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Nejlépe opravená kulturní památka JMK v roce 2011 

 

Podpořte sms hlasem památku v soutěži  

o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje v roce 2011.  

Hlasování probíhá do 31.3.2012.  

O konečném pořadí rozhodne hlasování občanů prostřednictvím SMS zprávy z mobilních telefonů. Jedno 
telefonní číslo je jeden hlas. Tedy z každého mobilního telefonu, který máte doma, pošlete, prosím, jednu SMS 
(5 mobilů = 5 hlasů).  
 
Nominováno je celkem 26 památek z celého kraje, my Vám představuje 3 z území 
Místní ak ční skupiny Znojemské vina řství. Vyberte si památku a podpo řte ji. Děkujeme. 
 
Soutěž vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje 
Více informací najdete na www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php  

 

4. Bohutice, zámek – vybudování expozice Bohutické křížové 

cesty, regenerace zámeckého parku a prostředí zámku 

Kategorie: velké stavby 

Umístění: Bohutice, okr. Znojmo 

Název památky: zámek, rej. č. 
ÚSKP: 19622/7-6219 

Vlastník: obec 

Charakteristika: Pozdně renesanční 
zámek se dvěma trakty, z nichž jeden 
je prolomen otevřenými arkádami, 
postavený na přelomu 16.a 17.století. 
Pozdější barokní dostavby a úpravy v 
2.polovině 18.století. Instalace 
expozice 50 dřevěných 
polychromovaných soch, 
pocházejících ze 30. let 20. století - 
kulturní památky, v životní velikosti 
od sochaře Bohumila Beka. 

Opravy v roce 2011: Ve 2. patře 
zámku nově instalována restaurovaná 
expozice 50 dřevěných 
polychromovaných soch, instalována 

v expozici, která prošla kompletní obnovou + vybudování návštěvnického zázemí v podobě recepce 
provedeny úpravy nádvoří - nové dláždění, osázení dřevinami.  

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4 na 
telefonní číslo: 900 77 06 
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21. Těšetice, kostel Nejsvětější Trojice 

Kategorie: velké stavby 

Umístění: Těšetice, okr. Znojmo 

Název památky: kostel Nejsvětější 
Trojice, rej. č. ÚSKP: 17191/7-6821 

Vlastník: církevní právnická osoba 

Charakteristika: Pozdně empírová 
stavba výrazných forem z roku 1843 
– 1848, orientovaná jednolodní, s 
pravoúhle zakončeným kněžištěm s 
přístavky po obou stranách 
(sakristie). V západním průčelí 
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. 

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. 

 

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 21 na 
telefonní číslo: 900 77 06 

 

25. Višňové, zámek 

Kategorie: velké stavby 

Umístění: Višňové, okr. Znojmo 

Název památky: zámek, rej. č. ÚSKP: 
21794/7-6880 

Vlastník: právnická osoba 

Charakteristika: Dvoupatrová volně 
stojící budova kolem obdélného nádvoří. 
V hlavní průčelí nízký střední rizalit. 
Okna pravoúhlá v plochých šambránách, 
s parapetními římsami. Jednotlivá 
podlaží dělena římsami, na nárožích 
lesény s obdélnými vpadlinami. Na 
středu pravoúhlý portál. V nádvoří po 
celé délce 1. patra i přízemí zasklená 
arkáda. V prvním patře kaple. Střecha 
valbová, nad hlavním traktem 
mansardová. R. 1796 stavba rozšířena a 
přestavěna, další úpravy v r. 1831. 

Opravy v roce 2011: V rámci obnovy 
byla odstraněna přístavba ze 60. let, výměna všech oken a nová fasáda. Vedle potřebných vnitřních úprav 
byly provedeny i opravy schodišť, chodeb, podlah, stropů a omítek. 

 

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 25 na 
telefonní číslo: 900 77 06 


