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P Ř I H L Á Š K A 
DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2013 
 
 

Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: 
 

Městská památková zóna Lomnice nad Popelkou  
 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 
/Uveďte v příloze, proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové 
objekty v obci./ 

 

Městská památková zóna Lomnice nad Popelkou byla vyhlášena v roce 2003. 
Bezprostředně poté byl zpracován Program regenerace MPZ Lomnice nad Popelkou, 
který měl platnost do roku 2009. V současné době již máme aktualizovanou verzi 
Program regenerace MPZ Lomnice nad Popelkou platnou až do roku 2015.  
Během let došlo k opravě téměř všech kulturních památek na území zóny a samotný 
ústřední prostor, Husovo náměstí, prošlo úpravou, která měla za cíl humanizaci celého 
prostoru s ohledem na památkovou hodnotu území. Poslední velké opravy byly zahájeny 
v roce 2009. Jednalo se o budovy zámku, radnice a dřevěné zvonice na hřbitově. 
Všechny tři zmiňované akce byly dokončeny v roce 2010. Od roku 2011 probíhala 
kompletní rekonstrukce hřbitovní zdi, která byla dokončena v roce 2013. Ve všech 
zmiňovaných případech se jedná o výrazné dominanty a vzhledem k tomu se 
domníváme, že právě rekonstrukce těchto objektů a pokračující snaha o neustálé 
zlepšování péče o MPZ je důvodem, proč bychom mohli získat tuto Cenu. 
 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření. 
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 
2013. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

 

Celkový počet je 12 (respektive 19). 
 

 Radnice, zámek, čp. 43 a 44 tzv. Hrubý dům - muzeum, kostel sv. Mikuláše z Bari, 
fara, sv. Jan Nepomucký před farou, areál barokní kaple sv. Jana Křtitele 
(zahrnuje hrob Dr. A. Šlechty, hrobku rodu Šlechtů, Mohylu s náhrobky padlým 
z války 1866, dřevěnou zvonici, ohradní zeď hřbitova, domek hrobníka s márnicí 
a Svobodovu hrobku), Morový sloup, socha Mistra Jana Husa, dolní kašna na 
náměstí, čp. 136 tzv. Bártova vila a Tylovo divadlo. 

 

Rozloha – cca 18,5 ha. 
 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2013 
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

U žádné památky na území zóny není klasifikován havarijní stav. 
  
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2013 
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 
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Zvonice – dřevěná stavba sloužící církevním obřadům, dnes s pravidelným zvoněním, 
jinak bez dalšího využití. 
Kaple sv. Jan Křtitele – stavba sloužící církevním obřadům bez dalšího využití. 
Fara – z důvodu probíhající rekonstrukce. 
Hřbitovní zeď – nelze využít jinak, než jako zeď. 
Domek hrobníka s márnicí – využíváno jako zázemí hřbitova pro personál. 
 

A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2013 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Hřbitovní zeď, bez č.p., p.p.č. 62, k.ú. Lomnice nad Popelkou 
Rejstříkové číslo kulturní památky: 36025/6-2662 
 

 Městský hřbitov má protáhlý obdélný půdorys situovaný kolmo do svahu nad 
přilehlou farní zahradou. Celý areál je ohraničen mohutnou kamennou zdí z červeného 
pískovce o výšce cca 170 cm a šířce cca 80 cm, zakončenou mírně spádovanou pultovou 
stříškou. Tato je na většině zdi tvořena z pravidelných pískovcových desek, dále z cihel 
a z betonu. Samotná zeď je sestavena ze zcela odlišných úseků zdiva (lomový kámen, 
pravidelně opracované kameny, novodobé vysprávky z cihel v úsecích s kamenným 
zdivem, cihelné úseky). Hlavní vstup tvoří litinová dvoukřídlá brána, která je osazena 
do sloupů z pravidelných pískovcových kvádrů. Na pravé straně od brány je vchod pro 
pěší tvořený kazetovými dveřmi s kamenným ostěním. Na východní straně hřbitova je 
proveden úzký boční průchod, na který se nastupuje po betonovém schodišti 
s trubkovým zábradlím. 
 V polovině 17. století byl zrušen starší městský hřbitov, který byl situovaný kolem 
kostela sv. Mikuláše z Bari a v roce 1652 byl ve svahu nad farní zahradou zřízen hřbitov 
nový. Hřbitovní brána byla, společně s márnicí, vystavěna v roce 1886. Zeď byla 
rozšiřována postupně ve dvou fázích, pol. 18. stol. a 80. léta 19. stol. 
Na konci roku 2008 přešel celý hřbitov, včetně všech staveb, z majetku Římskokatolické 
církve do majetku Města Lomnice nad Popelkou. 
 K dochovaným stavebně historickým hodnotám v současné chvíli náleží 
především její půdorysné situační usazení v urbanistické struktuře sídla, hmotové 
a dispoziční rozvržení a v neposlední řadě také materiálová skladba konstrukcí. Neméně 
významnou stránkou je řemeslný způsob provedení. Zeď dotváří charakter celého 
areálu kaple sv. Jana Křtitele a z hlediska samotného města pak jde o jednu nejstarších 
staveb na jeho území, z čehož plyne historická morální a patriotická zodpovědnost za 
stav této stavby. 

Komentář k provedené obnově: 
 
 V roce 2011 byla zahájena kompletní rekonstrukce této stavby. Na základě 
provedeného průzkumu při zahájení stavby a výši finančních nákladů bylo rozhodnuto 
o rozetapizování obnovy. Byl vybrán zhotovitel stavby – Michal Bartoníček – kamenické 
práce Turnov. Tato firma, v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, 
provádí rekonstrukci s použitím tradičních technik a s velmi citlivým přístupem, který 
sleduje maximální zachování stávajících konstrukcí. 
 V rámci obnovy byla v letošním roce provedena oprava zdi na jihovýchodní 
a jihozápadní straně hřbitova. Konkrétně došlo ke kompletnímu odstranění nesoudržné 
omítky. Odhalené zdivo bylo v místech s cihelnými plombami přezděno v charakteru 
okolního kamenného zdiva. Rozvalené části zdi byly vybourány a kompletně vyzděny ve 
stejném duchu. Spáry byly hloubkově vyčištěny a znovu vyspárovány do líce zdiva 
probarvenou maltou. Bylo kompletně obnoveno boční schodiště a v části došlo k obnově 
krycích desek. A to tak, že byly v maximální možné míře použity původní desky. Kde 
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tyto chyběly, byly doplněny novým, stejně zbarveným pískovcem.  
 

Využití: 
 

 Ohradní zeď je majetkem města. Vzhledem k dotvářející funkci hřbitova nemá 
tato vlastní využití. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V průběhu rekonstrukce, pohled na zeď od JZ 
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JV část po rekonstrukci 
 

 
 

Boční vchod, JV část zdi 
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Detail krycích desek, po opravě 
 

 
 

Po obnově, pohled na zeď od JZ 
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A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2013 ke zrušení prohlášení 
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 
demolice, neodborné obnovy atd./. 

 

Žádný takový případ není. 
 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2013 k prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

V MPZ takový případ není (poslední prohlašování na území proběhlo v lokalitě 
hřbitova v roce 2011). Nicméně v roce 2013 byl prohlášen kulturní památkou objekt vily 
čp. 400, který se nachází cca 120 m od hranic MPZ (č. rej. 105185). 
  
 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti                     
i číselné vyjádření. 
 
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2013 v havarijním stavu 

/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, 
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

- dům č.p. 395 – neobýván, vybydlen, kompletní zchátralost – novodobá stavba, která 
vinou nepřizpůsobivých občanů došla dezolátního stavu, soukromý majitel koná 
pouze základní údržbu, která však nebrání další devastaci objektu 

 

- č.p. 311 - zanedbaná údržba, střecha, krov – starší dům sloužící k rekreaci  
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2013 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

- č.p. 98 – zřízení nové prodejny v přízemí 
- č.p. 76 – dílčí opravy a úpravy, výměna oken 
- č.p. 357 – stavební úpravy 
- č.p. 192 – výměna oken  
- č.p. 57 – stavební úprava 
- č.p. 138 – výměna oken a dílčí úpravy 
- č.p. 10 – oprava oplocení zahrady, výměna oken v zadní části 
- č.p. 19 – dílčí výměna oken 
- č.p. 136 – oprava proskleného zádveří, oprava omítek včetně zdobných prvků, oprava 
klempířských prvků 
- č.p. 93 – celková rekonstrukce  
- č.p. 20 – výměna několika oken 
- č.p. 43 a 44 – změna topení a požární úpravy  
- č.p. 234 – zbudování stříšky nad vchodem 
- č.p. 45 – výměna oken a vstupních dveří 
- č.p. 32 – výměna oken 
- č.p. 34 – výměna střešní krytiny 
 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2013 demolovány s uvedením 
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 
církevní budovy, atd./. 

 

Žádná. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ: 
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 

povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ 
do roku 2013 a uveďte významné akce, které byly v letech 2003 - 2013 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

 

 V zóně se nacházejí tři parky. V roce 2009 byla regenerace zahájena v parku za 
Tylovým divadlem. Vlivem vichřic zde došlo k velkému poškození aleje vrb, které byly 
nahrazeny výsadbou vzrostlých lip tak, aby přirozeně dotvořili protiváhu druhé strany 
parku. Zároveň byl za 1,02 mil. Kč opraven pomník padlým ve světových válkách. Ke 
zbylým dvěma parkům byla v roce 2009 vypracována projektová dokumentace s cílem 
podat žádost do operačního programu k získání dotace na celkovou obnovu těchto 
ploch. To se bohužel nepodařilo. Vedení města ale rozhodlo, že druhý z parků – Park 
plk. Truhlá ře (u zámku) – bude přesto v roce 2010 nákladem města zrekonstruován, dle 
dobových fotografií, do podoby ze 30. let 20. století. Což se také stalo a těsně po otevření 
rekonstruovaného zámku byl předán do užívání i tento park, kde byla nově vybudována 
cesta, vyvýšená plocha sloužící k odpočinku a schodiště. Dále došlo k přesunu 
a seskupení obou pomníků, které se v této lokalitě nacházejí. Celkové náklady dosáhly 
částky 3,8 mil. Kč. V roce 2012 byla žádost o dotaci na úpravu parku u ZŠ podána 
znovu. Bohužel jsme opět neuspěli. Bylo proto rozhodnuto začít regeneraci z vlastních 
prostředků. V letošním roce byla provedena nová výsadba. Celkové náklady dosáhly 
výše 0,4 mil. Kč. 
 Povrchy komunikací jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří a množství 
finančních prostředků určených k jejich údržbě. V části Nové město (ulice Slunná, 
Novoměstská, Fügnerova a bezejmenná) byly kompletně v letech 2008 a 2009 opraveny 
komunikace – výměna kanalizace, nový kufr a povrch komunikace včetně chodníků 
a veřejného osvětlení. V roce 2009 byla také zahájena rozsáhlá investiční akce Čistá 
Jizera, která měla za cíl opravu a dokončení odkanalizování města. V rámci tohoto 
projektu, podpořeného z evropských fondů, došlo k opravě velkého množství povrchů 
komunikací (cca 25 ulic). Na území MPZ šlo o boční ulice, které navazují na Husovo 
náměstí (ulice Jeronýmova, Úzká, K. H. Borovského, bezejmenná ulice pod školou, 
horní a dolní bezejmenná pod Karlovským náměstím, Hálkova ulice, část ulice 
Poděbradova a část ulice Smetanova). Nového koncepčního řešení se pak dostalo 
Školnímu náměstí, které bylo doplněno o zeleň a kromě krajské komunikace bylo 
kompletně vydlážděno žulovou dlažbou. Souběžně s touto akcí probíhala i výměna 
veřejného osvětlení. 
 Městský mobiliář je na území zóny stabilizovaný a probíhá pouze jeho doplňování. 
 

C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 
roku 2013 a uveďte významné akce, které byly v letech 2003 - 2013 podniknuty ke 
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 
a dobrovolníků, atd./. 

 

Na území zóny nejsou evidovány žádné závažné nedostatky. 
 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2013 a uveďte hlavní investiční 
akce v MPR nebo MPZ v letech 2003 - 2013 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení, atd./. 

 

2004 – kanalizace podměstí, oprava chodníků v ul. A. Staška 
2005 – komunikace podměstí, komunikace u zámku, oprava chodníků v ulici 

plk. Truhlá ře, oprava vozovky a zhotovení chodníků v ul. Jeronýmova,  
2006 – rekonstrukce osvětlení a komunikace v ul. J. J. Fučíka 
2007 – oprava mostku v ul. Havlíčkova 
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2008 – rekonstrukce komunikace Fügnerova – kanalizace, povrch, chodníky, odstavné 
plochy pro automobily, osvětlení, osvětlení Nové Město, bezbariérové úpravy 
v rámci Programu mobility, bezdrátový rozhlas 

2009 – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a následně komunikací Slunná, Novoměstská 
a bezejmenná – kanalizace, povrch, chodníky, odstavné plochy pro automobily, 
osvětlení 

 - rekonstrukce komunikací pod školou, v ul. Za školou, horní a dolní bezejmenné, 
části A. Staška, Hálkova, Poděbradova, Smetanova, dále Školní náměstí. Všude 
obnovena kanalizace, povrch, chodníky, odstavné plochy pro automobily, 
osvětlení. To vše v rámci projektu Čistá Jizera. 

2010 – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a následně komunikací Jeronýmova, Úzká, 
Havlíčkova, části Třebízského, Poděbradova a Smetanova – kanalizace, povrch, 
chodníky, odstavné plochy pro automobily, osvětlení. To vše v rámci projektu 
Čistá Jizera. 

2011 – rekonstrukce bezejmenné ul. přiléhající k autobusovému nádraží – povrch, 
chodníky, osvětlení. 

 
 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 
vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 
atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2003 v MPR nebo v MPZ 731  
  Počet trvalých obyvatel v roce 2013 v MPR nebo v MPZ 604  
 

 Spousta domů je pronajímána, lidé tam bydlí i dlouhodobě, ale vlivem platných 
zákonů je tam majitelé nenechají přihlásit trvale. Údaje jsou tedy pouze orientační. 
Nicméně oproti roku 2002 jsme za rok 2003 zaznamenali nárůst obyvatel v MPZ. 
Nejedná se o chybu. V podkladech je opravdu takový nárůst evidován. I přes 
několikerou kontrolu a snahu o zjištění příčiny se nám toto nepodařilo vysvětlit. Ve 
městě žádná markantní změna nenastala a pokračoval celkový úbytek obyvatel. 
 Ve městě funguje městský informační systém. 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 
jakou má provozní dobu atp. 

 

 Ve městě je zřízeno informační centrum, součást příspěvkové organizace města 
Kulturní a informa ční středisko, které sídlí v budově muzea na náměstí. Provozní doba 
od října do března je 9.00 – 17.00 hod. pondělí až pátek a od dubna do září od 9.00 – 
18.00 hod. ve stejné dny. Dále je otevřeno každou sobotu od 8.00 do 11.00 hod. 
Návštěvníkům nabízí veškeré informační služby o MPZ, městě i okolí. Dále propaguje 
kulturní akce ve městě i okolí a zajišťuje jejich pořádání. Po dobu letní sezony je na 
nedaleké hoře Tábor Sezónní informační středisko, které plní obdobnou funkci. 
 Podobnou úlohu také plní i vedlejší Městské muzeum, které vykrývá neděle, kdy 
je v Informačním středisku zavřeno. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 
hod.  
 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 
2013 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

 

 Veřejně přístupné máme pouze tři objekty – zámek, muzeum a divadlo. V muzeu 
je počet návštěvníků oproti loňskému roku přibližně stejný. 
 Zámek nemá svůj prohlídkový okruh, takže návštěvnost je měřitelná pouze 
pomocí akcí, které se zde pořádají. Letošní návštěvnost dosáhla čísla 19.450, což je 
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o 2000 návštěvníků víc než v loňském roce.  Informační centrum, které bylo ponecháno 
v budově muzea na náměstí, navštívilo cca 17.000 občanů a turistů (není ukončena 
statistika). 
 Divadlo je budova sloužící svému původnímu účelu. Návštěvnost je tedy opět 
měřitelná pouze podle návštěvnosti akcí, které se zde pořádají. V roce 2013 to bylo 
přibližně 14.138 diváků. Oproti roku 2012 je to nárůst o 3 tisíce. Tak vysoké číslo je 
způsobeno získáním veškerých dostupných údajů (tedy i od soukromých pořadatelů). 
 Od roku 2012 byla nově zavedena tradice pravidelného zvonění ve zvonici na 
hřbitově. Našla se parta nadšených lidí, kterým přišlo líto, aby historický zvon zahálel 
a tak se domluvili a střídají se při pravidelném zvonění. Obyčejně je to každou neděli ve 
12.00 hod. a dále ve státní a církevní svátek. 
 V roce 2013 nebyla nově zpřístupněna žádná památka. Všechny, které bylo 
možné zpřístupnit, jsou již zpřístupněny.  
 

D.4. Charakterizujte občanské vybavení v MPR nebo MPZ /ubytovací, stravovací, obchodní 
síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a 
další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období/. 

 

 V zóně se nachází městský úřad, muzeum, divadlo, kostel, fara, hřbitov, základní 
škola, základní umělecká škola, pošta, 2 bankovní ústavy, 3 obchody s potravinami, 2 
drogerie, železářství, 3 elektro obchody, 2 obchody s bílým zbožím, 3 zdravotnická 
zařízení, 2 obchody s obuví, 8 obchodů s textilem, 1 obchod s papírenským zbožím, 3 
řeznictví, lékárna, 5 obchodů s cenným zbožím (bižuterie, hodinky, šperky, dárkové 
předměty), 7 restaurací, 1 cukrárna, 2 obchody s pečivem, fotografie, 2 autoškoly, 3 
autodílny, autobusové nádraží, sportovní hala, 4 obchody s květinami, hračkárna, 2 
prodejny novin, 1 obchod se zeleninou, 3 kadeřnictví, zverimex, půjčovna svatebních 
šatů, galanterie, nábytek, 2 prodejny zahrádkářských potřeb, prodejna sportovních 
potřeb. 
 Občanské vybavení je na dobré úrovni s dobrou dopravní obslužností.  
 Parkování je po celém městě bezplatné. Počet parkovacích stání se vzrůstající 
kupní sílou obyvatel rapidně ubývá. Město tak bude do budoucna nuceno řešit problémy 
s parkováním. Určitá změna v této oblasti však již nastala v roce 2011 v souvislosti 
s otevřením marketu v prostoru autobusového nádraží. Došlo k jinému rozložení 
dopravy a tím k částečnému odlehčení samotnému náměstí. 
 

D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce 
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci 
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo 
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové 
péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné 
www.stránky. 

 

 Město má své webové stránky, kde se lze dočíst základní informace o všech 
významných objektech na celém území města (www.lomnicenadpopelkou.cz). Tyto 
stránky procházejí v současné době výraznou změnou. Spuštění se plánuje na konec 
letošního, začátek příštího roku. 
Dále město zřizuje příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie, které sídlí 
v tzv. Hrubém domě (kulturní památka). Tato organizace provádí i komentované 
provázení návštěvníků města po památkách a významných objektech města. Dále město 
zřizuje příspěvkovou organizaci Kulturní a informační středisko (se sídlem na zámku – 
kulturní památka), které poskytuje běžný informační servis a organizuje kulturní 
pořady. Informační středisko, i se zaměřením na mládež, sídlí ve druhém vchodu 
budovy muzea (kulturní památka) v centru města. 
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 Informace ke státní památkové péči má na starosti Mgr. Josef Šimek, 
místostarosta. V těchto otázkách dále spolupracuje s Mgr. Romanem Hedvičákem, 
pracovníkem MěÚ Semily, který působí jako orgán památkové péče. Mezi občany jsou 
šířeny informační materiály a vše podstatné se lze dozvědět i z internetových stránek 
města a MěÚ Semily. 
 Město Lomnice nad Popelkou vydalo v roce 2010 monografii o Lomnici a okolí, 
kde je kladen velký důraz na představení kulturních památek. V roce 2012 byla tato 
kniha doplněna v podobném duchu laděnou knihou, která se ale zabývá minulostí 
Lomnice. Společně pak tyto publikace tvoří dvojici, která reprezentativním způsobem 
propaguje naše město. V současné době se připravuje t řetí publikace, tak říkajíc do 
série, která bude mapovat historii a současnost sportování na Lomnicku. 
 
 

E. Společenský život: 
E.1. Vyjmenujte místní občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící 

v obci či městě podporující regeneraci památek, jejich prezentaci a využití s uvedením 
jejich konkrétních aktivit v roce 2013. 

 

 Ve městě nepůsobí vyhraněný spolek, či jiný druh organizace, který by se zabýval 
jen památkami a v těchto otázkách také vyvíjel nějakou činnost. Snad jen spolek 
vojenské historie by se dal do této části bez výhrad umístit. Nicméně občanům není osud 
památek na území města lhostejný. S různou mírou zapojení se starají např. o drobné 
sakrální stavby. Zářným příkladem toho byla obnova kapličky na podměstí, která 
začala spontánní občanskou iniciativou, kterou posléze zastřešilo Městské muzeum 
a následně byla tato akce v roce 2011 dotažena do kompletní obnovy městem Lomnice. 
 Na druhou stranu zde máme množství spolků, díky nimž mnohé historické 
budovy vznikly. Tyto spolky v nich navíc stále působí a udržují tak mnohdy stoletou 
tradici. Jde například o Divadelní spolek J. K. Tyl, díky němuž je ve městě budova 
divadla, kterou postavili vlastními silami místní ochotníci. Čas od času věnují část svého 
příjmu na obnovu konkrétní památky ve městě, či na jiné dobročinné účely. Každoročně 
pořádají krajskou postupovou přehlídku ochotnického divadla a Lomnické kulturní 
léto. Obě akce jsou pořádány v historických budovách města (divadlo, zámek, kostel sv. 
Mikuláše). V roce 2010 vydali za přispění města monografii o budově Tylova divadla. 
Obdobně jsou na tom sokolové se svou sokolovnou. Dále je nutné zmínit pěvecký spolek 
Bořivoj a místní Sbor dobrovolných hasičů. Všechny jmenované organizace mají již více 
než stoletou tradici. 
 

E.2. Vyjmenujte akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu 
regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a rozvíjejí místní tradice /trhy, soutěže, setkání 
rodáků, poutě, oslavy místních svátků, atd./. 

 

 Historické tradice města jsou dost pozapomenuté. Do dnešních dnů se z té staré 
doby udržuje pouze Táborská pouť, která se koná 7 neděl po Velikonocích. Dále pak 
tradice trhů, které se dnes konají 4 x do roka. Od roku 2012 k nim přibyly Farmářské 
trhy, které jsou v sezoně pořádány jednou za 14 dní. 
 Z novější doby je třeba zmínit tradici krajských divadelních postupových 
přehlídek, Lomnického hudebního jara, Lomnického kulturního léta a Mikulášských 
slavností. Nově se ve městě napevno usadil Den koně, jakýsi svátek koní spojený 
s regionální soutěží v drezůře. Neméně významnou je tradice pořádání sportovních 
soutěží. Například o cenu města ve skocích na lyžích, hokejová liga neregistrovaných 
hráčů, fotbalový turnaj elévů, Krkonošský maraton či lezení na umělé stěně. 
 Velký význam pro tradici města mají i produkty místních podnikatelských 
subjektů. V prvé řadě to jsou proslulé Lomnické suchary, jejichž výroba se ve městě 
stále udržuje, dále textilní výroba, která proslula zvláště výrobou stanů a doplňků pro 
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kempování. Nakonec je třeba zmínit výrobu cukrovinek (dříve i dětské piškoty nebo 
tatranky). Muzeem a spolky jsou připomínána významná výročí a pořádány různé 
tematické výstavy. Divadelnictví v Lomnici, založení a historie Sokola, stálá výstava 
sportu, výročí postavení Tylova divadla, Základní školy, nebo výročí hasičského spolku. 
 

E.3. Uveďte zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných 
památkových  objektů /zda se podílí na financování jejich obnovy nebo je jen využívají 
pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na obnově památek v roce 
2013 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

 

 Podnikatelské subjekty se určitým způsobem podílejí na aktivitách města. Čas od 
času podpoří vydání publikace, pořádání pravidelných akcí, ale vlastní aktivitu vyvíjejí 
jen sporadicky. Spousta jich ale v památkové zóně vlastní nemovitosti, o které se v rámci 
svých možností starají a vycházejí tak vstříc snahám města o celkovou regeneraci města. 
Krom ě církve a jednoho soukromého majitele navíc žádný z podnikatelů není majitelem 
kulturní památky.  
 
 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2013: 
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2013 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 
- celkem na území obce /města/:    6 akcí  704.341,- Kč 
- z toho na území MPR nebo MPZ:    5 akcí  493.307,- Kč 
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 1 akcí  26.434,- Kč 
 

Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu 
památek v roce 2013 činí z celkového rozpočtu obce.  Jedná se o 0,9 %. 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 
v roce 2013 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 
na rok 2013, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2013. 

 

 132.000,- Kč na akci: Bártova vila, čp. 136 – obnova JV a JZ fasády včetně zdobných 
prvků, obnova klempířských prvků. 

 222.000,- Kč na akci: Ohradní zeď hřbitova – JV a JZ část. 
  

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2013                 
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány 
a využity. 

 230.000,- Kč na akci: Alainova věž - zdroj Liberecký kraj 
 200.000,- Kč na akci: Alainova věž - zdroj MKČR 
Obnova Alainovy věže je dlouhodobou záležitostí. V roce 2013 se jedná již o 3. etapu 
obnovy. Jde o kompletní rekonstrukci památky, která byla do roku 2010 v havarijním 
stavu. Jedná se o akci mimo MPZ.  
 
 

G. Koncepční příprava regenerace: 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 
 

Územní plán nabyl účinnosti 31. 7. 2010. Od 11. 2. 2012 platí stav po změně č. 1 a č. 2. 
V současné době se chystá vyhodnocení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), které by mělo být schváleno během roku 2014. 
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G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

 

Nebyl zpracován. 
 

G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 
poslední aktualizace/: 

 

Program regenerace byl schválen 6. 11. 2003 s platností do roku 2009. 24. 8. 2009 byla 
zastupitelstvem města schválena aktualizovaná verze s platností do roku 2015. V obou 
případech byla dokumentace zpracována Ing. arch. Liborem Sommerem. Potřebám 
města maximálně vyhovuje a domníváme se, že je dostatečně kvalitní pro činnosti, ke 
kterým je ur čen. 
 

G.4.  Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

Program rozvoje máme schválený od roku 2007 na roky 2007 – 2020 a obsahuje i akce 
týkající se MPZ. Z celkového počtu 32 konkrétních akcí na území MPZ jich je k roku 
2013 hotovo 26. V současné době pracujeme na novém rozvojovém dokumentu. 
 

G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. 
plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný 
plán rozvoje města apod./. 

 

Program rozvoje obce. Program rozvoje Mikroregionu Tábor a obdobný dokument pro 
MAS Brána do Českého ráje o.s., Program regenerace. 
 
 

H. Závěrečný komentář: 
 

Lomnice nad Popelkou, jako město menší velikosti, si bylo ve svém vývoji vědomo 
hodnoty svého historického centra, byť došlo v jeho historii k zavrženíhodným činům, 
jakými bylo např. zbourání posledních roubenek na náměstí v roce 1962. Proto byl rok 
2003 logickým završením snah představitelů města o vyhlášení Městské památkové zóny 
Lomnice nad Popelkou, které započaly již v roce 1998, kdy bylo vyhlášeno ochranné 
pásmo nemovitých kulturních památek. Vždy jsme se snažili, aby památky v našem 
městě byly spravovány tak, aby byly reprezentativním dokladem vývoje města. Většina 
jich je zároveň v majetku města, což s sebou přináší určité výhody, ale i těžkosti. Hlavní 
výhodou je morální odpovědnost, která nedovolí, aby tyto stavby, či objekty, byly 
ponechány svému osudu, který by zapříčinil jejich zkázu. Naopak nevýhodou je pouze 
jeden finanční zdroj na jejich údržbu a rozvoj. Vzhledem k charakteru památek 
v našem městě je ale nepravděpodobné, že by došlo k masivnějšímu komerčnímu využití. 
Na níže připojeném přehledu je patrné, jak byly využívány finanční prostředky na 
opravy památkových objektů jak v majetku města, tak v majetku církve. Zároveň je zde 
patrné, jak podstatný finanční nástroj je pro město Program regenerace. 
 
 

v tis. MK Město  Církev  Kraj  ROP Celkem  Účel 

2003
vypracován 

program       
 

    

2004
žádáno - 

neobdrženo       0   

2005 400 548     948 část fasády divadla 
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  400 780     1180 krov radnice 

2006 600 600     1200
fasáda muzea - zadní 
část 

2007 805 996     1801
fasáda muzea - přední 
část 

2008 88 88     176 morový sloup 

  
  
  
  
  

51,5 123,5     175 hroby 1866 

570,5 166 91,757   828,257 fara 

  82,84     82,84 hrob MUDr. Šlechty 

  67     67
kopie busty MUDr. 
Šlechty 

  8,5   120 128,5 sv. J. Nepomucký 

2009  350   350 fara 

 

411,5 421,5   833
dřevěná zvonice – 1. 
etapa 

 5   5 náhrobek Dr. A. Šlechty 

83,5 117,5   201 socha M. J. Husa 

2010  350   350 fara 

 

340 503,898   843,898
dřevěná zvonice - 
dokončení 

 2869,405   35389,318 38258,722 radnice 

 4046,2   49903,259 53949,47 zámek 

 1243,56   1243,56
muzeum – nová krytina, 
komíny 

 400   400
Tylovo divadlo – oprava 
WC 

 3768,5   3768,5 Park u zámku 

2011 510 654,7   1164,7 Hřbitovní zeď 

 

 1538,4   1538,4
Muzeum – nová krytina, 
střešní okna, mříže 

 1084   1084
Tylovo divadlo – oprava 
WC 

 124,6   124,6
Park u zámku - kopie 
sochy Plačící matka 

 160,2   160,2 Park u zámku – křídlo 

2012 610 610,1   1220,1 Hřbitovní zeď 

2013 222 416,3   638,3 Hřbitovní zeď 

132 26,4   290,8 Bártova vila, čp. 136 

Celkem  5224 22149,7  91,757  120 99069,08 113010,85   

 
Přehled čerpání finančních zdrojů na opravy památek v MPZ Lomnice nad Popelkou 

 
 

 V tabulce jsou přehledně uvedeny veškeré výdaje města na obnovu kulturních 
památek a parku u zámku (považujeme ho za nedílnou součást zámku) v MPZ Lomnice 
nad Popelkou. Jde pouze o prostředky investiční povahy, běžná údržba zde zahrnuta 
není. Prostředky na opravu radnice a zámku jsou vyčísleny částkami, které odpovídají 
schválené dotaci. 



 14

 Zlomovým byl pro naše město rok 2010, kdy byly díky penězům z Evropské unie 
opraveny dvě dominanty lomnického náměstí – radnice a zámek. Až v průběhu realizace 
jsme si uvědomili význam těchto akcí pro město samotné. Nejenže se město zaskvělo 
v úplně jiném světle, ale zároveň se podařilo uskutečnit sen mnoha generací. Tato 
skutečnost je o to významnější, že z městského rozpočtu by oprava nebyla dokončena 
ani za 10 let. Doufáme, že generace příští ocení naši snahu o výjimečný vzhled našeho 
malého města. 
V roce 2011 bylo pokračováno na rozetapizované opravě muzea, která má díky nové 
břidlicové střeše kompletně opravený vnějšek budovy a skví se tak ve své jedinečné 
kráse. 
K celkovým výdajům na údržbu MPZ je nutné ještě připočítat investiční akci Čistá 
Jizera, v rámci které došlo mezi lety 2010 a 2011 i na území zóny k opravě vetší části 
silnic, chodníků a k instalaci nového veřejného osvětlení. Celkové náklady v Lomnici 
dosáhly cca 230 mil. Kč. Město se na celé akci podílelo 59 mil. Kč. Tyto peníze nejsou 
v seznamu zahrnuty, neboť se nejedná o údržbu kulturní památky. 
 Veškeré akce obnovy, včetně opravy a výstavby infrastruktury jsou hodnoceny 
jak obyvateli, tak návštěvníky Lomnice velice kladně. Někteří návštěvníci jsou dokonce 
překvapeni, protože vůbec netušili, že Lomnice má např. zámek. Po více než dvou letech 
fungování opravených objektů není možné ani popsat, jak dalekosáhlé dopady tyto akce 
na naše město měly. A to ať už z pohledu turistů nebo samotných obyvatel našeho 
města. 
Protože se snažíme domluvit i s podnikatelskými subjekty na přesném harmonogramu 
eventuálního omezení z důvodu opravy nebo výstavby, jejíž výsledek slouží 
i k propagaci jich samotných, jeví se nám i tato spolupráce jako dobrá.  
 Do roku 2010 platný územní plán neumožňoval výstavbu velkoplošných 
reklamních objektů na samostatném pozemku, na volném prostranství v centru města. 
Takže pokud k povolení došlo, bylo to výhradně mimo centrální část města anebo na 
soukromé budově. Nová legislativa tuto možnost územním plánům vzala, ale v našem 
městě jsou již tyto plochy v zásadě vyčerpány, takže reálná možnost výskytu nového 
reklamního panelu je téměř nulová. V roce 2011 zastupitelé schválili obecně závaznou 
vyhlášku, která navíc zakazuje šířit reklamu typu samolepky na městském mobiliáři 
atd. To nám bohužel přineslo trochu těžkostí a hlavně práce, jejíž výsledky, i přes 
nesporné úspěchy, nejsou příliš vidět. Nicméně doufáme, že se její fungování časem 
ustálí, a že dojde k výraznému omezení tohoto nešvaru. 
 Je zřejmé, že vždy je možné udělat víc, ale myslíme si, že na město naší velikosti 
je více jak jedenácti miliónový průměr na rok za dobu, po kterou platí plán regenerace, 
poměrně slušným výsledkem. Zvláště při uvědomění si všeho, co město Lomnice nad 
Popelkou pro své i přespolní obyvatele poskytuje. Co vše ještě podporuje z rozpočtu 
mimo svou starost o památkové objekty. Zároveň je nutné připomenout, že jsou zde 
uvedeny pouze výdaje města a v malé míře církve. Což jsou povětšinou investice jen do 
kulturních památek, ale zbytek, který zahrnuje ostatní stavby v zóně je v podstatě 
neidentifikovatelný. Neexistuje databáze projektů soukromých osob, která by ukazovala 
finanční náklady na rekonstrukci památek, či ostatních objektů, v držení soukromníků. 
Uvedené údaje tak nemají zcela vypovídající hodnotu, nicméně je možné získat poměrně 
slušný přehled o činnosti města na poli památkové ochrany v rámci MPZ Lomnice nad 
Popelkou. 
 
 


