Výročnízpráva
obecně prospěšnéspolečnosti Castrum o.p.s.
za rok 2016
Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 39ó 01
IC: 25167 987
Účel zoložení:

obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla za|ožena za účelemzajišťovánítěchto

obecně prospěšných činností:
a) péěe o zachování avyuŽití kulturního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost

Společnost vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem
l4.Íijna 1997.

Zakladatel společnosti :
Klub Augusta Sedláčka, pobočka Humpolec
Dohled:
Město Humpolec, zástupce Města Humpole-c je v dozorěí radě společnosti.
Doplňkové činnosti spólečnosti v roce 2016:
pořádání
a)
kulturních akcí vzdělávacího i rekreativního charakteru
b) vydavatelsko-nakladatelská činnost v oblasti cestovního ruchu
c) pruvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
d) nakup zboŽi za účelemjeho dalšíhoprodeje a prodej
e) výroba dekoračních a uŽitkových předmětů v režimu Živnosti volné
f) zpracování dřeva
Zdroje financovdní:
vkladu zakladatele (1.000,-Kč)
- hodnota přijatých darů a dědictví
- vlastní fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkových činností)
- dotace
- hodnota

Za úěelem pomoci zřícenině hradu orlík nad Humpolcem společnost od roku 1998 tento
objekt spravuje na zák|adě nájemní smlouvy s majitelem. Zajišťována je správa objektu,
návštěvnický prclvoz, a malá údržba.Společnost má dále za shodným účelempronajat

pozemek od Města Humpolec v k.ú. Rozkoš u Humpolce |ro parkování vozidel návštěvníkůa
správy objektu.
S tru ktur

orgány Castrum o.p.s.

ální čle n ěn í sp olečn o s ti :

jsou: - správní rada

- dozorčírada
- ředitel
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Cleny správní rady v roce 2016 byli:
Tomáš Klener, Na Petynce 14ll110, Praha 6
Vladimír Staněk, Jiřická 1415, Humpolec
Ing. František Kocman, Masarykova 858, Humpolec
Cleny dozorčírady v roce 2016 byli:
Mgr.Petr Filip' Vosmíkova 973, Humpolec.
Ing. Bedřich stejskal, Vilémov 107, Humpolec
Ing. Květoslav Namyslo, Na Vyhlídce l189, Humpolec
Ředitelem byl v roce 2016:
Pavel Koubek, který zastává i funkci kastelána.

Próce společnosti v roce 2016:
Práce společnosti byla v roce 20ló zaměřena převáŽnou měrou na zajištěníúdrŽby
hradu, návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí. Dle potřeby bylo prováděno
kosení a úklid pokosené hmoty na hradě a v příkopech. Společnost a dobrovolníci se podíleli
na úpravách terénujižníhoa východního parkánu, úpravy pěšiny kolem hradu, odstranění sutí
pod věžicína SZ rohu areálu, nátěru střech, sběr a přesun kamení ze sutin, pomoc při
archeologických výkumech a úpravy terénu po vyzkumech. Členovéspolečnosti se také
podíleli na rekonstrukci naučnéstezky Březina instalací stojanů pro informačnípanely.
Stavební aktivita společnosti se soustředjla do objektu nové kuchyně vedle správního
objektu, na zpřístupnění parkánu, vybudování expozice kovámy vjednom ze sklepů a
výstavbu části nového dřevěného ochozu.

'

Provoz na hradě byl v roce 2016 pro veřejnost zahájen 2. dubna a ukončen 30 října.
Mimořádně byl hrad otevřen ještě v sobotu 26.listopadu a 31. prosince o Silvestru
Návštěvnost na hradě orlík v roce 2016 byla cca 17 125 osob' z čehožpři běžném provozu
byla návštěvnost cca 14 490 osob.

Návštěvnost

á 20,á 30'- Kč
á 40'- Kč
á 80,- Kč

927 osob

2 212 osob
ó 128 osob
1 741 ks = 5 223 osob

V těchto počtech jsou rozpočteny i hromadné vstupenky
Celkem tedy cca 14 490 osob
Slavnosti cca
ozvěny prázdnin

2 563 osob
72 osob

'q
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Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí a v červnu a záŤi o
víkendech. Průvodcovská sluŽba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení práce. Zatoto
období skanzen navštívilo 645 platícíchnávštěvníků.
Návštěvnost

á 10,-Kč
á 20,-Kč
á 45,-Kč

234 osob
279 osob
44 kusů: 132 osob

Hrad orlík - přehled kulturních akcí pro veřejnost za rok20t6
s. - 29.1.2016
Výstava Život na hradě v městském muzeu
Město \řIumpolec se ve spolupráci s Muzeem a galerií orlických hor Rychnov nad Kněžnou a
správou hradu orlíku pořádá výstavu, na které budou prezentovány výsledky výzkumů a další
zajimav é nálezy na orlíku.

6.1.2016 od 17:00 do 19:00
Hrad orlík pohledem archeologa - Mrg. Bohumir Dragoun
Mnohaleté archeologické výkumy na hradě orlíku přinesly řadu informací nejen o hradě
samotném _ o jeho podobě, ale i o životě jeho obyvatel.

2.4.2016 od

10:00 do l5:00
Otevření hradu s Pány z Lichtenburka
Vystoupení skupiny historického šermu Páni z Lichtenburka _ ukázky soubojů a zbrani

1.5. - 2.10.2016
Výstava Křížekv polích
Výstava fotografií o osudech drobných památek v krajině.
15. 5. - 30.9. 2016
výstava Bydlení pro přírodu
Výstava nejruznějších ptačíchbudek a dalšíchdomečkůpro přírodu.

4. -5.6.20t6

Skupina historického šermu Armet
Ukázky historického šermu' prohlídka zbroje a zbraní v podání skupiny historického šermu
Armet z Vyškova"

2s.6.2016
Nočníprohlídka hradu orlík
Nočníprohlídka hradu orlík se skupinou historického šermu Pániz Lichtenburka

\
!'
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6.7.2016
XX.Středověké slavn osti
Každoroění středověké slavnosti pro malé i velké se spoustou řemesel' her' divadla' šermu
a jiné zábavy,při které nemusíte zůstat jen pasivním divákem. Tradičně největší,
nejnavštěvovanější a nejoblíbenějšíakce všech sezon.
5. -

9.7.2016

Nočníprohlídka hradu orlík
Nočníprohlídka hradu orlík se skupinou historického šermu Páni z Lichtenburka

20.7.2016
Páni z Lichtenburka na orlíku s představením Bratr řádu
Ukázky historického šermu a zbrani s Pány z Lichtenburka

23.7.20t6

Nočníprohlídka hradu orlík
Nočníprohlídka hradu orlík se skupinou historického šermu Páni z Lichtenburka
10. 8.201ó

Pániz Lichtenburka na orlíku s představením BraÚr řádu

Ukázky historického šermu a zbrani

s Pány

z Lichtenburka

14. 8. 2016 zaěátek od 15:00

Divadelní představení Knoflíková válka

Divadelní představení na hradním nádvoří
14. 8. 201.6 zač,átek od 15:00

o

žá!bě, starém veteránovi a ozvěně
Pohádky a básně.

19. -20.8. 2016
III. Hudební festival ozvěny prázdnin
Pohodové setkání nejen folkových kapel v romantické kulise hradní zříceniny
26. - 28.8. 2016

XV. FilmovÝ festival FILM A DĚJINY - tentokrát na téma Karel IV.
27.8.2016 začátek od 20:30
Nočníprohlídky na orlíku - Hradozámecká noc 2016
3.9.2016 od l0:00 do 16:00
Budkování
4.9.2016 od l4:00
Dny evropského dědictví 20t6 _

orlík - komentovaná prohlídka s překvapením

lq
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28.9.2016
Pániz Lichtenburka na orlíku s představením Můj dům, můj hrad
26.11.2016 od 10:00 do 15:00
Advent začínána hradě orlíku
31.72.201ó od l3:00 do l5:00
Silvestrovské rozhledy

V průběhu jarních a letních měsíců využilo hrad k pobytům 15 dětských oddílůa táboru
uskutečnilo sedm svatební obřadů a čtyři firemní akce.

HosPoDAŘBNÍ _ pŘÍloua

r. RozvAHA

r ÚčnrNÍzÁvĚncg ZARoK

a

201ó

31.12.2016

Aktiva (v tis. Kč}
zboži
poskytnuté zálohy
pohledávka daňový bonus

stav k 1.1.

stav k 3í..L2.

35
13

49
14

penrze

72

27

bankovní účty
ná.rok na dotace samosp.
náklady příštíchobdobí

379

52L

Aktiva celkem

547

62L

stav k 1.1.

stav k 3t.L2.

Pasiva (v tis. Kč)

vlastníjmění
fondy
výsledek hospodaření
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
účetzisků a ztrát
dodavatelé
ostatní závazky z obch.styku
závazky zaměstnanci
závazky k instit. soc. zabezpečenía zdrav. poj.
ostatní daně a poplatky
výdaje příštíchobdobí
Pasiva celkem

329
166

18

77

13

621

4
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n. ÚčBr zlsxŮ a

zrnÁr

R31.l2.2016
Hlavní
činnost

Náklady (v tis. Kč)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskl.dodávek
prodané zboží
opravy a udržování
ostatní slu
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
daně a poplatky

Hospodářská

činnost
32

Celkem
72
19

140

326
37

237

L2

62

502

Výnosy (v tis. Kč)
tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboŽí
tržby za prodané vlastní výrobky

Hlavní
činnost

Hospodářská

479

304

činnost
727

úroky
jiné ostatní výnosy
provozní dotace
Výnosy celkem

106
479

H!avní
činnost

HOSPODARSKY VYSLEDEK

Celkem
L27

106
1 018

Hospodářská

činnost

Celkpm

102

't
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III.

pŘnHLno vÝNosŮ,t xÁxr.aoŮ nrn znnorŮ

Výnosy (v tis. Kč}
A. Výnosy z hlavní činnosti
běžnéVstupné do objektu
sponzorský dar + dobrovolné vstupné
B. Výnosy z hospodářské

479

činnosti

pořádání kulturních akcí
prodej zbožínakoupeného
dary
reklama
podnájem
dotace Městský úřad Humpolec
dotace Krajský úřad kraje Vysočina
dotace Ministerstvo kultury
jiné ostatní výnosy

224
LZ7

50

C. Výnosy správní činnosti

úroky z běžnéhoúčtu

0

Wnosv cELKEM

1 018

Náklady (v tis. Kč)
D.'Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní činnost)
nákup materiálu
spotřeba energie
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
opravy a udržování
ostatní služby (odvoz odpadu aj')
osobní náklady
daně a poplatky
ostatní náklady
E. Náklady na hospodářskou

10

59

250

činnost

nákup materiálu

32

spotřeba energie
náklady na prodané zboží
služby

267
49

osobnínák|ady
ostatní náklady

NÁKLADY CELKEM

939

4
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IV.

pŘnulnD o PENĚŽNÍcH rocÍcrr ZARoK 20t6

(v tis. Kč)

ků na začátku období
Cash fIow z provozní činnosti:
výsledek hospodaření
odpisy
závazky

zásoby
nárok na dotace

-15

Cash flow z investičníčinnosti:

pořízení investic
Celkem
Cash flow z finančníčinnosti:
vlastní jmění

Stav peněžních prostředků na konci období

548

v. vÝvoJ FoNDŮ sPoLEčNosTI
(v tis. Kč)

stav k 1.1.
vlastní jmění
Íšenífondu

vI.

stav k 3!.12.

- schválení HV 2015

STAVAPOHYB MAJETKU l'zlvazl<Ů

(v tis. Kč)

stav k 1.1.
nema mat

závazky _ komisnízboží
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stav k 31.12.
nema ma

Poděkování sponzorům a ddrcům:

vil.

SpnÁva HRADU ToUTo cEsToU oĚxurn
za finančnídary, dotace a pomoc:
-

bezejmenným návštěvníkům
Městu Humpolec

Kraji Vysočina
}úinisterstvu kultury
Barvy - Alenka

za materiální pomoc
- fy VODAK Humpolec

s.r.o.
- Sboru dobrovolných hasičůHumpolec

za pomoc při obnově a údržběhradu
- Městu Humpolec
- Kraji Vysočina
- studentům a učitelůmGymnázia Dr.a.Hrdličky v Humpolci
- členůmHnutí Brontosaurus
- všem nejmenovan;ým dobrovolníkům, kteří celoročně pomáhají zajišťovatúdržbu,správu, a
pořádání kulturních aktivit na hradě orlík
Poděkování správy hradu:
Správa hrodu děkuje Městu Humpolec
příspěvky, dary, a pomoc.

a dqlšímvšem svým partnerům a ddrcům za

Tato výročnízprávabyla řádně schválena na zasediíní společnosti Castrum o.p.s. dne .

43 + IŽ/?

Za Castrum o.p.s.:

Ing. František Kocman

(M
%la %:

Mgr.Vladimír Staněk

Tomáš Klener

,4
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