
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2018 

Členská základna: 

Ze spolku vystoupil Pavel Hrádek. 

 

Dotace: 

Spolek vstoupil do druhého roku realizace 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. Celkový objem prací 

včetně vybavení budov mobiliářem, natočení dokumentu, přípravy internetových stránek Zemské 

cesty a dalších položek činí cca 32 mil. Kč. Na rakouské straně Zemské cesty vedoucí k Dunaji se 

projektu účastní 12 hradů a zámků, z toho 4 v pozici partnera projektu, leadpartnerem projektu je 

rozvojová společnost Muhlviertel Alm se sídlen v Unterweissenbachu, vedoucím projektu je Dr. 

Andreas Hunger. 

Kromě toho spolek obdržel dotaci od města Kaplice ve výši 20.000 Kč na realizaci akci pro děti 

s názvem „Pevnost Boyard“, dotaci od Jihočeského kraje na modernizaci Hradního muzea na Pořešíně 

ve výši 15.000 Kč, příspěvek JČK na kofinancování ATCZ91 ve výši 1 613 382 Kč. 

Členové spolku mezi sebou vybrali na povinnou spoluúčast ve výši 3,2 mil. Kč celkem 1,6 mil. Kč.     

 

Návštěvnost: 

Hrad Pořešín v roce 2018 navštívilo 5.240 návštěvníků, všechny hrady odhadem 14.000 návštěvníků.  

V rámci výuky zavítaly na hrad Pořešín 4 školy. 

 

Investiční akce: 

Největší investiční akcí spolku bude až do roku 2021 projekt ATCZ91. V jeho rámci spolek navrhl obci 

Dolní Dvořiště odkup jejího podílu z prostředků dotace ATCZ91, a po společné dohodě tento podíl 

odkoupil. Zároveň v rámci projektu ATCZ91 spolek nakoupil spolek pozemky pořešínského podhradí. 

V roce 2018 proběhl také doplňkový archeologický výzkum tvrze v Tiché a dílčí výzkum zbrojnice na 

hradě Pořešín. Vzhledem k enormní finanční zátěži, jakou projekt ATCZ91 s sebou nese, není možné 

masivně investovat do dalších objektů. Společně s městem Velešín a obcí Svatý Jan nad Malší jsou však 

činěny kroky k převodu pozemku hradu do společného vlastnictví obou obcí a spolku. Stejná je situace 

v případě hradu Louzek, který je stejně jako Velešín v majetku LČR s.p.   

 

Změny ve spolku: 

Předsedou spolku se na návrh jeho členů stal Radek Kocanda, zakládající člen a dlouholetý jednatel. 

Výkonná rada začala fungovat ve složení: Luďek Detour, Emil Nedorost, Radek Kocanda, Petr 

Apfelthaler, Pavel Svoboda 

Kontrolní komise začala fungovat ve složení: Veronika Korchová Zemanová, Balláková Růžena, 

Nedorostová Božena  

 

Kulturní akce: 

V roce 2018 proběhly následující kulturní akce, které potvrdily trend stoupající návštěvnosti hradu 

Pořešín jako centra života hradů na řece Malši. Všech akcí dohromady se zúčastnilo na 1200 

návštěvníků.  

9.6. muzejní noc na hradě Pořešín, 7.7. Muži vaří, ženy pijí, 1.7. - 14.7. Archeologický camp, 14.7. 

Robinson, představení Víti Marčíka, 28.7. divadlo Sto dukátů, 4.8. Den indické kuchyně, 1.8. Faust, 

večerní divadelní představení na hradě Louzek a 24.8. Koncert Františka Nedvěda 



 

Spolupráce s městem Kaplice: 

Po uzavření společné smlouvy byly na hradě Pořešín vytipovány místa, které bude čekat v budoucnosti 

oprava, jinak je spolupráce bezproblémová. 

 

 

 


