
Výsledky 19. ročníku soutěže Média na pomoc památkám  

Kategorie tisk – deníky: 

1. cena | Ivan Nikl | série článků o lidových řemeslech v Klatovském Deníku 

2. cena | Antonín Pelíšek | články k záchraně kulturní památky ALŽÍR v Českých 

Budějovicích, MF DNES České Budějovice 

3. cena | Jitka Šrámková | rozhovor se starostou Chanovic Petrem Kláskem o historickém 

dědictví zámku a vytvářeném skanzenu v obci, MF DNES Plzeň     

3. cena | Tomáš Blažek | článek o rodišti slavného fotografa Jaroslava Rösslera, MF DNES 

Vysočina 

 

Kategorie rozhlas:  

1. cena | Miroslav Buriánek, Tamara Salcmanová | reportáže a rozhovory věnované opravám 

katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, Český rozhlas Vltava Plzeň  

2. cena | Hana Soukupová | pořad Krumlovské kláštery, Český rozhlas Vltava České 

Budějovice  

3. cena | Alena Blažejovská | pořad nové objevy církevní architektury na jižní Moravě  

Čestné uznání | Naďa Kubínková | pořad Mozaika věnovaný záchraně lidových staveb, Český 

rozhlas centrum zpravodajství Pardubice  

 

Kategorie televize:  

1. cena | David Vondráček | příspěvky Šlechtic s buldozerem a Zámky s novou krví, Česká 

televize – Reportéři ČT  

1. cena | Petr Sojka | originální náměty 13 pořadů České televize – Z Metropole 

2. cena | David Macháček | za tři pořady zejména za reportáž A přece se točí o otáčivém 

hledišti v Českém Krumlově, Česká televize – Reportéři ČT 

3. cena | Aneta Snopová | reportáž Bazén pro šejka I. a II. část hotel Thermal Karlovy Vary, 

Česká televize – Reportéři ČT 

Čestná uznání:  

Sabina Janovicová | pořad Barrandovské terasy, Česká televize – Z Metropole 

Magda Trojanová | pořad lázně Chuchle, Česká televize – Z Metropole 

                     



Kategorie publicistika:       

1. cena | Roman Hartl | soubor článků neobvyklých námětů zejména za reportáž Valeč všemi 

smysly, časopis Turista 

1. cena | Pavel Motejzík, Lukáš Mácha | objevné příklady záchrany památek časopisu Vítaný 

host v Plzeňském kraji 

2. cena | Miroslav Šobr | články o ochraně kulturní krajiny Pošumaví, časopis Vítaný host na 

Šumavě      

3. cena | Šárka Šebková | obsáhlý příspěvek o zajímavostech Šporkova Kuksu a rekonstrukci 

hotelu Ambassador v revue Bazén – Sauna 

Čestné uznání | Zdeněk Víšek | články věnované ochraně a obnově židovských památek 

časopisu Dědictví Koruny české 

 

Kategorie internet: 

1. cena | Kolektiv autorů | rozhovory, které živou formou oceňují snahy o záchranu památek, 

portál PROPAMÁTKY 

2. cena | Anna Pavlíková Katějová | internetové stránky Má vlast cestami proměn umožňující 

osvětu a informovanost veřejnosti při záchraně památek 

3. cena | Jan Lipold | cílená aktuální medializace v záchraně Libeňského mostu s titulem 

Libeňský most nebourat 

Čestná uznání: 

Petr Zeman | projekt Prázdné domy mapující s kolektivem pracovníků ohrožené objekty 

České republiky 

 

Jan Červinka | editor tištěného čtvrtletníku PROPAMÁTKY za výběr zajímavého 

zpravodajství z oblasti kulturního dědictví 

 

Celkem bylo hodnoceno: 

120 příspěvků autorů tištěných médií 

18 televizních reportáží 

6 rozhlasových komponovaných pořadů 

21 příspěvků internetu 

 


