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Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje 2007–2016
Sborník k 10 letům konání soutěže

Vážení přátelé a příznivci kulturního dědictví našeho kraje,
mám tu čest představit a připomenout prostřednictvím publikace, jíž jste nyní otevřeli, uplynulých deset let, v nichž se setkáváme se soutěží Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje.
Již od počátku měli představitelé Jihomoravského kraje při jejím každoročním vyhlašování na zřeteli základní myšlenku, která
byla nejen za zrodem, ale jistě i trváním a vývojem soutěže – je
důležité na straně jedné připomínat bohatou a významnou historii území jižní Moravy, jejímž představitelem a nejviditelnějším
svědectvím jsou právě movité a nemovité kulturní památky a je
správné na straně druhé ocenit a podpořit jejich vlastníky, kteří
se obětavě a se ctí ujímají své nelehké úlohy o tyto památky
pečovat a udržet je pro budoucí generace.
Soutěž sama má svoji progresi, svůj pozitivní vývoj a troufám
si říci, že z dlouhodobého hlediska svoji úlohu plnila a plní. Za
dobu desetileté existence soutěže Jihomoravský kraj ocenil
53 vítězů částkou 3 550 000 Kč a všichni zájemci měli možnost
poznat blíže obnovu a restaurování již téměř 250 kulturních
památek soutěžících v jednotlivých ročnících. Počet hlasujících
účastníků soutěže má stoupající tendenci, a to i v situaci jako
letos, když přihlášených památek do soutěže bylo méně než
rok předcházející (21 oproti loňským 25), přesto v přepočtu tyto
kulturní památky opět přitáhly vyšší množství hlasujících než
tomu bylo v ročníku minulém (11 548 SMS hlasujících oproti
počtu 13 292 hlasů v loňském roce). Proto lze dnes již s jistotou
hovořit o tradici, kterou jihomoravská veřejnost každoročně
očekává a jíž se aktivně účastní a jejíž existenci podle mých informací znají i odborníci a laici za hranicemi Jihomoravského
kraje. Proto lze také předpokládat, že soutěž je pro mnohé zdrojem informací a inspirace k návštěvě našeho regionu.
Od třetího ročníku se na základě předchozích zkušeností soutěží ve třech kategoriích, a to velké stavby, díla výtvarných umění a drobné stavby a toto rozdělení se ukázalo jako vystihující
a vhodné. Přesto v roce 2013 přibyla do soutěže nová zvláštní
ocenění – zvláštní cena pro památku soutěžící v daném roce,
která upoutala příběhem své existence a obnovy a zvláštní
ceny, které byly v dalších třech letech směřovány k ocenění
těch kategorií památek, které mezi hlasujícími hledají v rámci
soutěže podporu méně snadno jako je kategorie technických
památek, památek lidové architektury a památek v rukou

vlastníků – fyzických osob, které mají cestu k zajištění kvalitní
péče o památky z mnoha důvodů nemálo složitou. Jubilejní
ročník přináší také novinku, jejíž zařazení považuji za správný
směr a logické vyústění soutěže. Pro vlastníky a osobnosti v oblasti památkové péče, které se trpělivě, obětavě a dlouhodobě
starají o kulturní památky přibude od letošního ročníku ocenění formou udělení titulu Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji.
Soutěž přináší ze strany orgánů Jihomoravského kraje vlastníkům soutěžících kulturních památek samozřejmě také finanční odměnu jako ocenění a podporu dosahování kvalitních
výsledů v jejich mnohdy velmi obětavé práci na obnově či
restaurování kulturně - historické hodnoty památkových objektů v jejich vlastnictví. Domnívám se, že podpora částkou
150 000 Kč vítězům soutěže v kategorii velké stavby, částkou
50 000 Kč vítězům v kategorii díla výtvarných umění, drobné
stavby a druhému v pořadí v kategorii velkých staveb, částkou
25 000 Kč vítězům zvláštních cen a opět od letoška nově částkami 20 000 Kč a 10 000 Kč v obou menších kategoriích (zde za
splnění podmínky určitého počtu získaných hlasů) je podporou
vhodnou, potřebnou a nesporně účelně vynaloženou.
Na tomto místě bych také rád poděkoval za to, že takto významná a nejen mezi samotnými vlastníky kulturních památek
populární soutěž v oblasti památkové péče v Jihomoravském
kraji vznikla a trvá, představitelům Jihomoravského kraje, zejména pak členům jednotlivých Rad Jihomoravského kraje, kteří
soutěž uchopili a rozvíjeli, Mgr. Václavu Božkovi, CSc, Ing. Pavlu
Balíkovi a paní Bohumile Beranové, s jejichž předmluvou jste se
postupně pravidelně setkávali v jednotlivých vydáních sborníků k soutěži v uplynulých devíti letech. Jsem velmi rád, že na
jejich v tomto směru nesporně hodnotnou práci mohu navázat
a pokračovat v ní.
Je však třeba, a já to rád činím, poděkovat také za dlouholetou odbornou spolupráci a podporu, která pomohla a pomáhá soutěži
Nejlépe opravená kulturní památka v Jihomoravském kraji získat
a udržet její kvalitu a prestiž, a to Národnímu památkovému ústavu, odbornému pracovišti v Brně, jehož pracovníci se dlouhodobě účastní práce soutěžní komise a také odborného hodnocení
kvality obnov a restaurování přihlášených kulturních památek,
což je důležité právě pro zajištění vysoké úrovně soutěže.

A na koho nelze s poděkováním zapomenout kromě
vlastníků kulturních památek, o hodnotě jejichž práce
se výše již s oceněním zmiňuji, je široká obec laické
i odborné veřejnosti, která
kulturní památky do soutěže
přihlašuje a následně projevuje velkou aktivitu a soutěžního ducha při hlasování samotném, když vítěze
mnohých předchozích ročníků do posledních chvil hlasování nebylo možno s jistotou dopředu uhodnout.
Myslím, že se s Vámi shodnu v názoru, že kulturní památky jsou
velmi významnou součástí našeho kulturního dědictví a spolu
s dalšími hodnotami tvoří bohatství území jižní Moravy. Jako
takové jsou se svojí výpovědí o naší minulosti součástí nás samých, ovlivňují naše myšlení a šíři poznání a často se dotýkají
našich srdcí a duší svojí estetickou úrovní a mistrovstvím, které
provázelo jejich vznik.
Prostřednictvím soutěže o nejlépe opravenou kulturní památku
Jihomoravský kraj každoročně podporuje a věřím, že v dalších
letech nadále bude podporovat péči o ohrožené, méně zachovalé i dosud postupně a pečlivě obnovované kulturní památky
tak, aby se šance na jejich další zachování jako trvalé hodnoty
pro všechny občany Jihomoravského kraje také do budoucna
co nejvíce zvýšila. Pro svůj účel a výsledky je podle mého přesvědčení existence a trvání této soutěže jednou z dobrých vizitek práce Jihomoravského kraje.
Protože není možné v rámci této publikace připomenout
všechny dosud soutěžící kulturní památky, srdečně Vás zvu při
příležitosti 10 let trvání soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje alespoň na cestu po památkách
vítězných.
Ing. Tomáš Soukal
člen Rady Jihomoravského kraje

Znojmo kostel sv. Mikuláše – barokní kazatelna a nástěnné malby v presbytáři
Umístění: Znojmo, okres Znojmo název památky: kostel sv. Mikuláše, č. ÚSKP: 18166/7-6944 vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Charakteristika
Kostel sv. Mikuláše stojí na místě románského kostela. Celé presbyterium
a sakristie jsou z počátku 15. století, trojlodní halu zaklenul a západní kruchtu
postavil patrně Mikuláš ze Sedlešovic v letech 1450–60. Východní věž je
z roku 1848. Součástí interiéru je kazatelna, kterou tvoří monumentální
řečniště ve tvaru zeměkoule s bohatě sochařsky pojednaným baldachýnem
s plastikou Boha jako Stvořitele v mracích s anděly, ve střední části reliéf
Adama a Evy se stromem poznání. Kompozici doplňují dřevěné zlacené
atributy – slunce, měsíc a hvězdy.

Obnova v roce 2007
U kazatelny byly upevněny uvolněné hmoty umělých mramorů, sejmuty
nevhodné přemalby, byly doplněny chybějící části, provedeno tmelení,
retuše zlacení, rekonstrukce stříbření. Byla provedena ochranná vosková
politura umělých mramorů a plastik a ochranné lakování stříbra. Dále bylo
restaurováno sousoší Boha Otce na kazatelně. Byly doplněny chybějící části
rukou a třásně šatu. U andílka na levé straně byla opravena drapérie, křídlo
a pravá noha, která byla odlomena. Byly provedeny plastické retuše prasklin.
V presbytáři bylo provedeno restaurování maleb, které se dochovaly v celé
ploše pouze v torzálním stavu.

Zhodnocení
Restaurátorským zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů,
odstranění nežádoucích zásahů a k adekvátní rehabilitaci architektury
a uměleckořemeslné výzdoby kazatelny, včetně povrchových úprav
a také k rehabilitaci maleb v presbytáři.
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Adamov Světelský oltář

Litava bývalý zájezdní hostinec

Umístění: Adamov, okres Blansko název památky: kostel sv. Barbory – boční oltář Nanebevzetí Panny
Marie, zvaný Světelský, č. ÚSKP: 27171/7-340, 37-129117 vlastník: Římskokatolická farnost Adamov

Umístění: Olší, část Litava, okres Brno-venkov název památky: zájezdní hostinec, č. ÚSKP: 45820/7-4200 vlastník: Petr Vrchlabský

Charakteristika

Charakteristika

Oltář, monumentální řezbářské dílo vzniklé na samém konci středověku a na počátku novověku,
představuje jeden v z vrcholů výtvarného vývoje Podunají. V závěrečném vzedmutí gotické imaginace,
čerpající již krátce z renesančních zdrojů Itálie, stanovil mistr řezbář se svou dílnou nové limity umělecké
a řemeslné virtuozity. V roce 2007 uplynulo 150 let od výstavby kostela sv. Barbory, schrány, jež byla
právě pro účely instalace oltáře využita, postaveného péčí Aloise, knižete z Liechtensteina. Kníže získal
zachované torzo – jde pouze o retabulum kdysi největšího středověkého oltáře (původně snad 22 m
vysokého), odstraněného roku 1732 z presbytáře cisterciáckého klášterního kostela v dolnorakouské
Světlé (Zwettl) – v roce 1855 a převezl ho do Adamova na své moravské statky, kde se nachází dodnes.

Jde o hodnotný zájezdní barokní hostinec pravděpodobně z roku 1734, s řadou pozdějších přístaveb, některé jsou datovány rokem 1929. Hlavní budova má půdorys kříže. Tvoří ji přízemní okapově orientovaná
část s poměrně strmou sedlovou střechou s námětky, polovalbami a stříškami pod zděnými štíty. Tuto budovu kříží dvoupodlažní střední část s vystupujícím „žudrem“ zastřešená valbovou střechou s námětky.
Profilovaná podstřešní římsa je na nárožích zaoblena, což se projevuje i ve tvaru střechy – malými valbičkami na rozích. Střechy mají historické krovy, ručně tesané, čepované, spojované dřevěnými kolíky.

Opravy v roce 2007

Práce přispěly ke zlepšení stavebního stavu památky, především však k prodloužení životnosti hodnotného historického krovu.

Opravy v roce 2007
Byla realizována celková oprava historických, ručně tesaných krovů na hlavní budově hostince. Poté došlo k výměně zcela dožilé krytiny za novou přírodní břidlici v šedé barvě. Součástí opravy byla i výsprava,
omítnutí a olíčení komínů.

Zhodnocení

Práce na komplexním restaurování oltáře, ohroženého mj. dřevokazným hmyzem, započaly v roce 2006
a v roce následujícím byly ukončeny. Práce prováděl tým pod vedením zkušené restaurátorky
akad. mal. Zlatice Dobošové.

Zhodnocení
Nadstandardní výsledek restaurátorského úsilí vedl nejen ke stabilizaci stavu díla, též zajistil jeho
prezentaci odpovídající jeho mimořádnému významu pro evropské umění a též zcela zásadně rozšířil
poznatky o technických postupech doby vzniku (po roce 1516). V roce 2007 proběhlo v Mikulově
mezinárodní sympozium pod názvem Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy
a v následujícím roce vydal NPÚ stejnojmenný sborník statí sympozia.
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Ruprechtov venkovská usedlost č. p. 137

Prokopov kaplička Panny Marie

Umístění: Ruprechtov, okres Vyškov název památky: venkovská usedlost, č. ÚSKP: 45374/7-3817 vlastník: obec Ruprechtov

Umístění: Prokopov, okres Znojmo název památky: kaplička P. Marie, č. ÚSKP: 31332/7-6677 vlastník: obec Prokopov

Charakteristika

Charakteristika

Řemeslnická usedlost (obydlí krejčího) postavená na přelomu 18. a 19. století jako součást domkařské kolonie v obci. Jde o tříprostorový, částečně podsklepený dům vystavěný z nepálených cihel a završený valbovou
střechou krytou slaměným doškem.

Pozdně barokní kaple drobného měřítka
datovaná rokem 1831. Významně obohacuje
a urbanisticky utváří prostředí návsi.

Opravy v roce 2007
V roce 2007 byla úpravami v interiéru dokončena celková oprava domu započatá v roce 2005 výměnou doškové krytiny. Vnitřní stěny byly opatřeny opět hliněnými omítkami s vápennými líčkami.
Dožilá palubová podlaha v hlavní světnici byly nahrazena novou dřevěnou podlahou položenou na trámech. Na trámovém stropu s deskovým záklopem byl obnoven nátěr hovězí krví.

Zhodnocení
Hlavním atributem provedených oprav s cílem zachovat věrohodný obraz klasické domkařské usedlosti se stala důsledná aplikace tradičních stavebních technologií. Práce s hliněnou směsí působila rovněž jako
důležitý stmelovací prvek místního vesnického společenství. Úspěšné završení prací inspirovalo řadu obyvatel Ruprechtova podílet se na vybavení domu, který slouží jako lokální muzeum a místo setkávání v rámci
zvykoslovných aktivit.
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Opravy v roce 2007
Celková oprava kaple, včetně střechy,
nové fasády a odvlhčení.

Zhodnocení
Kromě provedení vežičky, u níž nebyl
použit tradiční materiál, přispěla oprava
ke zhodnocení a památkové rehabilitaci
kaple a byla provedena v souladu
se zájmy památkové péče.
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Olešnice evangelický kostel

Letovice zámek

Umístění: Olešnice, okres Blansko název památky: kostel Českobratrské církve evangelické,
č. ÚSKP: 49763/7-8808 vlastník: Farní sbor Církve českobratrské evangelické Olešnice na Moravě

Umístění: Letovice, okres Blansko název památky: zámek, č. ÚSKP: 18941/7-501 vlastník: Bohumil Vavříček

Charakteristika

Charakteristika

Podélná jednolodní sakrální stavba datovaná rokem 1868. Kostel je citlivě zasazen
do uliční fronty mírným odsazením do prostoru parku, který jej obklopuje.
Svou poměrně vysokou věží patří k významným dominantám města.

Monumentální soubor budov nad městem, vzniklých na místě gotického hradu v 16. a 18. století, pozoruhodná dominanta města, přestavba v 19. století.

Opravy v roce 2008
Obnova fasády, statické zajištění hlavní zámecké budovy, rekonstrukce jízdárny.

Opravy v roce 2007

Zhodnocení

Byla dokončena komplexní obnova vnějšího pláště kostela včetně střechy.

Stav zámku byl havarijní. Po příchodu nového majitele byly zahájeny v roce 2006 práce na postupné rozsáhlé obnově. V roce 2008 byla dokončena obnova fasád, osazení kopií oken a repase historických dveřních výplní.

Zhodnocení
Všechny práce na obnově kostela byly provedeny velmi kvalitně v souladu
s požadavky památkové péče.
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Višňové kostel sv. Jana Křtitele

Bořetice kostel sv. Anny

Umístění: Višňové, okres Znojmo název památky: kostel sv. Jana Křtitele, č. ÚSKP: 16687/7-6888 vlastník: Římskokatolická farnost Višňové

Umístění: Bořetice, okres Břeclav název památky: kostel sv. Anny, č. ÚSKP: 41686/7-1146 vlastník: Římskokatolická farnost Bořetice

Charakteristika

Charakteristika

Raně gotická stavba z druhé poloviny
13. století, přestavěná počátkem 16. století,
roku 1696, ve století 19. a v roce 1901.
Oprava fasády kostela.

Barokní jednolodní stavba z konce 17.
století, stavebně upravovaná v 19. století.
Nad hlavním průčelím čtyřboká věž, fasáda
členěna množstvím vrcholně barokních
tektonických prvků. Výrazná kulturní
a historická dominanta v siluetě obce.

Zhodnocení

Opravy v roce 2008

Opravy v roce 2008

Kostel byl v havarijním stavu. V roce 2008
ukončena komplexní oprava spočívající
v obnově střecha fasád. Oprava provedena
na dobré řemeslné úrovni.

Dokončení celkové sanace kostela, provedení
omítek, nátěrů fasády včetně dveří, oken.

Zhodnocení
Fasáda byla silně degradovaná a zdivo
zavlhlé. Oprava spočívala v odstranění
soklových částí omítek, dotvoření chybějících
profilací. Velmi dobrá kvalita provedených
prací.
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Adamov železárna Stará huť, objekt „Švýcárna“

Bohutice kostel Panny Marie

Umístění: Adamov, okres Blansko název památky: Stará huť, objekt „Švýcárna“, č. ÚSKP: 44989/7-645 vlastník: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Umístění: Bohutice, okres Znojmo název památky: kostel Panny Marie,
č. ÚSKP: 48717/7-8114 vlastník: Římskokatolická farnost Bohutice

Charakteristika

Charakteristika

Historicky a architektonicky cenná budova hrázděného stavebního
stylu, která je součásti památkové rezervace Stará huť. Budova byla
postavena Liechtensteiny pravděpodobně v polovině 19. století,
původně sloužila jako železité lázně.

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

Opravy v roce 2009
Střecha objektu a některé přízemní částí budovy byly v havarijním
stavu. V roce 2009 byla provedena kompletní oprava střechy,
stříšky nad schodištěm, čtyř místností v přízemí a příjezdového
mostu. Byla započata rekonstrukce přilehlé hospodářské budovy
včetně střechy a zbytků kamenné budovy zvané Seník.

Zhodnocení

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

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

Práce znamenají po letech chátrání první seriózní snahu
o záchranu objektu. Stav hlavního objektu (tzv. Švýcárny) je již
stabilizován. Rekonstrukce Seníku je započata velmi citlivým
způsobem, který se opírá o historickou fotografickou dokumentaci.
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Ladná kaple sv. Michala

Jedovnice socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: obec Ladná, okres Břeclav název památky: kaple sv. Michala, č. ÚSKP: 20216/7-1332 vlastník: obec Ladná

Umístění: městys Jedovnice, okres Blansko název památky: socha sv. Jana Nepomuckého, č. ÚSKP: 14011/7-459 vlastník: městys Jedovnice

Charakteristika

Charakteristika

Kaple z poloviny 19. století, pravděpodobně
se starším jádrem (věž), vystavěná
v doznívajících klasicistních formách.
Drobná stavba obdélného půdorysu
s hranolovou věží zvonice, průčelí členěno
pilastry, na které dosedá trojúhelný štít
s bohatým štukovým dekorem.

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého
je umístěná na třídílném, ve střední části
vydutém soklu, ukončeném římsou
s lucernou na přední straně. Socha v silném
esovitém pohybu s obvyklými atributy
a zeměkoulí posetou hvězdami u nohou
světce.

Opravy v roce 2009

Opravy v roce 2009

Kompletní obnova chátrající kaple.
Celková obnova za použití klasických
materiálů a zednických technologií,
zejména rehabilitace štukového dekoru,
vedla k přiblížení se původnímu stavu před
nevhodnými novodobými stavebními
úpravami.

V roce 2009 bylo dokončeno restaurování
sochy, upraveno okolí sochy.

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

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

16 NOP 2007–2016

NOP 2009 3. ročník

17 NOP 2007–2016

NOP 2009 3. ročník

Slup kostel Jména Panny Marie

Hluboké Mašůvky kostel Navštívení Panny Marie

Umístění: Slup, okres Znojmo název památky: kostel Jména P. Marie, č. ÚSKP: 18999/7-6728 vlastník: Římskokatolická farnost Slup

Umístění: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo název památky: kostel Navštívení Panny Marie, č. ÚSKP: 48763/7-8161 vlastník: Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky

Charakteristika

Charakteristika

Jednolodní pozdně gotická podélná
stavba z konce 15. st. s opěrným systémem,
nezachovaným presbiteriem. Na severní
straně přistavěna ke kostelu mohutná gotická
věž. Na západním průčelí přistavěna kulisa
s trojúhelným štítem ze 17. st.

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).

Opravy v roce 2010
Obnova kostelní báně. Poškozená trámová
výdřeva báně byla postupně nahrazována,
byl osazen opravený vrcholový kříž
a pozlacená makovice.

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.

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.

Zhodnocení
Celkově opravená fasáda poutního kostela
zhodnotila areál tohoto hojně navštěvovaného
poutního místa. Na fasádě byly obnoveny
sluneční hodiny ak. mal. Milivojem Husákem.
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Vranov nad Dyjí varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Velké Pavlovice kaple – poklona sv. Antonína Paduánského

Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo název památky: varhany a positiv, č. ÚSKP: 37-5361 vlastník: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav název památky: výklenková kaplička –poklona sv. Antonína Paduánského, č. ÚSKP: 16159/7-1804 vlastník: město Velké Pavlovice

Charakteristika

Charakteristika

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí pocházejí z dílny znojemského varhanáře Josefa Silberbauera z roku 1778. Renovace 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.

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
Celková obnova varhan.

Opravy v roce 2010

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.

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.
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Těšetice kostel Nejsvětější Trojice

Kunštát kostel sv. Stanislava

Umístění: Těšetice, okres Znojmo název památky: kostel Nejsvětější Trojice, č. ÚSKP: 17191/7-6821 vlastník: Římskokatolická farnost Těšetice u Znojma

Umístění: Kunštát, okres Blansko název památky: kostel sv. Stanislava, č. ÚSKP: 20503/7-492 vlastník: Římskokatolická farnost Kunštát na Moravě

Charakteristika

Charakteristika

Pozdně empírová stavba výrazných forem
z roku 1843–1848, orientovaná jednolodní,

Raně barokní stavba se středověkým jádrem,
výrazná dominanta města.

s pravoúhle zakončeným kněžištěm s přístavky
po obou stranách (sakristie). V západním průčelí

Opravy v roce 2011

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.

Zhodnocení

Předmětem oprav byla generální obnova
střechy.
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.

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.
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Vranov nad Dyjí hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Archlebov poklona sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo název památky: kostel Nanebevzetí P. Marie, č. ÚSKP: 27945/7-6905, č. oltáře 05335 vlastník: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

Umístění: Archlebov, okres Hodonín název památky: výklenková kaplička – poklona
sv. Jana Nepomuckého, č. ÚSKP: 36067/7-2162 vlastník: Římskokatolická farnost Archlebov

Charakteristika

Charakteristika

Pochází z let 1720–1730, se svatostánkem kolem roku 1770, je tvořen portálovou architekturou se sochařsky bohatě členěným nástavcem.

Drobný architektonický útvar z druhé čtvrtiny 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Opravy v roce 2011

Opravy v roce 2011

Celý hlavní oltář kostela s bohatou barokní architekturou byl v rámci projektu „Tóny baroka“ restaurován a v roce 2011 kompletován.

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
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.
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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.
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Chvalatice kostel Nalezení sv. Kříže

Stálky kostel Nanebevzetí Panny Marie

Umístění: Chvalatice, okres Znojmo název památky: kostel Nalezení sv. Kříže, č. ÚSKP: 46132/7-6388) vlastník: Římskokatolická farnost Chvalatice

Umístění: Stálky, okres Znojmo název památky: kostel Nanebevzetí P. Marie, č. ÚSKP: 20244/7-6736 vlastník: Římskokatolická farnost Stálky

Charakteristika

Charakteristika

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

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

Opravy v roce 2012

Opravy v roce 2012

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.

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
Oprava fasády kostela, dodavatel se vyrovnal
s úkolem obnovy strukturovaných a hladkých
omítek v odpovídající kvalitě, byla dodržena
předepsaná barevnost.
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Ve stavební části došlo k obnově omítek
konzervační metodou, včetně korekce
starších problematických zásahů.
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Tetčice kříž

Vranov nad Dyjí poklona od Jelenova mlýna

Umístění: Tetčice, okres Brno-venkov název památky: krucifix, č. ÚSKP: 25458/7-1026 vlastník: obec Tetčice

Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo název památky: výklenková kaplička – poklona,
č. ÚSKP: 48952/7-8352 vlastník: městys Vranov nad Dyjí

Charakteristika

Charakteristika

Kamenný kříž s Kristem datovaný 1794.

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

Opravy v roce 2012
Stavební obnova památky a jejího okolí, obnova původní barevnosti.

Zhodnocení

Zhodnocení

Standardně provedená restaurátorská obnova kamenného kříže z 19. stol.

Práce byly provedeny řemeslně za použití klasických materiálů,
realizována 1. etapa, v souladu se závazným stanoviskem.
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Valtrovice kostel sv. Jana Křtitele

Tvarožná kostel sv. Mikuláše

Umístění: Valtrovice, okres Znojmo název památky: kostel sv. Jana Křtitele, č. ÚSKP 28117/7-6875 vlastník: Římskokatolická farnost Valtrovice

Umístění: Tvarožná, okres Brno-venkov název památky: kostel sv. Mikuláše,
č. ÚSKP 27075/7-1064 vlastník: Římskokatolická farnost Tvarožná

Charakteristika

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.

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.

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.

Opravy v roce 2013
Celková obnova vnějšího pláště.

Zhodnocení
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.

Zhodnocení
Fasádní omítky včetně zdobných prvků byly provedeny velmi kvalitním řemeslným způsobem.
Obnova věže spočívala v kompletní výměně břidlicové krytiny.
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Horní Břečkov hlavní oltář v kostele sv. Klimenta

Hostěnice kaple sv. Anny

Umístění: Horní Břečkov, okres Znojmo název památky: kostel sv. Klimenta – hlavní oltář, č. ÚSKP: 004591, 23139/7; 6312 vlastník: Římskokatolická farnost Horní Břečkov

Umístění: Hostěnice, okres Brno-venkov název památky: kaple sv. Anny, č. ÚSKP 29662/7-711 vlastník: Česká republika – Lesy České republiky

Charakteristika

Charakteristika

Původně barokní dřevěná architektura hlavního oltáře s druhotnou povrchovou úpravou z počátku 20. století
imitující mramor. Dřevěná konstrukce oltáře byla staticky narušena. Povrch byl přetřen šelakovým nátěrem,
na němž se nacházely prachové a kouřové usazeniny. Lokálně byla barevná vrstva poškozena výletovými
otvory červotoče, prasklinami v konstrukčních spojích a krakeláží. Ve spodní části menzy byla patrná degradace
dřeva způsobené vysokou vlhkostí. Zlacení bylo pokryto především prachovými částicemi, místy nevhodně
obnoveno práškovým bronzem v lakovém pojítku. Na exponovaných místech bylo plátkové zlato mechanicky
poškozeno.

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 a zhodnocení

Celková obnova střechy a fasádních omítek,
výroba dřevěných laviček.

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.
Restaurátorským a rekonstrukčním zásahem došlo k pozastavení degradačních vlivů, odstranění nežádoucích
zásahů a k adekvátní rehabilitaci architektury a uměleckořemeslné výzdoby oltáře, včetně povrchových úprav.
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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.
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Oslavany těžní věž dolu Kukla
Umístění: Oslavany, okres Brno-venkov název památky: uhelný důl hlubinný Kukla/V. Nosek, z toho jen: těžní věž č. ÚSKP: 103659 vlastník: Strojírna Oslavany, spol. s r. o.

zvláštní cena

pro technickou památku
z minulých ročníků soutěže

Brno měšťanský dům Jezuitská 1 / Běhounská 16
Umístění: Brno, okres Brno-město název památky: měšťanský dům, rej. č. ÚSKP: 27624/7-127 vlastník: Ingrid Hradečná

Charakteristika

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.

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.
Z téhož období pocházely i veškeré výplně
dveřních a okenních otvorů obou
exponovaných průčelí nárožního domu.

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

Zhodnocení
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.

zvláštní cena

komise soutěže

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. V interiéru
byla rovněž realizována adaptace stávajících,
již novodobých prostor v přízemí
na gastronomické provozovny.

Zhodnocení
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.
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Lipovec kostel Narození Panny Marie

Znojmo městský dům Rooseveltova 6

Umístění: Lipovec, okres Blansko název památky: kostel Narození P. Marie, č. ÚSKP: 31356/7-514 vlastník: Římskokatolická farnost Lipovec u Blanska

Umístění: Znojmo, okres Znojmo název památky: městský dům, č. ÚSKP: 48974/7-8375 vlastníci: Ing. Jan Zmeko a Ludmila Zmeková

Charakteristika

Charakteristika

Kostel Narození Panny Marie v Lipovci je podélnou jednolodní neorientovanou stavbou s příčnou lodí a pětibokým závěrem, která je postavena v pseudogotickém slohu. Základní kámen byl slavnostně položen roku
1828, stavba však byla pro finanční obtíže v roce 1830 pozastavena. Práce byly obnoveny až roku 1839 a trvaly do roku 1842, kostel byl pak vysvěcen v roce 1843.

Architektem domu byl stavitel Johann Unger.
Dům byl dokončen roku 1897. Dům postavil architekt
sám pro sebe. Za druhé světové zde sídlilo snad
i gestapo a žil zde malíř a geodet Vincenc Šplíchal
se ženou, která byla jednou z posledních obyvatel
domu. Kromě mobiliáře zde bylo vše – původní dlažby,
parkety, štukové stropy. Při odstranění vrchních vrstev
omítek jsme objevili i původní v a k 31. 12. 2014
ukončena výmalba.

Opravy v roce 2014
Byla provedena 3. etapa opravy kostela, která se týkala opravy presbytáře kostela a oken severozápadní strany. Byly provedeny opravy poškozených ploch stávající omítky, nový dvojnásobný nátěr silikátovou barvou
v bílé barevnosti a závěrem hydrofobní nátěr. Zároveň byla provedena výměna poškozených skleněných tabulek ocelových oken za nové z taženého čirého skla a nový nátěr oken v barvě černé a nátěry vchodových
dveří.

Zhodnocení
Práce na obnově vnějšího pláště kostela byly prováděny v souladu s opatřeními orgánu státní památkové péče a k 31. 12. 2014 byly dokončeny. Pozn.: Tady už omítka opadává, v relativně velkých kusech/plochách,
vlhkostí vzdouvá a odděluje od nosných stěn, především kolem portálu je situace vážná. Práce na obnově pokračují v interiéru. Otlučený akrylátem natřený sokl, nový sokl, nová výmalba.

Opravy v roce 2014
Dokončení celkové obnovy domu.

Zhodnocení
Opravy proběhly v souladu se závazným stanoviskem.
Pozn.: Tady už omítka opadává, v relativně velkých
kusech/plochách, vlhkostí vzdouvá a odděluje
od nosných stěn, především kolem portálu je situace
vážná. Práce na obnově pokračují v interiéru. Otlučený
akrylátem natřený sokl, nový sokl, nová výmalba.
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Hustopeče sochy sv. Ludmily a sv. Pavla

Tvarožná kaple Panny Marie Sněžné

Umístění: Hustopeče, okres Břeclav název památky: socha sv. Ludmily…, č. ÚSKP: 95256/37-104818 a socha sv. Pavla…, č. ÚSKP: 105110 vlastník: Římskokatolická farnost Hustopeče u Brna

Umístění: Tvarožná, okres Brno-venkov název památky: kaple P. Marie, č. ÚSKP: 39002/7-1065 vlastník: obec Tvarožná

Charakteristika

Charakteristika

Dřevořezby světců v nadživotní velikosti upravené původně leštěnou plavenou křídou a zlacením.

Kaple vystavěná na návrší zvaném Santon na
východ od obce Tvarožná je doložena již před
rokem 1775. Původně byla napůl zděná a napůl
dřevěná, s dřevěnou sochou Panny Marie ve
výklenku. V průběhu bitvy u Slavkova roku 1805
byla kaple napoleonskými vojáky pobořena
a socha vhozena do ohně. Údajný zázrak, že
socha vyvázla z ohně bez porušení, vyvolal
v roce 1832 podnět pro znovuobnovení kaple.
V říjnu roku 2013 byla vandalským způsobem
poničena věž, stržena a odcizena měděná
krytina báně.

Opravy v roce 2014
Obě sochy byly po převozu do ateliéru restaurátora podrobeny komplexnímu restaurátorskému průzkumu a zákroku. 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. 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 sochařských děl, které spolu se sochami sv. Víta a sv. Václava byly
součástí původní sochařské výzdoby kostela sv. Václava v Hustopečích.

Opravy v roce 2014
Stavební úpravy kaple zahrnovaly novou
konstrukci a oplechování věže, sanaci stávajícího
krovu a novou krytinu střechy vč. okapového
systému a instalaci nového hromosvodu.
Vzhledem k rozsáhlému poškození bylo nutné
zhotovení nové dřevěné konstrukce věžičky
s bání včetně oplechování. Věž s bání je tvarovou
i materiálovou kopií původní (odcizené).
Oplechování bylo provedeno z materiálu
pozink, nátěry veškerých klempířských prvků
v červené barvě. U kaple byl předlážděn okapový
chodník z kamenů kladených do pískového
lože. V interiéru došlo k lokálnímu zapravení
poškozených omítek.

Zhodnocení
Oprava střešního pláště a doplnění věže
znamenaly záchranu této vandalsky poškozené
regionálně významné památky. Práce proběhly
v souladu s požadavky památkové péče.
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Adamov Stará huť, objekt Seník
Umístění: Adamov, Josefské údolí, okres Blansko název památky: železárna Stará huť, č. ÚSKP: 44989/7-645 vlastník: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

zvláštní cena

komise soutěže

Rybníky vodní mlýn
Umístění: Rybníky, okres Znojmo název památky: vodní mlýn, č. ÚSKP: 17929/7-6719 vlastník: Ctibor Drápal

Charakteristika

Charakteristika

Objekt „Seník“, tj. přízemní budova obdélného
půdorysu s dřevěným polopatrem, postavená
na konci 19. století, byl na počátku 21. století
v důsledku pádu stromu a celkové zchátralosti
odkázán k demolici. Do roku 2009 se z něho
zachovaly jen kamenné obvodové stěny přízemí.
Tyto se vlivem účinků atmosférické i zemní
vlhkosti a mělkého založení stěn postupně začaly
rozpadat. Nový vlastník areálu proto v roce 2009
zahájil 1. etapu celkové rekonstrukce, na kterou
navázaly další v letech 2010 až 2014. Ke konci roku
2014 byla obnova dokončena.

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.

zvláštní cena

pro památku ve vlastnictví fyzické
osoby z minulých ročníků soutěže

Opravy v roce 2014
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. V následujících
letech proběhla oprava fasád mlýna, dokončená
roku 2014 obnovou fasády nad náhonem.
Tato etapa vyžadovala zásah restaurátora
z důvodu zachování historických barokních
omítek. Byla provedena konzervace, zpevnění
a fixace historické vrstvy ke zdivu, provedena
separační vrstva mezi původními a novými
omítkami. Následně byla aplikována novodobá
vrstva vápenné omítky, proveden fasádní nátěr
a vyměněny klempířské prvky.

Opravy v roce 2014
Dokončení pokrývačských prací na střeše,
klempířské práce a rekonstrukce komínu.

Zhodnocení
Celková obnova objektu „Seník“ byla provedena
v souladu s opatřeními orgánu státní památkové
péče.

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. Co se týče opravy fasády
byla akce chápána jako příkladná památková
obnova, při které byly in situ konsolidovány
a zajištěny historické omítkové vrstvy včetně
jejich povrchových úprav jako nedílná součást
stavebně historického vývoje objektu mlýna.
Ze strany vlastníka byl tento postup akceptován
a podporován i s vědomím skutečnosti,
že finančně nákladné restaurátorské práce
nebudou pohledově prezentovány.
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Sloup kostel Panny Marie Bolestné

Vranov u Brna hrobka Lichtenštejnů

Umístění: Sloup, okres Blansko název památky: kostel P. Marie Bolestné,
č. ÚSKP: 47141/7-598 vlastník: Římskokatolická farnost Sloup v Moravském krasu

Umístění: Vranov u Brna, okres Brno-venkov název památky: klášter paulánů s kostelem Narození Panny Marie – hrobka Lichtensteinů, ÚSKP: 44911/7-1087;7-1090 vlastník: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Charakteristika

Charakteristika

Monumentální pozdně barokní stavba z let 1751–1754 (I., M.A. Canevale).
Kostel tvoří výraznou dominantu obce. Výrazný centrální půdorys stavby je
doplněn v interiéru hodnotnou sochařskou a malířkou výzdobou (F. Sambach).
Mariánské poutní místo.

Hrobka knížecího rodu Liechtensteinů z let 1818–1821 dle projektu Karla Engela, součást poutního kostela Narození Panny Marie, se nachází v areálu kláštera paulánů. Stavba má antikizující portikus s dórskými sloupy
a trojúhelníkovým štítem s figurální a heraldickou výzdobou. Vstupní předsíň zdobí 4 sousoší (Josef Klieber), samotná hrobka je pojata jako trojlodní prostor s klenbou nesenou 4 dvojicemi sloupů, přičemž původní
prostor krypty (zač. 17. st.) je napojen v její zadní části.

Opravy v roce 2015
Dokončení obnovy střechy. Byla kompletně vyměněna krytina.
Použita byla bobrovka, tašky hřebene i nárožní kladeny do maltového lože,
bez použití novodobých ukončovacích (zaoblených) tašek. Střecha
nad apsidou vyskládána (oproti minulému stavu) v plynulém oblouku.

V roce 2015 došlo k ukončení prací na celkové památkové obnově hrobky včetně restaurování kamenné architektury portiku, kamenných skulptur, tvořících součást portiku i výzdobu předsíně, restaurování
poškozených kovových i dřevěných rakví, dřevěných lavic, opravy litinových mříží uzavírajících předsíň, restaurování dekorační mříže oddělující zadní kryptu a dalších dílčích prací. Podstatnou součástí obnovy
byla rozsáhlá izolace krypty (výkopem podél zdí kostela a vybudováním odvětrávacího kanálu), obnova (a posílení) systému vnitřní izolace a odvětrání vnitřku hrobky, provedení nové izolace terasy nad předsíní
(po poslední opravě nefunkční), oprava (zčásti zcela destruovaných) omítek a nátěrů interiéru, oprava podlah a rekonstrukce elektroinstalace. Projekt památkové obnovy pochází od vídeňské architektonické
kanceláře Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH, restaurátorské práce (kámen, kovy, dřevo) zajišťovali rakouští odborníci, stavební a řemeslné práce firmy a fyzické osoby z ČR.

Zhodnocení

Zhodnocení

Z hlediska památkové péče jde o profesionálně odvedenou práci,
která přinesla technické i estetické zhodnocení památky.

Rozsáhlá a komplexní obnova, jež pozastavila probíhající degradaci architektury i hodnotného vybavení a inventáře a zároveň rehabilitovala památku jako významné dílo klasicistní architektury, pohřebiště rodu
Liechtensteinů, spojené s díly řemesla, uměleckého řemesla a výtvarných umění.
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Brno-Královo Pole chórové lavice v kostele Nejsvětější Trojice

Rebešovice zvonička

Umístění: Brno, okres Brno-město název památky: chórová lavice – 2 ks, autor: Emerich Thurn (dle Richtera), dub…, č. ÚSKP: 63040/37-563
vlastník: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole

Umístění: Rebešovice, okres Brno-venkov název památky: zvonice,
č. ÚSKP: 45562/7-938 vlastník: obec Rebešovice

Charakteristika

Charakteristika

Původně gotický kostel Nejsvětější Trojice v Brně Králově Poli v areálu kartuziánského kostela Cella Trinitatis přestavěný ve 2. polovině 18. století do barokní podoby. V interiéru nástěnné malby F. A. Maulbertsche,
hodnotné oltáře z dílny O. Schweigla a obrazy dvanácti apoštolů od J. Sterna. Bohatě vyřezávané chórové lavice (s úpravami v rovině nástavce s rokajovými řezbami) jsou pravděpodobně součástí původního
mobiliáře kostela.

Zvonice je umístěna v mírném svahu situovaném ve středu obce.
Jde o lidovou stavbu z první třetiny 19. století. Původní zvon byl
po I. světové válce nahrazen železným, soška sv. Floriána v zasklené nice
v úrovni zvonicového patra byla odcizena a nahrazena zmenšenou kopií.
Ostatní tři otvory zvonice bez výplní. Za vstupními dveřmi se nachází malá
prostora pro zvoníka. Stavba byla v 60. letech 20. století svépomocně
opravena.

Opravy v roce 2015
Předmětem II. etapy restaurování byly barokní chórové lavice s pozdějšími úpravami. V průběhu restaurátorských byla akceptována doporučení a upřesnění postupů z průběhu první etapy. Chórové lavice patří
k původnímu mobiliáři kostela Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, byť vykazují zásahy z pozdějších historických údobí, jež jsou patrné zejména v rovině nástavce, opatřeného rokajovými řezbami. Lavice nesly
stopy dlouhodobého užívání bez odborného restaurátorského zásahu. Povrch lavic byl omšelý, oxidovaný, s usazenými nečistotami a prachem. Některé části nesly stopy neodborného odstraňování druhotných
olejových nátěrů. Konstrukční spoje lavic byly nestabilní, uvolněné, chyběly části i celé řezby. Patrné byly doplňky modelace provedené pouze tmelem. Realizace: Petr Polický a kolektiv.

Zhodnocení
Odborným ošetřením, zaměřeným zejména na pozastavení probíhajících degradačních procesů a tvarovou i materiálovou rehabilitaci došlo ke zlepšení výrazových kvalit i obnovení funkce kostelního mobiliáře.

Opravy v roce 2015
Byla snesena plechová krytina, dřevěné části krovu ošetřeny, případně
vyměněny. Na opravený krov položeno laťování a pálená krytina typu
bobrovka. Došlo k odstranění veškerých cementových omítek a druhotně
provedených šambrán. Nové vnější omítky jsou vápenné, tažené dřevěným
hladítkem s doplněním profilace v nárožích. Stávající dožilá výplň v nice
byla nahrazena kopií s použitím původního kování. Otvory zvonice byly
opatřeny jemným drátěným pletivem. Vstupní dveře byly vyrobeny nové,
svlakové, z dřevěného masivu s povrchovou úpravou. V prostoru zvonice byla
odstraněna betonová podlaha a nahrazena cihlami kladenými do pískového
lože. Stejným způsobem byl proveden i okapový chodník.

Zhodnocení
Celková obnova navrátila zvonici historickou podobu, jež byla neodbornými
opravami v minulosti značně potlačena. Jde o jedinou zvonici v obci,
takže jí lze přičíst historické i regionální hodnoty.
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Templštejn zřícenina hradu
Umístění: k. ú. obce Jamolice, okres Znojmo název památky: hrad Templštejn, zřícenina, č. ÚSKP: 34154/7-6396 vlastník: David Hamza

zvláštní cena

komise soutěže

Senetářov muzeum tradičního bydlení a perleťářství
Umístění: Senetářov, okres Blansko název památky: venkovská usedlost, č. ÚSKP: 32371/7-597 vlastník: obec Senetářov

Charakteristika

Charakteristika

Monumentální zřícenina hradu budovaného od poslední čtvrtiny 13. století do konce středověku od nejstaršího jádra určeného mohutným polygonem plášťové zdi přes severní vysunuté stavení, jižní palác, pásy
hradebního opevnění až po kolosální štítovou zeď přepažující zhruba od roku 1470 ostrožnu, na níž je umístěn hrad. Hrad založený na konci 13. století rytířským řádem templářů byl po likvidaci řádu roku 1312 držen
sledem šlechtických majitelů, z nichž nejvýznamnější byla moravskokrumlovská větev pánů z Lipé. Templštejn byl opuštěn někdy po polovině 16. století; již od 19. století se pak ruina hradu stala díky své atraktivní
poloze na ostrohu nad hlubokým údolím řeky Jihlavy i kvůli historické vazbě na romantické legendy opředený řád templářských rytířů oblíbeným turistickým cílem.

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.

Opravy v roce 2015
V roce 2015 došlo k dokončení zajištění štítové stěny hradu a vybudování vyhlídkové plošiny. Dále byly odstraněny náletové dřeviny z jádra hradu, instalovány informační tabule a zpevněny cesty.

Zhodnocení
Realizované práce spočívající především v citlivém stavebním zajišťování zdiva hradu se snahou co možná nejméně narušit vzhled a autenticitu dochování historických zděných konstrukcí za použití původního
materiálu, pečlivého dodržování skladby zdiva či drnování zabezpečených záhlaví zdí je možné hodnotit jako vysoce kvalitní a vzorně provedené. Rovněž budování kamenných i dřevěných schodišť, vyhlídkové
plošiny, zpevňování stezek v areálu hradu, třídění amorfních valů kamenné suti a záchrana architektonických článků a dalších nálezů či čištění areálu od náletové vegetace je prováděno vzorně a s neobyčejnou
citlivostí vůči památkově chráněnému areálu zříceniny.

zvláštní cena

pro památku lidového stavitelství
z minulých ročníků soutěže

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

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.
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Velké Pavlovice kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jevišovice kaplička

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav název památky, číslo ÚSKP: kostel Nanebevzetí
Panny Marie, č. 36672/7-1799 vlastník: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice

Umístění: Jevišovice, okres Znojmo název památky, číslo ÚSKP: výklenková kaplička –
poklona, č. 16062/7-6454 vlastník: město Jevišovice

Charakteristika

Charakteristika

Kostel z konce 17. století tvoří spolu s několika barokními sochami a ohradní zdí hřbitova se čtyřmi
nárožními kaplemi a bránou vysoce hodnotný umělecko-historický celek, který je dominantou města.

Drobná sakrální stavba z 2. pol. 19. století, tvořící výrazný nárožní prvek při hlavní komunikaci.
Stav památky vyžadoval rozsáhlý stavebně restaurátorský zásah, neboť stupeň narušení
a degradace materiálů v důsledku projevů přirozeného stárnutí a zejména nevhodných
technologických zásahů vedly ke změně vzhledu a degradaci celého objektu.

Opravy v roce 2016
V tomto roce byla ukončena druhá etapa obnovy vnějšího pláště kostela, kterou byla završena
celková obnova exteriéru stavby včetně obnovy střechy a opatření proti vzlínající vlhkosti.

Zhodnocení
Celkovou obnovou vnějšího pláště stavby, která je kulturní a historickou dominantou centra obce,
došlo k jejímu zhodnocení po stavebně-technické i estetické stránce. Při obnově byly v rámci
možností respektovány tradiční stavební a technologické postupy odpovídající době poslední
přestavby včetně barevnosti fasádního nátěru. V rámci stavebních prací došlo k doplnění některých
chybějících architektonických prvků a obnovení zjednodušené profilace podstřešní římsy.
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Oprava v roce 2016 a zhodnocení
Předmětem stavebně restaurátorského zásahu byla tvarová a materiálová rehabilitace celkové
kompozice drobné architektury. V první etapě prací byly odstraněny příčiny degradace, spojené
s nadměrnou dotací objektu vzlínající vlhkostí. Ze zadní strany byla odtěžena zemina, zasahující
cca do třetiny výše objektu a v souvislosti s tím byly provedeny práce spojené se sanací vlhkosti.
Tvarová rehabilitace fasádního pláště probíhala na základě dochované historické fotodokumentace
a v rámci doplnění výtvarné složky kaple bylo rozhodnuto o výrobě a nových dekorativních
prvků – váz a vrcholového kříže. K restaurátorským pracím patřila obnova dekorativní složky fasády,
zhotovená z románského cementu. Tento materiál, pro období vzniku kaple charakteristický,
byl použit i v rámci restaurátorského procesu. Cílem vlastníka je do budoucna doplnění
sochařské výzdoby v centrální nice, včetně osazení ochranného proskleného křídla.

49 NOP 2007–2016

NOP 2016 10. ročník

Brno interiér kostela sv. Jakuba

Krumvíř usedlost č. p. 213 – muzeum

Umístění: Brno, okres Brno-město název památky, číslo ÚSKP: kostel sv. Jakuba většího, č. 47193/7-65
vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno

Umístění: Krumvíř, okres Břeclav název památky, číslo ÚSKP: venkovský dům s hospodářským zázemím, 105539 vlastník: Spolek pro muzeum

Charakteristika

Charakteristika

Kostel sv. Jakuba, jako původní románská stavba, byl doložen v r. 1228. Starý románsko-gotický kostel přestal
ve 14. st. vyhovovat, a proto došlo k zásadní přestavbě kostela ve stylu redukovaného katedrálního typu, který se
stal mimořádným architektonickým dílem. Na stavbě se podílel Lorenz Spening a počátkem 16. století prováděl
úpravy Anton Pilgram. Věž dokončil až r. 1592 Antonio Gabri. Další rozsáhlejší úpravy byly realizovány v první
čtvrtině 18. století. Provedení krovu je autorizované tesařským mistrem Antonem Ebenbergerem ve 20. letech
18 století. Nyní se kostel sv. Jakuba řadí k nejcennějším památkám pozdní gotiky u nás.

Bývalá řemeslnická usedlost (obydlí koláře) vystavěná na krátké parcele v rámci
řadové zástavby ve druhé polovině 19. století reprezentuje charakteristickou zástavbu
regionu Hustopečska. Podélně orientovaný dům, k němuž přimyká v uliční ose krytý
průjezd s mlatem tvořeným dusanou hliněnou podlahou, a na něho kolmo navazující
hospodářský trakt s dvěma chlévy jsou postaveny z nepálených cihel na podezdívce
z pálených cihel.

Opravy v roce 2016

Opravy v roce 2016

Rekonstrukce interiéru obsahovala stavebně-restaurátorské práce. Stavební práce měly za úkol zajistit staticky
poškozené jihozápadní nároží kostela a jako další nezbytný zásah představovala kompletní rekonstrukce
elektroinstalace, která byla v naprosto havarijním stavu, a hrozilo uzavření kostela pro veřejnost. Součástí stavebních
prací byla i rekonstrukce interiéru věže a dílčí opravy kůru. Druhá rozsáhlá fáze realizace spočívala v restaurátorské
činnosti. Byly obnoveny veškeré oltáře, kamenné a štukové prvky, mobiliář situovaný v lodi kostela a další malířská
a sochařská díla, která tvoří nedílnou součást památky.

Opravy kulturní památky byly zahájeny v roce 2015. V loňském roce se podařily dokončit
hliněné omítky s vápennými nátěry, podlahy (dřevěné v bývalých světnicích, cihelná
podlaha v komoře), vysprávky zárubní dveří a nátěry oken, dveří a vrat. Na jaro 2017
zůstal nátěr soklové části v zelenošedém odstínu s příměsí sazí.

Zhodnocení
Podařilo se rekonstruovat umělecky i historicky výjimečný interiér kostela, který se již dlouhodobě potýkal
s vážnými stavebními problémy a degradačními procesy. Celková koncepce stavebních a restaurátorských prací
vycházela z prezentace interiéru při poslední slohové úpravě v 19. století a z pohledu památkové péče byla
odvedena profesionálním způsobem. V průběhu obnovy současně došlo i k rozšíření funkce sakrální architektury
o vybudování muzeální expozice na kůru, ve věži kostela a v krovu. Návštěvníkům tak byly zpřístupněny další
prostory stavby. Výsledkem velkého rozsahu obnovných prací, zahrnující koncepční stavební i restaurátorskou
činnost, je tedy maximální prezentace památky odpovídající jejímu významu.
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zvláštní cena

komise soutěže

Zhodnocení
Obnova podoby uliční fasády a barevnosti dřevěných výplní byly inspirovány odkrytou
stratigrafií, plánovou dokumentací usedlostí ze závěru 19. století z obce a místními
stavebními zvyklostmi. Prováděné stavební práce výrazně přispěly k oživení tradičních
hliněných technologií, zejména způsob omítání a vyspravování zdiva pomocí
hliněné mazaniny. Vlastník, kterým je Spolek pro muzeum Krumvíř po konzultaci se
zkušeným hlínařem zajistil pro práci hlínu z místního hliniště. Na přípravě omítací směsi
s nezbytnou příměsí kravského trusu, vlastním omítání i následných korekcích vzniklých
prasklin se měli možnost podílet místní děti i dospělí zájemci. Nutné je vyzvednout
skvělý nápad, díky kterému se stala památková obnova na určitou dobu hlavní náplní
expozice muzea sloužící pro poučení široké veřejnosti.
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Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji
Bc. Pavel Vlk

PhDr. Věra Jelínková

Mgr. Eva Grunová a Mgr. Bronislav Gruna

Manažer stavebních investic Biskupství brněnského, působící v děkanství znojemském. Pochází z Hartvíkovic na Třebíčsku. Po ukončení středoškolského studia na gymnáziu studoval právnickou
v Brně a teologickou fakultu v Českých Budějovicích, ze kterých
získal titul Bc. Od roku 1995 pracuje na znojemském děkanství.
Jeho vysoce erudovaná činnost spočívá v přípravě a realizaci řady
drobnějších či větších oprav až po rozsáhlé rekonstrukce církevních
objektů a jejich mobiliářů na Znojemsku, které jsou kulturními památkami nevyčíslitelné historické hodnoty, tvořící nejvýznamnější
urbanistické prvky měst, obcí a kulturní krajiny. Vyzdvihnout je potřeba především detailní přípravu jednotlivých stavebních akcí po
stránce projekční, odborných průzkumů a financování; v mnoha
případech se zapojením řady dotačních titulů. Nezanedbatelnou
hodnotou je bezesporu detailní znalost jednotlivých kulturních
památek a jejich stavební historie, jakož i úzká spolupráce s jednotlivými odbornými pracovníky Národního památkového ústavu.
Ze zdařilých oprav církevních kulturních památek lze jako příklady
uvézt dlouhodobé opravy kostelů sv. Mikuláše, kostela Nalezení
sv. Kříže s dominikánským klášterem ve Znojmě, kostela sv. Jana
Nepomuckého v Dyji, kostela sv. Zikmunda v Popicích, z poslední
doby pak opravy vesnických kostelů a far, např. ve Valtrovicích, Hevlíně, Dyjákovicích, Mackovicích, Hrádku u Znojma, Oleksovicích aj.

Narodila se v roce 1947 v Ivančicích, kde navštěvovala základní
školu a později tehdejší SVVŠ (dnes Gymnázium). Ve studiu pokračovala v Brně na Střední knihovnické škole. V roce 1969 nastoupila
do Moravské zemské knihovny, kde pracuje dodnes. V letech 1973–
1978 studovala v Bratislavě Univerzitu Komenského a získala titul
PhDr. V Moravské zemské knihovně pracovala v různých vedoucích
funkcích. Zasloužila se mj. o obnovu historické klášterní benediktinské knihovny v Rajhradě. Od r. 2005 pracuje v Ivančicích v komisi
pro regeneraci památkové zóny a patří k jejím nejaktivnějším členům. Stará se dlouhodobě o údržbu kulturní památky – židovského hřbitova v Ivančicích. Od r. 2008 je jeho správcovou. Za jejího
působení zde byla postupně obnovována obvodní zeď, která se
rozpadla, a obřadní hala. Opravují se poškozené nebo povalené
náhrobky, restaurovány jsou významné náhrobní kameny a kování na hrobových místech. Opravena byla rovněž vstupní brána na
hřbitov. V obřadní hale připravila panely o historii židovské obce,
pohřbívání židů a o postupu revitalizace celé této památky. S podporou města vydala informační materiály pro návštěvníky. Podílí
se na mapování a návrzích na opravy řady dalších historických památek v Ivančicích. Od r. 2003 spoluorganizuje zájezdy ivančických
občanů do brněnských divadel.

Eva Grunová (*1975) pochází z Jeseníku. Vystudovala Filozofickou
fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie-religionistika,
kde získala titul magistra. Její manžel Bronislav Gruna (*1970) se
narodil v Moravském Krumlově. Studium systematické biologie
a ekologie zakončil magisterským titulem na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1998, kdy se společně
přestěhovali do usedlosti po prarodičích v Petrovicích na okrese
Znojmo, se systematicky věnují regionální historii a vlastivědnému
bádání. V současné době se společně s dcerou Štěpánkou věnují
dokumentaci, studiu a popularizaci lidového stavitelství a drobné
sakrální architektury na Moravskokrumlovsku. Díky jejich přispění
byla obnovena a dostala nové využití mj. kulturní památka venkovská usedlost č. p. 10 v Petrovicích sloužící jako místní muzeum.
S cílem zajistit co nejvěrohodnější prezentaci stavby pro veřejnost
se věnují studiu a zaznamenávání lokální historie a etnokulturních
tradic. Výrazným přínosem je práce spojená s pamětníky, zapisování vzpomínkového vyprávění a sběr dobových fotografií a pohlednic. Společně se podílejí na organizaci zvykoslovných aktivit
v obci.

Obnovená obřadní síň židovského hřbitova v Ivančicích, výsledek úsilí PhDr. Jelínkové

