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Na titulní stránce:
Těšetice, kostel Nejsvětější Trojice / Vranov nad Dyjí, hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie / Hrušovany nad Jevišovkou, kaple na hřbitově

do rukou se Vám dostává brožura, která si klade za cíl přiblížit výsledky jubilejního pátého ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní
památka Jihomoravského kraje v roce 2011“.
Památky jako součást kulturního dědictví jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti.
Posláním letošního ročníku soutěže, obdobně jako ročníků předcházejících, je věnovat pozornost kulturněhistorickému a uměleckému
bohatství, prohlubovat povědomí o něm a pečovat o ně tak, aby se stalo chloubou vyspělosti občanů našeho kraje.
Každoroční zájem veřejnosti a sdělovacích prostředků o soutěž se neustále zvyšuje, což dokládá přes deset tisíc zaslaných SMS. Dostává se
tak do povědomí mnoha lidí, a to nás samozřejmě velmi těší.
Jsem přesvědčen o tom, že se soutěž stala již tradicí. Naplňuje tak předsevzetí, které bylo dáno v počátcích soutěže. Tím bylo i podněcovat
zájem majitelů nemovitostí, kteří mají možnost získat zajímavou odměnu za péči přesahující obvyklý rámec, a samozřejmě také vyzývat
k aktivitě nejširší veřejnost.
Věřím, že tato brožura přispěje ke zlepšení informovanosti a k propagaci památkové péče na jižní Moravě a že na právě skončený jubilejní
pátý ročník soutěže úspěšně naváže ročník šestý.

Ing. Pavel Balík
člen Rady Jihomoravského kraje

VÍTĚZ KATEGORIE

Těšetice kostel Nejsvětější Trojice
Umístění: velké stavby

Název památky: kostel Nejsvětější Trojice, rej. č. ÚSKP: 17191/7-6821
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Počet zaslaných hlasů: 2 170

Vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
Pozdně empírová stavba výrazných forem z roku 1843–1848,
orientovaná jednolodní, s pravoúhle zakončeným kněžištěm
s přístavky po obou stranách (sakristie). V západním průčelí
hranolová věž. Fasády nečleněné, nad západním průčelím
trojúhelníkový kříž. Dvoupatrová, v horním patře do čtyř stran
otevřená věž se sdruženými okny. Nad římsou na všech stranách trojúhelníkové atikové štíty.
Opravy v roce 2011
Generální obnova střechy (výměna částí krovu, impregnace,
klempířské prvky), fasáda – sanace vlhkosti, nátěr, nové věžní
hodiny. Interiér kostela – sanace vlhkosti, výmalba.

Zhodnocení

Celková oprava kostela, který tvoří dominantu obce i okolí,
přispěla k výraznému zlepšení stavu památky. Po opravě
krovu došlo k položení nové pálené krytiny včetně klempířských prvků. Byla opravena fasáda výspravou profilace a provedením nového nátěru. Před historická okna, která zůstala
zachována, byly předsazeny nové výplně z masivního dřeva.
Interiér byl po opravě omítek nově vymalován.
velké stavby
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Kunštát kostel sv. Stanislava
Umístění: Kunštát, okr. Blansko

Název památky: kostel sv. Stanislava, rej. č. ÚSKP: 20503/7-492

Charakteristika
Farní kostel z období gotiky (první zpráva
z r. 1386) byl barokně přestavěn r. 1867 za
Kašpara Bedřicha z Lamberka. Kaple přistavěny v 30. letech 18. století.
Opravy v roce 2011
Předmětem oprav byla generální obnova
střechy.

Počet zaslaných hlasů: 1 898

Vlastník: církevní právnická osoba

Velké Pavlovice vinný sklep s lisovnou
Umístění: Velké Pavlovice, okr. Břeclav

Název památky: vinný sklep s lisovnou, rej. č. ÚSKP: 36814/7-1808

Počet zaslaných hlasů: 574

Vlastník: fyzická osoba

Charakteristika
Barokní stavba převážně užitkového charakteru s lidovými
stavebními prvky působící výrazně svým štítovým průčelím
obohaceným žudrem. Časové určení: počátek 18. stol.
Opravy v roce 2011
Nová krytina (bobrovka), klempířské prvky a nová fasáda (odstraněn břízolit), v sýpce byla obnovena omítka a dřevěný trapézový strop, v lisovně položena cihelná dlažba a byla opatřena účinným odvětrávacím systémem za účelem odvlhčení
prostor lisovny a obvodového zdiva.

Zhodnocení

Zhodnocení

Památková obnova střešního pláště a krovu
výrazně přispěla k pozastavení destrukce
hodnotných historických krovů a výrazně
zkvalitnila výraz památky. Provedení je na
velmi kvalitní řemeslné úrovni.
velké stavby

V sýpce byl obnoven trámový strop s překládaným deskovým záklopem a otevřeny původní větrací průduchy. V rámci
celého objektu bylo provedeno statické zajištění, odvlhčení
objektu, vnější a vnitřní omítky, opravena střecha a osazeny
nové okenní a dveřní výplně. Celá obnova byla koncipována v
souvislosti se změnou tradiční funkce objektu (lisovna, sýpka)
k využití pro účely turistického ruchu (prezentace tradiční vinohradnické stavby v obci). Veškeré stavební práce proběhly
v souladu s požadavky památkové péče.
velké stavby
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Višňové zámek
Umístění: Višňové, okr. Znojmo

Počet zaslaných hlasů: 534

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 21794/7-6880

Charakteristika
Dvoupatrová volně stojící budova kolem obdélného nádvoří.
V hlavním průčelí nízký střední rizalit. Okna pravoúhlá v plochých šambránách, s parapetními římsami. Jednotlivá podlaží
dělena římsami, na nárožích lesény s obdélnými vpadlinami.
Na středu pravoúhlý portál. V nádvoří po celé délce 1. patra
i přízemí zasklená arkáda. V prvním patře kaple. Střecha valbová, nad hlavním traktem mansardová. R. 1796 stavba rozšířena
a přestavěna, další úpravy v r. 1831.

Vlastník: právnická osoba

Morašice kostel sv. Anny
Umístění: Morašice, okr. Znojmo

Název památky: kostel sv. Anny, rej. č. ÚSKP: 20372/7-6578

Opravy v roce 2011
V rámci obnovy byla odstraněna přístavba ze 60. let, výměna
všech oken a nová fasáda. Vedle potřebných vnitřních úprav
byly provedeny i opravy schodišť, chodeb, podlah, stropů
a omítek.

Zhodnocení

Zhodnocení

velké stavby

Vlastník: obec

Charakteristika
Kostel z počátku 16. století, architektonicky hodnotná pozdně
gotická stavba, s úpravami z roku 1706, r. 1696 zřízena hudební kruchta, v 18. století (r. 1706) dřevěné zvonicové patro nahrazeno zděnou stavbou. Jednolodní stavba s trojboce ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v západní ose.
Opravy v roce 2011
Při opravě střechy bylo zjištěno, že jde o ojediněle dochovaný krov, který do roku 2011 neprošel žádnou větší opravou
ani konstrukční sanací. Krov nad lodí a presb. kostela byl zhotoven z borovic pokácených v letech 1661–62, stropní trám
patra věže z dubu pokáceného 1695–1696, vyměněný vazný
trám krovu nad presbytářem byl zhotoven z jedle pokácené
v letech 1822–1823.

Kompletní oprava fasád přispěla ke zlepšení vzhledu zámku
v centru obce. Dožilá sgrafitová fasáda, provedená v 60. letech 20. století byla vyspravena a opatřena novým nátěrem.
Došlo k restaurování kamenných ostění oken a doplnění chybějících kovaných mříží. Věžička byla po opravě krovu opětovně pokryta pozinkovaným plechem s červeným nátěrem.

Počet zaslaných hlasů: 224

Celková oprava přispěla k záchraně hodnotného venkovského kostela. Došlo k odborné výspravě barokního krovu
a položení nové krytiny – pálené bobrovky. Strop lodi, který
se nacházel v havarijním stavu, byl sanován a opatřen novým
bedněním s bílým lazurním nátěrem. Proběhla výmalba interiéru a oprava fasády.
velké stavby
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Rybníky bývalý vodní mlýn
Umístění: Rybníky, okr. Znojmo

Název památky: vodní mlýn, rej. č. ÚSKP: 17929/7-6719

Charakteristika
Jednopatrová volně stojící obytná, dříve
užitková budova s mansardovou střechou
a vystupujícím rizalitem ve střední části s tektonicky členěnou fasádou. Je datovaná z roku
1804, velmi výrazná dispozice.
Opravy v roce 2011
V roce 2011 byla dokončena oprava střechy.
Byly vyměněny vadné části a doplněny chybějící části krovu, položeno nové laťování
a nová bobrovka, vyměněna dřevěná profilovaná mansardová římsa po celém obvodu,
osazeny plechové vikýře a opraven komín.

Zhodnocení

Bývalý vodní mlýn v Rybníkách se svým architektonickým řešením řadí k nejvýznamnějším
stavbám tohoto typu v regionu Znojemska.
Tomu odpovídá i velkolepé řešení střechy.
Obnova byla víceletou akcí, během níž se podařilo sanovat původně havarijní stav krovu
a zajistit tak možnost další existence památky.
velké stavby

Počet zaslaných hlasů: 188

Vlastník: fyzická osoba

Rudice větrný mlýn
Umístění: Rudice, okr. Blansko

Název památky: větrný mlýn, rej. č. ÚSKP: 30756/7-587

Počet zaslaných hlasů: 150

Vlastník: právnická osoba

Charakteristika
Kamenná stavba větrného mlýna z roku 1865, který byl ještě ve 20. letech minulého století v plném provozu. Řádkové
kamenné zdivo spárované vápennou maltou, okenní ostění
vyhlazena v omítce, střecha stanová, krytá plechem.
Opravy v roce 2011
Stáhnutí objektu železobetonovým prstencem v úrovni
2. NP o délce 28,4 m, vybudování železobetonového věnce
v úrovni základů okolo celé budovy o průřezu 400×400 mm
s drenáží a s funkcí skrytého okapového chodníku, zainjektování a vyspárování vzniklých trhlin obvodového pláště, oprava ostění oken a dveří.

Zhodnocení

Jedná se o jeden z posledních zachovaných holandských
mlýnů oblasti Drahanské vrchoviny, který je významným lákadlem návštěvníků Moravského krasu. Akce obnovy vedla
k jeho fyzické záchraně, neboť povaha statických poruch nebyla v dané situaci řešitelná běžnými opatřeními uplatňovanými v minulosti (např. opakované spárování uvolněného
pojiva kamenného zdiva).
velké stavby
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Blansko Ježkův železniční most
Umístění: Blansko, okr. Blansko
Vlastník: občanské sdružení

Počet zaslaných hlasů: 117

Název památky: železniční most – tzv. Ježkův most, z toho jen: příhradová část, rej. č. ÚSKP: 103857

Oslavany těžní věž dolu Kukla
Umístění: Oslavany, okr. Brno-venkov
Vlastník: právnická osoba

Název památky: uhelný důl hlubinný Kukla/V. Nosek, z toho jen: těžní věž, rej. č. ÚSKP: 103659

Charakteristika
Tzv. Ježkův most je příhradovým, přímopásovým železničním nýtovaným mostem
s dolní mostovkou vyrobený ze svářkové
oceli. Je jednokolejný a byl součástí závodní
vlečky Adastu a.s. Blansko. Od roku 1996 byl
mimo provoz.

Charakteristika
41 m vysoká těžní věž je postavena ze železobetonu, unikátnost stavby spočívá v umístění
elektrického těžního stroje Koepe v nejvyšší
části věže, na rozdíl od většiny ostatních důlních věží, které mají těžní ústrojí umístěno na
zemi.

Opravy v roce 2011
Odstranění nepůvodních konstrukcí a přechodových plátů, nátěr základovou i finální
barvou, úprava okolí mostu, informační tabule.

Opravy v roce 2011
Celková sanace a oprava historické těžní věže,
její přebudování na vyhlídkovou věž s muzeem oslavanských a hornických pověstí.

Zhodnocení

Zhodnocení

Tato památka se nacházela v havarijním
stavu, navíc správce toku dosáhl v rámci protipovodňových opatření přenesení příhradové části mimo její původní umístění (pilíře na březích) na levý břeh. Obnova přispěla
k zachování a konzervaci stávající unikátní
konstrukce. Zároveň památku zatraktivnila
z pohledu běžného návštěvníka města. Obnovený železniční most se má do budoucna stát
základem muzea kolejové dopravy v regionu.
velké stavby

Počet zaslaných hlasů: 105

Sto let stará těžní věž unikátního technického
řešení se nacházela ve špatném stavebně-technickém stavu a to především vlivem koroze výztuže způsobené částečnou destrukcí
betonové krycí vrstvy. Obnova přispěla k fyzické záchraně památky a vyřešila i její dlouhodobé využití. S ohledem na skutečnost, že
těžní věž je i jednou z dominant města, lze její
obnovu vnímat rovněž jako pozitivní příspěvek obrazu města.
velké stavby
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Bohutice zámek – vybudování expozice Bohutické křížové cesty,
regenerace zámeckého parku a prostředí zámku
Umístění: Bohutice, okr. Znojmo

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 19622/7-6219

Charakteristika
Pozdně renesanční zámek se dvěma trakty, z nichž jeden
je prolomen otevřenými arkádami, postavený na přelomu
16. a 17. století. Pozdější barokní dostavby a úpravy v 2. polovině 18. století.
Opravy v roce 2011
Ve 2. patře zámku nově instalována restaurovaná expozice
50 dřevěných polychromovaných soch, vybudování návštěvnického zázemí, úpravy nádvoří.

Zhodnocení

Nově provedené zadláždění části nádvoří kamennou dlažbou a úprava zeleně přispěly k vytvoření důstojné přístupové
cesty pro návštěvníky nově vzniklé, v regionu pozoruhodné
expozice monumentálního souboru dřevěných soch Kalvárie,
umístěných v prostorách zámku.
Zastavení křížové cesty v Bohuticích jsou v širším regionu ojedinělým výtvarným dílem. Do dnešního doby se dochovalo
celkem 48 soch, či sousoší tvořící monumentální scény, původně určené pro příležitostné vystavení v krajině. Celé dílo
vzniklo ve 2. pol. 30. let a jeho autorem je sochař Bohumil Bek
z Kutné Hory.
velké stavby

Počet zaslaných hlasů: 82

Branišovice kostel sv. Vavřince
Umístění: Branišovice, okr. Brno-venkov

Vlastník: obec

Název památky: kostel sv. Vavřince, rej. č. ÚSKP: 19802/7-6235

Počet zaslaných hlasů: 44

Vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
V jádru raněrománský kostel z doby kolem r. 1200, přestavěný na konci 13. století,
po zpustnutí také r. 1673 s přístavbou věže
z r. 1784 a úpravami na počátku 20. století.
V současné době orientovaná podélná jednolodní stavba s rovně ukončeným kněžištěm
s nárožními opěráky, s přimykající se sakristií
a kaplí Božího hrobu po stranách, s předsíní
na severní straně lodi a hranolovou zvonicí
nad západním průčelím.
Opravy v roce 2011
Obnova interiéru: otlučení strávených a vlhkých omítek, aplikace nových + výmalba, elektroinstalace, obnova svítidel křížové cesty.

Zhodnocení

Obnovou došlo k pozastavení degradačních
procesů ve zdivu a zvýšení prezentačních
kvalit interiéru.
velké stavby
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Bítov hrad Cornštejn
Umístění: Bítov, okr. Znojmo

Název památky: hrad Cornštejn, zřícenina, rej. č. ÚSKP: 44978/7-6206

Počet zaslaných hlasů: 12

Vlastník: právnická osoba

Skalice zámek – domov pro seniory
Umístění: Skalice, okr. Znojmo

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 27352/7-6720

Charakteristika
Jádro hradu ze začátku 14. století založeného
pravděpodobně Bítovskými z Lichtenburka, bylo přestavěno a rozšířeno v polovině
15. století o mohutný severní palác, předsunuté opevnění pochází až z druhé poloviny
15. století. Poslední stavební úpravy spadají
přibližně do třicátých let 16. století.

Charakteristika
Rozsáhlá empírová budova z první čtvrtiny
19. století. Jedná se o architektonicky hodnotný objekt, volně stojící, kolem obdélného
dvorku zastavěná budova s mělkými rizality
na hlavní průčelí a empírově dělenou fasádou. Budova je udržována (uvnitř adaptována
na domov pro seniory).

Opravy v roce 2011
Během celkových stavebních úprav proběhly
práce na dílčích objektech areálu zříceniny.
Jedná se o objekt strážnice, objekt pokladny
se skladovacím prostorem, dělovou baštu
s vyhlídkovou plošinou, přístupovou lávku
a ochoz s dřevěným schodištěm.

Opravy v roce 2011
V roce 2011 byla obnovena fasáda.

Zhodnocení

Práce na nových ochozech byly provedeny
ve výrazné řemeslné kvalitě – tesařské práce,
nejde o památkovou obnovu, ale o zpřístupnění objektu. Obnova omítek a rekonstrukce
zastřešení přispěla k prezentaci památky.
velké stavby

Počet zaslaných hlasů: 11

Vlastník: právnická osoba

Zhodnocení

Celková oprava exteriéru empírového zámku
položeného v zámeckém krajinářském parku
přispěla ke zhodnocení areálu památky. Po
opravě krovů a pokrytí střech novou pálenou krytinou následovala v roce 2011 oprava
všech fasád. Došlo k výměně novodobých
oken za nové dřevěné výplně, obnovení štukové profilace a provedení monochromního
nátěru dle nálezu staršího barevného řešení.
velké stavby
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Načeratice kostel Bolestné P. Marie
Umístění: Načeratice, okr. Znojmo

Název památky: kostel Bolestné P. Marie, rej. č. ÚSKP: 39170/7-6604

Charakteristika
Klasicistní kostel z let 1804–1840 s pozdějšími
úpravami, dominanta obce. Podélná jednolodní stavba kostela s pravoúhlým kněžištěm
a hranolovou věží s helmicí v západním průčelí. Přestavba v r. 1840.
Opravy v roce 2011
Obnova fasády kostela.

Počet zaslaných hlasů: 4

Vlastník: církevní právnická osoba

Vranov nad Dyjí restaurování hlavního oltáře

1

Počet zaslaných hlasů: 578

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Umístění: Vranov nad Dyjí, okr. Znojmo
Vlastník: církevní právnická osoba

Název památky: kostel Nanebevzetí P. Marie, rej. č. ÚSKP: 27945/7-6905, rej. č. oltáře 05335

Charakteristika
Pochází z let 1720–1730, se svatostánkem
kolem roku 1770, je tvořen portálovou architekturou se sochařsky bohatě členěným
nástavcem.
Opravy v roce 2011
Celý hlavní oltář kostela s bohatou barokní
architekturou byl v rámci projektu „Tóny baroka“ restaurován a v roce 2011 kompletován.

Zhodnocení

Dokončení celkové opravy kostela přispělo ke
zhodnocení této památky i centra obce, ve
které se nachází. Po několikaleté předchozí
sanaci zdiva proti vlhkosti proběhla výsprava
střech a oprava omítek v interiéru včetně výmalby dle nalezené historické barevnosti.
V roce 2011 byla dokončena oprava fasády,
která zahrnovala obnovení profilace dle historických fotografií.
velké stavby

Zhodnocení

Restaurátorským zásahem a odborným ošetřením došlo k pozastavení degradačních procesů a k výraznému zlepšení výrazových kvalit uměleckořemeslného a výtvarného díla
v souvislosti s obnoveným kostelním interiérem.
díla vytvarného umění

2

3
Veselí nad Moravou restaurování sochy Krista

Počet zaslaných hlasů: 297

korunovaného trním v kostele sv. Andělů
Umístění: Veselí nad Moravou, okr. Hodonín
Vlastník: církevní právnická osoba
Charakteristika
Skulptura pocházející od neznámého řezbáře, pravděpodobně italské řemeslné produkce z druhé poloviny 18. století, asi kolem
r. 1760. Výška 115 cm, šířka 80 cm, hloubka
70 cm – tvrdé dřevo s šelakovou politurou,
sokl – dřevo – imitace mramoru.

Název památky: socha Krista korunovaného trním, rej. č. ÚSKP: 95466/37-41960

Milotice socha P. Marie Immaculaty
Umístění: Milotice, okr. Hodonín

Název památky: socha P. Marie Immaculaty, rej. č. ÚSKP: 17429/7-2336

Opravy v roce 2011
Dokončení obnovy (socha samotná obnovena v roce 2008) týkající se kamenné dlažby,
podesty díla a kovového plotu, včetně základů a podkladových vrstev.

Zhodnocení

Zhodnocení

díla vytvarného umění

Vlastník: obec

Charakteristika
Na stupňové základně trojdílný podstavec
s volutovými křídly po stranách. Na vyložené
zalamované římse na volutovém úseku figury andělů. Uprostřed na nízkém podstavci
stojící figura P. Marie na zeměkouli, obtáčené hadem. Materiál: kámen. Kvalitní barokní
sochařská práce z druhé čtvrtiny 18. století
výrazného umístění.

Opravy v roce 2011
Restaurování sochy, odstranění napadení
dřevokazným hmyzem a nepůvodních barevných nátěrů, plastické a barevné retuše,
závěrečné povrchové úpravy včelím voskem.

Restaurování proběhlo ve velmi dobré kvalitě
a obnově prezentace v historické povrchové
úpravě.

Počet zaslaných hlasů: 144

Památková hodnota pozastavila degradační
procesy a výrazně posílila prezentační kvality
díla.
díla vytvarného umění

4

5
Svatobořice-Mistřín socha sv. Floriána a sousoší sv. Anny
Umístění: Svatobořice-Mistřín, okr. Hodonín
Vlastník: obec

Název památky: socha sv. Floriána a sousoší sv. Anny, rej. č. ÚSKP: 32646/7-2419 a 27524/7-2418

Charakteristika
Socha sv. Floriána, barokní sochařská práce z roku 1745, na
stupňové základně stojící figura světce v odění římského
vojína s praporcem v levici a džberem s vylévající se vodou
na model domu při levé straně. Sousoší sv. Anny – datovaná
kvalitní sochařská práce z roku 1791, sousoší sedící sv. Anny na
židli s nízkým prolamovaným opěradlem, přikrytým drapérií.
Po levé straně stojí P. Marie jako dívka, ukazující do otevřené
knihy, umístěné na klíně sv. Anny.
Opravy v roce 2011
Celkové restaurování, obě památky byly narušeny pozdějšími
úpravami, socha sv. Floriána byla navíc narušena autohavárií.

Zhodnocení

Restaurování obou soch bylo nejen potřebným ochranným
opatřením, jež výrazně přispělo k životnosti těchto kvalitních
děl vyhotovených z tzv. mušlového vápence dolnorakouského původu, ale zároveň dovolilo plnou rehabilitaci vzhledu
v minulosti nevhodně upravovaných skulptur (kupř. sousoší
sv. Anny bylo přetřeno autoemailem). Sochy jsou kvalitními
díly barokního, resp. klasicistního sochařství a přesahují svým
významem rámec regionu.
díla vytvarného umění

Počet zaslaných hlasů: 130

Hustopeče restaurování sloupu se souším Nejsvětější Trojice
Umístění: Hustopeče, okr. Břeclav

Název památky: sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, rej. č. ÚSKP: 13946/7-1270

Počet zaslaných hlasů: 38

Vlastník: obec

Charakteristika
Na masivním hranolovém podstavci, na protilehlých stranách
prolomených grottami stojí v rozích postavy čtyř světců,
na něm postaven pilíř na němž spočívá sousoší svaté Trojice.
Na římse schodišťového zábradlí vyryta jména donátorů Andrease Langera a jeho ženy Dorothy.
Opravy v roce 2011
Restaurování v roce 2011 zahrnovalo restaurování krychlového kubusu sloupu, balustrové ohrádky, schodiště a kamenné
podesty a tím byla dokončena celková obnova památky.

Zhodnocení

Nejprve byly provedeny čistící práce spočívající v odstranění
mikrovegetace a nevyhovujících doplňků, výplní spár, zkorodovaného povrchu kamene a síranových krust. Následovala
petrifikace, injektáž trhlin a znovuosazení spojovacích kovových prvků. Poté se přistoupilo k doplnění chybějící modelace pomocí tmelu, obnově spárování dlažby a kamenných
bloků a obnově maltového potěru svrchní strany kubusu.
V závěru byla provedena barevná retuš, herbicidní a hydrofobizační ošetření.
Restaurátorským zásahem a odborným ošetřením došlo k pozastavení degradačních procesů a k výraznému zlepšení výrazových kvalit sochařského díla.
díla vytvarného umění

6

7
Tetčice restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Umístění: Tetčice, okr. Brno-venkov

Název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚSKP: 29453/7-1024

Charakteristika
Na skále na mohutné čtvercové podnoži kamenná socha světce sv. Jana Nepomuckého
z počátku 19. století v životní velikosti v mírném kontrapostu. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. V pravici drží
před sebou kříž s korpusem, levice pokrčena
v předloktí spočívá na hrudi v gestu odevzdání. Hlava mírně skloněna kupředu, pootočena
k pravému rameni, pohled upřený na Ukřižovaného. Tělem probíhá esovitý pohyb.
Opravy v roce 2011
Očištění povrchu mikrotryskáním, revize doplňků, barevná retuše, zpevnění a hydrofobizace, obnova nátěru kříže a svatozáře.

Počet zaslaných hlasů: 36

Vlastník: obec

Mikulov restaurování štukové výzdoby a výmalby v kostele sv. Václava
Umístění: Mikulov, okr. Břeclav

Název památky: kostel sv. Václava, rej. č. ÚSKP: 45916/7-1382

Počet zaslaných hlasů: 16

Vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
Orientované síňové trojlodí s protáhlým pětibokým presbyteriem při jehož jižní straně
stojí vysoká renesanční věž s arkádovým
ochozem završená bání. K severní straně
kněžiště přistavěna patrová oratoř a sakristie,
k sev. straně trojlodí kaple. Vně průčelí kamenné pilíře, u lodi kanelované. Štukatura
vznikla v období manýrismu v první polovině
17. století za kardinála Dietrichštejna.
Opravy v roce 2011
Průzkumy bylo zjištěno, že povrchová úprava
štukových prvků kleneb kostela i baldachýnů
v presbytáři je druhotná a nerespektuje původní výraz. Cílem restaurování bylo pozastavení degradace výzdoby a obnova původního výrazu díla.

Zhodnocení
Zhodnocení

Komplexní restaurátorská obnova přispěla
k pozastavení degradace kamene, obnově
modelace a zkvalitnění výrazu památky.
díla vytvarného umění

Restaurování obnovilo unikátní původní povrchovou úpravu klenby. Došlo k výraznému
zhodnocení památky a obnovení historické barevnosti. V roce 2011 byla dlouholetá
oprava ukončena.
díla vytvarného umění

8
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Lednice restaurování obrazu ze SZ Lednice
Umístění: Lednice, okr. Břeclav

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

Charakteristika
Velkoformátový panel (o rozměrech 255 cm×
610 cm) s orientálními krajinnými a figurálními
výjevy (malba tuší a temperou na hedvábí).
Jedná se o druhý zrestaurovaný panel z kolekce 6 panelů ze SZ Lednice.
Opravy v roce 2011
Restaurování obrazu ak. mal. Davidem a Jarmilou Frankovými z Prahy.

Zhodnocení

I přes havarijní stav panelů (degradace hedvábí, napadení plísněmi) se podařilo odborným restaurátorsko-konzervátorským způsobem stabilizovat stav památky a narativně
pojaté scény získaly díky řadě drobných detailů původní „výprávěcí charakter“ a výrazově vyšší kvality. Jedná se o část mimořádně
hodnotného souboru, rozměrově největšího
na světě!
díla vytvarného umění

Počet zaslaných hlasů: 2

Vlastník: právnická osoba

Archlebov poklona sv. Jana Nepomuckého
Umístění: Archlebov, okr. Hodonín
Vlastník: církevní právnická osoba

1

Počet zaslaných hlasů: 355

Název památky: výklenková kaplička – poklona sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚSKP: 36067/7-2162

Charakteristika
Drobný architektonický útvar z druhé čtvrtiny
18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Opravy v roce 2011
Předmětem obnovy byla II. etapa prací a to
oprava narušených a zvětralých omítek, očištění a ošetření střechy, odizolování objektu
a provedení fasádního nátěru dle nalezené
původní barevnosti, byla osazena dříve zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého.

Zhodnocení

Ve vztahu k památkové obnově architektury
možno konstatovat, že proběhla dle vydaného závazného stanoviska. Jedná se o zdařilou opravu včetně obnovy jednoduché profilace a barevnosti. Restaurování a prezentace
sochařské výzdoby proběhlo dle průzkumu
povrchových úprav, který prokázal druhotné
vrstvy nátěrů.
drobné stavby

2

3
Lysice hrobka Karoliny Nimpschové
Umístění: Lysice, okr. Blansko

Název památky: hrobka, rej. č. ÚSKP: 31664/7-552

Charakteristika
Stavba obdélného půdorysu, stavba z druhé
poloviny 19. století v dobových romantických gotizujících formách. Fasáda z režného zdiva, prolomena pravoúhlým vchodem
s profilovaným ostěním a s vybranými rohy.
Nad vchodem kruhová roseta s profilovaným
ostěním. Štít stupňovitě zalamován. Ve vrcholu jednoramenný kříž.
Opravy v roce 2011
Restaurování vstupního portálu, terakotového okna ve štítu a osazení kamenných prvků
– opukové stříšky na ozubení štítu.

Počet zaslaných hlasů: 1 341

Vlastník: církevní právnická osoba

Hrušovany nad Jevišovkou kaple na hřbitově
Umístění: Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo

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

Počet zaslaných hlasů: 1 540

Vlastník: obec

Charakteristika
Romanticky orientovaná novogotická kaple (1899) rodu Khuen-Belassyů se nachází na hřbitově, uprostřed čtvercového
železného plotu. Objekt je vystavěn z režného zdiva na oktogonálním půdorysu.
Opravy v roce 2011
Obnova fasády – čištění zdiva tlakovou vodou, odbourání
kamenného soklu, otrýskání a zpětná montáž, doplnění zdiva říms a fasádních prvků dle původní konfigurace, nátěr sítí
v oknech, nový betonový základ pod schody, montáž 2 nových kamenných schodů, sjednocovací nátěr kamenných
ploch hydrofobizace.

Zhodnocení

Zhodnocení

Oprava ukončila havarijní stav objektu a výrazně přispěla k jeho zhodnocení. Práce proběhly na velmi kvalitní řemeslné úrovni.
drobné stavby

Celková venkovní oprava přispěla k záchraně a zhodnocení
této drobné funerální architektury. Po odborně náročné
opravě střechy v předchozích letech, při níž byla vyměněna
plechová krytina za nové atypické profilované šablony dle
původního vzoru, následovala v roce 2011 oprava fasády. Došlo k očištění režného cihelného zdiva, vyspravení bohaté
štukové profilace, provedení nátěru fasády, obnovení kamenných schodů a historické dlažby před vstupem.
drobné stavby

4
Nové Sady zvonice s křížem
Umístění: Nové Sady, okr. Vyškov

Název památky: zvonice s křížem, rej. č. ÚSKP: 22201/7-3746

Charakteristika
Zvonice čtvercového půdorysu z 19. století
se zvonicovým patrem otevřeným arkádami,
završená cibulí s makovicí a křížem z r. 1905.
Opravy v roce 2011
Obnova střechy, fasády, vstupních dveří, odvodnění.

Zhodnocení

Původní stav zvonice byl neuspokojivý především z důvodů zanedbané údržby. Obnovou bylo dosaženo významného zkultivování
prostředí návsi obce. Zároveň zůstal zachován autentický prostý vzhled zvonice, který
je typický pro lidovou architekturu a drobnou
sakrální architekturu regionu.
drobné stavby

Počet zaslaných hlasů: 88

Kulturní bohatství Jihomoravského kraje

Vlastník: obec

Na území kraje se nachází:
• více než 4 000 nemovitých kulturních památek
• 2 památky UNESCO
• 29 národních kulturních památek
• 33 památkových rezervací a zón
• 43 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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