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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               
Obnova tvrze v Hradeníně je za Středočeský kraj nominována na Cenu 
Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro. 
 

Praha, 16. 5. 2016 

______________________________________________________________________ 
 

V letošním roce probíhá již třetí ročník Ceny Národního památkového ústavu 

Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních 

památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a 

úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Středočeský kraj byla na Cenu NPÚ   

nominována v kategorii Obnova památky, restaurování obnova tvrze v Hradeníně  

  

Tvrz v Hradeníně byla postavena ve druhé polovině 14. století. Po pozdně gotických a 

renesančních úpravách byl na sklonku 18. století věžový palác objektu s mansardovou 

střechou patrně využíván jako sýpka. V 19. století zanikla budova s branou, kterou nahradil 

nový obytný dům v sousedství, v průběhu 20. století pak areál chátral. Koncem 60. let 20. 

století se zřítil krov mansardové střechy, projevila se řada statických poruch a zaniklo i 

zastřešení budovy při věžovém paláci s tzv. baštou. V letech 1989 – 91 se sice podařilo 

částečně realizovat statické zajištění, provést dílčí opravy zdiva a provizorní zastřešení, avšak 

po vydání areálu v restituci byly vešekré opravy zastaveny. Provizorní zajištění postupně 

zaniklo a budovy se dostaly v podstatě do havarijního stavu.  

    V roce 2012 získalo tvrz prostřednictvím svého zřizovatele, Středočeského kraje, 

Regionální muzeum v Kolíně. Krátce poté byly zahájeny přípravné a projekční práce na 

záchranu a obnovu tvrze. Velká pozornost byla věnována především obnově mansardové 

střechy. Podrobné vyhodnocení zaměření původního krovu a historické fotodokumentace 

ukázalo, že tvar mansardové střechy vznikl úpravou renesanční krovové konstrukce. Z této 

dokumentace a poznatků vycházel návrh a realizace krovové konstrukce, tvar mansardové 

střechy pokryté šindelem i řešení všech detailů - mansardové římsy, krakorců s opěrami, 

vikýřů. Současně proběhlo stažení pater věže a byla realizována obnova dřevěného stropu 

předposledního patra spojená s konsolidací historických omítek. Věžový palác je tedy 

zachráněn a připraven na další etapy obnovy směřující k jeho zpřístupnění veřejnosti. Akce, 

úspěšně dokončená v roce 2015, probíhala za dobré spolupráce všech zúčastněných. 

   Zastřešení tvrze bylo oceněno v Soutěži Cena cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. 

Zhotovení konstrukce získalo I. místo v kategorii Tesařské dílo roku 2015.  

    Panu řediteli Mgr. Vladimíru Rišlingovi, který je odborníky ze středočeského 

pracoviště NPÚ na cenu nominován, náleží poděkování za neúnavné úsilí při vyjednávání o 

zakoupení tvrze zřizovatelem – Středočeským krajem - a zejména za následnou organizaci 

důkladné přípravy a zodpovědný přístup k realizaci obnovy, plně vycházející z  památkových 

a řemeslných zásad. Obnovený krov se šindelovou střechou je toho nesporným důkazem.  
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Všem, kteří se na záchraně cenné kulturní památky podíleli, patří velké uznání. I v případě, že 

vítěznou plaketu nezískají, bude pro ně záchrana cenných kulturních hodnot jistě po celý život 

přínosem a zadostiučiněním.  

 

Kompletní seznam nominací ze všech krajů a další informace o ceně NPÚ naleznete na 

www.npu.cz  
 

________________________________________________________________________ 

 

Kontakt: 

Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, roubickova.dita@npu.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro 

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

praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos třetím rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a 

příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. V každém kraji 

vybrala komise odborníků z řady akcí či projektů dokončených v roce 2015 ty nejzajímavější a jako vítěze 

krajského kola je nominovala do celostátního kola v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; 

objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky). Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích 

a výsledky budou zveřejněny v září při slavnostním vyhlášení a předání cen na zámku Náměšť nad Oslavou. Své 

favority může opět podpořit i veřejnost: v letních měsících budou lidé moci dát svůj hlas jednomu 

z nominovaných kandidátů v anketě na webových stránkách Národního památkového ústavu. Na základě 

výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání cen NPÚ Patrimonium pro futuro uděleno 

i ocenění veřejnosti. Za mimořádný přínos může být navíc ocenění uděleno významné osobnosti v oblasti 

památkové péče. 
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