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Historie a poslání: 
 

Spolek Tvrziště Vrapice vznikl v říjnu v roce 2021 na Kladně, ale neoficiálně působí ve Vrapicích již od roku 2012.  

 

Hlavním posláním sdružení je ochrana památek a kulturních hodnot, zejména pak jedinečné kladenské lokality - tvrziště ve 

Vrapicích. 
 

 

Cíle: 
 

- Dohlížení nad dodržováním památkové ochrany lokality tvrziště ve Vrapicích. Zabránění nedovelené stavební činnosti, 

která zde od roku 2018 probíhá. 

- Prezentace tvrziště a jeho zviditelnění. Ideálně dosažení rekonstrukce a obnovy tvrziště, případně alespoň připomínka, že 

zde bývalo. 

- Získávání prostředků na jeho obnovu a údržbu. 

- Iniciace archeologického průzkumu. 

 
 

Prezentace: 
 

Základní informační webové stránky jsou umístěny na vrapice.cz. Připravujeme web o historii Vrapic, sháníme informace a 

obrazový materiál. 
  

https://vrapice.cz/


 

 

 

Organizační struktura spolku: 
 

 

Tvrziště Vrapice, z. s. 
IČ:   11737417 

adresa:  Na Stráni 975 

272 01 Kladno 

    web: vrapice.cz 

    č. ú.:  2502040634/2010, vedený u Fio Banky 

 

 

 

        Milan Budil 
        předseda spolku a člen výboru 

        email: milan.budil@email.cz 

 

 

   Naděžda Pešková        

   místopředseda spolku, člen výboru    Tereza Budilová 

   email: tvrz@vrapice.cz      člen výboru 

            tel.: 604 635 101 

            email: tereza.budil@email.cz 
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Zápis o činnosti v roce 2021 
 

 

Část uvedené spolkové činnosti probíhala už před zářím roku 2021, tedy před oficiálním založením Spolku, uvedena je zde, 

protože byla pro Spolek důležitá, a protože Spolek už žil svým životem v době zakládání. Jen o stanovách a i to tom, zda ho 

vůbec zakládat, jsme se usnášeli více než rok :) 

 

 

Archeolog Milan Procházka 

Na tvrzišti si s námi sešel archeolog Milan Procházka z katedry archeologie v Plzni, který na Kladně vyrůstal a především o 

okrajových částech Kladna v okolí Vrapic také několikrát publikoval. Prošli jsme tvrziště a domlouvali se na případných 

archeologických sondách. Jedna řádná povolená sonda by nás vyšla na desetitisíce, které v tuto chvíli nemáme a tak jsme se 

domluvili do budoucna – možná.  

 

Konzultace nedovolené stavební činnosti s ARUP AVČR  

Na tvrzišti od roku 2018 probíhá nedovolená stavební činnost. Po neúspěšném informování Magistrátu Kladno jsme oslovili 

arch. Davida Nováka, který v minulosti tvrziště navštívil a udělal zde zběžný terénní průzkum. Věc byla konzultována 

opakovaně, žel výsledek byl jen předání záležitosti NPÚ, arch. Neustupnému. 

 

Oslovení NPÚ 

Paní Nesměráková, uvedená na webu NPÚ jako kontaktní osoba pro náš kraj, se velice divila, že ji kontaktujeme. Byli jsme 

ovšem neodbytní a tak nás nasměrovala - opět na arch. Neustupného a památkářku Ing. Lindauerovou. Ing. Lindauerovou jsme 

poté přes její protesty takřka násilím donutili, aby přijela do Vrapic. Termín byl určen na - až sleze sníh – což se stalo 

v červenci. 

 

  



 

 

 

 

Setkání s památkáři Magistrátu města Kladna a NPÚ, spolu s historikem Jaroslavem Perglem 

Ing. Lindauerová a památkářka města Kladna Bc. Barbora Nováková přijely na tvrziště. Věnovaly nám téměř dvě hodiny 

svého času při příjemné obhlídce místního kostela a jeho okolí, při které nešťastnou náhodou zemřel jeden šnek a byl řádně a 

dlouze osmutněn – k tvrzišti celkově jsme se prakticky nedostali.  

Probrali jsme plánovanou žádost o změnu územního plánu, protože velká část tvrziště je v tuto chvíli vedená jako hřbitov, i 

když jím nebyla a do budoucna být nemůže. Byly nám poskytnuty informace k podávání žádostí o závazná stanoviska, probrali 

jsme také plánovanou elektrifikaci konce ostrohu tvrziště. Verdikt zněl neúprosně – umístění betonových sloupů. Snad tedy 

proběhne před umístěním alespoň záchranný archeologický průzkum. Celou návštěvu jsme uzavřeli s tím, že nám Ing. 

Lindauerová poradila do budoucna se obracet výhradně na arch Neustupného :( 

Na tomto setkání bylo úžasné, že se ho zúčastnil na naši prosbu také pan kronikář z Buštěhradu a jedinečná nejen kulturní 

osobnost města Kladna – pan Jaroslav Pergl, který nám akci zdokumentoval a byl nám velkou oporou. 

 

Úklid skládky – Nadace Via 

Získali jsme menší příspěvek od Nadace Via na odstranění části skládky na tvrzišti. Příspěvek nebyl určen přímo pro Spolek, 

ale pro jeho dva členy školou povinné, kteří tedy následně zorganizovali akce úklidu. Při několika menších brigádách jsme 

vyklidili zhruba 300 kg směsného odpadu a mnoho skla a umělé hmoty do odpadu tříděného. Práce to byla smrdutá, nekonečná 

a výsledek nebyl příliš přesvědčivý :D Hlavně aby nepřibýval další materiál. 

 

  

https://www.pametnaroda.cz/cs/pergl-jaroslav-1946


 

 

 

 

Sondy – PhDr. Dana Stolzová  

S tak trochu záminkou odstranění nedovoleně vzniklého parkoviště na tvrzišti jsme směli vykopat dvě mělké (zhruba 50 cm 

hluboké) sondy, při kterých se uvolila asistovat velice milá paní archeoložka Dana Stolzová z blízkého Buštěhradu, za což 

jsme jí moc vděční. Od sond jsme si mnoho slibovali, byla zde však jen navážka – skládka se střepy zhruba 100 – 150 let 

starými. Jako náplast na zklamání jsme s paní archeoložkou směli projít část tvrziště. Dozvěděli jsme se řadu informací o 

tvrzišti, o jeho lidarových snímcích a možném umístění budov. Poslechli jsme si i o průzkumech v okolí směrem ke Dříni, 

získali jsme důležité kontakty a poté příjemnou akci neradi ukončili. 

 

Bylo tu, není tu - zásah proti další nedovolené stavební činnosti 

Přes upozorňování a naší snahu zabránit nedovolené stavební činnosti byl konec ostrohu, na kterém se do nedávna nacházeli 

terénní nerovnosti, v říjnu 2021 opět přebagrován. Sice jen malým strojem Bobcat, jak jsme byli upozorněni, nicméně došlo 

k nevratným zásahům do terénu. Zaléžitost byla tentokrát řešena s PČR – výsledek byl ovšem stejný – nic se nestalo. Magistrát 

se vyjádřil, že akce byla povolená a dodnes tvrdí, že je věc zveličována. Prý jen několik hromádek „suti“ bylo přesunuto a byl 

jimi „dorovnán“ povrch... Přes sliby Magistrátu, že se v další stavební činnosti určitě pokračovat nebude, vznikla během 

několika dní na místě opět štěrková vrstva a rozšířené provizorní parkoviště. 

 

Doufáme, že se v následujících letech situace uklidní a sousedé, úřady i náš spolek budou spolupracovat.  

https://www.youtube.com/watch?v=tLy1kIBZz-o&t=447s


 

 

 

Hospodářský výsledek v roce 2021 
 

 

  

 

 

 Příjmy          Výdaje 

 

Prodej zboží            0     Dlouhodobý majetek    751 

 

 Příjmy z veřejných sbírek          0     Materiál          0 

 

 Peněžní dary mimo sbírky           0     Zboží           0 

 

 Přijaté členské příspěvky   1 500     Služby           0 

 

 Dotace              0     Mzdy           0 

 

Ostatní              0     Ostatní           0 

 

Příjmy celkem    1 500     Výdaje celkem    751 

 

 

 

 

 

      Rozdíl příjmů a výdajů  749,- 
 

 

 

 


