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1 Úvod 

Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020 byl projednán 

Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ Jevíčko dne 5. 10. 2015 a schválen Zastupitelstvem města 

Jevíčko usnesením č. 11/2 písm. m) ze dne 12. 10. 2015. 

Stávající dokument jej nemá za cíl nahradit, ale pouze doplnit o nově navržené akce obnovy, 

na kterých se shodla Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko dne 22. 10. 2018, a o akce obnovy, 

jenž byly realizované z programu regenerace v roce 2018. Z tohoto důvodu jsou v dokumentu 

zachovány čísla a názvy kapitol původního schváleného Programu regenerace městské památkové 

zóny Jevíčko pro období 2016 – 2020.  

Město Jevíčko investuje do oprav a udržování kulturních památek na území MPZ Jevíčko již více než 

dvacet let. O tom, že městu záleží na stavu svých památek, svědčí i skutečnost, že barokní sýpka 

v Jevíčku získala první místo v soutěži Památka Pardubického kraje za rok 2015. Tato cena se uděluje 

za nejlepší projekt a následnou obnovu historické budovy. Město Jevíčko se od roku 2016 také 

zapojuje do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, kde 

zatím vždy skončilo v rámci Pardubického kraje na 2. místě. 

V roce 2018 město Jevíčko obdrželo dotaci ve výši 865 tis. Kč z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón, která byla použita na dokončení obnovy 

fasády na soklové části domu čp. 71 v Třebovské ulici, k provedení kompletní výměny dlažby včetně 

8 vnitřních schodů kolem podia podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého na Palackého náměstí 

a na tři akce obnovy u kulturních památek, jejich vlastníkem je Římskokatolická farnost Jevíčko. 

Konkrétně se jednalo o restaurování svatostánku hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie, 

restaurování vstupního portálu do kostela a restaurování rokokového kříže před kostelem. 

Město Jevíčko dále realizovalo (mimo program regenerace) očištění sochy Tomáše Garriguea 

Masaryka, opravy kapliček v Zadním Arnoštově a za hřbitovem v Jevíčku, obnovu křížku na ulici Horní, 

opravu hřbitovní zdi u kostelíka sv. Bartoloměje, restaurování sochy sv. Norberta, údržbu rumpálové 

studny na Maříně a zhotovení turistických odpočívadel včetně informační tabule na Maříně. 

V MPZ Jevíčko byly v roce 2018 rovněž realizované akce na obnovu veřejných prostranství 

a infrastruktury. Jednalo se především o dokončení rekonstrukce ulice Růžové, kde kromě povrchu 

komunikací byly rovněž opraveny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, rozvody NN, veřejné 

osvětlení) a opravu části komunikace Okružní IV (vč. inženýrských sítí) v úseku od křižovatky s ulicí 

Brněnská po křižovatku s ulicí A. K. Vitáka. Dále byl položen chodník na části ulice Okružní I, opravena 

střecha ZŠ nad tělocvičnami, přestaven byt na bezbariérový v DPS na ulici Kobližné, pořízeny herní 

prvky v Panském dvoře a osazena pískovcová kamenná deska na fasádě Městského úřadu Jevíčko 

k 760. výročí povýšení Jevíčka na město královské. Přehled nejvýznamnějších investičních akcí a oprav 

v roce 2018 je uveden v příloze č. 11. 

Akce obnovy mají pozitivní vliv na celkovou upravenost města a přispívají ke zvýšení turistické 

atraktivity města. 
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1.2 Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko 

Během roku 2018 nedošlo k žádné personální změně ve složení pracovní skupiny, pouze z důvodu 

dlouhodobé nemoci investiční technika, pana Dalibora Šebka, jej od dubna do konce října 2018 

zastupoval pan Vítězslav Bartuněk. 

Složení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Jevíčko k 1. 11. 2018: 

Předseda: Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta města Jevíčko 

Členové: Dušan Pávek, dipl. um. – starosta města Jevíčko 

 Dalibor Šebek – investiční technik MěÚ Jevíčko 

 Bc. Jindřich Beneš – vedoucí OVÚP MěÚ Jevíčko, poradce pro ÚP 

 Ing. Tomáš Dvořák – předseda komise stavební města Jevíčka 

 Ing. Ivo Junek – autorizovaný inženýr pozemních staveb  

 Mgr. Ing. Josef Slezák – farář Římskokatolické farnosti Jevíčko 

 Mgr. Helena Ulčová – správkyně Městského muzea Jevíčko 

 Mgr. Robert Jordán − historik a vedoucí Muzea Moravská Třebová 

 Mgr. Rudolf Beran – radní města Jevíčko, předseda komise bytové a sociální 

 Ing. Lenka Porketová – zpracovatelka Programu regenerace MPZ Jevíčko 2016 – 2020 

 Mgr. Michal Drkula – referent OKSCR KrÚ Pk, oddělení kultury a památkové péče 
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6 Výsledky programu regenerace za období 2008 – 2018 

6.1 Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2018 

Následující tabulka dokumentuje využití státní finanční podpory z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón za období 2008 – 2018, přičemž u některých 

kulturních památek byly akce obnovy rozděleny do několika etap. V uvedeném období činila celková 

výše finanční podpory z Ministerstva kultury ČR částku 9 303 000 Kč (celkové náklady dosahovaly 

výše 19 419 180 Kč). 

Tab. č. 4: Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2018 

Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové 

náklady (v Kč) vlastník město dotace 

Rok 2008 

zámek, 
U Zámečku čp. 451 

výměna střešní krytiny, 
klempířských prvků, 
hromosvodu, oprava vikýřů 

město 1 116 000 1 156 000 2 272 000 

dům čp. 15  
obnova nátěru uliční 
fasády 

40 000 
(AVZO) 

9 800 49 000 98  800 

celkem 40 000 1 125 800 1 205 000 2 370 800 

Rok 2009 

zámek, 
U Zámečku čp. 451 

výměna oken, oprava 
omítek sálu, malba chodeb 
a sálu 

město 660 000 500 000 1 160 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

oprava vnějších a vnitřních 
omítek, výměna dlažby 
v chodbě, izolace zdiva, 
nátěr fasády 

město 700 000 682 000 1 382 000 

Hradby úsek „E“ 
oprava hradeb za domy  
čp. 315, 771, 159   

město 519 000 250 000 769 000 

kašna, 
Palackého nám. 

restaurování střední části město 615 25 000 25 615 

kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, 

ul. Kostelní 

restaurování ostění vstupu 
150 

(ŘKF Jevíčko) 
0 38 000 38 150 

celkem 150 1 879 615 1 495 000 3 374 765 

Rok 2010 

sýpka, 
ul. K. H. Borovského 

oprava střechy, oprava 
tesařských konstrukcí 

město 737 000 553 000 1 290 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

západní strana − výměna 
oken, oprava omítek, 
izolace zdiva, odvodnění 

město 599 000 348 000 947 000 

socha sv. Mikuláše 
Tolentinského, 
Komenského nám. 

restaurování sochy město 630 80 000 80 630 

celkem 1 336 630  981 000 2 317 630 
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Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové 

náklady (v Kč) vlastník město dotace 

Rok 2011 

synagoga, 
ul. Soudní 

výměna oken město 187 000 185 000 372 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

severní strana − oprava 
omítek, izolace zdiva 

město 261 000 255 000 516 000 

kašna, 
Palackého nám. 

restaurování kašny město 187 000 185 000 372 000 

celkem 635 000 625 000 1 260 000 

Rok 2012 

sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice, 
ul. Třebovská 

restaurovaní sloupu město 3 000 115 000 118 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

severní strana – oprava 
omítek, izolace zdiva 

34 000 
(ŘKF Jevíčko) 

70 000 210 000 314 000 

synagoga,  
ul. Soudní 

výměna parketové podlahy město 529 000 340 000 869 000 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

výměna oken a dveří 
v přízemí 

město 87 000 80 000 167 000 

celkem 34 000 689 000 745 000 1 468 000 

Rok 2013 

synagoga, 
ul. Soudní 

výměna vchodových dveří město 34 160 32 000 66 160 

synagoga, 
ul. Soudní 

obnova východní a severní 
fasády 

město 189 543 180 000 369 543 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

obnova východní fasády 
po úroveň patrové římsy 

město 186 665 180 000 366 665 

celkem 410 368  392 000 802 368 

Rok 2014 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

oprava průjezdu 
do dvorního traktu 

město 144 000 81 000 225 000 

sloup sv. Jana 
Nepomuckého, 
Palackého nám. 

restaurování sloupu  město 91 000 309 000 400 000 

celkem 235 000 390 000 625 000 

Rok 2015 

sýpka, 
K. H. Borovského 

úprava omítek a střechy 
nad schodištěm budovy 

město 854 733 400 000 1 254 733 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

výměna otvorových prvků 
na východním křídle 

město 314 307 
300 000 

(z rezervy PR) 
614 307 

celkem 1 169 040 700 000 1 869 040 



Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko – aktualizace pro rok 2019  

 

 

7 

Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové 

náklady (v Kč) vlastník město dotace 

Rok 2016 

sýpka, 
ul. K. H. Borovského 

restaurování vstupních 
dveří 

město 1 350 65 000 66 350 

sýpka, 
ul. K. H. Borovského 

obnova vstupního 
oboustranného schodiště 

město 41 838 28 000 69 838 

sýpka, 
ul. K. H. Borovského 

obnova otvorových prvků 
pod schodištěm 

město 109 684 71 000 180 684 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

výměna otvorových prvků 
na západním křídle 

město 269 196 250 000 519 196 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

obnova fasády 
na západním křídle 

město 165 865 155 000 320 865 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

obnova fasády na severním 
a východním křídle 

město 225 013 185 000 410 013 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

restaurování vjezdového 
portálu 

město 1 500 56 000 57 500 

městská věž,  
Komenského náměstí 

restaurování erbů město 1 500 79 000 80 500 

městská věž,  
Komenského náměstí 

oprava teracového soklu město 58 500 56 000 114 500 

celkem 874 446 945 000 1 819 446 

Rok 2017 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

obnova fasády na církevní 
části 

58 690 
(ŘKF Jevíčko) 

13 000 57 000 128 690 

průčelí městského domu,  
Třebovská čp. 71 

obnova fasády (bosáže) vč. 
otvorových prvků 

město 1 063 655 451 000 1 514 655 

průčelí městského domu,  
Třebovská čp. 71 

restaurování výkladců, 
výroba replik dveří 

město 159 776 394 000 553 776 

socha sv. Anny, 
křižovatka ulic Svitavské 
a Okružní IV 

restaurování sochy město 16 750 58 000 74 750 

celkem 58 690 1 253 181 960 000 2 271 871 

Rok 2018 

kostel Nanebevzetí 

Panny Marie, 

ul. Kostelní 

restaurování rokokového 
kříže 

21 300 
(ŘKF Jevíčko) 

0 96 000 117 300 

kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, 
ul. Kostelní 

restaurování portálu 
42 745 

(ŘKF Jevíčko) 
0 298 000 340 745 

kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, 
ul. Kostelní 

restaurování tabernáklu 
hlavního oltáře 

39 800 
(ŘKF Jevíčko) 

0 296 000 335 800 
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Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové 

náklady (v Kč) vlastník město dotace 

průčelí městského domu, 
Třebovská čp. 71 

obnova soklové části 
fasády 

město 102 197 59 000 161 197 

socha sv. Jana 
Nepomuckého,  
Palackého nám. 

výměna dlažby a stupňů 
na podstavci kolem sochy 

město 169 218 116 000 285 218 

celkem 103 845 271 415 865 000 1 240 260 

Zdroj: Výroční zprávy o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek 

 
Graf č. 1: Přehled přidělených finančních prostředků z programu regenerace v letech 2008 – 2018  
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6.2 Kulturní památky obnovené z programu regenerace v roce 2018  

Díky finančním prostředkům z programu regenerace MPZ a vlastním prostředků města se v roce 2018 

podařilo zrealizovat následující akce obnovy: 

PRŮČELÍ MĚSTSKÉHO DOMU, ČP. 71 (rejstříkové číslo: 10867/6-5874) 

Z programu regenerace byly v roce 2018 zhotoveny nové sanační omítky včetně vrchního nátěru 

v soklové části městského domu čp. 71. Dále byly obnoveny větrací otvory s osazením kovaných 

mřížek a vyměněny nepůvodní schody a prahy ve vstupech do objektu. 

Fotografie před a po obnově soklové části na průčelí městského domu čp. 71 v roce 2018: 
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SLOUP SV. JANA NEPOMUCKÉHO (rejstříkové číslo: 31955/6-3073) 

V roce 2018 byla z programu regenerace provedena kompletní výměna dlažby včetně 8 vnitřních 

schodů kolem podia podstavce sochy světce. Nová dlažba je z materiálu Božanovský pískovec a je 

položena podle původního členění. 

Fotografie před a po výměně dlažby vč. vnitřních schodů v roce 2018: 
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (rejstříkové číslo: 38134/6-3065) 

Z programu regenerace byl v roce 2018 restaurován svatostánek v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Jevíčku. V rámci restaurátorského zásahu došlo k jeho čištění, ošetření všech dřevěných částí 

prostředkem proti dřevokaznému hmyzu, k zajištění mramorové vrstvy injektáží a k lokální 

konsolidaci narušených a nezpevněných částí. Dále byly odstraněny nevhodné doplňky a tmely 

a tvarově doplněny chybějící částí v umělém mramoru. Po tvarovém doplnění chybějících detailů byl 

umělý mramor převoskován včelím voskem a povrch vyleštěn. 

V roce 2018 byla z programu regenerace rovněž restaurována sochařská výzdoba portálu. Celý portál 

byl nejprve očištěn od nevyhovujícího nátěru a nečistot, následovala prekonsolidace ohrožených částí 

kamene a zpevnění štukových modelací i kamene. Drobné trhliny a praskliny byly injektovány 

minerálními tmely, více poškozená místa (pravé chodidlo anděla) byla nahrazena formou výdusku. 

Na závěr byla provedena barevná retuš a hydrofobizace. 

Fotografie před a po restaurování svatostánku v roce 2018: 
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Výsledný stav svatostánku po restaurátorském zásahu v roce 2018: 
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Fotografie před a po restaurování vstupního portálu v roce 2018: 
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ROKOKOVÝ KŘÍŽ PŘED KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (rejstříkové číslo: 38134/6-3065) 

Z programu regenerace byl v roce 2018 restaurován rokokový kříž před vchodem do kostela 

Nanebevzetí Panny Marie. Za účelem restaurování byl kříž demontován a převezen do restaurátorské 

dílny. Veškeré kovové prvky byly očištěny a ošetřeny žárovým pozinkováním – tzv. šopováním. 

Původní zlaté prvky byly doplněny a pozlaceny 24 karátovým zlatem. U obrazu byl opraven 

rozpraskaný tmel a sklo bylo očištěno. Také kamenná část byla očištěna a v místech, kde to bylo 

potřeba, zpevněna. Doplnění bylo provedeno umělým kamenem. Na závěr byla provedena 

sjednocovací retuš. 

Fotografie před a po restaurování rokokového kříže v roce 2018: 
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6.3 Další činnosti zaměřené na obnovu KP mimo program regenerace 

Město Jevíčko neobnovuje kulturní památky jen z Programu regenerace MPR a MPZ, ale realizuje 

také akce obnovy, na které získává finanční prostředky z krajského grantu, z programu Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, z programu „Malý LEADER 

pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko" a samozřejmě z vlastních zdrojů. Přehled těchto akcí obnovy 

shrnuje následující tabulka. 

Tab. č. 5: Přehled KP obnovených za období 2008 − 2018 mimo program regenerace  

Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové náklady 

(v Kč) vlastník město dotace 

Rok 2008 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

obnova venkovní fasády, 
komínů, doplnění okenních 
parapetů z Cu plechu 

město 457 000 0 457 000 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

obnova atria – rajského 
dvora 

město 30 000 50 000 80 000 

rumpálová studna,  
Mařín 

I. etapa obnovy rumpálové 
studny 

město 76 000 100 000 176 000 

Rok 2009 

klášter augustiniánský, 
Komenského nám.  
čp. 167 

oprava oplechování 
komínů, podbití střechy 
kolem komínů a instalace 
lávek u komínů, montáž 
říms, šambrán 

město 391 000 0 391 000 

Rok 2010 

rumpálová studna,  
Mařín 

II. etapa opravy rumpálové 
studny 

město 31 000 150 000 181 000 

Rok 2014 

socha sv. Josefa, 
ul. Olomoucká 

restaurování sochy město 29 000 54 000 83 000 

pomník vojenský obětem 
napoleonských válek 

restaurování pomníku město 25 000 50 000 75 000 

Rok 2015 

morový sloup,  
Palackého nám. 

restaurování sloupu město 38 560 70 000 108 560 

Rok 2016 

klášter augustiniánský, 
ul. Soudní čp. 51 

výměna otvorových prvků 
na farní části 

město 188 358 0 188 358 

městská věž,  
Komenského náměstí 

oprava věžních hodin město 26 800 0 26 800 

městská věž,  
Komenského náměstí 

nátěr kovových částí 
ciferníků hodin 

město 14 900 0 14 900 
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Kulturní památka 
a její umístění 

Akce obnovy 
Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové náklady 

(v Kč) vlastník město dotace 

Rok 2017 

synagoga,  
ul. Soudní 

výměna podlahy 
v modlitebně a kúru 

město 64 904 80 000 144 904 

socha J. A. Komenského, 
ul. U Zámečku 

očištění sochy město 11 500 0 11 500 

pomník obětem 
1. světové války, 
ul. U Zámečku 

zhotovení a osazení 
pomníku v parku u zámečku 

město 164 080 0 164 080 

kaplička v Maříně, 
Zadní Arnoštov 

oprava kapličky včetně 
zhotovení podezdívky 

město 15 000 0 15 000 

kaplička v Osadě Lípa, 
Zadní Arnoštov 

oprava soklové části 
kapličky 

město 10 000 0 10 000 

Rok 2018 

kříž, 
ul. Horní 

obnova kříže město 97 350 35 000 132 350 

kaplička „u rybízu“, 
Zadní Arnoštov 

obnova kaple – venkovní 
omítky, střešní krytina, 
podlaha, repase branky 

město 17 176 
65 000 
10 000 

92 176 

kaplička „u rybízu“, 
Zadní Arnoštov 

restaurátorský průzkum 
maleb v kapli* 

město 17 000 0 17 000 

kaplička za hřbitovem, 
Jevíčko-předměstí 

obnova kaple – venkovní 
omítky, repase vstupních 
dveří 

město 60 488 0 60 488 

socha Tomáše Garrigue 
Masaryka, 
Palackého nám. 

očištění sochy město 65 550  0 65 550 

socha sv. Norberta, 
ul. Třebovská 

restaurování sochy město 27 655 110 000 137 655 

kostelík sv. Bartoloměje, 
Jevíčko-předměstí 

oprava hřbitovní zdi – 
1. etapa 

město 730 800 657 671 1 388 471 

rumpálová studna,  
Mařín 

údržba studny – ochranný 
nátěr  

město 19 350 0 19 350 

kulturní památky, 
Mařín 

realizace turistických 
odpočívadel a informační 
tabule 

město 28 052 60 000 88 052 

Celkem za období 2008 – 2018 2 589 121 1 431 671 4 065 792   

Zdroj: Výroční zprávy o činnosti MěÚ Jevíčko a jeho organizačních složek 

* Při obnově kapličky „u rybízu“ v Zadním Arnoštově byly objeveny vzácné barokní malby datované do roku 

1768, jejichž restaurování bude pokračovat v roce 2019. 
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7 Priority programu regenerace v období 2019 – 2020  

7.1 Priority pro regeneraci objektů v MPZ Jevíčko v období 2019 – 2020  

Prioritně je nutné v MPZ Jevíčko realizovat tyto akce obnovy zaměřené na regeneraci objektů: 

1. Městská věž − Komenského náměstí, st. p. č. 143, k. ú. Jevíčko-město  

Významná KP – dochovaná původně gotická součást hradebního tělesa, která byla v roce 1593 

zvýšena na 50,5 m. Cibulovitá báň v renesančním slohu. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Obnova nadsoklové sgrafitové venkovní omítky (pláště věže). 

Otlučení staré omítky, vyspravení strávené omítky a oživení sgrafitových rohových prvků 

(tzv. psaníček) použití štukových omítek proti další erozi.  

   

2. Městské hradby – úsek „E“ (ulice Dolní Farní a Okružní IV) 

Významná KP − dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Rozebrání uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění 

vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování 

utažením. 
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3. Městské hradby – úsek „I“ (ulice Olomoucká a Okružní II) 

Významná KP − dochované hradební těleso původního gotického jádra tvořilo opevnění města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 23275/6-3067 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Doplnění uvolněného a rozvaleného zdiva, statické zajištění 

vyklínováním a doplněním opukových kamenů uložených do vápenopískové malty bez spárování 

utažením. V roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná kratší část hradeb přiléhajících 

k zahradě čp. 97 (viz fotografie vpravo), která se vlivem erozivních procesů již značně vydrolovala. 

   

4. Městský dům čp. 15 – Palackého náměstí, st. p. č. 96, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – městský dům se zachovaným půdorysem a v přízemí renesančně klenutými 

prostory. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 33868/6-4335 

Vlastník: AVZO TSČ-ČR, ZO Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Oprava krovů – II. etapa, úprava přízemí (nevhodné stavební 

zásahy a přestavba ze 70. − 80. let). 
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5. Městský dům čp. 224 – ulice Olomoucká, st. p. č. 148/4, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP –  dům drobného řemeslníka s dochovanou dispozicí. Současná podoba s barokním 

štítem je z roku 1760. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 27019/6-3083 

Vlastník: Pavel Staněk, Olomoucká 224, Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Obnova soklové části domu − odstranění zvětralé omítky, 

náhrada pískovcových obkladů soklu v boční části, náhrada omítky sanačním postupem včetně 

vrchního nátěru. 

 

6. Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. p. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP − drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními 

malbami. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Nutná stavební obnova vnitřního schodiště nevhodně z minulých 

let zakrytého PVC. Obnova spočívá v opravě kamenného schodiště a montáži dubových schodnic 

včetně opravy zábradlí. Oddělit prostor kaple a ZUŠ ve 2. NP. 
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7. Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. p. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP − drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními 

malbami. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Oprava opěrné zdi zámečku na základě doporučení statika 

z července 2017 – odstranění stávající uvolněné omítky a malty ve spárách a následné provedení 

nového vyspárování a zhotovení nových omítek. 

   
 

8. Zámek − ulice U Zámečku čp. 451, st. parc. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP – drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s dochovanou dispozicí a barokními 

malbami. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Odstranění původní poškozené dlažby v kamenném zápraží 

zámečku a položení nové dlažby do připraveného podloží včetně vyspárování mezer. 
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9. Zámek – ulice U Zámečku čp. 451, st. p. č. 257/1, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP − drobný renesanční zámeček z ¾ 16. století s vyčleněnou třípatrovou věží. Věž má 

mohutné opěráky na nárožích, nesoucí nahoře obíhající římsu. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 17222/6-3064 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Oprava opěrných pilířů věže. Budou vyspraveny statické trhliny. 

Dojde k otlučení nesoudržných částí stávající omítky, doplnění jádrovou omítkou, opravě vnějších 

štukových omítek a nátěru silikonovou barvou KEIM. 

    

10. Kostel Nanebevzetí Panny Marie − ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty 

z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Důležitou součástí památky je původní rokové 

vybavení interiérů kostela. Kostel NPM patří k dominantám města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 38134/6-3065 

Vlastník: Římskokatolický farní úřad Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurování barokního mobiliáře sakristie bude spočívat 

v očištění jednotlivých částí skříní od prachových depositů a dalších nečistot. Dále budou 

opraveny uvolněné, poškozené a chybějící fragmenty. Na závěr bude provedena sjednocující 

retuš a povrchová úprava. 
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11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie − ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty 

z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Kostel NPM patří k dominantám města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 38134/6-3065 

Vlastník: Římskokatolický farní úřad Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurovány budou spodní partie štukové výzdoby hlavního 

oltáře − dva andělé s oblaky, na kterých je socha Panny Marie s Ježíškem, a dvě vázy umístěné 

na portálových obloucích. V rámci restaurátorského zásahu dojde k čištění, odstranění 

nevhodného nátěru, zajištění štukové hmoty injektáží, lokální konsolidaci narušených 

a nezpevněných částí, odstranění nevhodných doplňků a tmelů a k tvarovému doplnění 

chybějících částí ve štukové hmotě. Na závěr bude provedeno barevné sjednocení a celý povrch 

bude přeleštěn. 

       
 

12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie − ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty 

z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Kostel NPM patří k dominantám města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 38134/6-3065 

Vlastník: Římskokatolický farní úřad Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurovány budou spodní partie oltáře − oltářní menza, oba 

portálové oblouky s pilastry a přední část mohutných podstavců pod sloupy. V rámci 

restaurátorského zásahu dojde k čištění, zajištění mramorové vrstvy injektáží, lokální konsolidaci 

narušených a nezpevněných částí, odstranění nevhodných doplňků a tmelů a k tvarovému 

doplnění chybějících částí v umělém mramoru. Na závěr bude provedeno barevné sjednocení 

a celý povrch bude přeleštěn. 
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13. Kostel Nanebevzetí Panny Marie − ulice Kostelní, st. p. č. 2, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – pozdně barokní stavba postavená v letech 1762 – 1766 podle plánů Pavla Merty 

z Boskovic při klášteře augustiniánů v Jevíčku. Kostel NPM patří k dominantám města. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 38134/6-3065 

Vlastník: Římskokatolický farní úřad Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurováno bude schodiště s podestou před hlavním oltářem 

v kostele NPM. V rámci restaurátorského zásahu dojde k čištění, zajištění mramorové vrstvy 

injektáží, lokální konsolidaci narušených a nezpevněných částí, odstranění nevhodných doplňků 

a tmelů a k tvarovému doplnění chybějících částí minerálními tmely. Na závěr bude provedeno 

barevné sjednocení a povrch bude hydrofobizován. 

       
 

14. Bývalá sýpka − ulice K. H. Borovského, st. p. č. 256/1, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP – dvoupatrová barokní kamenná sýpka, která byla součástí panského dvora 

náležejícího k renesančnímu zámku. V letech 1813 – 1814 byla hlavní vojenskou nemocnicí 

na severozápadní Moravě pro raněné vojáky po „Bitvě národů u Lipska“. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 103718 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Zajištění statiky nosných trámů a podlahy. Doporučeno je 

konstrukci jednotlivých pater rozebrat, napadené trámy v části nebo celé nahradit novými, zajistit 

funkční uložení stropnic a průvlaků na obvodové zdivo, tak aby nedocházelo v budoucnu 

k opětovnému napadení zhlaví. Celou sanovanou konstrukci následně opatřit ochranným 

nátěrem proti biotickým škůdcům a nátěr pravidelně obnovovat. 
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15. Synagoga − ulice Soudní, st. p. č. 119, k. ú. Jevíčko-předměstí 

Významná KP – vznikla v roce 1794 z materiálu ze zbořeného farního kostela. Je dokladem života 

židovské menšiny ve městě a také významným dokladem architektonického zpracování méně 

obvyklé stavební úlohy. Kvalitní klasicistní architektura. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 10356/6-5655 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Obnova fasády na jižní straně synagogy. Dojde k otlučení 

nesoudržných částí stávající omítky, doplnění jádrovou omítkou a k opravě vnějších štukových 

omítek. Dále bude proveden nátěr silikonovou barvou KEIM. V soklové části bude provedena 

sanace systémem CEMIX. Stávající parapety budou nově oplechovány z Cu. 

       

 

16. Kašna – Palackého nám., p. p. č. 96/1, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – osmiboká pískovcová kašna z r. 1837 se znakem města a drobnou litinovou 

sochou Amora je tradiční součástí náměstí. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 51024/6-6197 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurování středové kamenné části kašny s doplněním 

do původního tvaru architektury sloupu. V rámci restaurátorského zásahu dojde k očištění 

od nečistot a zbytků nerozpustných solí, ke stabilizaci hmoty kamene – celkovému zpevnění 

organokřemičitým zpevňovačem. Dále bude provedeno doplnění – modelace původních tvarů – 

v umělém kameni, pojeným hydraulickým pojivem odolným proti namáhání vodou. 
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17. Socha sv. Mikuláše Tolentinského – Komenského nám., p. p. č. 96/3, k. ú. Jevíčko-město 

Významná KP – výtvarně hodnotná barokní plastika je dokladem úrovně moravského sochařství 

v dané době a také dokladem zbožnosti a životního prostředí předchozích generací. Tvoří 

pohledovou dominantu náměstí. 

Rejstříkové číslo kulturní památky: 30876/6-3081 

Vlastník: Město Jevíčko 

Stručná charakteristika obnovy: Restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentinského na podstavci 

konzervačně preventivním způsobem. V rámci restaurátorského zásahu dojde k očištění sochy 

od nečistot a biologických náletů, ke stabilizaci hmoty kamene – bez celkového zpevnění 

organokřemičitým zpevňovačem (zpevnění pouze lokální, dle potřeby a zjištění míry zvětrání 

povrchu kamene po očištění). Provedena bude revize tmelů a doplňků, doplnění chybějících 

hmot, bude-li třeba. 
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7.2 Priority pro regeneraci veřejných prostranství a infrastruktury v období 

2019 – 2020  

Z akcí na obnovu veřejných prostranství a infrastruktury jsou prioritně v Městské památkové zóně 

Jevíčko plánovány následující: 

1. Realizace parkových úprav v ploše veřejné zeleně pod klášterem na ulici Okružní I  

Záměr řešit městský park s mobiliářem na pozemcích p. č. 47/1, 47/2, 46/1 a 44/2, jejichž rozloha 

je cca 3 100 m2 (viz mapa).  

 

 

 

 

 

 

2. Rekonstrukce části ulice Okružní II (místní komunikace v majetku kraje) 

Dokončení opravy komunikace v  úseku křižovatka Biskupická – Olomoucká. V rámci uvažované 

opravy město zafinancuje výměnu vodovodu a kanalizace, 

výstavbu chodníků. Kraj jako vlastník komunikace bude 

financovat opravu vozovky. 

 

 

 

 

 

3. Přístavba, nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Jevíčko 

Záměr kompletní rekonstrukce objektu stávajících garáží. V rekonstruovaném objektu budou 

umístěna 3 stání pro zásahová vozidla, dále sklad, zázemí (šatny, 

sprchy, sklad atd.). Projekt bude spolufinancován z dotačních 

prostředků EU v rámci IROP. 
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4. Stavební úpravy budovy kina ASTRA Jevíčko 

Stabilizace budovy po stavební stránce, řešení technického vybavení budovy (oddělené provozy 

jednotlivých sekcí), řešení bezbariérovosti. Nová koncepce 

víceúčelového sálu, aby tento mohl být kromě promítací 

funkce využíván také jako koncertní a divadelní sál, prostor 

pro pořádání přednášek, školících akcí a tanečních. 

 

 

 

 

5. Stavební úpravy objektu bývalého PBH na ulici Barvířská čp. 560 

Město výhledově uvažuje s vybudováním 5 malometrážních bytů pro osoby v bytové nouzi dle 

stávajících prostorových a výškových dispozic budovy 

s možností dostavby v prostoru garáží a dvorku. Projekt 

bude spolufinancován z dotačních prostředků EU v rámci 

IROP.  

 

 

 

 

6. Oprava atletického oválu hřiště ZŠ 

Jedná se rekonstrukci stávajícího sportoviště – plochy obsahují víceúčelové hřiště s povrchem 

s přírodním trávníkem, běžecký ovál s rovinkou s umělým 

povrchem, sektor skoku do dálky, sektor vrhu koulí (pouze 

vržiště), sportovní vybavení, mobiliář a jednoduché terénní 

úpravy v okolí zpevněných ploch. 

 
 

 

7. Výměna kanalizace a vodovodu, chodníky komunikace v úseku ulice Soudní (cca 200 m) 

Ve spolupráci s provozovatelem a Svazkem obcí skupinového vodovodu Malá Haná záměr řešit 

výměnu problémové kanalizace a vodovodu v této historické 

ulici.  
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8. Úprava předprostoru prelatury bývalého augustiniánského kláštera na ulici Soudní 

Záměrem je vytvořit atraktivní místo pro odpočinek před budovou městského muzea. Řešené 

území bude rozděleno na dvě části – na odpočinkovou část 

a plochu pro parkování. Jednotlivé části budou od sebe 

odděleny zelení ve formě trvalkových záhonů s nízkými keři 

a linií menších stromů. Odpočinková část bude doplněna 

mobiliářem ve formě laviček a odpadkových košů. 

Pro zatraktivnění území je navržen menší vodní prvek. 

Na ploše pro parkování vznikne 7 míst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aktualizace Programu regenerace MPZ pro rok 2018 byla zpracována v říjnu 2018 Ing. Lenkou 

Porketovou, členkou pracovní skupiny, ve spolupráci s  Mgr. Miroslavem Šafářem, předsedou pracovní 

skupiny a schválena Zastupitelstvem města Jevíčko 12. 11. 2018. Nově zařazené akce č. 9 − 17 byly 

projednány členy pracovní skupiny 22. 10. 2018 a Radou města Jevíčko 22. 10. 2018.  



Program regenerace městské památkové zóny Jevíčko – aktualizace pro rok 2019  

 

 

31 

Přílohy 

Příloha č. 11: Investiční akce a opravy realizované v MPZ Jevíčko v roce 2018 

Mezi nejvýznamnější realizované investiční akce a opravy zaměřené na obnovu veřejných 
prostranství a infrastruktury v Městské památkové zóně Jevíčko v roce 2018 patří: 

Rekonstrukce části  u lice Okružní  IV  

Popis akce: Byla provedena rekonstrukce části ulice Okružní IV, a to v úseku od křižovatky s ulicí 

Brněnská po křižovatku s ulicí A. K. Vitáka. Město Jevíčko financovalo výměnu vodovodu a kanalizace, 

výstavbu chodníků a parkoviště. Pardubický kraj jako vlastník komunikace financoval opravu vozovky. 

Termín realizace: duben – srpen 2018 

Celkové náklady: 10 528 309 Kč, z toho 5 445 000 Kč Pk a 875 463 Kč Svazek obcí skupinového 

vodovodu „Malá Haná“ 

  
 
Oprava vodovodu, kanal izace a komunikace na ul .  Růžo vá  

Popis akce: V rámci akce byla provedena výměna vodovodu, kanalizace včetně přípojek, uložení 

vedení NN ČEZ do zemního vedení, uložení vedení O2 do zemního vedení, uložení a rozvody kabelové 

televize, následně zhotovení komunikace, chodníků, nového veřejného osvětlení. Povrch komunikace 

byl zhotoven na základě stanoviska Odboru státní památkové péče z žulové dlažby, aby se tak středu 

města, který je Městkou památkovou zónou vracel původní historický vzhled. Kamenná dlažba byla 

také zvolena vzhledem k její dlouhé životnosti. 

Termín realizace: srpen 2017 – červen 2018 

Celkové náklady: 11 778 207 Kč, z toho 1 703 085 Kč Svazek obcí skupinového vodovodu „Malá 

Haná“ 
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Obnovení  části  chodníku na ul ici  Okružní  I  

Popis akce: Obnoven byl chodník ve směru od ulice Třebovské na ulici Okružní I v délce cca 68 m. 

Výkopové a stavební práce provedli techničtí pracovníci města. Účelem obnovení chodníku bylo 

nasměrování přecházejících chodců ve směru od Třebovské ulice na Okružní I a opačně do bezpečné 

vzdálenosti od frekventované a hůře přehledné křižovatky a také zlepšení dostupnosti 

pro kontejnerové místo tříděného odpadu. 

Termín realizace: říjen 2018 

Celkové náklady: 40 000 Kč 

 
 

Osazení  pískovcové kamenné desky na fasádu MěÚ  

Popis akce: Záměrem města bylo důstojné připomenutí významného roku 1258 v historii města, kdy 

král Přemysl Otakar II. povýšil Jevíčko na město královské. Městský úřad Jevíčko je propojen třemi 

budovami a řada občanů vytýkalo budově úřadu její nenápadnost, a proto bylo rozhodnuto vzhled 

radnice podpořit touto kamennou deskou z dílny kamenosochaře Štěpána Hemzala z Konice. 

Termín realizace: srpen 2018 

Celkové náklady: 95 000 Kč 

  
 

Přestavba bytu v DPS Kobližná 125, Jevíčko na bezbariérový byt  

Popis akce: Vzhledem k akutní poptávce ze strany občanů města se zdravotním postižením byl 

zrealizován projekt na přestavbu přízemních prostor v Domě s pečovatelskou službou na ulici 

Kobližná v Jevíčku na bezbariérový byt, který byl následně městskou komisí sociální, bytovou navržen 

a radou města přidělen občanu města se zdravotním postižením odkázaným na invalidní vozík. 

Termín realizace: březen – duben 2018 

Celkové náklady: 254 424 Kč z prostředků PHB 
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Herní  prvky Panský dvůr  -  Palouček  

Popis akce: Město Jevíčko pořídilo na základě žádosti maminek, které se setkávají s dětmi v rodinném 

centru Palouček v Jevíčku dva další herní prvky určené pro děti předškolního věku. Jednalo se 

o dvojhoupačku a skluzavku. Prvky byly objednány u osvědčeného českého dodavatele herních prvků 

BONITA GROUP s.r.o. v kovovém provedení, aby odolaly povětrnostním podmínkám a intenzivnímu 

užívání. 

Termín realizace: květen 2018 

Celkové náklady: 79 077 Kč, z toho 20 000 Kč Czech Blades s.r.o. 

 
 

Oprava střechy ZŠ nad tělocvičnami  

Popis akce: Stávající střešní krytina byla odstraněna vč. laťování, tepelné izolace a perozábrany. 

Po kontrole a výměně poškozených prvků, byla položena nová perozábrana a mezi krokve po vlašsku 

vložena tepelná izolace. Následně byla položena difúzní folie, kontralatě a nová střešní krytina. 

Termín realizace: září – listopad 2018 

Celkové náklady: 2 368 475 Kč 

 


	1 Úvod
	1.2 Pracovní skupina pro regeneraci MPZ Jevíčko

	6 Výsledky programu regenerace za období 2008 – 2018
	6.1 Přehled výsledků programu regenerace za období 2008 – 2018
	6.2 Kulturní památky obnovené z programu regenerace v roce 2018
	6.3 Další činnosti zaměřené na obnovu KP mimo program regenerace

	7 Priority programu regenerace v období 2019 – 2020
	7.1 Priority pro regeneraci objektů v MPZ Jevíčko v období 2019 – 2020
	7.2 Priority pro regeneraci veřejných prostranství a infrastruktury v období 2019 – 2020

	Přílohy
	Příloha č. 11: Investiční akce a opravy realizované v MPZ Jevíčko v roce 2018


