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Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje v roce 2012
VI. ročník soutěže

Chvalatice

kostel Nalezení sv. Kříže

Umístění: Chvalatice, okr. Znojmo

Vážení přátelé,
jsem ráda, že se Vám dostává do rukou tato drobná publikace, která shrnuje výsledky šestého ročníku
soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2012.

Vlastník: církevní právnická osoba

Vítěz kategorie

Jižní Morava je unikátní krajinou s bohatými dějinami, barvitými tradicemi, zajímavou přírodou
a milými lidmi. Jedním z prvků, které tvoří jedinečnost jižní Moravy, jsou i památky. Jsou svědectvím
o životě našich předků a jejich dnešní podoba zároveň vypovídá i o nás a naší době. Proto mě těší, že
se každým rokem najde stále více odhodlaných lidí, kterým není stav památek lhostejný a kteří usilují
o jejich zachování i přes nejrůznější nesnáze s tím spojené. Velké uznání tak patří nejen zodpovědným
vlastníkům a správcům, ale také řemeslníkům, památkářům, dobrovolníkům a všem ostatním, kteří se
na obnově památek podílejí.

Charakteristika

Poselstvím této soutěže je nejen upozornit na stav našeho hmotného kulturního dědictví a motivovat
vlastníky k péči o něj, ale také propojit prostřednictvím památek místní společenství. Proto v této
soutěži platí více než v jiných, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Opravy v roce 2012

Jsem přesvědčena, že se soutěž již stala tradicí a že zájem o ni bude trvat také v následujících letech.
I letos se v soutěži sešlo mnoho zajímavých uměleckých děl s pozoruhodnou historií. Ale především
si z letošního ročníku můžeme odnést jednu hlavní pozitivní zprávu. Že zájem o památky je ve
skutečnosti mnohem větší, než se na první pohled zdá.

Název památky: kostel Nalezení sv. Kříže, rej. č. ÚSKP: 46132/7-6388

Počet zaslaných hlasů: 1 361

Pozdně barokní kostel z roku 1750 vystavěný
u starší kaple, která dnes slouží jako sakristie.
Později upravován v letech 1770 a 1850.

Celková oprava památky, která spočívala
především v opravě krovů a přeložení,
resp. výměně střešní krytiny, repasi oken
a vstupních dveří, výměně klempířských
prvků, odvedení dešťových vod od paty zdi
a doplnění schodišťových stupňů.

Bohumila Beranová
členka Rady Jihomoravského kraje

Zhodnocení
Oprava fasády kostela, dodavatel se
vyrovnal s úkolem obnovy strukturovaných
a hladkých omítek v odpovídající kvalitě, byla
dodržena předepsaná barevnost.

velké stavby
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2 Stálky

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Umístění: Stálky, okr. Znojmo

Název památky: kostel Nanebevzetí P. Marie, rej. č. ÚSKP: 20244/7-6736

Počet zaslaných hlasů: 1 023

Blansko zámek

Vlastník: církevní právnická osoba

Umístění: Blansko, okr. Blansko

Počet zaslaných hlasů: 661
Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 37826/7-344

Vlastník: obec

Charakteristika
Pozdně renesanční čtyřkřídlá jednopatrová budova
z období let 1591-1604 s raně středověkým jádrem.
Po barokních úpravách koncem 17. století zámek
znovu upraven v historizujícím slohu v 19. století.

Charakteristika
Orientovaná jednolodní stavba v jádře
gotická s polygonálním závěrem,
představená hranolová vícepatrová věž na
západě. Přestavba v polovině 17. století.

Opravy v roce 2012
Komplexní obnova fasády nádvoří a opatření
k odvlhčení zdiva dvorních fasád. Obnova dlažby
a kašny na nádvoří a provedení nové kanalizace.
Příprava místností pro nové expozice, zřízení
multimediálního centra a přístupu do 2. patra pro
invalidní osoby.

Opravy v roce 2012
Při celkové opravě památky provedena
sanace vlhkosti obvodového zdiva, lokální
opravy vnějších omítek, oprava opěrných
pilířů, oprava měděných klempířských prvků,
oprava soklu a očištění kordonové římsy
presbytáře včetně doplnění chybějících částí.

Zhodnocení
Na objektu, jenž prošel generální rekonstrukcí
naposledy v 60. letech 20. století, se práce zaměřily
na obnovu historických nosných konstrukcí (krovy,
stropy), opravu střešních plášťů, rehabilitaci fasád,
rozšíření prostor pro expozice a zpřístupnění zámku
invalidním osobám. Zámek se tak znovu stává
významným kulturním stánkem města.

Zhodnocení
Ve stavební části došlo k obnově omítek
konzervační metodou, včetně korekce
starších problematických zásahů.

velké stavby

velké stavby
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4 Černovice

fara

Umístění: Černovice, okr. Blansko

Počet zaslaných hlasů: 577
Název památky: fara, rej. č. ÚSKP: 16933/7-433

Vlastník: církevní právnická osoba

Vedrovice (Zábrdovice) větrné kolo
Umístění: Vedrovice (Zábrdovice), okr. Znojmo
Vlastník: obec

Počet zaslaných hlasů: 183

Název památky: jiná energetická stavba – větrné čerpadlo, rej. č. ÚSKP: 34913/7-7119

Charakteristika
Pozdně barokní volně stojící fara s mansardovou střechou.
Opravy v roce 2012
Celková obnova památky spočívala především v částečné
opravě krovů a položení nové střešní krytiny, odvlhčení
zdiva a opravě vnějších omítek. Byly instalovány nové
okenní výplně s původním kováním a dveře repasovány kromě vchodových, které jsou replikou původních.
V interiéru položeny nové podlahy, opraveny omítky
a technická zařízení.

Charakteristika
Větrné kolo větrákového typu z let 19121914 vyrobené firmou Kunz z Hranic na
Moravě. Tato dnes technická památka sloužila k čerpání vody do vodojemu a jejímu
rozvodu v obci.

Zhodnocení

Opravy v roce 2012

Komplexní památková obnova objektu. Práce byly průběžně
konzultovány a prováděny odborně a kvalitně. Výsledkem
je výrazné zhodnocení objektu, jehož stav byl již téměř
havarijní. V maximální možné míře byly zachovány a obnoveny
historicky cenné prvky, nové prvky byly voleny citlivě
s ohledem na stáří objektu, fasáda byla navrácena do původní
barevnosti. Došlo tak nejen ke zlepšení technického stavu
a pozastavení degradačních procesů, ale též k výraznému
pozvednutí výrazových kvalit památky. Pozdně barokní
budova fary se tak stala opět výraznou dominantou návsi
a ukázkou kvalitní architektury 2. poloviny 18. století.

Původní kolo bylo sejmuto, opraveno
a instalováno v prostorách místního muzea. Stožár byl osazen přesnou kopií kola
a památka je dnes opět funkční.

Zhodnocení
Práce provedeny v souladu se závazným
stanoviskem, výsledkem je zprovoznění
dlouhodobě zanedbávané památky, jedné
z posledních svého typu.

velké stavby

velké stavby
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6 Rudice

interiér větrného mlýna

Umístění: Rudice, okr. Blansko

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

Počet zaslaných hlasů: 153
Vlastník: obec

Černá Hora

kaple sv. Rodiny

Umístění: Černá Hora, okr. Blansko

Název památky: zámek – kaple sv. Rodiny, rej. č. ÚSKP: 45062/7-423

Počet zaslaných hlasů: 73
Vlastník: obec

Charakteristika
Centrální stavba kaple z roku 1726 nacházející se
v parku nad zámkem. Po přístavbě bočních ambitů v roce 1925 přeměněna na hrobku rodu Friesů.

Charakteristika
Kamenná stavba větrného tzv. holandského
typu mlýna z roku 1865.

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Proběhla oprava nosných konstrukcí střech
a jako krytina položen dřevěný šindel. V exteriéru
rekonstruován vstupní portál a opravena fasáda.
Uvnitř restaurována dlažba a provedena výmalba.
Rekonstrukce dveří a okenních výplní.

Opraveny zejména vnitřní prostory – vyčištění spár kamenného zdiva, ukotvení stropních
trámů, montáž ocelové výstuže klenby oken
a dveří, provedení omítek, opravy ostění,
montáž dřevěných podhledů, ale i očištění
a nátěr šindelové střechy.

Zhodnocení
Objekt prošel důkladnou obnovou nosných
konstrukcí střech, výměnou střešní krytiny
(hliníkový plech za dřevěný šindel), celkovou
opravou fasád včetně restaurování kamenických
prvků a repase výplní otvorů a obnovou
interiéru (výmalba, dlažba). S ohledem na
situování objektu v klidové zóně parku nad
zámkem je objekt určen ke kulturním akcím.

Zhodnocení
Obnova mlýna přinesla především řešení
jeho havarijního stavu, jenž nastal vlivem
nestability podloží stavby. Po provedení
statického zajištění následovaly práce,
které do budoucna umožní zachování
návštěvnického provozu.

velké stavby
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8 Rajhrad interiér jižního křídla prelatury kláštera
Umístění: Rajhrad, okr. Brno venkov
Vlastník: církevní právnická osoba

Počet zaslaných hlasů: 73

Drnholec Stará radnice
Umístění: Drnholec, okr. Břeclav

Název památky: klášter benediktýnů s kostelem sv. Petra a Pavla, rej. č. ÚSKP: 24767/7-918

Název památky: radnice, rej. č. ÚSKP: 29086/7-1233

Počet zaslaných hlasů: 58
Vlastník: obec

Charakteristika
Charakteristika

Renesanční radnice z konce 16. století. K hlavní budově
přiléhá nižší křídlo s arkádami v přízemí.

Raně barokní komplex dle projektu Ondřeje Erny přestavěn
v období vrcholného baroka Janem Blažejem Santinim- Aichlem.

Opravy v roce 2012
Při celkové obnově památky byla opravena fasáda,
vyrobeny nové okenní výplně dle dochované historické fotodokumentace a obnoveny interiéry včetně
kleneb. Sklepní prostory upraveny na reprezentační
vinotéku.

Opravy v roce 2012
Během úprav jižního křídla prelatury byla opravena nejen
střecha, ale především interiéry. Bylo vysušeno zdivo a instalována vzduchotechnika, opraveny výplně oken a dveří,
vnitřní omítky, nástěnné malby a položeny nové podlahy.

Zhodnocení
Na dřívější provedené práce (obnova střechy, sanace
vlhkosti a statické zajištění objektu) navázala celková
obnova radnice k využití pro účely města. Šlo
o celkovou obnovu fasády a okenních výplní, které byly
vyrobeny dle dochované historické fotodokumentace.
Kompletní obnova interiérů včetně částí kleneb,
které byly v minulosti odstraněny. Obnova sklepních
prostor a jejich využití pro reprezentační vinotéku.
Objekt byl obnoven v souladu s vydaným závazným
stanoviskem a jeho obnova přispěla k využití památky
pro reprezentační účely obce.

Zhodnocení
Další část obnovy jižního křídla, prostory jsou určeny pro
využití Památníku národního písemnictví. Obnova interiéru
se týkala přízemí a části 1. patra. V refektáři a místnosti č. 6
byly restaurovány nástěnné malby, v rámci rozsahu obnovy
zhotoveny okenní a dveřní výplně dle dochovaných prvků,
nová podlahová krytina, omítky, kovaná brána schodiště.
Obnova památky přinesla řadu pozitivních aspektů, které
se odráží v návratu památky do dřívějšího období dle
fotodokumentace.

velké stavby
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10 Lomnice střecha kostela Navštívení Panny Marie
Umístění: Lomnice , okr. Brno venkov

Název památky: kostel Navštívení P. Marie , rej. č. ÚSKP: 23129/7-525

Počet zaslaných hlasů: 58
Vlastník: církevní právnická osoba

Brno vila Tugendhat
Umístění: Brno, okr. Brno.město

Název památky: vila Tugendhat, rej. č. ÚSKP: 16079/7-98

Počet zaslaných hlasů: 18
Vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Ve svahu situovaná vila navržená na principu jednoprostorového bezchodbového domu z let 1929 až 1930. Jedno z vrcholných funkcionalistických děl architekta Ludwiga Miese
van der Rohe.

Architektonicky velmi cenná raně barokní církevní stavba, postavená zednickými mistry Pavlem Weinbergerem a Janem Křtitelem Ernou podle projektu G. P. Tencally v letech 1669 – 1683.
Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Proběhla výměna poškozených částí krovu, oprava římsy a pokládka nové krytiny – pálené bobrovky.

Při celkové obnově památky byly mimo jiné opraveny
nosné konstrukce, venkovní omítky, terasa se schodištěm
a technická zařízení domu. V interiérech byly instalovány
nové repliky nábytku a nedávno znovunalezená makasarová stěna v jídelně.

Zhodnocení
Byla dokončena oprava střechy probíhající v pěti etapách.
Oprava krovové konstrukce byla provedena s maximálním
ponecháním původního materiálu, pouze byly provedeny
některé lokální náhrady a protézy prvků, které působením
dřevokazů pozbyly statickou funkci. Po rozkrytí krovové
konstrukce byla zjištěna vážná statická porucha římsy, jež se
vykláněla vně stavby, jednalo se o havarijní stav. Na plášť střechy
byla použitá klasická režná bobrovka bez glazury, jíž byla
vyložena i úžlabí. Oprava střechy přispěla k záchraně kulturní
památky a ke zlepšení stavebně technického stavu. Vzhledem
k dominantnímu situování monumentální stavby a jejímu
působení v rámci dálkových pohledů má obnova střechy
i kladný vliv na zlepšení obrazu sídla.

Zhodnocení
Obnova VT patří nesporně k nejvýznamnějším akcím památkové obnovy – v daném
případě do značné míry restaurování – v období po II. světové válce u nás
i v mezinárodním kontextu. Je potřebné zmínit důležité faktory, jež jsou pro zvolenou
metodu i možnosti stěžejní. Jde o „ikonickou“ stavbu moderny, jež je součástí kulturního
dědictví UNESCO; byla financována z IOPu a vynaložené finance (přes 170 mil. Kč)
byly značně nadstandardní. Též rozsah přípravných (průzkumných), projekčních
a dokumentačních prací, míra sledování průběhu prací (včetně zajištění špičkového
mezinárodního poradního grémia THICOM), to vše dovolilo dosažení zcela mimořádného
výsledku. Určitě jde o ojedinělý příklad obnovy, ojedinělý však i výchozími podmínkami.

velké stavby
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12 Brno Barešův dům - Marešova 12
Umístění: Brno, okr. Brno-město

Název památky: činžovní dům, rej. č. ÚSKP: 39019/7-138

Počet zaslaných hlasů: 12
Vlastník: fyzické osoby

Březí fara
Umístění: Březí, okr. Břeclav

Počet zaslaných hlasů: 5
Název památky: fara, rej. č. ÚSKP: 15092/7-1171

Vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Volně stojící jednopatrová fara s branou a hospodářským
stavením. Stavba pochází z roku 1741 a je jedinou místní
architektonicky výraznou budovou z období baroka.

Hodnotný řadový dvoupatrový neorenesanční dům
s bohatě architektonicky členěným průčelím z třetí čtvrtiny
19. století.

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Během prací proběhly opravy vnějších omítek fary, oplocení a dvorního přístavku. Byly doplněny komínové hlavy
a instalovány kopie původních okenních výplní. Zbourán
nevhodný přístavek garáže a plechová vrata nahrazena
dřevěnými.

Restaurátorská, uměleckořemeslná a stavební obnova historicky cenné fasády domu.

Zhodnocení
Předmětem památkové obnovy byla ohrožená fasáda.
Vlastní obnově předcházely restaurátorské průzkumy, na
jejichž základě byla zpracována projektová dokumentace,
která plně respektovala jejich výsledky a doporučení.
Práce rozdělila do oblastí prací restaurátorských,
uměleckořemeslných a vlastní stavební obnovy. Výsledkem
odpovědného přístupu investora, projektanta a zejména
dodavatelů je v současné době nadstandardní obnova
fasády historicky hodnotného objektu 19. století. Výše
uvedený přístup lze chápat jako příkladný postoj vlastníka
k obnově kulturní památky tohoto typu a rozsahu.

Zhodnocení
Navázání na práce z předešlého období – oprava střešní
části. Byla provedena kompletní obnova fasády, oprava
a výměna okenních výplní, odstranění novodobých
přístavků ve dvorní části, doplnění obvodové zdi a brány,
oprava hospodářských budov. Fasáda obnovena dle
starších vrstev včetně zdobných prvků, okenní výplně
vyrobeny v kopii dle dochovaných originálů. Obnova byla
provedena v souladu s podmínkami závazného stanoviska
a došlo k výraznému zhodnocení objektu.

velké stavby
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14 Dambořice střecha kostela sv. Martina
Umístění: Dambořice, okr. Hodonín

Název památky: kostel sv. Martina, rej. č. ÚSKP: 13794/7-2201

Počet zaslaných hlasů: 3
Vlastník: církevní právnická osoba

Znojmo oprava krovů a střechy zámku
Umístění: Znojmo, okr. Znojmo

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 41253/7-6944

Charakteristika

Charakteristika

Barokní stavba kostela z 2. poloviny 18. století zřejmě na
starších základech. Kněžiště se sakristií a oratoří přestavěno v letech 1909 až 1910.

Barokní zámek postavený v letech 1711 až 1721
na místě původního hradu. Jižní křídlo pojaté ve
tvaru písmena L má stejně jako zbytek zámku
sedlovou střechu.

Opravy v roce 2012
Statické zajištění a oprava střechy, při které byly ošetřeny
krovy, vyměněno laťování a položena nová střešní krytina
– pálená bobrovka.

Opravy v roce 2012

Zhodnocení

Zhodnocení

Kvalitně provedená oprava (střecha a statika). Již projekt
byl odborně na výši a realizace byla důkladně sledována,
vedena a kontrolována jak ze strany obce, tak zejména ze
strany farnosti.

Provedena 1. a 2. etapa náročné obnovy krovu
konzervační metodou stahování a výměny
dílčích prvků. Zachována zůstala podstatná část
historické konstrukce i materiálu.

Počet zaslaných hlasů: 2
Vlastník: obec

Výměna a oprava poškozených částí krovu při
zachování podstatné části původní konstrukce.
Prevence statických poruch obvodového zdiva.
Vyměněna krytina a klempířské prvky.

velké stavby

velké stavby

15

1 Tetčice kříž
Umístění: Tetčice, okr. Brno venkov

Počet zaslaných hlasů: 411
Název památky: krucifix, rej. č. ÚSKP: 25458/7-1026

Vlastník: obec

Rosice arkády zámku
Umístění: Rosice, okr. Brno venkov

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 28272/7-941

Počet zaslaných hlasů: 297
Vlastník: obec

Vítěz kategorie

Charakteristika
Čtyřkřídlý renesanční zámek přestavěný
z původního hradu koncem 16. století.
V nádvoří arkády, ale v 19. století zámek
zvnějšku značně upraven.

Charakteristika
Kamenný kříž s Kristem datovaný 1794.

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Restaurování arkád nádvoří, doplnění a rekonstrukce modelace reliéfů.

Práce spočívaly ve zpevnění kamene, obnovení písma a barevné retuše, hydrofobizace
kamene a likvidace mikroflory.

Zhodnocení
Kvalitně a pečlivě provedená restaurátorská
obnova renesančních arkád, jež byly
v důsledku degradace kamene, zejména
v dekoračních prvcích, zásadně ohroženy.

Zhodnocení
Standardně provedená restaurátorská
obnova kamenného kříže z 19. stol.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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3 Velké Bílovice

litinový kříž

Umístění: Velké Bílovice, okr. Břeclav

Název památky: kříž, rej. č. ÚSKP: 37958/7-1789

Počet zaslaných hlasů: 21

Rousínov (Královopolské Vážany), oltář v kostele sv. Filipa a Jakuba
Umístění: Rousínov (Královopolské Vážany), okr. Vyškov
Vlastník: církevní právnická osoba

Vlastník: obec

Počet zaslaných hlasů: 16

Název památky: oltář (r. č. 001847) v kostele sv. Filipa a Jakuba, rej. č. ÚSKP: 31139/7-3892

Charakteristika
Barokní oltář ze třetí čtvrtiny 18. století.
Opravy v roce 2012
Charakteristika
Litinový kříž na hranolovém odstupňovaném
soklu s nápisem a datací 1870.

Provedena petrifikace dřevěných částí,
vyčištění povrchu, doplnění prstů andělům
a retuš zlacení.

Opravy v roce 2012

Zhodnocení

Restaurátorská obnova kříže.

Práce, jež proběhly v souladu ze závazným
stanoviskem, vedly k podstatnému
zlepšení výrazových kvalit, citlivá
rekonstrukce původní polychromní úpravy
a odstranění neadekvátních náhražek.

Zhodnocení
Kvalitně provedená restaurátorská obnova kříže.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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5 Zaječí socha sv. Jana Nepomuckého
Umístění: Zaječí, okr. Břeclav

Název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚSKP: 24024/7-1824

Počet zaslaných hlasů: 16
Vlastník: obec

Šardice výmalba kaple budovy rezidence
Umístění: Šardice, okr. Hodonín

Počet zaslaných hlasů: 9

Název památky: jiná církevně správní stavba - rezidence, rej. č. ÚSKP: 34126/7-2428

Charakteristika

Charakteristika

Socha světce v životní velikosti
v tradičním ikonografickém pojetí na
okrouhlém odstupňovaném soklu.

Letní barokní rezidence augustiniánů z druhé čtvrtiny 18. století.
Stěny kaple jsou zdobeny mramorovanými pilastry v rozích a iluzivním
zdivem. Nad vstupním obloukem se nachází motiv harfy.

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Restaurátorská obnova sochy

Obnova fragmentů dochované malby.

Vlastník: obec

Zhodnocení

Zhodnocení

Práce proběhly v souladu s podmínkami závazného stanoviska. Jde
o drobnou akci, provedena byla obnova fragmentů dochované výmalby,
výrazné barvy byly použity na základě statigrafického průzkumu.

Kvalitně provedená restaurátorská
obnova barokní sochy.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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7 Drnholec strop ve Staré radnici
Umístění: Drnholec, okr. Břeclav

Název památky: radnice, rej. č. ÚSKP: 29086/7-1233

Počet zaslaných hlasů: 7
Vlastník: obec

Dambořice náhrobky na židovském hřbitově
Umístění: Dambořice, okr. Hodonín

Název památky: židovský hřbitov, rej. č. ÚSKP: 23606/7-2203

Počet zaslaných hlasů: 5
Vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
Židovský hřbitov s kamenicky hodnotnými
náhrobky připomíná místní zaniklou židovskou komunitu.
Charakteristika

Opravy v roce 2012

Dřevěný malovaný strop v radní síni ze
16. století s motivem vinné révy. Strop byl
objeven při nedávných opravách budovy
radnice.

Téměř stovka náhrobků židovského hřbitova
byla očištěna a opravena, u některých byly
vyspraveny i nápisy.

Zhodnocení

Opravy v roce 2012
Restaurování stropu.

Práce proběhly v souladu s podmínkami
závazného stanoviska a došlo ke značnému
zlepšení stavu téměř stovky náhrobních
kamenů. U některých byla provedena
obnova nápisů, převážně šlo o konzervační
záchranný zásah, odstranění řady mechů
a lišejníků a o zpevnění kamenné hmoty
a zpomalení procesu degradace a destrukce.

Zhodnocení
Kvalitně a pečlivě provedená restaurátorská
obnova barokního malovaného trámového
stropu – finální etapa. Obnova stropu
přispěla k výraznému zhodnocení objektu.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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9 Sobotovice

kamenný kříž

Umístění: Sobotovice, okr. Brno venkov

Název památky: krucifix, rej. č. ÚSKP: 17017/7-979

Počet zaslaných hlasů: 5
Vlastník: obec

Tišnov boží muka
Umístění: Tišnov, okr. Brno venkov

Počet zaslaných hlasů: 5
Název památky: boží muka, rej. č. ÚSKP: 22543/7-1042

Vlastník: obec

Charakteristika
Boží muka na kruhové podnoži otevřená pravoúhlými
otvory s obrazy Krista.
Opravy v roce 2012
Stavební a restaurátorská obnova, statické zajištění
a úprava okolí.

Zhodnocení

Charakteristika

Boží muka byla opravena stavebně i restaurátorsky, včetně
úpravy terénu. Generální oprava přispěla k záchraně
kulturní památky, neboť kamenná lucerna na sloupové
podnoži byla staticky již narušena a hrozilo její zřícení.
Jediné, co není v souladu se stanovenou metodou
památkové obnovy je pokrytí stříšky měděným plechem
(tato krytina byla nakonec ponechána z důvodu velkého
znečišťování objektu spaden ze vzrostlých stromů v těsné
blízkosti a nemožností krýt jehlan drobné stříšky např.
bobrovkou). Spolu s křížem umístěným na návrší u silnice
vytváří malebnou kompozici. Obnova tohoto souboru
přispěla k zachování těchto památek místního významu.

Pozdně barokní kamenný kříž z roku 1782
s korpusem z litiny.
Opravy v roce 2012
Restaurátorská obnova kříže včetně nápisů.

Zhodnocení
Standardně provedená restaurátorská
obnova kamenného kříže z 19. století.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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11 Znojmo

Pieta na Mikulášském náměstí

Umístění: Znojmo, okr. Znojmo

Název památky: sousoší Piety, rej. č. ÚSKP: 45293/7-6944

Počet zaslaných hlasů: 3
Vlastník: obec

Veselí nad Moravou
Umístění: Veselí nad Moravou, okr. Hodonín

socha sv. Jana Nepomuckého

Počet zaslaných hlasů: 2

Název památky: socha sv. Jan Nepomucký, rej. č. ÚSKP: 84922/7-2472

Vlastník: obec

Charakteristika
Barokní socha světce umístěná na šestibokém
podstavci.
Charakteristika

Opravy v roce 2012

Sousoší z roku 1726. Na zděném podstavci sedící Panna Marie
s diagonálně položeným tělem Krista na klíně.

Restaurátorská obnova sochy a nahrazení atributů
světce vizuálně vhodnějšími a více odpovídajícími
původním.

Opravy v roce 2012

Zhodnocení

Restaurátorská obnova sousoší. Očištění a doplnění kamene,
nové svatozáře a obruče s rostlinným motivem nad sousoším.

Práce proběhly v souladu s podmínkami závazného
stanoviska. Došlo ke značnému zlepšení výrazových
kvalit, dobře zvládnutá a citlivě doplněná modelace,
druhotné atributy byly nahrazeny vizuálně
vhodnějšími a odpovídajícími původním.

Zhodnocení
Standardně provedená restaurátorská obnova sousoší Piety.

díla výtvarného umění

díla výtvarného umění
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13 Znojmo

nástěnné malby v budově Městského úřadu Znojmo

Umístění: Znojmo, okr. Znojmo

Název památky: městský dům, rej. č. ÚSKP: 16885/7-6944

Počet zaslaných hlasů: 2

Vlastník: obec

Vranov nad Dyjí
Umístění: Vranov nad Dyjí, okr. Znojmo

poklona od Jelenova mlýna
Název památky: výklenková kaplička - poklona, rej. č. ÚSKP: 48952/7-8352

Počet zaslaných hlasů: 60
Vlastník: obec

Vítěz kategorie

Charakteristika

Renesanční objekt složitého půdorysu.
Malby se nacházejí na klenbách arkád nádvoří.

Pozdně barokní drobná sakrální památka
z roku 1754. V roce 1932 přesunuta
ze svého původního stanoviště a tím
zachráněna před zatopením Vranovskou
přehradou.

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

Restaurátorská obnova renesančních kleneb
arkád včetně retuší.

Stavební obnova památky a jejího okolí,
obnova původní barevnosti.

Zhodnocení

Zhodnocení

Zodpovědně provedená a technologicky
i pracností náročná restaurátorská obnova
renesančních kleneb arkád, včetně retuší
dekorativních maleb.

Práce byly provedeny řemeslně za
použití klasických materiálů, realizována
1. etapa, v souladu se závazným
stanoviskem.

Charakteristika

díla výtvarného umění

drobné stavby
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2 Bulhary

hřbitovní zeď a brána

Umístění: Bulhary, okr. Břeclav

Počet zaslaných hlasů: 25

Název památky: hřbitov, z toho jen brána hřbitova s ohradní zdí, márnice, rej. č. ÚSKP: 85295/7-1177

Vlastník: obec

Mikulov

kapličky č. 5 a č. 6 křížové cesty na Svatém kopečku

Umístění: Mikulov, okr. Břeclav

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

Počet zaslaných hlasů: 8
Vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
Dvě ze čtrnácti zastavení křížové cesty vybudované
v období od druhé čtvrtiny 17. století až z roku 1776.
Uvnitř těchto kapliček se nacházejí sochy, které zpodobňují korunování Ježíše trním a posmívání Kristu.
Charakteristika

Opravy v roce 2012

Ojedinělý doklad gotizujícího baroka rustikálního ražení z poslední třetiny 18. století. Brána se
dvěma lomenými oblouky zaklenutými vchody a
stejně tvarovanými vraty, završená atikovou římsou s bočními nástavci. Zeď hřbitova je členěna
nikami na vnitřní straně.

Byly opraveny vnitřní i vnější omítky kapliček a jejich
střechy. Sochy zbaveny nečistot, kámen zpevněn, doplněna modelace a povrch opatřen lazurním nátěrem
vycházejícím z původní barevnosti.

Zhodnocení
Práce na objektech křížové cesty proběhly postupně
v letech 1990–1997. Hlavními aktivitami projektu
záchrany a obnovy kapliček bylo v další etapě
restaurování soch v roce 2012 v kapličkách č. 1, 4 a 5
(celkem 8 soch). Tímto krokem bylo dokončeno celkové
restaurování soch v kapličce 1 a 5 a restaurování
kamene soch v kapličce 4. Šlo o dlouhodobě
připravovanou a náročnou akci obnovy této unikátní
památky a jejího významu při utváření vnějšího obrazu
města a celého regionu.

Opravy v roce 2012
Byly opraveny omítky, cihlová koruna a proveden
fasádní nátěr. Drobné úpravy prostranství.

Zhodnocení
Oprava omítek, cihlové koruny a fasádní nátěr,
včetně drobných úprav prostranství. Opravou
došlo výrazně ke zlepšení stavu kulturní památky.

drobné stavby

drobné stavby
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4 Veselí nad Moravou

Počet zaslaných hlasů: 3

Jihomoravského kraje

poklona sv. Františka Xaverského v zámeckém parku

Umístění: Veselí nad Moravou, okr. Hodonín
11464/7-2457 Vlastník: obec

Kulturní bohatství

Název památky: zámek s parkem a bažantnicí – poklona sv. Františka Xaverského, rej. č. ÚSKP:

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

Charakteristika
Drobný barokní architektonický útvar.
V nice za mříží je umístěn reliéf znázorňující
smrt sv. Františka Xaverského.
Opravy v roce 2012
Stavební úprava památky.

Zhodnocení
Stavební práce na památce opravené
již v 90. letech 20. století byly
provedeny zodpovědně a kvalitně.

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
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