
Příklady obnovy

ústí nad orlicí

Život v Památkách

Ústí nad Orlicí je městem ležícím v půvabné krajině Podorlicka na sou-
toku řek Tichá Orlice a Třebovka. Jeho počátky spadají do druhé po-
loviny 13. století, kdy se za vlády krále Přemysla Otakara II. , krále 
železného a zlatého, začala rozrůstat slovanská osada „Oustí“. První 
písemná zmínka o městě pochází z roku 1285, kdy králův syn, Václav II.,  
postoupil panství svému otčímovi Závišovi z Falkenštejna.

Historické jádro – městská památková zóna – je formováno kolem 
čtvercového náměstí s pozvolna se svažujícím terénem, z jehož rohů 
vycházejí komunikace. Severně od náměstí se nachází barokní kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, tvořící přirozenou dominantu historické 
části města, která byla obnovena v intencích památkové péče. Výsled-
kem jsou opravená okna, fasády a střechy měšťanských domů a bu-
dovy radnice.  Restaurovány byly i sokly a pískovcové pilíře v podloubí 
měšťanských domů.

Nově vybudovaný park za kostelem vznikl díky realizaci projektu 
Revitalizace centra městské památkové zóny.  Postupně tak byla opra-
vena střecha kostela, původní ohradní zeď, márnice, restaurovány byly 
kamenné prvky na Útěchové kapli, vysázena nová zeleň, instalováno 
veřejné osvětlení, mobiliář, nasvícení a kamerový systém.

Základní charakteristiky 
Programu regenerace

Počet obyvatel města ................................................... 14 217
Z toho počet v MPR ...........................................................267
Rozloha MPR ..................................................................10 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPR  .......................25 

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu  
regenerace 2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu ......................................1 525 000 Kč
–  příspěvek města vlastníkům ..................................56 140 Kč 
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) ...274 979 Kč 

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu ........................................ 7,8 mil. Kč
Přihlášení k Programu od roku .........................................1990

Příklady významných akcí: 
–  obnova oken, střech a fasád měšťanských domů a jejich 

podloubí včetně restaurování soklů a pilířů – čp. 4, čp. 7,  
čp. 22, čp. 23

–  obnova areálu za kostelem – oprava střechy kostela, oprava 
ohradní zdi, oprava márnice v areálu parku

–  obnova střechy, oken a fasády na objektu děkanství čp. 19
–  obnova střechy, oken a fasády na objektu radnice čp. 16
–  restaurování soch a kamenných prvků na Útěchové kapli  

u kostela


