.o obecných technických požadavcích 

http://www.hradrotstejn.info/


zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  spojené s praktickými  ukázkami  pohybu 

nevidomých v místě konání konference upozornil Mgr. Lukáš Treml, DiS. 

                  
  

 

 

Cílem sobotní exkurze byla Kaple Narození Panny Marie na Prackově,  závěrečné shrnutí 

oprav,které účastníci konferencí mohli průběžně sledovat,  provedla zakladatelka Spolku 

přátel prackovské kapličky  paní Alena Radoušová . 

 
 Třetí odnáškový blok zahájil Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.  Povídáním o sopce Prackov  

a jejím vlivu na vývoj krajiny  antropogenní aktivity v širokém regionu Podkozákovska   

Cihly v historii stavitelství - malé zamyšlení nad cihlami v dějinách českých staveb – přednesl 

O. Rajcsányi ze Neoficiální spolek přátel zámku Miroslav  

Závěr večera patřil přípěvku  - Hrobka Slavín v proměnách času  od  Doc. Dr. Ing. Václav 

Lišky, předsedy , spolku Svatobor, Praha  

 

 

20. 10. 2019  exkurze do Muzea v Lomnici nad Popelkou - unikátní pohled do historických 

krovů, druhá největší sbírka loveckých trofejí v České republice, hodiny s vodotryskem v 

památníku rodiny Šlechtovy, provázel  Mgr. Drahoňovský, ředitel muzea 

 

              
 



Konání konference finančně podpořil Liberecký kraj.   

Mediálním partnerem byl portál PROPAMÁTKY 

 

 Tištený sborník z konfernce je možno objednat na  adrese hrad.rotstejn@seznam.cz 

 

 

 


