
   

_____________________________________________________________________________________________________ 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333 
Tel: (+420) 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, e-mail: roubickova.dita@ npu.cz;   

 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                               

 
Obnova kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi 
dostala cenu Národního památkového ústavu 
Patrimonium pro Futuro 2022.   
 

Praha, 16. 11. 2022 

 

Za celkovou obnovu areálu kostela sv Václava ve Staré Boleslavi získala v kategorii 
OBNOVA PAMÁTKY ocenění Národního památkového ústavu PATRIMONIUM PRO FUTURO   
2022 Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.  
  
Obnovu národní kulturní památky kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi v nejvýznamnějším 

duchovním centru Čech spojeném s počátky českého státu, lze svojí komplexností, 

náročností, kvalitou i svým duchovním obsahem bezesporu zařadit k nejvýznamnějším akcím 

obnovy památek v České republice, realizovaným po roce 1990. 

  Celková obnova areálu kostela sv. Václava, úspěšně realizovaná v letech 2019 – 2021, 

zásadně podpořená z IROP, zahrnula exteriér i interiér kostela včetně restaurování veškerého 

bohatého barokního mobiliáře. Iniciátorem, investorem a tvůrcem koncepce celkové obnovy 

areálu kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi byla Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána 

v čele s panem proboštem, ve spolupráci s pracovníky Arcibiskupství pražského. Přes dva 

roky probíhající náročná akce s velkým podílem štukatérských, kamenických, malířských, 

truhlářských a restaurátorských prací, přinesla za bezchybné spolupráce všech zúčastněných 

vynikající výsledek. Na stavební realizaci se podílel projektant, řemeslníci a umělečtí 

řemeslníci z firem CONSIT a.s., Akant art., Kamenosochařství a restaurátorství Pánek s.r.o a 

zejména řada restaurátorů bohatého mobiliáře kostela, za důkladného dohledu investora a 

pracovníků památkové péče.   

       Dá se říci, že dokončená rozsáhlá obnova kostela dnes stojí v závěru dlouhé řady 

stavebních úprav a proměn stavby i údržby nebo obnovy mobiliáře realizovaných v průběhu 

1100 let existence kostela. Složité utváření stavby kostela a skladba jeho mobiliáře, zde však 

není podstatné.  Zásadní je zde celkový ideový, duchovní a kulturně historický význam.  Samo 

místo spolu s tradičně vyjadřovaným projevem úcty utváří a modeluje v kulisách historických 

událostí hmotnou podobu stavby i jejího vybavení k nekončící oslavě českého zemského 

patrona sv. Václava. A tento celek v jeho různorodosti, bohatosti a umělecké kvalitě se 

podařilo při poslední obnově skvěle opravit a zachovat tak jeho nosné hodnoty budoucím 

generacím. 
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 V roce 2019 dokončila Kapitula celkovou obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 

Boleslavi. A ve druhé polovině roku 2021 uzavřela tyto významné akce navíc celková oprava 

exteriéru románského kostela sv. Klimenta, stojícího v bezprostředním sousedství  

Sv. Václava. Obnova kostela sv. Václava získala další významné ocenění, byla také 

nominována na titul Stavba roku Středočeského kraje 2022. 
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Mgr. Dita Roubíčková, roubickova.dita@npu.cz, tel. 274 008 285 
 

 

 

 

  
 

  

 Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro 

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré 

praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče 

podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Za každý kraj mohou odborníci z NPÚ, garantující 

památkovou péči v jednotlivých regionech, vybrat zástupce, kteří se budou ucházet o ocenění v některé ze 

základních kategorií: obnova památky; restaurování; památková konverze; objev, nález roku; prezentace a 

popularizace; záchrana památky; osobnost památkové péče; správa a prezentace památky. 

Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých 

kategoriích, široká veřejnost měla možnost od 15. června do 30. září 2022 zvolit si svého favorita v online 

hlasování Památky děkují. Laureáti ocenění Patrimonium pro futuro včetně držitele ceny veřejnosti kategorie 

Památky děkují byli vyhlášeni 15. listopadu 2022 v rámci slavnostního galavečera v budově Nové scény 

Národního divadla Praze. Více informací zde 
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