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ÚVOD 
 
Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko vzniklo na základě registrace u 
Ministerstva vnitra dne 15.11.2007  pod identifikačním číslem 22694064. Dle nového 
občanského zákoníku se sdružení transformovalo na spolek. Dne 24.4.2015 byly 
změny zapsány do Spolkového rejstříku.  
Podle stanov je cílem činnosti Spolku pro záchranu hradu Blansko vytváření 
podmínek pro trvalé udržení společenských, kulturních, památkových a krajinářských 
hodnot hradu Blansko. Letos se už šestnáctým rokem snažíme aktivně získávat 
finanční prostředky a ty účelně vynakládat na opravy a práce nutné ke statickému 
zajištění hradu. Zabezpečení existence celé památky do budoucna provádíme 
svépomocí, náročnější a odborné práce zadáváme dodavatelům.  
Součástí činnosti spolku je studium historie hradu, badatelská činnost v oboru 
kastellologie a archeologie, údržba turistických tras, ochrana drobných památek, 
krajiny a přírody v obvodu dřívějšího panství Blansko. Dále sami využíváme nebo 
hradní areál poskytujeme pro pořádání kulturních a společenských aktivit. 
 
KONTAKT 
 
Sídlo spolku 
Spolek 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 
           https://www.facebook.com/hradBlansko 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 
Ke dni 31.12.2022 mělo sdružení 8 řádných členů. Dalším členem je obec Ryjice, 
vlastník pozemku a hradní stavby, zastoupená místostarostkou. Spolek má pětičlenný 
výbor, zvolený VH 25.02.2022 v Ryjicích (1.-5.): 

1.)  Předseda – Andrea Staňková (starostka obce Ryjice) 
2.)  Místopředseda – Jiří Pelc (občan, Ústí nad Labem) 
3.)  Jednatel – Martin Jeníček (občan, Povrly) 
4.)  Pokladník – Josef Novotný (občan, Děčín) 
5.)  Zapisovatel – Jan Ptáček (občan, Ústí nad Labem) 
6.)  Člen – Marek Rubeš (občan, Litoměřice) 
7.)  Člen – Markéta Buriánková (občan, Litoměřice) 
8.)  Člen – Petr Špičák (občan, Ryjice) 
9.)  Čekatel – Martin Janda (občan, Děčín) 

     10.) Čekatel – Martin Vohralík (občan, Ryjice) 
      11.) Čekatel – Ing. Aleš Pícha, Ph.D. (občan, Praha) 
      12.) Čekatel – Mgr. Vítězslav Harant (občan, Děčín)      
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ČINNOST SPOLKU V ROCE 2022 
 

1. 1. ledna 2022 pořádal KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT už 40. ročník 
Novoročního výstupu na Blansko.   

2. Během ledna Jiří Pelc a Josef Novotný připravovali dokumentaci k žádostem o 
dotace. Zaměřili jsme se na program MK Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a krajský Program na záchranu a 
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022.  

3. 13. ledna 2022 se členové spolku Marek Rubeš a Josef Novotný zúčastnili 
přednášky pana profesora Petra Čorneje v ústeckém muzeu o husitské bitvě u 
Ústí nad Labem. Po přednášce jsme prohodili s panem profesorem pár slov o 
našem hradu Blansko a darovali mu naši nově vydanou publikaci v 
nakladatelství Putujme. 

4. 26. ledna 2022 navštívila hrad Blansko v doprovodu členů našeho spolku 
skupina archeologů a pracovníků Ústavu jaderné fyziky. Cílem byl odběr 
vzorků pro výzkumný projekt radiouhlíkového datování historických zdících 
malt.  

5. Vzhledem k probíhajícím vlnám virového onemocnění Covid 19 jsme v letech 
2020-21 omezili spolkovou činnost a nesvolávali valnou hromadu. Ta se 
konala až 25. února 2022 na obecním úřadě v Ryjicích jako volební. Potvrdila 
ve funkcích staronový výbor spolku, odsouhlasila výroční a finanční zprávy za 
uplynulé období a schválila plán práce na rok 2022. 

6. Dne 26. května 2022 se členové Spolku pro záchranu hradu Blansko zúčastnili 
velmi vydařené přednášky doc. PhDr. Tomáše Velímského CSc. v Děčíně - 
Podmoklech. Plasticky popsané počátky křesťanství v Čechách a úvahy nad 
křtem českých knížat roku 845 nás velmi zaujaly. Díky panu docentu Tomáši 
Velímskému (i přes zdravotní handicap přednášel vestoje!) za přednášku a 
Vlastimilovi Pažourkovi z Muzea Děčín za organizaci.  

7. 31. května 2022 jsme na pozvání archeoložky ústeckého muzea Elišky 
Wiesnerové navštívili muzeum a prohlédli si všechny materiály, které muzeum 
má k našemu hradu Blansko. Především archeologické nálezy, mile nás 
překvapily i další materiály, třeba fotografická příloha starého SHP, kterou 
jsme měli za ztracenou. Nové nálezy z hradu, historické fotografie a výsledky 
badatelské činnosti jsme naopak poskytli muzeu my.   

8. Během září a řijna provedla stavební firma Stav Idea s.r.o. práce na opravě 
části západní hradby a třetí brány za 407.529,- Kč. Akce byla financována z 
dotací prostřednictvím obce Ryjice. 

9. Dne 21. řijna 2022 se na Křivoklátě konal VIII. ročník Interdisciplinární 
konference historiků, archeologů a kastelologů pořádaný pražskou diecézí 
Československé církve husitské k uctění památky Prof. PhDr. Tomáše Durdíka 
, DrSc., a jeho dcery Ing. Anny Durdíkové. Akce se účastnili Jan Ptáček, Josef 
Novotný a Marek Rubeš. 

10. 11.-13. listopadu 2022 proběhlo další setkání Asociace Zachraňme hrady CZ. 
Letos se uskutečnilo na tvrzi Tichá v malebné krajině Novohradských hor. 
Setkání se zúčastnil i člen Spolku pro záchranu hradu Blansko Jan Ptáček.  
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             Akce začala v pátek neformálním uvítáním v budově nově zbudovaného muzea 
 u tvrze Tichá. V sobotu proběhla exkurze hradů v Horním Rakousku na tzv. 
  
 
 
 Zemské stezce. Účastníci navštívili hrady Prandegg, Ruttenstein, Klingenberg a 
 zaniklý hrad v obci Sankt Thomas am Blasenstein. Večer pak následovaly 
 prezentace jednotlivých spolků a majitelů. Ve svém příspěvku Jan Ptáček 
 představil hrad Blansko, činnost spolku a aktuální stav oprav. V neděli 
 dopoledne proběhla exkurze tvrze v Tiché. 

11. Během prosince opět zpracováváme dokumentaci a žádosti o dotace na příští 
rok a připravujeme se na valnou hromadu svolanou do Ryjic na 27. ledna 
2023. 
 

Děkujeme všem donátorům, podporovatelům, spolupracovníkům a přátelům, kteří  v 
uplynulém období podpořili náš spolek, těšíme se na další spolupráci při záchraně 
hradu Blanska i dalších souvisejících akcích. 
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Finanční zpráva 2022 
 

PŘÍJMY 

MUDr. Lukáš Zikmund 15.000,- Kč 
  
Celkem 15.000,- Kč 

 

VÝDAJE 

nájem hradu 1,-      Kč 
bankovní poplatky 1.188,-      Kč 
vedení účetnictví 1.000,-      Kč 
členské příspěvky do jiných sdružení 500,-      Kč 
doména www.hradblansko.cz 180,29   Kč 
webhosting 998,98   Kč 
kopírování, správní poplatek, poštovné 1.000,-      Kč 
Celkem 4.868,27 Kč 
 
Hospodářský výsledek                                                                           10.131,73Kč 
Vlastní jmění                                                                                          214.288,33Kč 
 
V Ryjicích dne 31. prosince 2022 
 
 
Andrea Staňková:                                                      Josef Novotný: 


