
„NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

V ROCE 2016“ – X. ročník soutěže 
 

 

V zájmu motivace vlastníků kulturních památek (dále jen „památek“) k  příkladné obnově   

vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje X. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní 

památka Jihomoravského kraje v roce 2016“. Kulturní památkou se pro účely této soutěže 

rozumí věc prohlášená za kulturní památku postupem podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči nebo kulturní statek, o jehož zápisu do Státního seznamu kulturních památek 

bylo rozhodnuto podle zákona  č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách.  Soutěž organizačně a 

odborně garantuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále 

jen KÚ JMK). 
 

 

Vyhlášení soutěže, uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků: 

Soutěž svým usnesením č. 486/17/R8 ze dne 26. ledna 2017 vyhlašuje Rada JMK. 

Uzávěrka přihlášek:                           19. února 2017 

Termín pro  SMS hlasování:             17. března – 9. dubna 2017 

Vyhlášení výsledků:                           květen 2017  
 

 

Účastníci soutěže: 

Do soutěže mohou být navrženy památky (i ucelené části – např. ukončení opravy střechy 

nebo jednoho křídla budovy atd.) opravené v souladu se závazným stanoviskem příslušného 

orgánu státní památkové péče v roce 2016. Návrhy může podávat kdokoliv, např. občané 

z řad laické i odborné veřejnosti, právnické osoby, starostové obcí, na jejichž území se 

památky nacházejí atp. Účastníkem soutěže se stane vždy vlastník navrženého objektu. 

Vlastník navržené památky je oprávněn účast v soutěži odmítnout, pokud není sám 

navrhovatelem této památky do soutěže. 

Návrh je třeba doručit písemně na adresu: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, nebo emailovou zprávou na adresu kynclova.petra@kr-

jihomoravsky.cz. 
 

Organizace soutěže: 

Soutěž řídí, kontroluje a výsledky vyhlašuje soutěžní komise ve složení: dva zástupci 

Jihomoravského kraje, dva zástupci příslušného odvětvového odboru KÚ JMK, dva zástupci 

Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně (NPÚ ÚOP v Brně), 

jeden člen Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje. Z navržených 

památek bude soutěžní komisí vybráno maximálně 35 nejlepších návrhů, které budou soutěžit 

o ceny v těchto třech kategoriích: 
 

a) velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory...)  

b) díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se 

uplatňuje metoda restaurování    

c) drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, poklony, …). 

 

Dále může komise soutěže navrhnout Radě Jihomoravského kraje udělit zvláštní cenu ve výši 

25 tis. Kč kulturní památce, která ji zvlášť zaujme kvalitou oprav, mimořádnou historií či 

zvláštním přístupem vlastníka. 

  

V letošním ročníku stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji 

budou komisí soutěže navrženy k ocenění až tři osobnosti Jihomoravského kraje, které 



vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Nemusí 

se jednat o účastníky této soutěže a zároveň může jít o fyzické či právnické osoby včetně obcí. 

 

O těchto dvou cenách nebude hlasováno formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo 

tuto cenu nenavrhnout k udělení.  

 

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na internetu 

(www.kr-jihomoravsky.cz). Hlasování proběhne prostřednictvím SMS, které zaručují nejvyšší 

objektivitu hlasování. Každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonního čísla jen 

jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude zveřejněn návod, jak postupovat při hlasování. 

Dle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny.  
 

 

Ocenění: 

Souhrnné ocenění 430 tis. Kč bude se rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: 

- v kategorii velkých staveb 150 tis. Kč za první a 50 tis. Kč druhé místo, 

- v kategorii díla výtvarného umění 50 tis. Kč za první a 20 tis. Kč za druhé místo 

předpokladu, že bude  spojeno s počtem hlasů vyšším než 300, 

 - v kategorii drobné stavby 50 tis. Kč za první a 10 tis. Kč za druhé místo předpokladu, že 

bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 100, 

- možnost udělení zvláštní ceny ve výši 25 tis. Kč pro kulturní památku, která zvláštním 

způsobem zaujme soutěžní komisi, 

- možnost udělení zvláštní ceny ve výši 25 tis. Kč a titul Rytíř péče o památky 

v Jihomoravském kraji až třem osobnostem Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a 

trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. 

 
 

Závěrečná ustanovení: 

Proti rozhodnutí soutěžní komise a vyhlašovatele soutěže není možné odvolání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


