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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 zóna Lomnice nad 
Popelkou 

POZOR! Města, která mají na svém území jak MPR tak i MPZ a přihlašují do soutěže obě území, musí podat pro  

MPR i pro MPZ Přihlášku do soutěže SAMOSTATNĚ. 

 
 

 

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. 

Městská památková zóna Lomnice nad Popelkou byla vyhlášena v roce 2003. 

Bezprostředně poté byl zpracován Program regenerace MPZ Lomnice nad Popelkou, který 

měl platnost do roku 2009. První aktualizovaná verze Program regenerace MPZ Lomnice 

nad Popelkou byla platná do roku 2015. V současné době máme platnou druhou aktualizaci 

s platností do roku 2021. V roce 2023 předpokládáme schválení třetí aktualizace. 

Během let došlo k opravě téměř všech kulturních památek na území zóny a samotný ústřední 

prostor, Husovo náměstí, prošel úpravou, která měla za cíl humanizaci celého prostoru 

s ohledem na památkovou hodnotu území. V současné době se připravuje zásadnější zásah 

do prostoru náměstí, neboť dožívají jednotlivé inženýrské sítě, ale i čedičová mozaika. Na 

základě zpracované studie v tuto chvíli řešíme dokumentace k územnímu řízení.  

Poslední velké opravy byly zahájeny v roce 2009. Jednalo se o budovy zámku, radnice 

a dřevěné zvonice na hřbitově. Všechny budovy jsou z hlediska městského urbanismu 

výjimečné ve struktuře našeho sídla. A to ať už hmotovým usazením, velikostí nebo stářím 

objektů. Jejich rekonstrukce byly dokončeny v roce 2010 a znamenaly přelom v péči 

o centrum našeho města. Od té doby byly uskutečněny další práce na hřbitově (oprava 

hřbitovní zdi, kompletní obnova hřbitovního domku s márnicí, obnova dřevěné zvonice 

včetně doplnění a restaurování zvonu). 

V posledních letech pracujeme na opravě suterénu Hrubého domu a na pracech s tím 

souvisejících. V roce 2017 jsme dům napojili na kanalizaci a nechali opravit vnější okna 

včetně kompletní omítky zadního traktu (obdobná oprava, okna a omítka, proběhla 

i u zámku a na radnici). V roce 2018 jsme pokračovali v sanaci suterénního prostoru muzea, 

v opravách oken na zámku, v muzeu a ve škole. V roce 2022 jsme dokončili sanaci 

obvodových stěn rekonstrukcí v průčelí (izolace včetně obnovy schodišť). 

Pravidelně také podporujeme při obnově další vlastníky kulturních památek. Od roku 2020 

římskokatolickou církev v opravách omítky kostela sv. Mikuláše z Bari, který stojí na 

Husově náměstí, a dále soukromého vlastníka tzv. Bártovy vily, čp. 136. 

Ve všech zmiňovaných případech oprav budov se jedná o výrazné dominanty a vzhledem 

k tomu se domníváme, že právě rekonstrukce těchto objektů a pokračující snaha o neustálé 
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zlepšování péče o MPZ, včetně obnovování movitých věcí, je důvodem, proč se hlásíme 

do soutěže a proč bychom měli získat tuto Cenu. 

 

 

 

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.) 

 

Celkový počet je 12 (respektive 19). 

 

 Radnice, zámek, čp. 43 a 44 tzv. Hrubý dům - muzeum, kostel sv. Mikuláše z Bari, 

fara, sv. Jan Nepomucký před farou, areál barokní kaple sv. Jana Křtitele (zahrnuje 

hrob Dr. A. Šlechty, hrobku rodu Šlechtů, Mohylu s náhrobky padlým z války 1866, 

dřevěnou zvonici, ohradní zeď hřbitova, domek hrobníka s márnicí a Svobodovu 

hrobku), Morový sloup, socha Mistra Jana Husa, dolní kašna na náměstí, čp. 136 tzv. 

Bártova vila a Tylovo divadlo. 

 

Rozloha – cca 18,5 ha. 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2022 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

U žádné památky na území zóny není klasifikován havarijní stav. 
 

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. 

 

Kaple sv. Jan Křtitele – stavba sloužící církevním obřadům, bez dalšího využití. 

Fara – z důvodu probíhající rekonstrukce. 

Hřbitovní zeď – nelze využít jinak než jako zeď. 
 

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. 

 

Kostel sv. Mikuláše z Bari 
 

Předmětem letošní etapy obnovy fasády byla boční strana kostela směrem od náměstí. Jedná 

se o opravu cca 165 m2 fasády, opravu omítek včetně říms a štukové výzdoby, provedení 

fasádního nátěru, oprava kamenného ostění, parapetů a soklů, oprava klempířských prvků 

a nátěry oken. 

Kostel slouží svému původnímu účelu. 
 

Čp. 43 a 44, muzeum 

Předmětem letošní obnovy bylo pokračování v komplexní opravě suterénu budovy, 

konkrétně se jednalo o provedení dodatečné hydroizolace spodní stavby. Obvodové zdivo 

bylo odkopáno na přibližnou úroveň podlahy sklepů, rubová strana byla opatřena 

hydroizolací a bylo provedeno vodorovné podříznutí zdiva diamantovým lanem. V místech 

nesoudržného zdiva bylo tato technologie doplněna injektáží. Ve vnitřním prostoru byly 
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částečně provedeny opravy povrchů (po instalaci sítí - drenáž). Hlavní schodiště před 

vstupem do objektu z náměstí bylo rozebráno a po provedení hydroizolace sklepů opětovně 

postaveno v původním členění, s novými materiály odpovídajícími původním. Část 

původních materiálů byla zpětně použita – žulové stupně, zábradlí a kamenný obklad 

schodiště. V souvislosti s úpravami kolem schodišť byl současně obnoven sokl budovy na 

JV a SV straně budovy. 

Budova slouží jako muzeum, informační středisko a navíc je zde i jeden byt. 
 

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.) 

 

Žádný takový případ není. 

 
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. 

 

V MPZ takový případ není (poslední prohlašování na území proběhlo v lokalitě hřbitova 

v roce 2011). V roce 2013 byl prohlášen kulturní památkou objekt vily čp. 400, který se 

nachází cca 120 m od hranic MPZ (č. rej. 105185). 

 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
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. 

 

- dům čp. 395 – neobýván, vybydlen, kompletní zchátralost – novodobá stavba, která vinou 

nepřizpůsobivých občanů došla dezolátního stavu, soukromý majitel koná pouze 

základní údržbu, která však nebrání další devastaci objektu. 

 

- dům čp. 404 - neobýván, vybydlen, kompletní zchátralost. 
 

Tento stav je setrvalý. Nové budovy nepřibývají. Jde o stavby soukromých vlastníků, 

u kterých, pokud nebudou ohrožovat své okolí, město nemá šanci domoci se nápravy. 

Oproti předchozím letům ubyl dům čp. 311, který je aktuálně rekonstruován. 
 

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

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

- výměna krytiny čp. 46, Husovo náměstí 

- dílčí úpravy čp. 53, Poděbradova ulice 

- oprava fasády a oplocení domu čp. 143 (za kostelem k faře) 

- oprava fasády kostela 

- půdní vestavba čp. 78, Fügnerova  

- úprava schodiště u čp. 697, Smetanova ulice   

- dílčí rekonstrukce čp. 79, J. J. Fučíka 

- výměna krytiny čp. 92, J. J. Fučíka 

- výměna části oken v čp. 505, Palackého ulice 
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- výměna dveří a části oken u čp. 58, J. J. Fučíka 

- obnova schodišť, oprava soklu, hydroizolace muzeum čp. 43 a 44 

- rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek, Husovo náměstí 

- dílčí obnova oken a úprava čp. 659, Doležalova ulice (pod Karlovem) 

- půdní vestavba čp. 182, A. Staška  

- úpravy fasády a výměna dveří za okno, Novoměstská čp. 357 
 

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

 

- dům čp. 78 - neobýván, staticky narušený. 
 

 

 

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. 

 

V zóně se nacházejí tři parky. V roce 2009 byla regenerace zahájena v parku za Tylovým 

divadlem. Vlivem vichřic zde došlo k velkému poškození aleje vrb, které byly nahrazeny 

výsadbou vzrostlých lip tak, aby přirozeně dotvořily protiváhu druhé strany parku. Zároveň 

byl za 1,02 mil. Kč opraven pomník padlým ve světových válkách. V letech následujících 

bylo v kácení pokračováno, hlavně z důvodu špatného zdravotního stavu stromů. V současné 

době byly všechny práce dokončeny a park je ve stabilizované podobě. Další úpravy mohou 

následovat až po majetkovém a urbanistickém vyřešení sousedního prostoru autobusového 

nádraží. Řešení prostoru, který zahrnuje park a autobusové nádraží, bylo započato v roce 

2022, kdy došlo k dohodě vlastníků na spolupráci. Aktuálně se řeší studie. 

Ke zbylým dvěma parkům byla v roce 2009 vypracována projektová dokumentace s cílem 

podat žádost o dotaci na celkovou obnovu těchto ploch. To se bohužel nepodařilo. Vedení 

města proto rozhodlo o postupné rekonstrukci bez dotace. První přišel na řadu park plk. 

Truhláře (u zámku) – v roce 2010 nákladem města zrekonstruován, dle dobových fotografií, 

do podoby ze 30. let 20. století. Nově byla vybudována cesta, vyvýšená plocha sloužící 

k odpočinku a schodiště. Dále došlo k přesunu a seskupení obou pomníků, které se v této 

lokalitě nacházejí. Celkové náklady dosáhly částky 3,8 mil. Kč. V roce 2012 bylo 

přistoupeno na úpravu třetího parku, parku u ZŠ. Nejprve bylo provedeno kácení a o rok 

později byla provedena nová výsadba. Celkové náklady dosáhly výše 0,4 mil. Kč. V roce 

2016 došlo k dokončení celkové obnovy parku opravou schodišť, opěrných zdí a celkovým 

novým pojetím cestní sítě, kdy byl původní kamenný, šotolinový, povrch nahrazen perkem. 

Náklady přesáhly 3,1 mil. Kč. 

Od této poslední revitalizace probíhají v parcích pouze udržovací práce – ošetřování dřevin, 

náhrada odumřelých rostlin, sekání trávy, atd.  

V roce 2021 byla vypracována studie na úpravy nádvoří zámku, které tvoří z velké části 

vzrostlá zeleň.  

Povrchy komunikací jsou ve stavu odpovídajícím jejich stáří a množství finančních 

prostředků určených k jejich údržbě. Největší investiční aktivita v MPZ probíhala kolem 

roku 2010 – 2011, kdy byly opraveny téměř všechny boční ulice přiléhající k náměstí. Šlo 

o celkovou rekonstrukci v rámci projektu Čistá Jizera (veškeré sítě, konstrukční vrstvy 
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vozovky, chodníky). Komunikace i chodníky byly zadlážděny kamennou dlažbou. V roce 

2016 bylo na tuto akci navázáno celkovou rekonstrukcí Komenského ulice, která vychází ze 

Školního náměstí. V rámci stavby došlo k výměně vodohospodářských sítí, obnově 

komunikace v celé své délce, obnově chodníků, veřejného osvětlení a k vytvoření 

parkovacích míst. Byť je v zóně pouze část této komunikace, její obnova, která se celkově 

vyšplhala na 19,7 mil. Kč, rozhodně přispěla ke zlepšení území MPZ a to zvláště proto, že 

bylo pokračováno v trendu žulového dláždění vozovky a chodníků započatého při Čisté 

Jizeře. Centrum města tak dostává ucelený a hlavně stejný vzhled. 

V roce 2017 proběhla kompletní obnova komunikací na Karlovském náměstí, které je sice 

mimo MPZ, ale ulice, které z něho vycházejí, jsou již součástí MPZ a byly stavbou dotčeny. 

V rámci akce došlo k obnově vodovodu, nově byla realizována kanalizace a obnoveno bylo 

i veřejné osvětlení. Vše nákladem 11,2 mil. Kč. 

V roce 2018 došlo k obnově ulice Za Školou, kde byla kompletně zrekonstruována 

infrastruktura – voda, kanalizace, plyn a veřejné osvětlení, včetně povrchů. Do ulice byly 

začleněny bezpečnostní prvky – zpomalovací retardéry a upravena přednost v jízdě. To vše 

z důvodu blízkosti mateřské školy, základní školy a střediska volného času. V MPZ je pouze 

část této komunikace, kde došlo opět k vydláždění chodníků žulovou mozaikou. Celkové 

náklady na opravu dosáhly částky 6,42 mil. Kč. 

V současné době již chybí v MPZ opravit poslední ulici, která je v majetku města. 

V roce 2021 byla nově vydlážděna část cesty městským hřbitovem. Došlo tak k náhradě 

asfaltové cesty. Stavba stála 0,8 mil. Kč.  

Městský mobiliář je na území zóny stabilizovaný a probíhá pouze jeho doplňování. 

V roce 2016 došlo k výrazné změně v turistickém značení. Po letech příprav byla realizována 

turistická stezka po významných místech Lomnice. Stezka tvoří ucelený okruh, je jednotně 

graficky pojata a návštěvníky i obyvateli je velmi kladně hodnocena. Celková cena díla byla 

465.000,- Kč. 

V roce 2018 došlo k doplnění turistického značení o mapu hřbitova s uvedením významných 

pohřbených osobností. Společně s tím byl vydán i propagační leták. Celkové náklady dosáhly 

téměř 102 tis. Kč. 

V roce 2022 byly doplněny turistické mapy v jednotném stylu, jako má již osazená stezka 

z roku 2016. Celkové náklady dosáhly téměř 163 tis. Kč. 

V říjnu 2020 byla zpracována studie na celkovou revitalizaci náměstí, která byla posléze 

projednána s veřejností. Od roku 2022 se pracuje na dokumentaci k územnímu řízení. 

Bohužel se příprava díky coronaviru značně protahuje. Obnova by měla zahrnovat 

komunikace, zeleň, veřejné osvětlení, ale i mobiliář. 
 

 

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.) 

 

Na území zóny nejsou evidovány žádné nedostatky. 

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.). 
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Technická infrastruktura na území MPZ odpovídá svým stavem svému stáří a stupni 

opotřebení. V rámci rekonstrukcí dochází i k rekonstrukci povrchů, které tak dostávají 

jednotný ráz.  

Aktuálně se řeší dožívání sítí na Husově náměstí. V roce 2020 proto město začalo připravovat 

projekt revitalizace náměstí, který se, bohužel, díky covidu pozdržel. V roce 2022 byla, na 

základě studie, zadána dokumentace k územnímu řízení. Cílem je postupná obnova 

infrastruktury a s tím spojené úpravy povrchů, přičemž dojde k úpravě parkování, vysazení 

nových stromů, úpravě veřejného osvětlení a zklidnění dopravy. 

 

2013 – obnova otevřeného dvora za čp. 32. 

2013, 2014 – postupné odstranění garáží z pozemků města (p.p.č. 257/2, 21, st.p.č. 265, 77, 

78, 80) a regenerace plochy s využitím na parkovou zeleň – celkem 1086 m2 

 - ČEZ spolu se soukromým investorem realizoval novou přípojku od trafa za muzeem 

k objektu čp. 664 - kompletní rozebrání části zadlážděných komunikací a seskládání 

zpět. 

2015 - instalace kamerového systému. 

2016 - rekonstrukce Komenského ulice - kanalizace, vodovod, povrch, chodníky, odstavné 

plochy pro automobily, osvětlení. 

2017 - rekonstrukce Karlovského náměstí - kanalizace, vodovod, povrch, odstavné plochy 

pro automobily, osvětlení. 

 - napojení hřbitovního domku na kanalizaci (odvod dešťových vod). 

          - napojení muzea na kanalizaci - zrušení septiku, realizace vsakování dešťových vod. 

2018 - rekonstrukce ul. Za Školou - kanalizace, vodovod, plyn, povrch, odstavné plochy pro 

automobily, osvětlení. 

         - na autobusové nádraží byly instalovány dočasné čekárny. 

2021 – rekonstrukce ul. Palackého (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod, 

telekomunikace, obnova povrchu komunikace a chodníků) 

2022 – rekonstrukce plynovodu na Husově náměstí 
 

 

 

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 
          604 

  2022  
635 

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

provozní dobu atp.? 

 

Ve městě je zřízeno informační centrum, součást příspěvkové organizace města Kulturní 

a informační středisko, které sídlí v budově muzea na náměstí. Provozní doba je od 9:00 – 

18:00 hod. pondělí až pátek (v zimě 9:00 – 17:00 hod.). Dále je otevřeno každou sobotu od 

8:00 do 11:00 hod. Návštěvníkům nabízí veškeré informační služby o MPZ, městě i okolí. 

Dále propaguje kulturní akce ve městě i okolí a zajišťuje jejich pořádání. Po dobu letní sezony 

je na nedaleké hoře Tábor Sezónní informační středisko, které plní obdobnou funkci. 

Informační středisko bylo v roce 2017 rekonstruováno. Je certifikováno jednotnou klasifikací 

turistických informačních center České republiky ve třídě B standartu služeb dle A.T.I.C. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Podobnou úlohu také plní i vedlejší Městské muzeum, které vykrývá neděle, kdy je 

v Informačním středisku zavřeno. Otevřeno je denně kromě pondělí od 8:00 do 16:00 hod., 

v sobotu a neděli od 9:00 do 16:00 hod. 
 

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

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Veřejně přístupné máme pouze tři objekty – zámek, muzeum a divadlo.  

Muzeum v době mimo covid navštívilo ročně 13450 osob.  

Zámek nemá svůj prohlídkový okruh, takže návštěvnost je měřitelná pouze pomocí akcí, 

které se zde pořádají. Návštěvnost mimo covid dosahovala čísla 30.000 (číslo je bez 

knihovny a jejich akcí). Informační centrum, které je v budově muzea na náměstí, fyzicky 

navštívilo také cca 31.000 občanů a turistů. Sezónní informační středisko na Táboře, které je 

v činnosti pouze o prázdninách, navštěvuje cca 6.000 občanů a turistů. 

Divadlo je budova sloužící svému původnímu účelu. Návštěvnost je tedy opět měřitelná 

pouze podle návštěvnosti akcí, které se zde pořádají. V letech bez covidu to bylo kolem 

18.000 diváků.  

Od roku 2012 byla nově zavedena tradice pravidelného zvonění ve zvonici na hřbitově. 

Našla se parta nadšených lidí, kterým přišlo líto, aby historický zvon zahálel a tak se 

domluvili a střídají se při pravidelném zvonění. Obyčejně je to každou neděli ve 12:00 hod. 

a dále ve státní a církevní svátek. V roce 2017 uplynulo 100 let od rekvírování posledních 

zvonů. Při této příležitosti město ve spolupráci se zvoníky vyhlásilo sbírku, která si kladla za 

cíl návrat zvonů do zvonice. Což se také 11. 11. 2017 povedlo a zvony byly na nádvoří zámku 

přivítány a bylo jim požehnáno panem biskupem Josefem Kajnekem. 3. 12. 2017 pak nastal 

historický okamžik, kdy došlo k prvnímu zvonění. Vlivem této nové „atrakce”, došlo 

k velkému nárůstu zájmu o zvonici, respektive zvony a zvoníci tak k nedělnímu zvonění po 

dohodě provádějí jako průvodci po zvonici a márnici, kam byla instalována výstava o vzniku 

zvonů. 

V roce 2017 byla nově zpřístupněna jedna památka. Jedná se o bývalou márnici, kam byla 

umístěna výstava o vzniku zvonů.  

Ostatní památky, které bylo možné zpřístupnit, jsou již zpřístupněny. 
 

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). 

 

V zóně se nachází městský úřad, muzeum, divadlo, kostel, fara, hřbitov, základní škola, 

základní škola speciální, základní umělecká škola, pošta, 1 bankovní ústavy (druhý je zde již 

zastoupen pouze automatem), 3 obchody s potravinami, 1 market, 2 drogerie (koncem tohoto 

roku jedna ukončí činnost), železářství, 1 elektro obchod, 1 obchod s bílým zbožím, 5 

zdravotnických zařízení, 2 obchody s obuví, 5 obchodů s textilem, 1 obchod s papírenským 

zbožím, kreativní obchůdek, 2 řeznictví, lékárna, 1 obchod s cenným zbožím (bižuterie, 

hodinky, šperky, dárkové předměty), 2 restaurace, 1 cukrárna, 2 obchody s pečivem, 

fotografie, 1 autoškola, 3 autodílny, autobusové nádraží, sportovní hala, 2 obchody 

s květinami, hračkárna, 2 prodejny novin, 1 obchod se zeleninou, 4 kadeřnictví, zverimex, 

nábytek, prodejna zahrádkářských potřeb, prodejna sportovních potřeb, vinotéka, 4 

provozovny rychlého občerstvení, dva obchody se zdravými potravinami. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Občanské vybavení je na dobré úrovni s dobrou dopravní obslužností. Problémem je ale 

cestování lidí za prací, kdy čím dál méně času tráví v Lomnici, což se také podepisuje na 

kvalitě obchodů, na jejich sortimentu, a na jejich množství. Trendem je úbytek. 

Parkování je po celém městě bezplatné. Počet parkovacích stání se vzrůstající kupní sílou 

obyvatel rapidně ubývá. Město tak bude do budoucna nuceno řešit problémy s parkováním. 

Určitá změna v této oblasti však již nastala v roce 2011 v souvislosti s otevřením marketu 

v prostoru autobusového nádraží. Došlo k jinému rozložení dopravy a tím k částečnému 

odlehčení samotnému náměstí. 
 

D.5. 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 má své webové stránky, kde se lze dočíst základní informace o všech významných 

objektech na celém území města (www.lomnicenadpopelkou.cz). Tyto stránky prošly v roce 

2021 výraznou změnou. Stále ale probíhá doplňování informací a revidování obsahu. 

Konkrétní údaje je možné najít na http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kulturni-pamatky/ms-

7320/p1=7320. V roce 2014 proběhlo spuštění nových stránek kulturního střediska.  

Město zřizuje příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie, která sídlí 

v tzv. Hrubém domě (kulturní památka). Tato organizace provádí i komentované provázení 

návštěvníků města po památkách a významných objektech města. Dále město zřizuje 

příspěvkovou organizaci Kulturní a informační středisko (se sídlem na zámku – kulturní 

památka), které poskytuje běžný informační servis a organizuje kulturní pořady. Informační 

středisko, i se zaměřením na mládež, sídlí ve druhém vchodu budovy muzea (kulturní 

památka) v centru města. 

V roce 2014 byl poprvé pořádán Den architektury, v rámci kterého byl městem vytyčen 

prohlídkový okruh po novodobých stavbách, které jsou normálně těžko přístupné (budova 

zkladní školy, tzv. Bártova vila a tzv. Křížova vila – obě vily jsou kulturní památkou, až na 

Křížovu vilu stojí budovy v MPZ). Od té doby se město do projektu zapojuje opakovaně. 

Současně obvykle probíhá program v bývalé továrně rodiny Mastných, která je výraznou 

industriální památkou našeho města, byť není prohlášenou kulturní památkou.  

Informace ke státní památkové péči má na starosti Mgr. Josef Šimek, starosta. V těchto 

otázkách dále spolupracuje s Mgr. Romanem Hedvičákem, pracovníkem MěÚ Semily, který 

působí jako orgán památkové péče. Mezi občany jsou šířeny informační materiály a vše 

podstatné se lze dozvědět i z internetových stránek města a MěÚ Semily. 

Město Lomnice nad Popelkou vydalo v roce 2010 monografii o Lomnici a okolí, kde je 

kladen velký důraz na představení kulturních památek. V roce 2012 byla tato kniha doplněna 

v podobném duchu laděnou knihou, která se ale zabývá minulostí Lomnice. V roce 2013 byla 

vydána publikace o lomnickém sportu, která doplňuje předchozí dvě publikace a zároveň 

informuje o spolkové činnosti. V roce 2021 byla vydána publikace mapující historii 

lomnických hospůdek a konečně v roce 2022 vyšla pátá publikace shrnující vývoj školství 

na Lomnicku. Společně tyto publikace tvoří sérii, která reprezentativním způsobem 

propaguje naše město. V současné době se připravuje šestá publikace, která bude mapovat 

historii místního muzea. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kulturni-pamatky/ms-7320/p1=7320
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/kulturni-pamatky/ms-7320/p1=7320
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V posledních letech je také kladen velký důraz na propagační materiály pro turisty. Postupně 

jsou vydávány letáčky v oblastech – Osobnosti Lomnicka (plk. František Truhlář, Vincenc 

Mastný, Marie Vlčková, Jan Janďourek, Václav Vávra) a Kulturní dědictví Lomnicka 

(Lomnické zvony a zvonařství, Městský hřbitov, Karlov). Dále je každému dokončenému 

projektu vytvořen leták, jako tomu bylo v roce 2018 např. u rekonstrukce Karlovského 

náměstí. Dále jsou každý rok pro turistickou sezónu vydávány Lomnické letní turistické 

noviny. 
 

 

 

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. 

Ve městě nepůsobí vyhraněný spolek, či jiný druh organizace, který by se zabýval jen 

památkami a v těchto otázkách také vyvíjel nějakou činnost. Snad jen spolek vojenské 

historie by se dal do této části bez výhrad umístit. Nicméně občanům není osud památek na 

území města lhostejný. S různou mírou zapojení se starají např. o drobné sakrální stavby. 

Zářným příkladem toho byla obnova kapličky na podměstí, která začala spontánní občanskou 

iniciativou, kterou posléze zastřešilo Městské muzeum, a následně byla tato akce v roce 2011 

dotažena do kompletní obnovy městem Lomnice. 

Na druhou stranu zde máme množství spolků, díky nimž mnohé historické budovy 

vznikly. Tyto spolky v nich navíc stále působí a udržují tak mnohdy stoletou tradici. Jde 

například o Divadelní spolek J. K. Tyl, díky němuž je ve městě budova divadla, kterou 

postavili vlastními silami místní ochotníci. Čas od času věnují část svého příjmu na obnovu 

konkrétní památky ve městě, či na jiné dobročinné účely. Každoročně pořádají krajskou 

postupovou přehlídku ochotnického divadla a Lomnické kulturní léto. Obě akce jsou 

pořádány v historických budovách města (divadlo, zámek, kostel sv. Mikuláše). V roce 2010 

vydali za přispění města monografii o budově Tylova divadla. V roce 2015 oslavili 190 let 

od zahájení ochotnické činnosti v Lomnici.  

Obdobně jsou na tom sokolové se svou sokolovnou. Dále je nutné zmínit smíšený pěvecký 

sbor Bořivoj a místní Sbor dobrovolných hasičů. Všechny jmenované organizace mají již 

více než stoletou tradici a působí vesměs v historických budovách. 
 

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.). 

 

Historické tradice města jsou dost pozapomenuté. Do dnešních dnů se ze staré doby 

udržuje pouze Táborská pouť, která se koná 7 neděl po Velikonocích. A byť původně vznikla 

jako pouť z města a dalších světových stran na poutní horu Tábor ke kostelu Nanebevzetí 

panny Marie (kulturní památka) u příležitosti posvícení, tak dnes se to zmenšilo pouze na 

atrakce kolem kostela a mši. 

V roce 2017 byla na den křesťanské poutě ke kostelu iniciována obnova poutního kříže. 

V rámci tohoto dne tak byl nový kříž na své místo od studánky Křížovky vynesen 

dobrovolníky a osazen na místo původního, již chátrajícího kříže. 

Dále pak tradice trhů, které se dnes konají 4 x do roka. V roce 2012 k nim přibyly 

Farmářské trhy, které byly v sezoně pořádány jednou za 14 dní. Tato novodobá tradice se 

však pro malý zájem ze strany veřejnosti udržela pouhé dva roky. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Z novější doby je třeba zmínit tradici krajských divadelních postupových přehlídek, 

Lomnického hudebního jara (přehlídka dětských kulturních aktivit), Lomnického kulturního 

léta (literárně dramatický festival) a Mikulášských slavností (každoroční příchod Mikuláše 

s čerty do našeho města). Nově se ve městě napevno usadil Den koně, jakýsi svátek koní 

spojený s regionální soutěží v drezůře.  

Neméně významnou je tradice pořádání sportovních soutěží. Například o cenu města ve 

skocích na lyžích, hokejová liga neregistrovaných hráčů, fotbalový turnaj elévů, Rohanské 

stezky (závod horských kol) či závody v lezení na umělé stěně. 

Velký význam pro tradici města mají i produkty místních podnikatelských subjektů. V prvé 

řadě to jsou proslulé Lomnické suchary, jejichž výroba se ve městě stále udržuje, dále textilní 

výroba, která proslula zvláště výrobou stanů a doplňků pro kempování. Nakonec je třeba 

zmínit výrobu cukrovinek (dříve i dětské piškoty nebo tatranky).  

Muzeem a spolky jsou připomínána významná výročí a pořádány různé tematické výstavy. 

Divadelnictví v Lomnici, založení a historie Sokola, stálá výstava sportu, výročí postavení 

Tylova divadla, Základní školy, nebo výročí hasičského spolku. 

V roce 2017 proběhla významná akce k připomenutí si osudů lomnického rodáka, 

válečného pilota, plk. Františka Truhláře. V roce 2016 uběhlo 70 let od jeho tragické letecké 

nehody v Lomnici, při které zahynul, a zároveň v roce 2017 uplynulo 100 let od jeho 

narození. Při příležitosti velké vzpomínkové akce spolupořádané městem, Kulturním 

a informačním střediskem, Městským muzeem a galerií a Spolkem vojenské historie, byla 

mimo jiné tomuto rodákovi odhalena pamětní deska na místě jeho tragické smrti. 

viz: 

http://www.lomnicenadpopelkou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8675&id=12042&n=o

slavy%2D100%2Dvyrocni%2Dnarozeni%2Dfrantiska%2Dtruhlare 

 

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). 

 

Podnikatelské subjekty se určitým způsobem podílejí na aktivitách města. Čas od času 

podpoří vydání publikace, pořádání pravidelných akcí, ale vlastní aktivitu vyvíjejí jen 

sporadicky. Spousta jich ale v památkové zóně vlastní nemovitosti, o které se v rámci svých 

možností starají a vycházejí tak vstříc snahám města o celkovou regeneraci. Kromě církve 

a jednoho soukromého majitele navíc žádný z podnikatelů není majitelem kulturní památky. 

Náklady na obnovu není možné získat. 

V roce 2016 - 2017 byla pořádána sbírka na návrat zvonů do dřevěné zvonice, na jejímž 

konečném výtěžku se podíleli nejen drobní střadatelé, ale i místní podnikatelé. Bohužel nikoli 

významnými částkami. 

viz: http://www.lomnicenadpopelkou.cz/verejna-sbirka-navrat-zvonu-do-lomnice-nad-

popelkou/d-9532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8675&id=12042&n=oslavy%2D100%2Dvyrocni%2Dnarozeni%2Dfrantiska%2Dtruhlare
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8675&id=12042&n=oslavy%2D100%2Dvyrocni%2Dnarozeni%2Dfrantiska%2Dtruhlare
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/verejna-sbirka-navrat-zvonu-do-lomnice-nad-popelkou/d-9532
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/verejna-sbirka-navrat-zvonu-do-lomnice-nad-popelkou/d-9532
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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 
5 6440  

Z toho na území MPR nebo MPZ 
3 

6097 

 
 

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
0 0  

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. 

 

  3,7 % 

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.) 

Muzeum čp. 43 - 44 540 

  

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 

Muzeum čp. 43 - 44 1100 Liberecký kraj 

Kostel sv. Mikuláše z Bari 165 Liberecký kraj 

   

 

 

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 nabyl účinnosti 31. 7. 2010. Od 11. 2. 2012 platí stav po změně č. 1 a č. 2. 

V roce 2014 proběhlo vyhodnocení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon). Ke schválení došlo 18. 6. 2014 pod č. u. 38/14/ZM. 18. 

5. 2017 nabyla účinnosti Změna č. 3 územního plánu Lomnice nad Popelkou. Žádná ze změn 

se netýkala přímo MPZ. V současné době se projednává Změna č. 4, která je zaměřena na 

rodinné bydlení (netýká se MPZ). 
 

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 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
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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 ani územní studie na lokalitu MPZ nebyla zpracována.  

 

V roce 2016 byly za přispění dotace od Libereckého kraje zahájeny práce na Plánu ochrany. 

V roce 2017 byl plán dokončen opět za přispění Libereckého kraje. V současné době bylo 

řízení o jeho vydání zastaveno (vzhledem ke smrti zpracovatele nebyl proces dokončen). 
 

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

jeho poslední aktualizace). 

 

Program regenerace byl schválen 6. 11. 2003 s platností do roku 2009. 24. 8. 2009 byla 

zastupitelstvem města schválena aktualizovaná verze s platností do roku 2015. V obou 

případech byla dokumentace zpracována Ing. arch. Liborem Sommerem. Potřebám města 

maximálně vyhovuje a domníváme se, že je dostatečně kvalitní pro činnosti, ke kterým je 

určen. V současné době je hotova další aktualizace s platností do roku 2021, která byla 

schválena 26. 9. 2018 pod č. u. 66/18/Z.  

Začátkem roku budou zahájeny práce na třetí aktualizaci. 
 

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). 

 

Program rozvoje jsme měli od roku 2007 na roky 2007 – 2020. Tento dokument obsahoval 

i akce týkající se MPZ.  

V roce 2016 byl pod č. u. 66/16/Z zastupitelstvem schválen nový rozvojový dokument 

Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou na období 2016 - 2023, projekty v MPZ jsou 

zde samozřejmě zahrnuty (Strategické dokumenty: Lomnice nad Popelkou).  

V současnosti také existuje schválená strategie místní akční skupiny Brána do Českého ráje, 

z. s. (Strategie | masbcr.cz) a dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor (Strategický 

dokument svazku – MIKROREGION TÁBOR (lomnicko.cz)), organizací, kde je město 

členem. 
 

 

 

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. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://lomnicenadpopelkou.cz/strategicke-dokumenty/ds-1200/p1=17015
https://masbcr.cz/strategie-clld/
https://lomnicko.cz/mr/strategicky-dokument-svazku/
https://lomnicko.cz/mr/strategicky-dokument-svazku/
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Lomnice nad Popelkou, jako město menší velikosti, si bylo ve svém vývoji vědomo 

hodnoty svého historického centra, byť došlo v jeho historii k zavrženíhodným činům, 

jakými bylo např. zbourání posledních roubenek na náměstí v roce 1962. Proto byl rok 2003 

logickým završením snah představitelů města o vyhlášení Městské památkové zóny Lomnice 

nad Popelkou, které započaly již v roce 1998, kdy bylo vyhlášeno ochranné pásmo 

nemovitých kulturních památek. Vždy jsme se snažili, aby památky v našem městě byly 

spravovány tak, aby byly reprezentativním dokladem vývoje města. Většina jich je zároveň 

v majetku města, což s sebou přináší určité výhody, ale i těžkosti. Hlavní výhodou je morální 

odpovědnost, která nedovolí, aby tyto stavby, či objekty, byly ponechány svému osudu, který 

by zapříčinil jejich zkázu. Naopak nevýhodou je pouze jeden finanční zdroj na jejich údržbu 

a rozvoj.  

Vzhledem k charakteru památek v našem městě je ale nepravděpodobné, že by došlo 

k masivnějšímu komerčnímu využití.  

Na níže připojeném přehledu je patrné, jak byly využívány finanční prostředky na opravy 

památkových objektů jak v majetku města, tak v majetku církve a soukromníka. Zároveň je 

zde patrné, jak podstatný finanční nástroj je pro město Program regenerace. 

 

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

v tis. MK Město 

Církev/ 

soukrom

é Kraj ROP Celkem Účel 

2003 

vypracován 

program       

 

    

2004 

žádáno - 

neobdrženo       

 

0   

2005 400 548      948 část fasády divadla 

  400 780      1180 krov radnice 

2006 600 600     

 

1200 

fasáda muzea - zadní 

část 

2007 805 996     

 

1801 

fasáda muzea - 

přední část 

2008 88 88      176 morový sloup 

  

  

  

  

  

51,5 123,5      175 hroby 1866 

570,5 166 91,757    828,257 fara 

  82,84      82,84 hrob MUDr. Šlechty 

  67     

 

67 

kopie busty MUDr. 

Šlechty 

  8,5   120  128,5 sv. J. Nepomucký 

2009  350    350 fara 

 

411,5 421,5   

 

833 

dřevěná zvonice – 1. 

etapa 

 5   

 

5 

náhrobek Dr. A. 

Šlechty 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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83,5 117,5    201 socha M. J. Husa 

2010  350    350 fara 

 

340 503,898   

 

843,898 

dřevěná zvonice - 

dokončení 

 2869,405   

35389,31

8 38258,723 radnice 

 4046,2   

49903,25

9 53949,459 zámek 

 1243,56   

 

1243,56 

muzeum – nová 

krytina, komíny 

 400   

 

400 

Tylovo divadlo – 

oprava WC 

 3768,5    3768,5 Park u zámku 

2011 510 654,7    1164,7 Hřbitovní zeď 

 

 1538,4   

 

1538,4 

Muzeum – nová 

krytina, střešní okna, 

mříže 

 1084   

 

1084 

Tylovo divadlo – 

oprava WC 

 124,6   

 

124,6 

Park u zámku - kopie 

sochy Plačící matka 

 160,2   

 

160,2 

Park u zámku – 

křídlo 

2012 610 610,1    1220,1 Hřbitovní zeď 

2013 222 416,3    638,3 Hřbitovní zeď 

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

2014 565 130,3 607,7   1303 Bártova vila, čp. 136 

  119,3    119,3 kašna 

2015 43 85,429   

 

128,429 

Kaple sv. Jana 

Křtitele 

 252 411,579    663,579 Tylovo divadlo 

 245 349,059    594,059 Muzeum 

2016 246 473,018    719,018 Muzeum 

2017 840 1301,175    2141,175 Hřbitovní domek 

  1130,253   

 

1130,253 

Muzeum – okna 

omítka, kanalizace 

  2255   

 

2255 

Muzeum - 

infocentrum 

  204,246   

 

204,246 

Zámek – okna, 

dveře, EZS 

  55,660    55,660 Zvonice 

2018 309 61,9 248,4   619,3 

 

Bártova vila - 

oplocení 

 682 1018    1700 Muzeum – sanace 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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 49 50,9    99,9 Tylovo divadlo - 

dveře 

2019 Z 

programu 

nežádáno. 

242    242 Svobodova hrobka – 

okna a dveře 

 116,3    116,3 Tylovo divadlo – 

oprava zídky 

 7,2    7,2 Muzeum – oprava 

dveří 

 58,8    58,8 Zámek – dlažba, 

výmalba, elektřina 

2020 314 63 251,274   628,274 Kostel – Z fasáda  

      52 Radnice – hodiny, 

okna 

2021 139 28 112,768   279,768 Čp. 136 – vchod, 

veranda 

 214 43 171,4   428,4 Kostel – fasáda JZ 

 68 69,5    137,5 Radnice – sokl, dveře 

2022 540  4208  1100  5848 Muzeum – sanace, 

podlaha, 

elektroinstalace 

  123    123 Zámek – fasáda, 

sokl, omítky 

 

  

 126    126 Radnice – podlaha, 

kotelna 

   387,171 165  552,171 Kostel – J fasáda 

Celkem 9730 

34880,72

2  2002,87 

 138

5 

85292,57

7 

133291,16

9   
 
 

V tabulce jsou přehledně uvedeny veškeré výdaje města na obnovu kulturních památek 

a parku u zámku (považujeme ho za nedílnou součást zámku) v MPZ Lomnice nad Popelkou. 

Jde pouze o prostředky investiční povahy, běžná údržba zde zahrnuta není. Prostředky na 

opravu radnice a zámku jsou vyčísleny částkami, které odpovídají schválené dotaci. 

Zlomovým byl pro naše město rok 2010, kdy byly díky penězům z Evropské unie 

opraveny dvě dominanty lomnického náměstí – radnice a zámek. Až v průběhu realizace 

jsme si uvědomili význam těchto akcí pro město samotné. Nejenže se město zaskvělo v úplně 

jiném světle, ale zároveň se podařilo uskutečnit sen mnoha generací. Tato skutečnost je o to 

významnější, že z městského rozpočtu by oprava nebyla dokončena ani za 10 let. Doufáme, 

že generace příští ocení naši snahu o výjimečný vzhled našeho malého města. 

V roce 2011 bylo pokračováno na rozetapizované opravě muzea, které má díky nové 

břidlicové střeše kompletně opravený vnějšek budovy a skví se tak ve své jedinečné kráse. 

Bohužel vzlínající vlhkost nás donutila v roce 2015 zahájit další opravy, které probíhají 

dosud. 

Následovala dřevěná zvonice, hřbitovní zeď a v neposlední řadě tzv. Bártova vila. Posledně 

jmenovaná je jediná památka v soukromém vlastnictví na území MPZ. Jsme rádi, že za 

přispění města a Programu regenerace mohla tato budova postupně dostat novou omítku 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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a v roce 2015 i střechu. S dalšími drobnými opravami, které její majitel provádí buď 

s pomocí jiných dotací, nebo ve vlastní režii se památka postupně probouzí do nového života 

a její krása tak může naplno vyniknout. To se ukázalo při Dnu architektury v roce 2014, kdy 

tato památka byla jedním z nejnavštěvovanějších objektů. Velký dík samozřejmě patří 

i majitelům, kteří prohlídku umožnili a o památku se také vzorně starají. 

K celkovým výdajům na údržbu MPZ je nutné ještě připočítat investiční akci Čistá Jizera, 

v rámci které došlo mezi lety 2010 a 2011 i na území zóny k opravě vetší části silnic, 

chodníků a k instalaci nového veřejného osvětlení. Celkové náklady v Lomnici dosáhly cca 

230 mil. Kč. Město se na celé akci podílelo 59 mil. Kč. Od té doby bylo infrastrukturně 

proinvestováno cca 40 mil Kč. Tyto peníze nejsou v seznamu zahrnuty, neboť se nejedná 

o údržbu kulturní památky. Bylo by ale vhodné brát v úvahu, že při takovém masivním 

investování a samozřejmě i úvěrovém zatížení města nedochází ke stagnaci péče, nýbrž je 

v ní kontinuálně pokračováno. 

Tabulka dále nezahrnuje investice do významných budov, které dotvářejí MPZ. V roce 2016 

to tak bylo např. v případě základní školy, školního parku a přilehlé Komenského ulice. 

Náklady na tyto akce v součtu překročily 23,9 mil. Kč. Na akci sice přispíval Liberecký kraj 

9 mil. Kč a VHS Turnov 4,5 mil. Kč, ale zbylé prostředky byly investovány cele z rozpočtu 

města. V roce 2017 to bylo již zmiňované Karlovské náměstí, kde se město na celkových 

nákladech, které dosáhly částky 11,2 mil. Kč, podílelo částkou 7,2 mil. Kč. Dále do tabulky 

nejsou zahrnuty výdaje na projektovou dokumentaci, kterou město investovalo např. v roce 

2016, kdy byly zpracovány dokumentace ke Svobodově hrobce a hřbitovnímu domku 

s márnicí, v roce 2017 ke Šlechtově hrobce nebo k zámečku v Oboře. K tomu je třeba 

připočítat i masivní investice do základní školy, které již přesáhly 68 mil. Kč. 

Veškeré akce obnovy, včetně opravy a výstavby infrastruktury jsou hodnoceny jak 

obyvateli, tak návštěvníky Lomnice velice kladně. Někteří návštěvníci jsou dokonce 

překvapeni, protože vůbec netušili, že Lomnice má např. zámek. Ani po jedenácti letech 

fungování opravených objektů není možné popsat, jak dalekosáhlé dopady tyto akce na naše 

město měly. A to ať už z pohledu turistů nebo samotných obyvatel našeho města. Jisté ale je, 

že míra využití objektů stále ještě stoupá a naše město navštěvuje stále více turistů. 

Protože se snažíme domluvit i s podnikatelskými subjekty na přesném harmonogramu 

eventuálního omezení z důvodu opravy nebo výstavby, jejíž výsledek slouží i k propagaci 

jich samotných, jeví se nám i tato spolupráce jako dobrá.  

Do roku 2010 platný územní plán neumožňoval výstavbu velkoplošných reklamních 

objektů na samostatném pozemku, na volném prostranství v centru města. Takže pokud 

k povolení došlo, bylo to výhradně mimo centrální část města anebo na soukromé budově. 

Nová legislativa tuto možnost územním plánům vzala, ale v našem městě jsou již tyto plochy 

v zásadě vyčerpány, takže reálná možnost výskytu nového reklamního panelu je téměř 

nulová. V roce 2011 zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, která navíc zakazuje 

šířit reklamu typu samolepky na městském mobiliáři atd. To nám bohužel přineslo řadu 

těžkostí a hlavně práce, jejíž výsledky, i přes nesporné úspěchy, nejsou příliš vidět. Bohužel 

jsou nám ze strany dalších institucí spíš kladeny překážky než pomoc. Uvítali bychom v této 

otázce větší legislativní pravomoci.  

Je zřejmé, že vždy je možné udělat víc, ale myslíme si, že na město naší velikosti je téměř 

deseti miliónový průměr na rok za dobu, po kterou platí plán regenerace, poměrně slušným 

výsledkem. Zvláště při uvědomění si všeho, co město Lomnice nad Popelkou pro své 

i přespolní obyvatele poskytuje. Co vše ještě podporuje z rozpočtu mimo svou starost 

o památkové objekty. Zároveň je nutné připomenout, že jsou zde uvedeny pouze výdaje 

města a v malé míře církve a soukromníků. Což jsou povětšinou investice jen do kulturních 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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památek, ale zbytek, který zahrnuje ostatní stavby v zóně je v podstatě neidentifikovatelný. 

Neexistuje databáze projektů soukromých osob, která by ukazovala finanční náklady na 

rekonstrukci památek, či ostatních objektů, v držení soukromníků. Uvedené údaje tak nemají 

zcela vypovídající hodnotu, nicméně je možné získat poměrně slušný přehled o činnosti 

města na poli památkové ochrany v rámci MPZ Lomnice nad Popelkou. 

V předchozích letech jsme uvažovali o vytvoření grantového fondu na podporu objektů 

soukromých vlastníků na území MPZ Lomnice nad Popelkou. Nejblíže jsme tomu byli na 

přelomu let 2021 a 2022. Vzhledem k volbám se tento proces nepodařilo dotáhnout do 

úspěšného konce. V tuto chvíli, po volbách, kdy do vedení radnice zasedlo téměř nezměněné 

vedení, lze očekávat, že konečně dojde k naplnění této myšlenky a fond bude vytvořen 

a uveden v život. 

Z výše uvedeného vyplývá, že naše město za poslední roky postoupilo poměrně výrazně 

kupředu v celkové péči o MPZ a rozhodně si zaslouží umístit se na předních příčkách této 

soutěže. 
 

 

 
Schválil    Mgr. Josef Šimek                         Datum      14. 12. 2022           

 

Podpis      ……………………… 
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Fotografie 2022 

 

 

 

 

 
 

Celkový pohled na obnovené části fasády kostela sv. Mikuláše z Bari – západní průčelí 

a jižní strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                  
 

 

19 

 

Postup prací na sanaci muzea v roce 2022 

 

 

Muzeum, SV průčelí – stav před obnovou 

 

Muzeum – rozebrané schodiště, odhalený sklep pod chodníkem 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Muzeum – detail vodorovné izolace, V roh budovy 
 

 

Muzeum – pohled do částečně odkopané spáry kolem zdiva 
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Muzeum – vodorovná izolace ve sklepě budovy 

 

 

Muzeum – stavba schodů 
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Muzeum – stavba schodů 

 

 

Muzeum – úprava povrchů 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Muzeum – stav po obnově 

 

 

Muzeum – stav po obnově 
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