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Městská památková rezervace Jičín 

Malebné, historické, ale i moderní a dynamické - všechny tyto i další přívlastky vystihují rozlohou 
i počtem 17 tisíc obyvatel nevelké město Jičín. Díky své poloze v půvabné krajině Jičínské pahorkatiny 
je také často nazýváno branou do Českého ráje a jeho malí návštěvníci jej mají spojeno s pohádkovou 
postavou loupežníka Rumcajse. 

Díky úrodné půdě a dalším příznivým podmínkám bylo Jičínsko s různou intenzitou osídleno již 
v pravěku a kraj rovněž patří mezi oblasti s nejstarším slovanským osídlením. 

Samotné město Jičín bylo založeno na půdě královských statků na přelomu 13. a 14. století. Jeho 
podobu v následujících stoletích ale utvářelo několik významných šlechtických rodů. V době 
předbělohorské to byli Vartenberkové, Trčkové z Lípy a Smiřičtí. Nejvýraznější proměna pak přišla 
v době, kdy se město stalo majetkem ctižádostivého vojevůdce a politika první třetiny 17. století, 
Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Ten z něj učinil hlavní město svého Frýdlantského vévodství, 
jehož území bylo vyňato ze zemských desek, a stalo se tak jakýmsi státem ve státě. Kraj byl zároveň za 
Valdštejnova života ušetřen větších válečných hrůz, vysokého zdanění i povinnosti armádních 
přezimování a byl proto nazýván terra felix, tedy šťastnou zemí. Valdštejnovy ambiciózní plány nebyly 
díky jeho předčasné smrti v roce 1634 dokončeny, přesto se město dodnes pyšní ojedinělým 
příkladem jednotně koncipované raně barokní výstavby. 

Právě vzácně dochovaný ojedinělý příklad jednotně koncipované raně barokní výstavby 
a urbanistického a krajinného plánování v raném 17. století byl důvodem pro prohlášení historického 
jádra města a Valdštejnského letohrádku v roce 1967 za památkovou rezervaci. 

Dnes je tak možné v Jičíně obdivovat velkoryse pojaté a citlivě rekonstruované hlavní městské 
Valdštejnovo náměstí s množstvím historických domů, zámkem a kostelem sv. Jakuba Většího. 
Dominantou města je oblíbené vyhlídkové místo – Valdická brána. Nedaleko opačné strany náměstí 
stojí kostel sv. Ignáce z Loyoly, který je původním městským farním kostelem odevzdaným v roce 
1622 do správy jezuitům. Ti si vedle vystavěli další významnou památku valdštejnského období, svoji 
kolej. Nedílnou součástí již zmíněné krajinné kompozice je pak Valdštejnský letohrádek představující 
raně barokní komplex letohrádku s lodžií, zahradou, oborou a hospodářským dvorem určený pro 
odpočinek a rekreaci, který je s městem spojený neméně ojedinělou historickou čtyřřadou lipovou 
alejí. 

Přihlášku do soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ město 
Jičín vnímá jako motivující impuls pro další cílenou a systematickou snahu o rehabilitaci městské 
památkové rezervace, kterou vnímá jako prostor s mimořádně cennými kulturně historickými 
hodnotami, který spoluvytváří jedinečnou identitu města.  
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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 
2015. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

73 (počet rejstříkových čísel Ústředního seznamu kulturních památek České republiky), 12 ha 

A.2  Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 v havarijním 
stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

V celkovém havarijním stavu se nenachází žádná kulturní památka a žádná kulturní památka na území 
MPR není uvedena v seznamu Nejohroženějších nemovitých památek vedeném NPÚ. 

V letech 2012 a 2013 se podařilo spoluprací soukromého investora a města a za využití finančního 
příspěvku z Programu regenerace odstranit havarijní stav části kulturní památky „městské opevnění 
s Valdickou bránou“ v lokalitě Tamlovka. 

V posledních letech popsaný havarijní stav věže kostela sv. Ignáce z Loyoly je řešen ŘKF – 
arciděkanstvím Jičín ve spolupráci s městem Jičínem, které poskytuje ŘKF – arciděkanství Jičín 
administrativní podporu v celé záležitosti a v roce 2013 poskytlo peněžní prostředky na zpracování 
projektové dokumentace opravy, v roce 2014 pak peněžní prostředky (400.000 Kč) na provedení 
1. etapy prací (snesení střechy věže jeřábem a započetí její opravy). Ta byla dále podpořena 
příspěvkem (500.000,- Kč) z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. 
V roce 2015 obnova pokračuje 2. etapou prací (peněžní příspěvek města Jičín 300.000 Kč, příspěvek 
z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury 1.200.000 Kč; dokončení opravy 
snesené střechy věže, statické zajištění věže). Podána byla žádost o finanční příspěvek z Programu 
záchrany architektonického dědictví i pro rok 2016. Předpokládá se tak dokončení opravy. 
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A.3  Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 nevyužívané 
s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

Bývalá jezuitská kolej 
vlastník – město Jičín 

Objekt je po stavebně technické stránce v současné době zajištěný, ale není v takovém stavebně 
technickém stavu, aby byl způsobilý pro bezpečný a adekvátní provoz. Využíván je tak pouze 
ojediněle pro specifické jednorázové kulturní akce. 

Uvedený stav trvá od doby odchodu Sovětské armády počátkem 90. let 20. století. 

Město Jičín se snaží problém jezuitské koleje řešit dlouhodobě, avšak náklady na rekonstrukci v řádu 
jednotlivých set miliónů Kč jsou nad reálné možnosti rozpočtu města této velikosti, a město Jičín proto 
v posledních deseti letech intenzivně hledá dotační program, ze kterého by bylo možné získat 
peněžní prostředky na účelnou a citlivou rekonstrukci. Zpracován je stavebně historický 
a restaurátorský průzkum koleje, studie využitelnosti a projektová dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí řešící rekonstrukci objektu na konferenční a vzdělávací centrum a na 
vědeckotechnický park (v obou případech autoři HŠH architekti, s. r. o.). V současné době probíhá 
prvotní ověřování možnosti zřídit v objektu školské zařízení, na kterém město spolupracuje se 
skupinou místních občanů. 

A Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ 
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A.4  Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Valdštejnský letohrádek 
vlastník – město Jičín, provozovatel – o. p. s. Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium 
kulturní využití 

Oprava a restaurování jihovýchodní čelní fasády a jihozápadní a severovýchodní boční fasády 
letohrádku (nákladem 3.112.517 Kč, z toho 1.355.000 Kč činil příspěvek z Programu regenerace).  
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Valdštejnský letohrádek 
vlastník – město Jičín, provozovatel – o. p. s. Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium 
kulturní využití 

Oprava tarasní zdi v úseku jihozápadně od letohrádku (nákladem 4.066.743 Kč, z toho 1.500.000 Kč 
činil příspěvek z Programu regenerace. 
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Valdštejnský letohrádek 
vlastník – město Jičín, provozovatel – o. p. s. Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium 
kulturní využití 

Zřízení lektorské místnosti v jihozápadním křídle čestného dvora (nákladem 500.000 Kč, z toho 
200.000 Kč činil příspěvek Královéhradeckého kraje). V rámci akce obnovy byly rekonstruovány 
kletované omítky, opravena podlaha z cihelné dlažby, provedeny nové rozvody energií, kuchyňka 
a nosná konstrukce dřevěného vloženého patra. 
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Dům č. p. 4 na Valdštejnově náměstí 
vlastník – fyzická osoba 
obchodní prostory a bydlení 

Výměna oken v uličním průčelí (nákladem 200.000 Kč, z toho 120.000 Kč činil příspěvek obce 
a z Programu regenerace). 

Dům č. p. 35 na Valdštejnově náměstí 
vlastník – fyzická osoba 
obchodní prostory a bydlení 

Výměna dlažby v podloubí (nákladem 257.000 Kč, město Jičín poskytlo vlastníkovi příspěvek 106.000 
Kč). 
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Dům č. p. 93 na Valdštejnově náměstí 
vlastník – fyzická osoba 
obchodní prostory a bydlení 

Oprava střechy (soukromá investice).  

Dům č. p. 109 v ulici 17. listopadu 
vlastník – město Jičín 
základní škola 

Oprava střechy (1. etapa; nákladem 2.200.000 Kč). 
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Dům č. p. 88 na Valdštejnově náměstí 
vlastník – fyzická osoba 
obchodní prostory a bydlení 

Oprava svinovacích rolet výkladců (nákladem cca 50.000 Kč, soukromá investice). 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly 
vlastník – ŘKF – arciděkanství Jičín 
kultovní a kulturní využití 

2. etapa opravy věže kostela. V rámci 2. etapy opravy věže kostela sv. Ignáce došlo k dokončení opravy 
snesené střechy věže a ke statickému zajištění věže (2. etapa představuje práce v hodnotě zhruba 
1.720.000 Kč, z toho 300.000 Kč činil příspěvek města Jičín a 1.200.000 Kč příspěvek z Programu 
záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury). 
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Varhany v kostele sv. Jakuba Většího 
vlastník – ŘKF – arciděkanství Jičín 
kultovní a kulturní využití 

Pokračování restaurování varhan.  

A.5  Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení za 
kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, 
neodborné obnovy atd./. 

Ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku nedošlo. 

A.6  Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za kulturní 
památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt 
nebyl prohlášen za kulturní památku. 

K prohlášení věci za kulturní památku na území MPR nedošlo a takové řízení není v současné době ani 
vedeno. 
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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 2015 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. 

Žádný objekt v Městské památkové rezervaci Jičín není v celkovém havarijním stavu. 

B.2  Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 
v roce 2015 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Dům č. p. 39 v ulici Fortna 
vlastník – fyzická osoba 
Kancelářské prostory (Pedagogicko psychologická poradna Královéhradeckého kraje) a bydlení. 

Oprava uličního průčelí. 
    

B.3  Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2015 demolovány s uvedením 
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní 
budovy, atd./. 

Žádný objekt v Městské památkové rezervaci Jičín demolován nebyl.  

B Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ 
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C.1  Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. 
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ do roku 2015 
a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Současný stav veřejné zeleně a povrchů komunikací, resp. veřejných prostranství v MPR obecně, lze 
charakterizovat jako velmi dobrý. Této problematice byla v minulých letech věnována pozornost, 
přičemž kvalitním povrchem, zpravidla zadlážděním, jsou nyní opatřeny téměř veškeré prostory 
v MPR. Dokončena je také již revitalizace tzv. zámecké zahrady nebo zeleň v okolí Mariánského sloupu 
či v prostoru nároží ulic Tylova a Židovská nebo v ulici Pod Koštofránkem. Stav městského mobiliáře 
lze charakterizovat jako uspokojivý, přesto se město Jičín začalo (koordinuje městský architekt) této 
problematice věnovat, zejména aby došlo k určitému „oživení“ a veškeré nově umisťované prvky 
městského mobiliáře byly voleny a umisťovány systémově. 

C.2  Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce roku 2015 
a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty ke zlepšení stavu 
/čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací a dobrovolníků, 
atd./. 

Jičín se vyznačuje kvalitním životním prostředím. Město se nachází v malebné krajině v těsném 
sousedství CHKO Český ráj a není zde žádný větší zdroj znečištění. 

Na území MPR (část Valdštejnký letohrádek) byla vyhlášena evropsky významná lokalita „CZ0523274 
- Libosad - obora“ se zdůvodněním - významný krajinný fenomén, významná entomologická lokalita 
(refugium xylofágního hmyzu), lokalita páchníka hnědého (Osmoderma eremita). V současné době je 
dokončena obnova čtyřřadé lipové aleje a obnova části Libosadu. 

Z hlediska celého města se dokončila likvidace staré ekologické zátěže - rekultivace skládky z přelomu 
70. a 80. let 20. století pod vrchem Zebínem (200 tisíc tun komunálního, stavebního i průmyslového 
odpadu). 

Dobrovolníci působí v komisi životního prostředí - poradním orgánu Rady města. Dále jsou sdružení 
v řadě neziskových organizací. O. p. s. Valdštejnská lodžie - kulturní imaginárium spravuje za přispění 
města Jičína Valdštejnský letohrádek. Klub českých turistů byl iniciátorem a realizátorem vyznačení 
a upravení turistické cesty v území chráněné přírodní památky – vrchu Zebína, na jehož vrcholu stojí 
barokní kaplička sv. Máří Magdalény. Spolek Zebín je iniciátorem vyhlášení této kapličky za 
ekumenickou, spravuje kapličku a pečuje mj. o její okolí. Spolek Jičínská beseda se podílel na kampani 
za záchranu kostela Všech svatých při úpatí vrchu Zebína v Jičíně-Sedličkách a v roce 2015 prakticky 
realizuje obnovu sochy Ukřižovaného Krista s podstavcem na bývalé cestě spojující Jičín s Ostružnem. 

C.3  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2015 a uveďte hlavní investiční akce 
v MPR nebo MPZ v letech 2005 - 2015 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické 
vedení, atd./. 

Technická infrastruktura na území MPR je v dobrém stavu. Sítě byly řešeny v rámci úprav povrchů 
veřejných prostor, přičemž snahou bylo zřizovat kolektory pro vedení sítí, aby se do budoucna 
minimalizovaly zásahy do povrchů. Součástí budované infrastruktury je také městská optická síť. 

  

C Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
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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./. 

MPR se (vyjma části Valdštejnský letohrádek) rozkládá v centru města, které je v Jičíně stále vnímáno 
jako přirozená součást života města, s množstvím restaurací, hospůdek, a obchodů. Na Valdštejnově 
náměstí se konají pravidelné trhy. Zvláště po provedené revitalizaci tzv. zámecké zahrady 
a i s ohledem na množství umístěných laviček a přibývajících letních předzahrádek se pak centrum 
města stává také místem odpočinku. 

V roce 2006 nově vybudované Městské informační centrum, provozované Kulturními zařízeními 
města Jičína, sídlí v samém „srdci“ MPR - v budově zámku na Valdštejnově náměstí. MIC se opakovaně 
v anketách umísťuje na čele informačních center v Královéhradeckém kraji, v roce 2012 obsadilo 
1. místo. Další z tohoto pohledu klíčovou institucí sídlící na stejné adrese je Regionální muzeum 
a galerie v Jičíně. Hojně navštěvovaná je dále Valdická brána či tzv. Rumcajsova ševcovna před 
hradbami v ulici Na Koštofránku. Relativně nově lze v běžném návštěvnickém provozu navštívit také 
objekt synagogy a bývalé židovské školy a své pevné místo si vybudoval rovněž Valdštejnský 
letohrádek. 

V Jičíně i jeho okolí si lze prohlédnout za pomoci tras zpracovaných v informačních materiálech řadu 
významných a zajímavých míst, provedení je inspirováno zejména tzv. bezpanelovými naučnými 
stezkami. Naučná stezka a cyklotrasa „klasického střihu“, Bitva u Jičína 1866, má své výchozí stanoviště 
umístěné v Korunovační kašně na Valdštejnově náměstí. V těchto místech je také nainstalován 
informační stojan se směrníky do 10 návštěvnicky zajímavých míst, vč. památkových objektů. Další 
informační stojan stejného typu byl v roce 2009 instalován na cestě od autobusového a vlakového 
nádraží do centra. Pro rodiny s dětmi vznikla v roce 2013 2 km dlouhá Cipískova výletní stezka. Turisté 
dále mohou využít zvukové informační tabule na pěší zóně (z estetických důvodů bylo voleno 
frekventované místo v širším centru města, avšak mimo MPR), či infokiosku vestavěného do fasády 
městského úřadu na Žižkově náměstí. V roce 2012 byly ve městě umístěny 3 velkoplošné turistické 
mapy. Obyvatelé i návštěvníci mohou dále čerpat informace o městě z mobilního průvodce InCity 
(aplikaci lze zdarma stáhnout pro platformu Android a iOS). 

D.1    Počet trvalých obyvatel v roce 2005 v MPR- přibližně 600 a ve městě celkem 16.646. 
Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR - přibližně 550 a ve městě celkem 16.248. 

Také město Jičín se potýká se situací, kdy řada reálně zde dlouhodobě žijících obyvatel není ve městě 
z různých osobních důvodů hlášena k trvalému pobytu. Město se snaží motivovat své obyvatele 
k jeho přihlašování – např. upouštěním od poplatku za svoz komunálního odpadu. 

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

Jak je uvedeno výše, infocentrum město zřídilo v přízemí budovy zámku na Valdštejnově náměstí. 

Infocentrum poskytuje turistické informace o celé oblasti Českého ráje, informace z oblasti kultury 
a sportu, dále informace o ubytování v hotelech, penzionech a privátech, tipy na výlety a informace 
o autobusových a vlakových spojích. Infocentrum navštíví jen v letní sezóně 50 až 70 tisíc návštěvníků. 

Infocentrum také nabízí prodej map, turistických průvodců a upomínkových předmětů a prodej 
speciálních dárkových předmětů s oblíbenými pohádkovými motivy spojenými s městem Jičínem. 

Otevírací doba: 

červen – srpen   září – květen 
Po - Pá  8:00 - 18:00   Po - Pá  9:00 - 17:00 
So  9:00 - 17:00   So  9:00 - 13:00 
Ne  10:00 - 16:00 

V době „Prodloužených víkendů“ od 19. 6. do 31. 8. je otevírací doba v pátek od 8:00 do 19:00. 

D Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
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D.3  Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 
2015 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

Valdická brána - pravidelný provoz, významné vyhlídkové místo i jedno z kulturních center města 
(pravidelné akce) 

Valdštejnský zámek - turistické, kulturně výchovné, školské a společenské centrum, sídlí zde vyjma 
dalších institucí zejména Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Městské informační centrum, Galerie 
Rumcajsův svět Radka Pilaře 

Valdštejnský letohrádek - pravidelný provoz, turistické a kulturně výchovné centrum 

Kostel sv. Jakuba Většího - kultovní a kulturní využití 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly - kultovní a kulturní využití 

Synagoga – pravidelný sezónní provoz, turismus a kulturně výchovné akce 

dům č. p. 100 v ulici Židovská / Bývalá Židovská škola – pravidelný sezónní provoz, turismus 
a kulturně výchovné akce 

domy č. p. 57 a č. p. 99 a jižní část domu č. p. 2, všechny na Valdštejnově náměstí / K-Klub-středisko 
pro volný čas - školské zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

Další objekty jsou zpřístupněny veřejnosti v tom smyslu, že se v nich nachází restaurační či obchodní 
prostory, kanceláře firem a veřejných institucí, školská zařízení apod. 

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/. 

Občanské vybavení je v Jičíně na kvalitní úrovni a v dostatečném množství (zdravotní, školská, kulturní 
a sportovní zařízení). 

Přímo v MPR se nachází jedna ze základních a mateřských škol, ZUŠ, učebny konzultačního střediska 
České zemědělské univerzity v Praze a Technické univerzity Liberec, školské zařízení pro zájmové 
vzdělávání, nová tělocvična (přístupná nejen žákům ZŠ), Porotní sál (sál nacházející se ve 
Valdštejnském zámku - místo konání řady veřejných akcí), Regionální muzeum a galerie v Jičíně atd. 

Zdravotnická zařízení se nachází mimo vlastní MPR, nicméně stále jde o dobře dostupné širší centrum 
menšího města. 

V MPR se nacházejí čtyři ubytovací zařízení (hotel, dva penziony, ubytovna), v její bezprostřední 
blízkosti pak další (tři hotely a penzion). Hotely jsou střední až velmi dobré úrovně a kapacitně stav 
zatím vyhovuje. Stravovacích zařízení je v centru celá řada, a to různého zaměření (jídelna, rychlá 
občerstvení i kvalitní restaurace). 

Obchodní síť zůstala v Jičíně v centru zachována, včetně prodeje potravin, pekárny, masny, ovoce 
a zeleniny a drogerie. Tyto obchody pak doplňují obchody s textilním zbožím, sportovními potřebami 
a dárkovými a upomínkovými předměty. 

Parkování v centru je regulováno (zpoplatnění, vymezení míst a způsobu parkování), avšak zůstává 
i s ohledem na stálou každodenní funkci centra pro obyvatele města (obchodní provozovny, úřady) 
umožněno, včetně parkování na Valdštejnově náměstí. Centrum je dobře dostupné veřejnou 
dopravou i pěšky. 

 

  

D Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
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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 Jičín využívá celé šíře prezentačních a propagačních kanálů. Informační brožury a letáky se 
obměňují a tradičně jsou ve velmi dobré kvalitě (propagační materiály města se umisťují 
v celorepublikových anketách a soutěžích na čelních místech - v ročníku 2011 zaměřeném na soutěžní 
kategorii „TISKOVINA PRO RODINU“ soutěžní přehlídky propagačních tiskovin obcí, krajů, turistických 
regionů, destinací a cílů Česka CZECHTOURPROPAG pořádané agenturou CzechTourism obsadila 
kolekce materiálů města Jičína 1. místo. Dále byl zřízen turistický portál (www.jicin.org), funguje 
Městské informační centrum a zástupci města se účastní turistických veletrhů. 

 

Informace týkající se výkonu památkové péče poskytuje samostatné oddělení státní památkové péče 
Městského úřadu Jičín. 

 

Turistický portál – www.jicin.org 

Internetové stránky města Jičína a Městského úřadu Jičín – www.mujicin.cz 

Valdštejnský letohrádek (lodžie) – kulturní imaginárium – www.valdstejnskalodzie.cz 
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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 2015. 

Město Jičín se vyznačuje značnou občanskou aktivitou. Dlouhodobě ve městě působí Spolek občanů 
a přátel města Jičína. Spolek pravidelně předkládá městu své návrhy, připomínky, výhrady, které jsou 
oficiální cestou řešeny. 

V roce 2009 vznikly další obdobné spolky - Paměť a svědomí a Jičínská beseda. Oba spolky se zabývají 
historií města jak v jeho sociálním, společenském, tak i urbanistickém, ale např. i politickém, aspektu. 
Spolek Jičínská beseda (www.jicinskabeseda.cz) pořádá pravidelné přednášky pro zájemce 
o regionální historii a vlastivědu Jičínska. V roce 2013 se zasloužil o restaurování nástěnných maleb 
Jindřicha Procházky v hale jičínského vlakového nádraží a v roce 2015 prakticky realizoval obnovu 
sochy Ukřižovaného Krista s podstavcem na bývalé cestě spojující Jičín s Ostružnem. 

Opomenout nelze rovněž činnost již několikrát zmíněné o. p. s. Valdštejnská lodžie - kulturní 
imaginárium (provoz a správa Valdštejnského letohrádku; město Jičín podporuje činnost o. p. s. 
Valdštejnská lodžie více jak 1.000.000 Kč ročně) a spolku Baševi (provoz synagogy a bývalé židovské 
školy). 

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./. 

Bienále Valdštejnské slavnosti – třídenní akce připomínající působení slavného vojevůdce 
Albrechta z Valdštejna v Jičíně, považovány jsou za Dny Jičína. 

Festival Jičín - město pohádky - vícedenní akce obsahující především nejrůznější výtvarné 
a řemeslné dílny, programy všeho druhu, hry, apod. 

Valdštejnské adventní trhy – vybraná řemesla doprovázena kulturním programem, „veřejným“ 
zdobením vánočního stromu a návštěvou vévody Albrechta z Valdštejna. 

Masopust - obnovená slavnost s dodržením tradičních zvyklostí. 

Čarodění – magický den pořádaný ve Valdštejnské lodžii. 

Slavnost stromů – slavnost odehrávající se ve Valdštejnském letohrádku a přilehlém Libosadě. 

Divovánoce - Netradiční adventní akce pro celou rodinu ve Valdštejnské lodžii. 

Pohádky tisíce a jedné země - čtení pohádek vybrané země světa pro malé i velké milovníky 
pohádkových příběhů, zpravidla s ochutnávkou místních tradičních jídel a s vyprávěním o kultuře 
a pohádkových bytostech dané země. 

České velikonoce - stylově vedený dvoudenní trh. 

Vánoce na bráně - již tradiční a velmi vyhledávaná adventní a vánoční setkání jičínských obyvatel na 
Valdické bráně. 

Setkání Jičíňáků a přátel Jičína na Valdické bráně o Štědrém dnu - společné vinše a hodnocení. 

Májové dny - kulturní a společenský program u příležitosti 1. května - v Jičíně chápaného jako svátek 
jara a přátelských a rodinných setkání. 

Divadelní festival na bráně – týdenní přehlídka her amatérských divadelních souborů, vč. pravidelné 
účasti jičínského souboru. 

Ekumenický festival - pravidelné, každoroční 3 denní setkávání lidí různého náboženského smýšlení; 
program složený z přednášek, hudby, modliteb, rozjímání… 

Pravidelné vzpomínkové akce - připomínky bitvy u Jičína r. 1866, připomenutí 17. listopadu, výročí 
republiky apod. 

- 16 - 

E Společenský život 



Jičín – Brána do pohádky – bohatý soubor netradičně pojatých divadelních představení pro děti, 
které se odehrávají v průběhu letních měsíců v soukromé zahradě Pod Koštofránkem. 

Prodloužené víkendy - speciální projekt, který pravidelně startuje třetím červnovým víkendem 
a vrcholí v polovině září festivalem Jičín – město pohádky. Pro každý den víkendu tohoto období, od 
čtvrtka do neděle, je pro návštěvníky Jičína připraven kulturní program. 

Otevíráme Jičín - akce, která spojuje gastronomický festival s prezentací kulturních památek města. 
Účastníkům je v daný den umožněn zdarma vstup do památkových objektů i kulturních institucí. 

Advent v Jičíně – nově připravená akce na podporu zvýšení návštěvnosti Jičína. Město se pokouší 
o navrácení původního významu městských náměstí. Snahou je zachovat styl tradic českých vánoc. 
Od 27.11 do 1.1. je zřízeno na Valdštejnově náměstí tzv. adventní městečko s kulturním  a tvořivým 
programem.  

Pravidelné středeční a sobotní trhy na Valdštejnově náměstí, v létě se přidávají bohaté farmářské 
trhy na pěší zóně.  

Pravidelný přednáškový a hudební program o. p. s. Baševi v opravených památkách bývalého 
jičínského ghetta. 

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 2015 - konkrétní 
objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

Historické objekty v MPR jsou z velké míry vlastněny a využívány soukromými fyzickými a právnickými 
osobami. Řada objektů je užívána k podnikání a na údržbě a opravách těchto objektů se tak podílí 
podnikatelská sféra. Další aktivitou je sponzorství a různé benefice. 
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F.1  Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2015 a v kolika 
případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

celkem na území obce /města/:   10 akcí   16.000.000 Kč 

z toho na území MPR nebo MPZ:   10 akcí   16.000.000 Kč 

v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním vlastnictví 

 (na území MPR nebo MPZ): 3 akce   420.000 Kč 

Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 
2015 činí z celkového rozpočtu obce. 

4 % z celkových výdajů vč. splátek úvěrů 

10 % z výdajů na veškeré investice 

F.2  Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 
2015 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku 
rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015, 
která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2015. 

1.355.000 Kč na akci: oprava a restaurování jihovýchodní čelní fasády a jihozápadní 
a severovýchodní boční fasády Valdštejnského letohrádku 

1.500.000 Kč na akci: oprava tarasní zdi v areálu Valdštejnského letohrádku, v úseku jihozápadně od 
letohrádku 

100.000,- Kč na akci: výměna oken v uličním průčelí domu č. p. 4 na Valdštejnově náměstí. 

F.3  Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2015 o finanční 
prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

4.800.000 Kč (celkové náklady 5.709.000 Kč) na akci: Obnova Libosadu, štěpnice a obory v Jičíně, 
dokončení realizace, prostředky poskytnuty Státním fondem životního prostředí, Operační program 
Životní prostředí - XLII. výzva, prioritní osa 6 

 
  

F Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově  
památkových objektů v roce 2015 
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G.1  Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/: 

JIČÍN, územní plán - opatření obecné povahy č. 1/2010, zastupitelstvo města ÚP schválilo dne 
6. 10. 2010. 

G.2  Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav 
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 

Regulační plán historického jádra města Jičína - opatření obecné povahy č. 1/2011, zastupitelstvo 
města RP schválilo dne 9. 11. 2011. 

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

Program regenerace Městské památkové rezervace Jičín pro období 2014 až 2019 byl 
zastupitelstvem města Jičína schválen na jednání dne 2. 4. 2014. 

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

Strategický plán rozvoje města Jičín, zpracovatel BERMAN GROUP - služby ekonomického rozvoje, 
s. r. o., 2004. 

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./. 

Památkové vyhodnocení zástavby Městské památkové rezervace Jičín (bez Libosadu), autor Ing. 
arch. Karel Kuča, červenec 2005 (materiál zpracován jako jeden z podkladů pro vypracování 
regulačního plánu historického jádra a pro činnost památkové péče v tomto území vůbec).  

Studie Jičín - město 4 krajin, autor Mgr. Jaromír Gottlieb, ředitel Regionálního muzea a galerie Jičín 
(materiál zpracován jako jeden z podkladů pro vypracování nového územního plánu). 

Studie Jičín - Valdštejnovo město, autor MgA. Robert Smolík (materiál je strategií rozvoje města 
Jičína v odkazu na Albrechta z Valdštejna, zahájení postupné realizace v roce 2008). 

  

- 19 - 

G Koncepční příprava regenerace 

St
ud

ie
 - 

Ji
čí

n 
m

ěs
to

 č
ty

ř k
ra

jin
 



Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, 
popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, 
zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel, návštěvníků, ale také podnikatelů. 

Městská památková rezervace byla v Jičíně vyhlášena prvně v 50. letech 20. století. Lze konstatovat, 
že i když údržba řady objektů byla z dnešního úhlu pohledu značně podfinancovaná, tak toto 
mimořádně kulturně historicky cenné území nebylo nakonec zásluhou řady osob zásadně negativně 
ovlivněno v období do roku 1989 ani v 90. letech 20. století. 

V řešeném období po roce 2005 se pak město Jičín začíná profilovat jako město pohádky a město 
Albrechta z Valdštejna a zintenzivnila se péče o regeneraci historického jádra města. V současné době 
jsou již regenerovány v podstatě veškeré veřejné plochy, vzhled města je utěšený a historické jádro 
města si do značné míry zachovalo i svůj každodenní funkční charakter. 

Postupnou obnovou prochází jednotlivé historické objekty, specifická je situace zejména v případě 
Jezuitské koleje, kterou město Jičín získalo do svého majetku po odchodu Sovětské armády, 
a Valdštejnské lodžie. V obou případech se město Jičín v delším časovém horizontu snaží zajistit těmto 
kulturně historickou hodnotou i rozsahem mimořádným objektům jejich obnovu. 

V očích veřejnosti, obyvatel i návštěvníků, je historické jádro města vnímáno celkově pozitivně 
a zejména z hlediska kvality života a atraktivity místa, k čemuž prostor MPR bezpochyby přispívá, se 
město Jičín opakovaně umístilo na předních místech různých anket a žebříčků - z pohledu kraje i celé 
České republiky. 

Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ. 

Řešení reklamy na území Městské památkové rezervace Jičín je poměrně detailně regulováno 
Regulačním plánem historického jádra města Jičína, konkrétně jeho ustanovením 4.1.1.3. Řešení 
reklamy a propagace, plakátovací plochy, informační systémy (viz příloha). 

Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu kulturních 
památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, 
sponzorských darů, apod. 

V roce 2015 město Jičín nepořádalo žádnou veřejnou sbírku na obnovu kulturních památek v Městské 
památkové rezervaci Jičín a neobdrželo v této souvislosti ani žádný sponzorský dar. 

Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond: 
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ, 
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ. 

Fond nikoliv, vyjma fungování Programu regenerace jsou pak jednotlivé žádosti o finanční příspěvek 
posuzovány individuálně. V roce 2015 město Jičín např. poskytlo finanční prostředky na 2. etapu 
opravy věže kostela sv. Ignáce z Loyoly, jehož vlastníkem je ŘKF – arciděkanství Jičín, nebo fyzické 
osobě významnou měrou přispělo na provedení nové zádlažby podloubí. 

 

 

 

V Jičíně dne 9. 11. 2015 

 

JUDr. Jan Malý 

 starosta města 

 

 

 

H Závěrečný komentář 
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TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU 

 HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA JIČÍNA 

4.1.1.3. Řešení reklamy a propagace, plakátovací plochy, informační systémy 

Přípustné 

 Respektovat historické firemní označení, vývěsní štíty a nápisy na fasádách. 

 situování různých forem krátkodobé propagace, propagačních zařízení, poutačů, objektů nebo pódií 
pro kulturní a společenské akce, sloužící kulturním a společenským akcím, propagaci města 
(krátkodobě instalované prvky městského mobiliáře sloužící k časově omezené veřejné propagaci 
kulturních akcí probíhajících v prostoru MPR) 

 poutače v souvislosti s označením budov a provozoven ve formě vývěsních štítů, konzol, nápisů 
složených z jednotlivých písmen, příp. nápisů na fasádu, respektujících charakter fasády daného 
objektu, provedení ze dřeva, kovu, keramiky, skla, kamene, proutí, kůže a s použitím tradiční 
písmomalířské práce 

 venkovní poutače situované v předprostoru provozovny – max. 1 poutač na provozovnu 
Podmíněně přípustné 

 reklamy malované přímo na štítovou stěnu domu za podmínky, že nenaruší charakter objektu a 
historické prostředí 

 plakátovací plochy – situování pevných zařízení určených pro zveřejňování plakátů, za podmínky, že 
provedení bude typově shodné s ostatními prvky městského mobiliáře použitého v daném prostředí 

 situování městského informačního systému (mobiliář trvalejšího charakteru sloužící k orientaci 
v řešeném území případně seznamující návštěvníky s historií i současností města, např. informační 
tabule, označení provozoven) na budovách, veřejných prostranstvích za podmínky kvalitního designu 

 zařízení pro venkovní divadelní a koncertní produkce jako sezónní demontovatelné konstrukce za 
podmínky, že respektují charakter místa a svým ztvárněním nenaruší historické prostředí 
Nepřípustné 

 poutače zakrývající portály, okenní a dveřní otvory a historickou výzdobu fasád, dekor na průčelí a 
tektonické prvky 

 velkoplošné reklamy a reklamní zařízení (nad 1,0 m2), stejně jako reklamy splňující uvedený plošný 
limit, avšak bez vztahu ke konkrétním objektům a prostorům v území MPR  

 plně podsvětlené poutače (s výjimkou světelných poutačů vyhrazených pro zvláštní případy např. 
lékárny, služebna policie…), kmitající světla a lasery 

 prvky rušící celkový vzhled historického jádra města svou formou, nesouladem měřítek, barev, 
intenzity světla a překážející provozu a pohybu pěších 

4.1.1.4. Městský mobiliář, drobná architektura 

Přípustné  

 Městský mobiliář řešit tak, aby sloužil k oživení, humanizaci, důstojné prezentaci veřejných 
prostranství, k relaxaci obyvatel a návštěvníků města. 
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 záměr umístění Neptunovy kašny na Valdštejnově náměstí, situování drobné architektury na nároží 
ulice 17. listopadu a ulice Šafaříkovy 

 situování městského mobiliáře koncepčně řešeného pro související urbanistické prostory, s užitím 
vhodných jednotících prvků a motivů a kvalitního řemeslného zpracování 

 situování drobné architektury sezónního charakteru, např. umělecká díla sochařských sympozií… 
Podmíněně přípustné  

 situování drobné architektury – umělecká díla, sochy, kašny, skulptury nekomerčního charakteru – za 
podmínky, že svým uměleckým ztvárněním nevytvoří pohledové bariéry a konkurenční dominanty 
v historickém prostředí, za podmínky souhlasu příslušného orgánu státní památkové péče a městského 
architekta 
Nepřípustné 

 situování cizorodého a funkčně nesouvisejícího mobiliáře narušujícího historické prostředí 
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Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek – rod. domy, parky, veřejné budovy, soubory domů, atd. 

Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné 
srovnávací období posledních 10 let. 

Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ.; 

Přihlášku podává každá obec či město samostatně za své katastrální území a po každoroční 
aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech. 

Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za 
porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při 
obnově kulturních památek a nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2015. 

Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn v předsálí 
Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici 
v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj náklady na 
vytvoření bannerů nehradí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovali: 

Mgr. Petr Hamáček 
1. místostarosta 

Marie Faruzelová 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Ing. arch. Radek Jiránek 
městský architekt 

Mgr. Martin Mezera 
vedoucí oddělení státní památkové péče 

 

Jičín 2015 
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