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Městská památková zóna Ústí nad Orlicí 

Zdůvodnění přihlášky 

Město Ústí nad Orlicí v posledních deseti letech urazilo velký kus cesty a zrealizovalo obnovu 

nejvýznamnějších památkových objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Ústí 

nad Orlicí. Každoročně vkládá nemalé prostředky do přípravy projektových dokumentací 

souvisejících s památkovým fondem. 

Důvodem, proč se město Ústí nad Orlicí uchází o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci 

Programu regenerace MPZ za rok 2018, je především skutečnost, že se úspěšně snaží 

centrum města, které je od roku 1990 Městskou památkovou zónou, uvést do takového 

stavu, aby byl statut MPZ co možná nejlépe naplněn. Historická část města byla v intencích 

památkové péče rekonstruována. V roce 2018 byla dokončena revitalizace centra městské 

památkové zóny, na jejíž realizaci jsme právem hrdí. 

V parku se nacházejí dvě kaple. První z nich, kaple Panny Marie Útěšné, je připojena přímo ke 

kostelu a druhá sloužila v minulosti jako márnice. Z té byla učiněna meditační kaple svatého 

Jana Pavla II., která by měla být srdcem tohoto parku. Chceme, aby byla kaple co nejvíce 

otevřená a lidé se mohli i skrze moderní umění nějakým způsobem dotknout věcí, které se 

týkají duše. Aby se zde člověk mohl zastavit, meditovat a přemýšlet o životě. Meditační kaple 

zve k tichu, které je ale možné narušit úderem zvonu. Sedm trubicových zvonů zavěšených 

na stěnách lze rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové dlažbě, pokryté prozářenými 

sklíčky, leží otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a 

barevného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondující s objektem 

srdce. Na stěnách je freska andělů, v jejichž křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě 

sochy andělů z polychromovaného dřeva. 

Nově vzniklý park se nachází na místě starého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu v 

roce 1893, kdy byl postaven hřbitov nový. Park je realizací projektu Revitalizace centra 

městské památkové zóny. Postupně byla opravena střecha kostela a ohradní zeď, 

restaurovány staré náhrobky a kamenné sochy, obnovena stávající a vysazena nová zeleň, 

rozmístěn městský mobiliář, instalováno veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení a kamerový 

dohledový systém. Parkem prochází kamenná cesta, která je zároveň cestou historií a 

kulturou města. Jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více 

jak 700leté historie Ústí. Cesta také propojuje náměstí s Roškotovým divadlem.  

Zájem představitelů města Ústí nad Orlicí o výstavbu parku kolem kostela Nanebevzetí Panny 

Marie se datuje již v roce 1908. K uskutečnění tak dochází po 110 letech. Důležitým milníkem 

pro naplnění myšlenky byl rok 2011, kdy nově zvolené vedení města vstoupilo do jednání s 

ústeckým děkanstvím a požádalo o spolupráci na záměru zpřístupnění starého hřbitova. 
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Realizací záměru vznikl park, který respektuje původní místo, zároveň umožňuje průchod a 

vytváří prostor k meditaci nebo odpočinku v samém centru města. 

Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím Města Ústí 

nad Orlicí a ústeckým děkanstvím, za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a 

díky velkému množství občanů města i dalších sponzorů a dárců, kteří se podíleli na veřejné 

sbírce organizované děkanstvím. Realizace byla zahájena opravou střechy kostela v roce 

2013 a dále pokračovala obnovou ohradní zdi. Celkové náklady za uplynulých pět let 

představovaly téměř 18 milionů korun. Na této částce se město Ústí nad Orlicí podílelo z 

vlastního rozpočtu necelými 11 miliony, děkanství 3,5 mil. Kč a dotace činily 3,5 mil. Kč. 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie, obnova střechy v roce 2013. 

Obnova krovu a střechy kostela - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 
konstrukce, pokrývačské práce a další související práce. 

   

Obnova ohradní zdi u kostela Nanebevzetí P.Marie, obnova v roce 2014. 

Celková obnova ohradní zdi v areálu za kostelem a další související práce. 
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V předchozích letech město ve spolupráci s církví a soukromníky obnovilo v rámci Programu 
regenerace MPZ tyto památky: 

Restaurování sochy Jana Nepomuckého, v roce 2010. 

Jedná se o nejstarší sochu na území Čech, socha byla přemístěna na své původní místo. 
Figura sv. Jana Nepomuckého je oděna do tradičního liturgického roucha, je zobrazena 
v kontrapostním postoji s esovitým prohnutím. Hlava s biretem skloněna ke kříži s figurou 
Krista. Ten světec drží v pravé pokrčené ruce, levá je spuštěna podél těla a svírá palmetu. Na 
římse datace 1699, pod ní zbytek úchytu lucerny. 
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Dům čp. 18, ul. Kostelní, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2011. 

Obnova fasády - odvlhčení vnějšího zdiva (provedení drenáže, sanační omítka, podřezání 
objektu, odvětrání zdiva a další související práce); oprava omítek, fasádní nátěr, oprava soklu 
a další související práce. 

 

Radnice čp. 16, Sychrova ulice, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2012. 

Obnova krovu a střechy - tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a 
další související práce. 
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Dům čp. 4, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2012 

Obnova uličních fasád - oprava omítek, sanační omítka, fasádní nátěr a další související 
práce. 

 

Dům čp. 6, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2012. 

Obnova střechy a krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 
konstrukce, pokrývačské práce další související práce. 
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Radnice čp. 16, ul. Sychrova, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015. 

Obnova uličních fasád - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava soklu, 
repase a výměna oken a další související práce. 

 

Socha Panny Marie, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015. 

Obnova (restaurování) a další související práce. 
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Sousoší Nejsvětější Trojice, areál za kostelem, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015 

Obnova (restaurování) a další související práce. 
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Dům čp. 22, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015 

Obnova střechy - pokrývačské práce, klempířské konstrukce, repase oken včetně nátěru a 
další související práce. 

 

Dům čp. 23, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015 

Obnova uličních fasád - oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, repase a 
výměna oken a další související práce. 
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Dům čp. 104, ul. Sychrova, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2015. 

Obnova krovu a střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, 
klempířské konstrukce a další související práce. 
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Dům čp. 85, ul. M.J.Kociana, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2016 a 2017.  

Výměna 13 ks špaletových oken a další související práce. 

 
 

Dům čp. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2016. 

Obnova fasády podloubí - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce 
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Dům čp. 19, ul. Kostelní, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2016 

Obnova střechy a krovu - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, oprava římsy a další 
související práce (bez klempířských konstrukcí) a výměna 20 ks špaletových oken a další 
související práce. 

 
 
Dům čp. 23, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2016 

Obnova (restaurování) kamenných sloupů a soklu domu. 
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Dům čp. 7, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2017. 

Obnova (restaurování) městského znaku a balustrády v průčelí objektu. Obnova krovu a 
střechy - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 
konstrukce a další související práce; obnova fasády průčelí - oprava omítek, fasádní nátěr, 
klempířské konstrukce, oprava a nátěr oken a další související práce. 

 

Dům čp. 19, ul. Kostelní, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2017. 

II. etapa obnovy střechy a krovu (J strana) - tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, 
oprava římsy a další související práce (bez klempířských konstrukcí). 
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Radnice čp. 16, ul. Sychrova a Kostelní, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2017. 

Obnova dvou fasád atria - oprava omítek, fasádní nátěr, výměna 5 ks vnějších oken a 
související práce. 

 
 

Dům čp. 21, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2017 

Obnova (restaurování) 4 ks kamenných pilířů podloubí, obnova podloubí domu - oprava 
omítek, fasádní nátěr a další související práce. 
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Areál kostela Nanebevzetí P. Marie, Ústí nad Orlicí, obnova v roce 2017 

Obnova márnice na p.č.4 - oprava omítek fasády včetně fasádního nátěru, oprava římsy, 
oprava vnitřních omítek včetně restaurování a výmalby, oprava podlahy a dlažby, odstranění 
vstupního dřevěného portálu, repase oken, mříží a dveří a další související práce. 

 

Restaurování sochy Bubnujícího legionáře 

Uměleckořemeslné dílo z roku 1925 od sochaře J. Mařatky, sokl od arch. J. Krejcara, provedl 
R. Ducháček. Poslední restaurování sochy proběhlo v roce 1997. Socha Bubnujícího legionáře 
se nachází v parčíku u křižovatky ulic T.G.Masaryka a Jilemnického. Je to mohutný hranolový 
sokl, na skosené přední straně je plastický nápis. Na soklu je vyšší plintus, na něm postava 
legionáře v uniformě, pravá noha vpředu, u pasu buben, který má zavěšen na rameni, 
v rukách drží paličky, hlava natočena doleva. Vpředu před soklem je zešikmené kamenné 
desce bronzová deska se jmény padlých a popravených ve II. světové válce. 
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Gymnázium 

Na objektu je prováděna výroba replik a repasování okenních výplní i vstupních dveří, 
zateplení půdního prostoru, lokální oprava venkovní fasády, provedení svislé izolace, 
injektážní clony v interiéru, sanační omítky. 

 

Roškotovo divadlo, ul. Husova, Ústí nad Orlicí. Objekt divadla byl v roce 2017 prohlášen 
národní kulturní památkou. 

Plánuje se celková obnova objektu. V rámci přípravných prací se v roce 2018 realizoval 
stavebně historický průzkum. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na 

konci roku 2018. Rozloha MPR nebo MPZ v ha. (Informativní údaje.) 

Na území MPZ Ústí nad Orlicí, o rozloze 10 ha, se ke konci roku 2018 nachází celkem 
25 kulturních památek. 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 

v havarijním stavu, včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání 

tohoto stavu 

V současné době nejsou žádné kulturní památky nacházející v MPZ v havarijním 
stavu. 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2018 

nevyužívané, s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání 

tohoto stavu. 

V MPZ Ústí nad Orlicí není ke konci roku 2018 žádná kulturní památka nevyužívaná. 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2018, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu 

využití. 

V roce 2018 byly realizovány akce obnovy u následujících kulturních památek v MPZ 
Ústí nad Orlicí: 
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A.4.1. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie – Útěchová kaple, Ústí nad Orlicí. 

Restaurování kamenných prvků části fasády a sochařské výzdoby  
Náklady na obnovu: cca 622 tis. Kč 

Bylo provedeno očištění kamene bez úbytku hmoty a modelace, krusta a černé depozity byly 

sejmuty bez poškození kamene. Uvolněné tmely byly sejmuty, praskliny injektovány. Tmelení 

bylo provedeno umělými tmely probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. 

Krusta a černé depozity byly sejmuty bez poškození pískovce. Zbytky barevnosti na kameni 

zůstaly zachovány. Lokální barevná retuš je lazurní, nebylo provedeno celkové barevné 

sjednocení. Kámen byl biocidně ošetřen a hydrofobizován na exponovaných místech. 

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba stojí v místě 

původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Jedná se o 

neorientovanou stavbu (podélná osa severo-jižní) s podélnou lodí a presbytářem, ke kterému 

jsou ze stran přistavěny dvě sakristie a v ose za presbytářem se nachází útěchová kaple.  

Kostel se sedlovou střechou, zvalbenou nad presbytářem, je kryt pálenou taškou bobrovkou 

jednoduchým krytím. Na profilované odstupňované římse sedí sochy Naděje a Lásky, mezi 

nimi je lichtenštejnský znak s vrcholovou koulí s křížkem a zlatým rounem. Na rozích atiky je 

socha sv. Petra a sv. Pavla. Pískovcové sochy a kamenné prvky z pozdního baroka (z let 1770 

– 1776) jsou uměleckými díly patrně od Alexia Cyriaka ze Žamberka. 

Fotodokumentace restaurovaných kamenných prvků části fasády a sochařské výzdoby: 
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A.4.2. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie – Útěchová kaple, Ústí nad Orlicí. 

Restaurování oken a vstupních dveří. 
Náklady na obnovu: cca 109 tis. Kč 

Bylo provedeno restaurování dveří a oken, zejména jejich poškozené povrchové úpravy, 

degradovaný povrch dřevní hmoty, rozeschlé spoje, jsou zrestaurována dveře poškozena 

aktivním červotočem. Dvě dřevěná obdélná profilovaná okna, nahoře půlkruhově ukončená. 

Okna jsou členěna dvěma sdruženými obloučkovými poli a ve vrcholu kruhovou kružbou, 

v níž je osazen vyřezávaný zlacený mariogram v obláčcích s paprsky. Kružba a dva postranní 

výseky jsou zdobeny barevným zasklením. Okna jsou opatřena krycí povrchovou úpravou. 

Jedna okenní tabule v prostřední části každého z oken je otevírací.  

Do kaple vedou vstupní dřevěné rámové dveře s kazetovými výplněmi, v horní části 

půlkruhově ukončené. Kazetové výplně jsou rámované profilovanými lištami, spodní kazety 

jsou vyplněny válcovitým reliéfem, horní úseky kazet vyplňuje stylizovaný vegetabilní 

refliéfní motiv. Dveře jsou opatřeny historickou klikou a krabicovým zámkem. Jsou osazeny 

na pantech s dvěma pásovými závěsy kopírujícími tvar dveří. Z vnější strany mají dveře krycí 

nátěr. 

Fotodokumentace restaurovaných oken a dveří: 
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A.4.3. Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie – Útěchová kaple, Ústí nad Orlicí. 

Obnova omítek fasády Útěchové kaple. 
Náklady na obnovu: cca 264 tis. Kč vč. DPH 

Byla provedena oprava omítek fasády spočívající v sejmutí narušených omítkových vrstev, 

jejich nahrazení novými omítkami, ošetření povrchu fasády kontaminovaného biologickým 

napadením fungicidním prostředkem. Byla zachována stávající barevnost – základní plocha 

lomená bílá barva a plastické prvky narůžovělá barva.  

Dnešní podoba kostela pochází z let 1770 až 1776. Tato pozdně barokní stavba stojí v místě 

původního dřevěného kostela a zvonice. Stavitelem kostela byl Jakub Pánek. Budova kostela 

se výrazně podílí na charakteristické siluetě městského panoramatu. Jde o doklad stavebního 

vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné produkce té doby. 

Nesporně důležitým a hodnotným prvkem je umístění areálu kostela v urbanistické struktuře 

města. Areál kostela představuje historicky cenný architektonicky jedinečný celek.  

Fasáda kostela včetně kaple prošla celkovou opravou v závěru osmdesátých let dvacátého 

století. Fasáda je pojednána hladkými omítkami s nátěrem béžové barvy, tektonické prvky 

tmavší béžová.  

K památkovým hodnotám kostela patří zejména hmotové uspořádání, vzhled, dochované 

interiéry a výzdoba, dispozice a materiálová struktura a začlenění kostela v urbanistické 

struktuře města. 

Fotodokumentace fasády: 

 
  

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


  

25 

 

 

A.4.4. Areál kostela Nanebevzetí P. Marie – márnice, Ústí nad Orlicí. 

Obnova krovu a střechy na objektu. 
Náklady na obnovu: cca 298 tis. Kč 

Byla provedena výměna vadných krokví a laťování, bylo doplněno římsové prkno, očištěn a 

chemicky ošetřen krov, byla vyměněna poškozená krytina na střeše a římse nad vchodem do 

márnice. Márnice je situována v areálu kostela, který tvoří přirozenou dominantu 

v urbanistické struktuře města a je součástí MPZ. Márnice s kaplí představuje barokní 

dvoupodlažní stavbu zastřešenou valbovou střechou s trojúhelníkovým štítem nad vstupem. 

Půdorys objektu je čtvercový, s apsidálním závěrem. Na průčelních rozích, které jsou zkoseny 

vždy 2 pilastry nesoucí kladí a profilovanou římsu obíhající budovu. Vchod obdélný 

s kamenným ostěním na klenáku letopočet 1787, po stranách půlkruhově zaklenutá okna. 

Kaple je plochostropá s fabionem, ve stěnách 2 segmentově zaklenutá okna, márnice také 

plochostropá – strop novodobý, hurdisek a traverz, 2 segmentově zaklenutá okna. Márnice 

je situována v areálu kostela, který tvoří přirozenou dominantu v urbanistické struktuře 

města Ústí nad Orlicí a součástí MPZ.  

Fotodokumentace márnice: 
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A.4.5. Měšťanský dům čp. 9, Mírové náměstí, Ústí nad Orlicí. 

Restaurování soklu a pilířů na objektu. 
Náklady na obnovu: cca 365tis. Kč 

Bylo provedeno restaurování soklu a pilířů u objektu. Kámen byl citlivě očištěn bez úbytku 

hmoty a modelace, v partiích s vysokou salinitou byl odsolen, zvětralá místa jsou zpevněna. 

Krusta a černé depozity byly sejmuty bez poškození pískovce, praskliny byly injektovány. 

Nevhodné a uvolněné tmely byly sejmuty. Tmelení bylo provedeno umělými tmely 

probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. Barevná retuš byla lazurní a 

lokální bez celkového barevného sjednocování. Kámen byl biocidně ošetřen.  

Dům je situován v území určující celkový ráz MPZ. K jeho památkovým hodnotám patří 

zejména hmotové uspořádání, dochovaná dispozice, původní materiálová skladba, výzdoba, 

dochované interiéry a především začlenění objektu v urbanistické struktuře města.  

Jedná se o jednopatrový nárožní dům, do náměstí má šest okenních os, v přízemí tři pole 

loubí s hranolovými pilíři s vrchní profilovanou římsou a patkou. V podloubí obíhá v přízemí 

nízký sokl, který na boční fasádě přechází do vyššího soklu z kamenných kvádrů. Sokl i pilíře 

jsou z pískovce, asi 19. století. 

Fotodokumentace domu čp. 9: 
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A.4.6. Hernychova vila čp. 72, ul. 17. listopadu, Ústí nad Orlicí. 

Restaurování sochy sv. Floriána na objektu. 
Náklady na obnovu: cca 180 tis. Kč bez DPH 

Socha sv. Floriána byla očištěna, byla provedena injektáž prasklin, doplnění chybějících částí, 

tmelení, upevnění praporce, hydrofobním a biocidním ochranným nátěrem. Povrch sochy byl 

citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace. Tmelení bylo provedeno umělými tmely 

probarvenými ve hmotě a strukturou odpovídající originálu. Socha byla biocidně ošetřena. 

Zvětralá místa byla zpevněna, uvolněné části hmoty byly sejmuty, praskliny byly injektovány. 

Socha sv. Floriána je umístěna na secesní vile bývalého továrníka Hernycha, která byla 

dostavena během jednoho roku v letech 1906-1907 podle plánů karlínské firmy Matěje 

Blechy. Vila je situována na okraji MPZ Ústí nad Orlicí a tvoří její výraznou dominantu. 

V mírné nice u střechy na čelní fasádě je postava sv. Floriána. Kolem vily se rozkládá parčík, 

ohrazený secesním oplocením. K památkovým hodnotám patří zejména hmotové 

uspořádání, dochovaná dispozice objektu, původní materiálová skladba, výzdoba interiéru a 

exteriéru a začlenění v urbanistické struktuře. Socha sv. Floriána je sochařským uměleckým 

dílem z období výstavby vily – secese, počátek 20. století, patrně rok 1907. 

Fotodokumentace sochy sv. Floriána: 
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A.4.7. Hernychova vila čp. 72, ul. 17. listopadu, Ústí nad Orlicí. 

Obnova oplocení Hernychovy vily 
Náklady na obnovu: 480 tis. Kč bez DPH 

Fotodokumentace oplocení Hernychovy vily: 
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A.4.8. Městský dům čp. 12, ul. Sychrova, Ústí nad Orlicí 

Obnova fasády, oken, dveří a soklu u objektu 
Náklady na obnovu: 368 tis. Kč 

Byla provedena obnova fasády a obnova stávajících dřevěných oken a vstupních dveří 

spočívající v slepení rozklížených částí křídel, obroušení starších nátěrů, vyspravení krytu a 

natření novými ochranným lazurovým nátěrem. 

Jedná se o reprezentativní neorenesanční nájemní dům situovaný v nárožní poloze v ulici 

Sychrova a Komenského. Fasáda stavby má bohatý architektonický aparát průčelí, který 

aplikuje motivy štítů či nárožní věžičky ze zámecké či vilové architektury do městského 

prostředí. Dům byl v minulosti rozdělen na dvě čísla popisná, čp. 104 a čp. 12. Nynější čp. 12 

zahrnuje přízemní část stavby situované směrem do ulice Sychrova.  

Objekt je hodnotný hmotou, výzdobou, materiálovou strukturou, dispozicí, dochovanými 

historickými konstrukcemi a zapojením do širších urbanistických vztahů. Dům stojí v území 

utvářející charakter území MPZ a sám o sobě je dokladem historického vývoje, řemeslné 

úrovně a výtvarného projektu zástavby ve městě. 

Fotodokumentace objektu čp. 12 
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A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 ke zrušení prohlášení za kulturní 

památku, s uvedením důvodu (např. havarijní stav, z důvodu nové 

výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

V území MPZ v roce 2018 nebyla zrušena žádná kulturní památka. 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2018 k prohlášení za kulturní památku, 

s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika případech nebylo řízení dosud 

ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

V těsné blízkosti hranice MPZ se nachází objekt Roškotova divadla, čp. 1062, ul. 
Husova, Ústí nad Orlicí. V roce 2017 bylo divadlo prohlášeno za národní kulturní 
památku. 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2018 v havarijním 

stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu), včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Ke konci roku 2018 není žádná budova v MPZ Ústí nad Orlicí v havarijním stavu. 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2018, se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu 

využití. 

B.2.1. Městský dům čp. 582, ul. Husova, Ústí nad Orlicí (objekt není kulturní památkou). 

Výměna sklepních oken za nová dřevěná s izolačními trojskly. 
Náklady na obnovu: cca 70 tis. Kč 

Jedná se o samostatně stojící zděnou vilu s valbovou střechou, akcentovanou věží. Vila byla 

postavena na začátku dvacátého století. Jedná se o výraznou a hodnotnou stavbu v dané 

části území, představitele secesní výstavby.  

Fotodokumentace objektu čp. 582 
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B.2.2. Dům čp. 360, ul. M.J.Kociana, Ústí nad Orlicí (objekt není kulturní památkou, ale 

nachází se v MPZ). 

Výměna stávajících dřevěných vstupních dveří za nové dřevěné. 
Náklady na obnovu: cca 31 tis. Kč 

Jedná se přízemní zděný dům se sedlovou střechou. Střecha je asymetricky nasazená a svým 

přesahem vytváří tradiční zápraží, ve štítech podlomení. Dům představuje ukázku tradičního 

maloměstského domu a je hodnotný pro chráněné území svou hmotou, materiálovou 

strukturou a zapojením do širších urbanistických vztahů. Dům je situován v části MPZ 

označené „C“, tedy v území doplňující charakter chráněného území. Dům se pohledově 

uplatňuje z komunikace vedoucí na náměstí. Objekt podpoří památkovou hodnotu MPZ jako 

celku. 

Fotodokumentace objektu čp. 360 
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B.2.3. Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci, Ústí nad Orlicí (objekt je kulturní 

památkou mimo MPZ).  

Restaurování vnitřních omítek a nástěnných maleb. 
Náklady na obnovu: cca 203 tis. Kč 

Bylo provedeno restaurování vnitřních omítek a nástěnných maleb. 

Fotodokumentace hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně v Knapovci 
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B.2.4. Objekt čp. 684, Nádražní, Ústí nad Orlicí (objekt je kulturní památkou mimo MPZ).  

Obnovu okapových svodů, výměnu střešních šablon.  
Náklady na obnovu: cca 270 tis. Kč 

Obnova provedena v roce 2018 s finanční účastí města Ústí nad Orlicí. Z celkových nákladů 

byl poskytnut grant Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč. 

Fotodokumentace objektu čp. 360 

 

B.2.5. Restaurování božích muk v areálu gymnázia, Ústí nad Orlicí 

Náklady na obnovu: cca 51 tis. Kč 

Boží muka – profilovaná římsa se čtyřmi podpěrami v rozích, které nesou konkávně 

prohnutou stříšku s koulí a křížkem. Uprostřed stříšky je hranol s reliéfy kříže. 
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Fotodokumentace objektu božích muk v areálu gymnázia 

 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2018 demolovány, 

s uvedením důvodu demolice. 

V roce 2018 nebyla žádná budova v MPZ demolována. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

C.1. Charakteristika stavu parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ 

(povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně 

apod.) v roce 2018. Významné akce, které byly v letech 2008-2018 

podniknuty ke zlepšení stavu. 

Současný stav veřejných prostranství v MPZ Ústí nad Orlicí je velmi dobrý, většina ploch je 

tvořena žulovou dlažbou nebo mozaikou, zbývající část komunikací je asfaltová. 

Město Ústí nad Orlicí zrekonstruovalo v letech 2015 – 2016 ulice T. G. Masaryka a Příkopy. 

Jednalo se o rekonstrukci celých uličních prostor včetně parkovacích stání a chodníků, 

veřejné zeleně, nového mobiliáře a vybudování nového vodního prvku. 

K významným akcím realizovaných v roce 2018 patří rekonstrukce ul. Havlíčkova a veřejných 

ploch v okolí Malé scény. 

Mezi nejvýznamnější akce posledních let patří Revitalizace parku u kostela - propojení ul. 

Kostelní s ul. Husovou, která proběhla v letech 2017 - 2018. V rámci ní byl zpřístupněn 

veřejnosti dříve uzavřený prostor starého hřbitova u kostela. Byly vybudovány nové 

komunikace z žulových odseků, schodiště, bezbariérová rampa, veřejné osvětlení, závlahový 

vodovod včetně akumulačních nádrží na dešťovou vodu a rozmístěn nový městský mobiliář. 

Fotodokumentace rekonstruované ulice T.G.Masaryka 
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Fotodokumentace rekonstruovaných povrchů v ulici Příkopy 

   

   

Fotodokumentace rekonstruovaných povrchů v ul. S. K. Neumanna, Havlíčkova a veřejných 
ploch v okolí Malé scény 
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Fotodokumentace revitalizace parku v areálu kostela 
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V oblasti veřejného osvětlení byly městskou společností TEPVOS, s.r.o. provedeny tyto akce: 

2016 Osvětlení pomníku T.G.Masaryka 

2016 Rekonstrukce veřejného osvětlení a instalace osvětlení přechodů pro chodce  

 v ul. T.G. Masaryka včetně instalace designového osvětlení 

2017 Osvětlení historické budovy č.p. 7 na Mírovém náměstí 

2017 Rekonstrukce, modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v ul. Havlíčkova, Příkopy a  

 Černá 

2018 Instalace nového veřejného osvětlení a osvětlení kostela v ul. Kostelní, Husova a  

 prostranství parku okolo kostela 

Fotodokumentace nasvícení pomníku T.G.Masaryka a parku u kostela 
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C.2. Charakteristika hlavních závad životního prostředí v MPR nebo MPZ v 

roce 2018. Významné akce, které byly v letech 2008 - 2018 podniknuty 

ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

Z pohledu městské společnosti TEPVOS, s.r.o. zásadní závady životního prostředí v MPZ 

nejsou. Ke zlepšení životního prostředí přispívá nově rekonstruovaný, modernizovaný sběrný 

dvůr (rekonstrukce v roce 2015), dostavba a modernizace kanalizace a intenzifikace a 

modernizace ČOV (v roce 2015). 

Stav a možnosti rozvoje zeleně jsou determinovány rozsahem urbanizace území a vedením 

podzemních a nadzemních sítí. V případě, že ochranné pásmo sítí není možné dodržet a je 

žádoucí v uličním profilu zeleň mít, volíme způsob výsadby do nádob. Obecně se snažíme 

každou volnou plochu osázet funkční a estetickou zelení. Vzrostlé staré stromy, prioritně 

ošetřujeme (výchovné, zdravotní řezy, dynamické vazby) s ohledem na provozní bezpečnost 

s cílem, co nejdéle prodloužit jejich životnost. Plochy se stromy obvykle doplňujeme 

vhodnou výsadbou keřů a trvalek vybraných druhů tak, aby prokvétaly postupně v průběhu 

celého roku. Vybrané záhony u hlavních tras chodců osazujeme ve dvou etapách během roku 

kvetoucími dvouletkami a letničkami komponovanými do barevných vzorů. O koncepci 

zeleně nejlépe vypovídá výběr fotografické dokumentace.  

Ke snížení prašnosti, čistotě ovzduší a celkové čistotě též přispívá pořízení nového, 

moderního zametacího stroje. 

Fotodokumentace nového zametacího stroje 
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Fotodokumentace moderní ČOV 

 

C.2.1. Hlavní závady životního prostředí v MPZ v roce 2018 

Jako hlavní závady životního prostředí v MPZ lze zmínit zvyšující se dopravní zátěž, tlak na 

parkovací plochy a jen částečné oddělení splaškových a dešťových stok. Ovšem je nutné 

zdůraznit, že tento stav je dán historickou povahou urbanizovaného prostoru a obecným 

trendem zvýšení mobility. Město Ústí nad Orlicí se snaží provádět v této věci zásadní kroky 

ke zlepšení. Uvolnilo na okraji MPZ významný brownfield prostor v zakoupeném 

nevyužívaném průmyslovém areálu Perla 01. Na něm vybudovalo bezplatné parkoviště 

v dosahu centra města, jak pro dojíždějící zaměstnance tak návštěvníky. Zároveň došlo ke 

smysluplné regulaci parkování v MPZ. 

C.2.2. Akce ke zlepšení stavu životního prostředí 2008 – 2018 

a. Zeleň a podpora biodiverzity 

Ke zlepšení obecného stavu životního prostředí  v MPZ se snažíme především všechna 

místa, které je možné s ohledem na kolizi se sítěmi osázet funkční a estetickou zelení, 

viz bod C.1. Nedílnou součástí je snaha o podporu biodiverzity v městském prostředí. 

Při výsadbě zeleně dbáme na to, aby výběr vysazovaných rostlin také podporoval 

potravní nabídku (nektaring) pro opylovače, motýli a jiné zástupce bezobratlých. 

Podporujeme také biodiverzitu obratlovců (ptáci a savci) žijících v městském prostředí 

instalací budek pro jejich rozmnožování a přezimování. Zaměřujeme se na ptáky, 

včetně zákonem zvláště chráněných jako jsou např. kavka obecná, rorýs obecný, ale i 

na zákonem chráněné savce jako jsou netopýři, plch a veverka obecná, kteří zde žijí. 
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b. Nakládání s vodami 

Co se týče nakládání s odpadními vodami, je většina stokové sítě v MPZ 

z prostorových historických důvodů vedena jako jednotná. Při rozsáhlé rekonstrukci 

stokové sítě v letech 2010 – 2015 bylo kromě zásadní rekonstrukce stok a jejich 

zkapacitnění, provedeno i stoprocentní napojení všech budov MPZ na centrální 

čističku odpadních vod. Následně byly provedeny v letech 2016 – 2018 v několika 

dílčích etapách rekonstrukce zbylých částí stokové sítě. Při některých z těchto staveb 

byly prováděny záchranné archeologické průzkumy.    Za zmínku stojí i účelně zvolené 

zacházení s dešťovými vodami, které proběhlo při vybudování nového parku v MPZ za 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie v roce 2018. Dešťové vody jsou jímány do 

akumulačních nádrží a používány k zálivce v parku. V tomto trendu odpojování budov 

a následném sofistikovaném zacházení s dešťovými vodami chceme dále pokračovat. 

Je to podle nás důležitý aspekt adaptace urbanizovaného prostředí na změny klimatu. 

c. Dobrovolnické akce 

Co se týče dobrovolnických aktivit, odbor životního prostředí Městského úřadu 

v rámci akce „Ukliďme Česko“ pořádá již po čtyři roky jarní dobrovolnický úklid města, 

tedy i MPZ. 

C.2.3. Regenerace a rozvoj zeleně v letech 2008-2018 

a. Hernychova vila (Městské muzeum) a okolí 

Původní odpočinková zahrada v okolí muzea byla na jižním svahu mezi ulicí 

Smetanova a Příkopy doplněna o výsadby keřů a trvalek. V souvislosti s rekonstrukcí 

navazující ulice TGM byl odkoupen městem Ústí nad Orlicí naproti tomuto svahu 

pozemek s několika vzrostlými stromy. Po regeneraci zeleně, vysazení dalších stromů, 

keřů a trvalek zde byl zřízen odpočinkový prostor s pietním místem k uctění památky 

prezidenta T. G. Masaryka. U frekventovaného průchodu od muzea k Mírovému 

náměstí je v uliční proluce zachován malý prostor se dvěma mohutnými jasany. Tento 

byl revitalizován do estetické mozaiky keřů, trvalek a je též využíván k reprezentativní 

výsadbě dvouletek a letniček. 

 

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


  

43 

 

 
b. Revitalizace ulice T.G.Masaryka. 

V návaznosti na rekonstrukci ulice TGM se nám podařilo zajistit několik míst bez 

kolize sítí, kde bylo možné v tomto úzkém uličním profilu najít místa k výsadbě 

stromů alespoň do mříží v chodnících. V horní části ulice, která je pěší zónou, bylo 

možné vysadit krátké stromořadí s podsadbou vonných bylin jen do nádob, které 

zároveň slouží jako lavičky. Nemožnost další zeleně nahrazujeme dvěma nádobami a 

květináči na lampách pouličního osvětlení k výsadbě letniček. 

Fotodokumentace revitalizace ulice T.G.Masaryka 

 

 

 
 

  

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


  

44 

 

 

c. Mírové náměstí 

Na centrálním náměstí je uprostřed ponechán kruhový prostor se čtyřmi stromy, 

které podsazujeme reprezentativní výsadbou dvouletek a letniček. Sloupy podloubí 

pak zdobí z vnější strany kvetoucí popínavé rostliny doplněné v letním období o 

zavěšené květináče s letničkami. 

Fotodokumentace zeleně na Mírovém náměstí 
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d. Revitalizace zeleně u Malé scény: 

V návaznosti na rekonstrukce ulic Příkopy, Havlíčkova a Černá v okolí divadelního 

klubu Malá scéna, se nám podařilo maximálně zvětšit, zrekonstruovat a doplnit v roce 

2018 plochy zdejší zanedbané zeleně. Doufáme, že tento kulturně odpočinkový 

prostor do 1-2 let doladí vzrostlá funkční a estetická zeleň. 

Fotodokumentace výsadby zeleně v okolí Malé scény 

 
 

e. Založení nového parku v MPZ 

Město Ústí nad Orlicí získalo část pozemků na svahu pod farní zahradou. Následně se 

Město dohodlo na sdružení prostředků s majitelem farní zahrady za kostelem 

Nanebevzetí Panny Marie s cílem revitalizovat celý prostor do podoby odpočinkového 

parku a otevřít jej veřejnosti. Rekonstrukce památek a stávající vzrostlé zeleně včetně 

nových výsadeb se zdárně dokončila na jaře roku 2018. Občané města tak získali 

odpočinkový prostor nového parku a spojnici pro pěší z centra MPZ ke kulturní 

památce Roškotovu divadlu a přilehlému parku. Vzniká, tak zelené propojení bližšího 

centra a MPZ v souladu s naší ideou zahradního města. 

Fotodokumentace odpočinkového parku za kostelem Nanebevzetí Panny Marie  
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C.3. Charakteristika stavu technické infrastruktury v roce 2018. Hlavní 

investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 2008 - 2018 (kanalizační síť, 

vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

Objekty v MPZ jsou napojeny na veřejnou kanalizační síť zakončenou ČOV a veřejný 

vodovodní řad, jejichž stav je na dobré úrovni. 

Mezi hlavní akce ke zlepšení stavu této infrastruktury patří: 

2015 rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. T.G. Masaryka, Příkopy,  

 M.R. Štefánika a S.K. Neumanna v rámci akce „Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV“ 

2015 rekonstrukce vodovodu v ul. Jilemnického 

2017 rekonstrukce kanalizace v ul. Havlíčkova 

2017 rekonstrukce kanalizace v ul. Velké Hamry 

2018 rekonstrukce kanalizace v ul. Husova 

2018 rekonstrukce kanalizace v ul. Kostelní a v lokalitě okolo kostela 

2018 rekonstrukce vodovodu na Mírovém náměstí v ul. Barcalova a ul. Kostelní 

Fotodokumentace rekonstrukce kanalizace na Mírovém náměstí a před kostelem 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 

D.1. Počet trvalých obyvatel v MPR nebo v MPZ 

Počet trvalých obyvatel v roce 2008 v MPZ: 250 
Počet trvalých obyvatel v roce 2018 v MPZ: 267 
 

D.2. Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí 

Turistické informační centrum (TIC) Ústí nad Orlicí má sídlo na Sychrově ulici čp. 16 v přízemí 

budovy městského úřadu - radnice. V roce 2007 bylo TIC Ústí nad Orlicí zařazeno mezi 

certifikované TIC Pardubického kraje a v roce 2011 se stalo členem Asociace turistických 

informačních center ČR, kde bylo dle podmínek jednotné klasifikace zařazeno do kategorie B. 

TIC je součástí turistického regionu Orlické hory a Podorlicko a regionu Východní Čechy. 

Pracovnice TIC Ústí nad Orlicí pravidelně aktualizují data na turistickém WWW portálu 

www.vychodni-cechy.info a poskytují široké spektrum služeb místním občanům i turistům. 

Jedná se zejména o následující služby: 

 poskytování informací o turistických atraktivitách, ubytovacích, stravovacích a 
dopravních možnostech, 

 informování o příležitostech k rekreaci a sportovnímu vyžití ve městě a okolí, 

 informování o kulturních, společenských, sportovních akcích konaných ve městě a 
okolí, případně v turistickém regionu Orlické hory a Podorlicko, 

 prodej upomínkových předmětů, pohledů, publikací a map apod., 

 předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce konané ve městě, 

 přístup k veřejnému internetu, 

 kopírování, faxování, skenování a laminování. 

 
Provozní doba TIC Ústí nad Orlicí: 

Během roku (1.9. – 30.6.)   Letní sezóna (1.7. – 31.8.) 

pondělí – pátek: 07:00 – 17:00  pondělí – pátek: 07:00 – 17:00 
sobota:  09:00 – 12.00  sobota:   10:00 – 14.00 
neděle:  zavřeno  neděle   10:00 – 14.00 
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Turistické informační centrum Ústí nad Orlicí: 
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D.3. Kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ 

v roce 2018, specifikace zaměření (kulturně výchovné, společenské). 

Dne 25. 5. 2018 byla zpřístupněna veřejnosti v MPZ Ústí nad Orlicí v areálu kostela 

Nanebevzetí Panny Marie obnovená márnice. V současné době nese název meditační Kaple 

Svatého Jana Pavla II. Chceme, aby byla kaple, co nejvíce otevřená a lidé, aby se mohli i skrze 

moderní umění nějakým způsobem dotknout i věci, které se týkají duše. Aby se tady člověk 

mohl zastavit, meditovat a přemýšlet o životě. Ostatní kulturní památky nacházející se v MPZ 

Ústí nad Orlicí jsou veřejnosti volně přístupné během celého roku. 

Kaple Svatého Jana Pavla II. 
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D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní 

síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní zařízení, dopravní obslužnost, 

parkování a další, přírůstky nebo úbytky v hodnoceném období). 

Občanské vybavení je v MPZ Ústí nad Orlicí na dobré úrovni. Přímo v historickém centru 

města se nachází městský úřad, turistické informační centrum, lékárna, banky, hotel, 

restaurace a kavárny, obchody s různorodým sortimentem (potraviny, drogerie, textil, obuv, 

galanterie, papírnictví, zlatnictví, elektro, dárkové předměty, květiny atd.). Složení a 

dostupnost těchto služeb je stabilní a obměny jsou minimální. Lékařská péče je ve městě 

zajišťována na dvou místech, která se nachází mimo MPZ Ústí nad Orlicí. Jejich služby se za 

hodnocené období zkvalitnily jak technickým vybavením, tak modernizací budov.  

Ze školských zařízení se v MPZ nachází jedna ze základních škol a dále knihovna, alternatívní 

scéna pro malé jevištní formáty (Malá scéna) a městské muzeum. V těsné blízkosti MPZ Ústí 

nad Orlicí se nachází Roškotovo divadlo, národní kulturní památka. Budova divadla je 

využívané pro kulturní akce města a místních organizací či hostujících souborů. Pořádají se 

zde koncerty, divadla, taneční, společenské akce, vystoupení, přednášky a konají jiné 

podobné aktivity. V roce 2013 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy divadla na 

multifunkční sál s moderní digitální promítací technikou. Pro konání kulturních akcí se v MPZ 

využívá rovněž budova Hernychovy vily, kde sídlí městské muzeum. 

Dopravní obslužnost ve městě je zabezpečována autobusovou linkou městské hromadné 

dopravy a pravidelnými linkami systému dopravní obslužnosti Pardubického kraje. Město 

Ústí nad Orlicí je přímo napojeno na železniční koridor Praha – Brno a Praha Ostrava, což 

umožňuje výhodnou dostupnost města ze všech míst ČR. Kapacita parkovacích míst zdarma 

byla rozšířena v těsné blízkosti MPZ v areálu bývalé Perly od června 2018. Areál se nachází 

téměř ve středu města a tak je výhodným výchozím místem pro návštěvníky centra města. 

Na území města evidujeme v současné době 27 ubytovacích zařízení různé kategorie, hotely, 

penziony, kempy, ubytování v soukromí. Tento počet zařízení byl v průběhu hodnoceného 

období stabilní. Některá zařízení byla zrušena, ale jiná vznikla. Ve sledované lokalitě se 

ubytovací zařízení ovšem nenachází. 

Stravování ve městě poskytuje zhruba 65 zařízení různého typu, restaurace, kavárny, 

cukrárny, bufety, jídelny a podobná zařízení. Přímo v lokalitě MPZ se nachází kavárna, 

cukrárna, restaurace a jídelna. Všechna tato zařízení jsou v provozu dlouhodobě. Nově v roce 

2018 přibyla na Mírovém náměstí pekárna s cukrárnou. 

Město Ústí nad Orlicí je považováno za centrum regionu. Soustředěno je zde hned několik 

sportovišť a sportovních zařízení jako tělocvičny, skateparková hala, bike park, areál aktivní 

turistiky Cakla. Velké oblibě se těší sportovní areál, kde jsou tři fotbalová hřiště. Z toho dvě s 

přírodní trávou, jedno s umělou trávou třetí generace. Atletický stadion s tartanovou dráhou 

snese srovnání s jinými špičkovými zařízeními nejen v naší republice. Opomenout nemůžeme 

zmodernizovanou saunu ani zimní stadion s celoročním provozem. V letních měsících ho lze 

využít na IN-LINE nebo BANDY hokej. 
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Chloubou města a regionu jsou unikátní cyklostezky v celkové délce 40 kilometrů, z nichž 

některé jsou vhodné i pro in-line brusle. Trasy vedou hvězdicovitě do okolí k zajímavým 

turistickým cílům. Cyklostezky dále doplňují cyklotrasy a pěší trasy. Centrem města, potažmo 

zónou MPZ, vedou hned tři pěší trasy a v blízkém okolí také cyklotrasa.  

Během hodnoceného období byla v bývalé tovární hale nedaleko centra města zřízena 

skateparková hala, byl zrekonstruován aquapark a sauna a postavena nebo zmodernizována 

dětská hřiště. Obnovena nebo nově doplněna byla také infrastruktura cestovního ruchu, a to 

doplnění laviček či odpočívadel. 

V hodnoceném období byl realizován mikroprojek ČR – PL, jehož výstupem bylo zřízení 

poznávacího okruhu městem. Byla vytyčena trasa 13 kilometrů, která spojuje zajímavosti a 

památky ve městě. Každé zastávkové místo bylo opatřeno tabulkou s popisem. Hlavní část 

okruhu vede centrem města a jeho blízkým okolím. Součástí okruhu je například kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, Hernychova vila nebo Mírové náměstí. 
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Prostor Hernychovy vily pro konání společenských akcí 
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D.5. Propagace programu regenerace MPR nebo MPZ na webových 

stránkách města, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, 

nacházejících se ve městě na webových stránkách města - informace 

pro návštěvníky MPR nebo MPZ. Informace občanům města s MPR a 

MPZ, týkající se památkové péče včetně programů na obnovu 

kulturních památek na webových stránkách města. 

Realizované akce regenerace a kulturní památky jsou propagovány na webových stránkách 

města https://www.ustinadorlici.cz/cs/, v sekci Památková péče a v Událostech. 

Vedení města Ústí nad Orlicí se rovněž pravidelně účastní veletrhu cestovního ruchu Holiday 

World v Praze, kde prezentuje město a jeho památky. 

Stánek města Ústí nad Orlicí na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
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E. Společenský život 

Ve městě Ústí nad Orlicí je dostatek možností k využití volného času, a to jak v kultuře, 

sportu či jiných oblastech. Pořádá se zde řada kulturních, sportovních akcí, filmových 

projekcí, přednášek, setkání s veřejností, hudebních pořadů, divadelních představení, výstav 

a besed. Město Ústí nad Orlicí podporuje společensky prospěšné aktivity finančními 

příspěvky v rámci schváleného grantového systému. V roce 2018 bylo mezi žadatele 

rozděleno cca 4.800 tis. Kč. 

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 2018. 

Na území města působí řada spolků a sdružení, které pro pořádání akcí využívají objekty 

v MPZ Ústí nad Orlicí (kostel Nanebevzetí P.Marie, Hernychova vila, galerie pod radnicí a 

Malá scéně). Tyto spolky svou činností podporují a prezentují město. Mezi nejznámější 

hudební, pěvecké, taneční a divadelní spolky a soubory patří:  

 Cecilská hudební jednota 

 smíšený pěvecký sbor Alou Vivat  

 Dechový orchestr města Ústí nad Orlicí 

 orchestr Black Band 

 symfonický orchestr Decapoda 

 dámské okteto Generace 

 pěvecký soubory Zlatý klíček, Čtyřlístek a Písnička 

 flétnový soubor Acri Tibia 

 divadelní spolek Vicena 

 folklórní soubor Jaro 

 taneční soubor C-Dance 

 fotoklub Oko 

 Klub přátel umění Ústí nad Orlicí 
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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.). 

Ve městě Ústí nad Orlicí se každoročně pořádají akce, které rozvíjejí a udržují místní tradice. 

Mezi nejznámější akce konané na Mírovém náměstí patří: 

 Město v pohybu – týden dobré pohody – městská kulturní a sportovní slavnost 

 Ústecká staročeská pouť 

 Ústecký advent 

 Vánoční trhy 

 Živý betlém 

 Farmářské trhy 

 Integrační den osob se zdravotním postižením 

 Silvestr na náměstí 

Mezi nejznámější akce konané v kostele Nanebevzetí P. Marie patří: 

 Vánoce v kostele (betlémy, komentované prohlídky, vánoční bohoslužby) 

 Festival duchovní hudby sv. Cecílie 

 Kocianova houslová soutěž 

 Kocianovo Ústí 

 Noc kostelů 

V Galerii pod radnicí se konají tyto výstavy: 

 Celoroční tematické výstavy (malba, grafika, knižní ilustrace, plastika…) 

 Velikonoční výstava 

 Vánoční výstava 

V objektu Hernychovy vily je umístěno městské muzeum. Kromě stálých výstav (např. 

betlémy, Jaroslav Kocian, Planičkův interiérový betlém, Textilní Oustí…) a výstav s regionální i 

celorepublikovou tématikou se zde také koná další škála akcí: 

 Tematické muzejní podvečery (výroba např. mýdla, zmrzliny, mletí obilí…) 

 Cyklovýlety po okolí města 

 Kamenická dílna 

 Studovna a badatelna městského muzea 

 Programy pro školy 

 Muzejní kroužek 

 Oustecká strojní sobota (výstava zemědělských strojů na Mírovém náměstí) 

 Další historické atrakce, programy a soutěže v zahradě městského muzea při 
městských slavnostech Město v pohybu – týden dobré pohody. 
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Malá scéna je objekt, ve kterém se konají zejména filmové a divadelní festivaly. Mezi 
nejznámější patří: 

 Český videosalon (celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby) 

 Mladá scéna (přehlídka studentských divadelních souborů) 

 Festival outdoorových filmů 

 Jeden svět (festival dokumentárních filmů o lidských právech) 

 Orlická maska (divadelní přehlídka) 

Městská knihovna plní funkci regionální knihovny. K jejím dalším činnostem patří: 

 Akademie volného času 

 Měsíc knihoven 

 Programy pro děti (dílny, vyrábění, čtení) 

 Výstavy fotografii 

 Tematické programy pro seniory 

 Programy pro školy 

 Autorská čtení 

Mezi další akce pořádané v MPZ Ústí nad Orlicí patří zejména: 

 Kocianova houslová soutěž 

 Heranova violoncellová soutěž 

 Kocianovo Ústí 

 Tančíme pro radost 

 Běh na dlouhou trať 

 Tóny nad městy 

 Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 

 Veletrh sociálních služeb 

 Orlická šachovnice  

 Dětská scéna 
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Fotografie z Města v pohybu 

 
 

Fotografie Ústecké staročeské pouti 
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Fotografie Kociánové houslové soutěže a Kociánova Ústí 
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Fotografie tanečního festivalu Běh na dlouhou trať 
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Půlnoční mše konaná v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

 
 

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 2018 - konkrétní objekty s 

vyznačením finančních nákladů). 

Podnikatelské subjekty se ve městě zpravidla podílejí na obnově památek, pokud v nich mají 

podnikatelské aktivity nebo tyto nemovitosti vlastní. 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2018 

F.1. Částka z rozpočtu města, věnovaná na obnovu památek v roce 2018 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhleny) 

Rozpočet Počet akcí Kč  Poznámka 
Celkem na území obce/města 8 akcí 11.053.500,- 

Z toho na území MPR nebo MPZ 4 akce 10.863.500,- 
Památky v jiném než obecním vlastnictví 3 akce 8.248.140,- 
/na území  

 

Podíl finančních prostředků z celkového    2,72 % 
objemu výdajů rozpočtu města na obnově památek  
v roce 2018 na území města 

(celkové výdaje města k 30.11.2018 dosahovaly částky 406 mil. Kč). 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace 

MPR a MPZ v roce 2018 s uvedením konkrétní akce (uvést samostatně). 

Tabulka s rekapitulací akcí obnovy připravovaných v Programu 

regenerace MPR a MPZ na rok 2018, která byla přílohou Anketního 

dotazníku na rok 2018. 

Město Ústí nad Orlicí v roce 2018 obdrželo z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu 

regenerace MPR a MPZ částku ve výši 1.525.000 Kč, která byla rozdělena na tyto akce 

obnovy: 

 Restaurování kamenných prvků části fasády a sochařské výzdoby kostela Nanebevzetí 
Panny Marie – Útěchová kaple, Ústí nad Orlicí 621.000 Kč 

 Restaurování oken a dveří na kostele Nanebevzetí P.Marie – Útěchové kapli, 
Ústí nad Orlicí 101.000 Kč 

 Obnova fasády a další související práce na kostele Nanebevzetí Panny Marie – 
Útěchové kapli, Ústí nad Orlicí 131.000 Kč 

 Obnova krovu a střechy na márnici v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
Ústí nad Orlicí 148.000 Kč 

 Restaurování soklu a pilířů na Měšťanském domě čp. 9, Mírové náměstí, 
Ústí nad Orlicí 365.000 Kč 

 Restaurování sochy sv. Floriána na objektu Hernychovy vily čp. 72, 
Ústí nad Orlicí 159.000 Kč 
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F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) – specifikovat, zda bylo požádáno 

na rok 2018 o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda byly finanční 

prostředky získány a využity. 

 Restaurování vnitřních omítek hřbitovní kaple  
Zmrtvýchvstání Páně, Ústí nad Orlicí   70.000 Kč Podpora památkové  

péče v Pardubickém 
kraji na rok 2018 

 Hernychova vila–obnova oplocení, Ústí nad Orlicí 100.000 Kč Podpora památkové 
péče v Pardubickém 
kraji na rok 2018 

  

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


  

63 

 

 

G. Koncepční příprava regenerace 

G.1. Územní plán (stav rozpracovanosti, datum schválení). 

Platný Územní plán Ústí nad Orlicí byl vydán zastupitelstvem města dne 25.09.2017 pod 

číslem usnesení 463/19/ZM/2017, účinnosti nabyl dne 18.10.2017. 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ 

(stav rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem). 

Regulační plán centrální zóny Ústí nad Orlicí byl schválen zastupitelstvem města dne 

23. 06. 1993.  

G.3. Program regenerace (aktuálnost, kvalita, datum schválení 

zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace). 

Program regenerace městské památkové zóny Ústí nad Orlicí.  

Poslední aktualizace schválena zastupitelstvem města 14. 11. 2011. 

G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo 

MPZ (stav rozpracovanosti, datum schválení). 

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí 2015-2020. 

G.5. Další dokumenty využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ 

(např. plán památkové ochrany, strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

Nejsou. 
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

Městská památková zóna Ústí nad Orlicí byla vyhlášena dne 17.10.1990 vyhláškou bývalého 

Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové po předchozím projednání 

s Ministerstvem kultury ČR. Jednotlivé městské domy samy o sobě nepředstavují špičková 

architektonická díly, ale cenný je jejich soubor, vytvářející neopakovatelnou charakteristiku 

městského centra. Celkový stav historického jádra se od období, kdy probíhá Program 

regenerace MPZ, výrazně zlepšil. MPZ Ústí nad Orlicí je výsledkem systematické a plánované 

obnovy ve spolupráci s Pracovní skupinou pro regeneraci MPZ. Město pravidelně vynakládá 

nemalé finanční prostředky na zlepšení situace v území MPZ. Město se snaží zlepšovat 

dopravní situaci, udržuje čistý stav veřejných komunikací a chodníků. Z hlediska stavu 

památkových objektů má co nabídnout návštěvníkům a turistům. Město je vstřícným 

partnerem podnikatelských subjektů. 

Město Ústí nad Orlicí nemá v současné době zpracovaný závazný dokument upravující 

umísťování označení provozoven, reklamních a propagačních zařízení v městské památkové 

zóně. Pro regulaci označení provozoven, reklamních zařízení se v MPZ Ústí nad Orlicí aplikuje 

ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění pozdějších 

předpisů, který regulaci reklamy nepojímá v obecnější podobě, ale vždy ke konkrétnímu 

reklamnímu zařízení. Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor školství, kultury, sportu a 

cestovního ruchu jako příslušný orgán státní památkové péče spolupracuje s vlastníky 

objektů a podnikateli tak, že předem s nimi konzultuje návrhy řešení. 

Jedním z dalších finančních zdrojů, který na obnovu kulturních památek využíváme, jsou 

sbírky, které pořádá Římskokatolická církev děkanství Ústí nad Orlicí a slouží na financování 

povinného spolupodílu církve při obnově kulturních památek. 

V rámci schváleného rozpočtu na konkrétní kalendářní rok jsou pravidelně alokovány 

prostředky na vyhlášený dotační program s názvem PODPORA ÚDRŽBY NEMOVISTOSTÍ 

(nikoliv kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí. 

 

Schválil: Petr Hájek, starosta    Datum: 14. 12. 2018 

Podpis:  
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Příloha č. 1: 
„Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018, 
která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2018“ 
 
Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2018 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Ústí nad Orlicí 

Poř.     
č.  

Kulturní 
památka 
(identifikace 
objektu) 

Akce obnovy  
(stručná charakteristika) 

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 
obec, kraj) 

Celkové 
náklady 
2018 
(v tis. Kč) 
včetně 
DPH 

Z toho 
náklady na 
"památkové
" práce 
(v tis. Kč) 
včetně DPH 

Potřeba 
státní 
podpory 
(v tis. Kč) 
včetně DPH 

1 Kostel 
Nanebevzetí 
P.Marie, Ústí 
nad Orlicí 

Restaurování kamenný prvků na 
průčelí, restaurování sochařských 
uměleckých děl, obnova fasády 
kostela 

církev 7 900 7 900 6 900 

2 Kostel 
Nanebevzetí P. 
Marie, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova venkovních omítek kostela. církev 1 500 1 200 600 

3 Kostel 
Nanebevzetí 
P.Marie - 
Útěchová kaple, 
Ústí nad Orlicí 

Restaurování oken a dveří, 
restaurování dřevěného 
polychromovaného oltáře. 

církev 681 681 681 

4 Kostel 
Nanebevzetí 
P.Marie - 
Útěchová kaple, 
Ústí nad Orlicí 

Restaurování vnitřních omítek 
Útěchové kaple. 

církev 2 299 2 299 2 299 

4 Kostel 
Nanebevzetí 
P.Marie - 
márnice 

Oprava střechy a krovu márnice. církev 250 250 125 

5 Děkanství čp. 
19, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova oken v přízemí objektu. církev 670 670 335 

6 Děkanství čp. 
19, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova nátěru a oprava fasády 
objektu. 

církev 490 490 245 

7 Měšťanský dům 
čp. 9, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova střešní krytiny, obnova 
oplechování, obnova svodů. 

FO 725 725 320 

8 Měšťanský dům 
čp. 9, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova oken, repasování, případně 
výměna dožilých oken za nová, 
špaletová. 

FO 640 600 300 
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9 Měšťanský dům 
čp. 9, Ústí nad 
Orlicí 

Restaurování  soklu a pilířů. FO 450 450 450 

10 Objekt čp. 12, 
Ústí nad Orlicí 

Odstranění starého stropu, obnova 
fasády a oprava střechy včetně 
klempířských prvků. 

FO 340 340 170 

11 Měšťanský dům 
čp. 104, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova oken a dveří. PO 400 400 200 

12 Měšťanský dům 
čp. 5, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova fasády a střechy objektu. FO 500 500 250 

13 Měšťanský dům 
čp. 6, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova fasády u objektu s opravou 
trhliny a případné statické zajištění. 

FO 120 110 55 

14 Měšťanský dům 
čp. 7, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova fasády na objektu. obec 200 200 100 

15 Hernychova vila 
čp. 72, Ústí nad 
Orlicí 

Obnova kamenného oplocení - 
hydrofobizace a oprava omítek 
sloupů oplocení. 

obec 300 300 150 

16 Hernychova vila 
čp. 72, Ústí nad 
Orlicí 

Restaurování sochy sv. Floriána na 
objektu. 

obec 200 200 200 

Akce obnovy připravované na rok 2018 celkem     13 380 
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