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DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRA VUA REALIZACI
PROGRAMU REGENERA CE MPR A MPZZA ROK 2022

Název MPRIMPZ Městská památková rezervace Jihlava

POZOR! Města, která ‚nají na svém území jak MPR, tak i MPZa přihlašují do soutěže obč území. musí podat pro
MPk i pro MRZ Přihláška do sotitěk SAMOSTATNE.

Zdůvodnění
přihlášky

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat (‘enu za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace MPk nebo MRZ. vyzvedněte významné památkové
objekty v obci.
Charakteristika ohjektü. veřejného prostoru. souboru budov, chráněných území atd., které
považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a
realizaci Programu regenerace MPK a MPZ za rok 2022. doplněnou lhtodokumentaei.

MPR Jihlava představuje jedinečné historické jádro, kde se nachází více než 200 nemovitých kulturních
památek. I když se v letošním roce nepovedlo z Programu regenerace MPR a MPZ 2022 obnovit tolik
nemovitých kulturních památek jako v minulém roce nebo předešlých letech, přesto obnovy byly provedeny
odborně a dle požadavků památkové péče a bylo obnoveným památkám navráceno nebo bylo uchováno
původní tvarosloví. Významnými památkovými objekty jsou především sakrální stavby (kostel sv, Jakuba
Většího., kostel sv. Ignáce z Loyoly, minoritský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kostel apoštola
Pavla, kostel sv, Jana Křtitele, kostel Sv. Ducha), nesmíme však opomenout menší sakrální stavby jako
kapličky, boží muka a kříže, které dotvářejí krajinný celek města. Dalšími významnými památkovými objekty
je radnice a Masarykovo náměstí 57 a 58 (Muzeum Vysočiny) a v neposlední řadě morový sloup s dvěma
kašnami na Masarykově náměstí a dochovaná věž z původní fortifikace v ulici Matky Boží. Každý z domů
v MPR, ať mají statut kulturní památky nebo ne, je významný bud‘ architekturou, vývojem nebo dotvořením
celku historického jádra.
Rešené území, sleduje s přesahem průběh, zachovaného středověkého opevnění, vyjma severnich úseků.
Nachází se v centrální části Jihlavy a mírně se svažuje jihovýchodním směrem k údolí říčky Jihlávky a
Koželužského potoka. MPR Jihlava představuje jedinečně utvářený celek nepravidelně uspořádané zástavby
na mírně svažitém území v hradbách. Ustředním prostorem je rozsáhlé náměstí s nepravidelným podélným
půdorysem.
Jihlava patří k vrcholným dílům středověkého urbanismu. Je dochována urbanistická struktura historického
jádra města v hradbách sjedinou zachovanou branou se zástavbou na původních historických parcelách
v blocích a pásech podél hradeb. Objekty tvoří celkem 47 bloků. Pod úrovní terénu se nachází rozsáhlý systém
podzemních chodeb a několikapodlažnich sklepü, často zabíhajících pod veřejná prostranství.
Hranice památkové rezervnce vede ulicemi Hradební, Dvořákovou, Jana Masaryka, Komenského, dále podél
jihozápadní fronty náměstí Svobody, odtud pokračuje krátkým úsekem Křížové ulice do ulice Březinovy Sady,
kterou vede až k hranici pozemku Malého Heulosu čp. 987/2, který kolmo překříží ana východě vede tokem
řeky Jihlávky až k cestě parc.č. 6085, po které vede k hranicí pozemku p.č. 1005, podle kterého pokračuje
dále podle pozemků p. č.1000 a p.č. 999 na ulici Brněnskou, kterouje vedena k cestě p.č.6046 na Brněnskou
ul.(novou), po které vede zpět až k Hradební ulici, kde se okruh hranice uzavírá.
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádřeni.

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo Ml‘? na konci roku 2022. Rozloha MPR nebo MPZ
v ha, (Informativní údaje.)

214 nemovitých kulturních památek 42 ha.

A.2. Kulturní památky v MPK nebo MPZ, které byly na konci ruku 2022 v havarijním stavu, včetně dúvodu
havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.

Husova 9, Čp. 1311, Jihlava — využívání objektu k sociálnímu bydlení, bez údržby, nesoučinnost vlastníka
s orgánem státní památkově pěče, ukonČeno řízení zmoci úředni, ale k nápravě nedošlo, stav trvá víc než 15
let.

A.3. Kulturní památky v MPK nebo MP!.. které byly na konci roku 2022 nevyužívané. s uvedením důvodu jejich
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.

Masarykovo nám. 61/18 — v domě se nachází 5 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky. V současnosti jsou
využívané/pronajaté pouze nebytové jednotky. Bytové jednotky jsou z důvodu nevyhovujícího technického
stavu neužívaně/nepronajaté. Je vypracován projekt na celkovou rekonstrukci objektu. Statutární město Jihlava
chce rekonstrukci zrealizovat udělením tzv. práva stavby, 5 let.
Matky Boží 35—byl využíván jako bytový dům s hodinářskou dílnou. Je nutná celková obnova, 7 let.

A.4. Kulturní památky v MPK nebo MP?, jeichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022. se stručným
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

V roce 2022 byla realizována celková oprava východní Části střešního pláště budovy radnice (II. etapa)
zahrnující výměnu střešní krytiny, opravy poškozených částí krovu, vikýřů a klempířských prvků včetně nátěru
a související nezbytné stavební práce (stavební náklady 11. etapa - 3,302 mil. Kč s DPH). Oprava a doplnění
pochozich lávek v prostoru krovu radnice (341tis. Kčs DPH) za účelem zpřístupnění půdy a historického krovu
radnice.
Od roku 2021 je realizována celková obnova měšťanského domu Masarykovo náměstí 21. V rámci stavebních
úpravjiž bylo provedeno statické zajištění domu, dále budou vyměněna všechna okna, provedena nová střecha
a budou zrestaurovány nástěnné malby a trámové stropy. Interiér domu bude dispozičně upraven pro potřeby
kulturního, vzdělávacího a návštěvnického centra, fasáda bude opravena a štuková výzdoba očištěna a doplněna.
Celkové náklady akce činí 79,5 mil. Kčs DPH.
Od roku 2022 je realizována obnova a restaurování čelní fasády a střešního pláště kostela 5v. Ignáce na
Masarykově náměstí. Celkové náklady akce činí 28,9 mil. Kčs DPH.
Od roku 2022 je realizovaná obnova a doplněni architektonických prvků na čelní fasádě objektu Masarykovo
náměstí 57 a 58. V domech se nachází Muzeum Vysočiny.
Restaurování vitráži v kostele apoštola Pavla Dvořákově ulici, Jihlava.
Obnova čelní fasády objektu s doplněním původních architektonických prvků Palackého 47, Jihlava, bytový
dům, nebytové prostory využívané jako obchod.
Obnova omítek ve vstupní hale a navazující chodbě v INP, kamenný sokl v objektu Komenského 12, Jihlava,
bytový dům, nebytové prostory využívané jako obchod.
Výměna oken za špaletové ven otvíravé, rekonstrukce interiéru a obnova původní geometrické výmalby,
obnova fasády Brněnská 10, Jihlava; bytový dům, nebytové prostory využívaně jako restaurace.
Obnova a čištěni dřevěného stropu; repasováni oken Havířská IS, Jihlava; bytový dům, nebytové prostory
využívané jako kavárna.
Oprava vnitřních omítek a podlah, schodiště v objektu Matky Boži 28, Jihlava; bytový dům, nebytově prostory
využívané jako papirnictvi.
Stavební úpravy I. NP objektu Znojemská 4, Jihlava; Dům Gustava Mahlera; výstavnictví, přednášky aj.
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 ke zrušeníprohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např.

havarijni stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.)
V roce 2022 nedošlo na území MPR Jihlava ke zrušení prohlášení za kulturní památku.

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 kprnhlášenéza kulturní památku, s uvedením dúvodu. Uveďte. v kolika
případech nebylo řízeni dosud ukončeno. anebo ohiekt nebyl prohlášen za kulturní památku.

V roce 2022 nedošlo na území MPR Jihlava k prohlášení za kulturní památku.
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádřeni.

B.!. Budovy v MPRneho MRZ, které jsou kekonci roku 2022v havarijním sta‘u (bez rozdílu vlastníka či charakteru
objektu), včelně důvodu havarijního stavu adohy trváni tohoto stavu.

Havířská 16. Čp. (056, Jihlava—nebyly prováděny pravidelné udržovací práce, cca IQ let

B.2. Budovy v MPR nebo MP!.. jejichž opra\a hla pw‘edena nebo dokončena v roce 21)22. se stnčným uvedením
rozsahu ohnoy a účelu »užíti.

Palackého 27, Čp. 1298, Jihlava— obnova slinuté dlatby z roku 1905 a restaurováni kamenného schodiště ve
společných prostorách objektu, bytový dům
Lazebnická 7, Čp. 51. Jihlava — repasováni 12 ks oken vídeňského typu v objektu Lazebnická 7. Čp. SI
v Jihlavě, bytový dům
Lazebnická 24, Čp. 620, Jihlava — obnova střešní kn‘tiny. výměna nevhodných oken v I NP a repasováni
vstupních dveří
Cajkovského 9, Čp. 669, Jihlava - dendrochronologii a záchranný archeologický výzkum v objektu v rámci
obnovy celého objektu; Středisko křesťanské pomoci.
Husova 31, Čp. 1285. Jihlava — obnova celého obiektu; bytový dům.
B.3. Budovy v MPR nebo MRZ, které byly v roce 2022 demolovány. s uvedením důvodu demolice.

Žádná budova MPR Jihlava nebyla v roce 2022 demolovaná.

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ

C.t. Charakterizujte stav parků. veřcjnch prostranst‘i v MPK nebo NIL‘! (např. porchy komunikací. veřejné
osětleni. městský mobiliář, stav zelené apod.) v roce 2022. l,‘eďte vznamné akce, které hyl v letech 2012-
2(122 pmJnikuty ke zlepšeni stavu.

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava — I. etapa (2014) - zprůchodněni přitažlivého prostředí
hradebního parkánu ajeho »baveni mobiliářem včetně hemich a naučných prvků pro děti, součásti byla obnova
kaple Otivetská hora.
Upravy prostranství při ul. Brněnská v Jihlavě (2021)— vybudováni nové relaxační zóny v centru města.
Malý Heulos — oprava cestní sitě I. — IV. etapa (2014—2017) — postupná obnova cestní sítě v rozsáhlém lesoparku
v centru města.
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě—l. etapa — stromová skupina u radnice (2021)
Na náměsti samotném je prováděna pravidelná péče o stromy (zdravotní řezy, ošetření stromů), u hp u
morového sloupu bylo provedeno ošetřeni pneumatickým rýčem s výměnou substrátu a současně s tímto
opatřením byla instalována fólie proti poškozeni památky kořeny dřevin. V celé MPR ajejím ochranném pásmu
jsou realizovány na vhodných mistech výsadby dřevin aje zde umisťována imobilní zeleň. Výsadby na náměstí
byly omezovány do vzniku návrhu revitalizace náměstí, který byl odsouhlasen i orgánem památkové péče, a
právě podle něj vznikl na náměsti v roce 2022 první nový ostrůvek spěti stromy, který bude fungovat i jako
prostředek modrozelené infrastruktury.
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. I veďte vSznamné akce, které

byly vletech 2012—2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášeni chránčnch území, púsohcni
neziskových organizaci. dohrovolnikú atd.)

Hlavnim problémem je hospodaření s dešťovou vodou, a právě ke zlepšení tohoto byl realizován zelený
ostrůvek s pěti stromy vysázenými do strukturálních substrátCi, který řeší jak problém s odcházejícími stromy
kolem morového sloupu, které v budoucnu nebudou nahrazeny, tak i s vodou z náměsti.

C.3. Charakterizujte stav technické inh‘astruktury v roce 2022 a uved‘te hlavní investiční akce v MPR nebo MRZ
vletech 2012—2022 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.).
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Vodohospodářská infrastruktura ve většině území MPR byla opravena v devadesátých letech. V rozmezí let
2012—2022 byla rekonstruována kanalizační stoka v ul. Havířská. Zrekonstruována byla i ulice Brněnská a
Křižíkova, zde byla zrekonstruována kanalizační stoka a vodovod. Ostatní zásahy v MRP byly spíše bodové
opravy vzniklé v důsledku havárie.

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádřeni (je vhodné uvést např.. zdaje zřízen
městský nlbrmační systém. naučné siezkv atd.).

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPK nebo v MPZ.
2012 4102 2022 3951

D.2. Jev obci/městě/městské částí hl. městu Prahy zřízeno inWcentrum? Jaké služby nabízí ná‘štčnikúm. jakou má
provozní dobu alp.?

Ano, ve městě jsou provozována 2 turistická informační centra, stupeň certifikace B. Otevřena jsou celoročně
od 9 do 16 hodin v zimní sezóně, do 18 hodin v letní sezóně.
httpsJĺwww.doiihIavv.czprakÜckeinfo‘tic

D.3. Kulturní památky, které byly wrJzpřistupnčn) veřejnosti MPK nebo MPZ v roce2O22 a sjakm ;al1řenim
(kulturně ehos.nm. společenskm atd.).

V letošním roce probíhá obnova objektu Masarykovo nárněsti 21, který bude veřejnosti zpřístupněn od roku
2024. Nově nebyla zpřístupněna žádná kulturní památka.

».4. Občanské ‘,havcni Mh‘l( nebo MIl (uhvtovaci. stravoaeí. obchodní síť. zdntvotníeká. tělov(ehovná,
kulturní zaříjeni. dopra‘ni obslužnost, parkování a další — uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky
v hodnoceném období 2012.2022).

Školy: základní škola Křížová 33. základní křesťanská škola. střední umělecká a vyšší odborná škola grafická
(SUSG a VOSa), vyšší a středni zdravotnická škola, základní umělecká škola, střední odborná škola sociální u
Matky Boži, střední odborná škola managementu a práva. s.r.o., jazykové školy

Zdravotnictví: V MPR jsou příležitostí pro ordinace soukromých lékařů, ostatní zdravotní péče ve městě se
nachází mimo MPR. V MPR jsou tři lékárny, veterinární lékárna, oční optiky.

Pošty: Česká pošla as. na Masarykově nám.

Správní objekty (nekomerční administrativa a služby): Magistrát města Jihlavy sídlí v komplexu objektů
v bloku Masarykovo nám., Hluboká ul.. zahrnujících i historickou budovu radnice, a dále v objektu v
Čajkovského ul.; Krajský úřad kraje Vysočina — Věžní ul.

Církevní zařízeni:

• Kostel Sv. Jakuba Většího. Jakubské náměstí — farní kostel, přistup na věž pro veřejnost
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží- Minorité
• Kostel Povýšení 5v. Křiže, Křížová ulice- Československá církev husitská
• Kostel sv, Ignáce z Lyoly — mše i koncerty komorní hudby
• Kostel 5v. Ducha. Březinovy sady- přiležitostné koncerty a divadla
• Evangelický kostel apoštola Pavla, Husova ulice -. mše a příležitostné besedy apod.
• Kaple Sv. Karla Boromejského, dvorni přístavba domu Křížová 12
• Pravoslavná církev v českých zemích, Masarykovo nám. 4
• Mormonská církev, Masarykovo nám. 53
• Fara u kostela Sv. Jakuba, Lazebnická I
• Fara Československé církve husitské, Komenského 20— Klub Zacheus - konání kulturních akci

Kulturní zařízeni:
• Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo nám. 24, Komenského 10
• Horácké divadlo, Komenského ul. 22
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• Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 58
• Městská knihovna Jihlava, Hluboká ul. I (bývalé jezuitské gymnázium)
• Radnice — pořádání koncertů, výstav, udíleni cen města atd.
• Brána Matky Boží (přilehlým objektem Věžní I je přistupný vnitřní prostor věže a na vyhlídkový

ochoz, společenské vzdělávací akce, astronomická pozorováni)
• Podzemiií katakomby s několika prohlídkovými okruhy pro veřejnost, vstup z Hluboké ul.
• Dům kultury a oddechu — velká a malá scéna, taneční sál
• Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4 (s několika stálými expozicemi, s krátkodobými výstavami a

kavárnou)
• Dům ftlharmonie, Kosmákova 9
• DIOD - Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12- alternativní prostor pro nekonvečni představeni, které

vyžadují speciální scénu (nový cirkus (závěsná akrobacie), pohybové představení, taneční kreace....)
• Kino Dukla, Jana Masaryka 20
• Cennm dokumentárního filmu Jihlava. Jana Masaryka 20
• Dům dětí a mládeže — nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež
• Galerie Jána Šmoka při SUŠG. Dvořákova 12
• Galerie Nonstrop, open-air galerie současného umění. Malá Lazebnická ul.
• Hradební parkán — prostor mezi bránou Matky Boží a minoritským klášterem je využíván zejména

v létě pro kulturní akce.
• Minigalerie Trifoil, Husova 10
• Kavárna Muzeum Jihlava (s přednáškovým sálem a letním kinem), Masarykovo nám. 55
• Amfiteátr v Březinových sadech
• City Park Jihlava — obchodní a nákupní centrum s multikinem
• Dělnický dům — se společenským sálem, hudební klub D-club
• Pivovar Jihlava — hudební festivaly a koncerty
• Základní umělecká škola. Masarykovo náměstí 16—koncerty, výstavy, představení
• Café Etage, Masarykovo náměstí 39 — koncerty, výstavy, představeni
• Erko, Joštova 3—nízkoprahové zařízeni — umělecké a volnočasové aktivity

Komerční aktivity: Komerční aktivity jsou ve velké míře soustředěny právě do historického jádra.
MPR Jihlava představuje dopravně klidnou oblast. Většina ulic v MPR je řešena v režimu pěších zón -

Benešova. Palackého (od ul. Matky Boží po Husovu), Matky Boži, Věžní. U Brány. Komenského (od
Masarykova nám. po Husovu ul.) ana Masarykově náměstí (střed a západní část). Nástupy do centra pro pěši
jsou omezovány zejména nutnosti obcházení hradebních úseků. Jižní a jihozápadní obrys jádra sledují
frekventované komunikace l.a Il.thdy. Problematickým místem je Znojemská ulice vedoucí od Obchodního
centra City Park na náměstí, kde jsou velmi úzké chodníky a vysoká intenzita provozu na vozovce. Bariérami
pro pěši jsou zvýšené obrubníky, schody mezi chodnikem a vozovkou na západní straně náměstí, parkující aula,
zásobovací rampy obchodního domu PRIOR a v některých mistech předzahrádky restaurací.
V MPR jsou v současné době pro kola obousměrně průjezdné všechny komunikace, do budoucna město počítá
v rámci podpory udržitelných způsobů dopravy se zachováním tohoto stavu. V rámci MPR jsou postupně
doplňovány cyklostojany na vybraná místa.
Trolejbusová a autobusová MHD projíždí MPR aje vedena trasou přes náměstí v severojižní ose na východní
straně náměstí, kde má zastávky, z ulice Znojemské do ulice Křížové. Linky MHD spojuji s centrem městajeho
ostatní části včetně příměstských obcí. Masarykovým náměstím projíždějí všechny trolejbusové i autobusově
linky, což znamená určité zlepšení oproti dřívějšímu stavu, kdy měly autobusy MPR na Masarykově nám.
výchozí i cílové zastávky atím docházelo k velké koncentraci vozidel MHD přímo v centru MPR. Stále se však
nedaří vyřešit rozpor mezi co nejvíce dostupným středem města ajeho dopravním zklidněnim.
Uvnitř MPR jsou některé komunikace a Masarykovo náměstí dopravně regulované, sloužicí jen místní účelové
dopravě obyvatel, zásobování nebo službám. Pro ostatní motorovou dopravu je území MPR neprůjezdné.
Současná dopravní regulace v MPR svým zásadním uspořádáním znamená zlepšeni podmínek, zejména na
náměstí, které nezatěžuje průjezdná doprava. Průjezdné je pouze MHD. V části Masarykova náměsti a v ulicich
přilehlého území je pěší zóna se systémem omezení vjezdů a časovým rozvržením zásobování. V současné době
je aktuální problém hluku z průjezdu automobilové dopravy zejména v ulici Křížová, v případě zachování či
navýšení intenzity dopravy v ulici je třeba navrhnout opatřeni pro sníženi hlučnosti při průjezdu vozidel.
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na wcbových stránkách obce/města/městské části hl. mčsta

Prahy.
PrezentaqaMaRaabo MPZ a kulturních pamj nacházejících se v ohciĺmjwěstské části hl. města Prahy
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E. Společenský život

MINISTERSTVO
KULTURY

El. Občanská sdružení, naduce. spolky. umělecké souhrn) působící v obci či městě podporující regeneraci památek.
jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivity roce 2022.

Campanula - sborový zpěv, pořádáni koncertů
De facto mimo — nezávislé divadelní studio, divadlojihlavských ochotníků,
DIOD - Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12 - alternativní prostor pro nekonvečni představeni, které vyžaduji
speciální scénu (nový cirkus (závěsná akrobacie), pohybové představeni, taneční kreace,...)

‘ Divadlo TEJP. - pohybového divadla, klauniády, cirkusových výstupů Divadelni soubor NaKop Tyjátr —

dětská divadelní představeni
Dům Gustava Mahlera podpora setkáváni Cechů a usídlených a vyhnaných Němců a Zidů a udržováni
vzpomínkw na Gustava Mahlera ajeho působeni v Jihlavě
Filharmonie Gustava Mahlera - vznikla v Jihlavě v roce 2003 s původním názvem Komorní filharmonie
Vysočina
Horácké folklórní sdružení - soubory lidového uměni horáckého regionu
Horácký soubor písni a tanců Vysočan - lidové uměni, člen Horáckého folklórního sdružení
Jihlavská astronomická společnost — společenské vzdělávací akce na Bráně Matky Boží
Jihlavský havířský průvod - obnova tradicejihlavského havířského průvodu
Jihlavský netopýr - prohlídky jihlavského podzemí pro veřejnost, průzkum a údržba podzemních chodeb
Skupina historické dělostřelby a šermu Společenství svobodných pánů - seznamováni veřejnosti s historii
v dobovÝch reáliich
Skupina historického šermu Vyděděnci - seznamování veřejnosti se způsobem života a historickými
souvislostmi minulých dob formou komponovaných pořadů
Spolek za starou Jihlavu — seznamování veřejnosti s historii města
E.2. Akce, které se vztahuji k akcím obnovy kulturních památekz Programu regenerace MPR a MPZ, nebo vvužíají

a rozvíjejí místni tradice (trhy. soutčk. setkáni rodáků. poutě. oslavy místních svátků atd.).

SDRUŽENI IIhTORICKÝC1I SÍDEL
CESI, MORAVY

- A SLEZSKA

I
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

na wehových stránkách obee!mčstaJměstské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPk nebo
M P1
lniormace občanům obci a měst a městských částí hl. města Prahy s MPk a MP!.. tykající se památkové péče
včetně programů na obnovu kulturních památek na wehovýcb stránkách ohce!městalměstskě části hl. města
Prahy.

__________

Odkaz na přislušné nehové stránky.
Památková péče a opravy nemovitostí: Jihlava— web, na kterém se aktuálně umísťují žádosti o dotační tituly,
aje zde vyvěšen manuál k podáni žádosti
Formuláře odděleni památkové péče: Formuláře: Jihlava—web odděleni památkové péče MMJ, kde se
uveřejňují aktuální dotační tituly a pokyny, žádosti aj. pro žadatele.
Opravená boží muka na Jánském konečku čeká svěcení: Jěžkovv oči: Jihlava— tisk statutárního města Jihlavy,
kde seznamujeme obyvatele a návštěvníky s obnovami kulturních památek a akcích spojených s obnovou
(web a tisk).
Dále využíváme další tiskoviny (Jihlavské listy, Jihlavská drbna, MF Vysočina) pro propagaci obnov
kulturních památek nebo o informacích o dotačních titulech,
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Noc s Andersenem — pořádá Knihovna Jihlava
Velikonoce na náměstí
Den Země -

Zahájení cykloturistické sezóny na Jihlavsku (KCT Bedřichov)
Stavění a zaplétání máje (OSKT)
Mezinárodní hudební festival Hudba tisíců — koncerty ajíné kulturní akce věnované vzpomínce na působení
Gustava Mahlera v Jihlavě
Jihlavská 24MTB (SLIBY-CHYBY zs.)
Sportujeme s VŠP! (VSPJ)
Zuš Open (ZUS Jihlava)
Mezinárodní hudební festival Hudba tisíců - koncerty ajiné kulturní akce věnované vzpomínce na působeni
Gustava Mahlera v Jihlavě
Noc kostelů (Centrum pro rodinu Ji)
Jihlavský havířský průvod (Jihlavský havířský průvod zs,) - obnoveni tradice jihlavského havířského průvodu,
vystoupení různých souborů a skupin souvisejících s historií města
Pouť ke sv. Jánu (pořadatel Jihlavský havířský průvod)
Vysočina Fest (Yashica s.r.o.)
Koncerty dechové hudby
Vietnamský den dětí Tet Twng Thu (Vietnamský spolek na Jihlavsku. zs.)
Jihlavský půlmaraton (Sliby-chyby)
Přijďte na koncert, pomůžete (AlternativaPro zs.)
Opékání buřtů se 5v. Václavem
Den otevřených dveří památek/Dny evropského dědictví — zpřístupněni památek pro veřejnost s odborným
výkladem a další kulturní akce
Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina — Dožínky
Farmářský trh
Evropský týden mobility (KP MMJ)
Den Charity (Oblastní charita Jihlava)
Romana Big Top — stan romské kultury (Oblastní charita Jihlava)
Zažit město jinak
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava — každoročně na vice místech Jihlavy (DOC.DREAM
sen‘ices s.r.o.)
Den architektury v Jihlavě — každoročně na více místech Jihla%7‘ (UNArchitekti s.ro.)
Průvod Sv. Martina — každoročně II. II jede centrem města za velké návštěvnosti veřejnosti, večerní ohňostroj
Vánoční jarmark (Brána Jihlavy)
Vánoce na radnici (OšKT)
Naučné stezky
https://tzis.jililava-city.cz/portal/appsĺMapSeries/index.html?appid=íbc7flc9Oa624aOb9cOlae2de3bdl c99;
Brána Jihlavy komentované prohlídky MPR - https://www.doiihlavy.cz/prochazky
Skryté příběhy - httpsi/iihlava.czlskrvte-yribehv/ms-143547/pl=143547
Místa paměti - httpsJ/stoaps.arcis.com!sIories/24cla5Ol54b348aOb099eMeddee06;

ES. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití mistních vznamnch památkových objektů (nin se podílí na
hnancováníjeich obnovy nebo jejen vvužhaji pro sé aktivity ‘čelně podílu soukromch prostředků na
obnově památek v roce 2022- konkrétní objekty s ‘‘značením tinančnich nákladů).

Podnikatelská sféra nemá zájem na podpoře obnov kulturních památek, pouze v případě, že se jedná ojejich
vlastnictví — komerční využiti nebo k pronájmu bytových prostor.
Brněnská 10—887 tis.

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022

7
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F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy. věnovaná na obnovu památek v roce 2022 a
v kolika případech (údaje zaokrouhlit):

Rozpočet Počet Kč Pozn amka
akci (tis.)

Celkem na území obce /města 23 26 337

J V I.
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Z toho na území MPk nebo MPZ 10 23 063

Památky vjiném než obecním vlastnictví (na území MPk 4 425
nebo MPZ)
Podíl finančních prostředků z celkového objemu
výdajů nejaktuálnějšího rozpočtu obce/města/městské
části hl. města Prahy, uvedeného bez přijatých dotaci,
na obnově památek v roce 2022 na ůzemi
obce/města/městské části hl. města Prahy v %‚ 3,2 %
jedná se o procentuální vyjádření částky, kterou je
obec/město/městská část hl. města Prahy ochotna
investovat z vlastniho rozpočtu do obnovy památek.

F.2. (ústka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2022 s uvedením
konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných
v Programu regenerace MPk a MÍ‘Z na rok 2022. která byla přilohou Anketniho dotazníku na rok 2022.

Akce Kč (tis.)

Obnova východního střešního pláště radnice — Masarykovo náměstí I, Čp. 97, Jihlava 500

Obnova Čelní fasády objektu s doplněním původních architektonických prvků — 90
Palackého 47, Čp. 1639, Jihlava
Obnova omítek ve vstupní hale a navazujicí chodbě v INP, kamenný sokl — 90
Komenského 12, Čp. 1322, Jihlava
Výměna oken za špaletové ven otvíravé, rekonstrukce interiéru a obnova původní 380
geometrické výmalby, obnova fasády Brněnská 10, Čp. 625, Jihlava
Obnova a Čištěni dřevěného stropu; repasování oken - bytová jednotka Havířská IS, Čp. 95
1008. Jihlava
F.3. Částka zjiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky zjiných

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.
Akce Kč (tis.) Zdroj

Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava 38 550 Fondy EHP 2014-2021
(dotace poskytnuta na období realizace stavby
202 1-2023)
Obnova domu Masarykovo náměstí 57 a 58, 6 500 IPRU
Jihlava (dotace poskytnuta na období realizace
stavby 2022-2023)
Obnova Čelní fasády a střešního pláště kostela sv. 25 900 Fondy EHP 2014-2021
Ignáce na Masarykově náměstí, Jihlava (dotace
poskytnuta na období realizace stavby 2022-2023)

G. Koncepční příprava regenerace

Cl. Územniplán/stavrozpracovanosti.datumschválcni. evidencedle ló2zákonač. 183!200ĎSh..o územním
plánováni a stavchnini řádo (stavehni zákon), na internetových stránkách Ustavu úzernniho rozvoje
http ĺ/www. u ur. cz!.

Územní plán Jihlava
Zpracovatel CITYPLAN, spol. s r.o., projektant Ing. arch. Ladislav Komrska, schválen 26.9.2017, usn. Č.
260/17-Zrn, nabyti účinnosti 20. 10. 2017
Uzemní plán Jihlava — Z1
Zpracovatel CITYPLAN, spol. s r.o., projektant Ing. arch. Martin Wedell, schválen 10. 12.2018, usn. Č.
48/18-Zm, nabytí účinnosti 6.2.2019
Uzemní plán Jihlava — Z3
Zpracovatel DIS projekt s.r.o.., projektant Ing. arch. Milan Grygar, schválen 17. 12. 2020, usn. Č. 420/20-Zrn,
nabytí účinnosti 13.2.2021
Uzemni plán Jihlava — Z4
Zpracovatel DIS projekt s.r.o.., projektant Ing. arch. Milan Grygar, schválen 21.9.2021, usn. Č. 275/21-Zrn,
nabytí účinnosti 16. 10. 2021
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KULTURY C
Územní plán Jihlava — Z2
Zpracovatel DIS projekt s.r,o... projektant Ing. arch. Milan Grygar, schválen 20. 9. 2022, usn, Č. 273 /22-Zrn.
nabytí účinnosti ID. 10.2022
Uzemni pián Jihlava — ZS
Zpracovatel ATELIER URBI. spol. Sr. O.., projektant Ing. arch. Jana Benešová, schválení pořízeni zkráceným
postupem. usn. Č. 276/21-Zrn zde dne 21.9. 2021
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ dle * 30 zákona Č. l83‘2006 Sb. o

územnim pláiiování a stavebním řádu (stavchni zákon). v platném ziiěni!. Stav rozpraco‘anosti. datum
scháleni zastupitelstvem. e‘idence dle * 162 zákona Č. l83 2006 Sb.. o územním plánování a staehnim
řádu (stavební zákon). na intemeto‘ýcb stránkách t/stavu územního rozvoje http:‘:www.uur.cz příp. plán
ochrany MPR nebo MPZ dle 6a zákona Č. 20/I 987 Sb., o státní památkové péči, ve zněni
pozdějších předpisü . Stav roepracovwwsti. datum ydáoí opatřeni ohecne po‘. aby krajem,

Zahájeni praci, ZM usn. Č. 4l6‘20-ZM ze dne 17, 12. 2020 rozhodlo o pořízeni
Pracuje se na zadání RP ‚

Vše jek dohledání na UUR:
ltips://www.uur.czeupc/ilas?krajNazevVyso%C4%8DinaomNazev‘Jihlava8cokresNazev“JihlavaSobec
Kod=58 6846

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem
datum jeho poslední aktualizace).

Zpracovatel: Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánováni, aktualizace 2018—2023
Datum schválení Programu zastupitelstvem: 24. 10. 1994
Casový horizont, ke kterému je Program regenerace zpracován: 2023
Datum aktualizace Programu: říjen 2017
Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 6. 11.2017

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce. včetně začlenění regenerace území MIR nebo Mrz (stav
rozpracovanosti, datum schválení, zveřejněni např. v databázi Obec PRO apod.). Další dokumenty
využívané při realizaci regenerace MPk nebo MP!. (strategie CUl), nl, IRkU).

lnteerovaný plán rozvoie statutárního města Jihlavy: Jihlava
Jihlavajako královské horní město,jehož založeni spadá do první poloviny 13. století, patří mezi historicky a
architektonicky nejcennější města Ceské republiky. Jedinečnost a nevyčíslitelná architektonická hodnota celého
komplexu budov nacházejících sev historickém jádru města byla důvodem pro vyhlášeni centra města Jihlavy
státem chráněnou městskou památkovou rezervací v roce 1982. Jihlavská městská památková rezervace
zahrnující řadu pozdně gotických a renesančních domů se staršími sklepy a jádry, jedinečné raně gotické i ‘

pozdější stavby a další významné architektonické památky pocházející z pozdějších slohových období je
právem řazena k nejvznamnějšim svého druhu v České republice. V historickém centru města se totiž nachází
582 budov s 214 kulturními památkami. z nichž 7Oje zařazeno do první kategorie. V druhé polovině 20. století
byla také zrekonstruována část zachovaného opevněni v délce cca 3 km převáži-tě vjeho barokní podobě včetně
jedné zachované městské brány. Nebýt necitlivého architektonického zásahu do centra města vybudováním
obchodního domu, neexistovala by patrně objektivní překážka pro zařazení města na seznam památek
UNESCO.

Kromě významného počtu historických a kulturních památek disponuje krajské město dalšími významnými
turistickými atraktory a nezanedbatelnou infrastrukturou volného času, která může rovněž přivést do města
turisty a ostatní návštěvníky. Mezi nejvýznamnější atraktivity města z hlediska návštěvnosti patři Zoologická
zahrada Jihlava. u niž počet návštěvníků Činil v roce 2006 přes 229 tisíc osob, Jihlavské katakomby (IS tisíc
osob). vyhlídková věž 5v. Jakuba (7 tisíc osob), Brána Matky Boži, dochovaný a zpřístupněný systém městského
opevnění či řada dalších památek a objektů infrastruktury‘ volného času. Rada kulturních památek a historicky
cenných objektů ve městě sez důvodu častojen minimálni nezbytné údržby v minulých desetiletích nachází ve
špatném technickém stavu, který vyžadujejejich obnovu a rekonstrukci tak, aby mohly být ekvivalentně využity
pro potřeby turistiky a cestovního ruchu. Z kulturních tradic lze beze sporu označit za nejvýznamnější tradici
spojenou s osobou světově proslulého hudebního skladatele Gustava Mahlera a jeho vztahem k Jihlavě a
historicky danou hornickou tradici města. Kromě kulturních akcí spojených s těmito tradicemi získává postupně
na prestiži a návštěvnosti také každoročně pořádaný Mezinárodní festival dokumentárního filmu v Jihlavě.

Propagace města a stávající informační turistický systém v zásadě plní svůj účel (např. informačních služeb
Turistického informačního centra v roce 2006 přímo využilo přes 15 tisíc osob), ale do budoucna je nezbytný
dlouhodobý strategický přístup k systému propagace města a služeb cestovního ruchu v regionálním i
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ

- Stručně zbodnou vývoj území MPK nebo N1P/. z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a
funkcí úterní MPK nebo MI‘! včetně veřejn‘ch prostranství, zeleně atd.. provést hodnocení z pohledu
obyvatel, náštévniků. podnikatelů atp.

- Zhodnotit stav a 7pusoh re‘ulace reklamy na Území MPK nebo ML‘Z.

- Další zdroje ínančttich pmstřcdkú získané na obnovu kulturních památek v MPK nebo MI‘Z prnstřcdnictvítn
veřejných sbírek, netiskových organizaci. sponzorských darů apod.

- (‘vést. da ve městohcFmCstskú části hl. města [‘raby existuje vlastní fond prn území MPK nebo MPZ
a) na obnovu kulturnich památek.
b) na opra\u ncpamátkti‘cl, objektů.

MPR za poslední roky prošla četnou obnovou jak kulturních památek, tak staveb, které historické jádro
dotváří. V letošním roce se dočkala návratu původních čelních fasád některých objektů (Komenského 12,
Palackého 47, Masankovo náměstí 57 a 58, Brněnská 10), vtomto trendu chceme i nadále pokračovat.
Problémem je reklamní smog a nevhodné využiti veřejného prostoru. I když byly vytvořeny manuály a
pokyny (na reklamy, zábory veřejného prostranství, předzahrádky), málo, který z vlastníků je ochoten je
akceptovat, aje nutné přikročit k sankcím. Z důvodu výstavby CITY PARKU a AVENTINU došlo k odlivu
obchodů z centra. Většinu objektů na Masarykově náměstí komerčně využívá bankovní sektor. Dalším
velkým problémem je, že vlastnici objektu nejsou převážně z našeho regionu.
na území MPR Jihlava byl orgánem státní památkové péče vypracován v roce 2022 „Pokvm‘ pro o:nucYení
budovu z,,uLví‘ová,,Jrek/unuých, ěnJonnaénkh upi‘optigtiénich:aři:eni v MPR a OP %ÍPR Jihltnu poliledit
pwnátkové péče‘, které byly zveřejněny na webových stránkách a vydává k nim dle žádosti závazná
stanoviska/rozhodnutí https://www.jih1ava.ci‘foulare%2Doddeleni%2Dpamatkove%2Dpece‘ds-
570921p1=103740; dále orgán státní památkové péče reguluje reklamy na území MPR Jihlava výzvami
k odstranění nepovolených reklam, po neuposlechnutí přistupuje ke správním řízení zmoci úřední;
využiti na obnovy finančních prostředků z přestupků v památkové péči — v roce 2022 obnova střešního
pláště nemovité kulturní památky kaple Nanebevzetí Panny Marie na Telečské ulici v Jihlavě
mimořádný příspěvek statutárního města Jihlava na obnovu nemovitých kulturních památek nebo jiných
objektů na území MPR Jihlava. Dřín, v ochranném pásmu MPK Jihlava
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celostátním měřítku, aby byl výše zmíněný významný potenciál města pro rozvoj cestovního ruchu efektivněji
využíván.

Negativně se ve vztahu k návštěvnosti města dlouhodobě projevuje nedostatek ubytovacích kapacit a absence
další základní i doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a související vybavenosti (např. kongresové
centrum). Za ne zcela dostatečnou je možno ve srovnání s výjimečným turistickým potenciálem Jihlavy
považovat i stávající propagaci města, nekomplexní přistup k problematice cestovního ruchu a omezenou
nabídku služeb cestovního ruchu na území města.

httos:!/www.iihlava.cz/strateuickv-nlan-rozvoie-statutarniho-mesta-iihlavv-do-roku-2020/d-500097

Schválil

Podpis

Datum 12. 12. 2022
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