
Výsledky 24. ročníku soutěže Média na pomoc památkám

Kategorie rozhlas:

1. cena | Veronika Štefanová (Český rozhlas) | pořady věnované rekonstrukci pražského

výstaviště

1. cena | Miroslav Buriánek (Český rozhlas) | dokument Technický zázrak v srdci Prahy

2. cena | Alena Rokosová (Český rozhlas) | reportáže o ohrožených objektech Prahy

3. cena | Eva Lenartová (Český rozhlas) | seriál Zaniklá Karviná

Zvláštní cena | Miroslav Kobza (Český rozhlas) | cyklus Rozhlasové pohlednice z 

našeho kraje

Kategorie televize:

1. cena | Magda Šulcová (Česká televize) | za objevné pražské scenérie v pořadu Z 

Metropole

1. cena | David Vondráček (Česká televize) | reportáž Památková spekulace o dostavbě 

hotelu Continental

1. cena | Marek Wollner (Česká televize) | za iniciativní přístup k řešení problematických 

témat v oblasti památkové péči

1. cena | Iveta Toušlová (Česká televize) | pořad Toulavá kamera

1. cena | Miroslav Polák (Česká televize) | seriál Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých

2. cena | Jana Marxtová  (Česká televize) | pořad Nedej se!



Kategorie publicistika:

1. cena | David Růžička (Vítaný host v Plzeňském kraji) | série článků o renesančních 

stropech na hradě Švihově 

2. cena | Dagmar Salcmanová (Vítaný host v Plzeňském kraji) | článek Čivice ve víru 

dějin 

3. cena | Pavel Motejzík a Lukáš Vácha (Vítaný host v Plzeňském kraji) | článek 

Historie cest na Nepomucku 

1. cena | Dagmar a Stanislav Šumberovi (Na cestu) | seriál Po stopách starých pověstí 

českých 

1. cena | Jakub Hloušek (Na cestu) | článek o čistírně v Náměšti nad Oslavou 

2. cena | Josef Kosák (Na cestu) | článek Po starých cestách do Lužice 

1. cena | Šárka Šebková (Bazén – Sauna) | článek Padesát pet let stadionu v pražském 

Podolí

1. cena | Jitka Skořepová (časopis PROPAMÁTKY) | rozhovory o obnově památek

2. cena | Jan Štifter (bulletin MÁME VYBRÁNO) | za organizaci projektu

Čestné uznání | Marina Hofmanová (Živa) | článek Sto let botanického ráje v pražských 

Malešicích



Kategorie internet:

Čestné uznání | Zbyněk Konvička (internetový portál PROPAMÁTKY) | zpravodajství o 

obnově památek

Kategorie tisk – deníky:

Porota nezaznamenala žádný pozitivní přístup v otázkách záchrany kulturního dědictví, 

proto nebyla udělena žádná cena.


