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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 2019 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA POLNÁ 

 

 
 

 

 

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 2019, doplněnou fotodokumentací. 

 
V květnu 1994 Zastupitelstvo města Polná schválilo Městský program regenerace MPZ Polná a od té 

doby každoročně realizují vlastníci kulturních památek obnovu svých nemovitostí za podpory 

Programu regenerace. Mnozí vlastníci objektů v MPZ a jeho ochranném pásmu, ať už se jedná o 

soukromé osoby, firmy nebo církve, se věnují obnově objektů průběžně, což zajišťuje budovám dobrý 

technický stav a stále pěkný vzhled. Věříme, že vlastníky motivuje i snaha města o obnovu a 

pravidelnou údržbu veřejných prostranství a staveb ve vlastnictví města. Známkou dobré péče o 

památky je ocenění Historické město roku 2006 a vítězství v krajském kole za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPZ v roce 2012, 2014, 2016. Ukázkou společné obnovy kulturních 

památek v MPZ jsou akce realizované v letošním roce v Programu regenerace. 
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Městská památková zóna Polná byla vyhlášena v listopadu 1990 a zahrnuje celé historické centrum 

města – Husovo náměstí, Sezimovo náměstí, Karlovo náměstí (židovské město), přilehlé ulice a areál 

hradu a zámku.  

Významným objektem MPZ Polná je např.:  

- kostel Nanebevzetí Panny Marie, národní kulturní památka 

Kompletní obnova stavební části byla realizovaná v letech 2000 až 2012 za podpory programu 

ROP, restaurování bočních oltářů za podpory Programu regenerace. V letech 2015-2016 byla 

provedena obnova varhan, kterou by bez podpory Programu regenerace vlastník nemohl 

realizovat. Průběžně probíhá obnova interiérových dveří a sakristie. 
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- synagoga a rabínský dům, kulturní památka 

Objekty s propadlou střechou byly zachráněny před demolicí a v letech 1996-2013 proběhla 

kompletní rekonstrukce za podpory Programu regenerace a projektu Deset hvězd, který 

zajišťuje Federace židovských obcí s podporou evropských dotací. 

 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- areál hradu a zámku, kulturní památka 

Areál bývalého hradu a zámku se po rozsáhlé rekonstrukci podařilo zapojit do života města. 

V budovách hradu a zámku sídlí Městské muzeum, Základní umělecká škola, Kulturní 

střediko, Městské kino, restaurace, ubytování. Areál pravidelně ožívá kulturními akcemi 

města, spolků a škol. 
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V ochranném pásmu městské památkové zóny se pak nachází další cenné kulturní památky, především 

kostel sv. Barbory a kostel sv. Kateřiny.  

Kostel sv. Kateřiny je od roku 2018 zapojen v Programu Záchrany architektonického dědictví. Za to 

období byla provedena obnova krovu a střešní krytiny. 
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Významnou akcí obnovy kulturních památek v MPZ v letošním roce 2019 je např.:  

- kostel sv. Anny – restaurování kamenných částí a obnova omítek průčelí kostela  

Kostel sv. Anny prochází v posledních letech postupnou obnovou, nyní především v interiéru. 

V letošním roce byla za velkého přispění Programu regenerace provedena obnova průčelí 

kostela. Dolní část kostela byla silně zavlhčena a zasolena a obnova průčelí zabránila další 

materiálové degradaci.  
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- měšťanský pivovar – statické zajištění kleneb a omítky 1.PP v JZ části objektu SO.01  

Areál bývalého měšťanského pivovaru leží v centru města. Zdevastovaný areál koupil 

soukromý vlastník a od roku 2001 začal se záchranou havarijního stavu objektů. Jižní část 

objektu SO.01 pak využíval pro bydlení. V loňském roce odkoupili Měšťanský pivovar noví 

vlastníci, kteří navázali na původní záměr revitalizace měšťanského pivovaru spočívající v 

obnovení pivovarské funkce areálu a nově zřízení restaurace a ubytování. Během letošního 

roku vlastníci provedli kompletní citlivou rekonstrukci jihozápadní části objektu SO.01, jehož 

základem bylo statické zajištění kleneb. V budově zřídili restauraci a areál zpřístupnili 

obyvatelům města a návštěvníkům Polné. Na nádvoří pivovaru se od ledna 2019 konají 

kulturní akce pořádané jak vlastníky objektu, tak ve spolupráci s místními spolky. Měšťanský 

pivovar se stal dalším centrem kultury v Polné.  
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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 vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2019. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Na území Městské památkové zóny Polná ke konci roku 2019 se nachází 1x národní kulturní památka 

a 60 x nemovitých kulturních památek.  

Městská památková zóna Polná má rozlohu 25 ha. 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

měšťanský dům, Husovo náměstí čp. 49, rejstř.č. 35941/7-5096 

Jedná se o historický, v jádru středověký dům tzv. „U Rytířů“, vystavěn v roce 1479. Z té doby se zde 

nachází unikátní kamenný reliéf. V přízemí je rozsáhlý sál s vysokou hřebínkovou klenbou. Vlastníci 

objekt dlouhodobě neudržují a nemají zájem o jakoukoliv spolupráci se zástupci památkové péče ani 

městem. 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2019 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

měšťanský dům, Husovo náměstí čp. 49, rejstř.č. 35941/7-5096 

Objekt je z velké části nevyužíván, vlastníci užívají pouze malou část jako byt. V minulosti byl objekt 

využívaný jako hotel, byla zde také umístěna restaurace a technické zázemí.  

 

měšťanský dům, ulice Třebízského čp. 53, rejstř.č. 19735/7-5108 

Dům je udržovaný, v současné době není využívaná provozovna v přízemí. 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

měšťanský dům, Sezimovo náměstí č.p. 9, rejstř.č. 37453/7-5106  

Rozsah obnovy v roce 2019: oprava poškozených částí krovu a trám. stropu půdy, ošetření dřevěných 

konstrukcí, výměna střešní krytiny  

Účel využití: Husova knihovna, zázemí loutkového divadla 
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zámek, Zámek č.p. 485, rejstř.č. 16918/7-5073 

Rozsah obnovy v roce 2019: výměna 13 ks oken v západní části objektu  

Účel využití: Základní umělecká škola  

             
 

 

zámek, Zámek č.p. 487, rejstř.č. 16918/7-5073 

Rozsah obnovy v roce 2019: obnova nátěru plechové střechy 

Účel využití: městské kino 

    
 

 

měšťanský dům, Husovo náměstí č.p. 34, rejstř.č. 12549/7-8553 

Rozsah obnovy v roce 2019: obnova čelní fasády objektu včetně doplnění štukových prvků 

Účel využití: bydlení, prodejna 
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měšťanský dům, Husovo náměstí č.p. 29, rejstř.č. 30025/7-5089 

Rozsah obnovy v roce 2019: obnova nátěru vnější části domovních vrat a vedlejšího rámu okna 

Účel využití: bydlení, prodejna 

 
 

měšťanský dům, Sezimovo náměstí č.p. 67, rejstř.č. 50005/7-8841  

Rozsah obnovy v roce 2019: repase 12 ks oken a 1 ks venkovních dveří, 5 ks vnitřních dveří, 

renovace zábradlí 

Účel využití: bydlení, prodejna  

   
 

měšťanský pivovar, ulice Viktorinova č.p. 130, rejstř.č. 51119/7-9010 

Rozsah obnovy v roce 2019: objekt SO 01 - statické zajištění klenby a omítky 1.PP v JZ části objektu 

Účel využití: restaurace, ubytování 
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kostel sv. Anny, Sezimovo náměstí č.p. 6, rejstř.č. 30998/7-5084  

Rozsah obnovy v roce 2019: průčelí kostela, restaurování kamenných částí a obnova omítek 

Účel využití: sakrální stavba     

 
 

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Husovo náměstí č.p. 1, rejstř.č. 18285/7-5076  

Rozsah obnovy v roce 2019: restaurování části vestavěného interiéru sakristie 

Účel využití: sakrální stavba  

 

    
 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 

V roce 2019 nedošlo v Městské památkové zóně Polná ke zrušení prohlášení za kulturní památku. 
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2019 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

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

 
V roce 2019 nedošlo v Městské památkové zóně Polná k prohlášení nového objektu 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 vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2019 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

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

 
dům, ulice Komenského č.p. 135 

Objekt je dlouhodobě neudržovaný, od roku 2003 neobývaný. 
 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

obytný dům, ulice Poděbradova č.p. 74 - provedena lokání oprava fasády a nový nátěr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obytný dům, ulici Sezimovo náměstí č.p. 62 - provedena výměna střešní krytiny 

 
 

obytný dům, ulice Žižkova č.p. 92 – obnova fasády 
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obytný dům, Karlovo náměstí č.p. 527 – obnova fasády 

 
 

obytný dům, ulice Varhánkova č.p. 272 – výměna krovu a střešní krytiny 

 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2019 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

V roce 2019 nedošlo v Městské památkové zóně Polná k demolici budov. 

 

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 2019. Uveďte významné akce, které byly v letech 2009-

2019 podniknuty ke zlepšení stavu. 

Stav parků a veřejných prostranství v Městské památkové zóně Polná považujeme za uspokojivý. 

V minulých letech probíhala rozsáhlá obnova Sezimova náměstí a Karlova náměstí (židovské město), 

spočívající v obnově povrchů chodníků, silnic, veřejného osvětlení, parkových úpravách, obměně 

městského mobiliáře.   
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Dále byly nově dlážděny chodníky v ulicích Komenského, Havlíčkova, Tyršova. Průběžně probíhá 

obnova drobných kulturních památek a údržba zeleně. 

V roce 2017 byla provedena revitalizace hradního nádvoří. Plocha nádvoří byla řešena jako rekreační 

místo s odpočinkovou zónou pro návštěvníky díky vhodnému rozmístění laviček, nabídkou posezení 

u zámecké restaurace a novou výsadbou dotvářející estetickou i relaxační atmosféru nádvoří. 

Centrálním bodem prostoru se stala socha spisovatelky Boženy Němcové. Dále byla vybudována 

voliéra pro dravce na parkánu v severozápadní části areálu. Upravený parkán je celoročně přístupný 

k vyhlídkám i odpočinku. 

 

     
 

 

Ke komplexnímu poznání města i jeho okolí neodmyslitelně patří naučné stezky. Polná má dvě 

historické a znovu obnovené naučné stezky, Pojmannovu naučnou stezku a NS Josefa Klementa. 

Obě začínající na Husově náměstí, prochází MPZ a následně kulturní památkou Klešter, původní 

součástí Haberské obchodní cesty. Obě stezky byly v roce 2009 vhodně doplněny informačními 

tabulemi o tamní flóře a fauně, vyhotovené Klubem Pampeliška při polenské základní škole.  

 

    
Pojmannova stezka                                     Naučná stezka Josefa Klementa 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2019. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2009 - 2019 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 

Město Polná se poslední roky zaměřuje na řešení odpadového hospodářství. Opakovaně byly koupeny 

kompostéry, které byly následně zapůjčeny občanům města na kompostování bioodpadů v 

zahrádkách. Ve městě je na 30 místech (v MPZ na 7 místech) umístěno celkem 171 kontejnerů na 

tříděný odpad (papír, plasty, barevné a bílé sklo, elektrospotřebiče, textil a bioodpad). Ve městě, na 

území MPZ, se také nachází objekt sběrného dvora firmy EKO-KOBA, kam mohou občané ukládat 

tříděný odpad. Vybraný odpad se v areálu částečně třídí a dále prodává zpracovateli. Pro obyvatele 

města Polná a místních částí je uložení materiálu do sběrného dvora zdarma.   

Značnou závadou je průtah státní silnice III/348 centrem Městské památkové zóny. Vzhledem k 

finanční a terénní náročnosti není řešení úplného obchvatu města ve výhledu. Město alespoň plánuje, 

ve spolupráci s Krajem Vysočina, změnu silniční sítě, která by umožnila omezení dopravy na Husově 

náměstí. 

Ve městě Polná působí několik neziskových organizací, které svou činností přispívají k ochraně 

životního prostředí. Klub českých turistů, Skaut Polná, Klub Za historickou Polnou, TEMPO – 

středisko volného času Polná, Myslivecké sdružení Březina, Lipka – občanské prostředí Polná, z.s.. 

Tyto spolky organizují pravidelné úklidové akce se zapojením veřejnosti, připravují přednášky a 

publikace o přírodě v okolí města, naučné výpravy a osvětové soutěže pro děti a mládež. 
 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2019 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2009 - 2019 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Na území MPZ je plně vybudována technická infrastruktura. Provádějí se pouze opravy kratších 

úseků ve stávajících trasách.  

Město Polná má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s napojením do centrální ČOV na celém 

území města. V celém městě je také proveden rozvod pitné vody, který je od roku 2014 napojen na 

úpravnu pitné vody v Jihlavě. Celé město je plynofikované a v Městské památkové zóně je 

dokončena kabelizace rozvodů VN a NN.  

V roce 2009 byla provedena celková obnova kanalizace, vody, elektro a VO na Karlově náměstí a 

Feltlově ulici. V roce 2016 byla v ulici Palackého, úseku Horní brána, provedena rekonstrukce 

vodovodu a rozšíření kanalizace v rámci rekonstrukce komunikace. 
 

 

 

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 trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2009 803   2019  735 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

 

Informační centrum v budově Městského úřadu 

Město Polná provozuje Informační centrum od 1. února 2001. Sídlí v přízemí budovy Městského 

úřadu Polná na Husově náměstí č.p. 39. Informační centrum Polná je členem Asociace turistických 

center České republiky.  

Provozní doba:  

pondělí-pátek 

8:00–12:00 12:30–16:30  

sobota-neděle (pouze v červenci a srpnu) 

9:30–12:00 12:30–15:30  
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Služby Informačního centra:  

a) Turistika  

- bezplatné informování veřejnosti o atraktivitách cestovního ruchu, dopravě, službách, ubyto-

vacích a stravovacích možnostech, kulturních, společenských a sportovních akcích, především ve 

městě Polná a Mikroregionu Polensko, ale i kraji Vysočina (případně celorepublikově)  

- prodej propagačního materiálu města Polná  

- zprostředkování prohlídek v turisticky dostupných památkách města  

- spolupráce s Městským muzeem Polná, Římskokatolickou farností Polná, Klubem Za historickou 

Polnou a Klubem českých turistů Polná na zajištění prohlídkových okruhů města  

- spolupráce s ostatními IC Kraje Vysočina, agenturou Czech Tourism, Vysočina Tourism a 

Asociací turistických informačních center ČR  

- sběr informací pro statistické vyhodnocování návštěvnosti IC, sběr dat pro přípravu 

propagačních materiálů Kraje Vysočina, celokrajové a celostátní vyhodnocování turistických 

služeb  

b) Vydávání měsíčníku „Polenský zpravodaj“  

- účastní se jednání redakční rady Polenského zpravodaje a vykonává činnost redaktora (sběr a 

zpracování příspěvků do zpravodaje)  

- sběr a zpracování inzerce, příprava podkladů pro fakturaci inzerce do PZ  

- grafické zpracování PZ a sazba  

- distribuce PZ a zasílání povinných výtisků  

c) Ostatní  

- správa stránek www.infocentrumpolna.cz  

- příprava kulturních, společenských a sportovních akcí města a spolků  

- zajišťuje předprodej na kulturní a společenské akce města  

- zajišťuje sběr plakátů pro výlep na plakátovacích plochách města  

- vede agendu Ztrát a nálezů  

- přijímá inzerci do Jihlavských listů  

- zajišťuje službu kopírování a skenování pro veřejnost  

- korektury materiálů vydávaných městem  

- spolupracuje se spolky; zejména příprava výstav, plakátů atd.  

- spolupracuje s kronikářkou města a Komisí pro občanské záležitosti  

- vytváří databázi fotografií o Polné, kulturních, společenských a sportovních akcích  

 

V roce 2015 a 2016 získalo polenské Informační centrum 2. a 1. místo v kategorii 5001-10000 

obyvatel v rámci soutěže spolupráce s Krajem Vysočina a jeho příspěvkovou organizací Vysočina 

Tourism.  

 

 

Informační centrum v chrámu Nanebevzetí Panny Marie  

V roce 2012 bylo otevřeno Informační centrum v národní kulturní památce – chrámu Nanebevzetí 

Panny Marie.  

Provozní doba od dubna do září:   

úterý–pátek  

09:00–12:00 13:00–16:00  

neděle a zasvěcené svátky  

11:00–12:00 13:00-16:00  

 

Hlavní náplní tohoto Informačního centra je především zajištění průvodce třemi prohlídkovými 

trasami chrámu.  

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2019 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

V letošním roce se veřejnosti otevřel areál bývalého měšťanského pivovaru. Soukromý vlastník 

v areálu zřídil restauraci a nádvoří areálu využívá jednak při provozu restaurace pro soukromé akce 

(svatby, rodinné a firemní oslavy), ale také pro veřejné kulturní akce (Česko zpívá koledy, koncerty, 

tradiční akce města). Dalšími plány vlastníka je oprava prostoru bývalé kotelny na malé muzeum 

polenského měšťanského pivovaru. 
 

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). 

 

Městská památková zóna je historicky přirozeným centrem života obyvatel celého města. V MPZ je 

obchodní síť, služby, základní školy, základní umělecká škola, kulturní a sportovní zařízení. 

V přilehlém ochranném pásmu MPZ se nachází zdravotnické zařízení, mateřské školy, dům 

s pečovatelskou službou, autobusové nádraží. Velká plocha Husova náměstí i nedaleké parkoviště Na 

Lázni zajišťují dostatečný počet parkovacích míst. V současné době zaznamenáváme přírůstek ve 

stravovacích a ubytovacích službách. 
 

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. 

 

Program regenerace je několikrát ročně zveřejňován na stránkách měsíčníku Polenský zpravodaj, 

který je k dispozici i na webových stránkách města Polná. O možnosti využití Programu regenerace a 

podmínkách tohoto programu informují vlastníky objektů zaměstnanci MěÚ a zástupci památkové 

péče při jednání o konkrétních plánech obnovy objektů. 

Prezentace Městské památkové zóny a jednotlivých kulturních památek v Polné je na webových 

stránkách města  

https://www.mesto-polna.cz/prehled-nejvyznamnejsich-pamatek/d-317950/p1=84442  

https://www.infocentrumpolna.cz/pamatky/ms-3396/p1=3430 . 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.mesto-polna.cz/prehled-nejvyznamnejsich-pamatek/d-317950/p1=84442
https://www.infocentrumpolna.cz/pamatky/ms-3396/p1=3430
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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 2019. 

 

Klub Za historickou Polnou 

Klub sdružuje zájemce o dějiny a památky města Polná. Snaha členů je pečovat o historické a 

kulturní hodnoty, šířit informace o minulosti města a jeho obyvatel. V roce 2019 se členové klubu 

přičinili o zkrášlení hrobu Anežky Hrůzové na hřbitově sv. Barbory a vydali publikaci „Polensko, 

střípky z historie i současnosti“. Průběžně spolupracují se zástupci památkové péče při dohledávání 

historických dokumentů o objektech v Polné a pořádají setkání zájemců o historii Polné.   

 

Spolek polenského muzea 

Spolek v roce 2019 pořádal akci Velikonoce v muzeu, Spaní na hradě, Martinský trh.  

 

Fotoklub, z.s. 

Členové spolku fotografují probíhající obnovy objektů a kulturní akce ve městě. Jejich práce jsou 

pravidelně vystavovány a propagují tak Městskou památkovou zónu Polná. Každoročně vystavují 

fotografie ve vstupní hale domu Husovo náměstí č.p. 48 a v Městském muzeu. Členové Fotoklubu 

poskytují svůj fotoarchív potřebám města a spolupracují v redakční radou Polenského zpravodaje. 

 

Junák – český skaut, středisko Parkán Polná 

Oldskauti ve spolupráci s divadelním souborem Jiřího Poděbradského a uměleckou agenturou 

Kašpaři připravili akci Po stopách krále Jiřího z Poděbrad, Peklo a nebe na hradě. 
 

Divadelní soubor Jiří Poděbradský 

Divadelní soubor se spolupodílí na akcích pro veřejnost, a především hrají ochotnické divadlo.  

 

Umělecká agentura Kašpaři 

Agentura v roce 2019 pořádala již tradiční akci Peklo a nebe na hradě, Polná v plamenech (v areálu 

hradu a zámku). Ve spolupráci s Oldskauty a divadelním souborem Jiřího Poděbradského připravili 

akci Po stopách krále Jiřího z Poděbrad. Dále spolupracuje při tvorbě propagačních materiálů o 

památkách města.  

 

Skupina Novus Origo 

Skupina Novus Origo pořádala v roce 2019 akci Příběhy polenského hradu, Spaní na hradě, Hradní 

slavnosti, Dušičkové strašení (program probíhající v měšťanském pivovaru a areálu hradu). 

 

Polenský big band 

Polenský big band a orchestr ZUŠ Polná se každoročně stará o oživení areálu hradu a zámku 

pořádáním koncertů, např. v rámci hudebního festivalu Polenský hudební podzim. 

 

Spolek KUŠ 

Spolek se spolupodílí na akcích pro veřejnost, především pro děti a mládež. 
 

Základem kulturních akcí ve města Polná je především spolupráce spolků, klubů, souborů a škol. 

Kromě výše jmenovaných se na akcích také podílí a své prostory poskytuje město Polná, Klub 

seniorů, Humanitas Polná, Základní umělecká škola, Husova knihovna, Středisko volného času 

TEMPO a další.  
 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.mesto-polna.cz/klub-za-historickou-polnou/os-11262/p1=85355
https://www.mesto-polna.cz/fotoklub-z-s/os-16650/p1=85355
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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.). 

V centru Městské památkové zóny Polná se odehrává nespočet kulturních akcí, ať už se jedná o akce 

tradiční např. Mrkvancová pouť, Sváteční odpoledne na rynku, Setkání starší generace, představení 

Loutkového divadla, tak akce nové, které se líbily a již jsou zařazeny mezi pravidelný program, např. 

Mrkvancobraní, Zahájení adventního času, koncerty v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Přehled akcí:     

Velikonoce v muzeu, 21. 4. 2019 

           
 

Po stopách krále Jiřího z Poděbrad, 28. 4. 2019  

      
 

Čarodejnice, 30. 4. 2019 

   

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Polin, festival židovské kultury, 14. 6.- 16. 6. 2019  

     
 

Polná v plamenech, 28. 6.-30. 6. 2019 

 

Příběhy Polenského hradu, 12. 7. a 16. 8. 2019 

    
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Spaní na hradě, 27. 7. a 31. 8. 2019  

   
 

Mrkvancobraní, 17. 8. 2019 

    
 

Hradní slavnosti, 25. 8. 2019 

    

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Mrkvancová pouť a pouť na hradě, 6. 9.-8. 9. 2019 

 

 

Polenský hudební festival, 11. 10.-12. 10. 2019 

    
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Dušičkové strašení, 25. 10. 2019 

 

 

Martinský trh, 17. 11. 2019 

 
 

Zahájení předvánočního času, 30. 11. 2019   

   
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Výstava betlémů, 1. 12.-19. 12. 2019 

      
 

 

Peklo a nebe na Hradě, 5. 12. 2019 

   

 

 

 

Vánoční trhy, 22. 12. 2019 

  
 

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 2019 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

Vzhledem ke skutečnosti, že městská památková zóna je přirozeným centrem života obyvatel Polné, 

považují i místní podnikatelé a firmy za samozřejmost sídlit v centru a přilehlém okolí. Někteří ke 

svému podnikání využívají nemovité kulturní památky, které jsou odkazem předků, jiní si objekt 

s vědomím, že se jedná o památku koupili. Při komunikace s většinou vlastníků vnímáme jejich 

zájem o péči o objekty a snahu o obnovu, tak aby vyhovovala jejich podnikání a zároveň byla citlivá 

k historickým budovám.  

Příklady obnovy v minulých letech 

      
 

V roce 2019 se do velké obnovy pustil již zmiňovaný vlastník měšťanského pivovaru. Během 

jednoho roku realizoval celkovou přestavbu jedné z budov na restauraci. V dalších letech má záměr 

obnovy pivovarského komína, obnovy prostoru bývalé kotelny na malé muzeum pivovaru v Polné, 

záchranu objektů Starých ležáckých sklepů a vybudování malého pivovaru ve stávající objektech. 

 

 

F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2019 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2019 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 16 1.879  

Z toho na území MPR nebo MPZ 14 1.637  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 
9 528  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na obnově památek v roce 2019 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

  

 

1,55% 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2019, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2019. 

Akce Kč (tis.) 

měšťanský dům č.p. 9, Sezimovo nám. – výměna střešní krytiny, oprava 

poškozených částí krovu a trám. stropu půdy, ošetření dřevěných konstrukcí  

 

 

400 

zámek č.p.485, Zámek – výměna 13 ks oken v objektu Základní umělecké školy - 

1.NP 

 

 

200 

zámek č.p.487, Zámek – obnova nátěru plechové střechy na objektu kina  

 

50 

měšťanský dům č.p. 34, Husovo nám. - obnova čelní fasády objektu včetně 

doplnění štukových prvků  

 

 

40 

měšťanský dům č.p. 29, Husovo nám. - obnova nátěru vnější části domovních vrat 

a vedlejšího rámu okna  

 

 

12 

měšťanský dům č.p. 67, Sezimovo nám. - repase 12ks oken a 1ks venkovních 

dveří, 5ks vnitřních dveří, renovace zábradlí  

 

 

30 

měšťan. pivovar č.p. 130, Viktorinova – objekt SO 01 - statické zajištění klenby v 

JZ části objektu, vnitřní omítky v 1.PP 

 

 

300 

kostel sv. Anny č.p.6, Sezimovo nám. - průčelí kostela – restaurování kamenných 

částí, obnova omítek 

 

 

620 

kostel Nanebevzetí Panny Marie NKP, č.p.1, Husovo náměstí – restaurování části 

vestavěného interiéru sakristie 

 

 

103 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2019 o finanční prostředky z jiných 

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

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova fasády dvorní část Husovy knihovny – 

nezískáno 

 

 

200 

 

Kraj Vysočina 

Obnova náhrobků na židovském hřbitově – 

získáno, využito 

 

 

168 

 

Kraj Vysočina  

Restaurování kříže v kostele sv. Anny – 

získáno, využito 

 

 

55 

 

Kraj Vysočina  

Obnova ohradní zdi kostela sv. Barbory – 

nezískáno 
 

 

100 

 

stát – Ministerstvo kultury 

Obnova kostela sv. Kateřiny – získáno, 

využito 
 

 

1.400 

 

stát – Ministerstvo kultury 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nový územní plán města Polná byl schválen 1. září 2014. Územní plán byl zpracován pro území 

města Polná a místní část Nové Dvory, Janovice, Skrýšov a Hrbov. 

Změna č.1 územního plánu Polná – rozpracováno, čekáme na vypsání Veřejné projednání 

Změna č.2 územního plánu Polná – byla schválena 25. února 2019. 

 
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. 

 

Město Polná nemá zpracovaný regulační plán ani územní studii Městské památkové zóny. 
 

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

 

Městský program regenerace městské památkové zóny Polná, pro období 2013-2023 byl schválen 3. 

září 2012. V roce 2013 a 2014 byla provedena Aktualizace č.1 a č.2 tohoto dokumentu, ve kterých 

byla upřesněna etapizace provedení obnovy dvou objektů pro možnost zařazení staveb do Programu 

regenerace.  

Dne 1. listopadu 2017 byla schválena Aktualizace č.3, která reagovala na proměňující se stav 

stavebního fondu. Byla provedena aktualizace pasportů nemovitých památek, na kterých proběhla 

celková obnova. Dále byly aktualizované pasporty památek, u kterých došlo k upřesnění obnovy pro 

období 2018-2023. 
 

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

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

 

Strategický rozvoj města Polná na období 2019–2022 byl schválen 25. února 2019.  
 

 
 
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. 

 

Zhodnocení MPZ 

Od vzniku Městské památkové zóny Polná došlo k posunu nahlížení na objekty v centru města. 

Vlastnící pochopili, že nejde o bezcenné objekty, které by bylo nejlépe zbourat, ale objekty, které 

vypovídají o historii města a životě místních obyvatel. Tomu napomohla i velká aktivita Klubu Za 

historickou Polnou. 
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Nejvíce oceňujeme, že objekty v městské památkové zóně jsou využívané. Na což navazuje i 

využívaní veřejných prostranství. Napomáhá i skutečnost, že se podařilo uplatnit městské objekty v 

MPZ jak pro výuku, tak pro volnočasové vzdělávání a odpočinek. Základní školy jsou v centru města, 

Husova knihovna stále funguje v historické budově na Sezimově náměstí. V minulosti byl zcela 

zdevastovaný areál hradu a zámku obnoven a v jeho budovách našlo sídlo Městské muzeum, 

Základní umělecké škola, kino, restaurace i Kulturní středisko.  

O další oživení městské památkové zóny se starají spolky a sdružení. Přichází s nápady i kompletními 

kulturními akcemi pro všechny věkové kategorie. Městská samospráva si aktivity občanů cení a 

činnost spolků podporuje. 

 

Regulace reklamy 

Město Polná nemá zpracovanou vyhlášku k regulaci umístění reklamy na území MPZ. Před obchody 

a provozovnami lze umístit mobilní A panel na chodník, umístění jiné reklamy či poutačů podléhá 

povolení stavebního úřadu a posouzení orgánem památkové péče, což je činěno citlivě s ohledem na 

charakter objektu.  
 

Zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod. 

Část finančních prostředků určených k obnově sakrálních staveb, pochází ze sbírek a darů polenských 

farníků. 
 

Vlastní fond pro území MPR na obnovu památek a opravu nepamátkových objektů 

Město Polná má v základním rozpočtu vyčleněné finanční prostředky na obnovu a údržbu památek.  

V případě mimořádných akcí obnovy je příspěvek řešen rozpočtovým opatřením. 
 

 

 

 
Schválil:   Jindřich Skočdopole, starosta    Datum:     12. prosince 2019           
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