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Název MPR/MPZ 
 

 
Městská památková zóna Opočno, území, kat. 
č. 1000084530 - Opočno (kat. č. 1000084530) 

 
 

 
 
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 2020, 
doplněnou fotodokumentací. 

 
 

Třicet let  
 
Městské památkové zóny Opočno  
 
1990-2020 
 
 
Třicet let existence Městské památkové zóny Opočno je důležitým 
milníkem, který si zaslouží ohlédnutí za dosud vykonanou prací  
a zamyšlení nad plány do budoucna.  
 
Opočno se prezentuje jako historické a malebné město. Péče o památky 
je proto jeho dlouhodobou prioritou. Domníváme se, že vzhledem k jeho 
velikosti (3100 obyvatel), je rozsah vykonané práce ojedinělý.  
 
 
Hlavní zásadou pro ochranu historických hodnot a pro stavební činnost na území 
MPZ Opočno je respektování urbanistické kompozice historického jádra města, 
zachování všech významných pohledů a průhledů na dominanty zóny Opočno a 
dodržení výškové hladiny historické zástavby.  
 
Vedle obnovy nemovitých kulturních památek probíhá i souběžná obnova technické 
a dopravní infrastruktury. 
  
Opočno se snaží postupně odstraňovat negativní a rušivé zásahy do budov, které 
nejsou kulturními památkami, ale svojí polohou a třeba jen dílčími architektonicky 
cennými prvky dotvářejí charakter a celkový obraz MPZ Opočno. 
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Městská památková zóna Opočno 
 
Nejcennější částí Městské památkové zóny Opočno  
je historické jádro města se zástavbou Trčkova náměstí a prostorem 
ohraničeným ulicemi Zámeckou a Kodymovou. 
 
Celku dominuje národní kulturní památka Státní zámek Opočno. 
 

 

Letecký pohled na MPZ Opočno s dominantou Státního zámku Opočno. 
 
Zónu dotváří plocha Kupkova náměstí s fasádami historicky významných budov, z 
nichž je několik zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. 
 
Dále pak místními části Podkostelní a Švamberk s malebnými zákoutími  
s řadou citlivě udržovaných a architektonicky zajímavých staveb.  
 
Celé území MPZ Opočno je i významným archeologickým nalezištěm. 
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Procházka městskou památkovou zónou 
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A. 
Péče o kulturní památky  

v Městské památkové zóně 
Opočno 
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    A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci 
roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

 
Městská památková zóna Opočno 
 
Rozloha: cca 40 ha 
Nemovité kulturní památky: 36  
z toho národní kulturní památky: 1 - Státní zámek Opočno 
 
Národní kulturní památka Státní zámek Opočno čítá dalších přibližně  
50 samostatných objektů (přilehlé budovy areálu zámku, drobné stavební 
objekty atp.) evidovaných jako národní kulturní památky.  
 

 

Městská památková zóna Opočno (zdroj: Památkový katalog NPÚ). 
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A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 
v havarijním stavu, včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto 
stavu. 

 
Další objekty ve vážném technickém stavu 
 

 
 

Oranžérie s vyhlídkou v zámeckém parku (národní kulturní památka) – i když se 
nejedná o stav havarijní, objekt není v dobrém stavebně technickém stavu. 
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A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 
nevyužívané, s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto 
stavu. 

 
Budova čp. 2 na Trčkově náměstí (národní kulturní památka 
 
Objekt dříve sloužící jako zámecká vinárna a hotel byl opuštěn koncem 90. let 
minulého století. Od té doby chátral. Městu Opočnu se jej podařilo získat do 
vlastnictví a postupně činí kroky k jeho záchraně. Vzhledem k velikosti objektu a jeho 
stavu je to náročný a finančně nákladný úkol. 
 

  

Po rekonstrukci zastřešení proběhla v letech 2012-2013 také obnova pláště. Budova 
je tak alespoň v pohledových parametrech v důstojném stavu odpovídajícím její 
stavebně historické hodnotě.  
 

 

Pohled do interiéru je však více než tristní. 
 
V roce 2020 bylo rozhodnuto o přijetí dotace a nyní probíhají práce na 
projektové dokumentaci rekonstrukce interiéru a využití budovy. Pokud 
se vše podaří, rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2023.  
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Areál kapucínského kláštera na Kupkově náměstí  
 
Areál ve vlastnictví Královéhradeckého kraje není využíván od roku 2007. Je 
prováděna pouze základní údržba. Ve špatném stavu jsou hlavně interiéry objektu. 
Areál své využití zatím hledá. 
 

 

 

 
Oranžérie s vyhlídkou (viz A.2, str. 7) - dlouhodobě 
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A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 
dokončena v roce 2020, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu 
využití. 

 
Kostnice u Mariánského kostelíku 
 
V letech 2019-2020 byla provedena rekonstrukce objektu kostnice, který se nachází 
v areálu renesančního hřbitovního, původně farního kostela Panny Marie.  
 

 

Stavebními úpravami došlo ke zhodnocení nejen stavby objektu kostnice, ale byla 
pozvednuta i hodnota celého areálu kostela Panny Marie.  
 

 

Stavba z roku 1756 byla využívána do poloviny 20. století. Poté došlo k jejímu 
postupnému zchátrání.  
 
Kompletní rekonstrukce se uskutečnila v letech 2019-2020. Zahrnovala výměnu 
střešní konstrukce a krytiny, omítky, výplně stavebních otvorů či restaurování 
interiéru.  
 
Objekt bude sloužit jako doplňková stavba ke kostelu Panny Marie, kde 
jsou pořádány společenské a kulturní akce a jako místo pořádání výstav. 
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Kostnice u Mariánského kostelíku - rekonstrukce (2019-2020) 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní 
památku, s uvedením důvodu (např. havarijní stav, z důvodu nové 
výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 
Žádné objekty, u kterých došlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku.  
 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, 

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

 
Žádné objekty, u kterých došlo k prohlášení za kulturní památku.  
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B. 
Péče o ostatní objekty 

v Městské památkové zóně 
Opočno 

 
 
 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu 

(bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu), včetně důvodu havarijního stavu 
a doby trvání tohoto stavu. 

 
Nejsou evidovány budovy v havarijním stavu. 
 
B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2020, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 
 
Nejsou evidovány dokončené opravy.  
 
B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením 

důvodu demolice. 
 
 V MPZ nedošlo k demolici žádného objektu.  
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C. 
Ostatní akce ovlivňující stav 

Městské památkové zóny 
Opočno 
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C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ 
(např. povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav 
zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 
2010-2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 
Zeleň 
 
Kupkovo náměstí 
 
V letech 2008-2009 došlo k významným úpravám severní fronty Kupkova náměstí. 
Na ty navázaly úpravy centrální částí náměstí v roce 2017, kdy došlo i k instalaci 
pomníku Františka Kupky, osazení nových laviček a celkovému oživení prostoru. 
 

 



16 

 
Trčkovo náměstí 
 

 

 

Zeleň na Trčkově náměstí byla upravena v rámci rekonstrukce náměstí v letech 
2010-2011. Náměstí získalo charakter z počátku 20. století. (stav před a po 
rekonstrukci). 
 
Úpravy zeleně jsou nedílnou součástí rekonstrukcí jednotlivých lokalit.  
 
 
Zámecký park 
 
Nedílnou součástí Památkové zóny Opočno je i areál Státního zámku Opočno  
a přilehlý anglický park, které jsou ve správě Národního památkového ústavu.  
Práce na obnově zeleně probíhají i zde. V roce 2020 došlo k dokončení odbahnění 
zámeckých rybníků, jsou odstraňovány nálety, káceny poškozené dřeviny  
a vysazovány nové. Údržba parku probíhá i prostřednictvím dobrovolnických akcí,  
do kterých je zapojena široká veřejnost. 
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Komunikace 
 
Asfaltové povrchy komunikací v historickém centru jsou postupně 
nahrazovány žulovou dlažbou případně dalšími materiály dle způsobu 
využití ploch (např. mlat a travnaté plochy na Trčkově náměstí).  
 

 

Rekonstrukce komunikací v památkové zóně probíhají po etapách. Jejich součástí je  
i obnova inženýrských sítí a zeleně. Aktuálně v rámci MPZ zbývá oprava ulice 
Hradební, kde město čeká na vydání stavebního povolení.  
 
Kupkovo náměstí 
 

 

V letech 2008–2009 byl v severní části Kupkova náměstí v Opočně zbudován 
chodník z žulové dlažby, který je tvořen obrazci inspirovanými dílem malíře Františka 
Kupky. Jsou na něm pořádány výstavy pod širým nebem. 
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Trčkovo náměstí a Zámecká ulice 
 
V letech 2010–2011 byly provedeny nové povrchy komunikací v Zámecké ulici a na 
Trčkově náměstí, včetně nového veřejného osvětlení a prvků městského mobiliáře. 
Součástí prací byla i oprava kašny na Trčkově náměstí. Na Trčkově náměstí zároveň 
proběhl rozsáhlý archeologický průzkum. 
 
 

Trčkovo náměstí. 
 

 
Díky úpravám se Trčkovo náměstí vrátilo ke své historické funkci rynku - 
spojnice mezi jednotlivými domy, místo využívané k setkávání lidí. 
Projekt byl oceněn v soutěži Cesty městy. 
 

 



19 

 

V rámci rekonstrukce vznikla v celém historickém centru Opočna pěší zóna.  
Došlo tak k výraznému zklidnění celé lokality, a to hlavně v letní turistické sezóně 
(stav před a po rekonstrukci). 
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Zámecká ulice 
 

 

 
 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla i Zámecká ulice. 
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Rekonstrukce ulic Kodymova, Charouzova, Komenského a Baštecká  
(2013-2017)  
 

 

 
Rekonstrukce kamenného mostu v lokalitě Švamberk (2016) 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v 
roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010 - 2020 
podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, 
působení neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Největším problémem byla frekventovaná komunikace II. třídy vedoucí přes Kupkovo 
náměstí. Negativa (hluk, exhalace, bezpečnost) se podařilo významně snížit stavbou 
obchvatu města, jehož první etapa byla dokončena v roce 2020.  
 
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní 

investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, 
vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 
Vzhledem k havarijnímu stavu byly v rámci rekonstrukcí ploch v MPZ obnoveny  
i přesluhující inženýrské sítě (kanalizace, vodovodní řady, rozvody elektřiny). 
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D. 
Péče o obyvatele 

a návštěvníky městské 
památkové zóny 
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D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2010         462    2020       485 
D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké 

služby nabízí návštěvníkům, jakou má provozní dobu atp.? 
 
Pro návštěvníky města je synonymem pro Opočno zámek.  
Opočno toho ale nabízí víc. 
  
Snažíme se návštěvníky města zavést i mimo hlavní trasu na zámek. Zřídili jsme 
informační centrum, naučné stezky a dvě návštěvnické expozice.   
 
Prezentujeme Opočno jako historicky významné, malebné, klidné  
a kulturně bohaté město.  
 
 
Informační centrum na Kupkově náměstí (vznik 2008) 
 
Poskytuje návštěvníkům informace o atraktivitách ve městě, ubytování či stravování. 
Podílí se na provozu městských expozic, připravuje městský zpravodaj, spravuje 
webové stránky města, zajišťuje materiály pro turistický ruch. Poskytuje také služby 
občanům (dopravní informace, kopírování, prodej vstupenek apod.). Je otevřeno 
celoročně od pondělí do pátku, v letní sezóně pak i o víkendech a svátcích. 
 

 

Informační centrum Opočno na Kupkově náměstí. 
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Opočenská naučná stezka (vznik 2012) 
 
V roce 2012 vznikla Opočenská naučná stezka. Tři okruhy provádí návštěvníky 
historickým centrem města, zámeckým parkem, oborou a blízkým okolím.  
 

 
 
Výstavní síň Františka Kupky a Luboše Sluky (vznik 2012) 
 
Reprodukce Kupkových děl mapují umělcův vývoj od realismu k abstrakci. Přestože 
se nejedná o originály děl, je tento koncept ojedinělý. Expozice se věnuje také 
dalšímu slavnému rodákovi hudebnímu skladateli Luboši Slukovi. 
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Dům čp. 55 – Expozice Opočno v zrcadle času (vznik 2018) 
 
Dům čp. 55 je jedním z nejstarších v Opočně. Poté, co vystřídal několik soukromých 
majitelů, se ho město Opočno rozhodlo v roce 2017 koupit, aby zabránilo možné 
devastaci jeho historické hodnoty nevhodným využitím.  
 
V domě vznikla expozice připravená ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor, 
která mapuje historický vývoj Opočna. Zároveň je prostřednictvím dobového vybavení 
domu návštěvníkům představen každodenní život našich předků.  
 
Zajímavostí je časová schránka vytvořená technologií 3D tisku,která je umístněna na 
půdě domu. Do schránky vložili obyvatelé Opočna své vzkazy budoucím generacím. 
Schránka bude otevřena v roce 2068, kdy bude Opočno slavit 1000 let. 
 

 

 
Aktivity pro dětské návštěvníky 
 
Děti si mohou projít město formou poznávací hry Opočnem za Kupkou. Připraveno je 
pro ně také hledání ztracené Kosmovy kroniky v domě čp. 55.   
 
 
 
 
 
 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo 
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MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením (kulturně výchovným, 
společenským atd.). 

 
Objekt kostnice v areálu kostela Panny Marie bude sloužit jako prostor pro pořádání 
výstav a komorních kulturních akcí. 
 

  
Při otevření 19. září 2020 se v kostnici a jejím okolí uskutečnila výstava o historii 
objektu. 
  
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). 

 
Protože je městská památková zóna zároveň centrem města, nachází se 
v ní a jejím bezprostředním okolí většina občanské vybavenosti. 
 
Na Kupkově náměstí jsou to především obchody, směrem k opočenskému zámku se 
pak objevují služby v oblasti stravování a ubytování. 
 
Na Trčkově náměstí je umístěn první stupeň Základní školy Opočno a nachází se zde 
také základní umělecká škola. 
 
Velká část městské památkové zóny je koncipována jako pěší s možností vjezdu pro 
rezidenty a zásobování. Pro ostatní je dostupnost zajištěna parkovacími plochami na 
Kupkově náměstí a u nedalekého zimního stadionu. Kupkovo náměstí je také 
hlavním autobusovým uzlem města.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách 
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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. 

 
Vzhledem k tomu, že město letos na podzim spustilo nové webové stránky, 
samostatnou prezentaci MPZ připravujeme. 
 

 
Informace pro návštěvníky města (komunikuje město jako celek) 
https://www.opocno.cz/turisticke-informace/ms-1007/p1=1007 
 
Představení města včetně videospotu 
https://www.opocno.cz/mesto-opocno-vas-vita/d-3588/p1=4456 
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E. 
Společenský 

život 
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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 2020. 

 
Historické centrum je vnímáno jako nedílná součást města a jeho klidný 
charakter se pro spolkový život přímo nabízí.  
 
 
V Opočně působí na dvě desítky spolků a sdružení. I když jejich aktivity nejsou přímo 
zaměřeny na podporu regenerace památek, řada z nich využívá historické centrum 
ke svým aktivitám. Od pořádání koncertů a výstav po sportovní a poznávací akce pro 
seniory či děti. Výčet aktivit je široký, pro účely přihlášky jsme ze spolků vybrali tři 
následující. 
 
Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty 
Klub sokolníků byl založen v roce 1967 právě v Opočně. Přes padesát let se u nás 
konají sokolnická setkání s mezinárodní účastí, díky kterým do Opočna přijíždějí 
sokolníci z celého světa.   
 
Spolek Abakus 
Cílem spolku je propagace regionu a udržení jeho tradičních hodnot. Významné jsou 
jeho aktivity spojené s osobností malíře Františka Kupky. I díky nim navázalo Opočno 
kontakty s francouzským Puteaux.  
 
Spolek Opočenská beseda 
Opočenská beseda se orientuje hlavně na pořádání koncertů klasické hudby. V roce 
2018 byly výtěžky z koncertů věnovány na obnovu varhan v klášterním kostele 
Narození Páně v Opočně. 
 
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.). 

 
Většina významných akcí v Opočně se odehrává v rámci historického centra. Několik 
z nich má vazbu na historii města.  
 
Porcinkule a Opočenský jarmark – vyhlášená opočenská pouť je jednou 
z největších ve východních Čechách. Kupkovo náměstí nabízí pouťové atrakce, 
zatímco na náměstí Trčkově probíhá jarmark a koncerty. 
 
Festival Renesance Opočno – Multižánrový, volně pojatý cyklus věnovaný 
renesanční kultuře je vhodně zasazen do krásného prostředí Opočna  
a renesančního zámku. 
 
Mezinárodní setkání sokolníků –  
V Opočně se koná od roku 1967. 
 
Mikuláš v Opočně –  
Originální show s létajícími čerty každoročně zaplní Kupkovo náměstí. 
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Oslavy 950 let města v roce 2018 – Trčkovo náměstí jak místo setkávání . 
 

 

Opočenský jarmark a festival Renesance Opočno. 
 

 

Setkání sokolníků a Mikuláš v Opočně 
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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 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních 
nákladů). 

 
Správa Státního zámku Opočno - V roce 2019 a 2020 byly provedeny stavební 
práce na opěrné zdi na Kupkově náměstí a navazuje na stavbu Oranžérie (rejst. č. 
ÚSKP 37808/6-2351).  Byla provedena izolace proti zatékání dešťových vod, 
odvedení dešťových vod od zdi a nový nátěr zdi z části náměstí. Rovněž byla 
opravena stříška na zdi v Zámecké ulici.  
 
Soukromý vlastník – 2020 –  
Dokončení rekonstrukce domu čp. 24 v Kodymově ulici. 
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F. 
Finanční účast na obnově 

památkových objektů  
v roce 2020 
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F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na 

obnovu památek v roce 2020 a v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 
Rozpočet  Počet 

akcí 
Kč 
(tis.) Poznámka 

Celkem na území obce /města 2 1895 Obnova bývalé kostnice – 
márnice v areálu kostela Panny 
Marie 

Z toho na území MPR nebo MPZ    
Památky v jiném než obecním 
vlastnictví (na území MPR nebo 
MPZ) 

   

Podíl finančních prostředků 
z celkového objemu výdajů 
rozpočtu obce/města/městské 
části hl. města Prahy, na 
obnově památek v roce 2020 na 
území obce/města/městské 
části hl. města Prahy v % 

  

1,27 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a 
MPZ v roce 2020 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako 
přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu 
regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního 
dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 
Obnova bývalé kostnice – márnice v areálu kostela Panny 
Marie 

350 

  
  
  
  
F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 

o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány 
a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 
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G.  
Koncepční  

příprava  
regenerace 
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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 Opočna, byl projednáván v letech 2019-2020 a schválen by 
měl být v Q1/2021. Pořizovatelem územního plánu pro město Opočno je město 
Dobruška, město s rozšířenou působností.  
 
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. 

 
V novém územním plánu, jehož schválení je plánované v IQ/2021 je stanoveno 
pořízení několika studií, a to převážně v nově vznikajících lokalitách výstavby 
rodinných domů a dále např. v lokalitě zahrádkářských kolonií. 
Město Opočno se snaží v novém územním plánu formou studií nastolit jednotná a 
jasná pravidla pro budoucí stavebníky, čímž se bude formovat nová zástavba.  
 
G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum 

schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 
 
V roce 2013 byla provedena aktualizace Programu regenerace MPR na 
roky 2014–2019, schváleno 4. 11. 2013.  
 
V roce 2019 byla provedena aktualizace Programu na roky 2020–2024, 
která byla schválena Zastupitelstvem města Opočna 24. 2. 2020.  
 
 
Přehled významných realizovaných akcí  
 
2014 

• Obnova sanktusové věžičky kostela Narození Páně na Kupkově náměstí.  
• Obnova osmi oken přízemí jižní fasády budovy základní školy čp. 11 na 

Trčkově nám.  
• Obnova sedmi oken přízemí jižní fasády budovy ZUŠ čp. 10 na Trčkově 

nám. 
• Realizovanými záměry menšího rozsahu, zařazenými rovněž do Programu, 

byla např. oprava části dvorní fasády ZŠ čp. 4, položení okapového 
chodníku podél jižní fasády čp.2 nebo oprava anglických dvorků u čp.2. 
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2015 

• Obnova deseti oken jižní fasády základní školy čp. 11 na Trčkově náměstí.  
• Obnova opěrné kamenné zdi v Podkostelí. 

 
2016 

• Obnova kamenného silničního mostu přes koryto Zlatého potoku.  
• Realizovanými záměry menšího rozsahu, zařazenými rovněž do Programu, 

byla např. obnova vchodových dveří ZUŠ čp. 10 a restaurátorský průzkum 
nástěnných maleb bývalé márnice (kostnice) v areálu kostela Panny Marie 

 
2017 

• Kompletní obnova oken severní fasády budovy základní školy čp.11 na 
Trčkově náměstí. 

• etapa obnovy fasády průčelí kostela Narození Páně na Kupkově náměstí.  
• Obnova povrchů ulic Charouzovy a Vorlovy.  

 
2018 
 

• II. etapa obnovy fasády průčelí kostela Narození Páně na Kupkově náměstí. 
• Obnova vstupních vrat do areálu kostela Panny Marie.  
• V roce 2018 bylo pokračováno v přípravě na obnovu bývalé márnice 

(kostnice) v areálu kostela Panny Marie pořízením projektové dokumentace, 
stavebně historického průzkumu a inženýrsko-geologického posudku. 

 
2019 

• Zahájení obnovy bývalé márnice (kostnice) v areálu kostela Panny Marie.  
• Obnova fasády severozápadního nároží ohradní zdi zámeckého parku při 

výjezdu z Kupkova náměstí do Nádražní ulice. 
 
 
 
 
Na území MPZ Opočno jsou průběžně prováděny udržovací práce v hodnotě miliónů 
korun.   
 
V soukromé sféře byla provedena řada hodnotných obnov, a to jak objektů 
zapsaných v ÚSKP, tak i staveb pouze situovaných v MPZ, ale dotvářejících její 
charakter a celkový vzhled. Zde stojí za zmínku zdařilá obnova budov čp. 20, čp. 21, 
čp. 24 a čp. 123 v Kodymově ulici. Opomenout nelze ani postupnou a velmi 
hodnotnou obnovu domu čp. 55.  
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 
G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace 

území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění 
např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při realizaci 
regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
Strategický plán rozvoje města Opočna na roky 2016-2025, který byl schválený 
Zastupitelstvem města Opočna dne 20. 6. 2016, pod č. usnesení 12/2016/6, který    
mimo jiné ve SWOT analýze  v části ekonomiky a cestovního ruchu považuje za 
silnou stránku města Opočna existenci Městské památkové zóny  Opočno s vysokou  
koncentrací  památkově chráněných  a významných objektů. 
 
Strategický plán rozvoje města Opočna  2016-2025, ve strategické části plánu – 
stromu cílů, v prioritní oblasti 1: ekonomiky a cestovního ruchu si klade za cíl: 
Zachování  kulturního a přírodního dědictví a realizaci strategických plánů rozvoje. 
 
Město Opočno má značný turistický, kulturní a přírodní potenciál. Opatření 
vyplývající ze Strategického plánu rozvoje města Opočna, jsou mimo jiné zaměřena 
na posílení  role cestovního ruchu v ekonomice města, čehož lze docílit především 
promyšlenou  společnou strategií podpory tvorby specifických turistických  produktů 
postavených na místním potenciálu a jejich společnou propagací. Opatření dále 
neopomíná důležitost existence kvalitní turistické infrastruktury v procesu rozvoje 
cestovního ruchu a potřebu pečovat o přírodní a kulturní památky na území města.  
 
  
Strategický plán rozvoje města Opočna 2016-2025 je uveřejněn na webových 
stránkách města Opočna – Záložka Město a úřad – Strategické rozvojové 
dokumenty. 
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H. 
Závěrečný komentář 

pro vývoj území městské 
památkové zóny 
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- 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. 

 
Za třicetiletou existenci Městské památkové zóny Opočno došlo 
k významné proměně historického centra města. 
 
Asfaltové povrchy komunikací byly vyměněny za žulovou dlažbu, přičemž došlo i 
k obnově inženýrských sítí a městského mobiliáře. Byla obnovena řada fasád domů 
a celkově se výrazně zlepšil stavebně technický stav objektů. Brzdou intenzivnější 
obnovy Státního zámku Opočno je již třicet let trvající spor o jeho vlastnictví. 
 
Zlepšila se komunikace s vlastníky staveb a došlo k oživení stavební činnosti v rámci 
MPZ. Město nabízí nejen vlastníkům nemovitostí v MPZ možnost spolupráce 
s městským architektem. Městu se daří regulovat reklamu v MPZ, takže nedochází 
k výraznému vnášení rušivých prvků. 
 
Trčkovo náměstí se stalo důležitým místem pro setkávání místních obyvatel. 
 
Historické centrum Opočna nyní působí ucelenějším dojmem. 
Provedenými úpravami byl zvýrazněn jeho historický charakter a po 
rekonstrukci Hradební ulice bude tato přeměna kompletní.  
 
Místními obyvateli i návštěvníky města jsou provedené změny vnímány 
pozitivně. Opočeňáci jsou na krásu historického centra právem hrdí. 
 
Lze konstatovat, že cíle vytyčené poslední aktualizací Programu, se z velké části 
podařilo naplnit a to i díky každoročním dotacím nebo příspěvkům Ministerstva 
kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón.  
 
 
Schválil    …………………….                    
Datum      ………………….  2020           
 
Podpis      ……………………… 


