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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               

Záchrana zámku v Třebešicích získala cenu NPÚ 
Patrimonium pro futuro  
  

Praha, 4. 10. 2018 

 

Včera, 3. 10. 2018, bylo při slavnostním vyhlášení na zámku v Jindřichově Hradci 

uděleno manželům Elišce a Igoru Valdovým ocenění NPÚ Patrimonuim pro futuro za 

záchranu zámku v Třebešicích na Benešovsku. Kvalitně realizovaná obnova zámeckého 

areálu s hospodářskými budovami, který je nyní také k dispozici veřejnosti, nemá v 

kraji obdoby 

 

Zámek v Třebešicích s areálem hospodářského dvora se sýpkou, chlévy a někdejším 

lihovarem koupili manželé Valdovi jako opuštěný a zcela zanedbaný, s poškozenými a 

částečně zřícenými budovami v roce 2008. Vzápětí provedli základní provizorní zajištění 

budov, vyčištění areálu a již v roce 2009 proběhla oprava krovu a obnova střechy zámecké 

budovy s věžičkou. V následujícím roce se podařilo obnovit střechu barokní sýpky. Od roku 

2011 pokračovala, již za podpory z Programu záchrany architektonického dědictví MK, 

obnova interiérů zámku, kde byly kromě jiného opraveny odkryté dřevěné trámové malované 

stropy. V letech 2012 - 2013 byly obnoveny rovněž výplně otvorů zámku a došlo na celkovou 

opravu mohutné budovy chlévů, kde bylo nutné zejména vyklenout zřícená klenební pole a 

obnovit krov a fasády. Opravy zámeckých interiérů, včetně restaurování interiéru nově 

objevené kaple, pokračovaly i v následujících letech a v roce 2015 se podařilo realizovat 

rekonstrukci hlavní brány zbořené ve druhé polovině 20. století. V roce 2017 byla dokončena 

celková obnova zámeckých fasád, která ukončila celistvou a zásadní etapu záchrany a obnovy 

památky.  

Po celou dobu oprav byly v maximální míře respektovány autentické úpravy a 

postupy, a zachováván citlivý přístup k památce, kterou se povedlo téměř doslovně 

pozvednout z vlastního popela. 

Na jižní zámecké průčelí dnes navazuje nově vysázený květinový parter, nad zámkem 

byl obnoven ovocný sad. Opravený je lihovar, a také architektonicky rehabilitovaný dům v 

sousedství ukazuje, že nezůstalo jen u památkově chráněných budov. Renesanční prostory 

zámku a růžová zahrada před jižním průčelím jsou nabízeny ke svatebním obřadům, interiér 

chléva slouží ke společenským a kulturním akcím. 

Obnova zámeckého areálu v Třebešicích je mimořádná a příkladná z několika důvodů. 

Především se zde za deset let podařilo zachránit a opravit poměrně rozsáhlý komplex budov. 

Nezůstalo pouze u vlastního zámku, ale mimořádná pozornost byla věnována i značně 

poškozeným hospodářským budovám, obnově zaniklých částí i sadovým úpravám. Vše je 

výsledkem velkého nasazení, obětavého a zodpovědného přístupu i vlastnoruční práce 

majitelů, tedy nepochybně i jejich niterného vztahu k této památce. Kvalitně provedené práce 

zde probíhaly za velmi dobré spolupráce s pracovníky středočeského pracoviště NPÚ a 

Městského úřadu v Benešově.   

   Kvalitně realizovaná obnova zámeckého areálu v Třebešicích s hospodářskými budovami, 

který je také k dispozici veřejnosti, nemá v kraji obdoby.   
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Ceny NPÚ byly uděleny již popáté. Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybírala odborná 

porota ve čtyřech hlavních kategoriích, o laureátovi ceny Památky děkují rozhodla veřejnost v 

internetovém hlasování. 

Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou bylo uděleno odbornou porotou ve čtyřech kategoriích – obnova 

památky, restaurování, v kategorii objev, nález roku, dále prezentace hodnot a záchrana památky. Za 

restaurování zámecké kaple v Návarově byli oceněni vlastníci zámku Petr Turek a Radka Turková, za objev 

Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě získalo ocenění Muzeum hlavního města 

Prahy. V kategorii prezentace hodnot zvítězilo město Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vytvoření 

prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Za záchranu zámeckého areálu v 

Třebešicích byli oceněni Eliška Valdová a Igor Valda. Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní 

přínos v oblasti péče o kulturní dědictví převzal profesor Miloš Stehlík. Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ 

v podobě bronzové plakety bylo oceněno město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v kostele svatého 

Vavřince v Chodově. Druhou bronzovou plaketu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí 

převzal Pavel David, který rovněž vyhrál v internetovém hlasování veřejnosti a stal se tak laureátem ceny 

Památky děkují. 

 

Více informací o ceně Patrimonium pro futuro zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Ing. Dagmar Primusová, primusova.dagmar@npu.cz  tel. 274 008 224  
 

 
 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/zpravy/39614-narodni-pamatkovy-ustav-jiz-popate-udelil-oceneni-pro-zachrance-pamatek
mailto:primusova.dagmar@npu.cz

