Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje v roce 2009
III. ročník soutěže

Vážení přátelé,
otevíráte publikaci, která shrnuje výsledky třetího ročníku soutěže o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2009.
Malebný ráz jižní Moravy je dotvářen velkým množstvím historicky i kulturně významných objektů, které by mohly zvyšovat turistickou atraktivitu
regionu a představovat jeden z významných cílů cest domácích i zahraničních návštěvníků. Bohužel stále ještě o nejedné z kulturních památek
našeho kraje lze říci, že vypadá zanedbaně a že její vlastníci nedoceňují kulturní a turistický potenciál v ní skrytý.

Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje v roce 2009

Záměrem třetího ročníku soutěže, podobně jako ročníků předcházejících, bylo proto stimulovat aktivity majitelů kulturních památek s cílem vrátit
památkově cenným objektům jejich někdejší lesk, podnítit jejich zájem o investice do historických objektů a učinit architektonicky, historicky
i umělecky pozoruhodné objekty znovu dominantami krajiny, vypovídajícími o kulturní úrovni občanů našeho regionu.

III. ročník soutěže

Jsme přesvědčeni, že postupně se náš záměr daří naplňovat. I když se jednalo teprve o třetí ročník soutěže, ukazuje se, že zájem veřejnosti
i sdělovacích prostředků byl nemalý. Dokládá to více než deset tisíc zaslaných SMS zpráv a desítky článků v celostátním i regionálním tisku. Potvrdilo
se tak, že soutěž pomáhá zvyšovat zájem veřejnosti o obnovu památek v kraji a přispívá k prohloubení povědomí o kulturním, historickém
a uměleckém bohatství jižní Moravy.
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Těší mne, že mezi přihlášenými majiteli památek byli letos soukromí vlastníci, města a obce i představitelé církví. Osvědčilo se rovněž rozdělení
soutěžících památek do tří kategorií – na velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby.
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

Věřím, že se díky této soutěži podaří i v příštích letech představovat kulturní dědictví předcházejících generací, kterému dáváme společnými silami
novou tvář i pro generace nadcházející.
Mgr. Václav Božek, CSc.

náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

VÍTĚZ KATEGORIE
Umístění
Adamov, okr. Blansko
Název památky
Stará huť, objekt „Švýcárna“, č. ÚSKP: 44989/7-645

Švýcárna
Historie a současnost
Švýcárna byla postavena rodem Liechtensteinů pravděpodobně v polovině 19. století v areálu železářské hutě Františka (Stará huť), která je
nejstarší dochovanou hutí ve střední Evropě. Švýcárna původně sloužila jako „struskové lázně“, kde se k léčbě používala rozdrcená a upravená
struska z místní železářské pece. Provoz lázní se majitelům nerentoval, proto byla Švýcárna dále využívána jako zájezdní hostinec, místní staročeská
kuchyně byla vyhlášená v širokém okolí. Ve 20. století Švýcárna často střídala majitele a využití - byla hostincem, penziónem, školícím centrem,
podnikovou chatou, bytovým fondem a ubytovnou pro mládež. Po roce 1989 byla Švýcárna zahrnuta do majetku Fondu dětí a mládeže (FDM),
který ji pronajímal a nájemci ji využívali jako penzión s restaurací. V roce 2000 FDM vypsal výběrové řízení k navrácení objektů získaných z majetku
Pionýrů a SSM zpět neziskovým organizacím. Po několika výběrových řízeních a dlouhých jednáních byl objekt koncem roku 2006 předán do
majetku Základního článku Hnutí Brontosaurus Modrý kámen, který ho podle předloženého projektu FDM využívá hlavně na činnost pro děti
a mládež a doplňkově na komerční činnost. Od roku 2008 zde tato organizace buduje Ekologické volnočasové centrum Švýcárna.
Budova je postupně rekonstruována, od druhé poloviny roku 2008 do současnosti byla provedena kompletní oprava střechy, oprava stříšky nad
schodištěm do prvního poschodí, čtyř místností v přízemí a částečně byla opravena společenská místnost v prvním poschodí. U hospodářsko
správní budovy byla provedena celková rekonstrukce střechy se zvýšením budovy o budoucí podkroví. V přízemí byla instalována a uvedena do
provozu kotelna na biomasu, byla zprovozněna dílna, místnost pro novou vodárnu, sklad a opravena klenba sklepa. Ostatní přízemní a podkrovní
prostory jsou připravené pro další stavební činnost.
Dále byl kompletně stržen starý a vystavěn nový příjezdový most. Byl postaven do podoby, která je bližší původnímu mostu ze začátku 20. století.
Ke konci roku 2009 se začalo s opravou zbytků kamenné budovy „Seník“. Bylo odstraněno zvětralé zdivo, a odstraněné kameny byly roztříděné
dle zpětného použití při rekonstrukci Seníku. Od převzetí Švýcárny do současnosti zde bylo v rámci rekonstrukcí profinancováno již přibližně
3,5 miliónu Kč.
ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý kámen Švýcárnu využívá po celý rok k rozličným formám činnosti převážně pro neorganizované děti a mládež
ve věku 15 až 30 let. Nejsou ovšem výjimkou akce pro starší nad 30 let nebo pro celé rodiny.

Adamov železárna Stará huť,
objekt „Švýcárna“

Vlastník
právnická osoba
Charakteristika
Historicky a architektonicky cenná budova hrázděného stavebního stylu, která je součásti památkové rezervace Stará
huť. Budova byla postavena Liechtensteiny pravděpodobně
v polovině 19. století, původně sloužila jako železité lázně.
Opravy v roce 2009
Střecha objektu a některé přízemní částí budovy byly v havarijním stavu. V roce 2009 byla provedena kompletní oprava střechy, stříšky nad schodištěm, čtyř místností v přízemí
a příjezdového mostu. Byla započata rekonstrukce přilehlé
hospodářské budovy včetně střechy a zbytků kamenné budovy zvané Seník.

Zhodnocení

Práce znamenají po letech chátrání první seriózní snahu
o záchranu objektu. Stav hlavního objektu (tzv. Švýcárny) je
již stabilizován. Rekonstrukce Seníku je započata velmi citlivým způsobem, který se opírá o historickou fotografickou dokumentaci.
Počet zaslaných hlasů: 2 241

Kategorie velké stavby
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Bohutice kostel Panny Marie

Umístění
Bohutice, okr. Znojmo

Umístění
obec Klentnice, okr. Břeclav

Název památky
kostel Panny Marie, č. ÚSKP: 48717/7-8114

Název památky
fara, č. ÚSKP: 7-1298, součást areálu č. 45443/7-1297

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
fyzická osoba

Charakteristika
V místě původního kostela ze 13. století, zbořeného po roce 1773, vystavěn nový kostel
v neobarokních formách.

Charakteristika
Volně stojící přízemní budova obdélného půdorysu představující zlidovělý barok, fasáda členěna, místnosti zaklenuty
valenou klenbou dělenou pasy.

Opravy v roce 2009
V roce 2009 byla obnovena fasáda včetně
zlacení Božího oka a bronzového nápisu na
čelní fasádě, byla vyměněna okna a poškozené dveře umístěné na boční fasádě, zrestaurovány čtyři pískovcové venkovní portály,
obnoveny hlavní vstupní dveře do kostela,
opraveny omítky v interiéru, výmalba interiéru dle nálezů restaurátorů, proběhl nátěr
kruchty, kazatelny, bočních menz a oltáře.

Opravy v roce 2009
Dokončena celková obnova, když z dlouhodobě nevyužívané památky vznikla velmi vkusně adaptovaná kavárna CAFÉ
FARA. Opravena fasáda, okna, repasovány vstupní dveře,
opraveno oplocení do ulice a vybudován nový zpevněný
přístup. V interiérech byla restaurována výmalba kleneb,
opraveny podlahy – ze starších širokých desek (místnosti)
a keramické dlažby (vstup), opraveny původní dveřní výplně,
to vše při zachování původní vnitřní dispozice.

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Klentnice bývalá fara

Zhodnocení

Všechny práce na obnově kostela byly provedeny velmi kvalitně v souladu s požadavky
památkové péče.

Rekonstrukce uvedeného objektu proběhla v souladu s požadavky památkové péče a výsledná úroveň obnovy je velmi dobrá. Opravy se pozitivně dotkly i sousedního objektu,
tj. kostela, kde bylo řešeno dlouhodobé zavlhání.

Počet zaslaných hlasů: 1 990

Počet zaslaných hlasů: 1 236

Kategorie velké stavby
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Rybníky kaple sv. Markéty

Umístění
obec Rybníky, okr. Znojmo

Umístění
obec Javorník, okr. Hodonín

Název památky
hřbitov, z toho jen: kaple sv. Markéty, č. ÚSKP: 34769/7-6715

Název památky
evangelický kostel, č. ÚSKP: 23722/7-2266

Vlastník
obec

Vlastník
církevní právnická osoba

Charakteristika
Kaple sv. Markéty je raně gotická stavba z pozdního 13. století,
přestavěná v 16. a 18. století. Kněžiště, které je od lodi odděleno vítězným půlkruhovým obloukem a zaklenuto jedním
polem křížové klenby, je osvětleno jedním románským oknem,
z boku dvěma okny barokními a z jihu oknem románským.
V kněžišti se nacházejí raně středověké malby.

Charakteristika
Klasicistní kostel z let 1782–1783, po požáru
obnoven v roce 1855, je stavbou obdélníkového půdorysu s rovným stropem. Obvodní
zdi jsou odlehčeny po šesti přízemními oblouky. Dvě kruchty, z nichž jedna je podklenuta pruskými klenbami a druhá má trámový
strop, jsou neseny dvojicí čtyřbokých pilířů.

Opravy v roce 2009
V průběhu roku 2009 proběhla celková rekonstrukce kaple
sv. Markéty a jejího okolí. Byla obnovena fasáda, střecha,
zajištěn odvod vody, osazena nová vstupní mříž a zrestaurovány vstupní dveře. Restaurování vnitřních omítek navázalo
na figurální malby v apsidě. Průzkum omítek ukázal původní
výzdobu ze 16. století.

Javorník kostel evangelický

Opravy v roce 2009
Opravena a odvětrána fasáda a štítové zdi,
opraveny ohradní zdi a upraveno okolí kostela.

Zhodnocení

Celková oprava areálu, přeložení staré bobrovky na střeše,
osazení starých cihel na korunu ohradní zdi, doplnění omítek na fasádě, restaurování výmalby v lodi, restaurování dveří,
doplnění historického typu zámku, repase oken.
Počet zaslaných hlasů: 463

Kategorie velké stavby

Zhodnocení

Obnova provedena dle požadavků
památkové péče.
Počet zaslaných hlasů: 394

Kategorie velké stavby
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Křepice kostel sv. Bartoloměje

Umístění
obec Křepice, okr. Břeclav

Umístění
obec Hostim, okr. Znojmo

Název památky
kostel sv. Bartoloměje, č. ÚSKP: 31824/7-1318

Název památky
kostel sv. Františka Serafinského,
č. ÚSKP: 34634/7-6348

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Jednolodní orientovaná stavba kostela s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží
v průčelí je příkladem prolínání forem pozdního baroka a nastupujícího klasicismu v době
josefinismu koncem 18. století.
Opravy v roce 2009
Opravena fasáda lodi a sakristie.

Hostim kostel sv. Františka Serafinského

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Barokní jednolodní kostel z druhé třetiny
18. století se zbytky starších základů na půdorysu latinského kříže s věží při severní a oratoří při jižní straně kněžiště. Fasády hladké,
členěné lezénovými rámy v omítce. Střecha
kostela sedlová, věž ve tvaru cibule s lucernou a makovicí ve vrcholu.
Opravy v roce 2009
Obnova omítek a odvodnění zdiva.

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Práce byly provedeny v dobré
kvalitě a v souladu s požadavky
státní památkové péče.

Zhodnocení

Počet zaslaných hlasů: 244

Počet zaslaných hlasů: 224

Opravy provedeny dle požadavků
památkové péče.
Kategorie velké stavby
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Mikulov měšťanský dům

Umístění
město Mikulov, okr. Břeclav

Umístění
obec Šardice, okr. Hodonín

Název památky
měšťanský dům, č. ÚSKP 31317/7-1421

Název památky
rezidence, č. ÚSKP: 34126/7-2428

Vlastník
fyzická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Jde o fyzicky oddělenou zadní část domu na
Náměstí 17, která původně sloužila jako byt
pro služebnictvo.

Charakteristika
Jednopatrová budova na obdélníkovém půdorysu o 9 okenních osách, v přízemí a patře při průčelní straně podélná chodba, k níž
přiléhají jednotlivé místnosti. Chodba zaklenuta plackami do pasu. Stropy v místnostech
prvního patra zdobeny štukovým dekorem
s motivy orla, opatské berly, klobouku a mitry.

Opravy v roce 2009
Nový vlastník provedl postupně celkovou obnovu spočívající ve statickém zajištění, obnově krovu, sanaci vlhkosti, opravě fasády, oken
dveří a nových vnitřních povrchů, vyklizen
byl zcela zasypaný sklep s valenou klenbou.
Objekt je nově využíván jako „Eat art galerie“
a penzion o třech pokojích.

Šardice rezidence

Opravy v roce 2009
Repase a výměna vstupních i vnitřních dveří
a oken objektu, oprava omítek v 1. NP a jejich
výmalba, oprava podlah, práce ke snížení vlhkosti, statické zabezpečení objektu.

Zhodnocení

Rekonstrukce uvedeného objektu proběhla
v souladu s požadavky památkové péče a výsledná úroveň obnovy je velmi dobrá. V podstatě se jednalo o celkovou záchranu tohoto
objektu, neboť vykazoval značné statické
poruchy.
Počet zaslaných hlasů: 97

Kategorie velké stavby

Zhodnocení

Výrazné zhodnocení chátrajícího objektu.
Obnova provedena dle požadavků
památkové péče.
Počet zaslaných hlasů: 89

Kategorie velké stavby
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Zbýšov těžní věž

Umístění
město Zbýšov, okr. Brno-venkov

Umístění
Černá Hora, okr. Blansko

Název památky
uhelný důl hlubinný, z toho jen těžní věž,
č. ÚSKP: 48710/7-8105

Název památky
kostel sv. Vavřince, č. ÚSKP: 30800/7-430

Vlastník
město
Charakteristika
Areál někdejšího dolu na černé uhlí z poloviny 19. století, částečně v neorománském
tvarosloví, tvořený objektem dvoupodlažní
budovy báňské záchranné služby na obdélném půdorysu. Zajímavá technická památka
na průmyslový rozvoj kraje v 19. stol.
Opravy v roce 2009
Po odstranění nevhodných přístaveb následovala rekonstrukce střechy a oprava fasády
zděné části.

Černá Hora kostel sv. Vavřince

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Barokní stavba kostela z let 1707–1710 je orientovaná jednolodní podélná stavba s odsazeným čtyřbokým kněžištěm se zaoblenými
rohy, k němuž se přimyká sakristie. Na bocích
lodi se nacházejí kaple a v ose západního
průčelí předstupuje věž, přistavěná mezi lety
1840–1842.
Opravy v roce 2009
Opravena konstrukce střechy včetně střešní
krytiny (dřevěný šindel) a oplechování. Opravena fasáda, okna a socha sv. Jana Nepomuckého.

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Zhodnocení

Citlivá oprava fasády zděné části přispěla
k pozitivnímu vnímání památky jako
dominanty v rámci města.

Obnova fasády posílila tradičně dominantní postavení kostela v rámci zástavby obce.
Výměna střešní krytiny znamenala návrat
tradiční našedlé barevnosti střechy, která je
v zásadě žádoucí. Rovněž úprava okolí kostela (včetně restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého) zlepšila prostředí kulturní památky.

Počet zaslaných hlasů: 75

Počet zaslaných hlasů: 68

Kategorie velké stavby
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Svitávka vila

Umístění
obec Svitávka, okr. Blansko

Umístění
město Rajhrad, okr. Brno-venkov

Název památky
vila továrníka Löw-Beera, malá,
č. ÚSKP: 11416/7-8697

Název památky
fara, č. ÚSKP: 7-921,
součást areálu č. 24767/7-918

Vlastník
fyzická osoba

Vlastník
církevní právnická osoba

Charakteristika
Vila stojí v areálu parku, který založil továrník
Löw-Beer a pochází ze začátku 20. stol. Jde
o zajímavou památku stojící na zvýšeném
suterénu, přibližně čtvercového půdorysu
se zahradní terasou na pilířích, mansardovou
střechou dekorovanou fasádou prolomenou
různými druhy oken.

Charakteristika
Barokní budova fary z druhé poloviny 17. stol.
je součástí komplexu areálu kláštera Benediktinského opatství Rajhrad, ve kterém je umístěn Památník písemnictví na Moravě. Fara
je nárožní dvoupatrová budova s risalitem
přiléhající k chrámu sv. Petra a Pavla s boční
fasádou o 5 okenních osách.

Opravy v roce 2009
V roce 2009 byla opravena fasáda – omítka
budovy, lodžie a byly provedeny další úpravy.

Opravy v roce 2009
Celková obnova budovy včetně kompletní výměny střešní krytiny, laťování a oprava
fasády v novém barevném řešení.

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Rajhrad fara kláštera benediktýnů

Zhodnocení

Obnova provedena v souladu
s požadavky památkové péče.

Celková obnova objektu proběhla v souladu
s požadavky památkové péče a výsledná úroveň řešení je velmi dobrá.

Počet zaslaných hlasů: 63

Počet zaslaných hlasů: 61

Kategorie velké stavby
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Horní Věstonice kostel sv. Rosálie

Umístění
obec Horní Věstonice, okr. Břeclav

Umístění
město Tišnov, okr. Brno-venkov

Název památky
kostel sv. Rosálie, č. ÚSKP: 23036/7-1252

Název památky
vila, č. ÚSKP: 17288/7-8096

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
fyzická osoba

Charakteristika
Kostel z třetí čtvrtiny 18. století představuje kvalitní rokokovou stavbu, je jednolodní s čtyřbokou věží a půlkruhovým
závěrem kněžiště.

Charakteristika
Vilu na nepravidelném půdorysu vystavěl v letech 1916–1919
v duchu pozdní secese a ostrovní „cottage“ architektury stavitel B. Komárek. Dům stojí na velmi nepravidelném půdorysu,
je kryt propojenými valbovými střechami. Základní hmota
samostatně stojící vily je jednopodlažní. Budova je oplocena
původním kovovým plotem, podezdívka je opravovaná.

Opravy v roce 2009
V roce 2009 byla dokončena celková obnova kostela zahrnující jak její vnitřní obnovu (restaurování vnitřní výmalby, repase
původních oken, repase hlavního lustru, restaurování kamenných schodů na kůr) tak opravu fasády (nový nátěr, restaurování soch na průčelí, výměna nevhodných vstupních dveří).

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Tišnov vila

Opravy v roce 2009
Oprava fasády.

Restaurování výmalby kostela je mimořádně zdařilé, výsledek působí uceleným, barevně sjednoceným harmonickým
dojmem, přestože bylo nutné použít různé technologie. Přes
velký rozsah prací (obnova fasády, oken, restaurování soch
sv. Rocha a sv. Šebestiána na průčelí kostela, navržení a zhotovení nových vstupních dveří a restaurátorské práce na
výmalbě kostela) jsou všechny provedeny ve vzorné kvalitě
a mimořádně pečlivě a citlivě.

Zhodnocení

Počet zaslaných hlasů: 56

Počet zaslaných hlasů: 33

U výše uvedeného objektu byla opravena pouze fasáda, která
nese prvky pozdní secese. Veškeré architektonické a štukové
prvky byly zachovány, pasivní plochy s jemným vertikálním
rýhováním byly obnoveny. Obnova fasády byla realizována
dle pokynu památkové péče a po řemeslné stránce se jednalo
o náročnou práci vyžadující znalost starých zednických technologií. Z tohoto pohledu je obnova fasády zdařilým dílem.
Kategorie velké stavby
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16

Brno činžovní dům

Umístění
Brno, okr. Brno

Umístění
městys Jedovnice, okr. Blansko

Název památky
činžovní dům, č. ÚSKP: 20529/7-202

Název památky
socha sv. Jana Nepomuckého,
č. ÚSKP: 14011/7-459

Vlastník
právnická osoba
Charakteristika
Secesní čtyřpatrový nájemní dům o šesti
okenních osách. V druhém patře po celé šířce stavby probíhající balkón s dekorativním
litinovým zábradlím. Fasáda zdobená štukovým dekorem.
Opravy v roce 2009
V roce 2009 proběhla výměna oken
a oprava fasád.

Jedovnice socha sv. Jana Nepomuckého

Vlastník
městys
Charakteristika
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je
umístěná na třídílném, ve střední části vydutém soklu, ukončeném římsou s lucernou
na přední straně. Socha v silném esovitém
pohybu s obvyklými atributy a zeměkoulí
posetou hvězdami u nohou světce.
Opravy v roce 2009
V roce 2009 bylo dokončeno restaurování
sochy, upraveno okolí sochy.

Zhodnocení

Velmi dobře provedená oprava fasád secesního bytového domu včetně výměny oken,
která navazovala na již dříve restaurovaný
dominující balkón. Zbývá dokončit opravu
parteru.

Kvalitně provedená restaurátorská práce proběhla v souladu s podmínkami památkové
péče. V roce 2009 došlo k odbornému osazení
restaurovaného díla, zhotovení nové soklové
části a zhotovení nové lucerny. Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, k adekvátní rehabilitaci díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty.

Počet zaslaných hlasů: 10

Počet zaslaných hlasů: 1 015

Zhodnocení

Kategorie velké stavby

Kategorie díla výtvarného umění

1

2

Veselí nad Moravou

kostel sv. Andělů strážných

Umístění
město Veselí nad Moravou, okr. Hodonín

Umístění
zámek v obci Bohutice, okr. Znojmo

Název památky
kostel sv. Andělů, č. ÚSKP: 7-2470,
součást areálu č. 30316/7-2469

Název památky
soubor soch tvořících zastavení křížové cesty,
č. ÚSKP: 103039

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Barokní stavba s pozoruhodnou centrální dispozicí, započata
1717, vysvěcení kostela 1739, práce ukončeny 1764. Jednolodní orientovaný kostel se skládá z presbyteria, lodi, sakristie
a dvojice věží v západním průčelí. Presbyterium je triumfálním obloukem otevřeno do centrální lodi půdorysu protáhlého osmiúhelníka. Portál datován 1764.

Charakteristika
Soubor 48 dřevěných soch v životní velikosti, které představují
výjevy z poslední cesty Ježíše Krista a jsou určeny k sestavení do 14 zastavení. Jednotlivé sochy jsou vyrobeny převážně
z cedrového dřeva. Období vzniku soch je v letech 1935–1937,
autor Bohumil Bek.

Opravy v roce 2009
Celková obnova štukové výzdoby.

Zhodnocení

Kategorie díla výtvarného umění

Bohutice křížová cesta

Opravy v roce 2009
Předmětem restaurování bylo 33 kusů soch zhotovených
z lipového a cedrového dřeva. Jednotlivé skulptury vykazovaly značný rozsah poškození, výchozí stav díla bylo možno
označit za výrazně narušený.

Zhodnocení

Byla restaurována štuková výzdoba presbytáře niky, poprsně
oratoří, erby, dále štuková výzdoba poprsně kůru a výzdoba
klenby pod kůrem, dále byly restaurovány dřevěné bohatě
řezané a prořezávané rokokové mříže na oratořích. Barevnost
štukové výzdoby byla zvolena velmi citlivě. Práce probíhaly
v souladu s restaurátorským záměrem.

Zastavení křížové cesty v Bohuticích jsou v širším regionu ojedinělým výtvarným dílem. Restaurátorským a rekonstrukčním
zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, k adekvátní
rehabilitaci díla a zvýšení jeho prezentační hodnoty. Součástí
restaurátorských prací byla i instalace jednotlivých zastavení do kompozičních celků, včetně výroby panelů tvořících
pozadí dílčích scén.

Počet zaslaných hlasů: 956

Počet zaslaných hlasů: 288

Kategorie díla výtvarného umění

3

4

Znojmo Kopalův památník

Umístění
Znojmo, okr. Znojmo

Umístění
obec Moravský Písek, okr. Hodonín

Název památky
pomník Kopalův, č. ÚSKP: 27747/7-6959

Název památky
socha sv. Jana Nepomuckého,
č. ÚSKP: 51177/7-9006

Vlastník
město
Charakteristika
Pozdně empírový monumentální památník plukovníka Karla
Kopala, který byl zbudován dle stavebních plánů vídeňského
architekta Paula Sprengera a návrhu předního vídeňského sochaře Antona Dominika Ferkorna. Na čtyřbokém stupňovitém
podstavci je umístěn hranolový sokl s obeliskem s měděnou
deskou a reliéfem rostlinného dekoru. Na vrcholu obelisku
je umístěna koule se sochou bohyně Niké (Viktorie) s rozepjatými křídly. V pravé ruce drží věnec, v levé ratolest.

Moravský Písek socha sv. J. Nepomuckého

Vlastník
obec
Charakteristika
Socha světce v podživotní velikosti a v tradiční kompozici s křížem přitisknutým na prsou
umístěná na podstavci s profilovanou římsou.
Opravy v roce 2009
Celkové restaurování.

Opravy v roce 2009
V roce 2009 byla provedena první etapa rekonstrukce spočívající v celkovém ošetření kamenných a bronzových částí
pomníku.

Zhodnocení

Výchozí stav díla bylo možno označit za narušený, povrch
kamene degradovaný, kovové prvky vykazovaly výraznou korozi a povrchové znečištění, vnitřní nosná armatura byla hloubkově korodována a neplnila již svou statickou funkci. Stavebněrestaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních
vlivů a zvýšení prezentační hodnoty celé architektury památníku. Práce proběhly v souladu s požadavky památkové péče.
Počet zaslaných hlasů: 274

Kategorie díla výtvarného umění

Zhodnocení

Značně poškozená pískovcová socha světce
byla v roce 2009 kompletně restaurována.
Práce, které proběhly v souladu s požadavky
památkové péče, byly provedeny zodpovědně a pečlivě.
Počet zaslaných hlasů: 32

Kategorie díla výtvarného umění

5

6

Horní Věstonice socha sv. Floriána

Umístění
obec Horní Věstonice, okr. Břeclav

Umístění
město Hrušovany n. J., okr. Znojmo

Název památky
socha sv. Floriána, č. ÚSKP: 47157/7-1254

Název památky
sochy dvou světců
č. ÚSKP: 45147/7-6384, 7-6385

Vlastník
obec
Charakteristika
Kvalitní barokní socha světce v životní velikosti od Ignáce Lengelachera stojí na čtyřbokém
soklu s rytým rámem. Socha je oděna v šat
římského vojína s bohatě rozevlátým pláštěm
sepjatým na hrudi, pravá ruka drží vědro.
Opravy v roce 2009
Celková obnova skulptury včetně ohrazení.

Hrušovany nad Jevišovkou dvě sochy světců

Vlastník
město
Charakteristika
Barokní sochy sv. Františka Paulánského a kapucínského světce sv. Felixe z Cantalice , které
byly v havarijním stavu.
Opravy v roce 2009
Sochy byly očištěny od nárůstu řas a mechů,
bylo provedeno zpevnění povrchů a celkové
restaurování.

Zhodnocení

Socha byla opravena velmi kvalitně.

Kvalitně provedená restaurátorská práce
proběhla v souladu s podmínkami památkové péče. Restaurátorským a rekonstrukčním
zásahem došlo k pozastavení degradačních
vlivů, k adekvátní rehabilitaci díla a zvýšení
jeho prezentační hodnoty.

Počet zaslaných hlasů: 14

Počet zaslaných hlasů: 2

Zhodnocení

Kategorie díla výtvarného umění

Kategorie díla výtvarného umění
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1

Ladná kaple sv. Michala

Umístění
obec Ladná, okr. Břeclav

Umístění
město Hrušovany n. J., okr. Znojmo

Název památky
kaple sv. Michala, č. ÚSKP: 20216/7-1332

Název památky
Kaple, č. ÚSKP: 48785/7-8183

Vlastník
obec

Vlastník
město

Charakteristika
Klasicistní kaple obdélného půdorysu, s hranolovou věží zvonice, prolomenou na stranách okny a s průčelím členěným pilastry,
držícími trojúhelný štít s bohatým štukovým
dekorem. Stavba z poloviny 19. století, pravděpodobně se starším jádrem (věž), s doznívajícími klasicistními tvary, oživující prostranství návsi.

Charakteristika
Novogotická pohřební kaple rodu Khuen-Belassyů je centrální stavbou na oktogonálním půdorysu, přístupnou ze západní strany pravoúhlou předsíní a zakončenou presbytářem.
Kaple je prosvětlena okny, která jsou stejně jako dveře zdobená mozaikovými vitrážemi. Stavba je zastřešena osmibokým
jehlanem, krytinou je profilovaný plech.

Opravy v roce 2009
Kompletní obnova chátrající kaple.

Zhodnocení

Kategorie drobné stavby

Hrušovany nad Jevišovkou kaple

Opravy v roce 2009
V důsledku dlouhodobého zatékání byla střecha značně
zdevastovaná, proto byla nutná částečná vyměněna nosné
konstrukce krovů a zcela nově položena střešní krytina dílem
z lisovaných a dílem z tepaných prvků.

Obnova vedla ke zhodnocení objektu a přiblížení k původnímu stavu před nevhodnými novodobými stavebními úpravami. Práce
byly provedeny v dobré kvalitě a v souladu
s požadavky státní památkové péče.

Zhodnocení

Počet zaslaných hlasů: 443

Počet zaslaných hlasů: 202

Oprava střechy a kopule s lucernou představuje ojedinělé
užití zinkového plechu profilovaného dle původního tvaru.
Obnova provedena kvalitně dle požadavků státní památkové
péče.
Kategorie drobné stavby

2

3

Miroslavské Knínice brána zámeckého parku

Umístění
Miroslavské Knínice, okr. Znojmo

Umístění
obec Podivín, okr. Břeclav

Název památky
park, část brána do parku,
č. ÚSKP: 38117/7-6571

Název památky
židovský hřbitov s obřadním domem
a náhrobky, č. ÚSKP: 36189/7-1655

Vlastník
obec

Vlastník
církevní právnická osoba

Charakteristika
Brána je vstupním prvkem do zámeckého
parku, který je založen na členitém terénu,
na jehož jižní straně v poměrně hluboké rokli
protéká potůček.

Charakteristika
Obřadní síň je součástí židovského hřbitova
z 19. století obehnaného cihlovou zdí s kruhovou kaplí na nároží, obestavěnou čtvercovou
stavbou se zkosenými rohy.

Opravy v roce 2009
V roce 2009 proběhla kompletní
obnova objektu.

Opravy v roce 2009
Kompletní obnova chátrající kaple.

Podivín židovská obřadní síň

Zhodnocení

Kategorie drobné stavby

Zhodnocení

Kvalitní obnova dle požadavků
památkové péče.

Byla provedena obnova vnějšího pláště v dobré kvalitě a v souladu s požadavky státní památkové péče. K památkovému zhodnocení
obnovené stavby přispěl i návrat původního
hebrejského nápisu nad vstupem.

Počet zaslaných hlasů: 52

Počet zaslaných hlasů: 41

Kategorie drobné stavby

4

5

Chlupice zvonice

Umístění
obec Chlupice, okr. Znojmo

Umístění
město Kuřim, okr. Brno-venkov

Název památky
zvonice, č. ÚSKP: 37068/7-6387

Název památky
kaple Panny Marie Bolestné, č. ÚSKP: 7-783,
součást areálu č. 26073/7-782

Vlastník
obec
Charakteristika
Jedná se o drobnou lidovou stavbu – zvonici,
vybudovanou v polovině 19. století. Stavba
je kombinací dvou materiálů, spodní část
je zděná, horní část – vlastní zvonicová věž
je dřevěná, krytá šindelem, zastřešená jehlanem, který v hořejší části přechází do vysoké
přílby. Ve vrcholu makovice a křížek.
Opravy v roce 2009
V roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce objektu – oprava omítek a zdiva, výměna
uhnilých částí dřevěné konstrukce a kompletní výměna šindelové krytiny.

Kuřim kaple Panny Marie Bolestné

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Drobná architektonická památka dotvářející
prostor náměstí, stojící ve svahu proti faře.
Kaplička je obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem, nika uzavřena prosklenými
dveřmi s půlkruhovým nadsvětlíkem.
Opravy v roce 2009
Kompletní obnova kaple.

Zhodnocení
V regionu ojedinělá památka jejíž oprava
byla provedena velmi dobře.

Předmětná kaple je součástí areálu kostela.
Jedná se o drobnou stavbu, umístěnou v tarasu kostela, mající místní význam. Kaple byla
opravena dle požadavků památkové péče.

Počet zaslaných hlasů: 23

Počet zaslaných hlasů: 11

Zhodnocení

Kategorie drobné stavby

Kategorie drobné stavby

6

7

Hustopeče boží muka

Umístění
město Hustopeče, okr. Břeclav

Kulturní bohatství Jihomoravského kraje

Název památky
boží muka, č. ÚSKP: 38110/7-1276
Vlastník
město
Charakteristika
Pozdně gotická boží muka architektonicky
bohatě utvářená z roku 1529 na polygonálním dříku s kapličkou otevřenou hrotitými
otvory završenými křížem. Jedna z mála dochovaných božích muk z údobí gotiky.
Opravy v roce 2009
Celková obnova objektu – doplněn vrcholový
kříž, opraven rozlomený dřík včetně úpravy
výškového osazení.

Zhodnocení

Kvalitně provedená obnova dle požadavků
památkové péče.
Počet zaslaných hlasů: 3

Kategorie drobné stavby

Na území kraje se nachází:
více než 5 000 nemovitých kulturních památek
2 památky UNESCO
29 národních kulturních památek
31 památkových rezervací a zón
60 ochranných pásem památek

1 Adamov

1 Jedovnice

1 Ladná

2 Bohutice

2 Veselí n. M.

2 Hrušovany n. J.

3 Klentnice

3 Bohutice

3 Miroslavské Knínice

4 Rybníky

4 Znojmo

4 Podivín

5 Javorník

5 Moravský Písek

5 Chlupice

6 Křepice

6 Horní Věstonice

6 Kuřim

7 Hostim

7 Hrušovany n. J.

7 Hustopeče

Svitávka
Černá Hora
Jedovnice

Tišnov

8 Mikulov

Kuřim

9 Šardice

Adamov

10 Zbýšov
11 Černá Hora

Brno

Zbýšov

12 Svitávka
13 Rajhrad
14 Horní Věstonice

Rajhrad
Rybníky

15 Tišnov
16 Brno

Bohutice

Hostim
Chlupice
Znojmo

Miroslavské Knínice

Křepice

Šardice
Hustopeče

Klentnice

Veselí n. M.
Javorník

Horní Věstonice

Hrušovany n. J.

Moravský Písek

Podivín
Mikulov

Ladná

