Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje v roce 2008
II. ročník soutěže

Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává drobná publikace s výsledky soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2008.
Jižní Morava oplývá velkým množstvím historicky i kulturně významných objektů, které po staletí vtiskují její krajině malebný ráz. Naše země
nemá turisticky přitažlivé moře a pláže, které v mnoha zemích Evropy představují hlavní cíle turistických cest zahraničních návštěvníků.
Bez nadsázky však můžeme říci, že právě naše četné kulturní a historické památky mohou sehrát stejnou roli. Přitahovat zahraniční i tuzemské
turisty a inspirovat je k návštěvě jižní Moravy. Základní podmínkou přitažlivosti našich památkových objektů je však i jejich dobrý stav.
O velkém počtu moravských nemovitých kulturních památek lze bohužel stále ještě říci, že vypadají zanedbaně. Jako by jejich vlastníci tento
potenciál nedoceňovali. Proto jsme si jako jeden ze svých hlavních úkolů předsevzali hledat způsoby jak podnítit zájem majitelů kulturních
památek o investice do těchto historických objektů, jak stimulovat jejich aktivity s cílem vrátit památkově cenným objektům jejich někdejší lesk.
Soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku v kraji jsme vyhlásili s cílem učinit architektonicky, historicky i umělecky pozoruhodné objekty
znovu dominantami krajiny, vypovídajícími o kulturní úrovni občanů našeho regionu.
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Soutěž má vyzývat k aktivitě nejširší veřejnost, aby si víc všímala stavu historických staveb. Podněcuje také zájem majitelů, kteří mají šanci získat
zajímavou odměnu za péči přesahující obvyklý rámec. Jen tak můžeme dosáhnout stavu, kdy jihomoravské památky budou skutečným zrcadlem
kulturnosti kraje a jeho obyvatel. Po zkušenostech z minulého i letošního ročníku je rada kraje přesvědčena, že soutěž svoje poslání skutečně plní.
Proto chceme na právě skončený druhý ročník soutěže navázat i v příštích letech a položit tak základy užitečné tradici.
Na titulní stránce:
Letovice, zámek
Višňové, kostel sv. Jana Křtitele
Bořetice, kostel sv. Anny

Mgr. Václav Božek, CSc.

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Zámek Letovice

nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2008
Projíždíte-li naším městem po silnici či železnici, nemůžete si nevšimnout jedné ze tří dominant města Letovice – zámku, s rozsáhlým zámeckým
parkem. V závěru loňského roku se jeho současnému majiteli podařilo to, o čem snili místní obyvatelé po celá desetiletí, zámek dostal nový kabát.
Zároveň se mu podařilo získat také titul „Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2008“.
Cesta ke znovuzrození této letovické kulturní památky však nebyla vůbec jednoduchá. Poté, co prostory zámku v 70. letech minulého století
opustili poslední učni (po roce 1948 sloužil jako internát), zámek chátral až do roku 1987, kdy jej převzala tehdejší Československá lidová armáda
a začala jej přizpůsobovat svým potřebám, především zahájením statického zajištění zdí ve sklepních prostorách hlavní budovy a výměnou části
dřevěných stropů za železobetonové. V roce 1990 armáda ukončila veškeré práce a vyzvala město Letovice, aby zámek převzalo. A to se také
v roce 1991 stalo.
Současně se o něj v restituci přihlásil poslední majitel, Alexander Kálnoky. V té době se rozhodovalo o novodobé historii zámku a je třeba poděkovat
tehdejším zastupitelům města, že rozhodli prozíravě. Ač město neoplývalo přebytečnými finančními prostředky, zvítězila myšlenka na záchranu
zámku, a tak se každý rok prováděly alespoň drobnější opravy a zároveň se hledaly dotační zdroje, které by pomohly zdevastovanou památku
opravit. Tímto způsobem se podařilo opravit střechu zámku, dešťové žlaby a svody, vyčistit zámek od rumiska. Poté, co se podařilo získat dotace
z programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, bylo možné provést zásadnější opravy statického zajištění a fasád kruhové
bašty, zimní i letní jízdárny a konírny. Investice do hlavní budovy však stále byly nad možnosti města a tak bylo vcelku s úlevou přijato rozhodnutí,
že po dlouhých deseti letech právních sporů se zámek vrací původnímu majiteli.
Alexandr Kálnoky převzal zámek v prosinci 2001 a pokračoval ve statickém zajištění západní části hlavní zámecké budovy. Přes veškerou snahu
však pokročilý věk a finanční náročnost mu neumožňovaly započít se zásadními opravami zámecké budovy a tak na konci roku 2004 prodává
zámek současnému majiteli Bohumilu Vavříčkovi. Přestože uvnitř zámku na něho čeká ještě spousta práce, po statickém zajištění hlavní budovy
a kompletní opravě venkovní fasády se mu podařilo vrátit této kulturní památce význam, jaký měla pro městečko Letovice po celá dlouhá staletí
jejich společné historie. Jsem přesvědčen, že převážná většina místních obyvatel velmi kladně hodnotí obnovení tohoto historického objektu
a jsme rádi, že se s ním po dlouhých desetiletích můžeme pochlubit i návštěvníkům našeho města.
Mgr. Radek Procházka
starosta města Letovice

Historie zámku a jeho oprav
Původně raně gotický hrad z poloviny 13. století s pozdějšími úpravami na pohledově dominantním návrší nad stejnojmenným městem. Od
počátku 16. století do první poloviny 18. století, v období renesance a baroka, probíhala postupná přeměna gotického hradu v novověký zámek.
Dnešní podoba je dána především klasicistní přestavbou z přelomu 18. a 19. století a nedokončenou rekonstrukcí v duchu novogotiky, prováděnou
od třicátých let 19. století podle projektu Franze Schlepse.
První písemná zmínka o hradě pochází sice až z roku 1360, ale již v roce 1250 se na Letovicích připomíná Heřman z Letovic, od počátku 14. stol.
pak Ronovci, rod s erbem dvou zkřížených ostrví, které se staly základem znaku města Letovic. V roce 1424 byl hrad obléhán husitským vojskem.
Kolem roku 1430 se Letovice dostávají do majetku pánů z Boskovic. V letech 1544 až 1613 patřily hrabatům z Hardeka, v letech 1613 až 1642
Thurnům. V následujícím období se majitelé zámku poměrně rychle střídali (z nich nejdéle jej držel ostřihomský arcibiskup Jiří Szelepcsenyi
a jeho příbuzní), až se jimi roku 1724 stali Blümegenové a po nich v roce 1820 hrabata Kálnoky. Těm byl roku 1945 konfiskován. Roku 1948 byl
v zámku zřízen internát pro potřeby odborného školství. V druhé polovině osmdesátých let 20. století převzala opuštěný a chátrající zámek
armáda a začala jej upravovat na sklady vojenské nemocnice. V roce 1991 byl zámek převeden na město Letovice.
Po dlouhém restitučním řízení byl zámek v roce 2001 navrácen Alexandru Kálnokymu, který jej roku 2004 prodal nynějšímu majiteli zámku
Bohumilu Vavříčkovi a ten zahájil jeho rozsáhlou rekonstrukci. Po dokončení statického zajištění budov a hradeb byl v roce 2005 zpracován
projekt na celkovou opravu zámku a bylo vydáno stavební povolení. Roku 2006 začaly opravy zámecké jízdárny a hlavní zámecké budovy,
v následujícím roce byla dokončena oprava nádvoří jízdárny a kanalizace, veškerých dveří, oken, omítek a podlah. Jízdárna byla zkolaudována
na restauraci a multifunkční prostory pro pořádání svateb, koncertů, oslav... V roce 2008 pokračovaly na hlavní zámecké budově stolařské
a elektroinstalační práce, byly dokončeny veškeré fasádní práce i s nátěry na celé zámecké budově. Zámek byl poprvé v jeho historii zpřístupněn
pro širokou veřejnost.

Letovice zámek
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Počet zaslaných hlasů: 3318

Počet zaslaných hlasů: 2826

Název památky
zámek č. ÚSKP: 18941/7-501
Umístění
město Letovice, okr. Blansko
Vlastník
Bohumil Vavříček
Charakteristika
Monumentální soubor budov
nad městem, vzniklých na místě
gotického hradu v 16. a 18. století,
pozoruhodná dominanta města,
přestavba v 19. století
Opravy v roce 2008
Obnova fasády, statické zajištění
hlavní zámecké budovy,
rekonstrukce jízdárny

Zhodnocení
Stav zámku byl havarijní. Po příchodu
nového majitele byly zahájeny v roce
2006 práce na postupné rozsáhlé
obnově. V roce 2008 byla dokončena
obnova fasád, osazení kopií oken
a repase historických dveřních výplní.

Název památky
kostel sv. Jana Křtitele
č. ÚSKP: 16687/7-6888
Umístění
obec Višňové, okr. Znojmo
Vlastník
Římskokatolická farnost Višňové
Charakteristika
Raně gotická stavba z druhé
poloviny 13. století, přestavěná
počátkem 16. století, roku 1696,
ve století 19. a v roce 1901.
Opravy v roce 2008
Oprava fasády kostela

Zhodnocení
Kostel byl v havarijním stavu.
V roce 2008 ukončena komplexní
oprava spočívající v obnově střech
a fasád. Oprava provedena na dobré
řemeslné úrovni.
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Višňové kostel sv. Jana Křtitele

Bořetice kostel sv. Anny
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Počet zaslaných hlasů: 1776

Název památky
kostel sv. Anny
č. ÚSKP: 41686/7-1146
Umístění
obec Bořetice, okr. Břeclav
Vlastník
Římskokatolická farnost Bořetice
Charakteristika
Barokní jednolodní stavba z konce
17. století se čtyřbokou věží
nad hlavním průčelím s množstvím
vrcholně barokních tektonických prvků
na fasádě, prošla významnými úpravami
v 19. století (1840, 1874, 1898).
Opravy v roce 2008
Dokončení celkové sanace kostela,
provedení omítek, nátěrů fasády
včetně dveří, oken

Zhodnocení
Fasáda byla silně degradovaná a zdivo
zavlhlé. Oprava spočívala v odstranění
soklových částí omítek, dotvoření
chybějících profilací. Velmi dobrá
kvalita provedených prací.

Počet zaslaných hlasů: 1315

Název památky
kostel Církve československé husitské
č. ÚSKP: 41874/7-348
Umístění
město Blansko, okr. Blansko
Vlastník
Náboženská obec Církve
československé husitské v Blansku
Charakteristika
Ikony jsou součástí ikonostasu v dřevěném
kostele z počátku 17. století. Stavba,
přenesená do města 1937, je dokladem
lidového stavitelství Zakarpatské Ukrajiny.
Ikony jsou v regionu unikátním soubor
pravoslavných obrazů přivezených
z Ukrajiny v době stěhování kostela.
Opravy v roce 2008
Restaurování ikon

Zhodnocení
Ikony byly ve velmi špatném stavu.
Při předchozích opravách došlo k použití
nevhodných materiálů a rozsáhlých
přemaleb. Poškozeny byly i řezby
a dřevěné podložky. Vysoká kvalita
restaurátorských prací.
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Blansko ikony v kostele

Církve československé husitské

Strážnice synagoga
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Počet zaslaných hlasů: 480

Počet zaslaných hlasů: 419

Název památky
synagoga
č. ÚSKP: 12386/7-8526

Název památky
socha Immaculaty
č. ÚSKP: 17429/7-2336

Umístění
město Strážnice, okr. Hodonín

Umístění
obec Milotice, okr. Hodonín

Vlastník
Federace židovských obcí
v České republice

Vlastník
obec

Charakteristika
Stavba z 2. poloviny 18. století
přestavěna v neorománském stylu
po roce 1869, renovována v roce 1906.
Opravy v roce 2008
Komplexní obnova interiéru synagogy

Zhodnocení
V roce 2008 dokončena rozsáhlá
dlouhodobá obnova zdevastovaného
interiéru, včetně náročného restaurování
a rekonstrukce malířské výzdoby stěn
po římsu klenby a předsíně.

Charakteristika
Kvalitní barokní sochařská práce
z druhé čtvrtiny 18. století
Opravy v roce 2008
Restaurování sochy

Zhodnocení
Pískovcová socha Immaculaty
byla narušena degradací horniny
a nevhodnými druhotnými zásahy.
Citlivá komplexní restaurátorská
obnova rehabilitovala výtvarný výraz
a vedla k pozastavení degradačních
procesů.
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Milotice socha Immaculaty

Křtiny zámek
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Počet zaslaných hlasů: 302

Název památky
zámek č. ÚSKP: 7-480

Počet zaslaných hlasů: 294

Umístění
obec Křtiny, okr. Blansko

Název památky
socha sv. Floriána
č. ÚSKP: 34692/7-1731

Vlastník
MZLU v Brně

Umístění
obec Strachotín, okr. Břeclav

Charakteristika
Budova někdejší premonstrátské
rezidence postavená v letech 1600–1662,
radikálně přestavěná r. 1713 a znovu
přestavěná r. 1864 za Vincence Bubny
z Litic. V současnosti budova o dvou
křídlech ve tvaru L s mírně vystupujícím
bočním risalitem. Se sousedním kostelem
tvoří velmi cenný architektonický celek.

Vlastník
obec

Opravy v roce 2008
Obnova interiérů zámků

Zhodnocení
V roce 2008 byla dokončena rozsáhlá
rekonstrukce včetně veškerých rozvodů
sítí, podlah, omítek. Proběhla důsledná
repase historických okenních a dveřních
výplní, restaurování kamenného schodiště
a salonků, včetně truhlářských prvků,
kachlových kamen a intarzovaných dveří.

Charakteristika
Socha z roku 1829 opravována
v letech 1878 a 1950, doklad
přežívajících barokních forem.
Opravy v roce 2008
Restaurování sochy

Zhodnocení
Mimo obvyklý charakter poškození
byly restaurátorem ještě odstraněny
nevhodné předcházející úpravy bez
výrazných řemeslných a výtvarných
kvalit, následně byla provedena velmi
zdařilá nová modelace hlavy, šíje
a pravé paže včetně atributových
oprav. Závěrečná zdařilá lazurní
barevná úprava vycházela z nálezů
fragmentů původní polychromie.
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Strachotín socha sv. Floriána

Miroslav zámek
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Počet zaslaných hlasů: 269

Počet zaslaných hlasů: 168

Název památky
bývalá poštovní stanice
č. ÚSKP: 26384/7-6927
Název památky
zámek č. ÚSKP: 17639/7-6560
Umístění
město Miroslav, okr. Znojmo
Vlastník
město
Charakteristika
Původně gotický vodní hrad,
přestavěný v renesanci v první
polovině 16. století, s pozdějšími
úpravami. Umělecko-historicky
cenný objekt.
Opravy v roce 2008
Restaurování gotického portálu
a dveří

Zhodnocení
Restaurátorské práce jak
na obnově typově ojedinělého
portálu na území kraje, tak na
odborné repasi a restaurování dveřní
výplně proběhly ve vysoké kvalitě.

Umístění
obec Vratěnín, okr. Znojmo
Vlastník
obec
Charakteristika
Samostatně stojící jednopatrová
umělecko-historicky významná budova bývalé pošty
z doby kolem roku 1730 s několika nepravidelnými
přístavky a fasádou členěnou pilastry a lesénami
s výraznými bočními volutovými štíty.
Opravy v roce 2008
Oprava fasády, klempířských prvků,
přeložení střešní krytiny

Zhodnocení
Objekt je významnou dominantou obce.
Fasáda naposledy obnovena v 90. letech 20. století
za použití nevhodných technologií a barevnosti.
Oprava v roce 2008 proběhla dle dobových
obrazových materiálů, kdy bylo obnoveno
architektonické členění fasády a použit vhodný
fasádní nátěr. Jde o zdařilou památkovou obnovu
dle historického výrazu.
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Vratěnín bývalá poštovní stanice

Nikolčice obraz sv. Jakuba z Nikolčic
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Počet zaslaných hlasů: 156

Počet zaslaných hlasů: 117

Název památky
hlavní oltář kostela sv. Jakuba St.
č. ÚSKP: 110393 obraz je ústřední
součástí hlavního oltáře
Umístění
obec Nikolčice, okr. Břeclav
Vlastník
Římskokatolická farnost Nikolčice
Charakteristika
Světce v nadživotní velikosti s dvěma
andílky sedícími u jeho nohou,
za světcem část architektury,
v pozadí krajina, temnosvit.
Opravy v roce 2008
Restaurování obrazu

Zhodnocení
Obraz hlavního oltáře byl rozsáhle
poškozen. V minulosti došlo k rozsáhlým
přemalbám a k lokální ztrátě barevných
vrstev, laky byly ztmavlé a plátěná
podložka poškozená. Odborně vysoce
kvalitní restaurátorská obnova přispěla
k výrazné rehabilitaci výtvarného výrazu
díla a k pozastavení degradačních
procesů.

Název památky
zvonice evangelického hřbitova
č. ÚSKP: 26161/7-2267
Umístění
obec Javorník, okr. Hodonín
Vlastník
Farní sbor českobratrské církve
evangelické v Javorníku nad Veličkou
Charakteristika
Zlidovělá forma zvonice z roku 1733.
Opravy v roce 2008
Obnova fasád, střechy
a schodiště zvonice

Zhodnocení
Zdařilá oprava zvonice
na zrušeném hřbitově. Před opravou
byla poškozená fasáda, schody
a pamětní deska. Oprava provedena
kvalitně, souběžně probíhalo
restaurování kamenných desek.
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Javorník zvonice evangelického hřbitova

Loděnice kostel sv. Markéty
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Počet zaslaných hlasů: 108

Název památky
kostel sv. Markéty
č. ÚSKP: 25426/7-6527

Počet zaslaných hlasů: 87

Název památky
lovecký zámeček
č. ÚSKP: 7-1346
Umístění
obec Lednice, okr. Břeclav

Umístění
obec Loděnice, okr. Brno-venkov

Vlastník
fyzická osoba

Vlastník
Římskokatolická farnost Loděnice

Charakteristika
Klasicistní stavba, jeden
z významných drobných
objektů komposičně
ojedinělého komplexu budov na
území Lednicko-valtického areálu.

Charakteristika
Vynikající architektonická památka
z třetí čtvrtiny 14. století s pozdějšími
přestavbami, zvláště z konce
15.a z 16. století
Opravy v roce 2008
Obnova fasády, kamenných prvků

Zhodnocení
V roce 2008, v rámci dlouholetých
oprav, proběhla obnova kamenných
prvků a fasády. Rekonstrukce
respektuje puristické opravy
z 20. let 20. století.

Opravy v roce 2008
Obnova pláště zámečku

Zhodnocení
V roce 2008 opraveny omítky,
obnoven nátěr fasády v původní
barevnosti, opraveny sokly, štuky,
šambrány a terasa zámečku.
Provedenými opravami došlo
k výraznému zhodnocení památky.
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Lednice lovecký zámeček

Kadov hřbitovní brána se sochami
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Počet zaslaných hlasů: 70

Název památky
hřbitovní brána se sochami
č. ÚSKP: 7-6462 (součást areálu kostela sv. Filipa
a Jakuba č. ÚSKP 13953/7-6461)
Umístění
obec Kadov, okr. Znojmo
Vlastník
obec
Charakteristika
Barokní brána s půlkruhovým záklenkem a edikulovým
nástavcem se sousoším sv. Trojice v nice a s figurami
sv. Urbana a Floriána na bocích postavená v druhé
polovině 18. století. Po stranách brány výklenkové kaple
se sochami – Pieta (dat. 1743) a v druhé sochy svatých
s jejich obvyklými atributy – sv. Roch, Šebestián, Rozálie.
Autorská díla sochaře Štěpána Pagana.
Opravy v roce 2008
Celková obnova hřbitovní brány, restaurování všech soch

Zhodnocení
Stav památky byl v takovém stupni narušení,
že vyžadoval odborné ošetření, zaměřené zejména
na pozastavení probíhajících degradačních procesů
a zlepšení výrazových kvalit. Restaurátorským zásahem
došlo k pozastavení degradačních vlivů, k adekvátní
rehabilitaci díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty.

Počet zaslaných hlasů: 49

Název památky
lávka – dřevěný most
č. ÚSKP: 27863/7-3991
Umístění
obec Černvír, okr. Brno-venkov
Vlastník
obec
Charakteristika
Dřevěný krytý most z 18. století,
výrazná ukázka lidového
tesařského umění
Opravy v roce 2008
Celková oprava včetně
nosných trámů

Zhodnocení
Most byl v havarijním stavu, zhlaví
některých trámů uhnilá a hrozilo
výrazné narušení statiky, resp. přímo
zřícení. Oprava proběhla částečně
formou výměny za jedlové trámy.
Ostatní prvky opraveny plátováním.
Nově byly osazeny dubové prahy.
Oprava provedena velmi kvalitně.
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Černvír lávka – dřevěný most

Kravsko kaple
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Počet zaslaných hlasů: 47

Počet zaslaných hlasů: 36

Název památky
kaple č. ÚSKP: 48817/7-8216
Umístění
obec Kravsko, okr. Znojmo
Vlastník
obec
Charakteristika
Doklad vesnické klasicistní
architektury velmi střídmého
tvarosloví asi z první poloviny
19. století. Kaple je situována
v dominantní poloze na návsi
pod zámkem.
Opravy v roce 2008
Celková obnova kaple

Zhodnocení
Kaple byla v havarijním stavu.
Výrazně poškozena byla střecha
a fasády. Práce spočívaly v položení
nové střešní tašky, repasi výplní
otvorů a opravení fasády.
Opravou drobné sakrální stavby
došlo k výraznému zhodnocení
památky a prostředí obce.

Název památky
kaple P. Marie č. ÚSKP: 37990/7-2509
Umístění
město Ždánice, okr. Hodonín
Vlastník
město
Charakteristika
Barokní kaple z roku 1749.
Opravy v roce 2008
Celková obnova kaple

Zhodnocení
Drobná sakrální architektura s bohatě
zdobenou fasádou byla narušena
vlhkostí a nevhodnými staršími
nátěry. Obnova omítek a štukových
prvků proběhla na základě průzkumu
povrchových úprav. Práce provedeny
na vysoké řemeslné úrovni.
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Ždánice kaple P. Marie

Ždánice
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Počet zaslaných hlasů: 22

boží muka se sochou sv. Jana Nepomuckého
Název památky
boží muka se sochou sv. Jana
Nepomuckého č. ÚSKP: 17771/7-2510
Umístění
město Ždánice, okr. Hodonín
Vlastník
město
Charakteristika
Klasicistní typ boží muky se sochou;
po roce 1800.
Opravy v roce 2008
Restaurování božích muk

Zhodnocení
Drobná sakrální architektura
měla destruované omítky
a zdivo narušené vlhkostí. Obnova
proběhla v barevnosti dle průzkumu
povrchových úprav. Komplexní
restaurování vrcholové sochy bylo
provedeno na vysoké odborné
úrovni, které pozastavilo degradační
procesy a umožnilo opětovnou
prezentaci historického stavu díla.

Počet zaslaných hlasů: 7

Název památky
kalvárie č. ÚSKP: 7-6950
Umístění
město Znojmo, okr. Znojmo
Vlastník
město
Charakteristika
Kvalitní barokní sochařská práce pocházející přibližně
z poloviny 18. století. Sousoší je tvořeno plastikami
Panny Marie a Máří Magdaleny, v pozadí jsou tři
klasicistní kříže, Ukřižovaný Kristus a dva lotři po
stranách. Kompozičně je sousoší vyvážené dvěma
rytířsky oděnými mužskými postavami, otočenými
ke kříži.
Opravy v roce 2008
Restaurování a instalace soch

Zhodnocení
Výjev Kalvárie je nově umístěný nad řekou Dyjí
v Karolininých sadech, původně byl umístěný na
Vídeňské ulici. Povrch kamene, narušený povětrnostní
erozí, byl pokryt krustou depozit, mechů a lišejníků.
Nápisy na soklu byly setřelé a nečitelné.
Po restaurování došlo k pozastavení degradačních
vlivů, k adekvátní hmotové i povrchové rehabilitaci
díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty.
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Znojmo kalvárie

Kulturní bohatství Jihomoravského kraje
Na území kraji se nachází
více než 5 000 nemovitých kulturních památek
2 památky UNESCO
24 národních kulturních památek
31 památkových rezervací a zón
60 ochranných pásem památek

Informace o kulturních památkách Jihomoravského kraje najdete na stránkách

www.kr-jihomoravsky.cz Téma Kultura a památky Portál památky a kultura
http://pamatky.kr-jihomoravsky.cz
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