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Je až obdivuhodné, že i v dnešní nelehké době se najde dostatek sil a nadšení pro záchranu
památek. Málokdo si dokáže představit úsilí, čas a námahu, které za konkrétní opravenou
památkou stojí. Jsem proto ráda, že i díky této soutěži můžeme široké veřejnosti představit
nejen samotné památky, ale i práci všech, kteří se na jejich obnově podíleli.
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VII. ročník soutěže
Na titulní stránce: Valtrovice, kostel sv. Jana Křtitele Horní Břečkov, kostel sv. Klimenta Hostěnice, kaple sv. Anny
Jihomoravský kraj děkuje za spolupráci Národnímu památkovému ústavu, územní odborné pracoviště v Brně

je mou milou povinností Vám představit kulturní památky, které soutěžily v sedmém ročníku
soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje.

I z tohoto důvodu se letos Jihomoravský kraj rozhodl udělit zvláštní cenu a vyzdvihnout tak
vloni opravenou památku, která sice nedosáhla vítězství díky hlasům svých příznivců, ale
přesto si zaslouží zvláštní pozornost. Nebylo to pro nás lehké rozhodování a jistě s námi budete
souhlasit, že takovouto cenu by si zasloužila každá ze soutěžících památek.
Zároveň chceme upozornit na často opomíjenou a přitom pozoruhodnou část našeho
kulturního dědictví, kterou jsou technické památky. Máme totiž za to, že bychom se všichni
měli učit vnímat neobvyklou krásu těchto staveb, které často bez povšimnutí nenávratně mizí.
Proto na posledních stránkách této publikace naleznete pro připomenutí všechny technické
památky, které se účastnily předchozích pěti ročníků soutěže a ze kterých komise letos vybrala
a ocenila jednu, jejíž záchrana se i při pohledu zpět jeví jako mimořádná.
Bohumila Beranová
členka Rady Jihomoravského kraje

vítěz kategorie

1

Valtrovice

kostel sv. Jana Křtitele

Umístění: Valtrovice, okr. Znojmo název památky: kostel sv. Jana Křtitele, ÚSKP č. 28117/7-6875 vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika
Farní kostel z počátku 13. století je zasvěcen
sv. Janu Křtiteli. Na hlavním oltáři je hodnotný
obraz, který maloval znojemský barokní malíř Josef
Winterhalter. Zásadně byl kostel upraven roku 1847
v klasicistním slohu.
Opravy v roce 2013
Roku 2013 byla realizovaná celková oprava kostela,
spočívající ve výměně vadných částí konstrukcí krovu
za tvarovou a hmotovou kopii, výměně laťování,
chemickém ošetření dřevěných částí bezbarvým
prostředkem proti dřevokazným škůdcům, opravě
vrcholové makovice a kříže. Následovala oprava fasády,
zahrnující lokální vysprávky, celoplošné přeštukování
a nátěr. Bylo zachováno dosavadní členění – novodobé
rýsované nároží a lemování šambrán.

Zhodnocení

velké stavby

Především lze vyzvednout kvalitně provedenou
odbornou opravu historického krovu. Došlo k výraznému
zlepšení stavebního stavu a vzhledu této v jádru
středověké sakrální stavby, která tvoří dominantu obce.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 2 185

2

Tvarožná

kostel sv. Mikuláše

Umístění: Tvarožná, okr. Brno-venkov název památky: kostel sv. Mikuláše, rej. č. ÚSKP 27075/7-1064 vlastník: církevní právnická osoba

3

Vanovice

českobratrský kostel

Umístění: Vanovice, okr. Blansko název památky: kostel českobratrský, č. ÚSKP: 11858/7-8786 vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika

Charakteristika

Kostel byl vystavěn v novogotickém
slohu na místě původního chrámu
v roce 1880 dle návrhu Augusta Prokopa,
posvěcen byl 1881. Jednolodní stavba
s dominantní hranolovou věží v průčelí
a řadou dekorativních architektonických
zdobných prvků je umístěna na mírném
návrší ve středu obce.

Jde o mohutnou jednolodní stavbu z roku 1844, k níž
bylo mezi lety 1861 a 1863 přistavěno charakteristické
dvojvěží. Jedná se tak o jediný dvojvěžový evangelický
kostel na území České republiky. Kostel je dominantou
nejen samotné obce, ale i přilehlé oblasti Malé Hané.

Opravy v roce 2013
Celková obnova vnějšího pláště.

Zhodnocení
Fasádní omítky včetně zdobných prvků
byly provedeny velmi kvalitním řemeslným
způsobem. Obnova věže spočívala
v kompletní výměně břidlicové krytiny.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 1 673

Opravy v roce 2013
Sanace havarijního stavu zastřešení obou věží byla
zahájena již v roce 2012. Znamenala především výrobu
replik původních zcela dožilých krovů, jejich obednění
a opláštění měděným plechem. Tyto repliky původních
střech byly následně osazeny zpět na zdivo věží. Zároveň
byla provedena rovněž obnova fasády průčelí.

Zhodnocení
Provedení prací na zastřešení bylo neodkladné, neboť dle
posudku odborné firmy v tomto případě bezprostředně
hrozila havárie. Nyní je tedy zajištěno zachování památky
i bezpečnost osob, které se v její blízkosti pohybují.
Obnova fasády průčelí byla provedena velmi citlivě dle
starší kresebné dokumentace. Celkově práce vedly ke
zhodnocení kulturní památky.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 1 198

4

Horní Dunajovice

kostel Nejsvětější Trojice

Umístění: Horní Dunajovice, okr. Znojmo název památky: kostel Nejsvětější Trojice, č. ÚSKP 21670/7-6320 vlastník: církevní právnická osoba

5

Černovice

kostel sv. Jana Křtitele

Umístění: Černovice, okr. Blansko název památky: kostel sv. Jana Křtitele, rej. č. ÚSKP: 18235/7-432 vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika

Charakteristika

Hornodunajovický kostel pochází
z roku 1540. Pod svatostánkem je
rozměrná hrobka a únikové chodby, což
pravděpodobně způsobilo naklonění
šestadvacet metrů vysoké věže, která
byla proto v roce 1783 snížena.

Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven
v letech 1778–1780 v pozdně barokním
slohu na místě středověké stavby. Jedná se
o jednolodní obdélnou stavbu s trojbokým
kněžištěm a hranolovou věží v průčelí.
Nachází se na návrší nad obcí a spolu
s nedávno obnovenou farou vytváří
architektonicky hodnotný církevní areál, který
je dominantou obce.

Opravy v roce 2013
V roce 2013 bylo realizováno statické
zajištění vnějších stěn kostela, zapravení
omítek po statickém zajištění, oprava
klempířských prvků, vyspravení fasády a její
přelíčení.

Zhodnocení

Opravy v roce 2013
Byla provedena celková obnova vnějších
i vnitřních povrchů (oprava fasády, výmalba
interiéru) a obnova střešní krytiny, včetně
klempířských prvků.

Došlo ke zlepšení stavebního stavu
a vzhledu této v jádru renesanční sakrální
památky.

Zhodnocení

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 542

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 201

Práce vedly ke zlepšení stavebně-technického
stavu památky a zároveň znamenaly dokončení
celkové obnovy církevního areálu a tím jeho
památkovému zhodnocení.

6

Brno

dům Jezuitská 1 Běhounská 16

Umístění: Brno, okr. Brno-město název památky: měšťanský dům, rej. č. ÚSKP: 27624/7-127 vlastník: fyzická osoba

7

Boskovice

dům Bílkova 7

Umístění: Boskovice, okr. Blansko název památky: židovský dům, rej. č. ÚSKP: 26895/7-379 vlastník: církevní právnická osoba

Charakteristika

Charakteristika

Významná architektura zástavby obklopující kostel sv. Jakuba na Jakubském
náměstí. Barokní palác s částečně dochovanou barokní štukovou výzdobou
fasády a pozdějšími hodnotnými úpravami dekoru z 19. a počátku 20. století
včetně novodobých úprav parterové části s pískovcovými deskami. Interiér
v plném rozsahu přestavěn v průběhu 20. století.

Dům Bílkova 7 představuje jeden z nejvýznamnějších
historicko-architektonických prvků židovské čtvrti. Je to
patrová klasicistní novostavba z počátku 19. století, která
byla postavena na původní ploše několika zaniklých
obytných domů. Objekt má výrazný kulturní význam, neboť
zde bývala umístěna židovská škola.

Opravy v roce 2013
V rámci restaurování fasády došlo k odstranění technologicky
nevhodných omítkových vrstev a povrchových úprav, dále konsolidaci
primární barokní štukové výzdoby a dekorativních štuků z úpravy
19. století. Současně byla provedena konsolidace a restaurování
druhotného kamenného obkladu parteru z počátku 20. století.
V exteriéru byly taktéž provedeny udržovací stavební a řemeslné
práce na výplních dveřních a okenních otvorů včetně adekvátního
sjednocení jejich barevného řešení.

Opravy v roce 2013

Zhodnocení

Obnova přinesla celkové zlepšení stavebního stavu objektu
i jeho vzhledu, čímž pozitivně ovlivnila celé prostředí židovské
čtvrti. Zároveň by mohla být inspirací i pro ostatní vlastníky
dosud neobnovených památek. Plánované umístění expozice
o životě židovského obyvatelstva Boskovic v tomto objektu
bude nadregionálně významným kulturním počinem.

Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení
degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní
rehabilitaci historické fasády a tím i ke zvýšení prezentační hodnoty objektu.

zvláštní cena
Velké stavby počet zaslaných hlasů: 189

Byla dokončena celková obnova, která trvala od roku 2011.
V rámci ní došlo zejména k rehabilitaci dispozice obou
podlaží (ta byla znehodnocena přestavbou objektu na
komunální byty) a k obnově střešního pláště, fasády a výplní
okenních, dveřních a vratových otvorů. Objekt byl zároveň
upraven pro muzejní účely.

Zhodnocení

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 67

8

Boskovice

radnice

Umístění: Boskovice, okr. Blansko název památky: radnice, rej. č. ÚSKP: 36085/7-376 vlastník: obec

9

Slavkov u Brna

předzámčí

Umístění: Slavkov u Brna, okr. Vyškov název památky: zámek s předzámčím, parkem a soch. výzdobou, rej. č. ÚSKP: 40850/7 - 3825 vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Budova radnice se nachází na hlavním náměstí a její věž
patří k dominantám města. Současná pozdně renesanční
podoba je výsledkem přestavby z roku 1567, další stavební
úpravy proběhly po požárech 1713 a 1823. Poslední
celková přestavba se váže k roku 1859. Dekorativní
výmalba některých místností v patře byla provedena
patrně v poslední třetině 19. století v rámci stavebních
úprav pro potřeby okresního soudu, který zde sídlil
v letech 1851 až 1960.

Objekt předzámčí byl postaven v letech 1728–1766,
je součástí areálu zámku ve Slavkově u Brna, který je
národní kulturní památkou. Koncem 17. století byl na
místě renesančního zámku ve Slavkově u Brna postaven
zámek ve stylu tzv. podunajského baroka. Tuto stavbu
navrhl italský architekt Domenico Martinelli z Luccy pro
Dominika Ondřeje z Kounic. Na návrh navázal italský
architekt Ignác Valmaggini, který uskutečnil některé
změny v původních plánech. Dokončení prací bylo
svěřeno staviteli Václavu Petruzzimu.

Opravy v roce 2013
Došlo k obnově výmalby stropu malé zasedací místnosti
v patře. Strop byl v minulosti opatřen cementovým štukem,
který začal postupně odpadávat. Po jeho odstranění byly
zjištěny fragmenty šablonové výmalby. Ta byla restaurátorem
doplněna do předpokládané původní podoby.

Zhodnocení
Bylo odstraněno nebezpečí uvolňování dožilé novodobé
štukové vrstvy stropu a zároveň došlo k rehabilitaci vzhledu
do té doby poměrně strohé místnosti. Město tím získalo
reprezentační prostor pro potřeby úřadu i pro veřejnost.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 19

Opravy v roce 2013
Byla dokončena celková rekonstrukce objektu předzámčí,
která umožnila jeho nové využití. Od doby, kdy konírny
a vozovny v předzámčí ztratily své původní využití,
bylo předzámčí příležitostně využíváno jako sklady,
dlouhodobě však chátralo. Nyní je zde umístěna
Napoleonská expozice.

Zhodnocení
Z hlediska památkových zájmů došlo k záchraně hodnot
kulturní památky.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 19

10

Mikulov

synagoga

Umístění: Mikulov, okr. Břeclav název památky: synagoga, rej. č. ÚSKP 26573/7-1384 vlastník: církevní právnická osoba

11

Znojmo

hranolová věž městského opevnění

Umístění: Znojmo, okr. Znojmo název památky: městské opevnění, rej. č. ÚSKP 30808/7 – 6944 vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Jedná se o synagogu tzv. polského typu,
zvanou též Altschul. Nakoso orientovaná
stavba vůči uliční zástavbě, vykazuje ve
vnitřním prostoru výjimečně hodnotnou
barokní dispozici.

Jde o pozdně středověkou stavbu budovanou ve dvou
časových etapách – před a po husitských válkách. Na funkčním
obranném významu věž i celé městské opevnění ztrácelo
již v průběhu 18. století a zvláště v době napoleonských
válek. Zanikla celá střešní část a konstrukce, dílčím způsobem
bylo poškozeno kamenné zdivo. Jde o památku zříceninu –
konzervovanou a zabezpečenou ruinu. Památka bude
veřejnosti zpřístupněna s průvodcem. Pouze z důvodů
prezentačních a možnosti průběžné údržby došlo k stavební
aplikaci vnějšího a vnitřních ramen schodišť s podestami za
účelem pohybu návštěvníků a obsluhy.

Opravy v roce 2013
Celková obnova synagogy v rámci projektu
Revitalizace židovských památek v České
republice.

Zhodnocení
Rekonstrukcí synagogy se podařilo
přiblížení se k její dřívější podobě, jež
byla pozdějšími modernizačními zásahy
značně setřena. Veškeré práce, především
restaurátorské, byly provedeny velmi
kvalitně.

Opravy v roce 2013
Bylo provedeno uvedené zastřešení – překrytí střešní klenby z 19.
století měděným plechem. Došlo k zpřístupnění pro veřejnost
vnějším a vnitřním dřevěným schodištěm s podestami, bez
původně městem navrhované vyhlídky. Současně došlo k uvedené
stavební aplikaci zmíněného vnějšího a vnitřních ramen schodišť
s podestami.

Zhodnocení
Z hlediska památkových zájmů došlo k záchraně kulturní památky.

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 9

Velké stavby počet zaslaných hlasů: 2

vítěz kategorie

1

Horní Břečkov

kostel sv. Klimenta, hlavní oltář sv. Klimenta

Umístění: Horní Břečkov, okr. Znojmo název památky: kostel sv. Klimenta/hl. oltář, č. ÚSKP: 23139/7-6312//37-4591 vlastník: církevní práv. osoba

Charakteristika
Původně barokní dřevěná architektura hlavního oltáře
s druhotnou povrchovou úpravou z počátku 20. století
imitující mramor.
Opravy v roce 2013
Provedena byla konsolidace dřevní hmoty a obnova
konstrukčních spojů architektury. Krakelovaný nebo
nadzvednutý křídový podklad na mramorování i zlacení byl
podlepen a konsolidován. V místech kde se křída nedochovala
nebo byla mechanicky poškozena, došlo k jejímu doplnění
v celém rozsahu. Výletové otvory červotoče byly vytmeleny.
Na architektuře proběhlo odstranění šelakového nátěru
z mramorování a vyčištění poslední dochované vrstvy. Následně
byly provedeny retuše mramorování a aplikace ochranného
nátěru. Zlacené části řezeb byly vyčištěny, přeleštěny a doplněny
plátkovým zlatem.

Zhodnocení

díla výtvarného umění

Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení
degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů
a k adekvátní rehabilitaci architektury a uměleckořemeslné
výzdoby oltáře, včetně povrchových úprav.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 619

2

Hustopeče

socha sv. Víta

Umístění: Hustopeče, okr. Břeclav název památky: socha sv. Víta, rej. č. ÚSKP: 95255/37-104815 vlastník: církevní právnická osoba

3

Domanín

socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Domanín, okr. Hodonín název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚKSP: 32098/7 - 2211 vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Dřevořezba světce v nadživotní velikosti upravená
původně leštěnou plavenou křídou a zlacením.

Socha svatého Jana Nepomuckého v klasickém
ikonografickém pojetí pochází z roku 1803. Byla
zhotovena v doznívající zlidovělé barokní formě jako
doklad dobové úcty k světci. Renovace proběhla v roce
1929, jak je uvedeno na podstavci. Kolem skulptury
situována kovová ohrádka v secesním tvarosloví.

Opravy v roce 2013
Po konzultacích s odbornými pracovníky se
přistoupilo k sejmutí sekundárních a technologicky
nevhodných vrstev. Následovala etapa rekonstrukce
křídových podkladů a dořezeb chybějících částí.
Po této etapě se povrch dřevěné skulptury opatřil
rekonstruovanou leštěnou bělí zaleštěnou acháty.
Zlacené partie byly v minulosti „opravovány“
bronzem v prášku. Ten již byl značně ztmavlý.
Podkladní křídová vrstva na mnoha místech
postrádala adhezi k podkladu. Po její fixaci, očištění
zlacení a lokální rekonstrukci křídových podkladů
došlo k opětovnému přezlacení.

Zhodnocení
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo
k pozastavení degradačních vlivů, odstranění
nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci
sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 542

Opravy v roce 2013
Konzervátorské a konsolidační restaurátorské postupy
byly zaměřeny na odstranění různých depozitů (mechů,
lišejníků atd.), sanaci kamenné hmoty, povrchových
vrstev a na celkové zlepšení stavu (především zpevnění
kamene a omezení další degradace). V minulosti došlo
k neadekvátnímu cementovému nátěru, který neprodyšně
uzavíral kamennou hmotu. Tato vrstva byla mechanicky
šetrně odstraněna, aby nebyla narušena struktura
kamene /pískovec/ a bylo zachováno původní kamenické
opracování.

Zhodnocení
Cílem rekonstrukčních postupů bylo obnovení výrazových
kvalit díla a celkové zlepšení úrovně prezentace památky.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 343

4

Doubravník

varhany v kostele Povýšení sv. Kříže

Umístění: Doubravník, okr. Brno venkov název památky: kostel Povýšení sv. Kříže s farou/varhanní skříň, č. ÚSKP: 34766/7-4018 / 37-111032
Vlastník: církevní právnická osoba

5

Drnholec

mariánský sloup

Umístění: Drnholec, okr. Břeclav název památky: sloup se sousoším – Mariánský sloup, rej. č. ÚSKP: 38036/7-1240
Vlastník: městys Drnholec

Charakteristika

Charakteristika

Barokní, mimořádně dochované varhany z roku 1760, jejich stavitelem byl
známý varhanář Jan Výmola. Od roku 1760, kdy byl postaveny, si dlouho
nevyžádaly žádnou větší opravu, což svědčí o jejich kvalitě. První větší
oprava nástroje byla provedena až v roce 1879 (František Svítil mladší),
doloženy jsou i pozdější dílčí opravy, avšak nikdy nebyl proveden žádný
zásah, který by podstatněji narušil původní podobu nástroje. Stav před
zahájením restaurátorských prací byl alarmující – bylo potvrzeno, že
narušení způsobené opotřebením, neodbornými zásahy a zejména
rychle pokračujícím rozšířením červotoče nejen omezilo jejich funkčnost
a zvukové kvality, ale ohrožovalo už doslova samotnou existenci nástroje.

Mariánský sloup v Drnholci se sochařskou výzdobou z r. 1718.
Autorem sochařské výzdoby třebíčský sochař Štěpán Pagan.

Opravy v roce 2013
Byla dokončena montáž celého nástroje, seřízena traktura i registratura.
Byly namontovány píšťalnice a věšáky Fagotu a do nich rejstřík sám,
osazeny byly rovněž všechny ostatní píšťaly varhan. Byly zpevněny
podlážky pro ladění po stranách vzdušnice HW. Byla provedena základní
intonace a ladění celých varhan.

Zhodnocení

Opravy v roce 2013
Omítkové vrstvy podnože byly celoplošně sejmuty a byla provedena
rekonstrukce pláště architektury vápenopískovou maltovinou. Při
odkryvu omítkového pláště bylo zjištěno, že na rozích podnože byly
původně umístěny lucerny procházející napříč pilíři. Na omítkovém
plášti byly pak provedeny mírně zahloubené otvory odkazující na
původní umístění luceren a horizontální pás členící plášť.
Fragmenty balustrády byly očištěny a následně restaurovány do
původní podoby. Scházející prvky byly dle archívní dokumentace
zhotoveny technologií výdusků z umělého pískovce. Dle
archívní dokumentace byla rovněž zhotovena replika kované
branky a malované plechové obrazy. Oplechování bylo sejmuto
a nahrazeno novým, stejného tvaru.

Zhodnocení

Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení
degradačních procesů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní
rehabilitaci historického hudebního nástroje.

Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení
degradačních vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní
hmotové a tvarové rehabilitaci architektury Mariánského sloupu
a tím i ke zvýšení prezentační hodnoty objektu.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 243

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 60

6

Moravská Nová Ves

sousoší sv. Anny

Umístění: Moravská Nová Ves, okr. Břeclav název památky: sousoší sv. Anny, rej. č. ÚSKP: 17057/7-1571 vlastník: obec

7

Znojmo

socha sv. Antonína Paduánského

Umístění: Znojmo, okr. Znojmo název památky: socha sv. Antonína Paduánského, rej. č. ÚSKP: 13939/-6757 vlastník: Jihomoravský kraj,
spravuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Charakteristika

Charakteristika

Kamenné sousoší od vídeňského sochaře Antona Wasserburgera z roku 1869.
Sousoší bylo již v minulosti předmětem restaurátorského zásahu, avšak jen
do té míry, že byla zhotovena tvarově a technologicky ne zcela vhodná kopie
sousoší a obnova podstavce. Originál díla nebyl restaurován. Požadavek na
restaurování originálu díla tzv. galerijním způsobem plynul v tomto případě
z poměrně rozsáhlé absence originální modelace díla, ale také z nedostatečné
dokumentace vypovídající o vzhledu originálu díla v jeho celistvosti tak, aby na
jejím základě mohlo dojít k tvarové rehabilitaci sochařského díla.

Socha sv. Antonína Paduánského je umístěna při zdi minoritského kláštera ve
Znojmě. Téměř jednu polovinu výšky památky tvoří štíhlý podstavec tvaru kvádru
s jednoduchou patkou a s hlavicí v podobě stylizované rozevřené knihy s volutami ve
středu a plochou deskou. Světec stojí v kontrapostu, je oblečen do splývavého roucha
s vysokým límcem, přes ramena má přehozený plášť. V rukou drží malého Ježíška.

Opravy v roce 2013
Všechny sekundární a technologicky nevhodné zásahy z kamenného podstavce
byly odstraněny. Kámen podstavce byl hloubkově konsolidován. Bylo provedeno
tmelení a rekonstrukce absentující profilace. Povrch po restaurátorském zásahu byl
sjednocen lazurní retuší.
Na základě částečně dochovaného originálu byla zhotovena kopie díla s částečnou
volnou rekonstrukcí (postava malé Panny Marie), jež vycházela z dobových analogií
a podobných děl autora.

Zhodnocení
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních
vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 35

Opravy v roce 2013
Po transportu do ateliéru restaurátora byl předzpevněný povrch očištěn. Očištěný povrch
byl celoplošně konsolidován, praskliny a uvolněné části byly hloubkově injektovány.
Nepůvodní plomby a nevyhovující doplňky šetrně odstraněny. Povrch tmelů byl
strukturálně scelen s okolím. Hlavy Ježíška i světce byly vytvořeny jako výdusek z umělého
kamene. Podoba nových doplňků byla navržena na základě historických fotografií
a tradiční ikonografie světce v souladu s charakterem dochovaných částí. Dle historické
fotografie by bylo možné provést repliku původního sloupu v jeho proporcích, ovšem
v dnešní době se skulptura nachází v jiných souvislostech, proto byl nový podstavec
proveden v intencích podstavce sv. Františka Xaverského, umístěného taktéž při zdi
minoritského kláštera.

Zhodnocení
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů,
odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 15

8

Moravské Bránice

socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Moravské Bránice, okr. Znojmo název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚSKP: 16341/7-834 vlastník: obec

9

Uherčice

socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Uherčice, okr. Břeclav název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, rej. č. ÚSKP: 34089/7-1743 vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Kamenná socha, představující sv. Jana Nepomuckého, byla vytvořená kolem
poloviny 18. století. Socha v podživotní velikosti v obvyklém ikonografickém
ztvárnění je umístěna na mohutný čtyřboký hranol s profilovanou
jehlanovou hlavou na robustní patě. Ze zadní strany podstavce je umístěn
erb. Socha je vysekána z mušlového vápence, podstavec je zhotoven
z cihelného zdiva a je omítaný štukem.

Socha světce v životní velikosti zhotovena
z maletínského pískovce umístěná na zděný a omítaný
podstavec. Socha z první poloviny 18. století byla
v poměrně zachovalém, podstavec však bylo nutno
vyzvednout a tvarově doplnit.

Opravy v roce 2013

U sochy bylo provedeno očištění, odstranění nevhodných
tmelů a hmotových doplňků, konsolidace kamene.
Doplnění chybějící modelace bylo provedeno minerálním
tmelem. Lokálně byla provedena retuš minerálními
pigmenty. Atribut palmety byl nahrazen za tvarově
vhodnější.

Na základě restaurátorského průzkumu byly na povrchu identifikovány
nepůvodní tmely společně s barevnými monochromními nátěry. Tvar
podstavce byl v minulosti pozměněn neodborným rekonstrukčním zásahem,
což mělo mimo jiné přímý vliv na poškození erbu na podstavci. Povrch
sochy a kamenného erbu byl očištěn od nevhodných technologických
vrstev a nečistot, byla provedena revize starších vysprávek modelací a tmelů.
Tvarově a technologicky nevhodné byly odstraněny, respektive nahrazeny
novými odpovídajícími strukturou a barevností originálu. Na podstavci byly
provedeny sondy, které ozřejmily původní skladbu a tvar podstavce, která byla
rekonstrukčně obnovena.

Opravy v roce 2013

Zhodnocení
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k
pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích
zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla.

Zhodnocení
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních
vlivů, odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 8

Díla výtvarného umění počet zaslaných hlasů: 3

vítěz kategorie

1

Hostěnice

kaple sv. Anny

Umístění: Hostěnice, okr. Brno-venkov název památky: kaple sv. Anny, rej. č. ÚSKP 29662/7-711 vlastník: právnická osoba

Charakteristika
Kaple sv. Anny, umístěná v lese na kopci Hádek
severozápadně od obce, byla vystavěna
v roce 1748 z popudu faráře Josefa Leflera
a místních dobrodinců. Zasvěcení sv. Anně
souvisí s tradicí, že na její svátek počala v obci
ustupovat epidemie moru.
Opravy v roce 2013
Celková obnova střechy a fasádních omítek,
výroba dřevěných laviček.

Zhodnocení
Střešní konstrukce vykazovala značné poruchy
vlivem dlouhodobé absence údržby a zatékání
vod do dřevěné konstrukce. Na štukových
omítkách se projevovalo masivní zavlhnutí a s tím
související degradace materiálu. Veškeré opravy
byly provedeny na velmi dobré řemeslné úrovni.

drobné stavby
Drobné stavby počet zaslaných hlasů: 15

2

Nejdek (Lednice)

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Umístění: Nejdek (Lednice), okr. Břeclav název památky: kaple sv. Cyrila a Metoděje, rej. č. ÚSKP: 35105/7-1379 vlastník: církevní práv. osoba

3

Valtice

kaplička

Umístění: Valtice, okr. Břeclav název památky: špitál milosrdných sester/kaplička, rej. č. ÚSKP: 15976/7-1766//7-1779 vlastník: obec

Charakteristika

Charakteristika

Drobná, volně stojící, jednolodní stavba
obdélného půdorysu cca z poloviny
18. století, stavebně upravená ve
století 19., významný orientační bod
v krajině.

Drobná, volně stojící výklenková stavba
cca z 1. pol. 19. století, v nice uzavřené
kovovou mříží se nachází replika sochy
Panny Marie ze sousoší morového sloupu
na náměstí.

Opravy v roce 2013 a zhodnocení

Opravy v roce 2013 a zhodnocení

Byla provedena oprava střešního pláště
a vnějších omítek, sanace soklového zdiva
a repase vstupních dveří.

Byla provedena oprava střešního pláště,
vnitřních i vnějších omítek, sanace
soklového zdiva, dále výměna nevhodné,
novodobé kovové mříže za kovářsky
zpracovanou a doplnění chybějícího
kovového kříže ve vrcholu střešního pláště
dle historické fotodokumentace.

Drobné stavby počet zaslaných hlasů: 2

Drobné stavby počet zaslaných hlasů: 2

Oslavany
vítěz kategorie

těžní věž dolu Kukla

Umístění: Oslavany, okr. Brno-venkov název památky: uhelný důl hlubinný Kukla/V. Nosek, z toho jen: těžní věž, rej. č. ÚSKP: 103659
Vlastník: právnická osoba

Železobetonová těžní věž z roku 1913.
Bylo provedeno statické zajištění nosné konstrukce a citlivé
vložení nových funkcí do jednotlivých pater (rozhledna,
kavárna, herna pro děti). Objekt spolu s přilehlým areálem
slouží jako turistický cíl. O prohlášení objektu se v odborné
veřejnosti diskutovalo už od 90. let 20. století. Vlastník sám
v dubnu roku 2009 inicioval zahájení správního řízení ve věci
prohlášení. Toto řízení bylo především díky jeho operativnosti
ukončeno už v červenci 2009 a to rozhodnutím o prohlášení
za kulturní památku. V průběhu přípravy projektu obnovy bylo
konstatováno, že zahájení prací na statickém zajištění objektu
je neodkladné. Díky příspěvku z ROP Jihovýchod se nakonec
podařilo dokončit nejen statické zajištění, ale celkovou obnovu.
Památka je tak pozitivním příkladem konverze průmyslové
stavby pro novou funkci.

technické památky
nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v letech 2008–2012
Technické památky NOKP JMK 2011

Vedrovice (Zábrdovice)

větrné kolo

Rudice

větrný mlýn

Umístění: Vedrovice (Zábrdovice), okr. Znojmo název památky: jiná energetická stavba – větrné čerpadlo, rej. č. ÚSKP: 34913/7-7119
Vlastník: obec

Umístění: Rudice, okr. Blansko název památky: větrný mlýn, rej. č. ÚSKP: 30756/7-587 vlastník: obec

Unikátní větrné čerpadlo z počátku 20. století
(v Jihomoravském kraji zachována pouze dvě
další obdobná zařízení), které bylo dlouhodobě
mimo provoz.

Větrný mlýn z druhé poloviny 19. století,
dochovány relikty mlecího zařízení; v objektu
umístěno regionální muzeum.

Bylo realizováno obnovení funkčnosti větrného
čerpadla osazením repliky větrného kola
(původní zdeformované nefunkční kolo
uloženo jako exponát v místním muzeu).
S ohledem na skutečnost, že obnova byla
realizována převážně z prostředků obce
Vedrovice, její představitelé usilovali v dané
věci o konsenzus mezi občany. Byly proto
uspořádány veřejné schůze za účasti
zhotovitele a zástupce NPÚ.

Exteriér: Bylo realizováno statické zajištění
obvodového pláště, který vykazoval značné
poruchy v důsledku nestejnorodého podloží
a nevhodných stavebních úprav z minulosti.
Bez realizace těchto prací by patrně došlo
záhy k destrukci části obvodového zdiva.
Interiér: Práce navazující na provedené
statické zajištění obvodového pláště – sanace
zhlaví stropních trámů 1. NP, zapravení trhlin,
oprava nesoudržných omítek.

Technické památky
Technické památky NOKP JMK 2012

NOKP JMK 2012 – interiér, 2011 – exteriér

Rybníky

vodní mlýn

Blansko

Ježkův železniční most

Umístění: Rybníky, okr. Znojmo název památky: vodní mlýn, rej. č. ÚSKP: 17929/7-6719 vlastník: fyzická osoba

Umístění: Blansko, okr. Blansko název památky: železniční most – tzv. Ježkův most, z toho jen: příhradová část, rej. č. ÚSKP: 103857 vlastník: občanské sdružení

Vodní mlýn renesančního původu se
zachovanými fragmenty sgrafitové
výzdoby na fasádě při bývalém náhonu;
mlýnské zařízení nedochováno.

Železniční most zv. „Ježkův“ – historická
ocelová příhradová konstrukce z třetí
čtvrtiny 19. století, převezená do Blanska
pro účely zřízení vlečky firmy Karel
Ježek v roce 1912 z Dolních Mokropes
(trať Praha – Beroun).

Byla provedena komplexní oprava krovu
(byl v havarijním stavu), výměna střešní
krytiny a oprava fasád (k dokončení
zbývá ještě fasáda směrem k bývalému
náhonu). Majitelem mlýna je soukromá
osoba. Přesto, že finančních prostředků
nebylo dostatečné množství, podařilo
se obnovu etapizovat a postupně
s příspěvky z veřejných rozpočtů ji
v letech 2009–2013 realizovat.

Technické památky NOKP JMK 2011

Po ukončení provozu vlečky hrozilo
památce zničení v souvislosti s realizací
protipovodňových opatření na řece Svitavě.
Objekt proto musel být transferován na
levý břeh řeky. Poté byla provedena jeho
základní konzervace a nový nátěr, do
budoucna se předpokládá zřízení malého
železničního muzea. V tomto případě
se jednalo o záchranu památky před její
úplnou likvidací.

Technické památky NOKP JMK 2011

Zbýšov

těžní věž Simson

Černvír

lávka – dřevěný most

Umístění: město Zbýšov, okr. Brno-venkov název památky: uhelný důl hlubinný, z toho jen těžní věž, č. ÚSKP: 48710/7-8105 vlastník: obec

Umístění: obec Černvír, okr. Brno-venkov název památky: lávka – dřevěný mostč. ÚSKP: 27863/7-3991 vlastník: obec

Zděná těžní věž z poloviny 19. století, která
byla na počátku 20. století modernizovaná
vestavbou ocelové příhradové konstrukce
s těžními koly.

Dřevěná krytá lávka – patrně nejstarší ze
čtyř dochovaných dřevěných krytých lávek
přes řeku Svratku.

Byla realizována výměna oken a oprava
vnějších i vnitřních omítek. Připravena
je adaptace na hornické muzeum. Práce
probíhají postupně podle finančních
možností majitele objektu tj. města Zbýšov.

Technické památky NOKP JMK 2009

Byla realizována sanace nosných konstrukcí
lávky, nové pokrytí střešní konstrukce
šindelovou krytinou a nové opláštění ze
svislých prken.
Oprava probíhala tradičními technologiemi
a byla konzultována s odborníky z MZLU
v Brně.

Technické památky NOKP JMK 2008

Kulturní bohatství
Jihomoravského kraje

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

