Nejlépe opravená památka
Jihomoravského kraje v roce 2018
XII. ročník soutěže

Vážení přátelé,
I v letošním roce Vám s radostí mohu sdělit, že Jihomoravský kraj uspořádal další, již XII. ročník
soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018. Letošní ročník byl
na přihlášené památky velmi bohatý, protože se soutěže účastnilo 30 kulturních památek.
Jsem velmi rád, že se v roce 2018 podařilo vlastníkům kulturních památek odvést kus poctivé práce
při jejich obnově. Velmi si vážím toho, že se v naší společnosti najdou občané, kteří se svým úsilím
snaží o zachování odkazu našich předků a tím i uchování kulturních a regionálních hodnot.
Pro letošní ročník soutěže jsme připravili její nové pojetí, kdy se doporučení pro udělení cen
přenechalo odborné komisi soutěže složené z erudovaných osob, které v oblasti památkové
péče působí. Jsem přesvědčen, že toto nové pojetí soutěže jí dodalo na prestiži.
Velmi děkuji všem soutěžícím za jejich účast v soutěži a blahopřeji vítězům. Jsem rád, že soutěž
Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje se stala nedílnou součástí krajského dění
a doufám, že v tom budeme společně úspěšně pokračovat.
Na závěr bych též rád poděkoval všem, kteří se podíleli při přípravě letošního ročníku soutěže.
Věřím, že při prohlížení této publikace sami oceníte, jaký kus práce se podařilo na poli památkové
péče v loňském roce odvést.
Ing. Tomáš Soukal
člen Rady Jihomoravského kraje
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Pouzdřany

dům

Umístění: Pouzdřany, okres Břeclav název památky: č. ÚSKP: dům čp. 11 (35208/7-1690)
vlastník: Eva a Břetislav Kotulánovi

vítěz kategorie

velké stavby
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Lomnice

kostel Navštívení Panny Marie

Umístění: Lomnice, okres Brno-venkov název památky: č. ÚSKP: kostel Navštívení Panny Marie (23129/7-525)
vlastník: římskokatolická farnost Lomnice u Tišnova

Charakteristika

Charakteristika

Patrový, okapově orientovaný měšťanský dům s dvorním
hospodářským křídlem, vystavěný pravděpodobně koncem
17. století, snad na starších základech. Současná podoba uličního
průčelí je výsledkem přestavby cca po polovině 18. století. Ve druhé
polovině minulého století prošel nevhodnou utilitární stavební
úpravou patra a uličního průčelí. V autentické podobě se dochovalo
dvorní hospodářské křídlo s arkádami v přízemí.

Dominantně situovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie,
významná raně barokní stavba navržená architektem Giovanni
Pietrem Tencallou a postavená v letech 1669–1683, patří
k nejvýznamnějším církevním památkám tohoto období na
Moravě. Je součástí promyšlené kompozice barokního urbanismu
historického jádra městyse Lomnice, kde je též zřízena městská
památková zóna.

Opravy v roce 2018

Opravy v roce 2018

Od roku 2017 probíhá celková obnova domu. V roce 2018 byla
dokončena rehabilitace interiéru v patře i přízemí, která vycházela
z tradičního materiálového pojetí. Ve 2. NP byl obnoven původní stav
pavlače, včetně arkád s klenebními oblouky a cihelná šestiboká dlažba.
V celém 1. NP byly provedeny sanační práce, vybourána stávající
betonová podlaha s keramickou dlažbou a linoleem, byla položena
cihelná dlažba. Následovala výměna dveří včetně zárubní. Ve dvorní
fasádě byly obnoveny výplně otvorů. Dále byla obnovena fasáda.

V roce 2018 byla po dvouletém úsilí dokončena obnova fasády kostela.
Došlo k odstranění zvětralé a narušené omítky. Souběžně probíhalo
průběžné provádění sanačních opatření proti vlhkosti. Zednické práce
při obnově fasády byly provedeny tradičními postupy. Poté následovalo
osazení říms a nátěr fasády na lodi kostela a presbytáře. Na základě
průzkumů a analogií s jinými Tencallovými stavbami byla při obnově
vnějšího pláště pozměněna hrubá výrazná struktura pasivních ploch
na jemnější a barevnost byla upravena do dvou světlých odstínů.

Zhodnocení

Zhodnocení

Byly obnoveny zachované památkově hodnotné architektonické prvky.
Ve dvorní části byly v patře znovu vyzděny v minulosti vybourané
arkády. Zbývá dokončit rekonstrukci uliční fasády s bohatou štukovou
výzdobou, která završí technické i estetické zhodnocení stavby.

Rozsáhlá obnova, která započala již v roce 2007 a byla dovršena v roce
2018 obnovou fasády, přispěla ke zlepšení stavebně technického
stavu kostela a k estetickému zhodnocení vedeného snahou docílit
pravděpodobný vzhled původní historické barokní architektury.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 7

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 6 a 3 128 sms hlasů od veřejnosti a tedy získává i Cenu veřejnosti
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Lesná

kostel sv. Terezie

Umístění: Lesná, okr. Znojmo název památky: č. ÚSKP: kostel sv. Terezie (48827/7-8226) vlastník: obec Lesná
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Hvězdlice

kostel sv. Cyrila a Metoděje

Umístění: Hvězdlice, okres Vyškov název památky: č. ÚSKP: kostel sv. Cyrila a Metoděje, Všech svatých (24047/7-3874)
vlastník: římskokatolická farnost Hvězdlice

Charakteristika

Charakteristika

Filiální kostel sv. Terezie z Avily v obci Lesná (dříve Liliendorf)
byl budován od roku 1866 na náklad obce a slavnostně
byl vysvěcen 2. září 1868. Autorem návrhu byl znojemský
stavitel Bürger. Jde o klasicizující stavbu s architektonicky
zdůrazněným dekorativním průčelím završeným malou věží.
Kostel je situován v urbanisticko-architektonickém centru
obce Lesná na kontaktu dvou historických ulic s původními
názvy Německá a Česká, později s názvem Poštovní.

Historicky a architektonicky významná románská cihlová stavba ze 13. století, upravovaná
částečně v 19. století, kdy byly přistavěny opěrné pilíře a provedeny další úpravy.
Jde o nevelkou orientovanou stavbu s lodí obdélného půdorysu a podkovovitou apsidou;
nad západním štítem je vztyčena věž. Vzhledem k době vzniku a materiálu zdiva se jedná
o památku, již lze na území České republiky považovat za ojedinělou.
Opravy v roce 2018

V letech 2017 a 2018 proběhla obnova vnějšího pláště kostela.
Bylo realizováno odvodnění objektu. V roce 2018 byla dokončena
celková obnova vnějšku – zvláště střešní pálená krytina, omítky
s veškerou profilací a výzdobnými motivy, repase a nátěr vstupní
dřevěné dekorativní dveřní výplně s historickým kováním.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje procházel celkovou obnovou od roku 2011. V letech 2011–2013
probíhala oprava střechy. Na tuto část obnovy navázaly v letech 2015–2018 práce spojené
s odstraněním příčin vnikání vlhkosti do zdiva a obnova interiéru a fasády kostela. V roce 2018 bylo
provedeno obnovení fasády kostela. Degradované části cementové omítky byly odstraněny,
u opěrných pilířů bylo dozděno nesoudržné cihelné zdivo. Podklad byl ručně očištěn, následně
byly naneseny nové omítky a objekt byl opatřen vápenným fasádním nátěrem v odstínu lomené
bílé. Také byly opraveny výplně okenních otvorů a klempířské prvky fasády. Byly vyspraveny omítky
fasády s důrazem na provázanost sanačních opatření v základové části.

Zhodnocení

Zhodnocení

Jde o kostel z 60. let 19. století, který je dominantou obce.
Obnovou bylo docíleno zvelebení centra obce, kde kostel
je přirozenou dominantou. Celková obnova vnějšku filiálního
kostela sv. Terezie z Avily v obci Lesná na okrese Znojmo,
která byla dokončena v roce 2018, byla provedena ve velmi
dobré řemeslné kvalitě.

Práce provedené v roce 2018 navazují na celkovou obnovu kostela probíhající od roku 2011, v jejímž
rámci byla provedena oprava krovu a střechy věže i lodi kostela a stropu lodi, byla uskutečněna
opatření proti vlhkosti, a to z exteriéru i interiéru, došlo k opravě omítek a podlah interiéru kostela
a k opravě tribuny a schodů na tribunu. Provedené práce znamenají zásadní zlepšení stavebně
technického stavu objektu a zajišťují jeho zachování pro příští generace. Provedení celkové obnovy
kostela také významným způsobem zvyšuje prezentační kvality této unikátní kulturní památky.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 3

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 3

Opravy v roce 2018
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Javorník

venkovský dům

Umístění: Javorník čp. 41, okres Hodonín název památky, č. ÚSKP: venkovský dům (36646/7-2269)
vlastník: Hana Loupancová
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Velké Pavlovice

Charakteristika

Charakteristika

Jde o bývalé obydlí chalupníka, které bylo postaveno z kamene a nepálených cihel kolem poloviny 18. století. Výraznější stavební úpravy
prodělala usedlost v druhé polovině 20. století, kdy byla také provedena půdní vestavba spojená s odstraněním vazných trámů bez dalšího
zajištění krovové konstrukce. Stavení je dokladem výstavby chalupnické čtvrti v obci v 19. století.

Jedna z urbanistických dominant obce, hodnotný příklad
velkorysé hospodářské architektury pozdního baroka, disponující
působivou tektonikou fasád členěných kordonovými římsami
a mohutnými nárožními pilastry. Sýpka vystavěná v letech
1770–1780 sloužila jako kontribuční sýpka pro celé panství.
V roce 1993 stavba vyhořela, požár poškodil krov a půdní
prostor. Následně byla provedena nezbytná obnova střešního
pláště. Svému účelu sloužila do roku 2005. Hodnotný příklad
hospodářské stavby pozdního baroka.

Opravy v roce 2018
V roce 2018 byla uskutečněna rekonstrukce střechy. Snahou bylo maximální zachování původních technik i citlivé začlenění dřívějších úprav. Původní
krov byl silně napaden tesaříkem a několika místech i dřevokaznými houbami. Poté co se v roce 2017 podařilo zajistit svah nad objektem obnovenými
zídkami z kamene a pálených cihel, na kterých současně ležela zadní část střešní konstrukce, přistoupil vlastník v roce 2018 k nezbytné opravě střechy,
jejíž statika byla silně narušena nevhodnými novodobými zásahy. Vzhledem k vysokému
poškození zbylých části krovu, který byl dendrochronologicky datován do počátku 20.
století byl nahrazen krov novou konstrukcí z řezaných trámů spojených dobře provedenými
tesařskými spoji. Kvalitní tesařskou práci lze prezentovat i na podpůrné vrcholové vaznici
sestavené z dvou do sebe vsazených trámů. Střechu kryje opětovně drážková pálená taška,
která na počátku 20. století nahradila slaměnou doškovou krytinu. Součástí stavebních prací se
stala také výměna novodobých dřevěných podpěrných sloupků na náspí za dřevěné sloupky
zhotovené podle historických fotografií a oprava širokého komína v půdním prostoru.

Zhodnocení
Oprava střechy přispěla k zachování venkovského stavení v oblasti moravského Slovácka.
Oprava směřovala k instalaci funkční střešní konstrukce a zajištění plnohodnotného využívání
domu bývalé chalupnické usedlosti. Spojení této funkce s měřítkem dané kulturní památky
se zdálo dosti komplikované, nicméně s ohledem na výchozí stav a další způsob využívání
kulturní památky byla po konzultacích mezi vlastníkem a zástupci památkové péče stanovena
koncepce obnovy stavby, která proběhla s upokojivým výsledkem.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 3

sýpka

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav název památky, č. ÚSKP: Sýpka (35103/7-1800) vlastník: S. M. K., a. s.

Opravy v roce 2018
Bývalá sýpka byla přestavěna na hotel. V rámci celkové obnovy
a konverze byly odborně restaurovány všechny památkově
hodnotné prvky (kamenné pískovcové sloupy, ostění oken,
venkovní sokl, vstupní portál, rohové odrazníky, profilované dřevěné
sloupy, stropní trámy, okovaná vrata a původní váha na obilí).

Zhodnocení
Rozsáhlá oprava bývalé sýpky sice změnila účel využití budovy,
ale na druhou stranu je vhodné ocenit, že došlo k zajímavému využití
hospodářského objektu a tím bylo zamezeno degradaci památky.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 3
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Dobré Pole

kostel sv. Cecílie

Umístění: Dobré Pole, okr. Břeclav název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Cecílie (32170/7-1197) vlastník: římskokatolická farnost Dobré Pole
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Charakteristika
Jedná se o renesanční stavbu s pozdějšími úpravami, která je dominantou
obce. Kostel sv. Cecílie je situován na okraji obce v bezprostřední blízkosti
hřbitova. Původně kaple, v roce 1653 přestavěna na kostel, v interiéru se nachází
kamenná křtitelnice doplněná po roce 1750 dřevěnou zlacenou skulpturou křtu
Páně. V roce 1822 restaurován hlavní oltář a dva oltáře boční, v roce 1852 byly
provedeny vnější a vnitřní opravy, obnovena sakristie, vestavěn nový kůr se
schody a položena pálená krytina na věži.

Charakteristika

Opravy v roce 2018

Opravy v roce 2018

V roce 2018 proběhla kompletní oprava věže kostela. Bylo provedeno statické
zajištění věže kostela. Po opravách jižní fasády v roce 2014 a střešního pláště v letech
2016–2017 došlo v roce 2018 k opravě fasádních omítek věže, které byly dlouhodobě
ve špatném technickém stavu. Na štukových omítkách se projevovaly masivní
poruchy vlivem zatékání srážkových vod, došlo k lokálnímu narušení zdobných
prvků. Po odstranění omítek byly navíc zjištěny závažné statické poruchy, které byly
po konzultaci se statikem zajištěny a odstraněny. Nové fasádní omítky byly opatřeny
nátěrem, byl proveden nátěr žaluzií, oken a vstupních dveří, rovněž byla obnovena
krycí stříška nad hlavními vstupními dveřmi.

Zhodnocení
Byla obnovena významná památka, která je důležitou obecní dominantou.
Díky provedeným opravám je uchována památka zachycující stavební vývoj
sakrálních staveb v raném novověku. Veškeré opravy byly provedeny v souladu
s požadavky památkové péče a na velmi dobré řemeslné úrovni.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 1

Tišnov

hotel Květnice

Umístění: Tišnov, okres Brno-venkov název památky, č. ÚSKP: Hotel (36131/7-8091) vlastník: město Tišnov

Jedná se o bývalou Kontribučenskou záložnu – kvalitní secesní stavbu. Objekt byl
od počátku koncipován jako reprezentační městský multifunkční dům poskytující
pro širokou veřejnost služby bankovní, hotelové a restaurační. Hotel Květnice se
nachází v pohledově velmi exponované pozici na náměstí Míru, a jako nárožní
mohutný objekt zaujímá v urbanistickém konceptu města významné místo.
Jedná se o secesní stavbu, která prošla několika stavebními úpravami
v r. 1958–60 a na přelomu 80. a 90. let minulého století.
Po sanaci vlhkého zdiva v r. 2017 následovala v r. 2018 obnova fasády, včetně doplnění
a remodelace štukové dekorace. Pro rekonstrukci fasády byla zpracována projektová
dokumentace na základě stratigrafického průzkumu. Byla zvolena barevnost ve dvou
valérech béžových odstínů, z nichž jeden sloužil jako základ pro zatónování pasivních
ploch do lomeného béžově-zeleného odstínu. Při výběru barevného řešení fasády
se přihlíželo k nálezům historické barevnosti, ale i k návaznosti na bezprostřední okolí
stavby. Byly vyměněny klempířské prvky – venkovní parapety a dešťové svody, jedno
kruhové okno z půdy a repasovány vstupní dveře.

Zhodnocení
Sanace vlhkosti zdiva a obnova fasády přispěla ke zlepšení nejenom stavebně
technického stavu objektu, ale rehabilitovala památku do podoby, která odpovídá
původní historické podobě a navrací ji estetické kvality, které byly vlivem nevhodných
druhotných zásahů ve velké míře potřeny.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 0
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Drnovice

panský zemědělský dvůr

Umístění: Drnovice, okres Blansko název památky, č. ÚSKP: Panský zemědělský dvůr (16676/7-444)
vlastník: Petr Starý
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Násedlovice

kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje

Umístění: Násedlovice, okres Hodonín název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje
(50516/7-8900) vlastník: římskokatolická farnost Žarošice

Charakteristika

Charakteristika

Jedná se o klasicistní hospodářský dvůr skládající se z jižní obytné
části a na něj od severu navazujícím hospodářským zázemím.

Kostel sv. Martina a Cyrila a Metoděje v Násedlovicích je moderní
funkcionalistickou stavbou postavenou v letech 1927–1928. Sál má rovný strop
na trámové, zčásti dekorativně pojaté konstrukci a kostel má samostatně stojící
věž. Je situován nad terénním převýšením u silnice v obci. Jednolodní sálová
stavba zbudovaná na ose SV – JZ je uzavřená hladce nasazeným půlkruhovým
závěrem kněžiště. Tvoří architektonickou dominantu obce. Jedná se o ojedinělou
puristickou stavbu postavenou podle projektu arch. A. Mendla. Návrh kostela,
jehož zvonice stojí podle italského vzoru odděleně od vlastního jednolodí,
byl ve 20. letech 20. století oceněn na architektonické výstavě v Paříži.

Opravy v roce 2018
Obnova panského dvora byla započata v roce 2010, kdy byly opraveny
vnější omítky z čelní strany objektu. V roce 2015 byla opravena vazba,
doplněno chybějící plechování střechy, svody a komíny. V roce 2018
byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítky a doplněny novými
omítkami. Pokračovaly opravy krovů, střechy a klempířských prvků
nad částí objektu (na parcele č. 81/5).

Zhodnocení
V rámci oprav byla obnovena část panského dvora a tím bylo částečně
zamezeno další degradaci památky. Z hlediska památkové péče lze
provedené práce vyhodnotit jako akceptovatelné, technicky došlo
ke zlepšení stavu a prodloužení životnosti části objektu.

Opravy v roce 2018
Kostel prochází od roku 2009 postupnou obnovou a v roce 2013 byly zahájeny
sanační práce k odvlhčení soklového zdiva a s tím spojené opravy poškozených
venkovních omítek. V roce 2018 byly dokončeny sanační práce a odvlhčení věže
kostela. Byly odstraněny zavlhlé a zvětralé venkovní omítky ve spodní části věže,
která je z části pod úrovní terénu, odkopán terén od zdiva do potřebné hloubky
a očištěny spáry. V poslední fázi, po kontrolním vlhkostním měření zdiva,
se provedly nově venkovní omítky a následně fasádní nátěr.

Zhodnocení
Podařilo se kompletně dokončit odvlhčení obvodového zdiva kostela, a tím docílit
zpomalení degradace zdiva tak, aby kulturní památka byla zachována a udržována
v dobrém stavebně technickém stavu a uchována pro další generace.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 0

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 0
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Ždánice

zámek

Umístění: Ždánice, okres Hodonín název památky, č. ÚSKP: zámek (11402/7-2507) vlastník: Ing. arch. Iva Kotíková

8–12

Velké Pavlovice

Charakteristika

Charakteristika

Zámek ve Ždánicích je čtyřdílná jednopatrová budova s vnitřním
uzavřeným dvorem. V průčelí zámku, v jeho ose, je jednoduchý
bosovaný portál s římsou a dvěma vázami, nad ním pak štít barokního
tvaru s hodinami. Jedná se o pozdně barokní přestavbu (z let 1762
a 1789) budovy původně renesanční, stojící patrně na středověkých
základech. V boční části směrem do parku se nachází Vrbasovo
muzeum patřící městu Ždánice.

Ohradní zeď hřbitova se vstupní bránou a nárožními kaplemi
je architektonicky pozoruhodná stavba renesančních forem,
datovaná k roku 1594. Půlkruhově zaklenutá brána hřbitova
je uzavřena jednoduchou železnou mříží, korunu zdiva má
vyskládanou z cihel. V ohradní cihlové zdi jsou na nárožích
4 kaple kruhového půdorysu přístupné pravoúhlým
vchodem. Podstřešní římsa nese střechu ve tvaru kužele,
krytou šindelem.

Opravy v roce 2018
Obnova zámku ve Ždánicích probíhá postupně od roku 1993.
V posledních letech tak byla opravena čelní fasáda, opěrné pilíře
a samostatně stojící domek správce. V roce 2018 došlo k opravě větší
části venkovní fasády na straně zámeckého parku, v místech vchodu
do Vrbasova muzea.

Zhodnocení
Díky soustavné práci se daří postupně obnovovat budovu zámku,
který se díky tomu vrací do svého původního vzhledu a stává se z něj
významná dominanta města Ždánice. Oprava respektovala dochované
členění a barevně pak sjednotila tuto část zámku s čelní fasádou.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 0

hřbitov s ohradní zdí

Umístění: Velké Pavlovice, okres Břeclav název památky, č. ÚSKP: hřbitov s ohradní zdí (36672/7-1799)
vlastník: římskokatolická farnost Velké Pavlovice

Opravy v roce 2018
V roce 2018 byly provedeny tesařské a pokrývačské práce
a byla zajištěna statika. V rámci tesařských prací byla provedena
výměna štípaného šindele na všech čtyřech kaplích včetně
impregnace karbolineem v jantarovém odstínu. Na třech kaplích
bylo provedeno nové laťování a výměna krokví a dále částečná,
v jednom případě kompletní, výměna stropního kříže.

Zhodnocení
Provedenými pracemi za použití tradičních materiálů bylo
zabráněno zhoršování stavu nárožních kaplí hřbitova.

Velké stavby počet hlasů od odborné poroty: 0

1

Jevišovice

boží muka tzv. Floriánek

Umístění: Jevišovice, okres Znojmo název památky, č. ÚSKP: Boží muka zv. Floriánek (26039/7-6455)
vlastník: město Jevišovice

vítěz kategorie
díla výtvarného umění

2

Hrádek

sousoší Kalvárie

Umístění: Hrádek, okres Znojmo název památky, č. ÚSKP: Sousoší Kalvárie (25529/7-6362) vlastník: obec Hrádek

Charakteristika

Charakteristika

Trojboká poklona Ecce Homo, boží muka zvaná též Floriánek, se nachází na Znojemské ulici
u místní komunikace. Jedná se o sakrální objekt na nízké okrouhlé homoli obestavěné
kamennou zídkou. Na ní je nadstavena trojboká laterna, zastřešená stanovou trojbokou
střechou. Z každé stany laterny je výklenek, v němž je umístěna socha světce. Barokní trojboká
poklona v Jevišovicích je pozoruhodná svou kvalitní sochařskou výzdobou. Ve třech výklencích
se nacházejí sochy sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Rocha. Na vrcholu poklony je v otevřené
lucerně umístěna menší socha Krista Trpitele (tzv. Ecce Homo) a před lucernou stojí anděl držící
nástroje Kristova umučení.

Barokní sousoší výrazných uměleckých a historických kvalit bylo v rámci
předchozí obnovy umístěno v nevhodném kompozičním uspořádání.
Památka je skulpturou tzv. Malé kalvárie z roku 1747. Jedná se o kompozici
Ukřižování a Oplakávání Krista. Po stranách se nachází Panna Marie
a sv. Jan oblíbenec.
Opravy v roce 2018

Trojboká poklona prošla kompletními restaurátorskými pracemi (MgA. René Vlasák), byla očištěna
od biologických náletů a vlivů, byla opravena omítka, doplněna socha sv. Rocha, kovářsky byl
vyroben nový kříž na vrchol poklony, který byl pozlacen. Byla vyměněna plechová krytina střechy.

V roce 2018 byly uskutečněny restaurátorské práce s cílem obnovit tuto
sakrální památku. V rámci restaurování (MgA. René Vlasák) bylo provedeno
očištění sousoší, konsolidace, tj. zpevnění materiálu, poté následovala
sochařská rekonstrukce a doplnění chybějících částí sousoší. Aby bylo
docíleno odstínového sladění, tak na závěr proběhla na doplňovaných
místech barevná retuš, která měla zajistit patinaci sousoší.

Zhodnocení

Zhodnocení

V posledních desetiletích byla poklona v zanedbaném stavu, bez řádné a vhodné údržby.
V 90. letech 20. století neznámý pachatel dokonce z poklony odcizil sochu sv. Rocha. Poklona
aktuálně prošla komplexní obnovou s cílem navrátit ji do stavu původní kompozice. Také se
přistoupilo k restaurování dochovaných sochařských děl, na kterých se našly zbytky polychromie.
Restaurátorský zásah byl veden jako konzervačně rekonstrukční, s obnovou barevného provedení
sochařské výzdoby. Dle dochované dokumentace byla vyrobena kopie sochy sv. Rocha, a poklona
se tak opět stala kompletním dílem. Restaurováním byla obnovena regionální sakrální památka.

V důsledku nevhodné instalace, zanedbané údržby a předchozích
zásahů, bylo sousoší Kalvárie v havarijním stavu. V rámci komplexního
restaurátorského zásahu bylo sousoší doplněno o vhodné soklové podstavce
a celá kompozice byla nově instalována do vhodné lokality v obci Hrádek tak,
aby vizuální vnímání barokního sousoší respektovalo význam znázorněného
výjevu. Díky restaurování bylo zamezeno další degradaci památky a bylo
zajištěno uchování památky pro budoucí generace.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 7

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 5

Opravy v roce 2018

3–6

Břeclav

Kuffnerova hrobka

Umístění: Břeclav, okres Břeclav název památky, č. ÚSKP: hrobka rodiny Kuffnerů (35355/7-7128)
vlastník: židovská obec Brno
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Bořitov

kostel sv. Jiří

Umístění: Bořitov, okres Blansko název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Jiří (45757/7-363)
vlastník: římskokatolická farnost Bořitov

Charakteristika

Charakteristika

Monumentální hrobka postavená v pseudorenesančním stylu pro
nejvýznamnější břeclavskou rodinu přelomu 19. a 20. století. Novorenesanční
hrobka Ignaze Kuffnera představuje jednu z nejcennějších součástí areálu
židovského hřbitova v Břeclavi, který byl spolu s novogotickou obřadní síní
dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze Neumanna.
Za desetiletí existence doznala hrobka vlivem času, ale i vandalských zásahů,
značného stupně poškození.

Kostel v Bořitově patří mezi významné románské památky
jižní Moravy. Nejstarší části kostela pochází z přelomu
12. a 13. století.

Opravy v roce 2018
Bylo dokončeno restaurování kamenných částí náhrobku a podstavců pod flambony,
které byly vyrobeny jako kopie původních a osazeny. Krycí desky nad vstupem
do hrobky byly očištěny, chybějící části doplněny tmelem. Na desky byla připevněna
restaurovaná madla. Původní dochovaná část oplocení byla zrestaurována, podle ní
byly vyrobeny kopie ostatních polí. Taktéž byl zrestaurován žulový obrubník, na němž
je plůtek osazen. Prostor vedle kamenných krycích desek byl doplněn mramorovou
drtí. Restaurátorské práce kamenické – Přemysl Blažík. Restaurátorské práce na
obnově dekorativní uměleckořemeslné pasířské výzdoby – MgA. R. Levínská.
Povrchové úpravy zlacením – David Štusák.

Zhodnocení

Opravy v roce 2018
V roce 2018 byla restaurována sochařská výzdoba na věži
kostela sv. Jiří. Šlo o restaurování soch sv. Cyrila a Metoděje
z roku 1840, kamenného reliéfu nad hlavním vstupem
do kostela, kamenných ostění oken na věži a kamenných
románských oken ve zvonovém patře věže. Nahrazen byl
poškozený kamenný stupeň před hlavními vchodovými
dveřmi. Všechny kamenné prvky byly očištěny, byla na nich
provedena biosanace a lokální vytmelení, následně byly
provedeny barevné retuše na bázi vápna. Originální románská
sdružená okna byla opakovaně zpevňována, restaurování
provedeno bez doplnění kamenné hmoty konzervátorským
způsobem. Práce provedl MgA. Josef Petr.

Zhodnocení

Komplexní stavebně restaurátorský zásah byl veden snahou o plnohodnotnou
rehabilitaci umělecké a uměleckořemeslné výzdoby a architektury funerální
neorenesanční stavby.

Díky restaurování byla obnovena historizující figurální
výzdoba na kostele románského původu. Bylo zamezeno
další degradaci památky a je zajištěno uchování památky
pro budoucí generace.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 3

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 3
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Slavkov u Brna

park se sochařskou výzdobou

Umístění: Slavkov u Brna, okres Vyškov název památky, č. ÚSKP: zámek s předzámčím, parkem
a sochařskou výzdobou (40850/7-3825) vlastník: město Slavkov u Brna
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Ivančice

Mariánský sloup

Umístění: Ivančice, okres Brno-venkov název památky, č. ÚSKP: Mariánský sloup (29663/7-749) vlastník: město Ivančice

Charakteristika

Charakteristika

Výjimečně hodnotný konvolut sochařské výzdoby v zámeckém parku z let 1700–1704 vytvořil Giovanni Giuliani se svou
vídeňskou dílnou. Podstavce soch navrhl Domenico Martinelli. Jedná se cca o tři desítky soch a dvě rozměrná sousoší
představující postavy z antické mytologie.

Morový sloup zasvěcený Panně Marii a ochráncům proti moru byl postaven roku 1726, sochy jsou
dílem Štěpána Pagana. Bohatá architektonicko-sochařská kompozice vrcholící sousoším Madony
byla postavena jako morový sloup. Jde o cennou ukázku barokní sochařské tvorby na Moravě,
dominující prostoru ivančického náměstí. Stávající sochy sv. Rocha, sv. Barbory, sv. Šebestiána,
sv. Karla Boromejského a sv. Jana Nepomuckého jsou kopiemi originálů, deponovaných dnes
v prostorách dvora radnice.

Opravy v roce 2018
Předmětem I. etapy náročných restaurátorských prací bylo 11 soch (Narcis, Pan, Venuše, Apolon, Aurora, Demeter, Diana,
Galatea, Mars (Adonis?), Merkur, Hygie) včetně podstavců. Na základě podrobného kvalitního restaurátorského průzkumu
celého souboru, mnoha expertíz a zkoušek, následného vyhodnocení stavu jednotlivých soch došlo k samotné realizaci
kompletního restaurování v objemu první etapy. Prvním počinem bylo lokální předzpevnění kamene, které bylo dle potřeby
opakováno. Poté následovala sanace biologického napadení pomocí biocidního roztoku s následným oplachem vodou
a mechanickým odstraněním zbytků biologického napadení. Odstraněny byly dožilé a esteticky nevhodné vysprávky,
následovalo zpevnění trhlin v kameni pomocí injektáže. Korodující armatury související s předchozím restaurováním byly
vyjmuty a nahrazeny nerezovými prvky. Lokálně došlo k doplnění modelace částí figur a některých atributů na základě
dochovaných podkladů. Plastické retuše byly provedeny umělým kamenem na minerální bázi, probarvovaným ve hmotě.
Patky soklů z umělého kamene byly na závěr barevně retušovány, aby došlo k vizuálnímu sjednocení s okolním originálním
materiálem. Očištěný, konsolidovaný, doplněný a retušovaný povrch kamene byl opatřen vápenným šlemem, který byl
„vmasírován“ do otevřeného povrchu kamene. Restaurátorské práce prováděli MgA. Josef Červinka, MgA. Daniel Hvězda
a MgA. Dana Macounová.

Zhodnocení

Opravy v roce 2018
Po provedení prekonsolidace nejvíce degradovaných částí byl povrch památky očištěn, byly
odstraněny nárůsty mechů a lišejníků a rovněž černé pevné krusty. Byly sejmuty uvolněné tmely
z předcházejících oprav a demontovány armatury podléhající korozi, jež byly posléze nahrazeny
nerezovými. Kámen byl chemicky konsolidován, včetně zpevnění v místech prasklin. Dále byly
provedeny sochařské rekonstrukce a doplnění chybějících části, na mnoha místech šlo vzhledem
k výrazným ztrátám původní modelace o doplňky značně rozsáhlé (například postava Madony musela
být doplněna na více jak 50% povrchu). Nové modelace byly lokálně upraveny barevnými retušemi
v zájmu sjednocení celku. Místa nejvíce namáhaná vlhkostí byla konzervačně ošetřena. Kovové
atributy byly opraveny a pozlaceny plátkovým zlatem.

Zhodnocení

Výsledkem příkladné obnovy (1. etapa) je podstatné zvýšení prezenční hodnoty sochařských děl. Ke každé skulptuře bylo
při restaurování přistupováno individuálně s maximálním respektem k originálu. Práce soustředěné především na stabilizaci
hodnotných děl a pozastavení degradačních procesů byly provedeny na profesionální úrovni s uplatněním moderních metod
současné praxe restaurování.

Díky provedeným restaurátorským pracím (MgA. René Vlasák) byla obnovena barokní památka
a zvelebeno ivančické náměstí. Práce probíhaly za průběžných konzultací s NPÚ, ÚOP v Brně,
restaurování je provedeno kvalitně, v souladu s požadavky státní památkové péče. Obnova zajistila
dobrý technický stav památky, přispěla k prodloužení její životnosti a zejména k rehabilitaci
výrazových kvalit barokního sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 3

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 3
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Brno

náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně

Umístění: Brno, okres Brno-město název památky, č. ÚSKP: náhrobek augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně (11789/7-296)
vlastník: opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina
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Lužice

sousoší Piety s křížkem

Umístění: Lužice, okres Hodonín název památky, č. ÚSKP: Sousoší Piety s křížkem (45070/7-2225) vlastník: obec Lužice

Charakteristika

Charakteristika

Jde o monumentální pseudoslohový náhrobek od architekta Germana
Vanderley a sochaře Johanna Eduarda Tomoly z konce 19. století vymezený
kuželovou balustrádou. V prostoru mezi architekturou náhrobku a balustrádou
s kovanou brankou je položeno 9 náhrobních desek, mezi nimiž jsou
rovněž náhrobní desky se jmény opata Gregora Johanna Mendela a Pavla
Křížkovského.

Na hranolovém soklu s odsázeným nárožím čtyřboký, ve spodní části kónický
rozšířený podstavec s bohatě profilovanou římsou. Na podstavci je vztyčen
kamenný kříž se sousoším Piety. V horní části podstavce byla umístěna drobná
kartuš s monogramem „L“ a knížecí čapkou. Tato kartuš se nedochovala, zřejmě
byla odcizena. Barokní sousoší z roku 1725 upomíná na historii obce a Marii Antonii
z Liechtensteinu.

Opravy v roce 2018

Opravy v roce 2018

Dokončena rozsáhlá obnova hrobky zahájená v roce 2017, v rámci které bylo
provedeno statické zajištění (včetně výměny prasklých pilířů, nového základu
pod balustrádou, odvodnění) a dále celková restaurátorská obnova.
Práce byly dokončeny v roce 2018, kdy byla doplněna zaniklá sochařská výzdoba –
byly nově vyhotoveny a osazeny sochy sv. Augustina a sv. Rity, asketičky a mystičky
(pro ikonografii původních soch se nenašly důkazy a jejich podoba rovněž
není známa; proto byla realizována ikonografie navržená samotným opatstvím,
vlastníkem památky); doplněny byly také zaniklé pylony a ozdobné čučky.

Předmětem restaurátorských prací byla kompletní obnova sousoší, došlo k očištění,
zpevnění kamene a doplnění modelace i scházející části svatozáře (paprsků) na hlavě
Krista. Práce prováděl restaurátor Josef Krososka. Povrch kamene byl očištěn jemnými
kartáči. Dožilé tmely, hlavně na soklové části a kříži byly odstraněny a nahrazeny
umělým kamenem, který svou strukturou a barevností odpovídá původnímu materiálu.
Na Pietě byly doplněny prsty levé ruky. Svatozáře byly vyzlaceny plátkovým zlatem.
Písmo na čelní straně soklu bylo zvýrazněno černou matovou barvou. Chybějící kartuš
byla v ateliéru vymodelována v hlíně podle dochovaných fotografií a odlita
do umělého kamene. Na závěr byly kříž i Pieta napuštěny algicidem proti mechům.

Zhodnocení
Cílem prací byla nejen záchrana jedinečné funerální památky, ale rovněž
rehabilitace původního reprezentačního výrazu pohřebiště a obnovení důstojnosti
místa posledního odpočinku význačných osobností vědy, kultury a duchovního
života, např.: Gregora Johanna Mendela, Pavla Křížkovského, Aloise Slováka,
Ambrože Poye a dalších.

Zhodnocení

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 2

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 1

V rámci restaurování došlo k výraznému zlepšení stavu sochařského díla.
Pozitivním počinem bylo rovněž vytvoření kopie zcizeného erbu donátorky dle
dochované černobílé fotodokumentace. Restaurování Piety přispělo i ke zlepšení
veřejného prostranství obce.
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Kojátky

socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Kojátky, okres Vyškov název památky, č. ÚSKP: socha sv. Jana Nepomuckého (29346/7-3664)
vlastník: obec Kojátky

9–16

Rájec-Jestřebí

Umístění: Rájec-Jestřebí, okres Blansko název památky, č. ÚSKP: kostel Všech svatých (24793/7-578)
vlastník: římskokatolická farnost Rájec nad Svitavou-Jestřebí

Charakteristika

Charakteristika

Socha je příkladem drobné sakrální tvorby z 18. století.
Barokní skulptura zobrazující světce v tradičním
ikonografickém pojetí, na oblačné základně s andílčími
hlavami, je zhotovena z litavského vápence a pochází
z 1. čtvrtiny 18. století. Architektura podstavce je pískovcová.

Dřevěná vstupní vrata v klasicistním provedení v kostele
Všech svatých. Kostel byl vystaven na návsi obce v místě
původní kaple z počátku 13. století Janem Kristianem
z Roggendorfu v roce 1699.

Opravy v roce 2018

Předmětem restaurátorských prací byla kompletní obnova
dveří, které byly demontovány a odvezeny do restaurátorské
dílny. Došlo k sejmutí všech vrstev nátěrů a demontáži kování.
Následně byla provedena oprava dřevěných a kovářských
prvků. V závěrečné fázi byl aplikován ochranný nátěr,
provedena montáž opraveného kování a dveře byly osazeny
na původní místo. Práce prováděl Stanislav Vinš.

V roce 2018 byly realizovány restaurátorské práce
(Mgr. Jaroslav Budík) s cílem obnovit tuto sakrální památku.
V rámci restaurování bylo provedeno očištění sochy, konsolidace,
tj. zpevnění materiálu. Byly odstraněny nevyhovující druhotné
doplňky. Dále bylo provedeno tmelení poškozených míst
a barevné lazurní sjednocující retuše. Odborně ošetřeny
byly rovněž kovové atributy.

Zhodnocení
Díky restaurování bylo zamezeno další degradaci památky
a bylo zajištěno uchování památky pro budoucí generace.
Práce probíhaly za průběžných konzultací s NPÚ, ÚOP v Brně,
restaurování je provedeno kvalitně, v souladu s požadavky státní
památkové péče. Obnova zajistila dobrý technický stav památky,
přispěla k prodloužení její životnosti a zejména k rehabilitaci
výrazových kvalit barokního sochařského díla.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

kostel Všech svatých

Opravy v roce 2018

Zhodnocení
Restaurování hlavních vstupních dveří přispělo nejenom
ke zlepšení estetického vzhledu kostela, ale i obnovení
funkčnosti a zabezpečení vstupu.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

9–16

Moravský Krumlov

kostel Všech svatých

Umístění: Moravský Krumlov, okres Znojmo název památky, č. ÚSKP: kostel Všech svatých (14702/7-6583)
vlastník: římskokatolická farnost Moravský Krumlov

9–16

Jevišovice

krucifix

Umístění: Jevišovice, okres Znojmo název památky, č. ÚSKP: Krucifix (48799/7-8198) vlastník: město Jevišovice

Charakteristika

Charakteristika

Obraz Panny Marie a Všech svatých, hlavní oltářní obraz z roku 1785 v kostele Všech
svatých, je barokní olejomalbou na plátně s bolusovým podkladem, jejímž autorem
je Josef Winterhalder ml. Malba znázorňuje rozsáhlou figurální kompozici Panny Marie
a Všech svatých.

Litinový kříž stojí na vyhlídce pod Starým zámkem v obci Jevišovice. Kříž
pochází z 19. století, z období neogotiky. Litinový kříž s korpusem Krista
je umístěn na masivním podstavci, který je bohatě zdoben nárožními
baldachýny s věžičkami, kříž s korpusem Krista je ukončen třemi ozdobnými
hlavicemi. Kříž je ojedinělou formou drobné sakrální architektury 19. stol.,
neobvyklý ztvárněním soklové partie se stylizovanými prvky gotické sakrální
architektury.

Opravy v roce 2018
Obraz byl restaurován v restaurátorském ateliéru, kde byly lokálně zajištěny uvolňující
se barevné vrstvy, proveden celoplošný přelep. Poté následovalo očištění zadní strany
obrazu. Trhliny byly zpevněny vlákny s polyamidem a obraz byl vyrovnán. Následovalo
sejmutí nečistot, ztmavlých laků a druhotných přemaleb z povrchu malby. Poté byly
naneseny vrstvy damarového laku slabší koncentrace a byly vytmeleny povrchové defekty.
Na závěr byla provedena retuš a byl nanesen závěrečný lak. Po provedení restaurátorských
prací následovalo opětovné osazení obrazu na jeho původní místo v kostele. Restaurování
plátna provedl MgA. Jakub Kándl, restaurování krycího rámu a zlacení Ivo Staněk.

Opravy v roce 2018
Předmětem obnovy byla kompletní repase korodovaných částí architektury
kříže, včetně doplnění chybějících dekorativních prvků, jejich částí a zlacení
korpusu Krista. Technologie povrchové úpravy byla volena s ohledem
na maximální ochranu kovových konstrukcí a prodloužení životnosti
restaurátorského zásahu. Práce byly provedeny MgA. Václavem Poliánem.

Zhodnocení

Zhodnocení

Povrch krakelované mírně zvlněné malby překrývala silná vrstva prachových depozitů.
Dochovaná malba znázorňující rozsáhlou figurální kompozici Panny Marie a všech Svatých
byla v minulosti již minimálně dvakrát restaurována (1923 Henrico Christl, 1952 Rudolf
Růžička). Při komplexním restaurátorském zásahu byly eliminovány důsledky degradačních
procesů, nevhodné sekundární zásahy do malby a celkově byla zvýšena prezentační
hodnota výtvarného díla s respektem k autorskému malířskému rukopisu Josefa
Winterhaldera ml.

Stav památky byl v pokročilém stupni degradace. Neodkladné odborné ošetření
vedlo zejména k pozastavení probíhajících degradačních procesů a ke zvýšení
prezentační hodnoty kvalitního díla, reprezentující umělecké řemeslo umělecké
litiny 19. století.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0
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Brno

obrazy sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše

Umístění: Brno, okres Brno-město název památky, č. ÚSKP: Obrazy sv. apoštolů Šimona (57173/37-554)
a Judy Tadeáše (64862/37-551) vlastník: římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice

9–16

Přísnotice

Smírčí kříž

Umístění: Přísnotice, okres Brno-venkov název památky, č. ÚSKP: Smírčí kříž (47841/7-1696) vlastník: obec Přísnotice

Charakteristika

Charakteristika

Dvorní malíř hraběte Leopolda Ditrichsteina Josef Stern (7. 3. 1716 Štýrský Hradec–1. 7. 1775 Brno) byl pro Moravu
a Slezsko zvláště významným tvůrcem, ale jeho význam je zmiňován i v kontextu středoevropském. Na objednávku
královopolských kartuziánů vytvořil kolem r. 1760 pro klášterní kostel Nejsvětější Trojice soubor třímetrových obrazů
Dvanácti apoštolů, zasazených do štukových rámů a osazených zlacenými profilovanými lištami. Dva z cyklu dvanácti
obrazů apoštolů od barokního malíře Josefa Sterna, z 3. čtvrtiny 18. století.

Původně dvouramenný pamětní kříž se sekaným nápisem z 2. poloviny 17. století
představuje vysoce hodnotnou kulturně-historickou a epigrafickou památku.
Kříž je vysekaný z mušlového vápence a je z jednoho bloku kamene,
včetně jeho základové části.

Opravy v roce 2018

Na základě provedených zkoušek bylo provedeno odstranění biologických povlaků.
Po odstranění mechů, řas a lišejníků byl kámen petrifikován. Dalším krokem bylo
zhotovení přesné betonové kapsy s odvodem vody, do které byl kříž osazen,
vyvážen a zasypán drobnými kamínky. Posledním krokem byla hydrofobizace
nadzemních částí kříže. Práce byly provedeny MgA. Jiřím Helmou.

Soubor obrazů dvanácti apoštolů byl již v minulosti opravován a plátna tak vykazovala přibližně stejná poškození malby
a stejné předchozí restaurátorské zásahy. Podrámy obrazů byly v havarijním stavu, bylo tedy nutno je nahradit novými. Obrazy
byly vyjmuty ze štukových rámů a odvezeny do ateliérů. Po provedení restaurátorského průzkumu byla jejich barevná vrstva
zafixována přelepem. Druhotně nalepené plátno bylo sňato a po odstranění klistrového lepu (a v případě obrazu sv. Šimona
i masivního výskytu plísně) byly obraz nažehleny na novou plátěnou podložku a napjaty na nové klínové podrámy. Restaurátoři
(akad. mal. Renata Bartoňová, akad. mal. Mário Král) dále sejmuli zažloutlé laky, povrchové usazeniny a retuše, vytmelili defekty,
provedli retuše tmelů a poškozených míst a opatřili malbu lakem. Zrestaurované obrazy byly opět umístěny do štukových
rámů v kostele. Restaurování odstranilo pozdější malířské zásahy a obnovilo původní tvarosloví a barevnost Sternových
obrazů. Restaurování profilovaných zlacených lišt (Petr Bortlík) zahrnovalo slepení rozštípnutých lišt, podlepení uvolněného
křídového podkladu a sádrových odlitků dekoru, sejmutí zlacení metalem, vytmelení defektů, vyčištění zlacení a vyleštění ploch
pozlacených na lesk achátem, rekonstrukci zlacení na mat a jeho patinaci, ošetření proti dřevokaznému hmyzu a montáž.

Opravy v roce 2018

Zhodnocení
V rámci komplexního restaurátorského zásahu provedeného byl kříž vyzvednut
a po restaurování byl adjustován tak, aby vynikly jeho proporce, které byly před
zásahem zkresleny úrovní terénu, pod nímž se velká část kříže nacházela.
Cílem obnovy byla mimo restaurátorský zásah a záchranu poškozeného kříže
i důstojná prezentace kulturní památky a jejího okolí.

Zhodnocení
Restaurováním byla dokončena obnova barokní obrazové výzdoby kostela. Při komplexním restaurátorském zásahu byly
eliminovány důsledky degradačních procesů, nevhodné sekundární zásahy do malby a celkově byla zvýšena prezentační
hodnota výtvarných děl, avšak s důrazem a respektem k autorskému malířskému rukopisu Josefa Sterna.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0
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Brno

svatostánek kostela sv. Leopolda Milosrdných bratří v Brně

Umístění: Brno, okres Brno-město název památky, č. ÚSKP: Brno, Svatostánek kostela sv. Leopolda Milosrdných bratří
v Brně (45833/7-53, 37-6011) vlastník: Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných Bratří v Brně

Charakteristika
Kostel sv. Leopolda byl postaven v letech 1768–1778. Dynamicky ztvárněný interiér kostela
je na klenbě ozdoben jedinečnou malbou od Josefa Sterna, který je autorem i všech
oltářních obrazů. Vybavení interiéru včetně svatostánku je datováno do období 1771–1778.
Svatostánek je postavený na zděné menze povrchově upravené umělým mramorem.
Skříňový korpus svatostánku je zhotovený z dřevěného masivu.
Opravy v roce 2018
V rámci restaurátorského zásahu byly odstraněny veškeré technické závady a druhotné úpravy.
Umělý mramor na menze byl lokálně doplněn, celý povrch byl přebroušen a přeleštěn.
Z architektury byly sejmuty celoplošné úpravy práškovým hliníkem. Původně stříbřené plochy
byly restaurovány. Sochy andělů a řezbovaný dekor byly demontovány, v rámci restaurování
byla obnovena jejich povrchová úprava zlacením v charakteru lesk – mat. Obraz Panny
Marie byl po vyjmutí ze skříňového rámu restaurován a znovu osazen na původní místo.
Uvedení svatostánku do původního vzhledu bylo z hlediska stanovení postupu prací velmi
náročné. Bylo nutné provést velmi podrobný sondážní průzkum včetně laboratorních analýz
odebraných materiálových vzorků, zkoušky snímání druhotných vrstev a vzorky charakteru retuší.
Restaurátorské práce zajišťovala společnost S:Lukas, s. r. o.

9–16

Moravská Nová Ves

Umístění: Moravská Nová Ves, okres Břeclav název památky, č. ÚSKP: socha sv. Floriána (20806/7-1570, 1574)
a sv. Václava (20806/7-1570, 1572) vlastník: římskokatolická farnost Moravská Nová Ves

Charakteristika
Jedná se o kamenné barokní sochy světců z 1. poloviny
18. století umístěné před kostelem sv. Jakuba Staršího.
Opravy v roce 2018
Kámen byl očištěn od druhotných prachových nečistot, mechů, a lišejníků.
Po očištění došlo k odstranění sádrovcové krusty, poté byl kámen ošetřen
biocidním nátěrem. Došlo ke zpevnění kamene organokřemičitanem.
Byly odstraněny plastické retuše. Praskliny byly vyplněny injektáží a zataženy
minerálním tmelem. Nakonec byl proveden dispergový vápenný nátěr.
Restaurátorské práce provedl BcA. Petr Vojáček.

Zhodnocení
Restaurátorský zásah vedl k pozastavení degradačních procesů, konsolidaci
kamenného materiálu, a obnově lokálně poškozené sochařské modelace.
Celkově došlo ke zvýšení prezentační hodnoty sochařských výtvarných děl.

Zhodnocení
Výsledkem restaurátorských prací byla obnova části interiéru kostela. V rámci restaurátorského
zásahu byly odstraněny veškeré technické závady a druhotné vrstvy. Z architektury byly sejmuty
celoplošné úpravy, původně stříbřené plochy byly restaurovány. Sochy andělů a řezbovaný dekor
byly demontovány, v rámci restaurování byla obnovena jejich povrchová úprava zlacením. Obraz
Panny Marie byl po vyjmutí ze skříňového rámu restaurován a znovu osazen na původní místo.

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

sochy sv. Floriána a sv. Václava

Díla výtvarného umění počet hlasů od odborné poroty: 0

1

Moravský Krumlov

kaplička Panny Marie

Umístění: Moravský Krumlov, okres Znojmo název památky, č. ÚSKP: kaplička Panny
Marie (30802/7-6707) vlastník: město Moravský Krumlov

vítěz kategorie

drobné stavby

2

Vracov

kaplička sv. Jana Nepomuckého

Umístění: Bzenec, okres Hodonín název památky, č. ÚSKP: kaplička sv. Jana Nepomuckého (35361/7-2183) vlastník: město Vracov

Charakteristika

Charakteristika

Kaplička Panny Marie v osadě Rokytná je drobná stavba lidového
charakteru. Kaple zvaná Mariánská studánka byla postavená
uprostřed lesů nad pramenem jako součást vodovodu pro obec
Rokytnou, zřízeného roku 1836. Stavba pochází z roku 1847
a dodnes je oblíbeným poutním místem.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého je drobná klasicistní stavba lidového
charakteru, která stojí v blízkosti státní silnice procházející Vracovem.
Na čtyřbokém půdorysu je vztyčena čtvercová stavba s pravoúhlým
závěrem, v průčelí trojúhelníkový štít. Uvnitř je pruská klenba, na bočních
stěnách výklenky s půlkruhovým okénkem. Vnější stěny kapličky jsou
členěny lesénovými rámci.

Opravy v roce 2018
Na základě stratigrafického průzkumu bylo obnoveno starší barevné
řešení fasády kaple i výmalby interiéru včetně barevnosti výplní otvorů,
které byly zachovány a opraveny. Cementovou dlažbu nahradila
v interiéru dlažba cihelná, kolem kaple kamenné placáky. Součástí
opravy bylo položení drenáže kolem stavby, odvodnění přilehlého
terénu kolem kaple a částečná úprava terénu svahu.

Zhodnocení
Díky provedeným opravám byla obnovena kaplička,
která je důkazem drobného sakrálního stavitelství na jihozápadní
Moravě. Oprava přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu kaple.
Památka po obnově se svým přírodním okolím tvoří malebný celek.

Opravy v roce 2018
Poškozená krytina objektu byla vyměněna za novou pálenou krytinu
– bobrovku. Opraven byl také poškozený krov, včetně ošetření proti
dřevokaznému hmyzu. Hřebenáče, nárožní tašky a tašky na římsách byly
položeny do maltového lože. Vrcholový kříž byl ošetřen novým nátěrem v barvě
černé. Dle dochované historické fotografie z archivu NPÚ byly rekonstruovány
nároží a lizény při nárožích. Byla vyspravena podlaha z půdovek. Kovové
vstupní dveře byly natřeny v barvě černé. Poškozené vnitřní i vnější omítky byly
nahrazeny kvalitními vápennými omítkami. Vnitřní i venkovní malby byly opět
provedeny dle dochované historické fotografie v kombinaci bílé barvy
s modrým soklem. Okolo objektu byl vytvořen odvětrávací systém s drenáží.

Zhodnocení
Obnova odstranila všechny nevhodné úpravy a zajistila tak návrat podoby
kapličky doložené z let jejího prohlášení za kulturní památku. Jedná se
o velmi dobře provedenou památkovou obnovu.

Drobné stavby počet hlasů od odborné poroty: 8

Drobné stavby počet hlasů od odborné poroty: 5

Rytíři péče o památky v Jihomoravském kraji

V letošním roce bylo toto ocenění uděleno třem osobnostem,
které se dlouhodobě a obětavě věnují péči o kulturní dědictví Jihomoravského kraje.
Jsou jimi manželé Janíčkovi, kteří spojili svůj profesní život především se zámkem Vranov nad Dyjí a dalšími památkami
na Vranovsku a paní Ing. Barbora Šenkyříková, která je v současné době starostkou městyse Doubravník.
Pan Karel Janíček svou profesní kariéru zahájil na počátku 60. let, kdy v letech 1961–1969 pracoval jako metodik Osvětového domu ve Znojmě.
Avšak největší část jeho života je spojena především s Vranovem nad Dyjí, kdy v letech 1970–2010 zastával pozici kastelána Státního zámku Vranov
nad Dyjí a mezi lety 1992–2010 byl též kastelánem středověkého dvojhradu Nový Hrádek u Lukova. V letech 2010–2015 působil jako zástupce
kastelána a jako správce mobiliárních fondů obou památkových objektů, od roku 2015 je v důchodu.
Paní Mgr. Miroslava Janíčková započala v letech 1980–1982 svou profesní dráhu jako odborný pracovník Krajského střediska státní památkové
péče v Ostravě. V roce 1982 začala pracovat jako zástupce kastelána a jako správce mobiliárních fondů Státního zámku Vranov nad Dyjí a tuto pozici
zastávala do roku 2010. Mezi lety 2010–2015 zastávala pozici kastelánky Státního zámku Vranov nad Dyjí a středověkého dvojhradu Nový Hrádek u
Lukova a od roku 2015 je v důchodu.

Paní Ing. Barbora Šenkyříková je v současné době starostkou městyse Doubravník. Paní Šenkyříková je svou původní profesí strojařka.
Než vstoupila do veřejného života, pracovala v několika firmách na technických pozicích. Od roku 2007 byla radní městyse Doubravník a od
roku 2014 je jeho starostkou. Paní Šenkyříková se v rámci pestré škály svých aktivit též věnuje obnově a záchraně kulturních památek v okolí
Doubravníku a mezi nejvýznamnější počiny patří např. spolupráce při obnově vzácných barokních varhan v kostele Povýšení svatého Kříže
v Doubravníku. V průběhu let měla možnost setkat se a navázat kontakty s mnoha zajímavými osobnostmi, které se v prostředí památkové
péče pohybují. Díky jejímu úsilí a spolupráci s jejími spoluobčany se daří postupně navracet život regionálním památkám,
které jsou postupně obnovovány.
Ing. Barbora Šenkyříková

Manželé Janíčkovi
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