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Ocenění Národního památkového ústavu v oblasti
památkové péče v kategorii objev, nález roku
Muzeum hlavního města Prahy získalo v pátém ročníku Cen Národního památkového
ústavu Patrimonium pro futuro stříbrnou plaketu za objev Valentinské brány a hradby
středověkého opevnění v domě Na Kocandě. Muzeum získalo ocenění v kategorii objev,
nález roku. Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybírala odborná porota ve
čtyřech hlavních kategoriích, o laureátovi ceny Památky děkují rozhodla veřejnost
v internetovém hlasování.
„Cenou Patrimonium pro futuro chceme vyzdvihnout zásluhy v oblasti památkové péče a ocenit
ty, kteří se o to přičinili. Cílem je rovněž prezentovat příklady dobré praxe široké veřejnosti,
neboť věříme, že vlastníci, investoři a tvůrci těchto počinů si uznání zasluhují,“ uvedla
generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
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.
„Poděkování patří nejen oceněným, ale i všem nominovaným, jejichž realizované projekty jsou
inspirací i pro další vlastníky kulturních památek. Národní památkový ústav chce
prostřednictvím cen Patrimonium pro futuro vyjádřit podporu všem, kteří své úsilí, čas a finance
věnují do péče o naše kulturní dědictví,“ dodala generální ředitelka NPÚ.

Slavnostním ceremoniálem se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo
dokončených v roce 2017. Na jaře letošního roku nominovali odborníci NPÚ garantující
památkovou péči v jednotlivých regionech za každý kraj jeden až dva dobré příklady
památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu – celkem se sešlo 21 nominací.
Komise hodnotitelů sestavená z odborníků z Národního památkového ústavu a dalších
spolupracujících institucí pak na společném zasedání nominace vyhodnotila a navrhla generální
ředitelce vítěze v jednotlivých kategoriích. Cena, udělovaná letos 3. října na zámku
v Jindřichově Hradci, má podobu diplomu a pamětní plakety, vítězný počin zvolený hlasující
veřejností získává diplom a plaketu z českého skla. Výherci jednotlivých kategorií obdrží
kromě medaile roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou
vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu. Medailonky všech
nominovaných naleznete na webu Národního památkového ústavu.
Cenou v kategorii objev, nález roku (hodnotící významný nález, objev do té doby neznámého
objektu či předmětu, archeologický objev, autorské určení díla apod.) bylo oceněno Muzeum
hlavního města Prahy, kolektiv Oddělení archeologických sbírek, zastoupené archeologem
Petrem Starcem, za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě Na
Kocandě. V souvislosti s rekonstrukcí domu se podařilo odkrýt pozůstatky hradebních zdí a
brány z poloviny 13. století. Jedinečný objev přináší nové informace o podobě staroměstského
opevnění. Vyzdvihnout je třeba i vynikající dokumentování nálezu, který bude při výjimečných
příležitostech prezentován veřejnosti. Poté, co byl ve sklepích domu vymezen očekávaný
průběh hradby Starého Města pražského z poloviny 13. století, byla v roce 2016 odkryta linie
hradby v celkové délce cca 26,5 m. V roce 2017 byla v severní části sklepení objevena brána.
Podařilo se tak lokalizovat průchod hradbou. Brána byla dosud známa jen z písemných pramenů
jako brána sv. Valentina.
O nálezech Valentinské brány a hradbách středověkého opevnění v domě Na Kocandě Muzeum
hl. m. Prahy informovalo veřejnost už dříve http://www.muzeumprahy.cz/tiskovy-servis/.
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