
Statut soutěže

o cenu za nej|epší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky' budory nebo
souboru staveb - Památka roku 2013

ČLinek t

Cena

(1) Cena se uděluje za nejlepší projekÍ a realizaci obnoly nemovité kultumí památky, budory nebo
souboru staveb, které mají ýznamné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty ajsou
nositeli specifického charakteru prostředí' Hodnoceny mohou bý např. zámek,brad, klášter' jejich

areál, kostel, palác, radnice, divaďo, ob}tná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo
zemědělský brownfield, veřejný prostor, park.'.

(2) Cena sestává

a) z trvalé pamětní desky s nápisem Památka roku 2013 k umístění u vítěmého objektu,

b) z ťrnanění odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.

Clrínek 2

Vyhodnocení soutěže

(1) Soutěžje dvoukolová' V prvním kole roáodne o vítězném objektu v kraji a postupu do druhého
kola l<raj ská sekce SdruŽení historických sídel Cech, Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí zástupce
Nrárodního památkového ústalu NPÚ). ve druhém kole rozhoduje o vítěmém objekn-r v soutěži
celostátrrí komis e s|ožetá ze zásfupců SdruŽení, NPÚ a Ústavu územního rozvoje.

(2) Hodnotitelé roáodují podle kritérií hodnocení:

a) Kvalita projektu:

- Projekt obnoly byl vypracovén na zákJadé dostatečných průzkumů připadajících v úvahu
pro daný typ objektu (např. stavebně historický pruzkum' inventarizace prvků,
restaurátors[ý pruzkum, dendrochronologie, měření mikroklima)

- Projekt zlnýrazňuje památkovou, architektonickou nebo urbanistickou hodnotu objektu nebo
souboru' včetně hodnot interiéru, podporuje jejich autenticitu a integritu. Přispívá k posílení
jedinečného charakteru prostředí. Nové úpravy omezuje na nezbytnou míru, vložené
konstrukce mají vhodné architektonické řešení.

- Projekt nawhuje vhodné ryužití objektu, které přispívá k oživení okolního prostředí.

b) Kvalita realizace:

- obnova se vyznačuje vysokou kvalitou stavebních prací, vhodností použiých materiálů,
kvalitou provedení powchů a detailů, kvalitou restarrrátorských prací, rrror'rrí a charakterem
výtvamých děl' pffpadně prezentací archeologických nrílezů'



- Postup obnovy byl šetmý k prosťedí, případně proběhlo vhodné postupné uvádění do
provozu.

- Vlastník má vhodný plán provozu.

Čtrinek l

Podmínky soutěže

(1) Realizace obnovy objektu musí b1ýt dokončena v hodnoceném roce'

(2) Žadatelem je vlastník nebo pověřený zástupce vlastnílai'

(3) Žadatet předkládá přihlríšku podle zadané osnovy a v příloze přihlášky doloží:

a) průzkumy připadající v úvahu pro daný typ objektu (např. stavebně historický pruzkum,
inventarizace prvků, restaurátorský pruzkum, dendrochronologie' měření mikroklima)

b) stavební řešení projektu . zríkladní ýkresy (půdorysy, řezy), případně odpovídající ěást
urbanistické studie'

c) fotodokumentaci objektu před a po rca)izaci,

d) zdroje financování, rozpoěet stavby (nepovirrrrý),

(4) Přihlášky do soutěže se odevzdávaji do 10. ledna 2014 na adresu Sdru'žení.
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Předávríní ceny

Cenu celostátrrímu vítězi předává předseda Sdružení a zrístupci partneru na slavnostním zasediíní
v riímci Koďerence SdruŽení v dubnu20|4.
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Ustav územního rozvoje

Ins. Alena Navrátilová


