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Tvrz a hospodářský dvůr v Sudkově Dole je unikátní zachovalý soubor budov
a archeologických nálezů představující typický vývoj sídla nižší šlechty u nás od středověku až
po 20. století. Nejvýznamnější stavbou je pozdně gotická věžová tvrz postavená na místě
staršího objektu, která od úpravy na sýpku neprošla žádnou zásadnější přestavbou. Množství
zachovalých stavebních prvků z doby vzniku věže dobře ilustruje způsob života středověké
šlechty na sklonku 15. st. v chudších podhorských krajích.
Ve tvrzi se návštěvník může seznámit s velice hodnotnými středověkými dřevěnými prvky
(jeden ze čtyř existujících rámů gotických oken v ČR, schodiště, pozůstatky po černé kuchyni
a dymníku) a dobře zachovanými pozdně gotickými vnitřními omítkami, které byly odborně
konzervovány v roce 2001 pomocí roztoku na bázi silikátů.
V roce 2014 vlastníci navázali akcí výměny dožilých vláknocementových šablon - eternitu
střechy tvrze. Po opravě střešního pláště bylo možné v roce 2015 přistoupit i k obnově vnějších
omítek, které na exponovaných stranách věže vlivem klimatických činitelů prakticky zanikly.
Srážkově nejexponovanější partie zdiva již z důvodu vymytí malty ze spár ztrácely soudržnost.
Oprava omítek a vyspárování zdiva byla realizována středověkou vápennou technologií.
V souladu s výsledky průzkumu zachovalých částí původních omítek, který provedla
technologická laboratoř NPÚ, byla použita metoda dřevem strhávané omítky. Důraz byl kladen
na to, aby nové plochy omítky z kopaného písku svou barevností, hrubostí a charakterem
nanášení přirozeně splynuly s dochovanými partiemi omítek středověkých. Způsob nahazování
kamenného zdiva byl v průběhu obnovy pečlivě konzultován s odborným pracovištěm NPÚ
v Telči. K velkému překvapení a radosti majitelů byly v průběhu akce obnovy nalezeny ve zdivu
konce kulatiny lešení z doby výstavby věže, které byly následně dendrochronologicky datovány
do roků kácení 1490 – 1491 a pomohly tak zpřesnit dataci vzniku objektu.
Oprava střechy (2014) i obnova vnějších omítek tvrze (2015) byly provedeny s využitím
příspěvku poskytnutého z Havarijního programu (MKČR) a z vlastních prostředků vlastníků.
Tvrz je celoročně přístupná zdarma v době přítomnosti majitelů.

