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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 2022 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace JIČÍN 

  

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

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.  

Charakteristika objektů, 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 MPR a MPZ za rok 2022, doplněnou fotodokumentací. 

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 
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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 v Jičíně – Sedličkách 

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. 

 

Opětovnou přihlášku do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 

MPR a MPZ, po pětileté pauze po celostátním vítězství za rok 2016, 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. 

 

 

Valdštejnovo náměstí 

 

 

 

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

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2022. Rozloha MPR nebo 

MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

74 (počet rejstříkových čísel Ústředního seznamu kulturních památek České republiky) 

12 ha  

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 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 ohrožených památkových objektů vedeném NPÚ. 
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A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 nevyužívané, s uvedením důvodu 

jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

Bývalá jezuitská kolej 

 

Objekt je po stavebně technické stránce základním způsobem zajištěný a v posledních letech 

proběhla za několik miliónů Kč základní oprava prostor v přízemí koleje, která umožnila 

kolaudaci a následné využívání části přízemí a nádvoří pro vzdělávací, kulturní a společenské 

akce. Prostory má v užívání skupina občanů sdružených ve spolku Balbineum. 

 

Kolej jako celek však na rekonstrukci stále čeká. 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 

patnácti 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 nerealizovanou rekonstrukci objektu na konferenční a vzdělávací 

centrum a na vědeckotechnický park (v obou případech autoři HŠH architekti, s. r. o.). 

 

Kolej není celkově využívána od doby odchodu Sovětské armády počátkem 90. let 20. století. 

 

západní nádvoří koleje s obnovenými arkádami 
A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se 

stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Valdštejnský letohrádek 

 

vlastník – město Jičín, spravovaná neziskovou organizací Valdštejnské imaginárium, z. ú. 

 

1) Stavební úpravy stavby dvora spojené se vznikem víceúčelového sálu a zázemí pro diváky 

a účinkující. Akce obnovy je součástí projektu „Cesta Valdštejnských architektů / Szlak 

architektów Wallensteina“ podpořeného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika 
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– Polsko a v roce 2021 rovněž z Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón (restaurování kamenných prvků a nástěnných maleb). Práce 

započaly v roce 2019 a v současné době jsou dokončovány. Projekt připravilo město Jičín 

vlastními silami. Celkové náklady na stavební práce dosáhly cca 32,6 mil. Kč, z toho v roce 

2022 cca 11,3 mil. Kč. 

pohled v roce 2018 (budoucí víceúčelový sál) 

aktuální pohled (budoucí víceúčelový sál) 
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2) Stavební úpravy stavby dvora spojené se vznikem výstavních prostor v jihovýchodní části 

severovýchodního křídla stavby dvora. Jedná se o poslední dosud nerekonstruovanou vnitřní 

část stavby dvora. V roce 2022 proběhla s příspěvkem z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón 1. etapa prací za cca 5,94 mil. Kč. 

Dokončení prací je plánováno v roce 2023. 

 

pohled na jihovýchodní část severovýchodního křídla stavby dvora 

 

                                   
pohledy do interiérů 
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Valdštejnský palác, tzv. zámek 

 

vlastník – město Jičín 

 

1) V roce 2022 byla dokončena oprava a výměna všech oken rozsáhlého objektu, která 

probíhala od roku 2018 (na straně prováděcí firmy došlo ke zdržení prací, což firma 

odůvodňovala komplikacemi spojenými s epidemií onemocnění COVID-19). Celkové 

náklady dosahují cca 13,2 mil. Kč, náklady na etapu v roce 2022 cca 1,1 mil. Kč. 

 

2) Před začátkem hlavní letní turistické sezóny proběhla údržba prostor podloubí spočívající 

v provedení lokálních oprav omítek a nové výmalbě podloubí vápennou fasádní barvou. 

Spolu s čištěním nádvoří šlo o práce v celkové částce cca 250 tisíc Kč. 

 

 

Valdštejnský plác, tzv. zámek 

 

kostel sv. Ignáce z Loyoly 

 

vlastník – Římskokatolická farnost – arciděkanství Jičín 

 

Od roku 2020 probíhá celková oprava střechy nad lodí a presbytářem kostela sv. Ignáce 

z Loyoly. V roce 2022 byla provedena 3. etapa v hodnotě cca 1 mil. Kč. 

 

Oprava střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly je pravidelně podporována dotací z Programu 

záchrany architektonického dědictví a rovněž příspěvkem od města Jičína – v roce 2022 ve 

výši 150 tisíc Kč. 
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kostel sv. Ignáce z Loyoly s probíhající celkovou opravou střechy nad lodí a presbytářem 

 

měšťanský dům č. p. 43, ul. Fortna 

 

vlastník – fyzické osoby, právnická osoba 

 

Proveden nátěr vnějších rámů a křídel oken a jejich drobné opravy. Příspěvek z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Náklady 

v ceně cca 230 tisíc Kč. 

měšťanský dům č. p. 43, ul. Fortna 
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měšťanský dům č. p. 76, Valdštejnovo náměstí 

 

vlastník – fyzické osoby 

 

Proběhla výměna novodobých kovových výkladců a domovních dveří v podloubí za nové 

dřevěné, skříňového typu. 

 

 
nové výkladce a domovní dveře 

 

kašna Amfitrité 

 

vlastník – město Jičín 

 

V roce 2022 proběhlo restaurování kamenné části kašny, vč. vlastní sochy Amfitríty, 

a výměna olověného vyložení kašny. Celkové náklady dosáhly výše 1,13 mil. Kč. 

kašna Amfitrité v závěru restaurování 
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věžní hodiny kostela sv. Ignáce z Loyoly 

 

vlastník – město Jičín 

 

Restaurování hodinového stroje, včetně přidružených systémů, věžních hodin kostela 

sv. Ignáce z Loyoly. Celkové náklady ve výši cca 620 tisíc Kč. 

 

 
hodinový stroj a ateliéru restaurátora 

 

 

 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 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. Objekty, u kterých došlo v roce 2022 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, 

v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

K prohlášení věci za kulturní památku nedošlo. 
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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 vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2022 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či 

charakteru objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

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

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2022, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

dům č. p. 112, ul. Nová 

 

vlastník – fyzické osoby 

 

Nový vlastník započal rekonstrukci objektu. V budoucnu by mělo 2. NP sloužit pro bydlení 

a v 1. NP být bistro. V roce 2022 došlo k výměně novodobých oken za nové vhodnějšího 

provedení. 

 

Nová, č. p. 112 

 

 

dům č. p. 97, ul. Nerudova 

 

vlastník – fyzické osoby 

 

Proběhla výměna střešní krytiny. 
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Nerudova, č. p. 97, nová střešní krytina a další s tím spojené práce 

 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2022 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

V roce 2014 byl na základě výsledků podrobného stavebně technického průzkumu 

demolován pro celkové dožití konstrukcí menší dům č. p. 55 v ulici Na Příkopech na hranici 

Městské památkové rezervace Jičín. Na místě demolovaného domu již stojí jeho 

architektonická parafráze zachovávající objem předchozí stavby. 
 

 
Novostavba v místě v roce 2014 demolovaného domu č. p. 55 v ulici Na Příkopech. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2022. Uveďte významné akce, které byly v letech 

2012-2022 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Současný stav veřejné zeleně a povrchů komunikací, resp. veřejných prostranství v MPR 

Jičín 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. 

 

Ke zlepšení by do budoucna mělo dojít i v otázce městského mobiliáře. Stávající byl 

podrobně zmapován a budoucí umisťování mobiliáře se bude řídit koncepcí zpracovanou 

v roce 2022 městským architektem. 

Koncepce městského mobiliáře v Jičíně 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2022. Uveďte významné akce, 

které byly v letech 2012 - 2022 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, 

působení neziskových organizací, 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). Celý dříve zanedbaný areál Zebína a prostoru mezi 

Zebínem a vrchem Čeřov je udržován pomocí spásání koňmi, kravami a ovcemi. 

 

Dobrovolníci působí v komisích kultury a životního prostředí - poradních orgánech Rady 

města. Dále jsou sdružení v řadě neziskových organizací. Valdštejnské imaginárium, z. ú., 

spravuje za přispění města Jičína Valdštejnský letohrádek v Jičíně - Sedličkách. V otázce 

využití bývalé jezuitské koleje aktivně vystupuje spolek Balbineum. O. p. s. Baševi pečuje 

o jičínský židovský hřbitov a pořádá přednášky na aktuální společenská témata. 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 prvotní 

záchranu kostela Všech svatých při úpatí vrchu Zebína v Jičíně - Sedličkách a v roce 2015 

prakticky realizoval obnovu sochy Ukřižovaného Krista s podstavcem na bývalé cestě 

spojující Jičín s Ostružnem. 

 

zámecká zahrada 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2022 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2012 - 2022 (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. Ta se rozšiřovala také v roce 2022, kdy bylo realizováno nové záložní 

propojení sídla Policie ČR v areálu bývalých jezuitských staveb v ulici Balbínova. 

 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
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 trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2012 přibližně 460   2022  přibližně 460 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou 

má provozní dobu atp.? 

Městské informační centrum, provozované Kulturními zařízeními města Jičína, sídlí 

v samém „srdci“ MPR - v budově Valdštejnského paláce, tzv. zámku, na Valdštejnově 

náměstí. Prostory městského informačního centra jsou po celkové rekonstrukci. Infocentrum 

se opakovaně v anketách umísťuje na čele informačních center v Královéhradeckém kraji. 

 

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. Vydává také kulturní měsíčník 

KAM a pořádá komentované prohlídky. Infocentrum také nabízí prodej vstupenek, map, 

turistických průvodců a upomínkových předmětů a prodej speciálních dárkových předmětů 

s oblíbenými pohádkovými motivy spojenými s městem Jičínem. 

 

pohled do nového infocentra 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Otevírací doba: 

 

leden - duben 

Po - Pá  9:00 - 17:00 

So  9:00 - 13:00 

 

květen 

Po - Pá  9:00 - 17:00 

So  9:00 - 15:00 

 

červen 

Po - Pá  9:00 - 17:00 

So  9:00 - 15:00 

Ne  10:00 - 16:00 

 

červenec - srpen 

Po - Pá  8:00 - 18:00 

So  9:00 - 17:00   

Ne  9:00 - 17:00 

 

září 

Po - Pá  9:00 - 17:00 

So  9:00 - 15:00 

 

říjen – prosinec 

Po - Pá  9:00 - 17:00 

So  9:00 - 13:00 

 
 

D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2022 a s jakým 

zaměřením (kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V roce 2022 nedošlo ke zpřístupnění žádné nové kulturní památky. 

 

Běžné přístupné byly Valdická brána, Valdštejnský palác, tzv. zámek s Regionálním muzeem 

a galerií v Jičíně, Valdštejnský letohrádek v Jičíně, kostel sv. Jakuba Většího a kostel 

sv. Ignáce z Loyoly, synagoga a bývalá Židovská škola, dům č. p. 100 v ulici Židovská. 

 
 

D.4. 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 2012 - 2022). 

 

Občanské vybavení je v Jičíně na kvalitní úrovni a v dostatečném množství (zdravotní, 

školská, kulturní a sportovní zařízení). 

 

Přímo v MPR Jičín se nachází jedna ze základních a mateřských škol, ZUŠ, učebny 

konzultačního střediska České zemědělské univerzity v Praze, školské zařízení pro zájmové 

vzdělávání, nová tělocvična (přístupná nejen žákům ZŠ), Porotní sál (sál nacházející se ve 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Valdštejnském paláci, tzv. 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 nachází jedenáct ubytovacích zařízení (dva hotely, čtyři penziony, tři apartmány, 

dvě ubytovny), v její bezprostřední blízkosti pak další (tři hotely, penzion a několik 

apartmánů). Hotely jsou střední až velmi dobré úrovně. Stravovacích zařízení je v centru celá 

řada, a to různého zaměření (jídelna, rychlá občerstvení i kvalitní restaurace). Počet 

ubytovacích i stravovacích zařízení se v hodnoceném období zvýšil. 

 

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. 

 

 

nový hotel Tammel na okraji MPR Jičín v ulici 17. listopadu 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města 

Prahy na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR 

nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

Město Jičín využívá celé šíře prezentačních a propagačních kanálů. Turistický portál 

(www.jicin.org) prošel redesignem a obměňují se také informační brožury a letáky, které jsou 

tradičně na dobré úrovni. 

 

Informace týkající se výkonu památkové péče poskytuje samostatné oddělení 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 

 

 
 

 

 

E. Společenský život 
 

E.1. 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 2022. 

Město Jičín se vyznačuje značnou občanskou aktivitou. Již tradičně velmi aktivní bylo 

Valdštejnské imaginárium, z. ú., spravující za přispění města Jičína Valdštejnský letohrádek 

v Jičíně – Sedličkách, s bohatým programem, který již svým věhlasem překročil hranice 

regionu. Bývalou jezuitskou kolej v roce 2022 poprvé oficiálně zpřístupnil spolek 

Balbineum. O židovský hřbitov pečuje o. p. s. Baševi. Ve městě také působí Jičínský spolek 

pro architekturu a urbanismus zastřešující mj. Jičínský architektonický manuál, který v roce 

2022 vydal omalovánku Jičín : procházka architekturou. V činnosti pokračovali také spolky 

ProVize s festivalem Jinčí čin nebo Jičínská beseda pořádající přednášky pro zájemce 

o regionální historii a vlastivědu Jičínska. 
 

E.2. 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. 

 

54. ročník turistické akce Klubu českých turistů "Pochod Českým rájem – Putování za 

Rumcajsem". 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Čarodění – magický den pořádaný ve Valdštejnské lodžii. 

 

Svátek hudby Jičín 2022 - jedenáctý ročník celoměstského multižánrového festivalu v rámci 

mezinárodního dne hudby. 

 

Lodžie Worldfest 2022 - 5. ročník festivalu world music, alternativní hudby a netradičního 

divadla v areálu barokního letohrádku Valdštejnské lodžie u Jičína. 

 

Slavnost stromů – fantaskní oslava světa stromů pro celou rodinu s výtvarnými dílnami, 

divadly a představením o stromových bytostech odehrávající se v areálu Valdštejnského 

letohrádku a přilehlého Libosadu. 

 

Divovánoce - Netradiční adventní akce pro celou rodinu v prostorách barokní památky 

s vánočními dílnami, divadly, koncerty a neobvyklým živým betlémem odehrávající se 

v areálu Valdštejnského letohrádku. 

 

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

obyvatel na Valdické bráně. 

 

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

výročí republiky apod. 

 

 

 
 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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E.3. 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 2022 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Historické objekty v MPR Jičín 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. 
 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2022 

 
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      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 17 25.440  

Z toho na území MPR nebo MPZ 17 25.440  

Památky v jiném než obecním vlastnictví 

(na území MPR nebo MPZ) 

2 175  

Podíl finančních prostředků z celkového 

objemu výdajů nejaktuálnějšího 

rozpočtu obce/města/městské části hl. 

města Prahy, uvedeného bez přijatých 

dotací, na obnově památek v roce 2022 na 

území obce/města/městské části hl. města 

Prahy v %, 

jedná se o procentuální vyjádření částky, 

kterou je obec/město/městská část hl. 

města Prahy ochotna investovat z 

vlastního rozpočtu do obnovy památek. 

 

  

4,25 % 

(rozpočet pro rok 2022 je 

ovlivněn vysokým 

zůstatkem k 31. 12. 2021 

a čerpáním investičního 

úvěru 107 mil. Kč na pro 

měřítko Jičína 

mimořádnou a mnoho let 

připravovanou akci 

„Kasárna Jičín – výstavba 

dopravní a technické 

infrastruktury a 

veřejných prostranství“ 

představující v podstatě 

přípravu zástavby 

brownfieldu v širším 

centru města) 
F.2. Částka 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 MPR a MPZ na rok 2022, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2022. 

Akce Kč (tis.) 

Valdštejnský letohrádek (lodžie), č. p. 4 - stavební úpravy jihovýchodní 

části severovýchodního křídla stavby dvora 

1.210 

měšťanský dům Fortna, č. p. 43 - nátěr vnějších oken domu a další s tím 

spojené práce 

80 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2022 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

„Cesta Valdštejnských architektů / Szlak 

architektów Wallensteina“ 

11.000 Interreg V-A Česká republika – 

Polsko (čerpání v roce 2022) 
   

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

Územní plán Jičín (změna č. 2) 

Pořizovatel:   Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města 

Zpracovatel:   Ing. arch. Vanda Ciznerová, Urbanistické středisko Brno, s. r. o. 

Územní plán nabyl účinnosti dne 26. 10. 2010. Změna č. 2 nabyla účinnosti dne 22. 9. 2022. 

 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum 

schválení zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán 

ochrany MPR nebo MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů/. Stav rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

Regulační plán historického jádra města Jičína (změna č. 3) 

Pořizovatel:   Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města 

Zpracovatel:   Ing. arch. Ivana Golešová, Urbanistické středisko Brno, s. r. o. 

Regulační plán nabyl účinnosti dne 26. 11. 2011. Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 

30. 12. 2020. 

 
 

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

jeho poslední aktualizace). 

Program regenerace MPR Jičín (aktualizace 2020 – 2025) 

Zpracovatel:   Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče 

Datum schválení aktualizovaného Programu zastupitelstvem: 6. 11. 2019 

 
 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty 

využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

Strategický plán rozvoje města Jičína 

Zpracovatel:   HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o. 

Březen 2019 

dostupné na internetových stránkách města a Městského úřadu Jičín – www.mujicin.cz 

konkrétně pak v sekci Město Jičín, dlaždice Strategický plán 

 

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). 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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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). 

 

Koncepce městského mobiliáře v Jičíně (městský interiér), autor Ing. arch. Radek Jiránek, 

městský architekt, červen 2022 

Regulační plán historického jádra města Jičína 
 

 

H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 

obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 
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Městská památková rezervace byla v Jičíně vyhlášena v roce 1967. 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 2012 pokračuje profilování města jako města pohádky a města 

Albrechta z Valdštejna a intenzivní 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 bývalé jezuitské koleje, kterou město Jičín získalo do svého majetku po odchodu 

Sovětské armády, a Valdštejnské lodžie v Jičíně - Sedličkách. 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 Jičín 

bezpochyby přispívá, se město Jičín opakovaně umístilo na předních místech různých anket 

a žebříčků - z pohledu kraje i celé České republiky. 

 

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. Dále byly přijata 

pravidla pro restaurační předzahrádky (2017) a nově také Koncepce městského mobiliáře 

v Jičíně (městský interiér) (2022). 

 

V roce 2022 město Jičín nepořádalo žádnou veřejnou sbírku na obnovu kulturních památek 

v Městské památkové rezervaci Jičín a neobdrželo v této souvislosti ani žádný sponzorský 

dar. 

 

Fond na obnovu památek a dalších objektů v MPR přímo zřízen není, vyjma fungování 

Programu regenerace jsou pak jednotlivé žádosti o finanční příspěvek posuzovány 

individuálně. V roce 2022 město Jičín např. poskytlo finanční prostředky na pokračování 

opravy střechy kostela sv. Ignáce z Loyoly, jehož vlastníkem je ŘKF – arciděkanství Jičín. 

Vlastníkům domů na Valdštejnově náměstí také město již po několik let nabízí spoluúčast na 

obnově zádlažby podloubí domů. 

 
 

 

 

Schválil:   JUDr. Jan Malý, starosta města                                  Datum:   15. 12. 2022 

 

 

 

Podpis      ……………………… 
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Doplňující informace 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2022. Přihlášku zašlete v elektronické podobě 

také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – rodinné 

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, město, městská část hl. města Prahy 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 2022. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu udílení 

Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  
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