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těší mne, že vychází publikace, která přibližuje výsledky již čtvrtého ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje v roce 2010“.
Jihomoravský kraj se nezříká odpovědnosti a věnuje stálou pozornost svému dochovanému kulturnímu dědictví, jakožto pojítku
mezi generací našich předků a generací našich potomků. Cílem jeho snahy je podpora zachování a obnovy kulturních památek,
což je také každoročně realizováno prostřednictvím poskytovaných dotací z rozpočtu kraje. Finanční prostředky se poskytují pro
oblast kulturních památek, které zahrnují národní kulturní památky, nemovité a movité kulturní památky, objekty v památkových
rezervacích, zónách a v neposlední řadě také památky archeologické. Další možnost, jak vhodně motivovat vlastníky památek
a zlepšit tak jejich přístup k příkladné obnově kulturního dědictví jižní Moravy, nabízí i tato soutěž.
Zájem veřejnosti i sdělovacích prostředků o soutěž byl opět velký a jsme přesvědčeni, že se náš záměr daří úspěšně naplňovat.
Dokladem je téměř deset tisíc zaslaných SMS zpráv a desítky článků v tisku.
Soutěž o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje je pouze malým okénkem, které umožňuje pohled na snahu
Jihomoravského kraje o důstojné zachování odkazu minulých generací a věřím, že svoje poslání bude plnit i v dalších ročnících.

Na titulní stránce:
Slup, kostel Jména P. Marie
Vranov nad Dyjí, varhany
v kostele Nanebevzetí P. Marie
Velké Pavlovice,
poklona sv. A. Paduánského

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

Ing. Pavel Balík
člen Rady Jihomoravského kraje

Umístění
Slup, okr. Znojmo
Název památky
kostel Jména P. Marie,
rej. č. ÚSKP: 18999/7-6728

Kostel Jména Panny Marie ve Slupi
Na východ od města Znojma u rakousko-české hranice se nachází malebná vesnička Slup. Obec byla rovněž známá pod názvem
Čule a první písemná zmínka je z roku 1046. Tato listina je ovšem považována za falsifikát z 12. století. Pravá písemná zmínka o obci
Slup pochází z roku 1228. V roce 1392 v obci žil a působil Jan ze Štěkna, který je označován jako předchůdce Jana Husa.
V severní části obce byl postaven románský kostel. Současná stavba je pozdně gotická z konce 15. století, upravovaná barokně
v 17. století a klasicistně v roce 1845. Další zajímavou památkou v obci je dům zvaný Panská rybárna, jež byl postaven na základech
původní vodní tvrze. Na území obce je roztroušeno několik barokních soch zhotovených v 18. století a najdeme tu také památky
lidové vesnické architektury, které představuje několik dochovaných stodol. Vodní mlýn v severní části obce byl založen v 16. století
a na počátku 17. století byla budova mlýna přestavěna renesančně. Mlýn je chráněn jako technická národní kulturní památka.
Farní kostel Jména Panny Marie s mohutnou profilovanou kostelní bání tvoří dominantu obce. V roce 2009 se podařilo provést
náročnou opravu krovu kostela a následně v loňském roce přišla na řadu kostelní báň. Masivní vrcholový kříž vysoký tři metry
a vážící 150 kg se při posledním červnovém velkém větru na vrcholu otočil a po snesení jeřábem dolů z věže bylo vidět vyhnilou
hrotnici. Oprava začala začátkem srpna, kdy byly postupně pomocí jeřábů sneseny na farní zahradu obě části báně. Byl sejmut starý
plech a dřevěné bednění. Trámy poškozené hnilobou a dřevokazným hmyzem byly jeden po druhém vyměňovány. Zároveň se
vyráběly na farní zahradě podle starých profilů nové ramenáty. Devítimetrová horní věžička byla celá vyrobena znovu. Po dokončení
opravy výdřevy se započalo s bedněním a ke slovu přišly klempířské práce. Nakonec byl osazen opravený vrcholový kříž a pozlacená
makovice. Počátkem prosince došlo k opětovnému usazení obou částí báně na věž kostela. V makovici kostela byly objeveny noviny
z let 1928 a 1873 svědčící o posledních dvou opravách. Starší noviny korespondují i s letopočtem nalezeným na jednom z trámů.
Také laboratorní průzkum dřeva potvrdil, že veškerá dřevěná konstrukce pochází z roku 1873. Podle mincí a starých listin nalezených
v makovici lze pak usoudit, že další opravy probíhaly v 2. polovině 17. století, okolo roku 1730, krátce před rokem 1774, pak okolo roku
1830. Ke všem těmto letopočtům přibyl nyní také rok 2010.

Slup
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Počet zaslaných hlasů: 2 323

velké stavby

VÍTĚZ KATEGORIE

• kostel Jména Panny Marie

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Jednolodní pozdně gotická podélná stavba
z konce 15. st. s opěrným systémem, nezachovaným presbiteriem. Na severní straně
přistavěna ke kostelu mohutná got. věž. Na
západním průčelí přistavěna kulisa s trojúhelným štítem ze 17. st.
Opravy v roce 2010
Obnova kostelní báně. Poškozená trámová
výdřeva báně byla postupně nahrazována,
byl osazen opravený vrcholový kříž a pozlacená makovice.

Zhodnocení

Náročná demontáž střechy věže umožnila
opravu historického krovu, výměnu krytiny,
opravení makovice, nátěr a pozlacení rokokového kříže. Opravená věž tvoří dominantu
obce i okolí.

Hluboké Mašůvky

• kostel Navštívení Panny Marie

Umístění
Hluboké Mašůvky, okr. Znojmo

Umístění
Miroslav, okr. Znojmo

Název památky
kostel, rej. č. ÚSKP: 48763/7-8161

Název památky
kostel evangelický, rej. č. ÚSKP: 39780/7-6563

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
církevní právnická osoba

Charakteristika
Původní kaple byla vystavěna na náklad císařského polního
maršála Raduita de Souches po udělení povolení ke stavbě
olomouckým biskupem 6. května 1680, v letech 1948–50 byl
kostel rozšířen přístavbou lodi s věží (podle projektu Theobalda Krátkého), v 70. letech byla přidána sakristie, a v 80. letech mozaika na průčelí (akad. malíř. Pavel Šlegl). Socha Krista
v nice na průčelí a čtyři kamenné reliéfy s atributy evangelistů
(Jan Tomáš Fischer).

Charakteristika
Neorientovaná podélná, jednolodní architektura evangelického kostela s pětibokým kněžištěm, na epištolní straně přístavek obdélně zastavěného zimního shromáždění. Loď
je z každé strany prosvětlena 3 okny se segmentovými záklenky. Průčelí ukončeno volutovým štítem s trojúhelníkovým ořímsovaným ukončením.

Opravy v roce 2010
V roce 2010 byla obnovena fasáda původního (starého) kostela a malé věžičky, pořídily se nové sluneční hodiny. V roce
2010 tím vyvrcholily nejrozsáhlejší práce (2006–2010) od přístavby kostela a byly dokončeny vnější úpravy.

Opravy v roce 2010
Výměna střešní krytiny a oprava štítu.

Miroslav
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Počet zaslaných hlasů: 769

velké stavby
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• kostel evangelický

Zhodnocení

velké stavby

Zhodnocení

Celkově opravená fasáda poutního kostela zhodnotila areál
tohoto hojně navštěvovaného poutního místa. Na fasádě byly
obnoveny sluneční hodiny ak. mal. Milivojem Husákem.
Počet zaslaných hlasů: 996

Oprava krovu a výměna havarijní krytiny přispěla k prodloužení životnosti v regionu poměrně ojedinělé památky – evangelické toleranční modlitebny. Byla opravena celá fasáda
průčelí.

Předklášteří
• fortna

Umístění
Předklášteří, okr. Brno-venkov

Umístění
Veselí nad Moravou, okr. Hodonín

Název památky
klášter cisterciaček Porta coeli, z toho jen fortna,
rej. č. ÚSKP: 28276/7-1045

Název památky
kostel sv. Bartoloměje, rej. č. ÚSKP: 32206/7-2466

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Komplex kláštera založený českou královnou Konstancií, vdovou po českém králi Přemyslu Otakaru I. Raně gotická stavba kostela přiléhá ke konventu ze stejného období, který byl
na konci 17. století přestaven v barokních formách. Po zrušení
kláštera proběhly účelové přestavby, které změnily klášter na
továrnu. Po roce 1901, kdy se klášter vrátil zpět do rukou cisterciáků, zde proběhly neogotické úpravy pod vedením sochaře Břenka a architekta Franze Pavlů. Vstup do vlastního
kláštera – vlastní fortna – se nachází vedle sakristie původně
klášterního, dnes farního kostela. Letopočet 1899 nad vchodem připomíná rok obnovy, znak abatyše Marie Skřimířské
z Pilsenburka je datován letopočtem 1635.
Opravy v roce 2010
Oprava střechy, krovu a klempířských prvků, fasády, okenních
a dveřních výplní, odvlhčení objektu, restaurování erbovního
znamení řádu, kamenného ostění a reliéfu královny Konstancie.

velké stavby

Zhodnocení

Předmětná oprava je součástí několika etap stavebních prací
na obnově kostela. Postupnou obnovou dochází k rehabilitaci devastovaných částí klášterního areálu.
Počet zaslaných hlasů: 570

Veselí nad Moravou
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Počet zaslaných hlasů: 570

velké stavby
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• kostel sv. Bartoloměje

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Jednolodní barokní kostelní stavba s věží v západním průčelí.
Opravy v roce 2010
Po statickém zajištění stavby došlo na kompletní výměnu krovu střechy a věže, včetně krytiny a klempířských prvků. Byly
vyspraveny venkovní omítky a nátěr fasády. Dále následovala
výměna truhlářských výrobků – 10 oken, 2 dveří a 2 vrat. Pískovcový portál a dvě sochy před kostelem byly restaurovány
a nefunkční věžní hodiny byly nahrazeny novým zařízením.

Zhodnocení

Jedná se o zdařilou památkovou obnovu, při které se vycházelo z restaurátorských a stavebně historických průzkumů
a konzultací nad postupně připravovanými projekty. Zachována byla část původních dřevěných konstrukcí oken a dveří,
nové konstrukce byly buď replikami či vycházely z typově podobných užitých na památce. Celková oprava se stala součástí většího celku – nové podoby Bartolomějského náměstí.

Brno-Husovice

• kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

Umístění
Brno, okr. Brno-město

Umístění
Slavkov u Brna, okr. Vyškov

Název památky
kostel Božského srdce Ježíšova,
rej. č. ÚSKP: 46165/7-63

Název památky
zámek s předzámčím, parkem a sochařskou výzdobou,
rej. č. ÚSKP: 40850/7-3825

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Neorientovaná podélná trojlodní stavba obdélníkového půdorysu. Vstup s mohutným
portálem předsunut před hlavní průčelí. Nad
vstupem zvonicová věž ve tvaru komolého
jehlanu, na nárožích obdélné vížky. Interiér
řešen jako basilika.

Charakteristika
Na místě středověkého hradu řádu německých rytířů, přestavěného na renesanční zámek byla v poslední třetině 17. století
zahájena přestavba monumentální barokní rezidence podle
plánů předního středoevropského barokního architekta Domenica Martinelliho.

Opravy v roce 2010
Oprava střechy nad presbytářem: výměna
havarijních prvků krovu, očištění krovu, kompletní nové laťování pod krytinu, chemická
sanace krovu, celková výměna klempířských
prvků za nové prvky z měděného plechu.

velké stavby

Zhodnocení

Výše uvedené práce znamenaly záchranu
krovové konstrukce. Pokládkou nové bobrovky byl navrácen původní stav střešního
pláště. Rekonstrukce přispěla ke zhodnocení
kulturní památky.
Počet zaslaných hlasů: 306

Slavkov u Brna
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Počet zaslaných hlasů: 239

velké stavby
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• zámek

Opravy v roce 2010
Dokončená obnova povrchu nádvoří zámku a obnova fasády zámku před dokončením poslední části západního průčelí
v nádvoří zámku.

Zhodnocení

Finální povrchovou úpravu nádvoří tvoří zadláždění žulovou
kostkou. Obnova vedla především k ochraně autentických
stavebních konstrukcí podzemních prostor, zejména kleneb.
Památková obnova části fasády v nádvoří byla provedena při
zachování štukových dekorativních prvků, případně doplnění
poškozených částí tradičními technologiemi a postupy.

Křtiny
• zámek

Umístění
Křtiny, okr. Blansko

Umístění
Tvořihráz, okr. Znojmo

Název památky
zámek, součást areálu kostela Jména Panny
Marie, poutní areál, rej. č. ÚSKP: 7-480,
součást areálu č.34241/7-481

Název památky
zámek – zámeček, rej. č. ÚSKP: 48930/7-8330

Vlastník
právnická osoba
Charakteristika
Budova někdejší premonstrátské rezidence
postavená snad v letech 1658–1662, radikálně
přestavěná r. 1713 a znovu přestavěná roku
1864 za Vincence Bubny z Litic, v současnosti
budova o dvou křídlech ve tvaru L s mírně
vystupujícím bočním risalitem.
Opravy v roce 2010
Celková obnova fasády, provedení komplexních restaurátorských prací na venkovních
historických prvcích a stavební úprava přilehlých ploch.

velké stavby

Zhodnocení

Komplexní obnova fasád výrazně přispěla
k rehabilitaci celého poutního místa. Došlo ke
kvalitní restaurátorské obnově historických
detailů a výzdoby fasády.
Počet zaslaných hlasů: 234

Tvořihráz
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Počet zaslaných hlasů: 222

velké stavby
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• zámek

Vlastník
obec
Charakteristika
Jednopatrová stavba na obdélném půdorysu. Schodiště a průchod uprostřed. V patře kaple, zpovědní kaple, sakristie a prevert.
Na střeše plechová věžička se dvěma zvony.
V hlavním průčelí (úpravy 1732) 9 okenních
os, lesénové rámy, kordonová a hlavní římsa, ve střeše 3 barokní vikýře. Okna v ostěních,
ořímsovaná. Ve špaletách v přízemí mříže. Ve
štítu štukem naznačen oblouk. Z jižní strany
zámek obklopen třemi křídly původních hospodářských budov. Zámecká budova podsklepena dvoulodím se středními pilíři.
Opravy v roce 2010
Dokončena obnova uliční fasády hospodářského areálu.

Zhodnocení

Na hospodářském dvoru byla opravena uliční
fasáda a doplněny kované provlékané mříže.
Oprava zhodnotila areál zámečku v Tvořihrázi, který je dominantou obce.
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Rosice

• předzámčí – severní křídlo

Umístění
Rosice, okr. Brno-venkov

Umístění
Brno, okr. Brno-město

Název památky
předzámčí, součást areálu zámku,
rej. č. ÚSKP: 7-942, součást areálu č. 28272/7-941

Název památky
městský dům, rej. č. ÚSKP: 4793/7-7250

Vlastník
obec
Charakteristika
Severní křídlo – jednopatrová hospodářská
budova v předzámčí v půdorysném tvaru
zkráceného písmene L, postavená v pozdně
renesančním slohu na konci 16. století a upravená v polovině 19. století.
Opravy v roce 2010
Dokončení celkové rekonstrukce severního
křídla zámku, vnější i vnitřní obnova.

Brno-střed

• dům Česká 19, 21 / Veselá 26, č. p. 170
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Vlastník
právnická osoba
Charakteristika
Pětipatrový funkcionalistický dům od Oskara Pořízky z roku
1937, který je závěrem bloku domů mezi ulicí Veselou a Českou má přízemí a první patro zcela prosklené. Zbytek pater
pokryt keramickými obklady. Nároží proskleno velkými okny
přes zaoblená nároží.
Opravy v roce 2010
Kompletní rekonstrukce všech rozvodů – voda, topení,
el. energie, vybudování klimatizovaných kanceláří pro MF
DNES, rekonstrukce bytů, kompletní rekonstrukce přízemních obchodů včetně výkladců, nových podlah a technického zázemí, repase dřevěných oken, zhotovení replik
kovových oken, repase a doplnění replik obkladů fasády,
nový výtah, repase terazzových schodů a ploch.

Počet zaslaných hlasů: 206

Zhodnocení

Architekti rekonstrukce Ludvík Grym a Jindřich Škrabal odvedli vysoce kvalitní práci s tím, že uvedli parter do původního, zcela transparentního stavu díky skleněným příčkám.
Řemeslná kvalita na mimořádně vysoké úrovni.
Počet zaslaných hlasů: 136

velké stavby

velké stavby

Zhodnocení

Objekt byl dlouhou dobu užíván jako skladiště. Generální opravou bylo umožněno
jeho využití pro kulturní a vzdělávací účely
při zachování všech autentických architektonických hodnot. Opravou bývalých stájí byl
zhodnocen samotný objekt, ale i předzámčí
kulturní památky.

Senetářov

• muzeum tradičního bydlení a perleťářství

Umístění
Senetářov, okr. Blansko

Umístění
Jevišovice, okr. Znojmo

Název památky
venkovská usedlost, rej. č. ÚSKP: 32371/7-597

Název památky
zámek starý, rej. č. ÚSKP: 26906/7-6412

Vlastník
obec

Vlastník
obec

Charakteristika
Zděné přízemní stavení s patrovou komorou, chlévy a stodolou, tzv. hákové dispozice,
s prostory rozloženými souvisle podél ulice
a po levé straně parcely, kryté doškovou střechou.

Charakteristika
Na místě původního středověkého hradu vybudován během 2. poloviny 16. století renesanční zámek. Barokní úpravy v 80. letech
17. století (mj. přistavěna kaple). V 19. století
přistavěna terasa.

Opravy v roce 2010
Obnova fasády, terénní úpravy okolí muzea
– přístupový chodník, výměna stávajícího
oplocení, výměna vrat a kompletní výměna
expozice perleťářství.

Opravy v roce 2010
Vnitřní i vnější obnova kaple zámku.

Jevišovice
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Počet zaslaných hlasů: 44

velké stavby
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• kaple starého zámku

Zhodnocení

velké stavby

Zhodnocení

Provedené práce probíhaly tradičními stavebními technologiemi. S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnosti přístupný
objekt, budou moci být v rámci prohlídek
tyto stavební postupy návštěvníkům prezentovány.
Počet zaslaných hlasů: 134

Opravený interiér kaple po výmalbě, odkrytí
a restaurování nalezených iluzivních oken
a restaurování oltářů se stane součástí prohlídkové trasy tzv. starého zámku. Opravená
fasáda kaple se výrazně uplatňuje v celkových pohledech na historické městečko.
Interiér byl téměř v havarijním stavu a jeho
plnou rehabilitací došlo k záchraně hodnotného mobiliáře.

Komořany
• bývalá fara

Umístění
Komořany, okr. Vyškov

Umístění
Grešlové Mýto, okr. Znojmo

Název památky
fara, součást areálu kostela sv. Barbory,
rej. č. ÚSKP: 7-3666,
součást areálu č. 17244/7-3665

Název památky
silniční most se sochou sv. Mikuláše,
rej. č. ÚSKP: 19852/7-6285

Vlastník
obec
Charakteristika
Rustikální klasicistní architektura jednopatrové budovy obdélného půdorysu z roku 1821.
Opravy v roce 2010
Provedena obnova fasády, vnitřní omítky, repase dveří, zárubní, podlah v II. nadzemním
podlaží, schodiště, kachlová kamna a výmalba.

velké stavby

Zhodnocení

Zdařilá památková obnova bývalé fary pro
potřeby Obecního úřadu v Komořanech. Objekt byl dlouhodobě bez využití, jeho stav
byl havarijní, zejména v 1. NP (vysoká vlhkost
zdiva, poškozené omítky, dveře v interiéru
nedochované). Ve 2. NP provedená obnova
s ohledem na maximální zachování autentických materiálů, jednotlivých prvků a detailů.
Obnova fasády při zachování a doplnění štukových prvků podle dobové fotografie.
Počet zaslaných hlasů: 32

Grešlové Mýto

• most se sochou sv. Mikuláše

15

Vlastník
právnická osoba
Charakteristika
Most z 18. století, jehož nosnou konstrukci
tvoří jeden mostní oblouk vyzděný z lomového kamene. Nosnou konstrukci tvoří jeden
mostní oblouk tvaru části elipsy, jehož maximální výška je 7 m. Na mostě stojí na vydutém zdobeném soklu socha sv. Mikuláše v životní velikosti v biskupském oděvu s mitrou,
knihou se třemi bochánky v levici a berlou
v pravici.
Opravy v roce 2010
Celková oprava mostu a restaurování sochy
sv. Mikuláše.

Zhodnocení

Rozsáhlou rekonstrukcí se podařilo mimořádně cenný barokní most, který již byl ve
velmi špatném stavebně-technickém stavu,
navrátit do původní podoby doložené na fotografiích ze 30. let 20. století a to za použití tradičních materiálů a technologických postupů.
Počet zaslaných hlasů: 21

velké stavby

14

Brno-Černá Pole
• kavárna ERA

Umístění
Brno, okr. Brno-město

Umístění
Znojmo, okr. Znojmo

Název památky
kavárna ERA, rej. č. ÚSKP: 41564/7-6989

Název památky
městský dům, rej. č. ÚSKP: 13985/7-6944

Vlastník
fyzická osoba
(občanské sdružení – dlouhodobý nájem)

Vlastník
fyzická osoba

Charakteristika
V řadové zástavbě trojpodlažní budova
s hladkou fasádou, vynikající ukázka meziválečné stavby od Josefa Kranze z let 1927–28
s ohlasy nizozemského hnutí De Stijl.
Opravy v roce 2010
Dříve zchátralá stavba, v roce 2010 byla provedena obnova fasády a repasování všech
původních kovových prvků, obnova interiérů.

velké stavby

Zhodnocení

Proti původní stavbě, kdy v přízemí byla do
dvora velká sklobetonová plocha, došlo
k osazení dvou oken. Ve 3. NP do ulice je
vnější nátěr okna bílý, na všech zachovalých
dobových fotografiích je tmavý. Se zpřístupněním objektu se počítá v letošním roce.
Počet zaslaných hlasů: 7

Znojmo

• městský dům

17

Charakteristika
Jednoposchoďový trojkřídlý dům se dvěma
nárožími o třech okenních osách a v ose položeném sloupovém portálu byl vystavěn
v renesanci, přestavěn v baroku a později
především v interiérech upraven v 19. století
(schodiště).
Opravy v roce 2010
Dokončení celkové obnovy domu.

Zhodnocení

Celková památková obnova objektu spočívala v rehabilitaci vnitřních a vnějších omítek při zachování veškeré profilace, obnově
dvorní pavlače, podlah a dlažeb, restaurování vstupního portálu včetně vstupních vrat
a rekonstrukci okenních výplní.
Počet zaslaných hlasů: 1

velké stavby

16

VÍTĚZ KATEGORIE

1

Vranov nad Dyjí
• varhany

Umístění
Vranov nad Dyjí, okr. Znojmo

Umístění
Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo

Název památky
varhany a positiv, rej. č. ÚSKP: 37-5361

Název památky
sousoší Nejsvětější Trojice, rej. č. ÚSKP: 46309/7-6379

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Vranově nad Dyjí pocházejí z dílny znojemského varhanáře Josefa Silberbauera z roku
1778. Renovance a opravy byly provedeny
v letech 1885, 1916, 1932 a v 70. letech 20. století. Jedná se o patnácti rejstříkové varhany se
dvěma manuály a pedálem.

Charakteristika
V oktogonální kamenné ohrádce dekorem zdobený sloup
s vrcholovým sousoším na samostatných podstavcích další
dvě sochy.

Opravy v roce 2010
Celková obnova varhan.

Hrušovany nad Jevišovkou

• sousoší Nejsvětější Trojice

2

Opravy v roce 2010
Čištění, odsolení, zpevnění. Revize dřívějších oprav a doplnění
chybějících částí umělým kamenem. Osazení kovářsky zpracovaných dvířek uzavírajících ohrádku.

díla výtvarného umění

Zhodnocení

Zásluhou mimořádně kvalitně provedených restaurátorských prací došlo k plné rehabilitaci barokního nástroje včetně varhanní skříně a hracího stolu. Příčinou rozsáhlé
degradace bylo, mimo běžné poškození
s ohledem na stáří nástroje (koroze kovových
částí, zatvrdlé okožení, vyběhané vůle, apod.),
především rozsáhlé napadení dřevokazným
hmyzem.
Počet zaslaných hlasů: 1 453

Počet zaslaných hlasů: 335

díla výtvarného umění

Zhodnocení

Výchozí stav sochařského díla bylo možno označit za částečně narušený. Povrch sochařského díla byl pokryt prachovými depozity, výkvěty mikrovegetace a rozsáhlými zčernalými krustami, plošně se projevovala povrchová koroze
kamene.Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, k adekvátní rehabilitaci díla a zvýšení jeho
prezentační hodnoty. V rámci celkové obnovy byla tvarově
rehabilitována i ohrádka s doplněním chybějící branky a rovněž byly eliminovány příčiny poškození, provedením drenáží
a odvedením srážkové vody od vlastního sousoší, i ohrádky.
Plná rehabilitace dominanty hlavního náměstí.

Tišnov

• měšťanský dům U Müllerů

Umístění
Tišnov, okr. Brno-venkov

Umístění
Letovice, okr. Blansko

Název památky
měšťanský dům U Müllerů,
rej. č. ÚSKP: 42226/7-1038

Název památky
kříž, rej. č. ÚSKP: 35675/7-510

Vlastník
obec
Charakteristika
Volně stojící jednopatrový měšťanský dům
obdélného půdorysu s podivuhodně nalidovělými formami členění fasád.
Opravy v roce 2010
Celková rekonstrukce měšťanského domu
U Müllerů včetně restaurování malovaných
trámů.

Letovice

4

Počet zaslaných hlasů: 52

díla výtvarného umění

3

• kříž

Vlastník
fyzická osoba
Charakteristika
Hranolovitý sokl, konkávně po stranách vybraný, ukončený ve spodní části volutou. Sokl
vyložen esovitě vypjatou římsou s volutami
v ose se stýkajícími. Po stranách podstavce sochy Marie a Magdaleny. Na soklu vysoký jehlancový nástavec s ionizující hlavicí
a křížem s Ukřižovaným. Na přední straně a na
podnoži soklu nápisy.
Opravy v roce 2010
Restaurování kříže.

díla výtvarného umění

Zhodnocení

Objekt byl v havarijním stavu. V rámci opravy
byly obnoveny veškeré dochované stavební
konstrukce a umělecko řemeslné práce, včetně
náročného restaurování původní stropních
trámů s malbami. Opravou byla zachována
kulturní památka, která bude využívaná pro
regionální kulturní účely.
Počet zaslaných hlasů: 57

Zhodnocení

Plná rehabilitace drobné sakrální památky,
která vinou nevhodného umístění v těsné
blízkosti komunikace a narušením základu
kříže kořenovým systémem vzrostlého stromu, byla takřka v havarijním stavu. Tyto hlavní
degradační příčiny byly eliminovány přemístěním památky v rámci stejné parcely
a odborným restaurátorským zásahem.

5

Brno

• Stříbrný oltář

Umístění
Brno, okr. Brno-město

Umístění
Bohutice, okr. Znojmo

Název památky
kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Brno-Staré Brno, rej. č. ÚSKP: 23059/7-23

Název památky
kostel Panny Marie, rej. č. ÚSKP: 717/7-8114

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Stříbrný oltář je ojedinělým a velmi kvalitním dílem uměleckého řemesla z první pol. 18. stol. Jedná se o dílo z tepaného
měděného plechu, zčásti zlaceného, převážně pak překrytého
stříbrem; některé detaily jsou lité. Oltář se skládá ze skříňového tabernáklu a z baldachýnového retabula završeného korunou; nad tabernáklem nese dvojice andělů skříňový rám s deskovým obrazem Madony s dítětem, (snad z 2. pol. 13. stol.). Stříbrný oltář zhotovil v letech 1735–36 augsburský zlatník Johann
Georg Herkommer; architekturu provedl Christian Friedrich
Rudolph, figury vytvořil Johann Jakob Herkommer podle modelů neznámého brněnského sochaře, snad J. J. Schaubergra.

Bohutice

6

• kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vlastník
církevní právnická osoba
Charakteristika
Na místě původního kostela ze 13. století,
zbořeného po r. 1773, vystavěn nový kostel
v neobarokních formách.
Opravy v roce 2010
Restaurování nástěnných maleb v presbytáři.

Zhodnocení

Zhodnocení

Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení probíhajících
degradačních procesů, nápravě nevhodných zásahů a zlepšení výrazových kvalit.
Počet zaslaných hlasů: 16

Restaurovaná šablonová výmalba se zlacenými mariánskými monogramy v presbytáři
výrazně zhodnocuje slohově jednotný interiér kostela. Bylo provedeno čištění, retuše
a sjednocení výrazu malby.
Počet zaslaných hlasů: 9

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění

Opravy v roce 2010
Restaurování stříbrného oltáře.

7

Lednice

• obraz „Svatá rodina“ na SZ Lednice

Umístění
Lednice, okr. Břeclav

Umístění
Velké Pavlovice, okr. Břeclav

Název památky
mobiliární fond zámku Lednice,
rej. č. ÚSKP: 51839/37-104929

Název památky
výklenková kaplička – poklona sv. Antonína
Paduánského, rej. č. ÚSKP: 16159/7-1804

Vlastník
právnická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Obraz Svatá rodina má být kopií obrazu Svatá rodina Františka I., provedená rukou Giulia
Romana. Obraz malovaný na jemném lněném
plátně asi roku 1680. Formát obrazu v minulosti změněn, zmenšen. Rozměry 170×129 cm.

Charakteristika
Drobný architektonický útvar rustikálních forem na obdélném půdorysu s nárožím členěným pilastry z pozdního 18. století, zřetelně
se uplatňující v rovinaté krajině.

Opravy v roce 2010
Restaurování obrazu.

díla výtvarného umění

Zhodnocení

Záchranný restaurátorský zásah poukázal na
zcela nová zjištění v dataci díla, jenž je pravděpodobně výjimečnou akvizicí Liechtensteinů a po umělecké stránce mimořádné
dílo. Restaurování bylo provedeno na profesionální úrovni, plátno bylo v minulosti zmenšeno, jedná se patrně o grisaj (skicu).
Počet zaslaných hlasů: 1

Velké Pavlovice

1

Počet zaslaných hlasů: 123

drobné stavby

VÍTĚZ KATEGORIE

• kaple

Opravy v roce 2010
Celková obnova kaple, v nice byla po opravách umístěna dřevěná plastika.

Zhodnocení

Byla provedena rehabilitace profilace soklu
a římsy, které byly v průběhu minulého století
zjednodušeny. Dále byla podle staré fotodokumentace vyrobena nová dřevěná mřížka,
která odpovídá doložené historické podobě.
Oprava byla provedena za použití klasických
materiálů a zednických technologií.

Mikulov
• kaple

Umístění
Mikulov, okr. Břeclav

Umístění
Kaly, okr. Brno-venkov

Název památky
křížová cesta a kaple Božího hrobu,
rej. č. ÚSKP: 7-1563, součást areálu č. 15772/7-1562

Název památky
kaplička se zvoničkou,
rej. č. ÚSKP: 21221/7-4131

Vlastník
církevní právnická osoba

Vlastník
obec

Charakteristika
Drobná volně stojící stavba obdélného půdorysu s půlkruhovým závěrem. Boční fasáda hladká přechází v závěr členěný hrotitou arkaturou. Podstřešní římsa nese nízkou valbovou
střechu.

Charakteristika
Čtyřboká drobná zvonička na okraji návsi se
sedlovou střechou a plechovou zvonicí.

Opravy v roce 2010
V roce 2010 byla dokončena téměř kompletní obnova této
památky zahrnující opravu střechy, restaurování kamenné
lucerny na střeše a kamenných podokapních říms, oprava
venkovních a části vnitřních omítek, oprava cihelné dlažby,
restaurování ležící sochy Krista, kované vstupní mříže a kamenných schodů, odstranění okolních náletových dřevin.

drobné stavby

Zhodnocení

Velmi zdařilá obnova uvedených částí stavby, provedena rehabilitace historického výrazu stavby. Došlo k výraznému
zhodnocení kulturní památky, jejíž stav byl téměř havarijní.
Kaple Božího hrobu je první opravenou kaplí významné dominanty města – Svatého kopečku.
Počet zaslaných hlasů: 77

Kaly

3

Počet zaslaných hlasů: 23

drobné stavby

2

• kaple

Opravy v roce 2010
Odizolování základů celé stavby formou drenáží, vytvoření okapového chodníčku. Následovala kompletní oprava střechy, výměna
střešní krytiny a osazení kopie čtyřboké zvonice se stříškou, zakončenou nově vyrobenou pozlacenou makovicí s restaurovaným
křížem. Nově byly zhotoveny žaluzie a byla
natřena fasáda.

Zhodnocení

Kaple lokálního významu byla obnovena
s velkou důsledností a se zhodnocením okolního prostoru, kdy v návaznosti na kapli
byl opraven i pomník s kamenným křížem
v těsné blízkosti kaple včetně terénních úprav.

Miroslav
• zvonička

Umístění
Miroslav, okr. Znojmo

Umístění
Slavkov u Brna, okr. Vyškov

Název památky
zvonička, rej. č. ÚSKP: 48807/7-8206

Název památky
městské opevnění, rej. č. ÚSKP: 7-8499,
součást areálu č. 12227/7-3864

Vlastník
obec
Charakteristika
V obci volně situovaná patrová zvonice čtvercového půdorysu stojící při hlavní komunikaci. Hranolová stavba na vysokém soklu, je ze
severu na osu prolomena obloukově zaklenutým vchodem. Patro oddělené od přízemí
masivní kordonovou římsou.
Opravy v roce 2010
Zajištění odvětrání památky drenáží, provedení omítek, nátěr dveří, žaluzií. Oplechování zdobných prvků, oprava desky obětem
1. světové války.

Slavkov u Brna

5

Počet zaslaných hlasů: 2

drobné stavby

4

• městské opevnění

Vlastník
obec
Charakteristika
Soubor městských hradeb z dob vlády řádu
německých rytířů.
Opravy v roce 2010
Statické zajištění torza hradeb na ulici Hradební, doplnění zdiva s celkovou obnovou.

Zhodnocení

drobné stavby

Zhodnocení

Opravou byla obnovena původní profilace
aktivních prvků fasády a došlo k celkové obnově výrazu objektu.
Počet zaslaných hlasů: 3

Zajištění a památková obnova torza hradeb
na ulici Hradební, které bylo odkryto po odstranění zástavby přízemních domků. Obnova
respektuje dochovaný torzální stav zdiva,
včetně střílen, i povrchové úpravy zdiva související se zástavbou domků.

6

Brod nad Dyjí
• kaple

Umístění
Brod nad Dyjí, okr. Břeclav
Název památky
kaple, rej. č. ÚSKP: 15774/7-1154
Vlastník
obec
Charakteristika
Na návrší nad obcí kaplička obdélného půdorysu. V průčelí prolomen vchod půlkruhově
zaklenutý. Prostor zaklenut valenou klenbou.
Opravy v roce 2010
Obnova střechy, fasády, vnitřních omítek
a výmalba. Byly obnoveny reliéfní obrazy.

drobné stavby

Zhodnocení

Oprava proběhla při použití tradičních materiálů s dodržením původní řemeslné technologie. Velmi dobře se podařilo obnovit poškozený rámový reliéfní dekor v horní části boží
muky a uvnitř kaple včetně finálního nátěru
v nejstarší zjištěné barevnosti. Následnou
úpravou okolí došlo k celkové rehabilitaci památky jako dominanty jihozápadní části obce.
Počet zaslaných hlasů: 1

Kulturní bohatství Jihomoravského kraje
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 Slup

1 Vranov nad Dyjí

1 Velké Pavlovice

2 Hluboké Mašůvky

2 Hrušovany nad Jevišovkou

2 Mikulov

3 Miroslav

3 Tišnov

3 Kaly

4 Předklášteří

4 Letovice

5 Miroslav

5 Veselí nad Moravou 5 Brno

6 Slavkov u Brna

6 Brno

6 Bohutice

7 Brod nad Dyjí

7 Slavkov u Brna

7 Lednice

Letovice

8 Křtiny
9 Tvořihráz

Kaly
Předklášteří
Tišnov

10 Rosice
11 Brno

Křtiny

Senetářov

12 Senetářov
Komořany

13 Jevišovice

Brno

14 Komořany

Slavkov u Brna

15 Grešlové mýto
16 Brno
17 Znojmo
Bohutice

Jevišovice
Grešlové mýto
Hluboké Mašůvky
Tvořihráz
Vranov n. D.
Znojmo
Slup

Veselí nad Moravou

Miroslav

Velké Pavlovice
Hrušovany n. J.

Mikulov

Lednice

