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Městská památková zóny na plánu Wildenschwertu neboli Ústí nad Orlicí z roku 1942, tedy z doby, 
kdy vlastně ještě žádná Městská památková zóna nebyla. Zato zde pod vládou Adolfa Baara fungova-
ly jiné administrativní náležitosti a za Holáskovou cihelnou či za „Stodolami“ tenkráte končil svět

Městská památková zóna tentokráte již v Ústí nad Orlicí pro změnu „iz samaljota zimoj“.
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Od roku 2003 se v rámci Městské památkové zóny mnoho změnilo výrazně k lepšímu. Jedním z nej-
zdařilejších příkladů může být komplexní rekonstrukce „Hernychovy vily“ včetně kamenného oplocení
a parku, prakticky jediného v centru města. V této vile dlouhá léta až do roku 2002 sídlila nejdříve Li-
dová škola umění a posléze Základní umělecká škola Jaroslava Kociana.

Tatáž Hernychova vila v roce 1907, to ještě za císaře pána Františka Josefa I. Všude klid, vlevo vza-
du těžce prosperující Hernychovy textilní závody a první světová válka zatím ještě v nedohlednu …
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Svatý Florian shlíží ze štítu Hernychovy vily již 
více než 100 let dolů na středovýchodní část 
MPZ. Pan továrník byl totiž Florian a sochu 
svého patrona si mohl dovolit. Zadní trakty čá-
sti domů „v podzámčí“ procházejí kontinuelní-
mi stavebními úpravami a nutno konstatovat, 
že by radikálnější „facelift“ určitě snesly … 
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Ústecké náměstí v roce 1910. Po žulové dlažbě a parkovacích automatech zatím ani památky, ostat-
ně, nejrozšířenějším dopravním prostředkem je zatím stále ještě koňský povoz a pěškobus …

Ústecké náměstí o něco později ve smělých grafických vizích z roku 1913. Lze konstatovat, že pro-
blémem dnešního náměstí a nejbližšího okolí nejsou ani tak chybějící tramvaje, jako spíše zoufale 
chybějící parkovací plochy …
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A to je hotel „Slavík“ v roce 1900, po celá dlouhá léta jeden z nejvýznamnějších hotelů ve městě s vy-
hlášenou kuchyní. Dnes je to dům č.p. 129. v rukou českých majitelů, sloužící zahraničním obchodní-
kům, kteří na rozdíl od řady nezahraničních obchodníků mají neustále otevřeno a se zákazníky jedna-
jí vždy s úsměvem.

A jsme hned za rohem v Třebovské ulici, nyní T. G. Masaryka, ještě dříve pak Gottwaldově třídě. 
Chaloupky v pozadí byly postupem času nahrazeny klasickou vícepodlažní městskou zástavbou, 
sloužící víceméně až dodnes.
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Píše se rok 1906, stojíme téměř uprostřed budoucí MPZ na Školní ulici a ostražitě hledíme Barcalo-
vou ulicí směrem k Hlavnímu náměstí, nekonají-li se tam čistě náhodou nějaké ty C & K farmářské 
trhy …

Nekonají. Zase nám lhali, proradní rakušáci. Ještě, že jsme jim nikdy s ničím nepomohli. Však my jim 
to za pár let spočítáme ! Pročež vzhůru dolů do Husovy ulice spravit si náladu pohledem na střed mě-
sta s výstavními vilkami v Husově ulici v popředí a kostelem, školou a radnicí v pozadí. 
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Nedaleko Městské památkové zóny se nachází rozsáhlá a poměrně členitá budova tehdejší „Chlape-
cké školy, nynějšího Gymnázia z let 1910 až 1914 od architekta Jana Pacla. Vzhledem ke špatnému 
jílovitému podloží prošla v letech 1995 až 2001 komplikovaným statickým zabezpečením, kamenný 
plot kolem ní byl pro jistotu vybudován jako replika s bytelnými železobetonovými základy.

V těsném sousedství s Městskou památkovou zónou stojí na Husově ulici krásné funkcionalistické 
„Roškotovo divadlo“ z roku 1936 od významného českého architekta Kamila Roškota, přezdívaného
„český Le Corbusier“. Prosadit tuto ojedinělou stavbu v polovině 30. letech na malém městě nebylo 
zdaleka jednoduché, pročež budiž našim prozíravým dědům velký dík.
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Základní umělecká škola Jaroslava Kociana, nachá-
zející se hned vedle Hernychovy vily, dokončená v
roce 2003 podle návrhu ústeckého architekta Ing. 
arch. Karla Blanka a Mistr Jaroslav Kocian osobně. 
Houslový virtuoz s fenomenální pamětí, žák Otakara
Ševčíka a Antonína Dvořáka a posléze učitel Václa-
va Snítila a Josefa Suka mladšího, se v Ústí nad Or-
licí narodil v roce 1883 a své jméno propůjčil hudeb-
ní škole v roce 1943. Na jeho počest se zde každo-
ročně koná mezinárodní houslová soutěž. Jako per-
lička jest uváděna příhoda, kdy si Jaroslav Kocian 
spolu s korepetitorem Františkem Špindlerem na 
svoje první pětiměsíční turné do USA ze „cvičných 
důvodů“ nevzali s sebou žádné noty. A že to muselo 
být nějakých not …



9

Sousoší „Mrtvý Ábel“ a jeho tvůrce Quido Tomáš Kocian, 
další z významných ústeckých rodáků. Ten se v Ústí nad 
Orlicí narodil v roce 1874 a po studiu na Sochařsko ka-
menické škole v Hořicích pokračoval ve studiu v Praze u
profesora Josefa Václava Myslbeka na Akademii výtvar-
ného umění. Zde v roce 1898 získal za plastiku „Šárka“ 
výroční cenu Akademie, což se stalo příčinou jeho dočas-
ných roztržek s prof. Myslbekem – kritika napsala, že za-
se v tomto případě žák předčil Mistra. Naštěstí se oba 
umělci v roce 1901 zase usmířili právě díky „Mrtvému 
Ábelovi“, který získal tzv. „Římskou cenu“. Tato plastika je 
v bronzu provedena pouze dvakrát, jedna se nachází v
Hořicích před budovou Sochařsko kamenické školy v Ho-
řicích a druhá v již zmiňované zahradě Hernychovy vily v
Ústí nad Orlicí. 


