
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2021 

Členská základna: 

Do řad spolku vstoupila Petra Votýpková. Kvůli nezájmu o dění ve spolku a neplnění členských povinností 

(stanovený počet brigádních hodin) zaniklo k 31.12.2020 členství Pavlu Svobodovi a Josefu Kalošovi. 

Josefu Kalošovi byl za zásluhy při obnově hradu Pořešín v letech 2004 - 2012 a vzniku spolku Hrady na 

Malši navržen statut čestného člena spolku. O tomto návrhu bude hlasováno v roce 2022.  

Dotace: 

Spolek vstoupil do posledního dotace s názvem „Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě, ATCZ91“, 

která zahrnuje nákup a oplocení pozemků pořešínského podhradí, výstavbu hrázděného patra věže tvrze 

v Tiché, vybudování budovy zázemí a konzervace tvrziště a zastřešení středověkých sklepů na tvrzi 

v Tiché včetně nákupu podílu obce Dolní Dvořiště. Projekt pokračuje v budování hrázděného patra věže 

a konzervace tvrziště. Stavba budovy zázemí tvrze se zkomplikovala z důvodu vysoké hladiny spodní 

vody, řešení se ovšem našlo a stavba zdárně pokračovala. V říjnu 2021 byla akce dokončena a zhotoviteli 

předána k užívání. Z celkového objemu finančních prostředků dotace bylo v roce 2020 aktuálně 

vyčerpáno plných 100%.   

Spolek v roce 2021 obdržel několik dotací od Jihočeského kraje na zajištění a podporu kulturního života 

na Zemské cestě od Malše k Dunaji, značení této cesty a doprovodný program pro mládež. Spolek 

zrealizoval dva odborné workshopy, konkrétně s tematikou stavby kachlových kamen a středověkého 

zdění, o které byl výjimečný zájem. V rámci celého roku přednášel Radek Kocanda na několika 

konferencích v ČR i v zahraničí o historických stavbách, hradech na řece Malši a dalších souvisejících 

tématech. Na pořešínském podhradí proběhla zdařilá akce s historickou tématikou zaměřenou na boj a 

středověké zbraně. Na hradě Pořešín vystoupil V. Redl, K. Plíhal, skupina Asonance, Bárka a další. Na 

hradě Velešín probíhá příprava na konzervaci hradu, obec Sv. jan nad Malší učinila kroky, které vedly 

k odkoupení hradu z rukou Lesy ČR s.p. Jak v roce 2021, tak i v roce 2021 - 2023 probíhá intenzivní 

doznačování Zemské cesty, respektive její české části. Na hradě Sokolčí byly provedeny dvě kontrolní 

prohlídky. Hrad Louzek je stále v rukou podniku Lesy ČR s.p. a proto není možné podniknout intenzivnější 

kroky k jeho konzervaci a záchraně doposud stojících částí zdiva.  

Návštěvnost: 

Hrad Pořešín v roce 2018 navštívilo 9.043 návštěvníků, všechny hrady odhadem 12.000 návštěvníků.  

V rámci výuky zavítaly na hrad Pořešín 3 školy. Návštěvnost negativně ovlivnila pandemie Covidu 19.  

Investiční akce: 

Investiční akce v roce 2021 neproběhly, kontrolní komise složená s místostarosty města Kaplice l. Lukše, 

Z. Kořínka z odboru správy majetku města Kaplice a Radka Kocandy konstatovala, že hrad je uspokojivě 

staticky zabezpečen a kromě prostoru hradní kuchyně nevyžaduje objekt stavební zásahy. Statik 

zpracoval zprávu o stavu hradební zdi nad řekou Malší. Objekt kuchyně bude řešen v příštím období.  

Změny ve spolku: 

Nebyly změny ve spolku. 

Kulturní akce: 

26. 6. Vepřové hody, 10.7. Vlasta Redl, 17.7. Bitva na Pořešíně,30.7. Karel Plíhal, 7.8. Dem irské kuchyně, 

13.-14.8. Romeo a Julie Divadlo v Celetné, 24.-29.8. tesařský workshop, 119. Koncert Asonance, 16.-

19.9., 23.-26.9. workshopy stavby kachlových kamen a zdění. 

Klub přátel spolku Hrady na Malši 

V roce 2020 klub čítá celkem 69 členů, kteří na hradě v rámci brigád bezplatně odpracovali přes 100 

hodin.  

Spolupráce s městem Kaplice   

Město Kaplice spolupracovalo se spolkem v rámci kontrolních prohlídek. Průběžně byly kontrolovány a 

diskutovány všechny aktivity.  


