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01 Základní informace
Spolek přátel hradu Lukova
Sídlo:            763 17 Lukov
           Lukov č.e. 38
  Česká republika
IČ:  49158295
Registrace:    L 1067 vedená u Krajského soudu  
   v Brně
e-mail:  sprava@hradlukov.cz
web:    www.hradlukov.cz

Členové organizačního jádra SPHL
Předseda:  Ing. Jiří Holík
Místopředseda: Ing. Pavel Růžička, PhD.
Koordinátoři: Mgr. Zdeňka Krmášková
  Ing. Václav Pavlíček
  Ing. Tomáš Polášek

Číslo běžného účtu: 
Poštovní spořitelna 
202080950/0300

02 Slovo úvodem
Hrad Lukov získal titul „Památka roku“. Šest slov 
lakonického konstatování v sobě skrývá 35 let ne- 
únavné práce několika generací dobrovolníků, kva-
litní a profesionální práci zaměstnanců správy hradu  
i koncepční práci vedení našeho spolku.

Ocenění jsme získali za památkovou obnovu a zpří-
stupnění věže Svatojánky v roce 2016.

03 Úspěchy posledních pěti let
2013     
•	 Položena	izolace	západní	klenby	západního	paláce.
•	 Dokončení	a	kolaudace	hradního	jádra.
•	 Realizován	projekt	„Hradní	galerie	-	učíme	se	mezi	
	 hradními	zdmi“.
•	 Realizován	projekt	„Příroda	kolem	hradu“.
•	 Realizovány	aktivity	spojené	s	třicetiletým	výročím	 
	 od	zahájení	památkové	obnovy	hradu.

2014
•	 Vzpomínkové	aktivity	na	několika	místech	Zlínského		
	 kraje	u	příležitosti	výročí	úmrtí	Lukrecie	Nekšovny	 
	 a	Albrechta	z	Valdštejna	ve	spolupráci	s	řadou	partnerů.
•	 Objevení	místa	stavby	kostela	sv.	Jana	Křtitele.
•	 Dokončení	izolačních	prací	zabraňujícím	pronikání		
	 srážkových	vod	do	konstrukcí	západního	paláce.
•	 Vybudování	naučné	stezky	severním	svahem	hradu.

2015
•	 Realizován	projekt	„Učíme	se	na	hradě“.
•	 Dokončena	a	slavnostně	žehnána	kaple	sv.	Jana	Křtitele.
•	 Dokončeno	památkové	zajištění	severního	úseku	
	 obvodové	hradby	dolního	hradu.
•	 Rekonstruováno	dětské	hřiště	na	dolním	hradě.
• Vydání	knihy	„Hrad	Lukov	–	proměny	opevněného	sídla“.
•	 Výstava	„Dvacet	pět	let	boje	o	hrad“.

2016 
•	 Realizován	projekt	EVVO:	Zahrádka	hradní	paní.
•	 Dokončeny	výstavní	prostory	v	západním	paláci.	
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•	 Realizována	výstava	„Dech	renesance“.
•	 Zahájen	archeologický	výzkum	studny	na	dolním	hradě.
•	 Dokončena	1.	etapa	památkového	zajištění	východní		
	 hradby	dolního	hradu	o	objemu	cca	70	m3.

2017 
• Hrad Lukov získal titul „Památka roku 2016“.
•	 Dokončeno	památkové	zajištění	východní	hradby		 	
				dolního	hradu.
•	 Realizován	projekt	„Ptáci	na	hradě	a	nad	hradem“,			
	 vybudována	Ptačí	vyhlídka.
•	 Zpřístupněna	věž	Svatojánka	jako	vyhlídkové	místo.

04 Pracovní činnost v roce 2017
Pravidelně každý měsíc se scházíme na pracovních 
brigádách, abychom přispěli ke konečné záchra-
ně hradu stovkami ba tisíci hodin bez nároku na 
finanční odměnu. Hlavní odměnou pro nás členy 
je však přátelská atmosféra v kolektivu, který má 
společné vize a cíle. Neodmyslitelnou částí dobro-
volnické práce v areálu hradu je dlouholetá pomoc 
členů Hnutí Brontosaurus i dalších dobrovolnic-
kých organizací.

Veškeré práce jsou prováděny na základě platných 
stavebních povolení, vydaných závazných stanovi-
sek Odboru kultury a památkové péče Magistrátu 
města Zlína a jsou pravidelně a důsledně kontrolo-
vány pracovníky orgánů památkové péče.

Památková obnova  
a archeologický výzkum
Pravidelnou	 roční	 rekapitulací	 aktivit,	 které	 se	 udály	 
v	hradním	areálu	ve	skončeném	roce,	začnu	jedinečným	
okamžikem.	V	březnu	2017	získal	hrad	Lukov	význam-
né	 ocenění.	 Stal	 se	 památkou	 roku	 v	 rámci	 celé	 Čes-
ké	republiky.	Titul	uděluje	Sdružení	historických	sídel	

Čech,	Moravy	a	Slezska	za	partnerství	Asociace	krajů	
ČR	a	Národního	památkového	ústavu.	Cenu	jsme	získa-
li	za	dokončení	památkové	obnovy	a	zpřístupnění	věže	
Svatojánky	v	roce	2016.

Již	několik	let	se	největší	objem	prací	odehrává	na	dolním	
hradě.	Od	jarních	měsíců	jsme	odkrývali	průběh	obvodo-
vé	hradby	v	jihovýchodním	koutě	předhradí.	Zdivo	zde	
bylo	značně	narušené	kořeny	velkých	smrků,	které	tu	do	
nedávna	rostly.	Pozoruhodným	nálezem	byl	objev	zbyt-
ku	branky	proražené	směrem	na	Prádla.	Podařilo	se	najít	 
i	 část	 původního	 kamenného	 ostění.	 Hradba	 byla	 po-
stupně	 čištěna	 a	 dozděna.	Korunu	 dokončeného	 zdiva	
jsme	 opatřili	 izolačními	 vrstvami	 a	 vrstvou	 zeminy,	 
která	byla	následně	oseta	travním	semenem.

Náročné	 na	 dopravu	 materiálu,	 na	 práci	 ve	 výškách	 
i	na	rozsah	prací	byly	dozdívky	a	konzervační	práce	na	
horním	úseku	východní	hradby.	I	tady	bylo	třeba	zdivo	
nejdříve	očistit	a	rozebrat	uvolněné	kameny.	Zásadním	
problémem	se	 stalo	vyřešení	dopravy	materiálu.	Proto	
jsme	vybudovali	přes	50	metrů	dlouhou	dráhu,	po	kte-
ré	jsme	vrátkem	tahali	vozík	s	maltou.	Práce	se	naplno	
rozběhly	 v	 letních	měsících,	 kdy	 nám	 tradičně	 pomá-
hali	dobrovolníci	z	Hnutí	Brontosaurus	a	 také	skupina	
mládeže	z	Bratrského	sboru	z	Frýdku-Místku.	Na	konci	
prázdnin	jsme	mohli	konstatovat,	že	se	podařilo	dokon-
čit	celý	úsek	východní	hradby,	ale	 také	zakonzervovat	 
i	vnější	zdivo	Svatojánky	a	přilehlé	severní	hradby.

V	 podzimních	 měsících	 jsme	 odkrývali	 průběh	 zbytků	
zdiva	jižní	obvodové	hradby	a	také	přilehlých	hospodář-
ských	budov.	Zahájili	jsme	terénní	úpravy	plochy	dolní-
ho	 hradu,	 na	 které	 v	 budoucnosti	 vznikne	 environmen-
tální	park	s	přírodním	amfiteátrem	a	výukovými	prvky.



Na	horním	hradě	jsme	v	jarních	měsících	dokončili	vý-
měnu	 dřevěných	 prvků	 terénního	 schodiště	 před	 raně-
gotickou	 bránou.	 Se	 statikem	 i	 pracovníky	 památkové	
péče	 jsme	 intenzivně	 řešili	 podobu	 projektové	 doku-
mentace	zajištění	západní	části	hradního	areálu,	kde	je	
v	 současné	 době	 vyhlídková	 terasa.	 Stávající	 dřevěná	
srubová	konstrukce	je	na	hranici	životnosti,	proto	je	na-
lezení	trvanlivějšího	technického	řešení	zcela	nezbytné.	
Na	 podzim	 jsme	 zahájili	 práce	 na	 statickém	 zajištění	
jižní	části	tohoto	prostoru.

Spolek	přátel	hradu	Lukova	v	průběhu	roku	zorganizo-
val	sedm	brigád.	Proběhlo	šest	týdnů	Prázdnin	s	Bron-
tosaurem,	 tři	 týdny	 prací	 zorganizovaly	 další	 skupiny	
dobrovolníků.	Celkem	bylo	v	roce	2017	v	areálu	hradu	
odpracováno	6064	hodin.

05 Kulturní akce  
a společenské akce
Bohatá	byla	kulturní	část	sezóny.	Prakticky	každý	mě-
síc	v	roce	se	na	hradě	něco	zajímavého	dělo.	Únorový	
Lukovský zimní víceboj,	 sportovně	 společenská	 akce	
v	 netradičních	 disciplínách,	 byl	 tradiční	 vzpomínkou	
na	Františka	Seilerna,	propagátora	lyžování	v	Čechách.	
Akce	 se	 těšila	velkému	zájmu	zástupců	médií.	V	dub-
nu	 jsme	 s	 žáčky	 lukovské	 školy	 odemknuli	 studánky	 
v	 blízkosti	 hradu.	 Tradiční	 a	 velmi	 oblíbené	 Pálení 
čarodějnic	 se	na	poslední	 chvíli	 z	důvodu	mimořádně	
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nepříznivého	 počasí	 neuskutečnilo.	 Naopak	 se	 velmi	
vydařily	oslavy 400 let od založení kláštera ve Štípě,	
které	 poctili	 návštěvou	 čelní	 představitelé	 Zlínského	
kraje	i	Arcibiskupství	olomouckého.	

V	 červnu	 proběhl	 tradiční	Den stromů a Den s Lesy 
ČR,	organizovaný	ve	spolupráci	s	Odbory	městské	ze-
leně	 a	 ŽP	Magistrátu	města	 Zlína	 a	 s	 Lesy	 ČR,	 sprá-
vou	ve	Vsetíně.	Červen	byl	také	ve	znamení	akcí,	které	
mají	spojitost	s	hradní	kaplí	sv.	Jana	Křtitele.	Jednalo	se	 
o Noc kostelů	a	Večerní svatojánskou mši svatou.	Na	
začátku	července	jsme	ve	spolupráci	s	několika	partnery	
zorganizovali	Strašidelnou prohlídku hradu.	

Díky	 iniciativě	 lukovského	 faráře	 Jana	 Macha	 se	 na	
nádvoří	hradu	uskutečnil	Citerový koncert.

Co	jsme	v	průběhu	roku	na	hradě	dokázali,	jsme	prezen-
tovali	v	programu	zářiového	Dne hradu.	

Zajímavou	 novinkou	mezi	 kulturními	 akcemi	 se	 staly	
Hvězdy nad hradem.	 Zorganizovali	 jsme	 ji	 ve	 spolu-
práci	s	Hvězdárnou	ve	Valašském	Meziříčí.	Hradní jar-
mark	 se	 těšil	mimořádnému	 zájmu	 návštěvníků,	 kteří	
pozitivně	hodnotili	produkty	nabízené	stánkaři,	ale	také	
skvělé	organizační	zajištění.

V	prosinci	se	uskutečnilo	Štěpánské setkání	na	hradě.	
Silvestrovská pouť z Hostýna do Lukova	 přes	 hrad	
byla	 poznamenána	 deštěm	 a	 poutníci	 na	 hrad	 dorazili	
promočení	a	mokří.
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06 Provozování hradu
Od	 roku	 2004	 zajišťujeme	 provoz	 hradu.	Každoročně	 se	 snažíme	 rozšiřovat	 nabídku	 poskytovanou	 návštěvníkům	 
a	nabízíme	jim	možnost	aktivního	odpočinku	i	možnost	poznání.	Přestože	okolí	hradu	bylo	zahrnuto	do	oblasti	zasa-
žené	prasečím	morem	a	návštěvníkům	chyběly	objektivní	informace,	opět	meziročně	stoupl	počet	návštěvníků.	Dosáhl	
čísla	26	673	evidovaných	návštěvníků.

Přehled návštěvnosti hradu Lukova v letech 2008–2017:

07 Projekty
Realizované projekty a edukační činnost

Ptáci nad hradem a na hradě	 –	 celoroční	projekt	 en-
vironmentální	 výchovy	 byl	 podpořen	 dotací	 z	 rozpočtu	

Zlínského	 kraje	 a	 partnersky	 se	 na	 něm	 podílely	 Lesy	
ČR.	Díky	tomu	jsme	připravili	řadu	aktivit	(výstava	ptá-
ků,	přístřešek	Ptačí	vyhlídky,	výukové	materiály).	Také	
jsme	pokračovali	v	tradici	odemykání	studánek.

Letní tábory –	v	červenci	a	v	srpnu	jsme	vlastními	silami	
zajišťovali	 týden	 příměstského	 tábora,	 týden	 putovního	
tábora	a	podíleli	se	na	prostorovém	zajištění	pobytového	
tábora	Klubu	přátel	Lukova	z.č.	Hnutí	Brontosaurus.

Výukové programy –	v	průběhu	celého	roku	jsme	s	vel- 
kým	 úspěchem	 zrealizovali	 několik	 cyklů	 výukových	
programů	pro	žáky	okolních	škol	a	víceletých	gymnázií.	
Tato	forma	vzdělávání	v	naší	činnosti	nabývá	na	význa-
mu	a	vede	k	výtečné	propagaci	našeho	sdružení.

Kroužek pro školní mládež –	s	názvem	„Lukovští	Wi-
zárdi“	jsme	vedli	i	po	celý	rok	2017.	
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Připravované projekty
Hrad patří dětem –	 je	 dlouholetým	 nosným	 tématem	
využití	 hradního	 areálu.	 I	 v	 příštích	 letech	 budeme	vy-
mýšlet	a	realizovat	projekty	a	programy	zaměřené	na	dě- 
ti	a	mládež.

Hrad Lukov –	koncepce	rozvoje	na	období	2017–2022	– 
byla	schválena	valnou	hromadou	v	únoru	2017.	Je	souhr-
nem	aktivit	památkové	obnovy	i	využití	hradu.

Dolní hrad –	environmentální	park	–	v	průběhu	celého	
roku	 jsme	 prováděli	 přípravné	 terénní	 úpravy	 na	 ploše	
dolního	hradu,	 jejichž	výsledkem	bude	environmentální	
park	 s	 výukovými	 prvky	 a	 přírodním	 amfiteátrem.	 Na	
konci	roku	arch.	Šimeček	zpracoval	studii	jeho	podoby.

Sociální zázemí hradu –	narůstající	počet	návštěvníků	
i	 popularita	 kulturních	 akcí	 nás	 donutila	 hledat	 řešení	
rozšíření	důstojného	sociálního	zázemí	hradu.	Na	konci	
roku	jsme	zadali	zpracování	projektové	dokumentace	pro	
stavební	povolení.

Náklady Příjmy
Text položky Částka v Kč Text položky Částka v Kč
Spotřeba	materiálu 498	971,97 Tržby	za	vlastní	výkony 1	870	205,56
Služby 292	185,70 Ostatní	výnosy 15	297,16
Osobní	náklady 1	110	181,00 Provozní	dotace	a	dary 323	300,00
Daně	a	poplatky	celkem 2	424,00
Ostatní	náklady 25	880,07
Odpisy 3	761,00
Celkem	náklady 1	933	403,74 Celkem	příjmy 2	208	802,72
Účetní hospodářský výsledek 275	398,98

09 Financování

08 Život spolku
Prádla –	po	dlouhém	vyřizování	se	podařilo	na	jaře	vyří-
dit	stavební	povolení	na	vyhloubení	studny	před	domem.	
Vlastní	studna	byla	hloubena	v	květnu	2017.	Bohužel	je	
v	ní	málo	vody	a	je	třeba	ji	prohloubit.

Přátelská setkání –	kromě	brigád	a	organizování	kultur-
ních	akcí	jsme	se	několikrát	sešli	při	přátelském	setkání	
ať	už	na	Prádlech	nebo	v	Domě	Rudolfa	Matouše.

Spolkové výlety za poznáním –	 poznání,	 jak	 to	 dělají	
jinde,	je	důležité	a	tak	organizované	návštěvy	památko-
vých	objektů	se	mezi	členy	a	příznivci	spolku	setkávají	
s	 velkým	 zájmem.	V	 tomto	 roce	 jsme	 navštívili	 hrady	
Blansek,	 Cimburk,	 Pernštejn,	 zámek	 Kunštát,	 jeskyně	
Moravského	krasu.
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10 Ocenění

Památka roku 2016	–	hrad	Lukov	toto	celostátní	oceně-
ní	udělované	Sdružením	historických	 sídel	Čech,	Moravy	 
a	Slezska	za	partnerství	Asociace	krajů	ČR	a	Národního	pa-
mátkového	ústavu	získal	za	památkovou	obnovu	a	zpřístup-
nění	věže	Svatojánky.

Cena za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání	– 
každoročně	vyhlašuje	občanské	sdružení	Líska	ceny	za	pří-
nos	k	rozvoji	environmentální	výchovy	ve	Zlínském	kraji.	
Vladan	Krmášek	byl	oceněn	jako	„Objev	roku“.

11 Partneři a spolupracovníci
Klub přátel Lukova, Chudák svišť	 –	 základní	 články	
Hnutí	Brontosaurus	–	v	roce	2016	tyto	články	zorganizova-
ly	šest	týdnů	Prázdnin	s	Brontosaurem.	

Základní škola Lukov	–	je	naším	dlouholetým	partnerem	 
a	v	průběhu	roku	se	zapojila	do	organizace	několika	kultur-
ních	akcí	(Adventní	jarmark,	Odemykání	studánek).	

Základní škola Kašava	–	se	pravidelně	zapojuje	do	námi	
připravovaných	projektů.	Společně	jsme	zorganizovali	dvou- 
denní	školu	v	přírodě.

7. Základní škola Zlín-Malenovice	 –	 díky	 spolupráci	 
s	Mgr.	Libuší	Přílučíkovou	a	jejími	žáky	jsme	zrealizovali	
environmentální	aktivity	ke	Dni	Země.	

Středisko volného času TyMy Holešov	–	se	podílel	na	pro-
gramu	Dne	stromů	a	připravil	výstavu	výtvarných	prací	na	
téma	„Ptáci	na	hradě“.

Muzeum jihovýchodní Moravy	 –	 muzeum	 zajišťovalo	 
archeologický	 dohled	 při	 památkovém	 zajištění	 průběhu	
východní	hradby	dolního	hradu.

SHŠ Solutus a SHŠ Berendal	–	členové	skupin	vystoupili	
při	Strašidelné	prohlídce.

Lesy ČR	 –	 pracovníci	 lesní	 správy	Vsetín	 se	 podíleli	 na	
zajištění	 programu	 a	 organizaci	Dne	 stromů.	Z	firemního	
dotačního	programu	 jsme	získali	finanční	podporu	na	pa-
mátkovou	obnovu	hradu.

Odbor životního prostředí a zemědělství a Odbor měst-
ské zeleně Magistrátu města Zlína	–	pracovníci	odborů	se	
významnou	měrou	podíleli	 na	programovém	a	organizač-
ním	zajištění	Dne	stromů	na	hradě.	

Konzultace a odborné rady jsme získávali	 na	 Odboru	
kultury	a	památkové	péče	Krajského	úřadu	ve	Zlíně,	na	Ná-
rodním	Památkovém	úřadě	v	Kroměříži	a	také	na	Odboru	
kultury	Magistrátu	města	Zlína.		

Finančně	nás	podpořila	obec	Lukov	a	také	většina	z	okol-
ních	obcí,	které	kdysi	patřily	k	 lukovskému	panství.	Pod-
poru	tradičně	máme	z	Kulturního fondu Zlínského kraje.	
V	roce	2017	se	prostřednictvím	obce	Lukov	podařilo	opět	
získat	 podporu	 z	 Havarijního programu Ministerstva 
kultury ČR a Kulturního fondu Zlínského kraje.
.

11 Propagace činnosti
Toulavá kamera	–	redaktor	populárního	pořadu	České	te-
levize	 k	 nám	po	 deseti	 letech	 opět	 zavítal,	 aby	 tu	 natočil	
reportáž.	Ta	byla	odvysílána	na	programu	ČT1	v	premiéře	
6.	srpna	2017.

Média	–	díky	velmi	dobré	spolupráci	s	médii	se	dařila	pro-
pagace	všech	akcí	na	hradě	a	pravidelně	se	objevovaly	člán-
ky	o	postupu	prací	a	činnosti	na	hradě	na	stránkách	novin,	 
v	rádiích	a	v	reportážích	v	televizi.	Třikrát	ročně	jsme	vydali	
tiskové	zprávy	s	informacemi	o	dění	na	hradě	i	o	činnosti	
spolku	(Zprávy	z	hradu).

Lukovský zpravodaj	–	na	jeho	stránkách	jsme	informo-
vali	o	dění	na	hradě	a	zveřejňovali	pozvánky	na	akce	po-
řádané	spolkem.

Internet	 –	 webová	 stránka	 na	 adrese	 www.hradlukov.cz	
je	zdrojem	informací	o	hradě	a	také	o	aktuálně	pořádaných	
akcích.	Zveřejňované	informace	jsme	udržovali	v	průběhu	
celého	roku	vždy	aktivní.

Významným	 zdrojem	 informací	 s	 okamžitou	 odezvou	
na	 zveřejněné	příspěvky	 je	naše	 stránka	na	Facebooku:	
www.facebook.com/hradlukov.cz



12 Poděkování
 
SPHL	děkuje	všem	sponzorům	za	laskavou	podporu.

Finanční příspěvky, dary a granty nám věnovali:
• Evropský	sociální	fond,	Úřad	práce	Zlín
• Purkyňova	nadace
• Lesy	České	republiky
• Sdružení	historických	sídel	ČR
• Zlínský	kraj
• Ministerstvo	kultury	ČR
• Statutární	město	Zlín
• Město	Fryšták
• Město	Slušovice
• Obec	Březová
• Obec	Držková
• Obec	Hrobice
• Obec	Hvozdná
• Obec	Lukov
• Obec	Lukoveček
• Obec	Kašava
• Obec	Ostrata
• Obec	Veselá
• Continental	Barum,	s.r.o.,	Otrokovice
• Tekom-P	Lukov
• Ivan	Galuszka
• Jan	Blumenschein
• Marie	Pavlíčková

Za pomoc a spolupráci dále děkujeme:
• Vedení	a	pracovníci	obce	Lukov
• Pracovníci	NPÚ	ÚOP	Kroměříž
• Pracovníci	Odboru	životního	prostředí	
	 a	zemědělství	Magistrátu	města	Zlína

• Pracovníci	Odboru	městské	zeleně	Magistrátu		 	
	 města	Zlína
• Pracovníci	Odboru	kultury	a	památkové	péče	KÚ	
	 Zlínského	kraje
• Pracovníci	Městského	kulturního	centra	
	 a	Knihovny	Holešov
• Farnost	Štípa
• Farnost	Lukov
• Hvězdárna	Valašské	Meziříčí
• TyMy	Holešov
• Ing.	Petr	Kadlec
• Mgr.	Petr	Kučera
• RNDr.,	PhDr.	Jana	Langová,	archeolog,	Muzeum	
	 JV	Moravy	Zlín
• Martin	Lysák,	grafik
• Mgr.	Jan	Mach,	farář,	Farnost	Lukov
• Ing.	Oto	Nový,	statik,	ARS	servis
• Ing.	Jaroslav	Pastyřík,	lesní	správce	LS	Vsetín
• Vlastimil	Petr,	webmaster
• Mgr.	Libuše	Přílučíková,	ZŠ	Malenovice
• Ing.	arch.	Pavel	Šimeček,	architekt
• Pavel	Šlampa,	revírník,	Lesy	ČR
• Markéta	Válková
• Beati	Cantores,	pěvecký	sbor,	Holešov
• Členové	ZČ	HB	Klub	přátel	Lukova
• Členové	ZČ	HB	Chudák	svišť
• Členové	ohňové	skupiny	Boca	Fuego
• Členové	SHŠ	Solutus
• Členové	SHŠ	Berendal
• Učitelský	sbor	a	žáci	ZŠ	Lukov
• Ořez	stromů	Holešov
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 Výroční zpráva SPHL za rok 2017 byla schválena valnou hromadou SPHL dne 3. března 2018.




