
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JABLONNÉ NAD ORLICÍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

P Ř I H L Á Š K A 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 
 



 2 

 

P Ř I H L Á Š K A 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2016 
 

 

Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/: 

 

 

JABLONNÉ NAD ORLICÍ 
 

 

Stručné zdůvodnění přihlášky: 

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 2016, doplněnou 

fotodokumentací. 

Jablonné nad Orlicí patří k těm vzácným případům, kdy novodobý vývoj negativně 

nepoznamenal městské jádro. To bylo uchráněno i větších požárů a dodnes se dochovalo jako 

vůbec nejhodnotnější a nejpočetnější soubor patrových štítových poloroubených 

maloměstských domů s bedněnými štíty v Čechách.    

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

Program regenerace MPZ za rok 2016, 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 

rozsáhle a zdařile rekonstruována již v 80. letech 20. století (případ v té době spíše ojedinělý). 

Tato skutečnost nás zavazuje k péči o historické dědictví, o průběžné zlepšování celkového 

stavu MPZ a o její zachování pro příští generace.  

 

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:  
 

A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 

2016. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./ 

Rozloha nevelké městské památkové zóny v Jablonném nad Orlicí je cca 9 hektarů a má 

celkem 20 nemovitých kulturních památek. Jedná se především o měšťanské domy a srubové 

chalupy situované na náměstí 5. května. Součástí MPZ je areál kostela sv. Bartoloměje spolu 

s budovou fary stojící na kopci nad náměstím. Díky své poloze tvoří dominantu v dálkových 

pohledových osách. 

 

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.  

V roce 2016 žádná kulturní památka nebyla v havarijním stavu.   
 

A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2016 

nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 Jak už v minulých letech, tak i letos na náměstí 5. května nemovitost - čp. 29 rejstříkové číslo 

4400 není žádným způsobem využívána. Zatím se vedení města Jablonné nad Orlicí nedaří 

vlastníka nemovitosti přimět k tomu, aby zajistil jakékoliv využití budovy. Hlavním důvodem je 

postupné její chátrání. Nevyužívaný objekt narušuje jinak kompletně využívané a obydlené 

historické jádro jablonského náměstí.      
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A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo 

dokončena v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

Městský dům čp. 83, rejst. č. 3921 – Majitel srubové chalupy pan Krejsa provedl kompletní 

výměnu třešní krytiny – stávající vláknocementové šablony vyměnil za dřevěný štípaný 

šindel z měkkého dřeva   

Využití: v přízemí domu je v části čalounická dílna, zbytek prostor je určených k bydlení 

 

Kostel sv. Bartoloměje, rejst. č. 3915 – V roce 2016 proběhla IV. etapa prací týkající se 

opravy střechy, která spočívala ve výměně poškozených krovů a výměně střešní krytiny 

a to eternitu za přírodní břidlici.  

 Využití: církevní obřady a kulturní akce.  

 

A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 ke zrušení prohlášení 

za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby, 

demolice, neodborné obnovy atd./. 

V roce 2016 nedošlo ke zrušení prohlášení za kulturní památku a následné demolici 

žádného objektu.   

 

A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2016 k prohlášení za 

kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno, 

anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

V roce 2016 nedošlo k prohlášení za kulturní památku žádného objektu, žádné řízení nebylo 

ani zahájeno.    

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 

 

B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2016 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 2016  není žádná budova v MPZ Jablonné nad Orlicí v havarijním stavu.    
 

B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena 

v roce 2016 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 V roce 2016 vlastníci nemovitostí situovaných v MPZ prováděli převážně opravy drobného 

rozsahu.  

 Výjimkou je čp. 24 rejstř. č. 3917 Hotel U Černého medvěda. Manželé Peštovi, kteří 

nemovitost zakoupili v roce 2014, se rozhodli pro kompletní rekonstrukci hotelu s restaurací, 

včetně úpravy vnitřních dispozic, výměny oken, dveří, střešní krytiny a štítů. V suterénu byla 

instalována varna piva na 1000 litrů. V srpnu letošního roku byl zahájen provoz restaurace, 

která nabízí vedle české kuchyně 4 druhy vlastích piv pod názvem „Černý medvěd“. Díky 

manželům Peštovým došlo k funkčnímu, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení 

budovy. MPZ v  Jablonném nad Orlicí se zviditelnilo nejen opravenou roubenicí na náměstí, 

ale i místním pivovarem, který má dobré jméno v širokém okolí.              
 

B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2016 demolovány s uvedením 

důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či 

církevní budovy, atd./. 

V roce 2016 nebyla žádná budova demolována.   
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo 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 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty 

ke zlepšení stavu. 

Město každý rok vynakládá nemalé finanční prostředky na údržbu veřejných prostranství, 

především na údržbu zeleně, opravy chodníků, schodů, komunikací.  

Město nevlastní žádný velký centrální park. Místo toho je  uprostřed města několik menších 

parčíků, doplněných drobným městským mobiliářem a hracími koutky pro děti.  V parku u 

pošty a před starou školou v letech 2005 – 2007 byly postupně realizovány nové výsadby 

zeleně dle projektové dokumentace, kterou navrhla Ing. arch. Jana Kulhánková.  

Město postupně realizuje opravy chodníků s přihlédnutím k tomu, aby chodníky v rámci oprav 

dostaly bezbariérový charakter.  Týká se to např. ulice Pod Kopečkem, Hluboká, Českých 

bratří a náměstí 5. května.   

V roce 2007 odborná firma provedla generální opravu schodiště vedle radnice.  Opravené 

schodiště tvoří na náměstí zajímavý architektonický prvek, který neruší a zapadá do 

historického jádra města.      

Stejně jako jiná města i Jablonné nad Orlicí se potýká s nedostatkem parkovacích míst 

v historickém centru města. Problém se částečně podařilo vyřešit v roce 2007, kdy v ulici 

Českých bratří za starou školou vzniklo 16 nových parkovacích míst. S budování parkovacích 

míst město pokračovalo v roce 2013, kdy vzniklo dalších 8 míst. Z hlediska dopravy si město 

vytklo ještě jeden cíl, odklonit zaparkovaná auta mimo náměstí, proto od 12. prosince 2016 

mohou auta stát na náměstí pouze na časově omezenou dobu.  

Mezi největší investiční akce Města v roce 2010 určitě patří generální oprava „kulhavých 

schodů“ pod náměstím. Zlidovělý název vypovídá, že svým provedením byly spíše určené pro 

koně. Investicí v hodnotě 2,5 mil korun se konečně splnilo přání mnoha Jabloňáků, i když 

hanlivý název jim zůstane určitě ještě dlouho. 

Rok 2012 se určitě zapíše do historie města co se týká opravy komunikací, neboť vedení města 

se rozhodlo pro generální opravu čtyř komunikací  včetně chodníků přiléhajících k náměstí 

nacházejících se v části „A“ chráněného území MPZ. Ve spolupráci s projektantem si Město 

vytýčilo několik cílů, především zúžení vozovky z důvodu zklidnění dopravy a naopak rozšíření 

chodníků a zajištění větší bezpečnosti pro chodce.  Město věří, že návrat k původním 

autentickému materiálu, tedy žulové kostce, je správná volba. Provedením prací došlo 

k navýšení hodnot městské památkové zóny, neboť byly dodrženy podmínky stanovené 

vyhláškou KNV „… veškeré úpravy prostor, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich 

souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a 

společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny“. 

Celkové náklady činily 5 mil. Kč.   

Na podzim roku 2013 byl znovu uveden do provozu historický most z roku 1843 přes řeku 

Tichá Orlice.  Ředitelství silnic a dálnic ČR investovalo do generální opravy 23 mil. Kč.    

Město každým rokem realizuje část projektu drobných městských staveb navržených akad. 

arch. Petrem Fuchsem, kde základním stavebním materiálem, tolik charakteristickým pro 

město, je dřevo. Jednotný dřevěný mobiliář se skládá z odpadkových košů, veřejného osvětlení 

na náměstí, vývěsních skříní, plakátovacích ploch a rozcestníku. Autorem vyklápěcí dřevěné 

lžíce na náměstí je restaurátor Petr Roztočil. Dne 30. květen 2014 byla na náměstí slavnostně 

odhalena a uvedena do provozu již druhá čtyři metry dlouhá lžíce z modřínu, která nahradila 

předchůdkyni ze začátku 70. let minulého století.  

Náměstí je díky procházející silnicí první třídy rozděleno na 2 výrazně odlišné částí. Severní 

část vykazuje více charakter tradičního městského náměstí, jehož dominantou je barokní 

sloup se sochou P. Marie Immaculaty. Jižní svahová část náměstí má charakter spíše vesnické 

návsi. V roce 2014 tato část zaznamenala velkou změnu, neboť velikostně předimenzovaná 

borovice kleč a smrk byly nahrazeny záhony s trvalkami.  
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ do konce 

roku 2016 a uveďte významné akce, které byly v letech 2006 - 2016 podniknuty ke 

zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací 

a dobrovolníků, atd./. 

Hlavní závadou, avšak výhledově nezměnitelnou, je silnice č. I/11, procházející středem města 

přes MPZ se všemi negativní jevy, které sebou přináší stále narůstající doprava.    

 

C.3.  Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2016 a uveďte hlavní investiční 

akce v MPR nebo MPZ v letech 2006 - 2016 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 

elektrické vedení, atd./. 

Téměř celé město bylo postupně plynofikováno, včetně hlavních znečišťovatelů - 

průmyslových objektů a sídliště stavebního bytového družstva. V roce 1998 byla uvedena do 

provozu čistírna odpadních vod, na kterou je napojeno téměř celé město. Pro zlepšení kvality 

životního prostředí a pro větší komfort při cestování přispěla elektrizace železniční trati 

v úseku Letohrad – Lichkov v roce 2009.  

Celkově lze hodnotit technický stav infrastruktury jako dobrý, město průběžně provádí dílčí 

opravy a údržbu.      
 

 
 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ: 

Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné 

vyjádření /je vhodné uvést např., zda je zřízen městský informační systém, naučné stezky, 

atd./. 
 

D.1. Počet trvalých obyvatel v roce 2006 v MPR nebo v MPZ 291  

  Počet trvalých obyvatel v roce 2016 v MPR nebo v MPZ 192 
 

D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům, 

jakou má provozní dobu atp. 

 Na náměstí 5. května v srubové chalupě čp. 30 sídlí informační centrum města Jablonné nad 

Orlicí. Otevírací doba je ve všední dny od 8,00 hodin do 17,00 hodin, o víkendu otevírací 

doba končí v 16,00 hodin. V prvním patře se konají po celý rok výstavy, zároveň je zda 

k vidění expozice historie města. Pracovníci informačního centra poskytují - turistické 

informace, informace o institucích, obchodech a službách, jízdní řády vlaků a autobusů, 

možnosti ubytování ve městě a okolí, přehled lyžařských středisek, prodej map, publikací, 

informace o kulturních a sportovních akcí, veřejný internet, kopírování a laminování, výlep 

plakátů. Zájem o služby informačního každým rokem narůstá.  

 

D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 

2016 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./. 

V roce 2016 nebyla žádná památka ve městě nově zpřístupněna veřejnosti.  

 

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/. 

Od začátku 90. let lze konstatovat dynamický nárůst návštěvnosti města zapříčiněný zejména 

navýšením ubytovacích a stravovacích služeb. K lepší informovanosti veřejnosti a návštěvníků 

města přispělo otevření informačního centra v čp. 30, rejst. č. 3918. Nemalou měrou na 

zatraktivnění města se podílelo i otevření pizzerie „Srdíčko“ v domě čp. 87, rejst. č. 3921 

s pravou italskou pizzou, kavárny „Pod Kopečkem“ v domě čp. 35 a Hotelu U Černého 

medvěda s pivovarem v čp. 24 rejst. č. 3917.   
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Díky klimatickým podmínkám a nadmořské výšce jezdí do Jablonného nad Orlicí většina 

návštěvníků jak v letních, tak i v zimních měsících, převážně za sportem. V zimě jsou v okolí 

k dispozici upravené sjezdové a běžecké tratě, v létě si přijdou na své milovníci pěší turistiky. 

Pro příznivce cykloturistiky jsou určeny dvě cyklotrasy vedené přes město. Od roku 2004 jsou 

nově zprovozněny autobusové linky Jablonné nad Orlicí – Šerlich a Jablonné nad Orlicí – 

Červená Voda (cyklobusy). Podobným způsobem jsou provozovány od roku 2005 linky pro 

příznivce lyžování (skibusy).               

Ve městě mají své ordinace 2 obvodní lékaři pro dospělé, 2 dětští lékaři a 3 stomatologové. 

V týdnu mají své ordinační hodiny i specializovaní lékaři.  

Možnost stravování ve městě je pestrá. Každý zákazník má možnost si vybrat celkem ze 7 

občerstvovacích zařízení různé cenové kategorie, různého jídelního lístku a prostředí. 

Nabídka ubytování je stejně rozmanitá a kapacitně dostatečná. Vybere si zde každý, od 

stavebního dělníka až po prezidenty republiky, kteří poctili naše město svou návštěvou v roce 

2008 a v listopadu roku 2015. Oba prezidenti byli ubytováni v místním hotelu Filipinum.  

Nejvýznamnějším kulturním zařízením pro město Jablonné nad Orlicí je čp. 230 v ulici Aloise 

Hanuše, bývalá sokolská budova, dnes kino, kde se odehrává většina kulturního dění ve městě 

(promítání filmů, koncerty, divadelní představení, přednášky, apod.). V budově je i část 

učeben základní umělecké školy. V době, kdy se kina často zavírají, jablonské kino je pravým 

opakem. Město investovalo nemalé finanční prostředky do digitalizace kina a zajistilo tak kinu 

budoucnost. Vybavení promítacího zařízení  3D stálo 2,7 mil. Kč. Na příští rok je 

naplánovaná modernizace budovy kina. Autoři projektu se snažili zachovat genius loci 

původní stavby a proto návrh je založen na maximálním zachování prvního autorského řešení, 

ale zároveň se snaží optimalizovat současné nevyhovující využití prostor a to tak, aby byl 

zvýšen komfort návštěvníka.    

Hlavními výstavními prostorami je I. patro informačního centra v domě čp. 30, rejst. č 3918.  

Také budova fary čp. 1, rejst. č. 3916, se rok od roku stále více otevírá veřejnosti. Zde se 

konají různé zajímavé přednášky, koncerty a výstavy. V prostorách farního dvora Občanské 

sdružení Rafael vybudovalo zázemí pro děti s herními komponenty.    

Obchodní síť v MPZ se skládá z rozličných malých obchodů, část budov je využívána 

bankovními společnostmi.           

 

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. 

Kvalita internetových stránek města Jablonné nad Orlicí má rok od roku stále vyšší úroveň. V 

roce 2006 vyhrály krajskou soutěž. V letošním roce dostaly stránky zcela novou podobu. 

Odkaz: www.jablonneno.cz  

  
 

 

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 2016. 

- Dětský pěvecký sbor Jabloňka, Podorlický dětský pěvecký sbor (dále jen PDPS), Chrámový 

sbor, Mládežnický dechový orchestr a při ZUŠ dětský dechový orchestr.  

http://www.jablonneno.cz/
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Tyto soubory a orchestry obohacují nejen náš jablonský kulturní život, ale se svým pěveckým 

a hudebním uměním pravidelně jezdí reprezentovat naše město po městech českých, ale i 

v zahraničí.  

Na podzim roku 2012 obnovil svoji činnost divadelní spolek. Jablonští ochotníci nacvičili a 

veřejnosti zahráli již dvě divadelní představení: Provaz o jednom konci a Rukojmí.  Obě 

divadla měla několik repríz vždy s plně vyprodaným hledištěm. Hraní ochotnického divadla 

mělo ve městě bohatou tradici. Bohužel v 60. letech minulého století spolek ochotníku zanikl, 

proto město nadšení pro divadelní kumšt kvituje.   

 

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./. 

Ve dnech 26. až 28. května 2006 město pořádalo oslavy 100 let povýšení Jablonného nad 

Orlicí z městyse na město. Oslavy byly doprovázeny sjezdem rodáků, společenskými a 

kulturními akcemi. V rámci oslav byly slavnostně odhaleny dvě pamětní desky věnované 

obětem první a druhé světové války usazené na žulovém pomníku ve středu centrálního 

schodiště u budovy staré školy čp. 85. Stávající dožívající zeleň po obou stranách schodiště 

byla odstraněna a nahrazena novou parkovou úpravou, která nyní dotváří důstojné pietní 

místo. Během oslav byla zároveň na domě čp. 5, rejst. č. 6029 v ulici Česká, za účasti 

nejvyšších představitelů obce legionářské, odhalena pamětní deska gen. Ludvíku Krejčímu. 

Během oslav probíhala veřejná sbírka na zrestaurování cechovního praporu ševců, 

pocházejícímu z 2. poloviny 18. století. Díky této sbírce, sponzorským darům a přispění Města 

je prapor nyní k vidění v informačním centru ve stálé expozici historie města. K příležitosti 

oslav město Jablonné nad Orlicí vydalo knihu „Výročí 100 let povýšení Jablonného nad 

Orlicí na město“.            

V Jablonném nad Orlicí se v roce 2016  konalo:  

- Májový galakoncert – koncert u příležitosti 70. výročí založení dětského pěveckého sboru  

- Město Dobrých Andělů – charitativní akce na podporu nadace Dobrý Anděl 

- Jablonský medvídek – folkový festival (v roce 2016 se konal již 22. ročník) 

- Tradiční pouť spojená s pouťovými atrakcemi a stánkovým prodejem 

- Medový jarmark – prodejní stánky s jarmarečním zbožím, soutěž o nejlepší štrůdl 

- Jablofest – festival rockových skupin jak místních tak z okolí 

- Rozsvěcení náměstí – zahájení období adventu, otevření zvoničky s poštou pro Ježíška, 

malý vánoční jarmark  

- Adventní koncerty  - čtyři koncerty různého žánru konající se v kostela sv. Bartoloměje a 

v kině  

- Vánoční setkání – stavění betlema, zpívání koled a sbírka pro dětský domov  

- Tříkrálové setkání  - posezení věnované seniorům 

- Dětský filmový festival – filmový týden věnovaný dětskému divákovi  

- ORFILM – přehlídka dokumentárních filmů tematicky zaměřených na historii nebo 

současnost Orlických hor a okolí a města Jablonné nad Orlicí.  

V roce 2013 vydalo Město Jablonné nad Orlicí knihu „Staré fotografie vyprávějí“, která je 

sestavena z pohlednic a forografií vzniklých na sklonku devatenáctého a v první polovině 

dvacátého století. Autoři knihy se snažili vybrat snímky méně známé nebo dosud 

nepublikované.  Ve stejném roce byla otevřena naučná stezka, která je určená jak pro děti tak 
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i pro dospělé. Stezka Mlsného medvěda měří 4,5 km. Cílem deseti zastavení je sdělovat    

historické zajímavosti daného místa, ale i pobavit humornými nebo strašidelnými báchorkami.   

 

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 

2016 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů /. 

Společnost Isolit – Bravo spol. s r.o. zrestaurovala sochu anděla v Hradiskách v údolí 

Orličského potok, její vlastníkem je město. Socha původně stála v areálu starého hřbitova u 

kostela sv. Bartoloměje, který byl před sto lety zrušen. Ředitel společnosti pan Kvido Štěpánek 

zároveň nechal vyhotovit přesnou kopii anděla. Nyní kopie sochy je v Hradiskách a 

zrestaurovaná socha anděla má od roku 2013 své místo v  urnovém háji.   

Nutno podotknout, že každý majitel objektu v městské památkové zóně věnuje nemalé 

prostředky na opravy svých objektů. Vynaložené prostředky výrazně přesahují smluvní částky. 

Důkazem je fakt, že ani jeden objekt není v havarijním stavu a mimo čp. 29 je každý objekt 

v plném rozsahu využívaný.   

 

 

F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2016: 

F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2016 a v kolika 

případech (údaje uveďte zaokrouhleně): 

- celkem na území obce /města/: 2 akce  80 000 Kč 

- z toho na území MPR nebo MPZ: 2 akce 80 000 Kč 

- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním  

 vlastnictví (na území MPR nebo MPZ) 2 akce 80 000 Kč 

 

Uveďte v % jaký podíl finančních prostředků, z celkového objemu výdajů 

rozpočtu obce /města/, byl použit ve prospěch obnovy památek v roce 2016 na 

území obce /města/  0,12 % 
 

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

v roce 2016 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte 

tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ 

na rok 2016, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2016. 

 

 350 000 Kč na akci: výměna střešní krytiny domu čp. 83, rejstř. č. 4403  

   50 000 Kč na akci: oprava střechy nad severním vchodem kostela sv. Bartoloměje, IV. 

etapa prací, rejstř. č. 3915     

 

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2016                 

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

využity. 

Město Jablonné nad Orlicí nepožádalo na rok 2016 o finanční prostředky z jiných zdrojů na 

obnovu nemovitých kulturních památek.    

  
 

 

G. Koncepční příprava regenerace: 

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

Datum schválení: 17.2.2004  
 



 9 

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

rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/: 
 

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

poslední aktualizace/: 

Datum schválení: 1993, aktualizace programu regenerace na roky 2013 – 2017 schválena 

zastupitelstvem města dne 12. listopadu 2013.    

 

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

rozpracovanosti, datum schválení/.  

 

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./. 

 

 

H. Závěrečný komentář: 

 

Město Jablonné nad Orlicí s atypickým svažitým náměstím bylo založeno jako pohraniční 

městečko ve 13. století a jeho původní rozsah se v dalších dobách zásadně neměnil. Jablonné 

nad Orlicí patří k těm vzácným jevům, kdy ani novodobý vývoj negativně nepoznamenal 

městské jádro. To bylo uchráněno i od větších požárů a dodnes se zachoval soubor patrových 

štítových poloroubených maloměstských domů s bedněnými štíty (domy čp. 24, 30, 81 a 83), 

jev v Čechách ojedinělý. 

Od roku 1990 je jádro města městskou památkovou zónou. Historický střed města byl masivně 

rekonstruován již v 80. letech 20. století. Město pokračuje ve snaze záchrany kulturního 

dědictví a to opravami svých památek nebo formou zprostředkovatele při získávání dotací. 

Město především však žije současností, svědčí o tom téměř úplné využití všech budov na 

náměstí a v přilehlých uličkách. Své služby zde nabízejí banky, malé obchody a ubytovací a 

restaurační zařízení.   

V roce 2006 město nabídlo vlastníkům domů, které nejsou díky modernizačním zásahům 

zařazeny mezi památkově chráněné objekty, jednorázový finanční dar na opravu venkovního 

pláště.  Snahou města je ukázat, že i když v MPZ jsou objekty, které nejsou vedeny jako 

kulturní památka, přesto tyto domy neruší vzhled města a jsou jeho neodmyslitelnou součástí. 

Ve městě jsou průběžně opravovány také nejstarší a nejhodnotnější objekty, které jsou ve 

vlastnictví římskokatolické církve. Příkladem toho je např. výměna oken, výmalba a  

odstranění vlhkosti obvodového zdiva kostela, celková rekonstrukce márnice a vstupní brány, 

zrestaurování dvou křížů v areálu kostela, oprava střechy kostela, nebo oprava fary, kde 

z bývalého skladu civilní obrany vznikly prostory, které opět slouží pro pořádání kulturních 

akcí věnovaných  široké veřejnosti.  

Městu se postupně daří za finanční spoluúčastí svazku obcí Sdružení obcí Orlicko restaurovat 

jinak opomíjené nezapsané drobné památky. Příkladem toho je oprava kovového kříže pod 

náměstím, oprava a přemalování obrazu Nejsvětější Trojice v ulici Slezská, oprava a nátěr 

božích muk pří výjezdu z města, zrestaurování sochy sv. Anny v Hradiskách a sochy Panny 

Marie Lurdské vedle památného stromu.  

Největším počinem Města v roce 2009 v rámci záchrany kulturních památek je nově 

zrestaurovaný sloup se sochou Panny Marie (Immaculaty) z 18. století uprostřed jablonského 

náměstí. Kouzlo sloupu je podtrženo nově předlážděným prostranstvím z drobné žulové 

mozaiky. Nutno podotknout, že sloup byl zrestaurován díky příspěvku z Programu regenerace. 

V roce 2010 Město provedlo na budově čp. 30 informačního centra kompletní výměnu střešní 

krytiny ze štípaného šindele. V roce 2013 díky úpravám sklepení, především odstranění 

vlhkosti, vznikly v čp. 30 další výstavní prostory v pozdně gotickém a z části renesančním 
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sklepě. Od tohoto roku každým rokem na podzim se koná výstava „Dýně v sklepě“ nebo 

ochutnávka a prodej svatomartinských vín. Stejně jako zrestaurování sloupu se sochou Panny 

Marie i práce na čp. 30 byly provedeny díky finanční podpoře Ministerstva kultury.   

V roce 2012 díky dotaci Pardubického kraje restaurátor pan Daniel Bartoš, který se podílel 

třeba i na zrestaurování sloupu Immaculaty na náměstí, provedl kompletní zrestaurování 

centrálního kříže na hřbitově (nezapsaná památka v ÚSKP). Kříž dostal ke stým narozením 

dárek nejpotřebnější.   

Město Jablonné nad Orlicí s podhorskou krajinou patří mezi vyhledávanou turistickou 

destinaci. Svoji velkou zásluhu na narůstající návštěvnosti města mají manželé Peštovi, kteří 

opravili čp. 24 Hotel U Černého medvěda. V jeho sklepení vybudovali pivovar, proto od 

letošního roku se město může chlubit „vlastním“ pivovarem. Čtyři druhy vlastního piva, které 

nabízí Hotel U Černého medvěda, chutnají nejen jablonským. Příjemné posezení v restauraci 

je cílem mnoha turistů.          

 

Město Jablonné nad Orlicí nemůže nabídnout zámek ani hradní areál. Přesto si dovolujeme 

tvrdit, že patří mezi kandidáty na Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace 

za rok 2016, protože se mu úspěšně daří naplňovat závazky vyplývající z uděleného statutu 

městská památková zóna.  

 

 

 

 

  

 

 

 

         Miroslav Wágner  

                Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 
Měšťanský dům čp. 83 - před rekonstrukcí  
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Měšťanský dům čp. 83 - po rekonstrukci 
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Kostel sv. Bartoloměje – před rekonstrukcí 
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Kostel sv. Bartoloměje – po rekonstrukci 
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