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Cena Rady Královéhradeckého kraje za příkladnou realizaci obnovy 

architektonického dědictví v Královéhradeckém kraji, významný počin a 

dlouhodobý přínos památkové péči v Královéhradeckém kraji 

 

HEREDITAS OBLIGAT  
 

 
 

Preambule 

 

V Královéhradeckém kraji se nachází značný počet kulturních památek, které jsou 

evidovány jako státem chráněné historické statky, a mnohem větší počet historických staveb a 

uměleckých děl, které mají svůj značný místní význam. Toto historické dědictví je významným 

dokladem nejen umělecké úrovně našich předků, ale i významným cílem turistů nejen z České 

republiky. Všem těmto objektům se pro jejich údržbu, opravu i propagaci historického dědictví 

kromě profesionálních pracovníků památkové péče věnuje značné množství fyzických osob, 

spolků, obcí, firem apod.  

Rada Královéhradeckého kraje si je vědoma nezměrného úsilí o obnovu a zachování 

dědictví našich předků. Proto se rozhodla oceňovat aktivity vlastníků a dobrovolníků o 

záchranu dokladů stavebního a uměleckého vývoje v Královéhradeckém kraji a tím i morálně 

podpořit jejich činnost a výchovu dalších generací k úctě a obnově historického dědictví. 

Za tímto účelem Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje tato pravidla pro vyhlášení a 

udílení ocenění:  
 

 

Článek 1 

Cena 

 

1) Cena HEREDITAS OBLIGAT [dále jen „Cena“] se vyhlašuje za účelem motivace, 

podpory a propagace ochrany kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. 

 

2) Cena se uděluje ve 4 samostatných kategoriích:  

I) Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací 

nebo ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, 

případně stavby nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové 

zóny 

II) Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném 

restaurátorském zásahu ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo 

její ucelené části (např. restaurování sochy, obrazu, nástěnné malby atd.) 

III)  Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy 

nebo restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se 

nachází mimo území památkové rezervace nebo památkové zóny 

IV)  Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti 

popularizační, přednáškové, publikační apod. v oblasti památkové péče 

 

3) Cena v kategorii I – III se uděluje vždy za uplynulý kalendářní rok. Cena v kategorii IV 

se uděluje bez časového omezení. 
 

4) Cena se sestává z: 

a) finanční odměny ve výši 50.000 Kč; 

b) certifikátu.  
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Článek 2 

Vyhlášení Ceny a nominace 

 

1) Cenu uděluje Rada Královéhradeckého kraje. Každý ročník je samostatně vyhlášen 

usnesením Rady Královéhradeckého kraje a vyhlášení bude zveřejněno. Rada 

Královéhradeckého kraje může udělení ceny i zrušit. 
 

2) Nominace na udělení ceny je možné podat vždy od 1. ledna do 28. února příslušného 

kalendářního roku, pro který je soutěž vyhlášena. Nominace je třeba doručit písemně na 

adresu: Královéhradecký kraj, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, nebo elektronicky na e-mailovou 

adresu pamatky@kr-kralovehradecky.cz.  
 

3) Nominaci do soutěže může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, nejpozději 

však do stanoveného termínu. Nominace doručené po stanoveném termínu nebudou do 

soutěže zařazeny a nelze je považovat ani za nominace na následující kalendářní rok. 
 

4) Nominace se podává na tiskopisech, které jsou samostatnou přílohou těchto pravidel. 

 

5) Nominována může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vyvíjí nebo 

vyvíjela svou činnost na území Královéhradeckého kraje a zároveň není a nebyla 

profesionálním pracovníkem památkové péče.  

 

6) Nominace může být podána pouze se souhlasem nominované osoby. V případě 

nominace in memoriam se souhlasem jeho rodiny. 

 

7) Vítěz kterékoliv kategorie nemůže být po dobu 3 následujících let opakovaně 

nominován, a to ani v jiných kategoriích. 

 

 

Článek 3 

Podmínky nominací 

 

1) Stavební obnova chráněné stavby, která spočívá v dokončení stavebních prací nebo 

ucelené etapy stavební obnovy prohlášené nemovité kulturní památky, případně stavby 

nacházející se na území památkové rezervace nebo památkové zóny 

a) musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného 

orgánu státní památkové péče;  

b) obnova nebo ucelená etapa byla dokončena v kalendářním roce, za nějž je cena 

udělována;  

c) obnova nebo ucelená etapa obnovy vykazuje vysokou kvalitu provedení, 

mimořádnou historii či zvláštní a citlivý přístup vlastníka. 

 

2) Restaurování prohlášené památky, která spočívá v dokončeném restaurátorském zásahu 

ať již celé movité či nemovité kulturní památky nebo její ucelené části  

a) musí proběhnout v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného 

orgánu státní památkové péče;  

b) restaurování bylo dokončeno v kalendářním roce, za nějž je cena udělována;  

c) provedené práce vykazují vysokou kvalitu provedení. 
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3) Záchrana neprohlášené památky, která spočívá v obnově, ucelené etapě obnovy nebo 

restaurování státem nechráněného uměleckého díla nebo stavby, která se nachází mimo 

území památkové rezervace nebo památkové zóny, 

a) byla provedena jako dobrovolnická činnost jednotlivců nebo skupin, občanská 

iniciativa, činnost spolků apod. 

b) vedla k restaurování hodnotného historického předmětu či objektu (obrazu, 

fresky, hudebního nástroje, historického nábytku apod.) 

 

4) Popularizace památkové péče, která spočívá v dlouhodobé cílené činnosti 

popularizační, přednáškové, publikační apod. v oblasti památkové péče, 
a) musí vykazovat hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost v péči o 

architektonické dědictví, např. prováděním přednáškové činnosti, osvěty, 

metodiky, vydávání publikací apod. v oblasti památkové péče s přesahem do 

současnosti 
 

 

 

Článek 4 

Vyhodnocení nominací 

 

(1) Hodnocení nominací provede pětičlenná odborná komise (dále jen „Komise“), jejímiž 

členy jsou: 

a) předseda – člen Rady Královéhradeckého kraje s gescí pro kulturu a památkovou 

péči, 

b) vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje,  

c) vedoucí oddělení památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,  

d) ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově 

nebo jím pověřený zástupce 

e) ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 

v Josefově nebo jím pověřený zástupce.  
 

(2) Odborná komise z předložených návrhů hlasováním stanoví v každé kategorii pořadí 

nominovaných. Výsledek hodnocení bude předložen Radě Královéhradeckého kraje ke 

schválení.  

 

(3) První tři nejvýše umístění z každé kategorie jsou finalisty postupujícími na slavnostní 

předání Ceny. 

 

(4) Zveřejnění vítězů bude vyhlášeno vždy při předávání Ceny. Do doby zveřejnění vítězů 

jsou členové odborné komise i schvalujícího orgánu vázáni mlčenlivostí. 

 

 

 

 

Článek 5 

Předávání Ceny 

 

Ceny vítězům jednotlivých kategorií předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo člen Rady 

Královéhradeckého kraje s gescí pro kulturu a památkovou péči. Předání ceny se uskuteční na 

slavnostním setkání všech finalistů a navrhovatelů.  
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Článek 6 

Závěrečné ustanovení 

 

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem následujícím po dni schválení Radou 

Královéhradeckého kraje. 

 

 

 

 

Schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 10. srpna 2020 

Číslo usnesení RK/24/1330/2020 

 

Revidováno Radou Královéhradeckého kraje dne 15. listopadu 2021 

Číslo usnesení RK/36/1867/2021 

 

 

Revidování Radou Královéhradeckého kraje dne 14. listopadu 2022 

Číslo usnesení RK/36/1595/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


