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ZÁMEKMěstská památková zóna Letohrad

Stručné zdůvodnění přihlášky:
/Uveďte v příloze, 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 2013, doplněnou fotodokumentací.

Město Letohrad vyniká dominantním a poměrně rozlehlým areálem zámku s prostornou zámeckou terasou, 
která je vyvýšena nad úrovní řeky Orlice včetně rozmanitého zámeckého parku ohraničeného parkovými 
a zámeckými zdmi. Větší opravy zámku byly zařazené do programu regenerace a probíhaly již v letech 1996. 
Postupně byla opravena z programu regenerace celá zeď zámecké terasy, která podtrhuje pohled na zámek 
z Podměstí, dobový altán a část zámecké zdi u zámeckého nádvoří. V minulých letech bylo z programu 
regenerace započato s opravou části zdi zámeckého parku.

Václavské náměstí Města Letohrad zdobí též i barokní kostel sv. Václava s ojedinělou štukovou výzdobou 
z konce 17. stol. Na kostele byly v posledních letech z programu regenerace postupně zrestaurovány 
všechny vchodové dveře, došlo k výměně střešní krytiny na zvonici kostela. V příštích letech je počítáno 
s opravou fasády kostela. 

Uprostřed náměstí stojí význačné dílo barokního sochařství - morový sloup s vrcholovou zlacenou sochou 
Panny Marie, na němž nyní probíhá z prostředků programu regenerace celkové restaurování, které má být 
dokončeno v roce 2016.

Snad každého návštěvníka města upoutá už z velké dálky již viditelná dominantní stavba barokní kaple 
sv. Jana Nepomuckého na Kopečku. Na kapli došlo v posledních letech k výměně střešní krytiny, včetně 
krytiny ambitů, nyní bylo dokončeno odvodnění nádvoří s položením nové pískovcové dlažby. V nejbližší 
době bude kaple kompletně opravena s ohledem na budoucí využití. 

Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku
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ZÁMECKé ZDI

ZÁMECKÁ TERASA

ZDI ZÁMECKéHO PARKU

ZVONICE KOSTELA SV. VÁCLAVA
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MOROVý SLOUP

KOSTEL SV. VÁCLAVA

A. Péče o kulturní památky v MPZ :
Péče o historické dědictví je v Letohradě dlouholetá, systematicky byla prohloubena na počátku 
osmdesátých let minulého století spoluprací mezi městem a SÚRPMO, kdy vznikly první koncepční 
materiály pro obnovu historického jádra města včetně zahájení rekonstrukce zámku. Dlouhodobou 
systematickou prací a pravidelným využíváním dotačních prostředků bylo docíleno současného stavu 
památek. 

A.1. 
Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2015. Uveďte rozlohu MPR 
nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./

Počet nemovitých kulturních památek na území MPZ činí 30 památek.
Rozloha městské památkové zóny je 21,4 ha.

A.2. 
Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 v havarijním stavu včetně důvodu 
havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

Na konci roku 2015 máme tyto památky v MPZ v havarijním stavu:

Zámecká parková zeď 
Důvodem havarijního stavu jsou povětrnostní vlivy, kořeny stromů zámeckého parku a dlouhodobé 
neudržování památky pro nedostatek dostatečně velkého objemu finančních prostředků. Doba trvání 
tohoto stavu cca 10 let.

A.3. 
Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2015 nevyužívané s uvedením důvodu jejich 
nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.

Na konci roku 2015 máme v MPZ kulturní památku, která není využívaná, jedná se o Kapli sv. Jana 
Nepomuckého na Kopečku. 
Důvodem nevyužívání jsou nyní probíhající stavební práce na zajištění statiky sklepů a odvodnění nádvoří 
kaple. Doba trvání úplného nevyužívání kaple nastala v září roku 2015. Před tím byla využívána ojediněle  
k různým kulturním akcím (výstavy), při kulturních programech informačního centra města (noční strašení), 
pak zejména k církevním obřadům při tradiční pouti. V návaznosti na dokončení stavebních úprav budou 
předloženy jednotlivé návrhy na budoucí využití kaple. 
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Morový sloup 
Byla dokončena etapa r. 2015 restaurování morového sloupu. V tomto roce se jednalo o restaurování 
zlacení sochy Panny Marie, restaurování soch světců, restaurování architektury 2. N.P. a části restaurování 
architektury 1. N.P., restaurování zlacení na architektuře, oplechování Pb pechem, povrchová úprava andělů, 
průzkum a měření statických poruch, statické zajištění.

Vrcholová socha Panny Marie

A.4. 
Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2015 se 
stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

V roce 2015 byla provedena nebo dokončena oprava těchto kulturních památek v MPZ :

Kaple Sv. Jana Nepomuckého na Kopečku 
Bylo dokončeno odvodnění nádvoří kaple a položení pískovcové dlažby nádvoří kaple.
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Hraběcí hrobka

B. Péče o ostatní objekty v MPZ :
B.1. 
Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2015 v havarijním stavu /bez rozdílu vlastníka či 
charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání 
tohoto stavu.

Ke konci roku 2015 nemáme žádné ostatní budovy v MPZ v havarijním stavu.

B.2. 
Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2015 se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.

V roce 2015 byly v MPZ dokončeny stavební úpravy v budově č.p. 81 v ulici Jilemnického (soukromý 
objekt) za účelem vytvoření dvou bytových jednotek. 

Dále byly dokončeny stavební úpravy v budově č.p. 12 v ulici Komenského (soukromý objekt) 
za účelem vytvoření čtyř bytových jednotek.

Socha nymfy v kašně zámeckého parku
Bylo provedeno čištění povrchu kamene, zpevňování, odstranění nevhodných či dožilých vysprávek, 
injektáž, tmelení, lokální plastická a barevná retuš, závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace.

A.5.
Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo Dopv roce 2015 ke zrušení prohlášení za kulturní památku 
s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd./.

V roce 2015 nedošlo u žádného případu ani objektu ke zrušení prohlášení za kulturní památku.

A.6.
Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2015 k prohlášení za kulturní památku s uvedením 
důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

V roce 2015 nedošlo u žádného objektu k prohlášení za kulturní památku.
Není zde ani žádný případ objektu, kde by nebylo řízení dosud ukončeno anebo objekt nebyl prohlášen 
za kulturní památku .
Město má v plánu podat MK návrh na prohlášení objektu historické vodárny na Kopečku a objektu 
hraběcí hrobky na letohradském hřbitově za kulturní památku, nyní se již shromažďují materiály k těmto 
žádostem.

Historická vodárna
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPZ :
C.1. 
Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např. povrchy komunikací, veřejné 
osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./ do roku 2015 a uveďte významné akce, které byly v letech 2005 - 
2015 podniknuty ke zlepšení stavu.

Zámecký park (rozloha 5, 5 ha) je nedílnou součástí památkové zóny města, jeho současný stav je dobrý. 
Od roku 1964 je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Vyžaduje pravidelné investice do údržby vzácných 
dřevin. Odborné firmy odstraňují nálety, ošetřují vzácné stromy a provádějí dosadby. Obnově zeleně je 
věnována maximální pozornost. Park navazuje rozmanitými udržovanými veřejnými prostranstvími - 
nádvořím zámku, přilehlým hřbitovem a alejemi do celého krajinného monumentu. Je připravena studie 
na revitalizaci ploch navazujících na park a památkovou zónu. 

-  cesty v parku byly opraveny
-  byl vytvořen průchod v parkové zdi k městskému hřbitovu
-  proběhla obnova ploch veřejného prostranství náměstí 
-  výsadba nové zeleně náměstí, lipových stromů
-  v parku byla postavena voliéra pro exotické ptactvo se vzácnými papoušky. 

Dům č.p. 12 Letohrad

Byly dokončeny stavební úpravy v budově č.p. 14 v ulici Komenského (soukromý objekt) za účelem 
vytvoření jedné bytové jednotky.

B.3. 
Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2015 demolovány s uvedením důvodu demolice /bez rozdílu 
vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy, atd./.

Ke konci roku 2015 nemáme žádné budovy v MPZ, které byly v roce 2015 demolovány.
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Ulice SvatojánskáC.2. 
Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce roku 2015 a uveďte významné akce, 
které byly v letech 2005 - 2015 podniknuty ke zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení 
neziskových organizací a dobrovolníků, atd./.

Hlavní závadou životního prostředí v MPZ jsou výfukové plyny dopravy frekventovaného tahu komunikace 
II/314 vedoucí středem památkové zóny, a to přímo přes Václavské náměstí.

V rámci zachování čistoty ovzduší (ekologické vytápění) jsou již dvacet let připojeny na plyn kulturní 
památky (zámek, Nový dvůr), ale také ostatní domy v MPZ. Od roku 1993 město důsledně dbá na třídění 
odpadů, ve kterém je velice úspěšné, v roce 200… vyhrálo Město Letohrad cenu …. Osvěta třídění odpadů 
začíná u dětí již v mateřských školách. 

C.3.  
Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2015 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 
2005 - 2015 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení, atd./.

Pokrytí MPZ dopravní a inženýrskou infrastrukturou v roce 2015 lze charakterizovat jako dostatečnou a jejich 
stav jako dobrý a odpovídající potřebám. Památková zóna je vybavena vodovodním řádem, kanalizací, 
nízkotlakým plynovodem, veřejným osvětlením a sítěmi sdělovacího a optického vedení.
 
V letech 2005 – 2015 byly v MPZ realizovány Městem Letohrad následující investice do dopravní a inženýrské 
infrastruktury :

rekonstrukce komunikace, parkovacích míst, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně na Novém Městě•	
rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Palackého•	
rekonstrukce chodníků v ulici Komenského•	
rekonstrukce náměstí podél velkého podloubí•	
rekonstrukce náměstí před budovou radnice, podél malého podloubí a prostor mezi cukrárnou •	
a morovým sloupem
vytvoření autobusových zálivů na Václavském náměstí a pod zámeckou terasou•	
rekonstrukce chodníků a nové veřejné osvětlení v ulici Jilemnického•	
rekonstrukce povrchu velkého podloubí•	
osvětlení velkého podloubí•	
odvodnění zámecké terasy•	
oprava parkových cestiček•	
propojení parkových cestiček s ulicí Svatojánská včetně vytvoření nového průchodu zámeckou zdí•	
celková rekonstrukce ulice Svatojánská•	

Náměstí podél malého podloubí

Rekonstrukce povrchu velkého podloubí a osvětlení velkého podloubí
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Vytvoření autobusových zálivů na Václavském náměstí

Rekonstrukce náměstí před budovou radnice

Propojení parkových cestiček s ulicí Svatojánská vytvořením nového průchodu zámeckou zdí

Oprava parkových cestiček
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ulice PalackéhoUlice Nové Město

Jinými investory byly ve stejném období realizovány tyto akce :
plynofikace ulic Komenského a Palackého a Václavského náměstí•	
rekonstrukce kanalizace v ulici Jilemnického•	
rekonstrukce ulice Jilemnického•	
zasíťování optickým sdělovacím vedením Václavského náměstí a ulic Komenského a Jilemnického •	

ulice Jilemnického
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D.3. 
Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2015 a s jakým zaměřením 
/kulturně výchovným, společenským, atd./.

Kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPZ v roce 2015 

Potřetí se otevřely dokořán všechny brány památek ve městě. Speciálně vydaná mapa usnadnila turistům 
orientace ve městě a nasměrovala je rovněž na doprovodné akce, výstavu dortů (500 osob), malířský plenér 
(123 osob) a komentovanou prohlídku zámecké věže s hodinami (65 osob). Do samotných památek v rámci 
akce Brány památek dokořán zamířilo 1500 osob. K úspěchu akce bezesporu přispěl fakt, že návštěvníky 
vozil z centra města na Tvrz Orlici výletní vláček 
 
K popularizaci městského muzea a zámku přispěla nová expozice o historii města. 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPZ :
D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2005 v MPR nebo v MPZ ........ 
  Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR nebo v MPZ ........ 

Počet trvalých obyvatel v roce 2005 v MPR nebo v MPZ …….. 996 
  
Počet trvalých obyvatel v roce 2015 v MPR nebo v MPZ …….. 951
 
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má provozní 
dobu atp.

Informační centrum města Letohradu poskytuje návštěvníkům informace o turistických, přírodních 
a kulturních zajímavostech, památkách, ubytování, stravování, jízdních řádech i službách ve městě. 
Infocentrum předkládá turistům zdarma materiály o historii města, tipy pro volný čas a na výlety, ubytování 
a stravování. V infocentru si návštěvníci mohou zakoupit vstupenky na kulturní akce konané ve městě. Pro 
veřejnost nabízí placené služby - kopírování, veřejný internet, tisk z donesených externích disků, internetu, 
scanování dokumentů. Infocentrum také prodává mapy a drobné zboží z regionu (knihy, pohlednice, 
upomínkové předměty, turistické mapy apod.). Shromažďují informace a připravují podklady pro vydání 
každoroční ročenky INFO Letohrad. Doplňují internetové prezentace www.historickasidla.cz, www.info.
letohrad.eu, www.vychodnicechy.info, www.kudyznudy.cz, www.orlickehory-cz.info 
Infocentrum je držitelem certifikací ověřené kvality poskytovaných služeb významných institucí cestovního 
ruchu. 
Otevřeno je 7 dnů v týdnu od poloviny června do poloviny září, v ostatním období zajišťuje provoz 
ve pracovní dny a v sobotu dopoledne. 
Spolupráce s internetovým prohlížečem Seznam.cz podporuje cestovní ruch ve městě, zviditelnit se mohou 
také místní podnikatelé. Nová příležitost, jak zvýšit povědomí široké veřejnosti o Letohradě a ukázat tak 
možnosti, které se například turistům při pobytu v Letohradě nabízejí, využívá dle průzkumu cca 70 % 
návštěvníků k získání prvotních informací o městě. 

Městské muzeum a infocentrum

Napoleonovy saně jako 
součást depozitáře 
městského muzea
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D.4. 
Charakterizujte 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/.

Občanské vybavení v MPZ.
V MPZ se nacházejí 4 ubytovací zařízení (mj. zámecký hotel, penziony), 3 restaurace (mj. zámek a Nový Dvůr), 
síť obchodů doplňuje Zlatá ulička s domečky, kde turisté najdou na obchody s řemesly. Parkování v centru 
města se výrazně zlepšilo po revitalizaci náměstí v roce 2009 a 2012 a je zde udržována dostatečná kapacita 
míst pro návštěvníky. Dopravní obslužnost zajišťuje vlaková a autobusová doprava - včetně návaznosti 
na MPZ. Tři zařízení poskytují vzdělávání (ZŠ, ZUŠ a gymnázium). V MPZ je ordinace lékaře i dvě výstavní 
síně.
 

D.5. 
Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce /města/, prezentace 
MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci /městě/, na webových stránkách obce /města/ - 
informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní 
památkové péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné www.stránky.

Úroveň propagace Programu regenerace MPZ na webových stránkách obce.
Naplňuje se nová forma propagace MPZ ve spolupráci s portálem Seznam.cz. Letohrad, město sdružené 
ve sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska dodává společnosti Seznam.cz kompletní informace 

Zámek
Dominantou centra je barokní zámek se zámeckou expozicí, za nímž se rozprostírá krajinářský park založený 
v první polovině devatenáctého století. Zámecká expozice představuje život na podorlickém panském sídle 
v průběhu staletí. Připomenuty jsou významné kulturně historické souvislosti. Atraktivní zámecké prostory 
včetně arkád jsou lákadlem pro návštěvníky a turisty. 

Vzdělávací a kulturně výchovný program na zámku
K oživení zámku a ke kulturnímu životu velkou měrou přispívá ZUŠ nabízející estetickou a hudební průpravu 
331 žáků. Od roku 1995 využívá část zámku Letohradské soukromé gymnázium poskytující osmileté 
studium i dětem se specifickými vývojovými poruchami. 

Široké spektrum služeb nabízí městská knihovna, která je i místem pro vzdělávací akce a pořádání výstav. 
Ročně využije služeb knihovny v zámku 22.114 návštěvníků. 

Reprezentační prostory
Zámecká síň se vzácnou štukovou výzdobou slouží k občanským obřadům – sňatkům, vítání občánků, 
koncertní činnosti a přijetí významných návštěv města. Mezi ně patří bývalá ministryně zahraničních věcí 
USA Madeleine Albrightová, kardinál Miloslav Vlk nebo pěvkyně světového významu Dagmar Pecková. 
V roce 2015 bylo uzavřeno v obřadní síni a na nádvoří zámku 63 sňatků. 

Zámecká restaurace s hotelem 
poskytuje kvalitní zázemí a služby pro návštěvníky. 
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Setkání rodáků (náměstí) 

Tradiční Kopečková pouť (v roce 2013 slavila 300 let) spojená s kaplí sv. Jana Nepomuckého 
na Kopečku

Rozsvícení vánočního stromu 2015

o ubytovacích a stravovacích zařízeních ve městě, upoutávky na akce, památky a zajímavá místa s akcentem 
na jejich dosažitelnost včetně GPS souřadnic a za tuto službu a získají prestižnější zobrazení v katalogu 
firem (www.seznam.cz). 
Karta na stránkách SHSČMS, prezentace památek na odkazech IC, pravidelné články v místním i regionálním 
tisku http://www.shscms.cz/emapa/Pardubicky-kraj/Letohrad/
http://www.info.letohrad.eu/fotogalerie-z-mesta

E. Společenský život :
E.1. 
Vyjmenujte místní 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 2015.

Místní 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 2015. 

O bohatou historii a sousedskou pospolitost, která je charakteristická pro Letohrad, pečuje 54 spolků 
a sdružení. Zapojují se do života města a napomáhají při organizaci tradičních akcí v MPZ. Členové Klubu 
českých turistů a zástupci města provádějí turisty po pamětihodnostech Letohradu, hudební soubory 
vystupují v areálu zámeckého parku nebo terasy. Ke koloritu města přispívá prestižní hudební festival MHF 
Letohrad navazující na odkaz národního buditele F. L. Heka. Výtvarné plenéry v památkové zóně inspirují 
umělce historií i atmosférou jeho bezprostředního okolí. 

E.2. 
Vyjmenujte 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./.

Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, 
nebo využívají a rozvíjejí místní tradice:

Mezinárodní hudební festival Letohrad (náměstí, zámecká terasa)
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F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově 
památkových objektů v roce 2015:

F.1. 
Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2015 a v kolika případech (údaje uveďte 
zaokrouhleně):

Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2015 a v kolika případech:

 celkem na území obce /města/:   6 akcí …. 1.431.000,- Kč
 z toho na území MPZ:    6 akcí …. 1.431.000,- Kč

 v kolika případech a kolik na památky  
 v jiném než obecním vlastnictví
  (na území MPZ)     1 akce …. 1.500.000,- Kč

Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 
2015 činí z celkového rozpočtu obce. 

Z celkového rozpočtu města činí částka věnovaná z rozpočtu města na obnovu památek v roce 2015 - 2 %.

Biatlonová reprezentace na zimních Olympijských hrách v Soči včetně trojnásobného medailisty 
Ondřeje Moravce se setkala se svými fanoušky (náměstí). 

E.3. 
Uveďte 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 2015 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /.

Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů :
V zahraním domku v zámeckém parku se nachází sídlo Lesního klubu Strom života, jehož zřizovatelem je 
Letohradské soukromé gymnázium. 

Významným činem v předchozích letech, kdy se město neucházelo o ocenění v soutěži, se staly rekonstrukce 
dvou historických objektů vlastněných soukromými osobami a to: 
-  přestavba tzv. Nového dvora na největší muzeum řemesel v ČR spojené s restauračními a dalšími 

výstavními plochami 
-  v roce 2012 dokončená obnova Tvrze Orlice s novými muzejními expozicemi, restauračními prostorami 

a nově vybudovaným hotelem. Tvrz Orlice se od roku 2014 stala místem celostátního setkávání Klubu 
autorů literatury faktu. 

- v roce 2012 dokončená obnova Tvrze Orlice s novými muzejními expozicemi, restauračními 
prostorami a nově vybudovaným hotelem.
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F.2. 
Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 s uvedením 
konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 
v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2015.

Částky z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 s uvedením 
konkrétních akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2015 : 

1.090.000,- Kč na akci: 2. etapa celkového restaurování morového sloupu na Václavském náměstí 
v Letohradě (celkem v roce 2015 - 1.411.838,- Kč).

65.000,- Kč na akci obnova (restaurování) kašny s nymfou a fontánou v zámeckém parku (celkem 
75.670,- Kč).

F.3. 
Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2015o finanční prostředky z jiných zdrojů 
a zda-li byly finanční prostředky získány a využity.

Město získalo ze zdrojů Pardubického kraje grant stavební obnovy a restaurování kulturních 
památek a drobných objektů památkového charakteru. 

50.000,- Kč na akci oprava střechy hřbitovní kaple (celkem oprava v roce 2015 - 283.936,- Kč).



29 30

G. Koncepční příprava regenerace:
G.1. 
Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:

Nový územní plán Města Letohradu : „Územní plán Letohrad“, zpracovatelem SURPMO, a.s. Praha, 
schválený dne 10.9. 2014. 

G.2. 
Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem/:

Město Letohrad má v současné době zpracované a schválené tyto dokumenty: 
•	 Studie	historického	jádra	města	(1992)
•	 Studie	využití	a	rekonstrukce	Nového	dvora	v	Letohradě	(ateliér	Aurea,	r.	1992)	
•	 Studie	regenerace	Václavského	náměstí	(ateliér	Aurea,	r.	2006)
•	 Alternativní	studie	řešení	Václavského	náměstí	(ČVUT,	r.	2007)

G.3.
Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho poslední aktualizace/:

Program regenerace :

První „Program Regenerace MPZ“ byl schválen ZM dne 31. 5. 1994.

Město Letohrad má v současné době zpracovaný „Program regenerace městské památkové zóny na období 
2007 – 2013“, schválené zastupitelstvem města Letohradu dne 31.10. 2007.

Aktualizované znění programu bylo schváleno zastupitelstvem města Letohradu dne 8.12.2010. Další 
aktualizace programu regenerace městské památkové zóny pro roky 2013 – 2014 byla schválená 
zastupitelstvem města Letohradu dne 13. 2. 2013 pod č. usnesení 248/2013. Poslední aktualizace byla 
schválena pro roky 2014 – 2015 ZM dne 17.12.2014.

Nyní je připravovaná aktualizace programu regenerace na období 2016 – 2025.

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

Město Letohrad má v současné době zpracován „Strategický plán Města Letohradu.“ který koresponduje 
s programy regenerací.

Plán byl zpracován v prosinci 2012 (vychází z verze roku 2007), poslední aktualizace byla schválena 
zastupitelstvem města dne 13. 2. 2013.

G.5. 
Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např. plán památkové ochrany, 
program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný plán rozvoje města apod./.

Další zpracované dokumenty využívané při realizaci regenerace MPZ: 
Pasport nemovitých kulturních památek zpracovaný r. 2006.
Obnova zámeckého parku (Šonský, Machovec z r. 1988)

Sdružení obcí Orlicko finanční podporu oprav malých památek z projektu „Malé památky Orlicka“
25.000,- Kč na akci oprava pomníku kříže na Kunčicích (celkem oprava 40.000,- Kč).

Farní úřad Letohrad požádal a obdržel v roce 2015 státní dotaci ve výši 2.900.000,- Kč na odvodnění 
nádvoří kaple a položení pískovcové dlažby nádvoří kaple.
Dále požádal a obdržel dotaci Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč na stavebně-historický 
průzkum kaple sv. Jana Nepomuckého.
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H. Závěrečný komentář:
Město Letohrad vytváří cíleně a dlouhodobě podmínky pro zachovávání a obnovu historického jádra 
a památkové zóny, proto se v letošním roce uchází o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace MPR a MPZ za rok 2015. Současný stav je však výsledkem práce celé řady odborníků, nadšených 
laiků a dlouhodobě dobré spolupráce s Národním památkovým ústavem. Práce na systematické obnově 
kulturního dědictví byly zahájeny již na počátku osmdesátých let minulého století, kdy ve městě působila 
Koordinační komise pro rekonstrukci historického jádra města, na jejíž práci navázala do dnes působící 
komise rady pro regeneraci MPZ. Základy dnešního stavu byly položeny za součinnosti Státního ústavu 
pro rekonstrukce památkových měst a objektů v roce 1982. Po vzniku Programu pro regeneraci MPR a MPZ 
město využívalo pravidelně nejen tyto prostředky, ale zřídilo vlastní speciální fond, který je doplňován 
veškerým vybraným parkovným v MPZ. Podařilo se obnovit centrum památkové zóny včetně převážně 
dlážděných komunikací a náměstí tak, že tvoří s barokním zámkem a přilehlým krajinářským parkem 
harmonický celek. Vedle zámku a městského muzea, kde jsou k vidění Napoleonovy sáně, poutá pozornost 
další pamětihodnost, kaple sv. Jana Nepomuckého, s níž se pojí již více než 300 let Kopečková pouť. 

V městské památkové zóně jsou opraveny historické budovy - barokní zámek, bývalá sýpka Nový Dvůr, 
bývalý Panský dům, současné sídlo radnice. Měšťanské domy zdobí opravené fasády a komunikace svítí 
novotou. Snoubí se zde historie se současností, což přispívá k harmonickému rozvoji města. Při revitalizaci 
náměstí došlo k rozšíření počtu parkovacích pro osobní auta, autobusová doprava byla přemístěna 
k železničnímu nádraží. 

Na obnovu kulturních památek a budov v historickém jádru věnovalo město v posledních dvou desetiletích 
více než 300 milionů korun. Nespornou pomocí byly státní dotace na obnovu objektů v rámci programu 
regenerace. 
Domy v centru byly v restituci vráceny majitelům, a ti, až na malé výjimky, je obnovili z vlastních finančních 
prostředků. 

Pro Letohrad je charakteristická bohatá historie a sousedská pospolitost. Do města v podhůří Orlických hor 
vedou stopy malíře Alfonse Muchy, spisovatele Petra Jilemnického, hudebníka Rafaela Kubelíka, ale také 
Madeleine Albrightové a Járy Cimrmana.
 Díky biatlonistům je Letohrad známý na celém světě. Mimo MPZ lákají turisty k návštěvě dva významné 
historické objekty v péči podnikatelů, které slouží současnosti jako Muzeum řemesel v tzv. Novém dvoře 
a Orlická tvrz s hotelem obklopeným vodními plochami.
Každoročně se v Letohradě pořádá slavná Kopečková pouť, čtvrt století místní občanské sdružení připravuje 
mezinárodní hudební festival a pravidelně se sem sjíždějí spisovatelé členové Klubu autorů literatury 
faktu k udělování literárních cen E. E. Kische. Letohrad se jako město krajky zapsal do Guinnessovy knihy 
rekordů. 
 Letohrad je perlou sportu Pardubického kraje, biatlon vychovává světové šampiony, hokejbalisté hrají 
extraligu a dobrovolní hasiči dobývají svět ve sportovních disciplínách. 
Za aktivního zapojení více než pěti desítek městských spolků se obnovuje tvář města, v němž lidé nacházejí 
nejen bydlení, ale i zaměstnání, čisté životní prostředí. O tom, že Letohrad je dobré místo pro život 
i podnikání, dokazuje i zvyšující se počet lidí žijících v památkové zóně. 
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